
RAJNA VIDÉKÉN. 

ÚTI VÁZLATOK. 

IRTA 

/̂VLAJ SZUAGHY XAYÉS^ fERENCZ* 

-^Ö^CLA 7(^<íti»- ~~ 

ESZTERGOM, 1874. 
SÍOMATOM HOBÍK EGYEDNÉL. 

\ , 

=^_ 

5D 



RAJNA VIDÉKÉN. 

ÚTI VÁZLATOK. 

IRTA 

M.ASZLAGHY XAVER^ p E R E N C Z . 

/T) 

OTAHÖL.GYÉNEK 

éó> 

JjlsZTERGOM, l 8 j ^ 

NYOMATOTT HORAK EGYED BETŰIVEL. 



NAGYMÉLTÓSÁGÚ 

i ^ t o o ®Kéi? FáLFiFy mérni 
SZÜLETETT 

W I L C Z E K PAULINA GRÓFNŐNEK, 

ÖSILLAGKERESZTES HÖLGYNEK 

Ő FELSÉGE A MAGTAR KIBÁLYASSZOtfY PALOTAHÖLGYÉNEK 

S A T. 

f 



LEGMÉLYEBB HÓDOLATA S Z E R É N Y J E L É Ü L 

a aatrr»&» 

w. 



TÁJÉKOZÁSUL. 

hely, vidék és nép, melyről irok, ismét nem új és 

ismeretlen. Ügyesebb toll és ecset már régebben meg-

örökité annak nevezetességeit Nekem feladatom, a ki

csépelt szalmába új szemet varázsolni. Ki már olva

sott e vidékekről, vagy maga utazta be azokat, an

nak mint régi ismerős jőnek szemközt a leíró sorok, 

aki pedig egyiket sem tévé, annak elég új marad mos

tan is, A látott tárgyakat meg nem újíthatom, de 



szerény reflexióim vessenek rájuk új mezt. Minden em

ber más és más szempontból nézi a dolgokat; lehet 

hogy gyarló szemem kevésbé ismert tárgyakat is meg

pillantott. Nincs egyéb ezélom, minthogy az unalom 

óráibán oktatva szórakoztassam az olvasót 



L 

Sebnsuclifc nach dem Bestén véredéit 
die Seele unaufhörlich, ' 

Lavater. 

élvezet poharának fenekén mindig van egy kis ke
serűség, — ezt olvastam valahol s megmaradt emlékeze
temben örökké. E világon semminek sem örvendhetünk 
sokáig s örömünkben mintegy vágyódunk egy múló bá

nat után. Emberi természetünkben fekszik ez, mely ellen mit sem 
tehetünk. Az ital, ha szomjazunk és a szivar bizonyos tekintetben 
egy fogalom alá hozhatók ; az első kortyok, az első szippantások a 
legkellemesebbek; azután mint oszló köd lassanként elfogy a 
költészet s megjelen a keserű próza. Csak az utazás az egyet
len gyönyör az életben, mely megfordítva nyújtja élveit. Mint 
száműzött, kóbor lélek futjuk be a világot, egy mondhatlan ér
zés üz és kerget, mintha a paradicsombeli angyal lángoló kor
bácsával járna nyomunkban s az Örök átok keservét éreztetné 
velünk, oly szűk és nyomasztónak találjuk az otthont; beteg 
lelkünk gyógyulást keres a változatos szórakozásban, menekü
léstmegszokott szobánk kinzó eszméitől és - hiába. Az utazás 
esöppenként adja élveit; e pohár csak akkor telik meg, ha 
hosszú idők után ismét ott vagyunk, hajlékunkban; ha vissza
térve az édes otthon egész boldogságával elénk tárul. A szelíd 
szemrehányás, melylyei az ismerős falak, bútorok, képek, 
könyvek üdvözölnek, a néma mosoly, mely 1 je l árván hagyott 
karszékünk, oly sokszori merengéseink, ábrándjaink lágy 
fészke fogad, oly megnyugtató és édes. Az utazás tanit meg 
szeretni otthonunkat s Dante nagyot hibázott, midőn poklából az 
otthon hiányát kifeledte. Egy nehéz teher esik le a szívről, egy 
mély hálafohász röppen ki akebelből?~ bála Istennek itthon va-
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gyök! Azután megkezd! csöndes műveletét az emlékezet; fel
ragad szárnyaira s újra elvisz mindenüvé, ahol kóboroltunk s 
gyönyörködtet éveken át. Oh emlékezet! a Teremtő áldása 
és átka egy eszmében, gyönyör és kin egy pohárban, nap és 
sötétség az ég boltján, szabadság mosolygó üdvözlete az igaz
nak, és sötét börtön hirdetője a bukott embernek, szárnyák, 
melyek a boldog múltba vissza ragadnak és bilincsek, melyek 
a gyötrő öntudathoz kötnek. Vezess be engem tapasztalataim 
iskolájába, melynek zára csak a te varázsszavadra nyilik 
meg; lebbentsd föl multam nehéz fátyolát s mint egy végtelen 
íata-morgánában mutasd meg ázt , miben a lélek enyhülést 
talál. 

Azt hiszem elég illedelmesen kezdtem meg soraimat. Pe
dig ennek fele sem tréfa. Ha a régi rómaiak megfizették a te
metésnél siró asszonyokat, mai nap lelkesülni sem szokás in
gyen. Vidám kedélyem pajkos kis gyermeke ott áll hátam me-
gett s ingerkedik, bohó gondolatokat súg fülembe s ösztökél, 
hogy csak irjam le, nem fog ártani; de előttem áll a komoly 
való, halvány, dúlt arczczal s nedves szemekkel és int, hogy 
ráhallgassak. Melyiket kövessem? Szelíden eltolom magam
tól baráttalan életem egyetlen játszótársát, gondűző csevegését 
elnémítom s kezeimet nyújtom a valónak. Eleget játsztam, tré
fáltam már, ha nem körülményeim, korom követeli, hogy ko
moly legyek. Holnap mindjárt megrendelek egy szemüveget, 
hálósipkát s egy pár papucsot. Azután ne csodálkozzál édes ol
vasóm ! ha gondolataim ily szalonképtelen negligében jelennek 
meg előtted, s ha azon ravasz szándékkal közeledem hozzád, 
kogy minden tréfát félretéve megríkassalak. 

5,Aus thranenreicher Vergangenheit wáchst immer bessere 
Zukunft; wir werden keiner ohne Thránen güt" - mondja 
Raupach. 

Ebből láthatod hogy javadra törekszem. 
Hogy toe érdemekéin meg a résjsvét aemes gyöngyeit, a 
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csodás emberi szemnek fájdalomoltó vizét, midőn itt fekszem 
nehéz lázitól gyötörve az ősi Nürnbergben, egy kicsiny szálloda 
harmadik emeletének kalitkanagyságú szobájában, oly maga
san, hogy itt már csak gólya fészkelhet. Még Bécsből hoztam 
magammal az uralgó baj halálos miasmáit, melyek eddig oly 
gondosan kikerültek, tenyésző földre nem találtak organismu-
sömban. Egészséges ember, ki csak egyszer volt beteg, midőn 
született, rendesen minden kicsiny bajtól is mégijed, E gyar
lóságom van nekem is, A gondolat, hogy idegen helyen vagyok, 
hol senki sem ismer, senki sem törődik velem, hogy az ural
gó járvány mint a kísértetes lidércz azok után szalad, kik előle 
futnak, lelkemre is csüggesztőleg hatottak. Pedig hányszor lát
tam e dúló sötét rémet, ez évről évre megjelenő kérlelhetlen 
adószedőt fekete meztelenségében, midőn elgyötrött áldozatait 
karjaim között íojtogatá. Ah akkor a nép papja valék s gyá
vaság lett volna részemről e hatalom előtt remegni. Az orvos 
jött, megírta a recipét s szaladt tovább; de a léleknek nem 
oly könnyű receptet irni. A búcsúzó léleknek sok consulatus-
nál vizáit útlevélre van szüksége. A gondolat, hogy nekem él
nem kell, mig a hivők szenvednek s pusztulnak, fölemelte lel
kemet. Most már nem köt többé ily szép kapocs az élethez. El
mehetek bátran a többi után, a halál becsaphatja éltem köny
vét, e keserű olvasmányt, nem lesz miatta szem nedves. Nyögve 
feküdtem egy nyomorult kereveten; nem volt annyi erőm, hogy 
a íoiyosóra menjek s valaki után csöngessek. Szemeimre sötét 
fátyol nehezedek, és ez sokáig tartott így, s szivem lassan-las
san elkeseredett. 

Leélt ifjúságom virágtalan tavasza állt lelkem elé; 
első reményeim halála, első csalódásim élete; minden, mi 
a szivre tapos, megjelent előttem. Láttam ágyához szögzett be
teg anyám haldoklását; hallottam csöndes panaszát, hogy utolsó 
órájában meg nem áldhatott, éreztem, mint viszi el magával 
-Bzité&ek- áldó szerelmét s 4r§zstem kezembeii a fagyos hantot. 
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melyet sírjába vetek. Sokszor fölkeresett a gondolat, hogy más 
ember lettem volna, ha anyám megáld, sokszor kínzott ez, de 
így soha. Azután elvonult lelkem előtt végzetes sorsom, mint 
emelt föl, mint taszita a sárba, a jobb ember véres küzdelmei, 
mikről embereknek nincs sejtelmük, miket csak Isten tud, A 
szerencsétlenség, gyűlölet, irigység, mely annyiszor üldözött, 
megrágta bennem a hitet az emberiség iránt, megtanított sírni. 

Kezdtem vágyódni e tragoedia utolsó felvonása után, s oly 
közeinek hittem azt. Szivem, e lázadó zsarnok, melyen soha sem 
bírtam uralkodni, megkezdé enyészetét hirdető erős dobogását, 
s mint lélekharang inte végórámra. Csak egy arcz volna itt, 
mely részvéttel nézne rám, egyetlen kéz, melyet megszoríthat
nék utolsó búcsúmnál, egy ismerős ajk vigasztaló hangját hall
hatnám, akkor nyugodtan zárnám le szemeimet. De senki, 
senki. Egyedül fogok meghalni, amint egyedül éltem. 

Kilencz óra volt reggel. A függenytelen ablakon besütött 
a nap, Ugy véltem, mintha csodás szép hangokat hallanék. Egy 
madárka ült le ablakomra, egy parányi kis poéta a nagy ter
mészetben. Az azután elkezde dalolni ott, csacsogó nyelvecs-
kéje természetes trillákat adott oly életfrissen, boldogan, ahogy 
csak tőle telhetett. Orülfe .az életnek s a gyönyörürü reggelen 
az én ablakomat választá ki, hogy ott a jó Istennek reggeli 
imáját elénekelje. Mintha tudta volna, hogy oda bent a szegé
nyes szobában egy ember szenved s enyhülést keres. Meg-meg 
ugrált az ablak párkányán, csőrével egy párt koppantott az 
üvegtáblán, azután borzogatni kezdé magát s miután toilettejét 
elvégezte, ismét dalolni kezdett. Bennem egy uj élet világa 
nyílt meg. Oh az élet szép, habár a való rongyokra tépi is an
nak költészetét. 

E kis madárnak Istent dicsőítő éneke gyógyír volt 
nekem. Aki ő róla gondoskodik, nem fog elhagyni engem; 
kinek őrző szeme az ő fészke fölött viraszt," rám is fog küldeni 
egy kegyelemsugárij ki elfogadta e parányi ajkak imáját/ nem 
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veti meg az én fohászaimat sem. Légy üdvöz lelkem madár
kám ! Téged Isten küldött, hogy felemel] akkor, midőn már 
elcsüggedtem. Megértem szavadat, még vannak napok számom
ra. Hadd kövessem példádat! 

A lélek ereje mindig győz a testen. Nem oly könnyen 
mint egy a lottérián csinált ternó hirére, de igen is egy ma
gyarországi telegramm kényelmével keltem föl helyemből. 
Más érzelmek foglaltak el; az emlékezet siró gyermeke le
csendesedett, elszenderült. Oly szép, mosolygó, derült nap volt 
kunt, hogy alig vártam, miszerint szobámat elhagyhassam. 
Bágyadt valék s koronként metsző fájdalom nyilait át tagjai
mon, de akaratommal legyőztem azt is. Orvoshoz szándékoz
tam menni, mert bármily nagy ellenszenvvel viseltessem bár
minő kúra iránt, végső esetben az ember elveiből is enged 
valamit. Nem kellett messzire mennem; a szomszéd gyógy
tárban rendelő orvos is volt. Előadtam ügyemet. A száraz kis 
embert rémülés foga el, midőn a diagnosist megtette. Ijedtében 
parókájával törülte meg verejtékes arczát s szemeit annyira 
kinyitá, hogy az obligát szemüveg szinte elveszett az orra 
tetején. 

„Szerencsétlen ember! - úgymond - hiszen ön epe
kórságban szenved; ez természetes, ez természetes." — No én 
épen nem találtam oly természetesnek a dolgot; meg is mond
tam neki. 

„Mit ? hogyan ? nem találja természetesnek? hiszen 
Bécsből j ő , amint mondja, abból a dögvésze3 városból; 
ott most rakásra hullnak az emberek; tudom jól, olvastam az 
újságban." 

„Onnét jövök , igaz , - válaszolám — de e rakás
ról nincs semmi tudomásom. Nem odavaló vagyok." 

„Mindegy, de ott volt, az elég. Már most csak tessék ösz-
szeszedni sátorfáját s menjen legottan vissza hazájába, Az ilyen 

\ 
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bajt legjobban orvosolják otthon ; itt még hála Istennek nem 
fordult elö eset.a 

„Biztosítóin önt, hogy nem maradok itt. Mindazonáltal 
adasson a kivánt porokból," ^ 

„Tessék, rögtön - buzgólkodék az orvos, — hanem 
azután csak haza, — igen, — igen csak haza; itt ne ma
radjon." 

A jámbor ember megijedt attól, hogy importálom a vá
rosba a bajt. A derék katona szive repes ha neszét veszi, hogy 
háború lesz; ez emberséges doktor pedig fittyet hányva a fa
kultás poinfc d'honneurjének halálos ijedelembe esek annak 
gondolatára, hogy sok dolga lesz. Ha sárgalázam lett volna, még 
arra sem lehetett volna jobban megijedni. Az aggódó orvos 
Ijedelme eloszlatá az én aggályaimat. Jótékony meleg futott át 
bensőmön. Egy hivönek bizalmával emeltem ajkaimhoz a ke
serű gyógyszert s rá parancsoltam magamra, hogy nem szabad 
beteg lennem. 

Savanyúbb kedély állapotban még nem nézte meg tourista 
Nürnberget, annyit mondhatok. Pedig alig van város a nagy 
német birodalomban, mely középkori ódon jellegét oly hiven 
és tisztán megőrizte volna, mint Nürnberg. Egy oáa e város, 
hová a modern izlés be nem lopózhatott. Máig is minden há
zat a régi csúcsíves stylben építenek, ép ugy mint a tizen
negyedik században. Egy pont a vén Európa közepén, hol a 
történelem múzsája örömest Időzött, hol nem ritkán az egész 
világ sorsának kerekeit forgatták. Már V. Henrik császár sza
bad és független várossá tette, mi épen nem volt elégséges 
ok arra, hogy ugyanezen császárnak ellent ne álljon, midőn az 
a szerencsétlen emlékű IV. Henrik, tulajdon atyja ellen fellá
zadott. Nürnberg előkelő polgárai, a tanácstagok és patríci
usok mint Behaito, Pőmer, Seiler, Schopper, Grundherr, 
Tucher, Peller fejedelmi jogokat gyakoroltak s házaikban ber
ezegi lény s Jóllét mutatkozék. Itt találta föl 1500-ben Bele 
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Péter a zsebórát, az úgynevezett nürnbergi tojást A művészet 
és ipar, nem különben a kereskedelemnek a középkoron túl 
elsőrangú virágzó városa vala, ugyanannyira, hogy közmon
dássá vált vált: „Nürnberger Hand, geht durch das ganze Land" 
— ami máig is áll, mert a norimbergi áruk külön kereske
delmi branehet képeznek. 

Egyetemének, mely a wittenbergi után első protestáns 
egyetem lön német földön, hire messze elterjedt, mert itt 
nem csak tudori kalapokat osztogattak, banem a császári 
adományozás folytán költőket is megkoszorúztak. Itt volt 
divatban a Harsdorf Fülöp által alapított „ p e g n i c z i 
v i r á g r e n d e t " hires poétáknak osztogatni. Bátorítani akar 
ták vele a valódi de szerény csalogányokat s elnémítani a 
szájas verebeket. Akkoriban a vadpoéták nem járhattak 
oly szabadon mint most. Tornajátékaik egész németor-
szágban elhíresültek s nem egy lovag messze földről 
Nürnbergbe jött, hogy sikra szálljon s egy mosolyért bájos 
arczról, egy repkényíüzérért picziny babkezekböl életét veszé
lyeztesse. Itt küzdölt a vitéz R e i s c h a c h R i c h á r d lovag 
1198-ban a német nemzet virága előtt s miután bét lovagot 
földreteritett, büszkén ütött agyaras vadkannal diszitett czi-
meres paizsára. nWir gelten nichts diesem Éber gegenüber!" 
•- kiálták a porban heverő lovagok. Itt volt a festészet, szob
rászat, faragás és érczontészet a legvirágzóbb állapotban s i t t 
volt a mesterdalnokok nemes czéhe melyben nem egy közü
lök nagy hirre emelkedék. Még 1790-ig a sz. Katalinról neve
zett templomban, a. hol a" mesterdalnokok összejöveteleiket 
tartották, láthatók valának különféle jelvényeik, zászlóik, a 
gömbölyű mesterszék, melyen a dalnokok müveiket előadták, 
sőt a könyv, melybe pályanyertes költeményeiket beirták. 
Azóta azonban semmi nyoma. Nürnberget is, mint annyi ne
vezetes szerepet játszó német várost a harminczóves háború 
tette tönkre, Lakói kipusztultakba művészet és ipar banya*-
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lőtt, a politikai fordulatok az egyik hatalomnak kezéből a 
másikba játszták. Most már egy ódon sötét város, melynek 
minden dicsősége históriai multjában áll. 

Hanem azért élet és elevenség több van e helyen, mint 
akárhány egykori virágzó német birodalmi városban; mig 
Augsburg, Ulm, Bambergben alig találkozik az ember vala
kivel az utczán, itt kivált oly szép napon, mint a mai, tarka 
néptömeg hullámzik fel s alá s különösen a piaczokon, a 
nyilvános kutak előtt meglepő festői képet nyújt A keskeny, 
magas-régi házakban oly furcsán veszik ki magukat fi modern 
fényes kirakatok, mint a hatalmas tanács előtt acylinderes hí-
vatalnoknep, mely bizarr contrastot képezve az elmúlt idők
kel, fölötte zavarja az illusiót. A múlt iránt kegyelettel "visel
tető phanfasia elővarázsolja a tisztes senatorok tekintélyes 
alakjait, amint kurta prémes tógáikban, komoly arczaikkal, 
aristokratikus hideg de szabályosan szép vonásaikkal egy 
Pirckheimert vagy Pellert állitnak a múltba tévedő pillantá
saink elé 5 ezek helyett látunk bodros fejű ifjú seladonokat 
szemüveges száraz bureaukratákat, a sok írásban púposhá-
tuvá lett modern kanczellistákat, kik tollal a füleik mellett 
jöttek a világra. Kő, fa, vas századokon át daczol az idővel 
s még romjaiban is megőrzi jellegét, csak az ember változik 
folyton, öltözetében úgy mint erkölcseiben. 

Lépteimet Nürnberg legrégibb egyháza, sz. Sebáld tem
ploma felé intézem. A hatalmas román stylü épület már 
messziről meglep; kivált azért mert ferdén áll, s erősen éj
szak felé hajlik. A távolból szemlélő azt hinné, hogy dőlni 
készül, pedig századok óta áll igy. A karzat részén alapja 
süppedékes, mocsáros föld vala; a roppant teher idők folytán 
ferdére tolta az egész épületet. Méginkább észrevehető ez, ha 
az ember a keresztúthoz állva a templomon végig tekint E 
fönséges imaház, mely a keresztény művészet legszebb reme
keit foglalja magában, mint annyi sok? a protestánsoké, kik 
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azt a katholika vallásra emlékeztető fellegétől kifosztogatták 
ugyan, de általános jellegét, azon eszményi szépet, melyet a 
kath. egyház a góth stylnek felvirágoztatásával e miiben is 
felmutat, meg nem semmisíthették. A belépő, ha végig te
kint a merész boltivek alatt s végig járja, a félhomálya esar-
kokat, önkéntelen felkiált — szép/nagyszerű., - de mégis hi
ányzik belőle valami. S e valaminek hiánya nem a látás ha
nem az érzésben van. A mííitész szeme bámulni fogja e tem
plomon a román styl csodás átolvadását a góth stylbe, de ki 
egyebet is keres az imaházban művészetnél, az ama hiányt 
érezni fogja. Az előrésze, a két karcsú torony, közti úgyne
vezett Löffelholzi egymástetejére rakott hármas kápolna tiszta 
román ?stylben van építve s a tizenharmadik századból ered. 
A portaié s ablakainak ivei már a csúcsos felé hajlanak; a 
fő, s két mellék hajó, valamint a karzat már egészen góth, 
s mellék ajtain remek faragványok láthatók az idő kezétől 
megbarnítva. A menyasszonykapú már a legnemesebb góth 
ízlést mutatja, finom áttört munkájával s fülkékbe rakott szo
bor-csoportjaival. A templom belseje a pietástalan protes-
tantismust mutatja. Elhanyagolt oltárok remek faragványok 
s festményekkel ékitve. Gyönyörű üvegfestmények az idő s 
elemek vasfogának vannak átengedve. A Tucber család által 
alapított oltár mellett függ Hans Kulmbach, Dürer legjobb ta
nítványának egyik remeke azon szenyesen s pókhálósán; a 
főoltáron Stoss Veit e világhírű nürnbergi faragó feszületje s 
szobrai, mikért másutt ezreket adnának, itt elhanyagolva, dísz
telen állanak kitéve a touristák kíváncsiságának. Csak egy 
van itt, mely iránt kegyeletét egész teljében mutatja Nürn
berg, a német szobrászat és öntészetnek tán legnagyobb re
meke a világon, a Vischer Péter s fiai által készített sz. Se
báld sirállványa. 

Néma, csodálattal álltam meg az emberi teremtő erő ez 
óriási remeke előtt. Az érczböl öntött mü kápolnaalakú s hár» 
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mas.tornyot mutat, melynek nyitott csarnokában nyugszik a 
házfödél idomú ezüstlappal bevont nagy koporsó, magában 
foglalva sz. Sebáldnak, Bonifácz után Nürnberg első apostolá
nak hamvait. A tornyok tetőzetét tartó karcsú oszlopok üre
geiben az apostolok szobrai láthatók; az egész mü dúsan meg 
van rakva a szentek szobraival, góth ízlésű diszitményekkel, 
furfangos állatok ábráival. A művész, kinek neve arany be
tűkkel van beirva Németország művészetének történetébe, öt 
fiával tizenhárom esztendeig dolgozott e művön s kapott érte 
3145 forintot. E mü a német művészetnek palládiuma, mely 
Ghiberti, Donatello, vagy Angelo remekeit is háttérbe szorítja. 
Az oltár felé néző részén, alól, egy fülkében látható a művész 
kicsiny szobra, sisakalaku süvegben, bőrkötény s vésővel. Me
rész, nemes arcza egy Máriusra emlékeztet, bár dicsősége na
gyobb annál. 

Nürnberg oly művészeket tud felmutatni, minőket Német
ország egyetlen városa sem. Vischer Péter s fiai mellett Kraft 
Ádám a szobrász, Stoss Veit a faragómüvész^ Dürer a halha
tatlan festő s tanítványai, Sachs Hans a mesterdalnok s szám
talan mások neveit remekmüveik örökké megőrzendik. Mint 
e g J Palladio kivállóan saját szülővárosuknak éltek s műreme
keiket csak ennek számára készítették. Művészetük éltető lel
ke a vallás vala; ennek ihlete adott oly csodás röptöt képzel-
müknek, erőt alkotó kezeiknek. Azon kor művészei a temp
lomba hordták remekeiket, nem az emberi szem gyönyörköd
tetése, hanem Isten tisztelete s dicsőítése volt ezéljok. Az idők 
logikája megmutatta a jelen művészetében is az ö erejét. Ami
nő az ok, olyan az okozat Kivitelben megmaradt a világ ott, 
hol már vala, ha feljebb nem emelkedék; de eszmében sülyedt. 

Mint építészeti mü a sz. Sebáld egyházat felülmúlja a sz. 
Lörinczről nevezett templom. Ez is a protestánsoké. Ez már 
egészen tiszta góth stylben van épitve; eolossaüs portaléja s 
óriási nyolczszegü ablakrózsája Németország nagyszerű dóm-
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jaíra emlékeztei A szentélyben láthatók a németországi üveg
festmények elsőrangú remekei, melyek közül egy 1493-ból a 
bold. Szűz családfáját állítva elő valóban nagyszerű. A karzat 
közepén függ a roppant magasból alá, háromszor keresztül font 
vaslánczon Stoss Veit legremekebb müve, az Annunciatiót áb
rázoló óriási függő lámpa, A sz. Szűz és Gábor arkangyal alak
jai életnagyságban egy roppant terjedelmű rózsafüzérnek köze
pére alkalmazvák, E műremek sárgarézből van s már csonkí
tást szenvedett. 1817-ben a roppant terhet képviselő lámpa 
negyven láb magasból leszakadt s darabokra tört; ámde rom
jaiban is hirdeti mesterének nagy nevét. A főoltártól balra áll 
Kraft Ádámnak kőből faragott szentségtartója. Keskeny, majd
nem pastoralében végződő s egész a templom legfelsőbb bolt
jáig felnyúló kápolna, a legremekebb góih stylü kivitelben. Az 
egész kápolnát alant a mester, legénye s inasa tartják a hátu
kon. Minden izében geníalis munka. A szobrokkal megrakott 
műnek apró s ujjnyi vékony s felnyúló oszlopai oly bámulatos 
finomsággal vannak kivi-ve, hogy sokáig azon véleményben 
voltak a város lakói, hogy a művész egy titoknak birtokában 
volt, mely által a kemény követ tésztanémü lágy anyaggá tudta 
átváltoztatni. Maguk a műértők is azt hitték, hogy e hihetetlen 
finomságú, karcsú oszlopok valamely gyurmából készitvék; 
azonban midőn 1834-ben e remekmüvet .kijaviták, bámulatuk 
a művész iránt végtelenre fokozódott Meggyőződtek ugyanis, 
hogy a műnek minden parányi részecskéje tiszta kő, melyet vé
sőnél egyéb nem érintett. Azóta nagyobb tisztelettel viseltetnek 
iránta. 

A Lőrincz-egyházról Nürnberg lakói sok rémes mondát 
őriztek meg. A legrégiebbek egyike, hogy halottak napja előtti 
éjfélen az elhunytak lelkei megjelennek s a protestáns tem
plomban kath. istentiszteletet tartanak. A babonás középkorban, 
valamint a hitujitás idejében a legfelvilágosultab emberek hit
tek e mesében? s város régi okmányaiban feltalálható egy'ász* 

2 
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szony neve, ki a templommal szemközt levő Sehlüsselfelderféle 
házban lakott s nevezett napon az orgonaszóra felébredvén a 
templomba sietett reggelt gyanítván. Ott látta azután a város 
ismert megholtjait, sorban, családi padjaikban ülni; látta saját 
helyén leányát s eszméletét veszté. Csak évek múlva nyerte 
vissza egészségét, a látott kép azonban egész életén át gyötörte. 

Majd egy másik szerint egy nyughatatlan organista szelle
me jár, kel a templomban. Evek előtt történt, hogy e szegény 
ember, ki folyton nyomorban élt s egy külvárosi kicsiny kápolna 
orgonászának volt alkalmazva, az időközben megüresült sz. 
Lorinc2~templomi organista állomásáért folyamodott. A nyomo
rult ember bejárta egyenként a patríciusokat, senátorokat, a 
város elöljáróit; kért, könyörgött, de mindenütt elutasiták. A 
hivatalt nem kapta meg. A következett ünnepen az új orga
nista bemutatta magát a híveknek. A hallgatók közt volt a sze
gény külvárosi orgonász is. S midőn füleit megüték a hangok, 
midőn reményei s várakozásaiban! csalatkozásának egész ke
servét érezé, midőn eszébe jutott, hogy ő itt soha sem fog mű
ködhetni, megszakadt szive. Élettelen dőlt végig a templom 
hideg kövezetén s meghalt. Azóta, ha kunt vihar vagy szélvész 
dúl? gyakorta hallanak a templom körül lakók késő éjfélen cso
dásan elmosódó siró, nyögő orgonahangokat, melyek a tem
plomból látszanak jőnj. A remegő ember fejére húzza ilyenkor 
takaróját, bedugja füleit vánkosaiba, hogyne hallja ez átkos 
panaszos hangokat. Mindenki meg van győződve, hogy az ily 
rémes éjszakákon ama szerencsétlen üldözött lélek elhagyja 
sírját, oda ül az orgonához s mit életében el nem érhetett, azt 
halála után pótolja. Másnap aztán rendesen minden register 
meg van változtatva, mintha idegen kezek érintették volna a 
hangszert. 

A harmadik monda még szivrehatóbb. Több mint 
másfélszázada annak, hogy egy napon ifjú házaspár állott e tem
plomban oltár előtt, az egyház áldását kérve le szent frigyére* 
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Mindkettő ifjú volt s mindkettő szerette egymást. A meimyasz-
szonynak azonban egy irigye vala, egy asszony, ki az ifjú iránt 
átkos szerelemre gyúlt. Ez mérget kevert az ifjú poharába, 
mely bizton működött. A szent szertartás alatt a vőlegény 
egyszerre sápadni kezd; keze, melyben raennyasszonyáét szo
rítja, lázasan remeg s amint az eskü utolsó szavát elmondja, 
hörögve döl végig az oltár előtt s meghal. A rémület általá
nos volt, A menyasszony kevéssel élte túl férjét, ki őt már az 
oltárnál özvegyen hagyta. Azóta ott jár bolygó szelleme a 
templom sötét ivei alatt, menyasszony ruhában, myrtuskoszo-
rúval fején s folyton keresi vőlegényét. Voltak beteg képzelmű 
emberek kik látták; s a monda vége az, hogy minden új házas
pár, mielőtt az oltárhoz lépne, előbb egy rövid imát bocsát az 
éghez a „fehér menyasszonyért, — különben, meg van győ
ződve, hogy a frigy szerencsétlen lesz. 

Oly város, mint Nürnberg, mely középkori sötét emlé
keit oly hiven megőrizte, gyönyörködhetik ilyesmikben $ a 
haladó világ azonban megszüntette a kóbor szellemek elméle
tét. Oly dolog ez, melyről az ember nem tudja, higyje azo
kat, vagy ne higyje. I t t a tudás rohanó kereke megáll. Hogy 
sok van még a természetben, mi velünk együtt él, mozog, 
szaporodik, jelt ád önmagáról, s még sem tudjuk megfejte
ni, az bizonyos. Azért én igen helyesnek találom egy tapasz* 
talt öreg barátomnak nézetét, ki, midőn őt e pikáns tárgy
ról kérdezgettem, igy válaszolt: „Az ember legjobban cse
lekszik, ha egy kicsit hiszi, egy kicsit pedig nem hiszi." 

A XIV. század közepén Nürnberg véres jelenetei szín
helye volt. Virágzó kereskedelme messze keletre elcsalá fiait, 
kik azután a drága portékák, arany, ezüst és selyemkelraék 
között egy szép napon egy fölötte ocsmány jószágot is be
csempésztek városukba. Nem egyéb volt ez, minta — p e s 
t i s. A halál raegkezdé rak.onczátlankodásait a város lakói 
között Dúlt fúlt kedvére; Bem kiméit aggot, fiatalt, urat és 

2* 
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koldásf, hanem valamely fatumszeríí szeszélyből megkimélfe 
a zsidókat. Szövetség volt közöttük, mint mondták. Abu 
Ben Lojsehim gazdag zsidó kereskedő Nürnbergből, Tiflisben 
járván-keivén, az ott uralgó bajba esett. A halál már fojto-
gatá martalékát, midőn a fanatikus zsidó önkívületében e 
szókra fakadt: „Ne bánts, ne bánts! Hagyd meg életemet! 
Hálás leszek irántad. Zsákmányt adok szörnyű dühödnek, e 
piszok emberek helyett büszke, hatalmas urakat. Neked adom 
Nürnberget." 

A fekete halál ráállott az alkura , s elbocsátá mar
talékát. Abu megszabadult s elindult haza. Kabátjának 
bélésébe volt bevarrva a fekete halál. A mely városban meg
hált, annak lakói pusztultak és vesztek. Amerre ment, bol
dog, virágzó városok, falvak előtt, ott vele együtt megjelent 
a romboló vész. Jöttének hirére elsápadt az ember, sóhajtva 
tekinte az égre, de hiába. Az ember mindig bűnös volt; sor
sát megérdemelte. Sok viszontagság után megérkezett Nürn
berg falai alá, s annak kapuja előtt megállapodék. 

„Szavamat megtartottam — sugá a fekete halálhoz, — itt vagy 
a világ legszebb, leggazdagabb városa előtt. Amit ígértem 
neked adom. De egy föltétel alatt; ha csak e dölyfös, zsar
nok keresztény népet gyilkolod, üldözött szegény fajomat 
azonban megkíméled!" 

„Legyen! — válaszolá a fekete halál, — nem bántok 
fajodból senkit." 

A pestis ott volt Nürnbergben. Belépett a fényűző pat
rícius háza küszöbén megjelent a polgárok lakaiban, meg-
suhogtatá fekete szárnyait s a nép hullott mint őszszel a 
falevél. Két hétig tartott rémes mulatsága. 

Két hét multán , késő éjjelen ott botorkált a ré
mületbe esett város immár néptelen utczáin sgyönyörko-
dék a halotti szekerek dübörgésein. Egy magas liáz legalsó 
ablakából reszkető fénysugár vetődék ki az utezára. A féke-
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te halál megállt az ablaknál s betekinte. A szegényes .szo
bában egy roskatag térdelő asszonyt piilanta meg három 
gyermekével. Az asszony kezében feszület volt, gyermekei 
átölelve tárták és imádkoztak. A halál vad dühhel ronta be 
az ajtón. „Ezek keresztények, ezek ellenem imádkoznak." 
Jöttére élettelen hullott le az édes anya kebléről az egyik 
leány, mint gyümölcs, mely fájáról leszakad. Szivhasitó si
koltással borult rá a szegény anya. 

„Gyermekem, ébredj! Ne halj meg, — ne hagyj itt!" 
A gyermek azonban már nem hallá édes anyja nyájas 

szavát; mint letört liliom hevert a puszta földön. Mig azt 
ápolni siete, íme a másik, a szökeíürtü kis fiú dől el élettelen. 

„Oh halál irgalmazz!" — kiálta föl iszonynyal az anya, 
— ne bántsd gyermekemet !íc 

E perezben mély, velőtrázó hang hallatszék. A halál 
megszólalt: 

„Vesd el azt a feszületet asszony! köpd le, taposs rá, 
tagadd meg, és élni fogsz utolsó gyermekeddel!" 

Az anya rémülve tekinte szét. 
„Légy zsidó! — hallatszék az előbbi kísértetes hang 

— zsidót nem bántok!" 
Egy perezig tétovázott az asszony, azután magához 

öleié életben maradt gyermekét, még egyszer megcsókolá 
hosszan, édesen, ahogy csak anya tud csókolni. Azután elta-
szita gyermekét. 

„Nesze vidd! Istenemet meg nem tagadom." 
A halál szilaj dühhel rohanta meg az ártatlan gyer

meket. Gyönyörködni akart végső küzdelmében. Nem ölte 
meg egyszerre. Az anya nem nézheté utolsó gyermeke hal
doklását. Felszakitá az ajtót s rohant ki. 

„A zsidók! a zsidók!" orditá bőszült hangon s 
keresztül nyargalt a városon. A tekete halál megrémült e 
hangra, egy szorítással megfojtá a gyermeket s rohant az 
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anya nyomába. A zsinagógánál utolérte. De raár akkor egész 
Nürnberg talpon volt. Két nap alatt három ezer zsidót mar-
czangolt szét. Zsinagógájukat izenkint rombolta széljel. Eg-
berontó átkokkal esküvék, hogy soha Nürnberg városába zsi
dó nem fog lakni. Es ezen esküt négyszáz évig megtartá.*) 
A fekete halál is megmarta szavát. A zsidók közöl egy sem 
halt meg pestisben, hanem a nép verte agyon s ugyanazon 
helyen, hol egykoron a zsinagóga állott, — áll most Nürn
berg harmadik legszebb egyháza, a F r a u e n k i r c h e . 

Szomorú kép ez édes olvasóm. Lázbeteg képzelmem 
szüleménye, melynek esak vége igaz. A tény az, hogy a 
pestis terjesztőinek a megrémült nép a zsidókat tartá, kiket 
azután végső dühében utolsó emberig kiirtott. E vér ártat
lanok vére volt; e tömeges kiontás bosszú volt ama lassú 
vérszopásért, melyet e sajátságos emberfaj a legsötétebb 
múlttól kezdve egész napjainkig gyakorolt. Akkoron e nép 
gúnyja volt a társadalomnak, s ha védtelen állapotában szí
vós önfentartási küzdelmeiben a végsőkre vetemedett, ezt 
nem csak lehet, de kell is megbocsátani. Mo3t azonban ki
vívta emberi, polgári jogait s mégis hányan vannak közöt
tük, kik atyáik ősi gyűlöletét örökölték. 

Néma hódolattal léptem be a Frauenkirchebe. E tem
plom katholikus. A főoltárkép gyönyörű maradványa az ó-
német iskolának. Alig hihető hogy a tizenkettedik században 
élt Wohlgemuth Konrád müve legyen. Azon korban még 
nem volt a festészet ily magas fokra kimivelve. Inkább hi
hető hogy Wohlgemuth Mihály készité, ki Dürer tanitója 
volt s kinek azelőtt több remekmüvét őrizték a nürnbergi 
várban. A templom belseje nagyon egyszerű; látszik hogy 
mostoha sorsra jutott népnek imaháza. Csak külseje s pe* 
dig kivállóan bizarr fa§adeja mutat ama fényes korra, mi-

*) Nürnbergben csak 1850481 Jsezdye szabad zsidóknak tartózkodni. 
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dön egyházi művészet arany korát élte. E templomhoz épí
tészetben némi tekintetben hasonlót nem láttam sehol. Há
rom előrésze van. A roppant magas homlokzathoz, melynek 
csúcsában kezdődik a torony, egy kisebb s küljebb álló ká
polna van építve, hasonlóan toronycsúcsban végződve; ez is
mét egy remek íaragványú előcsarnokon áll, mely négy co-
lossalis portalóvel bír. Nürnberg valamennyi templomát fe
lülraulja a tiszta s legnemesebb góthsfylben készült <>raez 
előcsarnok. Teteje sima s mintegy erkélyi kép-z a »n,i->.i,k 
homlokzat előtt, melynek közepén áll az óra, ez aiatt pedig 
egy a strassburgi óraműre emlékeztető szerkezet. 

Hajdan, a régibb időkben az ártatlan gyönyörködésnek 
egy nemét képezé az, hogy minden városnak legyen egy kö
zös zenélő órája. A német városok közöl máig is többnek van, 
Nürnbergé itt volt. Délben és éjfélkor rendesen megkezdődött 
a lágy zene, melancholicus hangjaival majd vidítva majd búsít
va hallgatóit. Az óra tányérja alatt kicsiny fülkében két német 
herold üle, kik az óraütésre rendesen felkeltek helyeikből, elő
vették rezes trombitáikat s belefújtak. A középen e hangra 
megjelent a császár alakja, lévén az aranyozott régből készítve 
s kegyes leereszkedéssel üdvözlé a várost. A második harsona 
hangra megnyilt egy kis mellékajtó s kiindult onnét a t é t 
v á l a s z t ó fe j e d e l e m díszruhában, elöl a három érsek, a 
mainzi, kölni? trieri, utánok a szász, bajor, pfalz, sa t Miután 
tiszteletteljes bókot tettek a császár előtt, egész koraolyan visz-
szasétáltak odúikba. Azalatt szólt a zene. Most azonban már 
hallgat; a két herold múmiává száradt a császár megrozsdá
sodott, a hét választófejedelemnek még emléke sem maradna, 
ha holmi jámbor hotelier kocsmaczimernek nem használná. A 
derék nürnbergiek úgy néznek rá, mint egy régi időkből ma
radt tisztes ereklyére. Szóban volt egykor újra életre kelteni 
e világot megunt s nyugalomba lépett szellemkéket, — azon
ban a templom kathoükus, a város pedig protestáns. A prote-

§ 
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stánsok pedig tudvalevőleg még az óraszerkezetben is felekezeti 
jelleget keresnek. Azután a hét választó közül négy és a csá
szár bizony nem nagy barátjai voltak Luther Mártonnak. Azért 
jobb lesz, ha alusznak. 

A templom közelében van az úgynevezett szép kút, mély 
amazzal egy idejű. Nyolczszegletü talapzaton hatvan lábnyira 
emelkedő góthizlésü csúcsoszlop, megrakva számtalan kisebb 
nagyobb szoborral. E kút ötszáz évnél idősebb s csak a jelen 
század első negyedében javiták ki először. Schonhofer müve s 
beillenék egy világhírű dóm tornyának. A középkori dicső 
művészet remeke, melyről sokan és sokat irtak. Amily megle
pő első tekintetre, ép oly visszataszító a környezete közelebbről. 
Körül van véve kofáktól ugy, hogy a touristának tojáskosara
kon, hagymakoszorukon, s egy formális konyhakerten kell át
lábolni, mig közelébe juthat. Az én szemlélődésemet is fölötte 
zavarta a kófanép fecsegése, a járó-kelő emberek pietástalan 
zaja. Jobbra balra taszigálják, kergetik az embert, rárá ordit-
nak vagy nevetnek, ha az ember elbámul. A nürnbergi píacz 
hölgyei ugyanazon gyárból kerültek ki, melyből a bécsiek. A 
mily édes az almájuk, ép oly keserű a nyelvük. Börnesem tud
na annyi élczet mondani az emberre, mint ezek. Csak úgy 
szikrázik a nyelvok s a kifeszített óriási napernyők alatt mint 
egy salonban3 konyhaillatú beszédeket folytatnak. Nem adtam 
sokért, hogy elmenekülhettem. Én szeretem a népet sajátos 
üzelmeiben meglesni, tanulmányozni ott, hol senki sem vigyáz 
rá, hol egész természetességében tűnik elő; de a nép e fajtája 
kívül esik stúdiumomon. A rutát legkevésbé lehet elnézni az 
emberben. 

Szabadulásom nem oly könnyű volt. Nürnberg ezen része 
vásártér, mely a Frauenkirche mellett nyugatra messze lenyú
lik. A templomon túl a vásárcsarnokok s bódék egész se
rege lepi el az utczát. E hely különösen délelőtt tarka látványt 
nyújt. Itt vásárolja be az egész város a napi szükségleteket, A 

i 
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földpiaczról jövő nép asszony, leány, férfi, gyerek, kosárral, 
targonczával, puttonynyal mind erre megy keresztül; itt, ott 
megáll, vásárol, alkuszik, tréfál, nevet. Közben tarka árusok 
járnak fel alá s nyakukba függesztett ládáikban illatos szap
pant, szépitö kenőcsöt, szagos vizet hordva, orditó hangon 
kínálják áruikat. A hüs boltok alatt sürgő forgó hentesek, mé
szárosok, pékek, molnárok buzgólkodnak a követelő vászon
népségnek eleget tenni. Mindenesetre festői látvány lehet vala
mely eamera pbseurában, vagy egy emeleti ablakból szemlél
ve, de igy belekeveredve nyomasztó az emberre. Lefelé mind
inkább szűnik a néptömeg; az egyes alakok el el tűnnek ter
heikkel a mellékutczákon s a tourista elérve a G á n s e m a n -
chen-kúthoz, immár szabadabban lélekzhetik. Ez is egyik 
nevezetessége Nürnbergnek. A kicsiny s már néptelen tér kö
zepén áll egy alig három lábnyi magas oszloptörzs, melynek 
koronáját rácsokkal körülvett széles köcsésze képezi, telve a 
legtisztább vízzel. A bassin közepéből emelkedik ki egy ko
mikus alak, Vischer legjobb tanítványának müve, az ismere
tes l u d a s g y e r e k . Egy középkori parasztfiú alakja, amint 
hóna alá két tódat szőrit; a ludak szájából pedig dől a viz. A 
ficzkó arcza teli van humorral; úgy látszik mintha lopta vol
na ezt a két szárnyast, szeretne elillanni, de nem lehet, oda 
van erősítve a talapzathoz. A köznép a csintalan kis gyermeke
ket szokta vele ijeszteni. 

Különben a megnőttek számára is van itt valami ijesztő. A 
Pegniczfolyócskán,melyavárostkétrészre osztja, van egy széles 
kőhid, melyet a város lakói szeretnek ponté riaito-nak nevezni. 
Ezzel egy arányban valamivel feljebb, hogy a hasonlat teljes 
legyen, egy másik szenyes kis hidacska áll rmelynek neve — di 
sospíri. A sóhajok hidja Nürnbergben, mely a tanácsháztól a 
hóhérlakba vezet. Éhez közel, a tanácsház földalatti helyiségei
ben van a kinzókamra, Nem igen szeretek ilyenekben gyö
nyörködni^ s midőn néhány év előtt Veleneziben az ólomföde-
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lek penészes s hajmeresztő börtöneit megnéztem, erősen föltet- & 
tem magamban, hogy az embergyülölet eme sötét fészkeit töb
bé meg nem nézem soha. Négyszer voltam Regensburgban s 
mindig elkerültem a kinzókamrák szemléletét. Most valamely 
sajátos kíváncsiság űzött, hogy megnézzem. 

Megnéztem s látásomnak haszna volt. Vezetőm zör-
getésére a szomszéd házból előjőve egy vaskos uri ^mber, 
kit épen villásreggelijében zavartunk. Egyik kezében kan* 
esó sört tartott, a másikban egy csomó kulcsot. Megnyi-
tá egy pinczealakú üregnek jól megvasalt ajtaját, s azután 
utánunk újra bezárta. Pokoli sötétség vett körül. A mutogató 
meggyújtott egy szál gyertyát, s előbb sziverősitésüi jót 
húzott a kancsóból, azután megindult. Mintegy tizennégy 
földalatti termen vezetett keresztül, melyekbe egy teker
vényes hosszú folyosóból nyilik az ajtó. A termek számoz-
vák s mindenikben más más kinzó eszközök vannak. 
A íolyosó tetején, az áttört falon csapóajtók alkalmazvák. Eze
ken bocsáták alá a bölcs és szelid birák az elitélteket s csak 
az illető teremnek numerusát kiáltották alá, s a lent várakozó 
hóhérlegények tudták mely kinozás mondatott ki az elitélt fe
jére. Az egyes kinzó, eszközöknek czifránál czifrább nevek 
vannak, mint: a s z ó s z é k , k o s z o r ú , n á s z á g y sat* 
Ez utóbbiakban az emberbe szorult Ördög remekelt. A „szó
s z é k " lábszárait zúzta szét az elitéltnek, minden csontot da
rabonként törve el 5 a „k o s z o r ú" fejre illesztett vaskari
kából állott, melyet addig srófoltak, mig az agy megrepedt; a 
„ n á s z á g y " szögekkel kivert teknő, ebben hentergették az 
elitéltet. Az utolsó teremben van a „ v a s s z ű z " melynek 
megnyitott kebléből száz élesre köszörült gyilok villámlik elő, 
— alatta csapóajtó, mely egy csatornával ellátott mély üreg
be vezet. Az utolsó előtti teremben van egy codexnagyságú 
régi könyv. Ebben láthatók az egyes kinzószerek ábrákkal il~ 
lustrálva, valamint néhány elitéltnek arczképe is. Ezek között 



van egy, ha nem családom, orvosé, kit állítólag minden terem
ben megkínoztak s csak az utolsóban halt meg. Mérgezésről 
volt vádolva s tíz év multán kiderült, hogy ártatlan volt. Fi
gyelemmel tekintem meg arczát; szép, szelíd és nemes vonásai 
voltak. Ezek szolgáltak vesztére. 

Irtózat fogott el e helyen. Hány ártatlan embernek hulló 
vére lapadt e falakra, hány kínos nyögés, jajszó s kétségbesés 
hangzott el e sötét ivek alatt. Fönt tán mosolygott a nap, az 
emberek jártak keltek, örültek az életnek,, s alig néhány öllel 
lábaik alatt a legiszonyúbb kínok közt vergődtek testvéreik. 
Ha fejedelem lennék, szétdúlatnám az emberi gazság s végső 
sülyedés eme borzasztó nyomait, mint a szabadságra ébredt 
franczia nemzet szétdulá a Bastület. Ily hely iránt nincs ke
gyelet ; e hely nem az emberiség történelméé, hanem a vad-
állatokéé. Ki fogja megőrizni akarni aszenyet? E hely ké
pes örökre misanthroppá tenni a legszelídebb embert. 

Saját faja iránt csak az ember nem ismer kiméletet; száza
dok óta üldözi, gyűlöli s veszti egymást, a testvérvér édességét 
csak ember ismeri, melyelőtt az utolsó vadállat angyali magas
latra emelkedik. Durva csalódás azt hinni, hogy babona, szel
lemi sötétség s fanatismus hozta létre emez az emberiséget 
meggyalázó helyeket; az emberek örök időktől fogva palás
tul használták a hitet, vallást, szentségeket, a törvényt, ördö
gi gonoszságuk, istentelen politikájuk leplezésére. Elvért meg
haltak többen, jogért elvérzett akárhány, igazságért még több, 
de az emberi kegyetlenség miatt valamennyi. Sokat lehetne 
itt mondani. A haladó kor a humanismust tűzte zászlajára s a 
másik szélsőségbe esett. Most már atyailag gondoskodik, hogy 
a legelvetemültebb gonosztevőnek meg legyen a rendes napi 
étkezése, sétája, fűtött szobája, - a becsületes embereket pedig 
meg hagyja halni - éhen. 

Midőn kijöttem e szomorú helyekről, derék mutogatom 
újra szájához illesssté sörös kancsóját s valódi bajor br&vcw-
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ral kiüriíé azt Ilyen embereknek nem árt semmi. A legirtóz-
tatóbb dolgokat oly hideg müértelemmel magyarázta, mint 
mikor valaki villanyfolyamról értekezik. Ez érzéketlen cynis-
mus bántott. Szinte jól érzettem magamat, midőn ismét a nap
világra, a friss leVfegore értem. Az élet mégis szép, s e szomo
rú szemléletnek azon haszna volt rám, hogy életkedvem újra 
visszatért Physikai bajomat már nem érzem. Tagjaim vissza
nyerték rugékonyságukat s most kaczagtam az orvos aggodal
main, s ha rémülettel gondoltam azon eshetőségre, hogy visz-
sza kell fordulnom s abba hagynom egész rajnai kiránduláso
mat, most kedélyem is visszanyerte üdeséget s utam reménye 
megnyugtatott. Igaz ugyan, hogy tudós orvosom erősen lel
kemre kötötte, miszerint minden nevezendő italtól, vizet kivé
ve őrizkedjem, mindazonáltal mint a halál révéről visszatért
nek megengedem magamnak a jó bajor sör ártatlan s mérsé
kelt élvezetét Dél elmúlt s én Nürnberg egyik jobb szállodájá
ba siettem ebédelni. 
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II. 

TJne curiosíté téméraire meríte d'étre 
confondue. 

Fénélon, 

teremben kevés vendég volt. A társas ebédre lehetett 
kilátásom, mely két órakor kezdődött A kijelölt idő
re többen jelentek meg, de pusztán férfiak. Az asztal 
elejét ugylátszik abonált urak foglalták el. Közvetlen 

utánok én következem. Velem szemközt egy megnyerő arczú fia
tal ember ült, szép szőke bajjal, szelíd kék szemekkel. Tömött 
kis bajuszát negédesen felcsapta; néha, szünet közben szemeit 
a plafondra mereszté s mélyen gondolkozni látszott. Ez az em
ber iró, gondolám magamban, hanem a nemesebb fajból, 
mert szerény és hallgatag. A asztalfőnél már élénken folyt a 
társalgás, midőn egész váratlanul vis á vis-ra hozzám fordul. 

„Ön idegen ugybár?" 
„Valóban az vagyok !" 
„Régóta van már itt, ha szabad kérdenem ?" 
„Tegnap jöttem Bécsből." 
„Ah Bécsből, — tehát látta a kiállítást." 
„Kilenczszer látogattam meg." 
„Ah ez derék ! Én is oda készülök szerény reporteri mi

nőségben." 
„No én is mint olyan voltam ott." 
„Ennek örülök. Eszerint ön iró." 
„Amint vesszük. Nem keresetem, de mulatságom és szó

rakozásom e pálya. Foglalkozom vele ha időm engedi, s oko
sabbat nem tehetek." 

„Ej — monda nevetve ~ oly kicsinylő véleménye van e 
pályáról?" 



-*BVj53 3 0 GsXÜ -̂

„Épenséggel nem, hanem bizonyos értelemben a nemesebb 
sport egyikének tartom, mint a vadászatot." 

„Hogyan?" 
„Aristokraták és urak szeretnek vadászni; teszik szóra

kozásból s mulatságból, hogy teljék az idő. Az erdészek, kör
vadászok pedig vadásznak kötelességből, hogy legyen miből 
élniök. Ilyen az én írói működésem." 

„Akkor szégyenlem magamat, — monda a gúny finom ár
nyalata val? - mert én nem vagyok aristokrata az irodalom
ban, hanem körvadász. Revierem a Sp. Z. újság." 

„Bocsánat, nem erre reflectáltam. Ily viszonyok között el 
kell ismernem, hogy ön mester, mig én inas vagyok.:£ 

A fiatal ember erősen szabadkozott. 
„Mindenesetre— folytatám — a teremtő művészet magasabb 

alkotásait azon okokból ítéljük meg, melyek miatt létrejöttek. 
Guido Reni, ki azért élt hogy dolgozzék, csak oly nagy előt
tem, mint Angelo Mihály, ki azért dolgozott hogy éljen. És 
viszont. Ön iróaísztala előtt kétségtelenül nagyobb, mint én a 
cathedrán. Szabadabban mozog, tere tágasabb. Azután Német
ország közönsége sokkal hálásabb, mint a miénk." 

„Ki tudja, tán nem mindenütt On erről könnyen meg
győződhetik. Szabad-e ön ma estére? Ha igen, fogadja el 
meghívásomat. Egy szűkebb körbe fogom önt elvezetni." 

„Szíves örömest^ 
Még tovább folytattuk beszélgetéseinket különféle tárgyak

ról, melyek központját a világtárlat képezé, s melyről nem győz
tem eléggé felvilágosításokat, útmutatásokat adni. Az idő gyorsan 
elmúlt. Fiatal író barátom megnézte óráját, megszoritá kezemet 
s megígérve, hogy esti nyolcz órakor a café Norisban felke
res, eltávozott 

E rövid ismeretség kellemesen hatott rám. Régóta 
vágytam külföldi kóborlásaim alatt bensőbben megismerni 
amaz elemeket; melyek a nemzetek észjárásának, társadalmi 
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s politikai üzelmeinek, szellerai állapotának kifejezői. A hala
dó kor óriási hatalommá növelte ezen elemet s annak lét
részei vajmi gyakran egy nemzet szellemi nagyságának; vagy 
uralgó közvéleményének alkotói. A sajtó képviselői mai nap 
potentátok. Mindig méltó tárgy a megfigyelésre. 

Nürnberg nem irodalmi központ, bár egy időben a nagy 
német nemzet irodalmi hősei, midőn a költészet s vele együtt 
a nyelv műveléséről volt szó, egy rendet alapitottak itt, mely
nek mai nap csak neve és árnya maradt fon, de amely az ak
kori viszonyok között áldásosán hatott a közművelődésre. 

A mesterdalnokok intézvényében volt valami magasztosán 
regényes, mely azt mint egy szellemi lovagrendet tünteté elő, 
melynek tagjai dicsőbb, maradandóbb emlékű tornajátékokat 
tártának, mint a czimeres lovagok. Nem testi erő és ügyesség, 
hanem.a fenkölt phantasia s költői alkotás, nem dárda és ke
levéz, hanem a lant szerepelt e tornákon. Nem kellé lovagnak 
lennie a bajvívó hősnek, hanem dalnoknak. A sz. Katalinról 
nevezett templom volt egykoron gyülhelyük. A nagyobb tor
nákon Nürnberg szine java megjelent s megballgatá versenyző 
dalnokait. A középen állt a mesterszék; ezen ült a versenyző 
dalnok s költeményét lant kísérete mellett, vagy egyszerűen 
szavalva adta elő. E helyen irigylendőbb babér termett, mint 
az olympiai s isthmusi játékokon. E mesterdalnokok közül 
egynek, Németország koszorús költőjének, Hans Sachsnak ne
vét megőrizte a történelem, müveit a kegyelet. Nem mondha
tom el minő érzéssel álltam meg egy igénytelen kinézésű ház 
előtt az úgynevezettMausfal lében. Egy íatábla s azon egy el
mosódott arczkép hirdeti, hogy e házban lakott Hans Sachs. 
A tizenhatodik század eme nagy dalnoka egyszerű czipész volt. 
A középkori, dicső magaslaton állt polgári elem egyik esz
ményi alakja, ki ép úgy szerette prózai mesterségét, mint 
lantját. Költeményeinek száma felülmúlja a nyolcz ezret. 
Nunnenbeck mesterdalnok és takács volt első mestere. Ifjabb-
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kori műveit a léleknek szűzi tisztasága, a későbbieket forró s 
mély vallásosság jellemzik. Tiszta humor, nemzetét jellemző 
mély irónia, s naiv szeszély tükrözik elő minden müvéből. 
Nagykort élt, nyolczvankét éves korában balt meg, de élte 
utolsó pillanatáig folytatta mesterségét; czipőt varrt és költött. 
A későbbi kor száraz rimelönek declarálta, mig nem a nagy 
Goethe egész nemzete szine előtt a jelen században elismerésé
vel újra megkoszorúzta. 

Itt élt tehát Nürnberg Anakreonja, kinek müveit egyrészt 
sárban, porban tapodták, másrészt aranykönyvbe irták b e ; e 
rozzant falak között teremtett költői szelleme; itt küzde a tisz
tes aggastyán élte végnapjaiban nyomorral; ab mert a jóllét 
akkor sem termett oly hamar, mint a borostyán. Mily örömest 
láttam volna dolgokat, melyek mint ereklyék ráemlékeztettek, 
— de ezeknek itt semmi nyoma. Az utczára nyiló kicsiny bolt
ban, hol egykoron oly szorgalmasan dolgozott, hüvelyt ké
szítve a legprózaibb emberi tagnak, most egy hentes van, 
Felakgatott sonkák, czifra kolbászkoszorúk, s egy acsarkodó 
füstölt malaezfő, ominose megkoszorúzva, hirdetik e hely egy
kori hirét. 

A legkegyetlenebb contrast. 
Váljon elfeledte e különben hírneves fiait annyira tisztelő 

város, mit monda Kotzebue — „Wer Dank mitBelohnung ver-
wechseln kann, hat nur die letztere verdient." 

Kevés város volt a múzsáknak anyira kedvencze mint 
Nürnberg. Dicsteljes múltjához oly sok fényes név van kap
csolva. Nem Önmagának, az egész müveit világnak adott nagy 
embereket. Dürer Albertet s tanítványait Schauffelint, Kulm-
bachot, Altdorfert, továbbá Vischert, Kraft Ádámot, Stoss Vi-
tust mai nap a világ fejedelmeknek tekinti a művészetek ho
nában. E uagy szellemek tették na*gygyá Nürnberget s annyi 
közül az egyetlen Dürer tudta kivívni magának honfitársai ke
gyeletét Háza^ hol élt s remekeit teremte, most is ú§y áll? 
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mint életében. Eldugott sötét helyen, közel a városfalhoz áll 
egy háromemeletes ódon szögletház, nagy négyszögű ablakok
kal. A kapu fölött egy ízléstelen medaillonban van Dürer arcz-
képe. A sötét tornáczból csavargós lépcső vezet az egyes szo
bákba. E termek sokat megőriztek régi jellegükből, bár a 
pótlások s javítások nyomait viselik. Végig mentem lakszo
báin s midőn elvégre az atelíerébe értem , csodás érzelem fo
gott el. Egy templomba nem léphettem volna nagyobb kegye
lettel. Azt hivém, hogy a néma falakról az Ő nagy szelleme 
köszönt; képzelmem lelki szemeim elé varázslá szép nemes 
arczát, körülárnyékolva hatalmas haj tengerével; mély tüzű 
szemeit, melyekből dicső teremtő lelke, s mély bánatának su
garai lövellenék felém. A nagy Dürer szerencsétlen volt. 
Sokrates sorsát osztá. Itt hallatszottak el a veszekedő Xantippe 
mérges szavai, melyek villámai vajmi gyakran akkor hullottak 
a művész fejére, midőn madonnát s angyalokat festett. 

„Légy csöndes! — szóla gyakran a kinozott mester perleke
dő nejéhez, — jöjj hozzám, jöjj ölembe; mosolyogj rám szép sze
meiddel, mint tevéd utoljára, az oltár előtt. Arczodban lássam 
az eszményt, melyet lelkem alkotott.4' 

Hiába. Dürer soha sem találta föl nejében az ideált, 
mely lelke előtt állt. S tán épen azon körülmény, hogy a le
hető legrűtabbat, a veszekedő aszszonyt látá oly gyakran ma
ga előtt, emelte föl kópzelmét a legeszményibb széphez, 
melyben csak kettő Raphael és Murillo áll vele egy rangon, 
az angyalokat szépségben felülmúló madonnákhoz. Németor
szág gőgje, büszkesége senkinek sem panaszkodhatott. Ne
mes barátja Pirkheimer Wíllibáld, egy módját találta a szen
vedő művész sorsa javitásának. Az utazást. 

De Dürer szegény volt; volt híre, dicsősége és Olasz
ország nagy művészei epedő fájdalommal hallak a nürnbergi 
festesz nevét említetni, de kincseit csak művészetében bírta,. 
Pirkheimer azon jó barátok közé tartozott, kik nemcsak szi-

o 
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vüket, de szükség esetében erszényüket is készek megnyitni. 
De hir, barátság, tisztelet, a szenvedő lelkek emez egyetlen 
gyógyíré nem segíthetett Düreren. Jele, bogy a mély seb
nek mély ágya volt. 

Amit a sors meg nem adhatott, azt a történelem 
nyujtá. Aa utókor bámulatát a művésznek, megvetését ne
jének, 

A második etage világos s barátságos szobáiban van 
egy kis gyűjtemény, mely a nagy mesterre emlékeztet. Világ
hírű karczmüveiből több, festményeiből néhány, az is jelenték
telen. Dürer müveiből keveset bir saját szülővárosa. A mün
cheni képtárban van legjobban képviselve. 

Aki látta Dürer lakházát, tegye meg az áldozatot, s 
menjen ki a sz. Jánosról nevezett sírkertbe, hol drága hamvai 
nyugosznak. Ha a Dürer szobortól a Kraft Ádám által fara
gott remek staozióképek előtt elhaladva, az ugyanazon mester 
által készített nagyszerű kálváriadomb mellé érkezünk, né
hány lépésnyire szemünkbe ötlik a sírkert ajtaja, eziprusfáktól 
beárnyékoltan. Egy lépés az örök nyugalom e szentelt helyén 
elégséges, hogy az áhítat fájdalommal vegyült érzelmét keltse 
föl bennünk. A sírok nem olyanok mint nálunk, hanem ölnyi 
hosszú í e k v ő kövek, bevonva érczczel. A sír fejénél kiálló 
táblán olvasható az elhunyt neve. Ott nyugszik a nagy művész 
a 649. szám alatt, nem messze tőle Stoss Vitus, Hans Sachs és 
Vischer. Dürer sírján-e szavak olvashatók : Me> Al. Dv. Quicquid 
Alberti Dvreri Mortale Fvit tíub Hoc Conditur, Tumulo. Emigravit 
VIII. Idus Április. M. D. XXVIIL (Ami Dürer Albrecht
ben halandó vala, e sir rejti magában. Meghalt april 8 án 
1528-barj, — és Dürer ismert monogram inja.) Az érczczel be
vont sirtakarón a magyarországi Ajtóssy család czimere, mely
ből Dürer származott. 

Leborultam a sír mellé s imádkoztam. Nagy emberek 
porainak szemlélete nem egyedül az örök mulandóság fajdal-
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inas gondolatát kelti föl, hanem egyúttal az örök élet eszmé
jét. Kiemelkedni a mindennapiságból sokféleképen lehet; a 
hir azonban különbözik a dicsőségtől. „Grosse Herzen, dem 
Weltmeere gleich, erfrieren nie" — mondja Börne. Az élet 
fáklyája kialszik, mert sorsa ez ; de a valódi nagyság soha 
sem enyészik el. Az utókor hálás emlékében, néma csodálatá
ban van az egyetlen jutalom, s a mely népben e kegyelet él, 
abban egy nemes ér lüktet; hiszen 

Csak törpe kor felejthet ős nagyságot, 
Csak elfajult kor hős elődöket 
A lelkes eljár ősei sirlakához 
S gyújt régi fénynél uj szövétneket 

Dürer sírjának szemlélete magam sem tudtam megfej
teni miért, kedélyemre nyomasztólag hatott. Csöndes keserv 
vett erőt lelkemen. Leültem egy kőre s elmélkedtem. 

Fölöttem sütött a nap, körültem életfriss zöld vala 
minden, a fákon madárkák énekeltek, s lábaim alatt alig 
hat lábnyira a világ egyik legnagyobb emberének hamvai 
porlanak. 

Ez hát az emberélet sorsa. 
Küzdünk és szenvedünk s irn az egyetlen biztos ju

talom, a sirnak csöndes álma. Hány édes remény, keserű 
csalódás, megszakadt sziv, Őrült vágy, bálványzott nagyság, 
porbadölt dicsőség van itt eltemetve! A hátam mögött levő 
kápolna harangja megszólalj látom távolabb, mint kísérnek 
egy új vendéget nyugalma helyére. Szegény lehetett, mert alig 
kíséri valaki, vagy tán gazdag, de nem volt senkije ; tán ár
va, kik most tesznek először édes anyja, a föld kebelére. Hal
lom a pap szomorú énekét, a zajt mint hullanak a rideg gö
röngyök a koporsóra. Mily hamar készen vannak. Oh a sirt 
hamarább lehet eltakarni, mint a sebet. A test már rég el
rohadt, de az emlékezet fájdalma még midig él. 

Meghatottan hagytam el a kiszenvedi keblek szomorú 
3* 
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nyughelyét. Visszatértem a városba, hol a sürgő forgó élet
jelei némileg kiráztak kábultságomból. Éreztem, hogy szük
ségem van szórakozásra s valóban örültem fiatal ismerősöm 
ajánlatának. Á café Norisban kezembe vettem a lapokat s 
azon tapasztalatot tettem, hogy a kedély betegségnek nincs 
jobb gyógyszere mint az, amit a napi sajtó az ártatlan közön
ségnek feltálal. Kivállóan a német provinczialis lapok alkal
masak erre. Nem helyezem magamát valamely piedestálra, de 
nem tagadhatom, hogy vannak hírlapok, melyekben csak az 
„annonceokat" szoktam olvasni. A felső német faj egész nai
vitása ki van ezekben fejezve. 

A lap legnagyobb részét ilyszerü dolgok foglalják eh 
X. asszonyság forró köszönetét fejezi ki X. doktornak, 
ki őt gyomorgörcseitöl két hét alatt megmentette; Y. del
nő eltévedt ölebecskéjét kurentáltatja s ötven forintot igér 
annak, ki valahol elcsípi a kis szökevényt; A. becsületes 
szappanyos ökölnyi betűkkel hirdeti a világnak, hogy neje 
egy ép egészséges fiúval örvendeztető ínég, kinek majd 
nevelészen Kelemen; B. temetésre invitál; C. adósát ker
geti; D. menyegzőre hi; E. találkozást kér ; F. kocsisnak 
kínálkozik. G. a legszebb években levő özvegy fiatal házas
társat keres.. H. papagáját árulja; igy egész a végtelenig. Az 
ember bámul a tartalmon és stylen. Mai világban minden ta
nult emberkezébe veszi a hírlapot; de mind más czélból; az 
egyik neki rohan a politikának, a második csak a feuilletont 
keresi, a harmadik csak a napi hireket s íelegrammokat falja, 
a börsianer a cursust; é n a z a n n o n ce o k á t . Mért ? Mert 
azok a társadalmi élet és morál leghívebb, legigazabb statis-
tikáját szolgáltatják. 

Jó ideig kellé várnom, fiatal barátom megérkeztére, ki-is 
midőn megpillantott, nem gyözé mentegetni magát. Igen udva
rias ember volt. Csakhamar felkerekedtünk s a Sebáld templom 
irányában egy óclonszerü ház előtt álltunk meg. A házból egy 



wtj>̂ 3 37 Cs/tfj*-

öreges úr jőve ki, akit az én ifjú emberem rögtön meg
szólított. 

„Van itt valaki pastor ur!" 
„Vannak, kevesen!" — válaszolá amaz. 
„És önhöz ma nem lesz szerencsénk ?" 
„Alig hiszem." 
„Egy vendéget hoztam, ki a bécsi világkiállításról jött." 
Az idegen rám íekinte, könnyen meghajtá magát. 
„Végtelen sajnálom!" 
„Tehát adieu pastor ur! Jöjjön Ön! — szóla hozzám, — 

ma tán kevesen leszünk, de az mit sem tesz." 
Egy sötét folyosón menénk végig; a végén kényelmes 

épcsők voltak. Felsiettünk a második emeletbe, ifjú. barátom 
megnyita egy ajtót, hol'valamely inasféle egyéniség átvette 
kalapomat s botomat, azután beléptünk a terembe. 

A terem közepén egy gömbölyű asztal állott, telve lapok
kal, körülte néhány vendég. Barátom üdvözölte ismerőseit s 
s karon fogva egy másik mellékterembe vezetett, melynek fél
homályában alig vevém ki az. ott levők alakjait. A kopott 
pamlagokon s karszékeken néhány úri ember heverészett, szi
varozott beszélgetésbe merülve. 

„Jó estét Nickl!" — hangzék jobbra balra. 
Barátom sietett bemutatni. 
„Egy magyarországi tanár !" — úgymond, 
Egy öszbeborult száraz kis ember, Göthére emlékeztető 

nagy fejjel, simára borotvált arczczal, szemüveg nélkül, föl
kelt e szókra, kezet adott. 

„Foglaljon helyet! — monda barátságosan, — s ha szo
kott szivarozni gyújtson rá!" 

Helyet foglaltam és kényelembe helyezem magam. 
A társalgás a lehető legíesztelenebb volt. Az öreg urat 

a magyar tanügy érdekelte, mert épen iskolatanácsos volt, a töb
bieket a kiállítás. Szóltam mindkettőről. Az ido múlt végtelen 
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gyorsan. Egy magas barna uri ember, kit társai redaetor czimmel 
neveztek, mintegy uj tárgyat akarván adni a társalgásnak, 
odavetőleg monda: 

„Nos uraim! Hát mit mondanak a Les intimes-hez. E 
tegnapi darabban valóban remekeltek színészeink," 

„Lelkesítette őket a mü, — vága közbe egy szemüveges 
egyéniség, beesett sovány arczczal, bosszú lesimított hajjal, 
kinek minden mozdulatából kirítt, hogy kritikus, — már amint 
objeetive lehet venni a dolgot." 

„Természetes, mert nagyon az életből van véve — foly-
tata egy csinosan öltözött fiatal ember, - különösen a negye
dik felvonás." 

„No ez ellen épen nekem van kifogásom" — mondám. 
„Hogyan? Ismeri ön a darabot?" 
„Nem láttam, de olvastam, többször és figyelemmel, bár 

hazám színpadjain egy időben kassadarab volt. Az emberek 
futottak a színházba, ha azt adták." 

„Itt is úgy volt. Holoap újra adják," — monda fiatal ba
rátom. 

??No majd megfogják unni." 
„Talán pikánsnak találja?" kérdé a kritikus. 
„Nincs szerencsém tudni, mit ért ön uram e szó alatt; 

de ha az igazat meg kell vallanom, én egyszerűen immorális
nak tartom, mint Sardou legtöbb müvét." 

A redaktor ur gúnyosan mosolygott 
„Ön nem hord ugyan szemüveget, tanár úr, - de e mü

vet, mely oly igaz, hü, jellemei oly lélektanilag igazak, episód-
jai oly elragadok, nagyon klerikális szemüvegen olvasta." 

„Az meglehet, — mondám — én legalább elvnek tartom, 
hogy a társadalmi bűnöket bizonyos fokig takarnunk kell; min
denben, de kívállóan ebben gyűlölöm a meztelenséget." 

„Nem hallotta ön, hogy az igazság nem tűr magán leplet? 
«*- szólt a kritikus! a régi görögök nagyban hibáztak^ hogy % 
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justitiát födve eszményitek. Ha a valót elferdítjük, többetár
tunk, mintha az elferditettet valónak mutatjuk be. Ez a költő 
kiváltsága s nem moralistáé." 

„Ez igen helyes lenne, — válaszolám szerényen, — ha a 
költő maga nem lenne az első moralistája a társadalomnak. Én 
legalább azt hiszem, hogy annak kellene lennie." 

„Szószék és lant, phantasia és tömjénfüst", - szólt "előb
bi gúnynyal a redaktor. 

„Valóban ugy van. A költőnek több tere van mint a pap
nak; az belopja magát szívbe, ennek sokáig kell ott ácsorog
ni, könyörögni mig bejuthat." 

„Igaz, igaz — kiálta lelkesülten ifjú barátom. A költőt az 
igazság vezérli, a pap vezeti az igazságot, ahova akarja." 

„Isten mentsen, ezt nem akartam mondani." 
„De úgy van. Vagy nem látja-e, hányszor leplezi le az 

alkotó emberi szellem az igazságot, midőn a költői géniusznak 
hódol, s hányszor takarja el azt a pap, midőn szónokolnia kell." 

„Erre példát nem tudok." 
„lm nézze, — szólt a redaktor ur, — Sardou eme drámá

jában megmutatja, hogy ki az embernek jó barátja; a szegény 
Caussade-t csak Tbolosan orvos szereti igazán, akiben egy 
csöppet sem hisz, hanem hisz barátiban, kik lopják, csalják, 
szomoritják ahol érik. Egy való az életből, melyet a költő az 
igazság hatása alatt fest. Nem fél kimutatni a legrutabbat, 
hogy szebbé tegye a szépet. A barátság nemes érzelem; mily 
ideális szépségben van ez bemutatva Tholosan alakjában." 

„Azt hiszi ön ?" 
„Megvagyok győződve." 
„Ám lássa, hogy téred ; Tholosan a minden felül, neje s 

barátjaitól megcsalt Caussade leányának kezére vágyik. Tehát 
spekulál. Aki pedig spekulál, az nem barát. 

„Minő fogalmát határozza meg ön eszerint a barátságnak ?" 
szólt az öreg ur. 
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„Azon erénynek tartom, mely oly ritkán születik, min ta 
lángész/4 

Az öreg úr mosolygott; a redaktor ur fölkelt s fütyü-
részve az ablakhoz lépett; a kritikus ásított, - a fiatal em
ber társam füléhez hajolt s súgott neki valamit. 

„Engedjék meg uraira! — szóltam alányomott hangon, 
hogy itt Önöknek saját igénytelen életemből elmondjak vala
mi t Aligha lesz szerencsém önöket egyhamar viszont
láthatni. Fűszerezze rövid emlékezetes ismeretségünket őszin
teségem. Nem a rajongó ifjú korban, midőn az ember mint 
futó inda "bármely támaszt átkarol s azt hiszi ez az kivel a 
terhes éleiét befutandja, hanem már az érett férfikorban, mi
dőn a tapasztalások s szenvedések iskoláját megízleltem volt, 
egy férfit tanultam ismerni. Sorsom egybe kötött vele. Ritka 
nap volt, hogy barátjának ne szólított volna, hogy kezemet 
ne szoritná. Együtt sétáltunk, együtt ettünk, úgyszólván csak 
az éj választa el. Es én szerettem ezen embert, hittem, hogy 
ő is szeret engem. Megnyílt előttem bizalmam imolája, hová 
tán senkit sem hagytam oly mélyre hatolni. Soha meg nem bán
tottam, tűrtem hibáit. Védelmeztem mindenütt, de ezt soha sem 
tudta meg. Örvendtem szerencséjén, áldoztam neki időmből, 
egészségemből. Es ezen ember volt halálos ellenem. Oseppenként 
adta a mérget, mely megölte bennem a hitet az emberek iránt ; 
felhányta állásomat, de oly finoman, hogy csak én érthe
tem; megfosztott attól, ami nélkül az élet csöndes őrület. Bot-
lásaimat, bizalmam aranykeretébe foglalt kavicsokat, meg-
hordta mindenütt. Bűneim egy ember bűnei voltak; tévedtem 
én is mint más,' — de a szent, az igaz, a jó iránt szivem nem 
szűnt meg dobogni soha. E Brutustőr döféseit érzem min
dennap. Ez életem tragikuma. Ne higy jók azonban, hogymint 
a szerencsétlen Eousseau, hiába jártam az életben s nem ta
láltam lényt, ki megértett volna. Most lássanak egy másikat. 
Néhány év előtt vesztém el egyetlen iga^i barátomat Ez iga-
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zán nemesen, önfeláldozóiig szeretett. Eltűrte szeszélyeimet, 
sértő szavaimra néma maradt, s ha egy jó szót intéztem hozzá, 
magán kivül volt Örömében. Ha szomorú voltam, ö is szomor
kodott, ha vidám, ő is örült. Ha sétára meghittam, repesett az 
örömtől; ha nehezteltem rá, odajött hozzám, félve és alázato
san s kezemet csókolá. Mikor beteg voltam ott virasztott 
ágyamnál, őrizett lázas álmaimban/nem engede hozzám köze
líteni senkit. Oh nagyon szeretett. íme uraim ! az első, egy 
e m b e r , a másik pedig egy k u t y a volt. Es most mondják 
meg uraim ! igaztalanul itéltem-e, midőn az önző emberi szivet 
alig tartottam képesnek ezen érzelemre ?u 

Az öreg űr, ki figyelmesen hallgatott, fölkelt és megszo-
ritá kezemet. Ifjú barátom s a többiek nem értettek meg. 

„Ön pessimista uram! ~ szólt a tanácsos űr, — s fájdal
mas benne az, hogy ily korán." 

Menteni akartam magamat, de e pillanatban egy ismerős 
vékony hang hallatszék hátam mögött, 

„Ön itt van, ön él még, nem vitte el az . . ," — szólt 
joviálisán. 

Megfordulok s reggeli aggódó orvosomat pillantató meg. 
Mindnyájan nevettünk. A kis orvos elbeszélte állapotomat reg
gel s bámulatát fejezte ki a magyar természet fölött. Azután 
vacsorához ültünk. Az orvos urat minden darabossága mellett 
megszerettem, csak azt apprehendáltam tőle, hogy nem egy
szer azt mondta: „Die Ungarn habén eine Kautschuk-Natúr." 
Az est vidáman folyt lej és én egy kellemes emlékkel gazda
godtam. 
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III. 

Mari sieht tmr danu reciit, weim maxi mit 
rubiger Besoimenbeit sieht. 

Ehrenherg, 

zyr& múlt mindig szebb mint a jelen, mert az idők folyama 
ff-rf leszedi arról a próza salakjait s csak költészetét őrizi 
<5jf meg; mig a jelen mint reál tűnik föl előttünk, mely erő

szakos kézzel a prózaisághoz kot, addig a múltban az 
ideál ragyog, melyet a visszaemlékezés varázsfényben mutat 
be. A jelen a való világa, a múlt a hálás phantaziáé. Innét van, 
hogy minden valamire való költői lélek mindig szerette a mul
tat, mert abban szabadon mozoghatott s teremtő erejét függetle
nül használhatta. Nagy események a jelenben elnyomják a ke
délyt, önkénytelenül magukkal ragadnak, még az öntudatra sem 
hagynak időt, problémákat képeznek; de midőn már a múltnak 
átadvák, nemcsak megfejtett problémák gyanánt állnak előttünk, 
hanem a teremtő erőnek forrást nyújtanak, magukra öltik a köl
tészet varázsát, s levonják a leplet ama tanulságokról, melye
ket magukban rejtenek. 

Nem tudom más is úgy érez e mint én, ki ha egy mohos 
követ látok, melyből a múlt fénye, dicsősége szól hozzám, egy 
ősi elhagyott várat, nagy ősök sasfészkét, melyet immár letűnt 
dicsteljes napjai után képzelmem megnépesit merész harczvá-
gyó lovagokkal, szelid, női erényekben tündöklő várúrnökkel, 
régi nemes szokások jelenségeivel, vagy egy ódon s szerepét 
lejátszott város sötét utczáin járok s eszembe jut annak egy
kori hire, s dicsősége, — szivem elszorul a jelenen, mig kép* 
zelmem egymystikus világba ragad, melynek varázsa bár mesz
essé hátam mögött van, de az évek századain át hozzám megér
zik. ??Die Beschaftigung mit der Vergangenheit mondja Hum-
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boldt, das Zurückgehen in dieselbe, hat einen überaus grossen 
Keiz". Ily gondolatok foglaltak el, midőn a nürnbergi vár ud
varában a Kunigunda császárnő által ültetett nyolczszáz éves 
hársfának árnyaiban ültem, E fa még most is életerős, friss, 
egyetlen korhadt ága sincs; oly üde mint akkor volt midőn a 
gyönge szűz keze elülteté. Egy lenyúló ága dús lombozatával 
arczomat érinté, a gyönge szellőre elkezdenek a levelek suttogni, 
mintha az annyit szenvedt szerencsétlen császárnő bús sorsát pa
naszolták volna el. Láttam lelkemben a női hűség és erény e 
magasztos példányát megtört szívvel a frankfurti tanács előtt 
állani, midőn gyanakvó férje öt kebléről letépve, elválasztatását 

. sürgeté a rendektől azon okból, mert a kölcsönösen tett foga
dalmat megszegé. A szent életű nőnek Istenen kívül nem volt 
más védője. Ártatlanságát bebizonyítandó késznek nyilatkozók 
a tüzpróbát kiállani. Az összes rendek, a császár s püspökök 
jelenlétében födetlen lábbal végig mene az izzó szántóvasakon 
s a mindenható .Isten kegyelméből ép és sértetlen maradt. II. 
Henrik zokogva borult neje lábaihoz, konyeivel áztatá azokat; 
s ama pillanat óta a két szent életét semmi sem zavarta meg. 
Láttam e fejedelmi hölgyet a kaufungeni zárdatemplom oltára 
elé császári fényben megérkezni; amint ott egyenkint leraká 
királyi jelvényeit s egy köny nem jőve szemébe, midőn az 
apáezaöltöny felvétele előtt szép haja lemetszetek. Ott élt az
után a szent íejedelemnö alázat s egyszerűségben s raegérdemlé 
hogy a kegyeletteljes utókor négykoszorús szűznek nevezze el; 
szent és szűz volt volt ugyanis miot leány, hitves, özvegy és apá-
cza. íme a természet is érezteti amaz áldást, mely e szent hölgy 
közéhez vala kapcsolva, E tisztes vén hársfa több mint nyolcz
száz év viharait látta maga fölött elvonulni, tehát az ujjászült 
emberiség történelmének majdnem felét, de azért oly erős s 
virágzó, mintha a végtelen időkre számítana. Idők, elemek s 
barbár emberi kéz megkímélték mint egy csodáját a vegetatív 
életnek, Ha a hagyomány valódi alappal bir, úgy e fa tagadhat-
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lanul a legöregebb élő lények egyike a müveit világ
részben. 

A nürnbergi vár egy rendetlen épületcsoport- Látszik, 
hogy minden század toldott foldott rajta. A komor sötét pogány-
torony, a még barátságtalanabb külsejű ötszögletü torony bizo
nyos bizarr külsőt adnak a várnak, inely azonban alólról te
kintve festői alakba olvad össze. A nürnbergi vár,, noha legú
jabb része is több mint négyszáz esztendős, egészen lakható ál
lapotban van; csak külső íalai meztelenek. Azokon meglátszik 
az idő keze. Múltja csekély; fejedelmek csak utóbbi restaura-
tiója óta használják szorosabb értelemben; a régi időkben csak 
a császári vagy birodalmi várnagynak nem ritkán a környék
beli falvak zsarnokának szolgált lakásul. A fejedelmek inkább 
az alant fekvő városban tartózkodtak. 1356-ban az aranybullát 
is a Grundherr-házban irták alá. A fény a városhoz vala kap
csolva, melynek egyes patríciusai néha nagyobb hatalmi körrel 
birtak, mint a várban lakó császári helyettes. II. Miksa bajor 
király a vár termeit saját maga számára stylszerüleg földiszít-
tété s mintegy húsz éve birja mostani alakját. A nürnbergi vár
grófság már a XIII században előfordul, de a XV-ben már 
megszűnik; ekkor ugyanis IV. Frigyes nürnbergi várgróf bran
denburgi választóvá emeltetvén, azt ezen új méltóságába ol-
vasztá. E szerint a régi nürnbergi várgrófok alapitói a mai po
rosz királyi háznak. 

Jó ideig kellett várnom, mig a várnagy előjött. Fényes 
társaságot vezete körül s addig minden csöngetés daczára be 
nem bocsátott, mig azzal nem végzett. A bajor népnél több
ször tapasztaltam ezt az élelmességet. A néző publikumra rá
zárják az ajtót, el nem osonhat egy sem fizetés nélkül; mert 
mikor a járdalatnak vége van, maga az emberséges mutogató 
egyenként bocsátja, ki vendégeit s felváltva nyújtogatja kezét 
a tiszteletdíj után. Itt is úgy van. Amint a társaság eltávozott, 
elém lépett s udvariasan inte hogy lépjek be. Eléggé korhadt 
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lépcsőkön mentünk föl egy nyílt csarnokba, melyből az ajtók 
a kírálvi lakosztályba vezettek. A termek most egészen el 
vannak hagyatva, úgy tűnnek föl mint a félárva gyermek, 
kire mostoha visel gondot. Fejedelmi fénynyel nem találko-
kozunk itt teljes csoportban, vagy egészben, hanem esak egyes 
nyomokban. A nagy elfogadó teremben néhány csínos fest
mény látható a nürnbergi iskola hőseitől, Kulrnbach, Schauf-
felin, Altdorfer s Wohígemuthtól; sőt van egy Cranachtól is. 
A terem sötétes s a gyér világ mellett az egyes niüdarabok 
alig szemlélhetők meg. Néhány lépésnyire innét az úgyneve
zett császári kápolnába jutunk, mely a pogány toronyban van 
alkalmazva. Alatta szintén van egy kápolna a cselédség számá
ra. E furcsa épitésmód, a hely szűke miatt a kápolnákat egy
más tetejére építeni, a németországi építészeti müveknél több
ször előfordul. A császári kápolnában van Stoss Vitusnak e 
halhatatlan müfaragónak tán legszebb müve, a fareliefekben 
készült híres rózsafüzér. A sz. Sebáld sirállványát Yisehertől, 
a sz. Lőríncz templomban levő szentségházacskát Kraft Ádám
tól, s e rózsafüzért Stoss Vitustól, e három müvet tartom Nürn
berg legnagyobb kincsének. Az utóbbitól van még több re
lief tábla; mindannyi műremek. Az izlésteljes de jelenben tel
jesen elhanyagolt kápolna szentélyét négy salinói márvány osz
lop ékesili Ezek közül egyik vasgyürüvel van átfoglalva. 
Megkérdem vezetőmet ennek jelentőségéről s ő rögtön követ
kező protestáns izü legendával válaszolt : 

— Azon időben uram, midőn a papok és ördög között 
nyilt szövetség volt, mely nem tekintetett államellenesnek, tör
tént hogy ezen fekete árnyherczeg kiválló vonzalmat érzett a 
várkáplán ur irányában. E vonzalom oly tiszta, oly platóni-
kns volt, amennyire csak egy ily sötét lovagtól kitelhetett. 
0 lelkét szerette a káplán urnák. Nem halljuk e máig e ki
fejezést: ,3nem őt magát, szép lelkét szeretem !" Azt hiszem e 
kifejezés az ördögtől vette eredetét. Már nem tudom elfogadta 
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e a káplán ur a barna gavallér udvarlásait, hanem hogy azt a 
magasztalt szép lelket maga is szerette, annyit gyaníthatok. 
Uy.platonikus állapotban természetesen még az Ördög is el
veszti az eszet* Innét magyarázható meg, hogy miután könyör
gések, fenyegetések, hizelgések által meg nem ejtheté, kész 
volt saját szellemi erejét is behozni a játékba. A káplán ur 
megrettenve vévé észre egy alkalommai hogy a kápolna ive-
zete repedezik. Az imádó rögtön íelajánlá szolgálatát, késznek 
nyilatkozván Lombardia legszebb márványából négy oszlopot 
kifaragni, onnét elhozni s ide felállítani. Jutalmat nem kivánt 
egyebet, mint amibe annyira beleszeretett, a káplán ur lelkét. 
A káplán ur azonban nem hiában volt bolognai diák, kifogott 
rajta. — „Jól van - úgymond — kész vagyok neked engedni, 
de egy föltétel alatt, s ez az, hogy mind a négy oszlopot fel
állítod addig mig én egy kis misét elmondok!" A szerelmes 
lovag ur elgondolkozott a fogadáson; meghányta fejében, meny
nyi időbe kerül oda s vissza; vasúton nem mehetett, mert ak
kor még nem volt. Miután mindent jól kiszámított felcsapott az 
alkura s a fogadás megtörtént. A káplán ur megkezdé a misét; 
az evangélium után szörnyűködve veszi észre, hogy az egyik 
oszlop finom felhozott salinói márványból faragva ; már ott áll. 
Sietnie kellett. Sanctus-kor már a második is ott pompázott 
Ezentúl egész az Ur testének vételéig nem jőve be az ördög, 
hanem ott várakozók kiint az ajtóban a harmadik oszloppal. 
Alig hogy megtörtént az áldozás, a harmadik oszlop is elhe
lyeztetek. Most már csak egy hiányzott. A sátán úr minden ere
jét összeszedte, de midőn a negyedik oszloppal megérkezék, 
ép akkor mondta ki a ministráns a Deo gratias-t A misének 
vége volt. Akkor azután dühében oda dobta az utolsó oszlo
pot; ugy bogy menten ketté törött s elkotródott másutt sze
rencsét próbálni. Azért van e negyedik oszlop megabroncsolva. 
A szép lelkű káplán urnák becses ábrázatja pedig itt látható 
a kar ivesete alatt köböl kifaragva. 
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Mosolyognom kellett e komikus történeten. A középkor 
gazdag ilyenekben, s fölötte szereti megadni az alvilági arsz-
lánnak is az ö szerepét. A mai világ nevet ha a sz. írásban 
emiitett ördöngösökről hall beszélni és scepticismusáaak ad ki
fejezést, midöa azt mondja: — Mégis csak furcsa dolog, hogy 
mai nap nincsenek eféle ördögtől megszállott emberek! - De
hogy nincsenek. Genfben templomot is emeltek maguknak; pá
holyaikat ott találjuk Bostonban ugy mint Kalotaszegen, Paris
ban és Piripócson. Néhány év előtt nagyszerű népünnepet ren
deztek Parisban. Hirdeti létüket a ledöntött Vendomeoszlop, 
Első prófétájuk pedig ott székel Berlinben; ő az, kibe az írás 
emiitette hétördög szorult, a kevélység, ravaszság, hitetlenség, 
erőszak, jogtapodás, perfidia és a vérszomj. Ez az ember az 
egyetlen a világtörténelemben, aki ki merte mondani, hogy a 
müveit civilizált világ megvetése neki legnagyobb büszkesége. 

A királyi dolgozó terem ablakaiból nagyszerű kilátás 
nyílik a városra, Nürnberg száztizenkilencz tornyával, hegyes 
csúcsokba végződő házainak ezreivel, karcsú magas, füstös ké
ményeinek raegszámlálhatlan sokaságával ugy tűnik elő mint 
egy rémletes hegyszakadék, melynek szikláit gigászi kezek 
dobálták szét ide oda. A felszálló füst és gőz életet sejtet e 
sötét tömkeleg méhében; mintha földalatti manók, vagy elkár
hozott lelkek dolgoznának ott nagy buzgalommal. Ha azonban 
alászállunk, a vidám, sürgő élet mosolygó képével találkozunk, 
hol minden lépten nyomon ipar, jólét s életkedv köszönt. A 
város a magaslatból tekintve a régi Nürnberg, az ó történelem 
nagy drámáinak egyik szintere; ha pedig belépünk a házak 
sorai közé, egy kedélyes nénike, ki az idő okozta ránczokat 
s rombolásokat a modern izlés s divat találmányaival tudja 
palástolni. Tökéletesen hasonlít azon emberekhez, kik a kor
nak megadott tiszteletet mindenkor szívesen odaadják egy if
júkori csábos mosolyért, melyből szeretet villog elő. Az ember 
nevetséges lesz, ha bizonyos koron túl mást is kíván mint 
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tiszteletet. Én például tisztelettel hajlóm meg ez ódon város 
előtt, mert öreg 5 Turint vagy Drezdát azonban szeretem azért, 
mert fiatal. 

Egy kellemes rövid séta a nürnbergi várból a Pellerféle 
ház mellett vezete el. A velenczei nobilik s patríciusok fényes 
palotáinak maradandónak hitt benyomását ez egyetlen palota-
szerű ház szemlélete egészen elmosá bennem. Mily finom 
izlés, mily elegantia, mily fejedelmi fény tudatával birt a kö
zépkori dúsgazdag polgári elem, annak ez épület fényes tanu-
sága. Már kívülről meglep colossális homlokzatával; egymás
tetejére rakott, számban mindinkább fogyó s művészi farag
vány ú ablakaival, kiüllő rondellás karzataival, bizarrul oda bi-
gyesztett tornyocskáival. De a valódi elragadtatás esak akkor 
érezhető, ha tourista az udvarba lép. Ha volt valaki a velenczei 
dogepalota udvarában és visszaemlékszik annak nagyszerű 
lépesőzetére, az fogalommal birand a nürnbergi fényszeretö poU 
gárok házépítési módjáról. A tágas udvarban a roppant magas
ra felnyúlt oldalszárnyak miatt sajátszerű félhomály borong. 
Gyönyörűen faragott nyilt csarnokok vannak itt, egymás fölött 
mindinkább kisebb arányban. Az idők keze a vakolatlan ter
méskövet zöldsárga mohszerü patinával vonta be, niely az egész 
épületnek bizonyos regényes mystikus szint kölcsönöz. Mindaz, 
mit valaha a német regényekből a gazdag multat illetőleg ol
vastam, lelkem előtt lebegett. E viszhangos csarnokokban egy
koron pezsgő élet honolt;' a királyi fényben ragyogó termek
ben a becsületes ipar és kereskedelem dicső aristokratiája szé
kelt. A családi élet ideáljának, nagy jellemek s ősi íiszta eré
nyeknek bölcsőjét képezte e ház egykoron. Ha e falak szólani 
tudnának hány nagy lélek erős küzdelmeit, hány epedő sziv 
bús regéjét mondanák el. S im most a reális durva kor pietásta-
laoul használja föl a multak dicső ereklyéjét modern czéljaira. 
A festöileg szép udvaron szerteszét, rendetlenül málhák, ton-
nák? hordók hevernek oly impertinens sajtszagot terjesztve, 
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mintha minden ajtó, ablak túróval lett volna bekenve* Orromat 
kellé befognom, bogy szemeim s általuk lelkem éldeletét za
vartalan átérezbessem. A mai világ sokszor hasonló a fecské
hez ; sárból csinál magának fészket ott, hol az ember teremtő 
ereje remeket alkotott. 

Tiz óra volt délelőtt midőn lépteimet az egykori kar
thauzi zárda felé intézem. Ez annyi viszontagságon keresztül 
ment épületben van az ujabb időkben európai hírre emelkedett 
germán múzeum elhelyezve. 

A méltóságteljes épület a XÍV. századból veszi ere
detét, amikoron is a néma barátok zárdája volt. A tizen
ötödik század első felében, amint mondják, a wittenbergi 
exbarát tanai e csöndes zárda falai közé is belopóztak. A 
néma barátoknak kedvük kerekedék megnyitni szájukat. Azt 
pedig már az irás mondja, hogy a szájban sok rósz van. A 
meglazult fegyelem, a kor uralgó eszméi lassanként kiürítek a 
zárdát. A hatalmas épület ott állott,, mint egy rajtól elhagyott 
méhkas, melyre mohó vágy gy a 1 rohantak a rakonczátlan dara
zsak. Sokáig állott ugy. Egy élelmes fejedelem jónak látta istá-
lóvá változtatni. A „mementó rnorí" helyett most lónyerítés hal
latszék a szentelt falak közt. Utána jött egy másik nem keve
sebb hajlammal a nemes sport iránt; ez kihozatta onnét a lo
vakat s szénaraktárnak alkalmazd. A csöndes szemlélődés éle
tének szentelt helye igy állott profanáivá a legújabb korig, 
amikoron is Nürnberg egyik lelkes fia báró Aufsess szenve
délyes régiséggyűjtő, egy germán nemzeti múzeum megala
pítását pengetvén miután az a német szövetség által elfogadta
tott, az immár félig rommá lett zárdát jeiölé ki helyiségül. 
Húsz év óta itt van összegyűjtve mindaz, mi a nagy német 
nemzet dicső múltját közeiről érinti. Most legalább méltóbb 
használatnak örvend. 

A zárda udvarán némely ó germán ásatmányi emlékkö
veken kívül néhány egészen modern ágyú látható. Vau köztük 

4 
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több az utolsó franczia-porosz háború idejéből; mint hadi zsák
mány jutott a bajorok kezeibe . Ott van egy golyószóró is, a 
modern emberszeretet s civilisatió palládiuma. A bömbölő ször
nyetegek nyugodtan ásítoznak ott az árnyékban s várják a pil
lanatot, mikor ismét előszólíttatnak. A keresztfolyosók telve 
vannak régi síremlékek lenyomataival; sőt egy eredeti, görög 
felirattal a harmadik századból. Az egyes czellák áttörvék s 
kapcsolatban egymással külön kis termeket képeznek. A régi-
ségbuvárnak minden irányban oly tág tér nyilik a stúdiumra, 
hogy nem napokat de heteket tölthetne itt haszonnal. Régi raü-
maradványok, fegyverek, öltözetek, edények, bútorok, remek
mívű kályhák a XV. és XVI. századból, épitészeti műemlékek 
egész serege van itt felhalhalmozva. Igen érdekes készletek 
vannak Strassburg legutóbbi bombáztatásának idejéből. A 
nyolczadik csarnokban van egy kis gyűjtemény & középkori kín
zó s vallató eszközökből. Ezek azért nevezetesek, mert valódiak 
s egykoron használtattak is. Két lahengeren, (úgynevezett 
spékelt nyúl) még most is láthatók a rászáradt sötét vér nyo
mai; bélyegsütő vasak., vasálarezok, azállkapczára alkalmazott 
lakatok s a t. Egy szögletben van a XV. századból eredt hó
hérpallós, arany fogantyúval, simalapján a hóhérmüvészet ne
vezetesebb műveleteivel. Nincs oly genialis felirata mint a 
salzburgi 1600-ból eredő hóhérbárdnak; ezen ugyanis ó német 
írással a következő szavak láthatók: „A ki valamit talál, mi
előtt elveszett volna, valamit vásárol, mielőtt eladták volna, az 
meghal mielőtt beteg lett volna.íC 

A templom helyisége kivállóan a német szobrászat s fa
ragványok emlékeit foglalja magában. Itt látható Kaulbach 
egyik nagyobb freskója ama jelenetet ábrázolva, midőn III. 
Ottó császár nagy Károly sírját megnyittatja, ugy látszik a 
mester ifjabb kori müve, mert nincs sok rajta Kaulbach kü
lönben is erősebb a rajz és fogamzatban, mint a színezésben. 
A hildesheimi s augsburgi dómok gyönyörű bronzmüvükapui-
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nak lenyomatai érdekes darabok. Különösen ez utóbbi merő
ben bibliai s mytbologai jeleneteivel kitűnő. A színezett fa
szobrok, régi szárny oltárok faragványai csak szaktudóst érde
kelhetnek. A colossalis Krisztusfő azonban kitűnő művészre 
mutat. 

Legérdekesebb azonban az elefántcsont-faragványok so
rozata, szorosan történelmi s kifejlődési rendben a második 
századtól egész a tizenhetedikig. E valódi míídarabokon a ke
vésbé szakértő is nemes gyönyörrel legeltetheti szemeit. A 
többi termekben régi kéziratok, a betűírás s miniaturfestészet 
fölötte érdekes maradványai láthatók. A fa- és rézmetszvény 
gyűjteményben Düreren s legkitűnőbb tanítványain kivül még 
Lucas van Leyden és Martin Schongauer is képviselve van. 
Ez utóbbinak legértékesebb metszvényei láthatók itt. A karcz-
raüvészet legnagyobb hősének Rembrandtnak hires „Hundert-
gulden"-blatja, melynek egy tiszta és sértetlen példányáért 
nem régiben Londonban egy árverésen 13,000 forintot adtak, 
e gyűjtemény legnagyobb kincsét képezi. E két terem oly 
műremekeket foglal magában, melyek összes ára, ha vásár-
piaczra jönnnének, könnyen megütné a félmilliót. Sokan cso
dálkozni fognak ezen, pedig valóban úgy van. Midőn néhány 
év előtt Lipcsében a Weigelféle g}üjteményt elárverezték, 
melyben a nyomdászat első jelenségei, xylographiák, régi fa-
raetszvények, kopott kártyák szerepeltek, a Brittisch Múzeum 
xylograph müvekért közel busz ezer tallért adott ki. Öt darab 
régi kártya három ezer forinton kelt el. Van olyan, ki ezt 
mániának , a szelídebb őrültség egy nemének tartja; minő 
joggal és alapon az már más kérdés. Olyan dolog ez, melyről 
nem műértőt soha sem lehet capacitálni; mert azon fensöbb 
gyönyör fokára, melyet egy szenvedélyes mííbuvár érez va
lamely ritkaság megszerzésénél, laicus ember nem fog emel
kedni soha. Igaz, hogy a tisztán régiség csak relatív becsről 
nyújthat fogalníat, ámde az,érte adott pénz is csak viszonyos 

4* 
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értékkel bír. Nem is minden embernek való mulatság. A mű
gyűjtő olyan mint az inyenez; csak ritka s drága fogásokban 
gyönyörködhetik; tulfinorn Ízlése oda vezeti, hogy e gyönyö
rért minden áldozatra kész; valóságos kétéltű, mert a vegeta
tív életen kívül egy másikat is é' s ez tulajdonképeni eleme; 
ebben domborulnak ki epedő vágyai, reményei, minden öröme 
és vigasztalása, 

V. Károly császár legboldogabb volt, ha Tiziánt dol
gozni látá, s nem tartá megaláztatásnak e nagy művészt 
apró dolgokban inaskint szolgálni. VIII. Henrik tizenkét ka-
tholikus nemes halálitéletét volt aláírandó, midőn bejelenték, 
hogy Holbein megérkezék; örömében mindannyinak megke
gyelmezett. X, Leo fontos diplomatiai tanáeskozmányban el
nökölt, midőn egy kamarás fülébe sugá, hogy Raphael elhozta 
az igért vázlatot. Rögtön ott hagyta a gyűlést mindep fontos
ságaival s kedvenez művésze elé sietett. Borghese miséket 
mondatott saját titkos intentiójáórt- A jámbor barátok napon
ként imádkoztak s igen jó hasznát vették a herczeg titkos 
szándékának. Az alamizsna azonban egyszerre megszűnt. — 
Jól imádkoztatok — monda nekik az öreg principe nevetve, -
a képet megszereztem. A hires gyűjtő Lajos, bajor király, mi
dim egy Ruysdael festményért alkuban állott," hetekig kedvet
len volt. — E képért odaadnám egész — mioisteriumomat! -
monda tréfás haraggal. Morny herczeg haldoklott, midőn hirül 
hozták neki, hogy egy kicsiny Murilló képet öt évi alkudozás 
után elvégre átengedtek. Ez örömhír uj életre hozta. Még 
napokig élt, holott az orvosok halála óráját is előre meghatá
rozták. Egy felsömagyarországi nagyobb városb\n máig is él 
egy gazdag öreg ur ; rendesen mogorva, szótlan s szeszélyes 
mint minden agglegény. Ez ember csak a művészetnek él ; 
azzal lépett házasságra. Ha azonban látják őt az utczán mint
egy kicserélve vidám kedélylyel futkosni, minden jövő menő
vel szoba állani, mosolygó dicsőült arezczal, villogó szemekkel, 
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gyönyörtol áradó beszéddel, akkor már mindenki tudja, hogy 
az öreg ur pompás gyűjteménye vakmely uj darabbal szapo
rodott. A szenvedélyes mübarátok soha sem lehetnek rósz em
berek ; mindig van egy ajtó, melyen át szivükhöz lehet férni; 
egy varázskulcs, melylyel lelkük rejtett kincstárát meg lehet 
nyitni. A valódi szép iránti vágy mintegy kristállizálódik lel
kükben, színjátszó prismáján keresztül a kedély nemessége, 
az érzés raagasztossága is előtűnik. Azért ha ez mánia, minden
esetre költői s emelkedett kedély mániája, melyet ép az emel ki 
teljes fényében, hogy kevesen értik meg. 

A képtár aránylag a többi gyűjteményekhez, szegény. 
Az alsó rajnai, az ó kölni s nürnbergi iskola néhány kis becsű 
példányai képezik az egészet. Wohlgemuthttól, Dürer meste
rétől néhány jobb mü. A képtár legnagyobb kincsét Dürer Al
bert egyik legszebb müve képezi, Holzscbuher Jeromos nürn
bergi patricius arczkópe. Ezen a nagy mester utánozhatlan lágy 
és olvadó színezése, gyöngéd ecsetvezetése egész fényében 
szemlélhető. Mindeddig a család házában volt;, csak az ujabb 
időkben állították föl a múzeumban. A sz. Móriczról nevezett 
kápolnába, a tulajdonképeni királyi képtárba inkább beillenék. 

Még egy impossans épület vonja magára a figyelmet Nürn
bergben s ez a városház. Gyönyörű olasz stylben épült, hármas 
dór oszlopokkal ékitett kapuzattal, melyek fölött nevezetesebb 
nürnbergi családok czixnerei díszlenek. Az ódon épület saját
ságos benyomást teszen a szemlélőre. A sötét, nedves s kissé 
elhanyagolt előudvarból kényelmes lépcsőzet vezet fal az 
úgynevezett nagy terembe, mely első pillanatban sajátos íabol-
tozatával apáduai palazzo della Raggionere emlékeztei E disz
terem a múlt időkben sok nevezetes jelenetnek színhelye volt. 
Itt gyűltek egybe Nürnberg atyái, midőn a város s nép, sőt 
nem ritkán az egész német nemzet sorsa íölőtt határoztak. Itt 
irták alá az ominosus. vallásbékét, mely csak a papiron ma
radt. E teremben voltak összegyűlve a megfélemlett polgárok 
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midőn a hős Ti Ily a várost ostrom alá akarta venni; itt hal-
Iák amaz az egész várost sarkaiban megrázó borzasztó rob
banást, melyben őket a szabadság örörariadala üdvözlé. 

Egy ulmi katona Tilly hadseregében a protestánsoktól 
megvesztegetve, ép midőn az ostrom ideje kitüzetett, a tábor 
egész lőporkészletét a levegőbe r.öpité. Az ősz Tilly elkeseredet
ten kiálta föl: „Látom már, nincs mit várnom többé a szerencsé
től", — s abba hagyta az ostromot. A huszonkét csatában 
győztes s közlegényből lett hadvezér e szégyent s szerencsét
lenséget kevéssel élte tul. Itt üdvözlé az északi oroszlán Grusz-
távAdol fa hozzá hiven ragaszkodó város polgárait, hűségü
ket a német lovagok elkobzott birtokaival jutalmazván. E ne
vezetes teremnek csak falai maradtak meg ; bútorzatát, kivéve 
a két fából faragott s szép mivü csillárt, a rohamos idők keze 
emészté föl. De e tálakról a művészet egyik legnagyobb kin
cse üdvözöl, Dürer freskófestményei. 

Dürer általában festményekben sem fölötte gazdag, fres
kómüve pedig csak ez egyetlen van. Elképzelhető tehát ama 
kegyelet, melyet a nagy mester geniejének teljes méltatására 
ébredt jelen kor e mü iránt tanúsít. Pirckheimer Willibáld 
lelkesítette művész barátját e mü elkészítésére, miután Holz-
schtiher építész által a tanácsház ki lőn építve. Az egész mü 
Miksa császár diadalmenetét ábrázolja; a látható alakok mind 
Dürer korabeli nürnbergi patríciusok arczképei, egészen Dü
rer által készítve. A díszleteket tanítványai készítek.. E műre
meket azonban nemcsak az idő, hanem egy barbár kéz na
gyon megcsonkitá. Csak a romlott müizlés és megfogyatkozott 
pietás engedhette meg, hogy a múlt század végén egy ember
séges mázoló rá tegye e remekre hívatlan kezeit s azt újból 
átfestvén, tönkre tegye. Sorsa tehát majdnem ugyanaz, mint a 
Syxtus kápolnába levő „utolsó ítéleté." Világraszóló nagy el
mék alkotásain kontár kezek pocsékolnak s midőn azt hiszik, 
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hogy az idők örlo fogait tördelik k i , ép akkor segítnek an
nak - emészteni. 

Dürer remekén kivül a falazat kisebb s összeszorított he
lyein allegorikus festvónyek láthatók elmés aláírásokkal ellát
va. Egyik különösen megragadta figyelmemet annálisinkább, 
mert egy közelemben álló szemüveges okos ember egész tűz
zel magyarázta annak értelmét, A kép egy törvényszéki jele
netet ábrázol. A bíró középen ül s tisztességes szamárfülekkel 
ékeskedik. Nem hiszem, hogy a gonosz piktor valamely kora" 
béli bölc3 bíróra refiectált volna, vagy azon mély törvényis
meretre, melyet syraboliee a kérdéses alakban kifejezett, mert 
háta legyen a politikai gondviselésnek, nemcsak Nürnbergnek 
van azon kiváltsága, hogy szamarakat lásson a zöld asztalnál; 
hanem valószinübb, hogy pusztán a korlátolt emberi elme el
hamarkodott ítéletét akarta érthetöleg nevetségessé tenni. 
Szemüveges szomszédom, valószínűleg a classica litteratura 
professora valamely tiz röf hosszú németherezegségi reslden-
tiában, Midásról szólott s szájtá+ó hallgatóinak Ovid e pajkos 
meséjét egészen elmondá, hogy ugyanis szerencsétlen kritiká
jáértmiként megszamárfüleztetetf, hogyan rejtegette csaesisága 
bozontos jelvényeit, hogyan súgta be szolgája egy kis godröes-
kébe a félelmes titkot, hogyan nőtt azután e gödörből nád az 
ominosus fülekkel s a t. szóval beillett volna egy cathedrára. 
Pedig a jámbor művésznek aligha volt eszében Midás barátunk 
tragikumát megörökíteni, miután az elég közönséges esemény 
mai nap is. Megmutatja ezt az elitélendő háta megett álló kisé
ret úgymint „a hamis vád", „irigység", )fgyanuC{. S leghátul az 
„igazság" symbolikus alakja, továbbá az elmés felírat: „Ein 
Ríchter soll kein Urtheil gebén, er soll die Sach erforsehen 
eben". Miből az a tanulság, hogy Ovid bizonyára nem ismerte 
még a szemüveget, különben Midás urat azzal büntette volna 
meg tudományos kritikájáért. 

A colo3salis épület többi részeit a kerületi s városi tör-
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vényszék foglalja el. A fensöbb kisebb termekben szintén van 
egy gyűjtemény Vischer érczrnüveiből s Dürer metszvényeiböl. 
Az előbbinek hires vasrácsozata, a kovácsmüvészet e csodált 
remeke, mely a nagy termet két részre osztá, már régen elpusz
tult. A franczia háborúk alkalmával a város közprédául esett. 
A drága műkincsek szárnyra keltek, s az osztrák katonák el
vittek mindent, ami elvihető volt. A durva harczos neki esett 
a középkori hatalmas művészet ez örök becsű remekének, da
rabokra zúzta s törmelékjeit megönté golyóbisnak. Most már 
csak emlékben él. 

Még egy pillantás e csodás városon keresztül s ez emlé
kesét tábláján az utolsó betű kész. Midőn a szép nyári estén 
a csöndes város viszhangos utczáin járkáltam, még egyszer föl
tűnt lelkem előtt annak eseménygazdag múltja/ virágzó jele-
ne, ama csodás varázs, melyet Róma után egyedül gyakorolt 
rám. 

Nürnberg nem tartozik azon városok közé, melyet elég
séges egyszer meglátogatnunk5 sajátságos hatásánál 'fogva/ 
melyet minden költői kedélyű emberre gyakorol, benyomása 
nemcsak kellemes, hanem állandó. Mintegy vágyat költ az em
berben a mielőbbi viszontlátásra/ innét van, hogy ritka tourista 
mulasztja el az alkalmat, ha közelébe jut, ismét meglátogatni. 
Berlin, München, Drezda kaczér modern úrhölgyek, kiknek 
kötelességből tesz az ember vizittet; Augsburg, Kegensburg sat. 
csúnya ránczos vén szüzek kiket az utas meglátogat, mert íél 
a nyelvüktől^ Linz, Grácz kiszolgált invalidusok, az ember szí
vesen beköszönt náluk egy szóra, hanem azután siet tovább, — 
de Nürnberg egy szerető, kedves nagynéni, a régi szépség örök 
nyomaival lelkén ésarczulatán, kihez Önkéntelen a szeretet s 
ragaszkodás egy nemével viseltetünk, kit ünnep felkeresnünk 
ki életének gazdag tapasztalataival folytonos tanulmányra 
nyújt alkalmat, ki társalgásának bájával mindig leköt, elvárj-
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ZBOL A modern kor gyermeke, ha a valódi nagy és szép iránt 
melegen verő szivvel bir, 5 átérzi ama pietást, melylyel nem 
egyedül a kornak, de a tisztes korral egybekapcsolt érdemnek 
tartozunk, mindig szeretni fogja Nürnberget. 
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IV . 

Der Sclilaf ist eíne ehrliche, heilíge Saehe, 
die alles UnehrKche und Unheilige an 
den Tag bríngt. Wer lm Scklafe schön 
ist, der hat ein reines Gemüth. 

Fr. Horn. 

z indóház étkező- s várótermei telve vannak hemzsegő 
,néppel. Szaladozó pinczérek taszigálják az embert ide 
oda; rekedt hangú hordárok kiabálnak egymásra vesze
delmes nagyságú málhákat czepelve hátukon. A buffetnél 

tarka öltözetű hölgyek és ladyk erősítik magukat az útra holmi 
finom vanilia szeszszel, s tömik a nyalánkságot az úgynevezett 
ridiculbe; ahol a missek vannak, ott természetesen uracsok sem 
hiányozhatnak, dejnár massivabb étkek után nyúlva s szórva 
az élczet s szivarfüstöt jobbra balra. A siketitő zajt ujon jött uta
sok nevelik, kipirult, neki hevült arczczal, ama komikus ijede
lem kifejezésével, hátha már későn jöttek. Van kapkodás, kér-
dezgetés, meg van ez az , nem veszett el valami, hol van a 
plaid, esernyő, kalaptok, pinczetok. Itt van* Meg van. No hála 
Istennek. Amott egy hórihorgas életunt angol járkál bizarr 
öltözetben, furaigálni látszik az egész társaságot mig egy be
csületes würzburgi hentes neki esik s olvadó dialectusával 
feneketlen históriába kezd; a John Bull nyugodtan végig hallgat
ja — „englisehspoken" — úgymond s komolyan tovább sétál. Itt 
egy becsületes családapa négy felnőtt leánynyal bajlódik, min
deniknek kezében van annyi csomag, amennyi csak elfér; tü
relmetlenül várják az indulás idejét. A tarka népcsoportban 
ujságáruló suhanczok járnák fel s alá s kínálják az unaloműző 
napi sajtó termékeit. A mozdonyvezető csengetyüje hallatszik, 
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a tömeg mint megbolygatott hangyafészek rohan az ajtók felé ; 
van csókolózás, ölelkezés, kézszorítás, búcsúzás minden olda
lon. Tisztességes Öklelések s taszigálások s a conduktor félórai 
martyromsága után minden utas helyre vergődik; — a csönge-
tyü újra szól; a mozdony egyet füttyent s a vonat megindul. 
Az utasnép íöllélekzik s belép az élvezet első stádiumába. 

Egy indóház az úgynevezett csomóponton mindig termé
keny tanyája a népek s nemzetek tanulmányozásának. Mintegy 
óriási caleidoskopban a képek minden perczben változnak s 
szemlélő ember figyelme a leplezetlen modorban sokat meglát, 
mit a saloni vagy társaséletben ritkán találna föl. Az egyéni 
ember egyes jellemvonásait ama körülmények domborítják ki, 
melyek közé jut. A társalgásban még a legműveltebb sőt leg
őszintébb ember is bizonyos fokig álarczot hord, csak midőn 
magára van hagyva vagy-nem gyanítja hogy fürkésző pillan
tásoknak van kitéve, akkor mutatja ki leghívebben jellem
szokásait, hajlamait. Hozzáférhetlek titkolódzó, kiismerhetlen 
jellemeket akkor kell meglesnünk, midőn az állati test az 
álom karjaiban szendereg. Bertrand tábornok gyakorta látta 
Napóleont aludni s nem egyszer monda, hogy az alvó arczán 
nem látta soha a büszke, parancsoló, világhódító caesárt, ha
nem a szelíd, jószívű Bonapartét, Josephiae férjét s Jenő aty
ját. Ha az álom ily választóvíz hatással bír, hogy a hamisat 
az arczról leolvasztja s csak a valódit hagyja érintetlen, ak
kor az utazás eme hatásban mindjárt utána következik. Sok 
embert igen közelről meg lehet ismerni akkor, ha utazik. 

A vaggonban szemközt velem egy elegánsan öltözött ifjú 
ember ült. Szelid mosolygó szemei voltak, melyekből jóllét, vi
dám kedély s elégedettség sugárzott elő. Alighogy a vonat 
megindult, egy könyvet vőn elő, szorgalmasan olvasott. Koron
ként mosolyra húzta szája szélét/ sőt néhányszor halk kaczaj-
ba tört ki. Ugy látszék nagyon mulattatta az olvasmány. Egy 
pillanfást vetek a könyvre, Jean Paul volt, e müveit, finom 
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genialis kiadása a nevető bölcsészeknek. Jean Paulnak humo
rát kevés ember érti meg, még kevesebb ismeri eléggé. Min
denesetre tiszteletteljes fényben tünteté föl előttem ismeretle
nemet azon körülmény, bogy egy ily mester müveiben élvet 
talál Szíves örömest kezdtem volna egy kis beszélgetést, de 
be kellé látnom bogy egy Jean Paul helyét nem tudnám pó
tolni, Figyelmem tehát arezán öszpontosult, melynek vonásai
ból, változó kifejezéseiből azon sorok értelmét törekvém kiol
vasni, melyek szemei előtt lebegtek. Önkéntelen keresztül vitt 
mind ama situatiókon, melyekbe öt az olvasott sorok ve
zették. 

Az út egyhangú és unalmas volt. Hátam megett két an
gol ült s elég hangosan fecsegett a maga sajátos nyelvén. Is
ten bocsássa meg bűnömet, de ha angolul hallok beszélni, 
gyomorgörcsöt kapok. A legcsúnyább német nyelv tagadhatla-
nul az angol s mégis a legműveltebb nyelvek egyike, mely
nek bántó dissonantiáját csak Schackespeare, Milton vagy By
ron fönséges eszméi tudják feledtetni. Jonathan Swiít maga el-
ismeré , hogy aki nem tud elég hiven krákogni, huákolni, 
prüszszögve köpködni, az soha sem fog jól s tisztán angolul 
beszélni. Azért igaza volt az elmés Saphirnak, midőn azt mon
da: „Inkább hallok két gallicziai lengyel zsidót veszekedni, 
mint egy angol parlamenti beszédet." Pedig e dallamtalan rút 
nyelven adattak a müveit nagy világnak az emberi alkotó szel
lem legnagyszerűbb eszméi. Az angol nyelv valóságos Wag
ner Richárd zenéje. 

Ily zenét hallani két óra hosszán keresztül s fájdalom 
nem érteni belőle egy szót sem, csak valamivel rosszabb mint 
a pattagoniai nemzeti brúgónak bélcsavaró bugásain bolondul
ni. Ez utóbbiról aát mondják, hogy európai ember hosszas 
hallatára vitustánczot kap. Közép Afrikában Darwin embereit 
lógják meg vele. A jámbor benszülött vasárnap, ha nincs dol
ga, fegyver helyett hóna alá csapja hangszerét, kilopózík az 
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erdőbe, s akkora ezinczogást csap, hogy a mázsás orángutángot 
lecsalja a birfánfa tetejéről; az aztán ott hagyja dióját, mogyo
róját s megy bolondul a hang után be a faluba. Nem tudom, 
volt e erről tudomásuk angol touristáimnak, de nagyon érez
tem magamban a kedvet, — előlük megszaladni. Lehunytam 
szemeimet, hogy elaludjam, de azt vettem észre, hogy ez böl-
esődalnak is rósz. Midőn ismét fölvetem szemeimet, pillantá
saim a szemközt ülő érdekes idegen arczára esének. A könyv 
kiesett kezéből. 

Elfeledtem kutatni, váljon az angol nyelv vagy Jean Paul 
okozta e ezen hatást. Amiről előbb szólottam, előttem állt, — 
egy alvó embernek arcza. Nem a mosolygó arczs volt többé, 
melynek tiszta tükrén az elégültség derengő fénye ömlék szét. 
Kimondhatlan fájdalom tükrözék elő a szabályos vonásokból; 
a néma ajk mintha hangos panaszt hirdetett volna, oly fájdal
masan szorula össze. Bánat és keserv volt e mozdulatlan táblá
ra irva. Mintha a lezárt szempillák alól rejtett köny? egy titkos 
fájdalom égető nedve szivárgott volna elő. Oh ez arcz a lélek 
tükre volt, egy szenvedő, küzdő léleké, mely éber állapotban 
oly gondosan eltakart mindent, s most az öntudatlan álomban 
kiültek az arczra az elhazudt, eltagadt érzelmek s mintegy le
nyomatban visszaadták a lélek fájdalmát. 

Sokáig és-részvéttel néztem rá; tűnődtem e roppant ellen
téten s azon csodás hatáson, melyet a lélek a testen s viszont a 
test a szellemen gyakorol. Egy gyönge lábérintésre fölébredt. 
Az álomból ébredő ember arcza rendesen valami komikus kife
jezéssel bír. Az átmenet gyors. Az ébredő az első pillanatokban 
még az álom hatásait erezi s nem tud elég gyorsan a jelenlétbe 
átlépni. Fiatal emberemnél e változási functió elég gyorsan 
ment végbe. Mintha szégyelte volna gyöngeségét. Arczára is
mét mosoly ült; szemei ragyogtak, mint a felhőből kibukkanó 
csillag. Könyvét kereste. 

Lehajoltam s udvariasan átnyujtám. 
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„Ön jóízűen szunnyadt uram !" 
„Valóban, a hőség roppant nagy." 
„Csodálom, hogy e folytonos fecsegés nem zavarta." 
„A monoton hang a legjobb altató." 
„Talán éjjel is utazott?" 
„Három napja már, hogy a vaggonhan ülök." 
„Terringettét! Ez nagy áldozat; nem tudom miért tenném 

meg," 
Útitársam itt elhallgatott, egy pillanatra futó felhő vo

nult át arczán; majd nevet re válaszolt : 
„Pedig valószínű, hogy még tovább is fog tartani." 
„Ne ijeszgessen, — mondám tréfásan — hiszen ez még 

szökésnek is sok. On igen gyöngéd telén maga iránt." 
„Az ügy, melyben járok, hozza magával." 
„No már én még diplomatiában sem tenném meg e fá

radtságot; ha népek sorsa függne gyorsaságomtól, mégis meg
hálnék valahol. Kereskedelmi, üzleti dologban némi hasznot 
mindig odavetnék a kényelemért." 

„Ügyem sem üzleti, sem diploinatiai, hanem teljesen ma
gán természetű." 

Erre természetesen hallgatnom kellett. Valamint nem 
szenvedem, hogy mások faggassanak kilétem vagy czéljaim 
felöl, úgy nem teszem mások irányában sem. Beszédünk tár
gya tehát megváltozott. Minek imám le itt. Ha értekezést 
akarok tartani, más helyet s időt keresek arra. 

Beszélgetésünk folyamában azonban nem tudtam feledni 
előbbi lélektani tapasztalataimat. Önkénytelenül az előbbi 
tárgyra vittem beszédem fonalát. Épen a bambergi indóházba 
futánk be, midőn útitársam megvallá, minő szomorú ügyben 
utazik. Elszökött nejét kereste. 

Imé ! Tagadja valaki a psyehologia tanait. Az ember el
rejti az életben örömét s bánatát; de ha fényes vagy nyomorú 
fekhelye szólani tudna, elmondaná a kinzó álmák történeteit, 
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az öntudatlan sóhajok indokát, vajmi gyakran keresztényibb 
érzéssel^ gyöngébb, emberíebb Ítélettel szólanának embertár
sainkról, kiknek becsületét hányszor becsüljük kevesebbre egy 
eldobott szivarvégnél. 

Alighogy Bambergbe megérkezem, lépteimet a Regaitz s 
a Lajos csatorna hidjain át a méltóságos külsejű dóm felé in
téztem. Négyes tornyával már messziről szembe ötlik. E nagy
szerű imaház a XII-ik századból veszi eredetét, s a tiszta ro
mán stylről alapos fogalmat nyújt. A templomban csakhamar hoz
zám szegődött egy valódi olasz készséggel biró cicerone, minden 
felhívás nélkül magyarázván a nevezetességeket. A hajó köze
pén áll Henrik császárnak s neje Kunigundának sarkophagja 
márványból kifaragva s részben emlékeztet a bécsi kapuezinu-
sok templomábon lévő Ferencz és Mária Therézia sírboltjára. 
A szent életű hitvespár alakja a sirbolt tetején nyugszik. A 
sarkophag oldalain igen csinos reliefekben egyes részletek lát
hatók a két szent életéből, többi közt az ártatlan császárnő 
tüzpróbája Is. A mellékhajóban látható sz. István magyar ki
rály lovagszobra. Hogyan került ide, arról a krónika hallgat. 
Valószínűbbnek tartom a másik versiót, mely szerint hohen-
staufi Konrád szobra lenne. Itt nyugszik II. Kelemen római 
pápa is szép márvány emlék alatt. 0 volt az első pápa a németek 
közül. 

Midőn a Sutriban tartott zsinat után III. Henrik császár 
1046-ban Eómába indult, hogy nejével Ágnessel magát a ró
mai sz. birodalom császárává koronáztassa, VI. Gergely már 
nem élt. A császár az összegyűlt conclave előtt kinyilatkozta-
tá, hogy a viszonyok, az egyház desolált állapota megkívánják, 
miszerint egy minden tekintetben jeles férfiú üljön szent Péter 
székére. - „Válasszátok — úgymond — a bambergi püspököt, 
Meinsdorf Swidgért." Az összegyűlt atyák hajlottak a jó ta
nácsra s megválaszták. A pápa s a császár koronázása egy na
pon 1046-ban történt. Fájdalom, hogy ezen VII. Gergely dicső 
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korát előkészítő nagy egyházfej edelera csak egy évig ült a pá
pai trónon. Megható azon levél, melyet élte végén Bamberg 
városához intézett. Hamvait X. Leó hozatá át Bambergbe. A 
templom többi része tele van érdekes régiségekkel, a püspö
kök s a káptalanok ércz-eniléktábláival; van köztük néhány 
Vischertöl is. 

Bamberg a közép s az újkor elején nagy szerepet játszott 
a történelemben. Mint régi hűbéri egyházi birtok, nagyhatalmú 
egyházfejedelmeivel, kik között a nagy német birodalom fé
nyes arisíocratiáját látjuk képviselve, nem ritkán keserű súr
lódásokra adott okot a nép és souverenei között. A város min
den fényét s jelentőségét a pompakedvelő püspököknek kö-
szönheté; közölük nem egynek neve arany betűkkel van beír
va a város évkönyveiben. A Schönborn grófok, egy Lothár, 
Frigyes Károly mint bambergi herezeg-püspökök, továbbá 
Frankenstein s Seinsheim grófok ugyanazon méltóságban 
nagyszerű alapitványaik, közczélra tett áldozataik által Bani-
berget Frankonia legvirágzóbb városává emelték. 

A reformatio rnegcsonkitá a püspökök jogkörét s az 
utána következő harmincz éves háború alatt az egykoron vi
rágzó város pusztulásnak indult. A lünevillei béke világiasi-
totta e fejedelemséget s azt a bajor pfalzba olvasztá be. Azóta 
csöndes, melancholikus várossá lett, melynek lakói boldogok 
ha világ nem tud róluk semmit. 

Mindazonáltal a híres babenbergi grófok ősi fészke most 
is érdekes pont Európában. Nem képezi utópiáját a touristák-
nak, de ha egyik másik betéved, nem bánja meg. Tisztes ódon 
házaival, egyszeiü romlatlan jellemű népével ama sajátságos 
benyomást gyakorolja a szemlélőre, melynek üdesége örökké 
megmarad. Vén leánya a történelem múzsájának, mely immár 
nem törődik vele. Ott áll a tarka házcsoportok közepette egy 
díszes uj residentia, a Schönborn Lothár püspök által emelt 
fényes épület csöndes termei s szobáival. Egészen alkalmas ar-
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ra, hogy egy kiskorú nemzet által trónjáról elűzött királynak 
nyughelyét képezze. E század elején az újkor caesárjának fő
hadiszállását képezé. Innét üzent hadat Napóleon a porosz ki
rálynak. Keleti részén a falon egy vörös kereszt látható. A fö
lötte álló balconról veté le magát 1815. jun. 1-én Berthier tá
bornok, Napóleon hü bajnoktársa, midőn az utezán a Franczia-
ország felé nyomuló orosz had csapatait elvonulni látta. Jó ka
tona de következetlen jellem volt. Hős bajtársát hűtlenül el
hagyva XVIII. Lajos karjaiba veté magát. A száz napi ural
kodás alatt mindkét küzdő fél megveté. Berthier a wagrami 
hős, Neuchátel herczegemegőrült. Még egyszer jött vissza tiszta 
elmélete, midőn az idegen hadak hazájára törendők ablakai alatt 
elvonultak. Mint hős élt s mint gyáva halt meg. Napóleon nagy 
tábornokai közöl bizonyára Berthier sorsa a legtragikusabb. 

A dóm és residentia között még máig fönn áll a régi 
babenbergi grófok ösi laka, csakhogy nagyon elhanyagolt ál
lapotban A fenmaradt termek közt mutatnak egyet, mely 
1208-ban rémes jelenetnek színhelye volt, Ottó császár, e né
ven negyedik, kit a toi*ténelem „büszke" czimmel ruházott fel, 
kénytelen volt uralkodása kezdetén koronáját megosztani sváb 
Fülöppel, kit a hohenstaufiak nagyobb része, ellenében a csá
szári trónra emelt. Wittelsbach Ottó, Fülöpnek határozott híve 
volt; ő segité a trónra s jutalmul nem kívánt mást, mini leá
nya kezét. Fülöp császár azonban alig érte el a trónt, a szen
vedélyes és vad Wittelsbach tói megtagadta leánya kezét sőt 
egy lengyel herczegnek is, kinek udvarában az elutasított kérő 
háztüznézni járt, figyelmeztető levelet irt, hogy őrizkedjék le
ányát e dühös s vérszomjas embernek adni. E levél Wittels
bach Ottónak kezébe jutott. A császárnak hálátlansága elkese-
rité szivét. Rögtön elhagyta a lengyel herczeg udvarát s Bam-
gergbe sitett, a hol akkor sváb Fülöp császár udvarával tar
tózkodott. A császárhoz bejutván azt éppen a bambergi püs
pökkel sakkozva találta* — „Te irtad ezt? kérdé dühtől re-

5 
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kedt hangon a császártól, előmutatva a levelet. A császár né
mán inte fejével. A következő pillanatban kint volt a kard a 
Hüvelyből, s a császár egy halálos csapással a fején, a földre 
rogyott. Másnapra rá meg is halt. A császárgyilkos megmene
kült, de vára Wittelsbach leromboltatott, javai elkoboztattak. 
A futamodét Pappenheíni érte utói a Dunánál, s vitézi pár-
bajban elejté. 

Bamberg a hohenstaufok alatt érte el legnagyobb jelen
tőségét. A császárok sokszor s huzamosan tartózkodtak falai 
között. Mint püspöki városban'a gőgös patrieiusi elem nem 
fejlődhetek ki, azért itt otthoniabban érezték magokat. Van 
egy régi közmondás: „Ha Nürnberg az enyém volna Bam-
bergben enném meg.íC Ez eléggé illustrálja a várost, mely sa
játságos nyugalmával a csöndes kedélyű, zajtkerülő embereknek 
most is eldoradóját képezi. Számtalan kisebb templomai kö
zül még a sz. Mihályról nevezett, egykoron benczezárdával 
összekapcsolva, emelendő ki. Az apátság épületének fenső ré
szében egy kisebb u. n. városi képtár látható, középszerű be
csű müvekkel. A sz. Mártonról nevezett templom mellett elte
rülő diszes kollégium könyvtára azonban remek raetszvénye-
ket bir Dürertől s tanítványaitól. 

Bamberg a touristának egy kis kirándulási hely; pihenő-
ke, ha Frankfurtba menendő nem akarja az unalmas utat egy
szerre megtenni. Még marad néhány óra Würzburgra is, ha az 
éjt Frankfurtban akarjuk tölteni. Bambergen túl megnyilik az 
utas szeme előtt a regényes Majnavölgy, távolban a írank 
Schwájz. Aschaffenburgban örömest időztem volna, egyrészt 
hogy becses müdarabokkal ékeskedő képtárát s 20 000 darab
nál több lapból álló metszvénygyüjteményét, másrészt, hogy a 
Lajos király által emelt Pompejanumot megszemlélhessem ; a 
vágy azonban/ mielőbb a Rajnához jutni, oly erős yala ben
nem, hogy több érdekes pontot áldozatul kell© hoznom* 
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V. 

Le présení appartient á tout, tant que nous sommes; 
Aux savans le passé, Vavenir aux graacb hommes* 

gy ledőlt szobor, Összezúzott korona, ketté törött kard 
o mindenkor nyomasztó látvány. Szemlélni a nagyot törpe-

ségében, az eszményit a prózában, a lelkesülés kihamvadt 
üszkeit, a dicsőség fáklyáját tövig kiégve, váljon kit gyö

nyörködtetne? A múlt minden perczczel egy lépést tesz tőlünk s 
helyet enged az emlékezetnek. Magával viszi reményeinket,, hogy 
tért hagyjon a csalódásnak. Váltakozva folynak le az élet napjai 
csak az események lánczolata képez kapcsot a múlt s jelen, a 
remény és csalódás, a fény és árny között* Minden szívdobba
nás a múlté. S mégis amily fájdalmas a múlt, ép oly szép# 
és tanulságos. Az antiquiaríusok sokkal nagyobb emberisme
rők, mint a jelen tanulmányozói. A múlt könyve olvasható 
betűkkel van irva, a jelené hieroglyphekben, melyeket csak a 
múlt fejt meg. Az elmúlt idők tanitnak meg szeretni és gyű
lölni, csodálni és ítélni, hódolatra és ítéletre, A halál a leg
jobb kritikus. A történelem szülőanyja az igazságtételnek. Esz
mék, melyek egykoron az egész müveit világpt boldogiták, el
kopnak, szárazak, mindennapiak lesznek ; csak a pápaság esz
méje győz in ár XIX. századon át; amiért az emberiség száza
dok előtt lelkesült, most gyűlöli; amiből élt, arra most halált 
szavaz. Unalom a legnagyobb potentát a világon, mert ez meg* 
öli azt is, ami szent. Minél műveltebb, tanultabb, felvilágoso-
dottab lesz az emberisége annál inkább fogja szeretni a válto
zatosságot. Újdonság bír koronával és babérral, amint tetszik. 

5* . 
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Nemesak az egész társadalom, az egyes ember, hanem az esz
mék sietnek élni. Rohanunk mindenben, s hogy óriási küzdel
meink percznyi élete oly hosszúnak látszik, annak oka nem 
más, mint hogy minden egyes nyiivánulata tevékenységünknek 
a múlt kritikája alá van vetve. 

Ezen gondolatok íoglaltak el, midőn a frankfurti ősrégi 
tanácsház termében a régi német császárok korrendi sorozat
ban felállított arczképeit szemlélem. Hol van most a világra
szóié nagy németrómai császárok hatalma ? A történelem meg
őrizte Konradin, az utolsó hohenstaufi nevét, de hol van a szak
avatott történész, aki névleg ismerné azt, ki őt kivégezé. A 
világ keresi és megtalálja a nagyban a kicsinyt* Sáli Konrád
tói kezdve egész II. Ferenezig itt láthatók a császárok méltó
ságos alakjai. Sajátszerű játéka a véletlennek hogy az annyira 
zaklatott II. Ferencz épen betölté az utolsó helyet a terem fa
lazatán; ugyanő a császári czimet is letette s vele a nagy 
római császárok dicsteljes sora bezáródik. Ott van hosszú rőt 
szakállával Barbarossa Frigyes, kemény tekintetét mintha egy 
arszlánszivü Richárdra meresztené. V. Károly, e nagy tüne
ményszerű jelenség a történelemben, a fejedelmek valódi min
taképe, a nyájas, szelíd, igazságos, lovagias, és hivő, szellem
dús sovány arezával, szép kék szemeivel annyi érzéssel tekint 
alá. Több helyütt láttam ismert arczvonásait, de a história iga
zolta jellemét sehol találtam oly hiven visszatükrözve mint 
ezen. A többiekből is mind jóság, szelídség s fejedelmi méltó
ság tűnik elő. I. Miksa arczán a bánat s fájdalom kinyomata 
ül, mintha érezné a fájdalmat dugába dőlt nemes tervei fölött, 
míg II. Rudolf most is a csilagokat keresi, mintha Prágában 
volna, s valamely óriási telescoppal czélozná az eget; a jámbor 
fejedelem tudvalevőleg jobban ismerte az ég boltját, mint sa
ját birodalmát. Mellette a daliás Mátyáson már meglátszik, 
hogy volt annyi esze, miszerint a csillagokat egyebütt keresse. 
Ott van I, Ferencz, e ritka szép. férfi, ki megérdemlő egyéb tu-
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Iajdonaiért is, hogy a legszebb asszony férje legyen; végül II. 
Ferencz az utolsó római császár, komikus hosszú arczával, pöf-
fedt ajkaival, de annyi szeretetet lövellő szép, lelkes szemei
vel. Mind nagy szerepet játszott személyek arczképeí, melyek 
minden egyesénél a történelem hosszú fonala vonul végig lelki 
szemeink előtt, — kik minden nagy hatalmuk mellett immár 
a múlt ítéletének átadvák. 

Egy elegánsan öltözött ifjú aranyhajú lányka volt veze
tőnk. Talán leánya annak, ki egy harminca év előtt ott utazott 
magyar irót körülvezete. Ezt kellé hinnem, mert amit genia-
lis leírásában az illetőről elmonda, azt mind megtaláltam ben
ne. Oly gyöngéd figyelemmel, gyermeteg naivitással szóla 
egyik másik császárról; s a történelemben oly alapos készült
séggel birt, hogy mindnyájunkat bámulatra ragadott. Talán e 
hivatal anyáról leányra marad. Különös lelkesültséggel szólott 
az ideális szépségű I. Ferenczröl, ki mintha értette volna hí
zelgő szavait, udvariasan mosolyga rá, 

A leányka szemérmesen lesüté szemeit, midőn a társa
ság egyik nötagja, egy sovány magas myladi Csaszlauból e 
szavakra fakadt: 

„Valóban gyönyörű egy ember !" 
. Jó hogy a palócz menyecske mondását hozzá nem tette, 

amit ez Barkóczy prímásról mondott. Vettem észre minő fél
tékenyen tekint az arezképre csínos vezetőnk, — s midőn már 
a termei; elhagyandók valánk, mint vete rá még egy búcsú
mosolyt. 

Ez úgynevezett Eömerben történtek a császárválasztá
sok. Miután a hét választófejedelem a személyben megegye
zek, következett az új császár ünnepélyes elfogadása. Saját
szerű, mennyi fény, méltóság volt azon időben a császár sze
mélyében egyesítve. A pápa után majdnem egész Európa ura 
lévén négyszer koronáztatott meg; Milánóban, vagy Monzában 
a vaskoronával olasz királynak, Arlesben Burgundia királya-
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.nafc, Bómában a szent birodalom császárának s végül Aachen
ben, utóbb-íVankfurtban német császárnak. E négyes koroná
zás azonban csak V. Károly császárig tartott. Azontúl csak a 
császári koronázás divatozott. Nagy Károly Iránti tiszteletből, 
ki tudvalevőleg Aachent az összes német birodalom első vá
rosává emelte, megtörtént néha, hogy a másutt koronázott 
császárt Aachenben újra megkoronázták, E fönséges és lélek
emelő ünnepélyeket Goethe az ő önéletírásában mesterileg irja 
le. Miután Aachenből és Nürnbergből a császári jelvények meg 
érkeztek u. no. a korona, jogar, az ország almája s sz. Móricz 
kardja, a választók annak rendje szerint egyenként adták 
azokat az új császár kezeibe. A koronát a mainzi érsek tette 
fejére, 

A tanácsház előtti úgynevezett Römer téren tartattak a 
nagyszerű népünnepélyek. Az új császár népének jó napot 
engedett ama nagy napon, midőn nagy Károly koronája hom
lokát érinté; míg a császár, a választók, a főnemesek bent a 
colossaiis teremben mulattak, kunt a széles téren a tarka hul
lámzó néptömeg vigadott. A csapra vert hordók tetején felvá
gott nyelvű szónokok ordítoztak. Vidámság, jókedv, tréfa fű
szerezték a mulatságokat A házak bensejében minden család 
ünnepet ült; lázas jókedvben volt az egész város* Es ez na
pokon át tartott így, mig nem a háromszáz ágyúlövés jelenté, 
hogy a vigalomnak vége van; a császár s a fejedelmek tá
voznak. 

A terem egyik ablakából kitekintek a térre. Talán 
ugyanazon helyen álltam, honnét egykoron a világra szóló ha
talom képviselője, vagy valamely választó tekinté a vigadó, 
mulatozó népei Szemeim előtt tisztes kofasereg terült szét, 
nagy bóbitás szalmakalappal a fejen, rikácsoló hangon vitt 
discursusba merülve hadirendben felállított zöldséges asztalok 
és gyümölcsös kosarak közepett A veszekedő kofák közt egy-
egy alkudozó termetes konyhafejedelemnö, bámész suhancz, 
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álmos rendőr s utczaí iparlovag tünék föl. íme minő con-
trast! Leszen e idő, mely a jelen durva materialismusát a 
költészet nymbusában fogja egykoron felmutathatni ? E helyet 
a történelem múzsája szentelte meg, e hely egy nagy eszmét 
képviselt, most mindez eszébe sem jut senkinek. A mogorva, 
komoly idő, mintha érezné e pietástalanságot romboló kedvvel 
dúl a históriai emlékeken. Ott áll a nagyszerű dóm, melyben a 
császárokat koronázták, mely nem egy műremeket birt felmu
tatni, égnek meredező meztelen vörhenyes füstös falaival, cson
katornyával, most egy szomorú rom. Néhány év előtt egészen 
leégett. A haragos idö a legvadabb elemet hivta segítségül a 
rombolásra. Mintha tudnák, hogy e templom nem fog többé ko
ronázást látni, az utódok pedig nem érdemlik meg fennmaradá
sát. Építhetnek ujat, de a dicső múlt szép varázsát, a nagy ese
mények emlékeit vissza nem hozhatják. E templommal a világ
történelem egyik legérdekesebb szinhelye mosódott el. 

Frankfurt nem őrizte meg egyetemes kínyomatát úgy, 
mint Nürnberg, Augsburg vagy Regensburg. A Eömer, s Saal-
hof (Pfalz) melynek egy része még a karolingek korából ered, 
s a körülte elterülő sötét magas házcsoport a mult7 a zsidóut-
cza és-környéke & jelen, a pompás Zeil és mainzi utcza a jövő 
Frankfurtja. Tagadhatlan, hogy e czifra keverékből csak a két 
első érdekes. Utamban legkevésbé éreztem magamat jól itt. 
Az egész város fenekestül fel volt forgatva; minden harmadik 
utczában köveztek. Láb-és nyaktörések veszedelmei között 
nem igen kellemes dolog sétálni. Azon reményemben tehát hogy 
hogy a késő délutánt a Zeilen sétálva toltendem el, teljesen 
csalódtam. A hosszú út telve volt felhalmozott gránit kövekkel, 
kisebb nagyobb árkokkal, kalapáló, lármázó néppel, mintha az 
egész várost darabonkint akarnák szétszedni. A szííkebb ut-
czákban egy-egy szemközt jövő társzekér ugy a falhoz szorita, 
hogy formális basreliefet kellé képeznem. Csak nagy nehezen 
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tudtam bámulatos acrobatai bravourok közepette a históriai 
nevezetességű „Zsidóutczába" betévedni. 

E maga nemében annyira bizarr és sajátságos emberfaj 
ősi fészkét egész természetességében feltüntető utcza nem ok 
nélkül képezte Frankfart egyik nevezetességét, A keskeny 
utczában, két sorban rémletes magas bázak emelkednek az 
égbe. Mintha ezer és ezer mádárkalitkát raktak volna egymás 
tetejébe, megtömvén az üres részeket sárral, vályoggal. Van 
olyan ház, mely csak valamivél szélesebb egy arasznál. Egyik 
szennyesebb mint a másik. Valóságos kártyavár, melyből ha 
egyet kiveszünk, halomra dől az egész. Az ablakokból piszkos 
rongyok lógnak alá, lent pedig, miután a kapu alja bolt is egy
úttal, minden kigondolható szemét pompázik. Ez a zsibvásár 
non plus ultrája. Az utcza hemzseg a néptől. Látunk itt arczo-
kat, melyek a babyloni fogságra emlékeztetnek, a valódi zsidó 
typus egész meztelenségében csak itt található; a római ghetto 
semmi éhez képest. A.sürgő forgó, csereberélő s Istentől elru
gaszkodott kétségbeejtő jargonban orditó, nevető, czivakodó, 
vitatkozó tömegben el elvegyül egy-egy jámbor tourista, nem 
tudva szemét, orrát, vagy fülét fogja-e be. A ki ez ősvilág 
ázalagoktól, soha sehol nem látott csodaszörnyektől, szakállas 
infusoriáktól lakott kloákába téved, annak mind az öt érzéke 
kínpadra van húzva. S e nép itt él , tenyész, szaporodik e pi
szokban, E hely a szenny ideálja. Gyornortekero büz minden 
felé, melyhez képest a jóféle kapadohány ámbraillat Míg las
san végig mentem az utczán, elszittam egy szivart. Ez az 
egyetlen mód., legalább szagló szervünket, e minden embernél 
legkényesebb s finyás érzéket assecurálni. 

A zsidóutcza tán a legpiszkosabb pontja Európának, mint 
Broeck városa Hollandiában a legtisztább; ebbe a városkába 
még a fejedelemnek sem szabad belépni, mielőtt saruit le nem 
vetéj semmiféle állatot nem tűrnek, még madarat sem; any-
nyira bolondulnak a tisztaság után; mig itt, ha az ember egy-
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szer végig megy, akár gőzfürdőt vegyen. Minden undorító 
volta mellett elég bizarr és furcsa arra, hogy ne sajnáljuk,, mi
szerint ujabb időkben már egészen összeolvadt s egyik fele tel
jesen lerontatott. 

S mégis e piszoktengerben két gyöngy látott világot. Az 
egyik alkotó nagy szellemével, a másik óriási kincseivel ragyo
gott. Az első Börne Lajos e nagy bölesészhumoristája a világ
nak, kinek eszméig fogamzatai a világ bámulatát kelték föl 5 
kinek szellemgazdagsága, tulcsapongő hatalmas satyrikus ereje 
korában inkább gyűlöletet mint elismerést s bámulatot aratott 
Bőméről mondta Gervinus, hogy bölcsészeti kathekismusának 
alapeszméje: „gonosznak lenni, hogy a gonoszok jó vélemény -
nyel legyenek rólunk," Uj Luthernek nevezte Őt, ki a német 
politikai világot reformálni akarja. De ezt könnyű elmondani 
oly emberről, ki korának, nemzetének, honfitártársainak gyar
lóságait, ép úgy mint Heine, maró, gyilkoló gűoynyal tette 
nevetségessé. Hogy a valódi érdemről mint gondolkozott Bör
ne, arról meggyőz Jean Paul fölött 1825-ben decz. 2-án a vá
rosi museum termében mondott nagyszerű emlékbeszéde. 

„Egy csillag futott le az égről — igy kezdé szavait, — s a szá
zad lehunyja azemeit, mielőtt hasonlót látna; mert messze útra 
ment el a világító genius és csak késő unokák fogják Örömri
valgva üdvözölni azt, kitől most atyáik könyezve búcsúzának. 
Egy korona hullott le egy király fejéről! Egy kard tört ketté 
egy hadvezér kezében; és egy nagy pap hunyt eh Valóban 
megsirathatjuk azt, ki mindent pótola, kit nem pótolhat sen
ki . . . . . Ilyen volt Jean Paul. Kérditek, hol született, hol 'élt, 
hol nyugodnak hamvai? Az égből jött ő, a földön lakott, ós 
sziveinkben van eltemetve! A szellem eltávozott, de alkotása 
megmaradt/' 

Csak egy megfoghatlan Bőménél, hogy Goethét, nagy 
honfitársát oly véghetlen igaztalansággal lerántá; de Goethe
ben csak az embert gyűlölte s tán ez volt oka későbbi 
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népszerűtlenségének. Természetes, hogy itt bölcsészeti el
veinek ? ingadozó moráljának bírálatába nem lehet bo
csátkozni 5 ott más hangon szólanánk, de midőn hatalmas szel
leméről, s humoráról emlékezünk, ha mint irót tekintjük, lehe
tetlen tőle a hódolatot megtagadni, Börne vílágistenlő volt. A 
A szabadságon kivül mitsem szeretett; amit ő Byronról mon
dott, azt róla is el lehetne mondani, hogy, tüskével rakta körül 
szivét, nehogy minden barom hozzá térjen. Börne és Heinében 
sok rokon vonás van; sorsuk is majdnem egy; mindkettő azért 
hagyta el hazáját, mert végtelen szerette; s mindkettő távol a 
hazától azon nép keblében tért örök álomra, mely szellemét 
inkább felfogá. Ha Heine és Börne franeziának születik, még 
egyszer oly nagygyá lesz. 

A másik gyöngy, mely e sártengerben látott világot egy 
simplex zsidó, ki megmutatta miben áll a teremtés titka; sem
miből valamit csinálni. A mult század közepe felé az egyik 
szutykos ház első emeleti nyomorult szobájában egy siró gyer
mek üdvözlé ezt a goromba anyagi világot, kinek szülei nyo
morú házaló zsidók valának, A gyermek felnőtt a nyomor és 
piszokban, mint annyi más. Szegény sorsa vezette a jámbor 
szülőket azon gondolatra, hogy a gyerekből valamely tisztessé
ges rabmust faragjanak. Alig mult a gyermek tiz éves, a szü
lék megtértek Ábrahám kebelébe. Jó volt nekik oti Hanem a 
szegény gyerek oly magán állott az életben, mint a dércsipte 
dió a fán. Sokat kellé hányódnia, mig annyira vihette, hogy 
a hatalmas Zebaoth segitségével abban a piszkos utczában egy 
kis boltot nyithatott régi pénzekkel kereskedvén. Ezt az em
bert látták Frankfurtban urak és szegények, mübarátok és 
diákok, kopott thalyt kabátjában, mélázó szemeivel, tisztes sza* 
kálával, hitsorsosai mintájára nyomorogva, megvetve, leköpve 
a bolt ajtajában állani, alkudozni, a zsinagógában imádkozni, 
kereskedni, ahogy emberséges zsidóhoz illik. Evek multán hire 
járt, hogy az öreg Amschli gazdag ember. Ki tudhatta ? Senki 
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sem olvasta pénzét. Hogyan kereste, sohasem tudta meg a vi
lág. Mikor már fiai megnőttek, mert fiai s leányai jó számmal 
voltak, — hiszen mi öröme volt akkoron a szegény zsidónak, 
mint a család örömei,- maga elé faivá őket, mint egykoron Já
kob az istenfélő pátriárka s igyen szóla faozzájok: 

— Te fiam Anselm ! vagy a legöregebb; te less családunk 
feje mint Juda az 8 testvéreinek. Neked tartoznak engedel
meskedni mindnyájan. Amit te akarsz, az szent. Aki veled 
szakit, legyen átkozott. Szeretnetek kell egymást egy zsidó ön
feláldozó szeretetével. Te itt maradsz! Neked hagyom végren
deletemben Frankfurtot. Itt fogsz élni, itt fogsz gazdálkodni s 
ha a többi mind elbukik, te élni s virulni fogsz, mert zsidó és 
kereskedő maradsz. Te Salamon ! neked hagyom Berlint. Te 
okos vagy, s túljársz a poroszok eszén. Te Náthán! ismerem 
hideg véredet, tied London. Neked hagyom a lordokat. ̂ Te Ja
kab ! mindig piperkÖcz s szájas voltál j családunkban papagály 
szerepet vittél, neked hagyom a szép Francziaországot, a világ
város Parist, boldogulj ott. Es végül te mogorva, sötét képű, 
villogó szemű Károly ! kinek szeme csak akkor szelíd, ha rám 
néz, téged a Jehova is Olaszországnak szánt; neked hagyom 
Nápolyt. Izsák jóslelke száll meg; addig lesztek a világ urai; 
mig zsidók maradtok*" 

E szegény zsidó, ki fiaihoz e szavakat intézte volt a 
Rothschild ház törzsatyja. 

Azon nyomorult piszkos házból került elő e fejede
lem, ki öt birodalmat hagyott fiaínak. A történelem bizo
nyítja, hogy soha gyermekek atyjuk akaratát hívebben nem 
teljesítek, mint az öreg Rothschild gyermekei, de soha sen
kin az atyai áldás egész malasztjában nem teljesült mint 
e hatalmas családban. Azóta ha politika, hadviselés, pénz-
krizis előfordult, a koronás fejedelmek, a hatalmas parlamen
tek, orkáni hatású politikai szónokok mellett mindenütt ott ta
lálható e név; Rothschild. Tudok egy esete% midőn a& öreg 
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Rothsehíldnét egy finom diplomata gúnyosan megszólítás hogy 
lesz e a megkezdendő 4barczból valami; az öreg zsidóasszony 
egész alázattal igy felelt: 

„Semmi esetre uram! Megmondtam fiamnak, hogy egy 
batkát se hitelezzen, Es ő hallgat rám, mert szarét," 

S a diplomata ur elpárolgott. 
Száz éve még nincs, hogy e család a müveit világot 

pénzével uralja, s egyetlen talizmánja abban van, hogy 
zsidó testestül lelkestül Egyetlen hatalom a világon, me
lyet semmiféle politikai fordulat sem buktathat meg. Tró
nok összedőlnek, nemzetek elbuknak, királyok elűzetnek; 
ez a család össze nem dől, el nem bukik, el nem űzet
hetik. Neve milliárdokat ér. Saul, Dávid, Áchábtól csak 
annyiban különbözik, hogy azok a zsidók királyai voltak, ö a 
királyojs zsidója. Irtóztató vagyona mellett azonban mindig 
számító, takarékos; rangja mellett mindig zsidó. Rendesen be
számol a család chefjének, ki Frankfurtban lakik, — s így 
az év végén, midőn a bilánceot megcsinálják, evidentiában 
tartják a család vagyoni állapot ját. A pénz ismert csélcsap ud
varló, roppantul szereti a társaságot, rendesen oda megy, ahol 
sokan vannak. Elegánsabb societet pedig nem találhat mint az 
udvarias Rothschild családot Jól tudja, hogy ott nem adnak tul 
rajta könnyedén, szívesen marasztják, lefülelik, alig eresztik el. 
Elég legyen mondani, hogy e család jelenben annyival bir, hogy
ha kedve kerekednék kirakhatná egész Angliát tallérokkal, s 
ami fenmarad, azon még könnyen megvehetné egész Helvetiát. 

A kedélyes ebéd után, melynél egy omínosus német csa
láddal kötöttem ismeretséget, megindultunk közösen Groethe 
szülőházát s gyermekkori lakhelyét megnézni. Kegyeletteljes 
emberek megőrizek a Hirschgrabenben lévő házat, berendez
vén azt egészen úgy, mint az a nagy német költő gyermek- és 
ifjúkorában . létezett. Nem mondhatom el minő érzések fogtak 
el, midőn e sajátszerű ódon bútorzatú szobákon keresztül lép-
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delek. Itt élte át költészetben gazdag gyermekkorát azon nagy 
szellem, melyet a világ eléggé soha sem méltányoland. Mintha 
láttam volna öt, a szikrázó szellemű gyermeket hon szeretett nő
vérével Klopstock Messiását felváltva szavalni, mig tisztes atyját 
a városi borbély beretválá. Lelkem előtt elvonult magasztos ar-
cza, fülemben csengett lelkesült tüzes szavallata, melynek hal
latára a megijedt Figaró a jámbor tanácsnok urat végig ontó 
szappanlével. Mintha láttam volna, mint veri hátához a szel
lemdús gyermeknek haragba jött apja a szegény Klopstockot, 
kit soha sem szenvedhetett Itt élte 8 gyermekkora irigylendő 
szép korszakát lelkes anyja körében.; itt keletkeztek első vá
gyai, reményei, boldog álmai az első szerelemnek. Egy nagy 
szellemnek bölcsője ez, melyet .benső áhítattal szemlél a költői 
lélek, A dajkaregék sötét rémei itt vitték mélyre tekintő fi
gyelmét Mephistó rémes alakjára, hol később az elvesztett Gret-
chen után siránkozik és Werther emésztő kínjait átérezé. Ak
koron még senki sem hitte volna, hogy az ősrégi Frankfurt 
nem egyedül históriai múltjára, hanem e lelkes, nagyszellemü 
gyermekre is büszke leend, mint ki falai közt látta meg az éle
tet, —-s szülővárosa hírét ezer császári koronázásnál magasbra 
fogja emelni; nem hitte volna, hogy azon nagyfejű fiú
nak, kit apja minden társaságban pirongatott, szobrot fog 
emelni. 

„Lássa — mondám a velem jött család fejéhez — 
mennyire csalódnak azok, kik a csírában ítélik el a hajtást; 
hányszor történik, hogy már a bölcsőben szunnyadó lángelme 
túlmagaslik azon, kitől életét nyeré." 

A családfő jelentőségteljesen pillanta kamasz fiára^ egy 
körülbelül tizenötéves szálas suhanczra, ki nagy bután tekinte 
mindenre. 

„Váljon lesz e belőled is egy Goethe?"— kérdé együ-
gyüen. 
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Az ugyan aligha, hanem gőte igen, — gondolám magam
ban mídon birsalma alakú ábrázatján végig tekintek. 

Eszrevevém ugyanis, hogy az öreg úr meglehetős hizelgö 
véleménynyel birt szeretett fiáról; mig neje és leányára alig 
ügyelj addig nevének s valószínűleg jó hirü gyárának örökö
sére mindig bizonyos benső büszkeséggel tekinte. Igen derék 
ember s tán ügyes gyámok lehetett, de meglehetősen együgyű 
volt. Midőn Goethe szülőházát elhagytuk, az anya, leánya és az 
apa büszkesége előre indultak, az Öreg ur és én néhány lépés
nyire követtük őket. 

„Gondolja uram — szólt az apa némi önérzettel,— ez a 
gyerek már verseket hvc 

„Hm! Ne mondja, az szép." 
„Pedig még nincs tizenhatesztendos." 
„Teringettét! Az még szebb." 
„De papa mit fecsegsz te mindent Össze!" — szólt némi 

boszankodással a kisasszony visszafordulva. 
„Nos miért? Ez az ur itt professor, méltányolni képes 

Adolfot. Nos ugy-e fiam ?" 
„Ühüm!" 
„Mondom önnek; — folytata egy kissé hátramaradva, -

már többször rajtakaptam, midőn magában szavalt Azt mond
ják mindenki igy kezdte". 

„Meglehet." 
„Azután szereti a holdvilágot." 
„Mi a manót!" 
„Azám ! Ilyenkor nagyon sápadt és merengő." 
„Meghiszem azt. Tán holdkóros?" 
„Nem hiszem; nem vettem észre. Hanem ilyen alkalom

mal mindigirni szokott Rajtakaptam, hogy verseket ir." 
Unni kezdtem a dolgot, 
„Uram engedjen meg egy kérdést Jó étvágya van Adolf 

urnák ?" 
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„ Hatalmas." 
„Azután jól alszik?" 
„Hortyogni is szokott." 
„Azután szereti a mozgást?" 
„Oh nagyon szeret billiárdozni, tekézni, lovagolni." 
„Mit szeret olvasni?" 
„No abban az egyben nem igen fárasztja magát." 
„Tud zenélni ?" 
„Hegedűn játszik." 
„Sokszor?" 
„Ha ráparancsolok." 
„Nohát uram, ha azt mondanám önnek, mit akarna ön 

inkább fiából; valamely holdvilágfaló zugpoétát vagy egy derék 
munkás kereskedőt, melyiket óhajtaná?" 

„Mindenesetre az utóbbit." 
„No már ugy örömet hirdethetek önnek; Adolf úrból soha 

sem lesz poéta. Ne is nevelje annak." 
„De uram! a hajlamot, hivatást lehetetlen elölni!" 
„Lehet. Tegyen úgy mint Katalin czárnö a politikai for-

rongókkal. Elfogatta őket, bezáratta s két hónapon át furcsa 
gyógyszerrel, ipecacuána, s rhicinússal traktálta. Mindnyájan 
kigyógyultak hóbortjaikból" 

Az öreg urnák nagyon tetszett e ripost; egészen elfeled
te Adolf urat s kezdte magasztalni — Katalin czárnöt. 

Vannak apák a kiket soha sem lehet azon gondolatra el
vezetni, hogy fiuk egyszerű tehetség. Lehetetlen megbarátkoz-
níok azon eszmével, hogy az isteni gondviselés, midőn az észt, 
Ítéletet, emlét, e drága kincseket kiosztá, drágalátos magzatká-
jukat nagyon olcsó szerrel bocsátá el. Különösen áll ez a hirtelen 
zöld ágra jutott, hamar gazdaggá lett vagyonaristocratiánál, s 
nem egy tőkepénzes számokkal csatázó erszénybáró azt hiszi, 
hogy tökfilkó fia^ mivel apja gazdag, miniaternek született. A 
genie a legkisebb kiadásban is mindig többet ér, mint a pénz. 
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rang s egyebek. A nagy Schiller fia nem vihette tovább erdő-
mesterségnél; Buffon ki lángelme jé vei a természet legbensőbb 
titkait fedezte íöl, egy nyomorult czikkelyt adott a világnak, 
- fiában ; Lafontaine fia buta volt. A középső Mendelsohnnak 
apja és fia lángész volt, ő pedig egyszerű üzér. A szellemet 
nem lehet úgy áthagyományozni, mint a rangot. A generatió-
ban a lelki tehetség is fogy; ritka lángésznek volt még na
gyobb lángész fia. A természet is pihen. Gyakran nyomorú fá
nak dicső gyümölcse van, s ez gyakori, — de a dicső gyümölcs 
ritkán hoz hasonlót létre. 

Képzelheti édes olvasóm a szellemi gyönyört, midőn egész 
Frankfurtot, sőt egy napot a Rajnán e tisztes bornírt család 
körében kellé átélnem. Akinek kenyere a tanítás, az unja a 
társaságot, hol e szerep vár r á ; én legalább jobb szeretem 
azokat, kik körében lelkem nemesebb élvet nyer s tanulnom 
lehet. Nem szabadulhattam tőlük. Tatár vigye el azt a forró 
tiszteletet, mely megöli kedvemet Velük néztem meg a kép
tárt, vagyis a Síadelféíe muzeumot, hol magam sem tudtam mi. 
módon, fönségesen vittem a cicerone szerepet Midőn Lessing 
Huss János-féle festményét bámultuk, ez impertinens jó mü
vet, ugy neki estem e sánta elméjű reformátornak, hogy erősen 
hivém, miszerint minden r.eputatióm tönkre lesz téve. Nem hasz
nált semmit Kétségbeesésemben azt inditványozám, hogy az 
állatkertet nézzük meg. Arra is készek voltak. Azután nem 
mertem indítványozni semmit, mert beláttam, hogy itt csaks 
„in fuga salus". 

Mit mondjam el a csodálkozó, álmélkodó^ töprengő kife-
fejezéseket, melyek a tisztes társaság tagjainak ajkiról a ma
jomsereg láttára ellebbenének. Adolf ur bolondult a majmok 
után; a kisasszony a papagályokat kedvelte, az asszonysága 
furcsa alakú tyúkokat; az öreg ur a medvéket Mindenik meg
kapta a maga részét. Nekem nem maradt más csak a - rhino-
ceros. Ez senkinek sem tetszett. Soha négy lába állat nem hal-
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lőtt tőlem több magasztalás*. A magát unó ember nemcsak ud
variatlan, hanem veszedelmes is. Kerüljétek az ilyen embert 
Hiába mondtam; annál jobban belém csimpaszkodtak. 

Szándékom volt Bethmann Ariadneuraát megtekinteni. 
A társaság velem jött. Egy két íogatú vitt oda. Reméltem, hogy 
a hölgyek itt elmaradnak; mert bár e szobron nincs sok 
szemsértő; mégis egy kissé genant dolog mások előtt bámulni 
annak szobrászi tökélyeit. Meg kellett tennem ezen áldozatot 
is. De csöndes műélvezetemet teljesen pocsékká tette e körül
mény. Amint kijöttünk, búcsút vettem tőlük s Sachenhausenig 
meg sem állottam. 

A Majna túlpartján fekszik Frankfurt e külvárosa. Egy 
ódon, de gyönyörű mivü hid vezet oda. Már messziről feltűnik 
a németrend palotája, mely sokkal ízletesebb mint a nürnbergi. 
Ezen városrész lakói, ha nem csalódom a régi vad szászok 
egyenes utódai, kikkel nagy Károlynak annyi baja volt. Most 
is egy külön kasztot képeznek és sajátos szójárást követ
nek. A nép hasonlít a faragatlan drágakőhöz; durva, de be
csületes. 

Az estelit egy közönséges ivóházban vevém magamhoz s 
csak azt az egyet sajnálom, hogy különös nyelvüket alig érthetem. 
Az ó germán jellem egész teljében képviselve van e népben ; 

egyenesség s szárazság, kedélyesség és szívósság, mely utóbbi 
oly nagy, hogy bár a német birodalom hajdani első városa 
alig néhány lépésnyire esik tőle, azzal ha csak lehet nem érint
kezik. Hálásabb körülmények között méltó tárgy lenne a tanul
mányozásra. 

Frankfurt csak múló benyomást tesz az utazóra. Ami le
kötne, az múltjában van, s jelene kevésbé őrizte meg annak 
nyomait. Ódon házai közepett fényes modern palotái visszatet
sző benyomást tesznek a szemlélőre. Erdeke csak nagy fiainak 
amaz emlékezetes müveiben áll, melyek a város falain tulter-
jedének. Egykoron Hamburg, Lübeck és Brémával szabad 

6 
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függeílen státust képezett; most lejátszott szerepe után iparko* 
dik magát modernizálna pótolandó elmaradását. Lehet is belőle 
bármi nagy7 kereskedő gyühely, de a régi császárváros/ bár 
azt őstörténelmi szereplésével százszorosan több joggal megér
demli, mint Bécs; — az ugyan már nem lesz sohasem. 
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VI. 

Frailty, tliy name is — woman< 
SchaJcespeare. 

(SQjötét borongós dél volt, midőn Maínzba, a régi hataí-

f mas érseki városba megérkeztem. Kocsira a Rajna partján 
lévő szállodák egyike előtt állapodok meg. A ház ura sokat 
jelentő pillantást vete rám, midőn beléptem. Sovány vendégnek 

tekintett s panaszkodjék a sorsnak, hogy nem csalatkozott. 
Egy kicsiny de csinos emeleti szobába vezete föl, melynek 
ablakai a Rajnára-nyíltak. 

Egy tekintetet vetek ki a vidékre s elkedvetlenedtem. 
Szomorú idő volt. Az napon át Mainzban s vidékén foly
ton esett; az eget komor, nehéz felhők födték; s az egyéb-
kor oly élénk Rajnapart vidám üditö sétányaival egészen 
kiholtnak, üresnek látszék. Az ember is olyan mint a 
lepke; a verőfényes szép napon a bimes rét hemzseg e tarka 
repkedő, virgonca lényektől, de ha beborul, elbúvik mindenik 
s nem látatja magát, félti hamvas szárnyait. A delnők, ura
csok, járdataposók, iparlovagok, kalapfélrevágó dandyk, a 
nappali, alkonyati lepek tarka serege mindenféle csoportból 
összeválogatva máskor egész járdalatot képeznek a gyönyörűen 
kiépített parton, most e borongós, pocsékos időben legföllebb 
egypár hordár, matróz, hajótiszt s málhás szekér nyújt unal
mas látványt, 

Nem tudom, minden ember úgy érez e bizonyos situa-
tiókban, mint én, ki ha rósz idő van s szobámba vagyok 
szoritva; véghetlen levertség fog erőt lelkemen. Mintha ama 

6* 
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nehéz fellegek, melyek a láthatárt elborítják, kedélyemre ne
hezednének ; a hangtalan, néma és élettelen természet a halál 
gondolatát hozza közel hozzám. A mi valaha bántott, a múlt 
keserveinek emléke, erőszakosan elnyomott könyek, leküzdött 
fájdalmak mind lassan-lassan elöjőnek mint egy eltakart 
sírból, melynek néma, sötét éjét a náthás természet jelképezi. 
Megbénul a kedély s az agy képtelen foglalkozni. 

Csak ilyen időben képes a continensen lakó az angolt meg
érteni, unalmát, szeszélyeit*hóbortjait, bizarr bohóságaitigazolni. 
Az angolnak ritkán süt a nap; mindig ilyen időjárása van. Innét 
kedélye mogorva, elzárkózott, magányt szerető. De a magány 
a nagy eszmék termékeny szülőanyja; mig a közép európai, 
ha épen ily angol hajlamokkal bir, siet magán segiteni, ahogy 
tud. Pipa, könyv, kártya, társalgás s ki íudná elmondani minő 
mindenféle eszközökhöz nyúl, hogy a halvány szörnyű rémet, 
az unalmat elűzze. Nem tagadom, én is ez eszközöket kisértém 
meg. De máskor gondűző pipám füstje lenge szárnyain az áb
rándok költészetdús hónába emelt; most itt hagyott a sáros 
prózában. Elővettem Mainz történetét, hogy annak gazdag 
múltja űzze el kedélyem kínzóit, de a Hattok, Villigisek, Frauen* 
lobok legendaszerü alakjai nyomtalan mosódtak el elmémben* 
kiraktam a grandé patieneet háromszor, egyszer sem jött ki, 
Akkor azután komolyan megapprehendáltam az időre s föltet
tem magamban, ha kénköves eső esik is, kimegyek sétálni. 

Egy idegen, soha nem látott, de érdekét szivünkben meg
őrizett várost lucskos, esős időben megtekinteni csak valamivel 
kevesebb, mint midőn valamely ünnepelt úrhölgynél először vi
zittelvén, azt a csatakos konyhatoilletteben találjuk. Az ember 
elfeled minden bókot; nem tudja gratuláljon-e e szerencsés vé
letlennek, vagy pedig szidja azt. Az elemek emez udvariatlan
ságát többszörös kóborlásaim alatt először érzem Mainzban. 
Igaz, hogy sohasem láttam még várost ily impertinens negli-
gében, de azért meg kell bocsátanom neki, mert nem jelentem 
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be előre látogatásomat. Pocsékos utakon kellé áthatolnom, míg
nem a véletlen boszuságaimért kárpótolandó a nagyszerű dóm 
piaczára vezete; ott azután egy magas ház barátságos födele 
alatt megállapodtam. 

E nagyszerű épület a tizedik századból veszi eredetét. Vörhe
nyes falazata az esemény gazdag múltról szól. Égbe nyúló egyik 
hatalmas tornya jelentőleg hirdeti azon nagy szerepet, melyet 
alkotója egykoron játszott a történelemben. Sajátos egy épület. 
Minden stylből van benne valami ; minden kor hozzá tett vala
mit, hogy egy mozaikban a multak uralgó ízlését felmutassa. 
Két tornya közül az egyik merészen nyúl föl az égbe, mig a má
sik a keleti oldalon tömpe búbos fejével mintegy daczosan te
kint büszke öcscsére. 

Egy franczia író e két toronyról frappáns hasonla
tot mondott. Két pápai tiarához hasonlítja, A nagy, ma
gas torony a nyugati oldalon VIII. Bonifácz ragyogó hármas 
koron ája, mely a pápák világuralmát hirdeti, a másik a keleti 
oldalon VIL Gergely egyszerű, semmitmondó fövege, melyet 
e szigorú, hajthatlan nagy jellem, a tizenegyedik század óriása, 
éveken át problémája a történészeknek, viselt akkoron, midőn 
a pápai hatalmat megalapítá. E két torony összehasonlítva a 
pápaság történelmét jelképezi. A történész e meglepő összeha
sonlítás tudatában elmélkedve állhat meg az impossáns épüle 
előtt; fürkészheti az okokat, miként történhetett, hogy ez egy
szerű tiara hármas koronává lön, - az isteni gondviselést 
azonban számitásából ki nem hagyhatja. Ez akarta, hogy a tö
vis koronából a lelki hatalom hármas koronája váljék s meg
mutatta, hogy az egyház dicsteljes napjai az összes müveit 
világ legfényesebb korszakaival iüzodnek egybe. A mindin
kább előtérbe emelkedő'durva erő ellenében szükség volt egy 
szellemi hatalomra, hol az akkoron még hódolatot ismerő tár
sadalom segélyt és ótalmat talált. 

De miként már Zoroaster álmodá, a szellem és anyag-
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nak barczra kellé kelnie, Az erőszak megtámadd a jo
got; s míg az erőszak mindig támad, a jog legföljebb csak 
védheti magát E barcz régi, most vívja döntő ütközetét. 
Barna felhő boritá el szemeim elől a pápaság e symbolí-
kus jelvényét, mintha jelezné ama sötét fellegeket, me
lyek szomorú napjainkban az emberi, társadalmi jogok, az 
igazság, erkölcs egyetlen védőjét körülövezik. Lelkem elszo
rult szemléleténél. De im, váratlanul egy eltévedt napsugár^ 
egy „lumen de coeloa *) közbe ront a nehézkes felhőnek s az da
rabokra szakad, A sajátos torony merész vonásaiban tisztán áll 
szemeim előtt. Mintha a jövő képét mutatná a mindenható Is
ten gyarló szemeimnek. A napsugár megaranyozza annak fa
lait ; tetőzete ragyogni kezd, bűvös fényviiágban magaslik ki 
nemes alakja, egy nagy eszme győzelmét hirdetve a jövőben. 
Nem mondhatom el, minő érzelmek tölték be szivemet. Egy 
mély fohász szállt el ajkaimról. Legyenek bár megszámlálva 
napjaim^ — csak megérjem azt? mi most egy tünö képben lel
kem elé tárult, az egyház győzelmét. 

Az idő kiderült. Mintegy megifjulva lépteimet a régi szé
kesegyház felé intézem. Nem kellé sokáig várakoznom, mert a 
dóm ajtaja előtt már egy kis társaság volt egybegyűlve s'csak 
a megnyitásra várakoztak. Beléptünk a néma, hallgatag szent
egyház belsejébe. A dómnak két karja van, melyeket egy kö
zös hajó tart össze. A sanctuariumot Ketteler, a mostani mainzi 
püspök saját költségén javittatá; ennélfogva alig juthatánk kö
zelébe ; különben az egyház többi része sokkal érdekesebb dol
gokat tartalmaz. A hajdan oly nagy szerepre hivatott érsekek 
síremlékei bőséges tanulmánytárgyat szolgáltatnak máig is. 
Ezeknek végtelen sora nyílik a templom hajójában s az ol
dalkápolnákban. Sajátszerű faragványok ezek. "A középkori 
faragó művészet gazdag költészetével kivivé. Pietástalan, el-

*) A következő pápát jellemzi Mulaeitias apáttól megjósolt jelige. 
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fogúit kedély a rideg papi hatalom apotheosisát olvasná ki belő
lük, pedig mindannyian egy elv képviselői, a } o g é, mit száza
dok tisztes meggyőződése fűzött állásukhoz. Igénytelen kőszob-
roknak látszanak ezen emlékek, pedig belőlük a múlt dicső
sége és igazsága szól. A hideg, merev kőszeraeikkel rám me
redező érsekek emlékszobrai eszembe juttatták, hogy jövend 
idő, midőn e hallgató kövek életet nyernek, s az elv, melyet 
az életben képviseltek , győzni fog. A mai vallástalan világ 
ugy tekinti ezen emlékeket, mint a régi feudális korszak szo
morú maradványait, melyekből megtanulja gyűlölni, irigyelni 
az egyházat azon hatalomért, melyet az emberiség, s a társa
dalom javára gyakorolt. De én ismét azt hiszem, jönni fog 
egy kor, melyben a késő unoka csókjaival iparkodandik életet 
lehelni e néma kövekbe, melyeknek jelképzői életükben a tár
sadalmi rendet, jólélet biztositák. 

A mainzi érsek jog és hatalomban majdnem egyenesen 
a pápa után következek. 0 koronázta meg a császárt s a hét 
választó-fejedelem elseje volt. S e szigorú, hatalmas nagy 
fejedelmek gyakran az egyszerű nép fiai voltak; eszük, tudomá
nyuk, életük szentségével jutottak el a legmagasb polczra. 
De ép azért, mivel a népből származtak, valódi atyjai lőnek an
nak. Több püspöki városban a gazdag s tulkapó polgári elem, 
kiváltképen a középkor végén s az újkor elején folytonos vi-
szálkodásban állott nem a püspökkel, de a földbirtokossal; 
a polgári osztálytól nyomott nép püspökénél, ki ura és pász
tora is volt egyúttal, keresett és talált is menedéket. De Mainz-
ban ez ritkán fordult elő; tán azért, mert az akkori aristocra-
tia kényes szülöttei nem könnyen jutottak az érseki székbe. 
Sz. Bonifácz mainzi érsek egyszerű szegény ember volt, de 
atyja és apostola népének. Willigis egy kerekesnek fia volt, 
s Mainz legszebb szabadalmait, jogait ennek köszöni. Egy 
Aspelt, Burckhegg neveit a város kegyelettel őrizi Most már 
nem történeti személy a mainzi érsek ; az érsekség megszűnt 
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s vele együtt a fényes előjog. Mostanában csak püspöke van 
az egykoron oly hatalmas érseki városnak, kinek elég a gond
ja miképen éljen meg szerény káptalanával. S ha egyúttal 
nem lenne egy Ketteler, nevét is alig ismernök. 

A keresztfolyosóban számtalan régi síremlékek között 
látható Prauenlobnak helyreállított sirköve. Meisseni Henrik 
a tízennegyedik század első mesterdalnokai közé tartozott. 
A szent Szűzhöz irt emelkedett szellemű dalaiért „ F r a u e n -
1 o b"-nak neveztetek el. Vannak, kik benne a földi szere
lem dalnokát magasztalják s innét magyarázzák azon végtelen 
lelkesülést, melyet a kor hölgyei iránta mutattak. Midőn dal
lamos ajka elnémult, szive nem vert többé s lelke egy jobb 
világba költözék, Mainz hölgyei saját gyönge vállaikon vit
ték ki feledhetlen kedves dalnokukat az örök nyugalom helyére. 
A szív betege, az ábrándok hónát szerető kedély mai napig is 
eljár a költő sírjához, ki ötszáz év előtt oly szépen megéne
kelte azt régi régi dolgot, mely mindig uj marad; megkoszo
rúzza azt, s fájó szive a kegyelet e nemes tényében üdülést 
talál. Hosszabb ideig álltam meg ez emlék előtt. Most is két 
koszorú volt rajta; egy immortelle azon frissen, és egy rózsá
ból iont félig hervadtán. Talán az egyik egy boldog, a másik 
egy boldogtalan adománya. 

Mainzban született Ghittenberg is a nyomda feltalálója. 
A dómtól nem messzire lévő téren áll díszes emlókszobra 
1837-ben emelve a mainzi polgárok által, A sajtó, ki ne tud
ná, századokkal tolta előre az emberiséget s az idők folya
mában egy óriási hatalommá nötie ki magát; Isten után első 
erő e világon, mely enyészhetlenné tévé az emberi szellem al
kotását Erény és bün együtt. Ez tette nagygvá az emberisé
get, de ez ölte meg egyúttal a társadalmat. Piramisokat emel, 
és templomokat rombol szét; teremt és pusztit, életet és halált 
osztogat. A sajtó adta az emberiségnek a szabadság tiszta 
fogalmát, midőn nagy elmék conceptióit széjjel hinté a vilá-
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gon, de a sajtó szülte a forradalmat is. Guttenberg ép ugy 
állhatna trónuson, koronával fején, mint a vérpadon a pallos
sal feje fölött. 0 egyszerre adott az emberiségnek áldást és át
kot, A szobor igen szép mü. A gondolkodó arczon rnéiy töp
rengés van kifejezve. Az érczajkak mintha azt suttognák : 
„Jól tettem-e vagy roszul ?tf 

Egy kis séta a Drusus toronyhoz, s tekervényes lép
csőkön föl annak karzattal ellátott tetejére, igen hálás szóra
kozás. Onnét a magasból, hol egykoron fütyülő bombák köze
pett étkezek az újkor caesárja holtra rémült tábornokaival, 
nagyszerű kilátás nyilik a hatalmas erődítményeken tul elterü
lő gyönyörű vidékre. A méltóságos Rajnán túl, a híddal ösz-
szekapcsolt Castell, egy hadi szempontból a Rajna mentét 
uralgó erőség, messze távolban Wiesbaaden a pénzbetegek 
íürdöje, melynek minden szállodája az „Arany pióczához" van 
czimezve, honnét rendesen betegebben jönnek haza az embe
rek mint midőn odamentek; hol a chicagói tőzsér is megta* 
nul egy magyar nótát, azt hogy „Jaj de hunczut a . . . . " stb. 
virágzó falvak gyönyörű panorámája, a szaladozó mozdonyok 
mint kacskaringós kígyók a föld porában, — közvetlen lá
baink alatt Mainz sötét gornolyba olvadt házainak ezreivel 
régi a rómaiak idejéből maradt pöffedt, vaskos tornyaival, a 
háztengerből kiemelkedő nagyszerű dómjával, a város mellett 
elterülő gyönyörűen üde ültetvényeivel valóban nagyszerű ké
pet nyújtanak. Egy szép tájékot esős idő után kell megnéz
nünk, hogy azt egész porapájában élvezhessük. Az ember gyak
ran igaztalan az anyatermészet iránt. Imé, én, is elég tiszte
letlenül szóltam bevezejö soraimban az udvariatlan eső miatt, 
s ha az nem lett volna, e gyönyörű; feledhetlen benyomása 
kép szemléletétől megfosztatom. Azért bocsánatot kéreki 
„Man hat allerdings Stimmungen, aber wehe dem , den die 
Stimmungen habén"' — mondja Feuchtersleben." 

Mainznak többi nevezetességeit Rajnáról kendő vissza-
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jövetelem alkalmával szándékozám megtekinteni. A Rajnán 
rendesen két személyszállító hajó áll a kéjutazók rendelkezé
sére. Az első bét órakor reggel indul s minden állomáson ki
köt. A második kilencz órakor és csak Koblenz és Bonnt 
érinti Kölnig. Az első olcsóbb, de elég kényelmes és épen 
gyakori kikötéseivel érdekes. A második, mely Koblenzen 
tűi az elsőt utoléri; az elegáns világ számára való. Ára majd
nem felével több mint az elsőnek. Veszekedett gazdagságú 
lordok, dúsgazdag amerikai kóficzgyárosok, parafinfözök, 
brazíliai retektermesztő nábobok, unalmas, ásítozó missek 
és mistresek, kényes franczia , belga, burkus és bojár aris-
tocraták használják ezt, kiknek illatos , fanyalgó, szellemölő 
társaságában kárba vész minden élvezet. Az elsőt azonban 
kedélyes apák , anyák, eleven, pezsgő vérű fiaik, leányaik
kal, tudós professorok, művészek, emancipált utazó hölgyek, 
diákok, piktorok, szélkergető touristák foglalják el. Válasz
tanom kellett. 

Nem sokáig haboztam. Minden körben lehet tanul
ni, még a legalsóban i s ; ama magas köröket megleshetem 
másutt, - ezek tarka vegyülékét ritkán fogom egy ily 
kicsiny területre, mint a hajó íödözete, összeszorítva találni 
Ezt választottam. 
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VII. 

„Es gibt denkende Menschen, die es maciién, 
wie die Nachtigallen, wenn zu viel Larra um sie 
her ist, so schweigen sie stiil." 

Kotzebue. 

hajó megtelt utasokkal. Már hét óra előtt nagy sürgés 
forgás volt észrevehető a kikötő körül. Tarka népcsoport 
tolult a hajó födéízetére. Minden arczon a nyugtalanság, 
sietség kinyomata volt látható. A padok, székek meg

teltek. Látcsövek, utikönyvek napfényre kerültek, A letele
pedett utas első dolga reggelit parancsolni, hogy azután teljesen 
gondtalan állapotban élvezhesse a rajnai utat. A pinczérek 
nern győznek szolgálni. 

A német kávét iszik obligát vajas kenyérrel, a franczia 
csokoládét, az amerikai hideg pecsenyét és arakot hozzá, az 
angol theát hússzeletkékkel, az éjszaki német vagy hollandi 
lágy tojást és sajtot. Mindez készen várja az utazókat. A Raj
nán közlekedő hajók konyhái minden nemzet gastronomikus 
igényeinek megfelelnek. Itt semmire sem mondják azf, — hogy 
nincs. 

A csengetyü hármat jelez. A gőzgép szintén megkapta a 
maga reggelijét. Elkezd nagy lomhán, mint az álmából fel
riasztott hyppopotamus, megindulni. A kapitány kilép cajute-
jéböl egy gyakorlott pillantással megvizsgálja a touristák sere
gét, kiszemeli magának a javát, melylyel majd később 
társalogni fog; azután egy udvarias főhajtással üdvözli a par
ton maradtakat, a félálomban szunnyadó Mainz városát, 
egyet int s a hajó nyilsebességgel csuszamlik tova a világ 
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legszebb folyóján, a történelem s költészet múzsájának örökké 
csillogó ezüst övén, a fejedelmi Rajnán. 

A tapasztalatlanabb s aristocratikus hajlamokkal biró 
tourista ott marad a vászonnal födött első hely hüsében ; a 
non-chalance barátai, a negligét szerető mindkét nembeli 
utasnép azonban felkap egy gazdátlan széket, s miután meg
reggelizett, siet az egészen födetlen második helyre, letelepe
dik valamely alkalmas helyen, hol útban nincs, előveszi a 
rajnai út két főkellékét, egy pompás látcsövet s az uti könyvet, 
kinyitja szemeit és kezd — élvezni. 

Ily helyen s körülmények közt mi természetesebb, hogy 
egyes kis cerclek alakulnak. Néha a bálás véletlen a legmeg-
férőbb s rokon elemeket hozza együvé. Mintha a Rajna 
tündéri nemtője működnék közre, hogy varázskezeivel a keb
leket egy napi útra a gyönyörteljes visszaemlékezés arany* 
szálaival egybe fűzze s a Rajnán töltött napot örökké emlé
kezetessé, íeledhetlenné tegye. Nem mondhatom el, minő hálá
val tartozom Rajna nemtőjének, ki abeli udvariatlan tréfáját, 
hogy két évvel ezelőtt Schaffhausennél infamiter nyakon ön
tött, most az által tette jóvá, hogy egész életemben legérde
kesebb társaságba vezetett s e napot nekem valóban íeled
hetlenné tette. 

Hatan voltunk együtt egy kis kört képezve, mely még 
Biebrich előtt teljesen, minden hosszadalmas igazolások nél
kül megalakult. Master Hughues becsületes papirgyáros Bos
tonból ; egy szemüveges fiatal művész Münchenből; egy 
exaltált kedélyű s költői hajlamokkal dúsan megtömött Blué 
stockings valamely felsőnémetországi kis nagyvárosból, ennek 
unokahuga, egy alig tizennégyéves, véghetlenül kedves, mü
veit s olvasott leányka ; azután a szerencsétlen Adolf ur és 
én. A szereplők száma tehát elégséges lett volna égy Ötfel vo
násos rémdrámára. Hála Istennek, ez egy kedves vigjáték 
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volt. A többiek, úgymint Adolf ur családja, a járó kelő mat
rózok, pinczérek képezték a statistákat 

Mindjájan körben, a hajó orra felé fordulva apró kis szé
keken ülénk, kivéve a masterfc. Az végig feküdt egy terje-
de] mes, puha málhán, valóságos amerikai kényelembe he
lyezve magát; térdeit felhúzta orráig, ami elég tisztességes 
positió egy papirgyárostól nők körében ; finom cigarettet szo
rított fogai közé s mint emberséges amerikaihoz illik, ritkán 
szólt közbe, de mindig a helyén. Az apró csöngetyük között 
Ő képezte az öreg harangot. 

Már mélyen el valánk merülve beszélgetéseinkben, midőn 
Biebriehen túl a negyven tavaszt látott Blue stockings, kinek 
mély tüzű pillantásai felváltva majd a vidék majd a csinos 
szőke festőművész szellemdús arczán pihentek meg, emez 
inditványnyal fordult hozzá: 

— Uram ! Mint emlité, nem először teszi ön ez utat a 
Rajnán. Ismeri annak vidékeit megható legendáival, mondái* 
val. Tegye meg ön nekünk a szívességei; legyen ön vezetőnk 
e tündérkertben, melynek édesbájos képeit az ön müérzéke 
tagadhatlanul jobban fogja ecsetelhetni, mint mi, kik e tekin
tetben nem vagyunk a múzsák választottai. 

A művész szabadkozott, mentegetőzött, mivel azután azt 
nyerte, hogy mindnyájan rajta estünk. Még a master is. 

— Engedjen ön a közkívánatnak. 
— Legyen tehát ! szólt a művész szerényen meghajtván 

magát ; — ha ugyan csekély ismereteim elégségesek lesznek 
az Önök igényeit kielégíteni. Mindazonáltal a megtisztelő 
inditványhoz még egy pótinditványt vagyok bátor csatolni s 
pedig föltételképen. Osszuk meg a szerepeket. A legszebb szin 
is bántó, a legszebb hang is unalmas, ha mindig ugyanaz. 
Váltsuk föl egymást. En megtartom a bevezetést, s ha rám ke
rül a sor, folytatni fogom szerepemet. 

— Legyen! válaszolt a delnő; itt a kis húgom meglehető-
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sen otthonos a történelemben ; mi elfogadjuk s hisszük, folytatá 
hozzám s Adolf úrhoz fordulva 5 önök is részt vesznek. 

— Oh kész örömmel asszonyom ! viszonzám, mig Adolf 
ur elkezde oldalogni. 

— És ön uram ? szólt a művész a masterhez fordulva, 
kinek ez az eszme nagyon tetszeni látszék. 

— Én leszek a publikum, én majd tapsolni fogok. 
— Nem uram ! semmi tetszésnyilatkozat ! szabadkozék 

a Blue stockings, - ez; vetélkedést szülne és rontaná az il-
lusíót. 

— Akkor hát hallgatni fogom önöket. 
— Az nem megy uram! mondám én nevetve, — ön min

den előnyt élvezni akar s áldozni semmit Ön úgyis páholy
ban ül, íolytatám némi iróniával excentrikus helyzetére akar
ván őt figyelmeztetni, — nekünk csak zártszék jutott. 

A master szétfútta a szivarfüstöt, összecsattogtatá állkap-
czáit, elkaczagta magát. 

— GoddamiÉn majd az intervallumokat fogom betölteni. 
Többet nem tehetek. 

A szövetség tehát meg volt kötve. A művész ur meg
törölte szemüvegét, felcsiptette orrára és egy sokat mondó 
pillantás után megkezdé beszédét. 
* — A mi a hindunak a szent folyam Ganges, az nekünk 

németeknek a Rajna. Életere a legműveltebb világrésznek, 
melyet a természet és költészet választott kedvenczének. 
Klassikus föld, melyen minden lépés egy lapot képez a tör
ténelemben* A régi, dicső lovagkorszak legszebb emlékei e 
folyam körében rakodtak le ; a múló századok dicsfénynyel 
Övezték körül, s habár napjainkban a történelem s költészet 
cserben hagyni látszott is, im nézzenek körül, a ragyogó 
természetnek még most is édes gyermeke, mely minden bájt 
reá ruházott, hogy szépségét örökké tegye. A rajnai vidék 
Európa angolkertje, melyben az anyatermészet nagyszerű al-
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kotásaít a számító emberi ipar s törekvés meg nem zavarja 
melyben a kettő csodásan egybeolvad. Ha az istenek és főn
kéit leányaik a múzsák öröktol fogva kedvenczhelyükké vá-
laszták Rajna vidékét, agy az emberi kéz munkájával meg
szentelte azt. Minden szellemi és anyagi hatalom kezet fo
gott, hogy széppé, nagygyá, dicsővé tegye. Nekünk nem kell e 
szentelt vidék lángzó borát innunk, Rajna neve elégséges 
hogy minden igaz germán szivet lelkesültségbe hozzon. Nem 
kell túlzott költői hajlamokkal bírnunk, hogy a szeretetet, me
lyet földünk e fönséges pontja lehel, meg ne érezzük. En
gedjék bevezetésemet Tieck szavaival befejeznem. „Wer kann 
seín Herz so sehr versteinern, dass es nicht einen kleinen Theii 
dieser allgemeinen Liebe in sich aufnehme ?" 

— Azon rom ott, melyet Biebrichen tul elhagytunk, az 
első szélütött óriás utunkon. Mosbach, balra átellenben a másik 
parton Mombach. Urai a tizedik században itt tartózkodó csá
szárok gyakori vendégei valának. A császári várban Biburk-
ban szoktak volt összejönni. A várurak szerettek koezkázni, 
gyakran ha tűzbe jöttek, rátevék egy koczkára a várat min
den benne levővel. Elnyerték egymástól. Az érdekes benne 
az, hogy egy hétnél tovább egyik sem bírta a másik birtokát. 
A nyertes lovag úrrá tette magát az elnyert várban, mig a 
vesztes féllel ujabb játékba nem bocsátkozott, Akkor rendesen 
elveszíté s a jogaiba visszakerült gazda a vesztes félt kidobta 
az ajtón. Ez itt Schierstein; látják önök amott hátul ama sö
tét romot. Alig látszik elő a sűrűségből. E sötét hely egy szo
morú mondával bir. Frauenstein vár ura annyira szerette ne
jét, hogy átkot monda rá, a legnagyobbat mit nőre mondani 
lehet; ha újra férjhez menne, minden gyermeke élte virágjá
ban haljon el. A vitéz lovag elment a Ixarczba s kevéssel reá 
visszaérkezett hü apródja a gyászoló nőnek férje halálát hir
detvén; A szegény asszony ifjú volt s szép. A szomszéd urak 
egymásra ostromolták. Az özvegy sokáig ellenállt a kivánat-
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Bak, mig Ingelheimben a tornajá tékon jelen l evén , az ott 
győztes lovagot a császár azzal jutalmazá, hogy a jelenlevő 
s ínég szabad hölgyek bármelyik közül választhat, a győztes 
vitéz hozzá fordulván lebocsátott slsakrostélyávál, ott az 
egész udvar színe előtt kezét megkér te . Az özvegy elfelejté 
dics mám órában az átkot s a lovag ajánlatát elfogadta.— Most 
le a ros té ly lyal ! kiál tanak a lovagok. A győztes vitéz enge-
delmeskeclék s a remény és félelem közt ingadozó várhölgy 
előtt nem állott senki más,, mint f é r j e. Orömsikoltással ve
ié magát keblére . A próba mindenkinek tetszet t ; hanem 
azér t az átok teljesült. A szép hölgy nem maradt bezár t 
kelyhü virág, de minden bimbaja feslésének legszebb korá 
ban hulla le. Frauensteinben minden keresztelés! temetés kö
vetett . Különben im itt vagyunk a Niederwalluf előtt. Höl
g y e i m ! u ra im! I t t kezdődik a Eheingau, Németország szőlő
kertje. 

Mindnyájan fölkeltünk; a master csak fejét emelte föl, 
s unalmas bágyadtsággal horda körül tekintetét az istenál
dotta gyönyörű vidéken. Adolf ur sietett a kisasszonynak nap
ernyőjét tartani; a Blue stockings a művészúrral magyaráza
ta magának a vidéket. 

Eltvillen, a rómaiak egykori alta villáján tul ismét he
lyet foglaltunk. Itt a Rajna balpartja érdekes. Festői romok 
tárulnak szemeink elé. Heidesheim, Wackerheimen tűk előtű
nik Nieder-Ingelheim, nagy Károly császár kedvencz tartóz
kodási helye. Minden pont hemzseg itt a középkori mondák 
s jámbor legendáktól. 

— Tudja kisasszony e hely név eredetét ? kérdem a 
mellettem ülő leánykát, ki nagy, lelkes szemeivel egészen be
lemélyedt a táj szemléletébe. 

— Nem tudom, melyikre értsem inkább, - szólt moso
lyogva. 741-ben, ha jól emlékszem, a várkert hüsében gondo
lataiba merülve ült Bertha királynő, kis Pipin neje, midőn egy 
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angya! birül hozá neki fiának nagy Károlynak szüléseiét; vagy 
tán onnét vette eredetét, midőn a nagy császár a longobárd 
királyt megsértvén, ez ellene Összeesküvést készite, de egy an
gyal fölkeltvén őt álmából, kézen foga s a rengeteg egy bar
langjába vezette, hol elleneinek ármányairól értesült. 

— Hiszi azt miss ? vága közbe a master ; én nőtelen 
vagyok és a jó szellemekben nem hiszek. Azt hiszem, az an
gyalok szerepe már lejárt. 

— Ezt csak azon esetben mondhatja joggal, szólt bizo
nyos magasztaltsággal s öntetszéssel a Blue stockings, — ha 
majd ön kezével megajándékoz valakit, akkor fogja tudni, 
vannak-e angyalok e földön vagy nincsenek. 

A mastemek tetszett e rípost. 
— Jól van, úgymond, legközelebb kísérletet teszek. 
— Talán csak nem a gretna- greeni kovács által, szól

tam én nevetve. E téren nincs helye a kísérletnek. Lássa, 
ez angyaloktól látogatott hely azok szellemét tükrözi vissza. 
Mily feláldozás kellé ahhoz, hogy a bájos Emma, nagy Károly 
leánya saját szűzi vállain mentse meg szive választottját, ne
hogy a nagy hóban kedvesének lábnyomai ott voltát elárulják. 
Csak angjali jó sziv eredményezhette, hogy az álmatlan csá
szár ablakából látván leánya merész tettét, nem késett Egin-
hard lovag urat annak kezével boldoggá tenni. Vagy midőn 
az esküszegőleg háromszor fellázadt Tasziló bajor herczeget 
az ingelheimi várban egybegyűlt rendek egyhangúlag halálra 
ítélték, s a császár e szavakra fakadt: „A világot elveszem 
tőle, de az életet nem." S a kegyelmet nyert lázadó herezeg 
szőrcsuhát öltött s sokáig élt békében s áldással. Azt kell 
tehát hinnem, hogy azon időben az emberek közelebb álltak 
Istenhez, mint most. 

— Valóban, szólt közbe a művész ur, csakhogy az érem
nek másik oldala is van. lm e három gyönyörű fekvésű város, 
Oestrich, Hattenheim> Winkel, mely mint három egymást kézen 

7 
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fogó testvér terül el szemeink előtt, melyet a nagy Goethe 
az unalomig hosszúnak jellemzett, már nem mutat ily vigasztaló 
képet. Ott a a háttérben áll a gottesthali zárda. Egy sötét 
rom sötét emlékeivel Egy angyalból lett ördög tragoediáját. 
hirdeti. Rosalgunda szép volt mint a hasadó hajnal s tiszta 
mint a harmat a liliom szirmain. Kuno lovag pedig bátor, me
rész, daliás s csélcsap. A scharfensteini vár tövében gyakorta 
megjelent egy ifja lantos. Egyszerű fia a természetnek ; egy pór, 
kit Rosalgunda epedő szemei, rózsás arcza, mesés hirü arany
haja elbódítottak. A pórfiű szerette a várúr leányát s az gya
korta hallá álmatlan éjeken ablakai alatt az édesbús dalt; s 
mit Kuno lovag rangja, fénye, hatalma, lovagi hire meg nem 
nyithatott, a hölgy szivét megnyitá a dal. Szerették egymást 
De a büszke sasok ivadéka nem egyesülhetett a földön fész
kelő pacsirtával. Kuno lovag megisroeré vetélytársát. Rosal
gunda egy éjen hiába várta az ismerős kedves éneket Reg
gel ott találta ifjat átütött szívvel ablaka alatt. Nem kérdez
te gyilkosát; a lovag maga dicsekvék vele. Rosalgunda a 
gottesthali zárdába vonult Nem vitt magával egyebet kiolt-
hatlan boszuszomjnál. Az áhita^ be)yén nem imádkozott egyéb
ért, minthogy a végzet kedvese gyilkosát kezeibe adja. An
gyalból ördöggé Ion- Egy napon visszhangzók az erdő a va
dászok zajától. Rosalgunda elhagyta a zárda csöndes falait, 
megindula a rengetegbe,Valamely bűnös gyönyör ösztöne ve
zette ő t A zaj csillapodni látszók. A hölgy leült egy fa tövé-' 
ben s várt. Kevés idő múlva erős léptek robaja véré föl, Kuno 
lovag állt előtte* „Jöjj — úgymond a nő - .meguntam ez 
életet, tied vagyok." Á lovag gyönyorittasan karolá át s s 
megindult, a merre vezeté* Hosszú kalandozás után a Rajná
hoz értek,. A hölgy megállt a meredek parton; vad dühhel ra-
gadá meg a lovag kezét s magával rántá a folyamba. Azóta 
éjfelén gyakorta látják őt; hallják őt sírni, zokogni. Itt pedig 
Mittelheiiu előtt, tán épen ama helyen, hol ama' gyermekek 
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játsznak, ugrott a Rajnába ezen század elején a szép Günde-
rode Charlotta, kiről Ármin Bettina e csodálatos jelensége a 
női szeszély, féktelen képzelet s természetimádásnak, e megfejt-
hetlen probléma a világ előtt, az Ő irataiban emlékszik. 

— Ho.gyan ? ön igy ítéli meg Bettinát ? szólt közbe a 
Blue stoekings nem kevés apprehecsíóval; — ez utolérhetlen 
magasságig emelkedett költői kedély a legérdekesebb pheno-
menon irodalmunkban. Bettina imádta a természetet s miért 
nem ? nincsen e érzelme igazolva kiváltképen itt, midőn a Raj
nán vagyunk? 

— Csakbogy e túlfeszített rajongás csakbamar Goethe 
személyében összpontosult, - mondám én mosolyogva; a Brief-
wechsel egy őrjöngő lélek szerelmi dühének apotheosisa, me
lyet soha sem adnék nőnek kezébe, olvasni. Bettina az ünne
pelt irónő, azon sajátságos viszonynál fogva, melylyel Günde-
rode kisasszonynyal állott, oka volt az utóbbi halálának. Szo
morú tanulság volt arra, hogyan ölelkezik a legmagasb idea-
lismus a legalsóbb realismussal oly kedélyben, mely Isten és 
természet előirta hivatásától eltér. A költészet vagy hivatás, 
vagy mesterség, vagy betegség. Aki az elsőből ir, az a te
remtő emberi szellem egy magasabb erejének hódol; aki a 
másodikból, azt a körülmények vezetik, aki a harmadikból, 
az egy szelid vagy veszedelmes őrült. Ez volt Bettina is. 

A Blue stoekings elíorditá arczát. Ugy látszók a kérdéses 
német irónő eszménye volt. Roszul esett néki a kemény kritika. 

Még Geisenheim előtt feltűnik a távolban a világhírű 
bortermő Johannisberg. A háttérben a légi apátság romjaira 
épült nagyszerű kastély csakhamar előbukkan. Ez a legáldot-
táb helye a szőlődús Rheingaunak. Egy szőlőkert itt egy ura
dalmat ér. Az arany nedv, mely itt terem a széles világ első 
hatalmainak asztalára jut. Valamint ize ugy ára is fejedelmi. 
A Johannisberg névre a master is megmozdult s mig a mű
vész ur a legendák költészetdús spharájából alászállva a vi-

7* " 
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lághírü bor prózai elemzésébe bocsátkozok, a .tudományos szí
nezetű értekezésnek végét veté egy valódi amerikai izü ado
mával. 

— Hallották önök, kezdé tréfásan, — Gundliognek I. 
Fritz Villiam porosz király udvari bolondjának hírét? No hát e 
jeles férfiú nemcsak colossalís ostobaságáról volt nevezetes, 
a mely érdeme miatt a király öt a berlini tudományos aka
démia elnökévé nevezte k i , hanem arról i s , hogy annyira 
szerette a johannisbergert, hogy soha sem volt józan. A ki
rály, ki gyűlölt mindent, mit tudósnak neveztek, midőn bo
londját egy szép napon megüté a guta, őt mint a tudós aka
démia elnökét koporsó helyett egy hordó johannisbergerbe buj-
tatá, s ugy temetteté el. 

Az adoma legjobban tetszett Adolf urnák. Nem győzött 
eleget kaezagni, ami által a master elismerését nagy mérték
ben kiérdemelte. 

Rüdesheim mellett terül el a vadregényes Niederwald. 
A touristák itt vagy Bingennél rendesen kiszállnak, hogy a 
nap egy részét e nagyszferü táj szemléletének áldozzák. Ösz
vérek és szamarak mindig készen állanak az utasok számára. 
E hely legszebb pontja a közép Rajnának. Nagyszerű kilátás 
nyilik a vadászkastélyból az egész tájra. Alant a suttogó Raj
na, a Brömser torony sötét mélázó alakja, szemközt a Nahe 
folyam torkolatánál Bingen, valamivel távolabb az egértorony 
s messze lent a hatalmas Rheinstein. E helynek számos ter
mészet és müvészetalkotta nevezetessége van; az ehrenfelsi, 
és falkenburgi romok, Klopp vára, hol a szerencsétlen IV, 
Henriket saját nemzete fogva tartá, a legendák, mondák egész 
világát tárják elénk. Midőn Rüdesheimet elhagyók kedves uti-
társnonk megkezdé a Brömsertorony bi\s regéjét. 

— A tizenharmadik században történt, hogy Brömser 
Erhárd , rötszakáílú Frigyes kegyencze, császári barátját a 
szent földre követé, A lovag öreg vala s egyetlen leánya Gi-
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zella alig múlt tiz éves, midőn atyja elhagyá. A háború Bem 
vezete czélhoz s a nemes lovagok közöl sokakat elejte a fegy
ver s a kitört betegség. Az ősz Brömser mindkettőtől meg
menekült, hogy egy harmadik még gyászosabb sorsra jusson. 
Fogságba esett, melyből nam volt reménye szabadulhatni. Egy 
napon a szent Szűzhöz fohászkodék s fogadást tőn, hogy a 
legkedvesebbet amivel ez életben bir, leányát néki fogja felál
dozni. Könyörgése meghallgattatott. Sok viszontagságokon ke
resztül menve látta újra hazáját, annak lüktető sziverét, a szép 
Rajnát. Jöttének hire már megelőzte öt. Orömsikoltással bo
rult keblére leánya, ki azóta hajadonná nőtt, A Brömser vár
ban mindenki örült, csak a megtért ősz vitéz arcza volt 
szomorú. Eljöttek a szomszéd várak urai is, hogy együtt 
örvendezzenek sokat szenvedi bajtársuk megtértén. Köz
tük vo l t a falkensteini vár ifjú ura, Gizella jegyese. Az 
aggastyán bajnok szive elszorult, midőn leányának tudtul adá, 
hogy egy magasabb lénynek jegyezte már el s e fogadásá
nak köszönheti szabadulását. Á szerencsétlen leány sirva ka
rolta át atyját, bucsut vőn jegyesétől s a torony nyitott ablakán 
át a Rajnába ugrott. A rege azt tartja, hogy korállá változott. 

Az egyszerű természetesség, melylyel a kedves leányka 
e megható legendát elbeszélé, a mesterkéltlen báj, mely egész 
előadásán elömlött, mindnyájunkat elragadott, 

Bingent elhagyva az egértoronyhoz érénk, a kedves le
ányka pajkos mosolylyal fordult Adolf úrhoz. 

— Most már önön van a sor; im ép most jövünk Hattó 
tornyához. Beszélje el, mit tud róla. 

Adolf ur zavarba jött, hebegni kezdett, s szörnyen fész
kelődött a székén. 

— Nos szaporán fiatal barátom! bátoritá őt a master. 
Az úrfi nagyot nyelt, szétnézett a levegőben, miután 

azonban mindenfelől biztató arczczal találkozók, nagy trémával 
bár, de annál prózaibban megkezdé beszédét. 
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.— Ezer kétsssáz — - ázass háromszáz . . . . 
- Hagyja ön a dátumokat, vága közbe aBlue stockings. 
— Tehát akkor volt, - volt egy érsek Mainzban, akitugy 

hittak, hogy Hattó. Első, azaz második, — már nem tudom 
melyik Lajos császárnak gyámja volt. Nagyon kegyetlen volt a 
szegények iránt. Ez benn van Annegarnban is. Aztán egyszer 
tiz parasztot elfogatott, mert megtudta, hogy lopják a búzáját 
Aztán megégettette őket. Aztán azt mondta ? hogy „halljátok 
mint ezinczognak a buzalopó egerek." Aztán az elégettek ha
mujából valóságos egerek lettek, akik ugy elszaporodtak pa
lotájában, hogy el kellett futnia előlük..De akárhova ment 
mindenüvé utána mentek. Aztán eszébe jutott, hogy van ne
ki egy vára a Kajnán. Azért hát ide futott. Aztán az egerek 
utána úsztak ide is. Az ám. 

— Hát azután? nógatá a fiatal embert a kisasszony. 
—- Aztán itten, ezen toronyban megették. 
Alig fejezte be Adolf ur genialis elbeszélését, midőn a 

Rheinstein elé érve a hajó orrában egy mozsarat sütének el. 
A váratlan, hatalmasan visszhangzó dördülésre Adolf ur le
pottyant székéről s egyenesen a master tiszteletreméltó em» 
bonpointjére esek. Az hamarjában nem tudta, ágyúgolyó ér* 
te e, vagy a hajó lyukadt ki. A művész ur segitett talpraá lli-
tani a rúgkapálózó fiatal embert. A master haragudott, mi pe
dig nevettünk. 

— Önből ugyan vitéz katona lenne szólt morogva; a 
patvarba! Ön lefekszik a lövés előtt. 

Adolf ur szörnyenröstelte a dolgot; nem tudta bocsánatot 
kérjen e vagy engedelmet. 

Csak a Blue stockings látszott pártján lenni, ki ma
ga is csak most térvén magához ideges rétíaüléséböl, komo
lyan kikelt az eíéle meglepetések ellen. Egyáltalában elitélte 
ez eljárást, mindennemű s fajtájú lövések iránt határozott el
lenszenvet érezvén. Miután azonban a hatalmas visszhang ér-
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dekében elsütött mozsár szemünklátíára újra megtöltetek s 
kilátás volt egy legközelebbi cxplosióra, Adolf urnák köteles
ségévé tétetett a járókelő tűzmester hajósra felügyelni s ha ne
tán őt kanóezával gyanús positióban látná arról a társaságot 
legottan tudósítani. 

A mulatságos intermezzónak legközelebbi hatása az volt, 
hogy az elbeszélés fonala egy időre megszakadt. Véghetlen gyö
nyörrel Jegelteiéin szemeimet ez istenáldotta nagyszerű tájon. 
Bingentől Koblenzig legszebb a Rajna. Mindkét partján szőlők, 
erdők váltakoznak, festői magaslataikon sötét romok, a régi hű
béri rendszer összeomlott maradványai. Hajdan hatalmas rab
lómadarak fészkei, kiknek körmeitől nem volt biztos a va
gyon, élet és ártatlanság. Volt dolga egy habsburgi Rudolfnak 
mig a kényúri hatalom és zsarnokság ez erősen védett búvó
helyeit megtisztítható. Ott van Falkenburg, Heinburg, Sonneck, 
beljebb Fürstenberg, szemközt Nollingen. Bacharach már egé
szen szőlőkkel övezve, melyek terrassealakban egymás íölé 
emelvék mint majdnem mindenütt a Rajna mentében, Egy eo-
lossalis lépcsőzetet képeznek, a partoktól egész a hegyek csú
csáig 5 mintha egy nagy oltár lépcsőit képeznék. Tán innét ne
vezik Bachi arájának vagy a boristen oltárának. Rheinstein 
mellett a parton látható a régi sz. Kelemen kápolna, melyet 
egy rabló várúr körmei közöl kiszabadult szüzeméit; Stahl-
eck közelében a szép Werner kápolna romjai láthatók. Caub 
előtt van benn a Rajnában, egy kiemelkedett sziklaalapra épít
ve a Pfalz, a legfestőibb vár, széles vastag falakkal, duzzadt, 
gömbölyded oldaltornyokkal, melyek hegyében mint apró ma
dárfészkek tűnnek föl a kiálló rondellák, apró tornyocskák, 
kúpos, bóbitás fejecskékkel. A középkori bizar épitésmód valódi 
mintája. A gyönyörű íekvésü vár alapjait a Rajna mossa. A 
reáliskor szeretné föltüntetni azt, mint a középkori vámsze
dők bureauját; de az eszményit szerető lélek nem könnyen 
válik meg azon szép mondától, mely e falakhoz tapadt. 
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Ide száműzte Konrád gróf az ő leányát a szép Ágnest, ki 
atyja halálos ellenének nyújtá kezét s ott szülte meg szerelme 
gyümölcsét. Talán onnan keletkezett e monda, hogy a pfalzgróí-
nék lebetegedésüket rendesen e vár falai között várták be. 
A balparton csakhamar feltűnik a középkorban mint birodal
mi város szerepelt Oberwesel, nagyszerű s hires templomával. 
A táj itt leirhatlan szép. Kevéssel alább a hullámok által el
takart hét szikla, másként a köve vált hétszűz. Alacsony víz
állás mellett mindahétnek csúcsa kiáll a vizböl. A monda azt 
tartja, hogy szivtelenségök miatt kővé váltak. A méltóságos 
folyam erőszakos rohammal tör rajtok keresztül, suttogó hab
jai mintha átkot mondanának rájuk, Innét egy rövid kanya
rodás után egy colossalis mintegy gigászi kezektől darabokra 
szakgatott s négyszáz láb magas sziklához érünk s ez a hí
res Loreley szikla, melyet sok német költő közt legszebben 
megénekelt Heine. 

Itt lakott az aranyhajú tündér, elátkozott leánya Rajnának. 
Midőn még az emberiség phantaziája ártatlan volt, börze, 

részvénytársulat, szélbali politika a holdban vagy valamely 
csavargó bolygócsillagban divatoztak s az emberek erényei s 
bűnei egyformán a napvilágot szerették, ama magasztos, ide
ális korban, midőn a jó és rósz szellemek még szerették e 
földet, egy varázshangú tündér választá e helyet magányul. 
Ha az éj leszállt s a hold szelíd világa ragyogott, kiemelke-
dék a Rajna ezüst hullámaiból a bóditó szépségű syrén, arany
haját fésülve s" szivetrontó dalt hallatva. 

Szorongva hallak e dalt az ifjú halászok. Örömest hal
tak meg látásáért. Persze hogy ez most nem egyéb mint 
egy: „Marchen aus uralten Zeiten" — de bája, varázsa meg
maradt. 

Most, hogy a Rajnát goromba döborgéssel végig haladó 
gőzhajók hasítják, partjain füstöt és tüzetokádó kerekes kí
gyók, futkároznak, szikláin impertinens kíváncsi touristák 
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mászkálnak, a jámbor syrén is elvándorolt. Valószínűleg be
állott valahová Localsángerinnek. Az most jobban jövedelmez. 
A szikla csúcsa ha felülről jö az utas s feltekint, nagyon 
hasonlít Napóleonhoz. Ez sem volt roszabb syrén az előb
binél. Igaz ugyan hogy ágyuk énekével mulattatta a világot s 
együgyü halászok helyett fejedelmeket s népeket sülyesztett 
el, de legalább szereplését többen siratták meg, mint megéne
kelték. 

•A Loreleyszikla még a mastert is érdekelte. Fölkelt he
verő helyzetéből s velünk együtt szemléié a vidéket, miközben 
Adolf ur hivatalos készséggel egy ujabb lövést jelentett. A lö
vés eldurrant minden baj nélkül. Néhány ideges delnő ugyan 
komolyan panaszkodék ez izetlenség elien7 de a többieknek 
tetszett. Adolf ur is kezdte benne örömét találni, s ragyogó 
arczczal beszélé , hogy Koblenzig még egy lövés fog tétetni. 
Majd megmondja mikor. 

— Hanem akkor majd csak távoldad tessék maradni! szólt 
a master a buzgó fiatal emberhez. 

St. Groaron túl ismét összeültünk. A nap erősen kezde 
sütni. A hölgyek ugy mint a férfiak kifeszített ernyőiket ke
zeikben tárták, mi elég kellemetlen dolog, mikor az embernek 
jobbjában utikönyve, baljában látcsöve van. A Blue stockings 
három syllogismusban mutatta ki panaszát e miatt, mivel azt 
nyerte^ hogy a logikának engedő művész úr rögtön sietett őt 
a saját széles ernyőjével árnyékba helyezni. Magam is törtem 
a fejemet rajta, miképen lehetne itt segiteni. A master neve
tett ez erőlködésen. Megsimító néhányszor ritka verhenyes 
szakállát s gondolkozni látszott. Kevésre rá egyszer csak fel
ugrik, valahonnét egy zsineget kerit elő, melyet széles ernyő
jének csúcsára köte. Azután átveté a zsineget a hajót ketté
szelő rúdon, felhúzta a kiieszitett ernyőt tetszés szerinti magas
ságra, azután megerosité a fonalat kabátja gombjára s a hűvös
ben végig heveredett Ezzel azt nyerte, hogy mind két keze 
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szabád volt. Lehetetlen volt a mosolytól megtartóztatni ma
gunkat. Ez az amerikai mindent kitalál. A positió ugyan elég 
furcsa volt s nem egy utas nevetve tekinte az u] kor e syba-
ritájára, de találmánya praktikus voltát senki sem tagad
hatta. 

A művész úr a sz, goari népszokást ismertette, mely 
szerint az először odatévedt utast minden protestatio daczára 
lefülelték, a vámház kapujához kötözték mindaddig el nem 
bocsátván , mig magát a víz vagy borkeresztség utján meg 
nem válta. Az első abban állt, hogy a vonakodó fejére önte
nek egy hordó vizet; a másik hogy nagy Károly egészségére 
egy serleg bort ki kellett üritenie. Választhatott, a melyik tet
szik. Természetesen majdnem mindenki az utóbbit választá. 
No magam is azt tenném. Azután fejébe nyomtak egy koro
nát, nevét beírták e tréfás egylet jegyzőkönyvébe s csak mi
után a szegények számára megadóztatták, mehetett tovább 
Isten hírével. E szokás még a jelen század elején is dívott. 
Mindez igen szépen meg van irva minden útikönyvben, A mas-
ter nagyon sajnálta, hogy az eféle nemes szokások immár meg
szűntek, mert úgymond, akkoron okvetlen ki kellene néki e 
helyütt száliania. 

— Én meg örülök neki, mondám, mert, igy nem keli 
félnünk, hogy ön itt hagy bennünket. 

A master e bókra megmutatta mind a harminczkét fogát, 
vagyis mosolygott, A figyelmet azzal vélte leginkább meghá
lálni, hogy egy őgyelgő pinczért elfogott s beafsteaket paran
csolt, s melléje rüdesheimit. Hajónk Welmich mellett haladt 
el, melynek háta mögött regényes íényben tűnik föl a haragos 
Falkenstein Kuno lovag vára, Thurnberg másképen egérvár. 
így nevezték el a katzenelbogeni grófok, miután saját várukat 
macskának hívták. A két várúr nem szerette egymást. Az 
egyik az egér ügyességével, a másik macska ravaszságával 
birt. Ha az egérvár urai a macskavár falait átlyukaszták, 
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hogy bortele pinczéiben garázdálkodhassanak, viszonzásul a 
macskaurak az egérvári vászonnépet csípdesték el, ahol lehe
tett. E mulatság századokon át tartott. Hanem utóvégre mégis 
a macskák győztek, kipusztították az egereket Most mind két 
vár szomorú rom; fölöttük lengaz enyészet szelleme. Ehren-
thalon felül két kiálló hegycsúcson látható && úgynevezett Brü-
derburg. Ennek szép mondáját ifjú utitársnönk beszélé .el. 

— A régi lovagkorszakban Liebenstein és Sterrenberg 
várait két ikertestvér örökölte. Mindkettő annyira hasonlita 
egymáshoz, hogy szolgáik csak Öltözeteikről voltak képesek 
megismerni. Es a mi sajátszerű, örökös czivódásban éltek egy
mással. Az idősb hatalmába kerité az ifjabbat s egy toronyba 
záratá el. Mig távol volt, sikerült az ifjabbnak kiszabadulni, 
s hasonlóságánál fogva magát bátyja várában úrrá tenni; az
alatt bátyja ugyanazon szerepet játszá Sterrenbergben, melyet 
öcscse Liebensteinben. S ez igy ment sokáig; a valódi gyűlö
let csak akkor tört ki, midőn mindketten Diether gróf várá
ban a szép Laurát megpiHanták. Minden ravaszságot felhasz
náltak egymás ellen; a várhölgy soha sem tudta melyiknek 
tőn Ígéretet], mindkettő oly egyforma volt s Laura előtt soha 
sem árulá el magát. Egy alkalommal mindketten találkoztak; 
a szerepet tovább játszani nem lehetett. — Yálaszsz közölünk ! 
monda az idösbik, — ha választásod öcsémre esik, - én lemon
dok róla. Szivében azonban egy sötét terv fogamzott meg ezen 
esetre; a vártövében állt csapatja; öcscse, ha ö lesz a boldogí
tott, nem fogja látni többé Laurát. A hölgy pedig a cserét soha 
észre nem veendi, A ifjabb épen igy gondolkozott. Nemcsak 
arczuk, szivük érzése, gondolataik, terveik mindig ugyanazok 
voltak. De a szép Laura nem tudott választani, — Ügy hát vá
lasztunk mi! mondák s eltávozának. A következő éjen meg
jelent a két testvér a kettős vár közt elterülő völgyben. Néma, 
csöndes éj volt, csak kardjaik csattogása hallatszott. Egyiknek 
vesznie kellé s mindkettő tudta ezt. Csak a végső elkeseredés 
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okozhatta, hogy a természet felébredő szavát elfojtva egymásra 
halálos csapásokat mérjenek. Mindkettő sebekkel bontottan dőlt 
el a puha pázsiton s mire a nap fölkelt, a két testvér örök álomra 
bunyá szemeit. Azóta csöndes nesztelen éjeken, ha a hold süt 
s szelid fényét ráveti e bús romokra, gyakorta hallani a kardok 
csattogását, majd közelebb, majd távolabb, mig éjfélen tui 
lecsöndesül minden. Heine e mondát igen szépen megénekelte. 

A masternak azalatt elhozták a beafsteaket, Leterité tér
deit az asztalkendővel, négyfelé szelte a kissé gazdaságos 
adagban kimért darabot 5 négyet nyelt, kettőt ivott, megtörülte 
száját s megvillásreggelizett, Soha sem láttam ügyesebb evőt. 

A Blue stockings szerette volna apprehensióját mutatni, 
de mire eszébe jutott, a master már készen volt. Mindazonáltal 
nem késett a különböző nevelési módok felett egy disserta-
tiót tartani, melynek vége az volt, hogy a tudós Tholuckot 
citálta, aki szerint: „Aus der Kinderstube wird die Welt 
regiért", — ami magyarul annyit teszen, hogy az emberfara
gás már a bölcsőnél kezdődik. 

Az ember kész inassá a születés állapotában; azután jő-
nek a körülmények mint megannyi kőfaragók, - s dolgoznak 
rajta. Hogy művészek voltak e vagy pedig kontárok, azt a ké
sőbbi kor mutatja meg. Némely ember tuskó marad egész éle
tén át. Beszéde végén azt sej tété, hogy ami őt illeti, rajta egy 
Phidiász remekelt. 

A master sokkal inkább el volt foglalva becses énjének 
legbecsesebb részével, hogysem a jeles értekezés finom gú
nyát felfogta volna. Legtöbb ember ha eszik, meg van halva a 
társas életnek. Az evés szenvedélye a legközönségesebb a vi
lágon. Csak midőn az első sánczok bevéve vannak, s az ét
vágy, ez impertinens lázadó, lecsillapittatott, lesz az ember 
megint önmagáé. Ez meglátszott a derékémasteren i s , mert 
ezentúl ki nem fogyott az élczelésböl. 

Amint Boppardot, már a rómaiak korszakában nevezetes 
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helyet elhagytuk, hosszú kanyargás utáa a Königsstiiblhoz 'ér
kezetik. Az egy nyolczszegü csonka tornyot képez mintegy 
húsz lábnyi magasságban, s kilencz oszlopon nyugszik. Sima 
tetején hét ülő hely van a hét választó fejedelem számára. Ezen 
terraseon gyűltek össze a választók midőn az ország ügyeiről, 
békéről, háborúról, császárválasztásról volt szó. Oltár volt ez 
az Isten legszebb templomában , melyet az 8 művészi keze 
alkotott, a fönséges természet leggyönyörűbb helyén. Ott a sza
bad ég alatt, senkitol csak Istentől látva s hallva hozták fontos 
határozataikat. Négy választónak, a három érsek és a piáknak 
a szemközt fekvő parton összeszögeltek birtokai. Sok császárt 
e helyen választottak meg. Egykoron az egész Rajna völgye 
papok birtokában volt; innét a nevezet, hogy az alpesektől 
Németalföldig a rajnai völgy nem más? mint egy pap-vtcza* 
Miksa császár sokat tréfált e fölött. A Königsstuhl hasonlít ami 
királydombunkhoz. A "régi természetesen már jóval ezelőtt 
megsemmisült; e század elején már romjai is alig voltak lát
hatók; a mostanit néhány lelkes német hazafi állittatá föl. 

Mielőtt hajónk Koblenzet elérte volna, a Lalin folyam
mal szemközt álló Stolzenfels alá értünk. Az enyészettől meg
mentett s újra felépített rajnaparti várak között ez a legszebb. 
Méltán megérdemli nevét. Karcsú tornyaival büszkén magas
lik az égbe. Gyönyörű mondája van. A szép Williswindát egy 
rabló lovag Stolzenfelsről bátyja távollétében elrabolja; a visz-
szatért s boszut lihegő fivért egy holló vezeti a fogoly leány 
nyomára, a kit azután a rablóvár őrségének s urának lemé
szárlása után épen a végső pillanatban kiszabadít. A vár ere
detileg a trieri választó birtoka volt s a tizenhetedik században 
a Rajna mentében dúló franczia katonák által légberöpittetett. 
Frigyes Vilmost, e néven negyedik porosz királyt Koblenz 
városa ajándékozá meg e romokkal; a koronaherczeg újra föl
építtető s fejedelmi fénynyel berendezé. A koblenzieknek ked-
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ves kirándulási helyül szolgál. A várfalakról ímposans kilátás 
nyílik a Rajna-völgyre. 

Stolzenfelsen túl csakhamar feltűnt előttünk a gyönyörű 
fekvésű Koblenz. A balparton lassan megszűnnek a szőlőker
tek, helyüket parkszerű ültetvények, elegáns villák, barátsá
gos mezei lakok foglalják el. Minden oly üde, mosolygó s csá
bító, A természet a művészettel kezet fogott itt, hogy az idylli 
élet eszméjét egy szép képben az emberi szem elé állítsa. Az 
utasok itt nagy számmal szállnak ki.- Sokan a Rajna vidékét 
csak Koblenzig utazzák be hajón; mert tagadhatlan, hogy ami 
azután következik, már hasonlíthatlanul csekélyebb érdekű. 

Aki Mainztól Koblenzig végig nézte a Rajnát, az a világ 
legszebb, leggyönyörűbb vidékét látta. Az ember Koblenzig 
úgy érzi magát, mint kit a legfinomabb, a legizesebb étkekkel 
vendégeltek meg. A rajnai ut egy teritett asztal. Koblenzen 
túl Bonnig csak csemegék szerepelnek, — onnét Kölnig már 
csak sajtot hordnak körül. Mi természetesebb, hogy a sze
rényebb asztalhoz szokott ember nem szereti az első fogások 
kellemes utóizét a későbbi kotyvasztékokkal elrontani; hajói 
lakott, fölkei az asztaltól, azaz kiszáll Koblenznél. 

Társaságunk itt föloszlott. A Blae stockings s kedves 
húga, a művész ur kiszállottak. Az elválás kedélyes és érzé
keny volt. A félnappal mindnyájan meg valánk elégedve. A 
vesztességet leginkább látszott Adolf ur érezni, mert midőn ha
jónk újra megindult, lehorgasztá fejét mint egy bánatos ló. Én 
és Adolf ur családja Bonnig voltunk meaendö.k 5 a roaster volt 
az egyetlen kitartó, az Kölnig s.. onnét Rotterdamig szándéko
zott a Rajnán menni. Nekem pedig czélom az vala, hogy Bonn
ból egyenesen vasúton megyek Kölnbe. A sors aconban más
képen intézkedett. Elkéstem. Kölnt szebb napokra tartom fenn 
magamnak. Elmondom ugyan, hogy láttam, de nem azt, hogy 
voltam — benne. 

Utam szellemi élvezetét megzavará az ebéd. Már Kob-
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lenz előtt sorra járt a hajó első osztályú Ganymedje, hogy a 
table d'hot-ra vendégeket toborzzon. Nem vagyok ugyan ba
rátja a társas étkezéseknek s pedig azon egyszerű okból, mert 
e téren tett tapasztalataim amily mulatságosak voltak maguk
ban, ép olykeservesek voltak általában. Mindazonáltal a Rajnán 
kivételt' kellé tennem. Amint a teritékek készen voltak, lehete 
látni a gyomorkövetelések aggodalmai közt lézengő utasokat 
az előnyösebb helyeket előre kiszemelni, azután nagy buzgó
sággal azokat félórával előbb elfoglalni, magukat ugyanott tel
jesen etablirozni, a másféltallérnyi kiadás fejében bőséges kár
pótlás reményével biztatni sat. A festői tájék, ó és középkori 
emlékeivel, legendáival, regéivel ott maradhatott annak, a ki
nek tetszett. Az éhség még tisztességes étvágy kiadásában is 
halálos ellensége minden poezísnek. 

Az utasoknak alig egy harmada foglalt helyet. Az asztal
társaság elég válogatott volt arra, hogy kevertnek neveztes
sék. Nem, kor, rang és állás nemzetiség tekintetében legalább 
elég kevert volt Az asztalfőt egy tisztes hollandi ur foglalta el 
s megérdemelte az elnöki széket, mert öt helyett evett, s mind
nyájunk helyett hallgatott. 

Szemközt velem két angol miss ült, közbül fogván aty
jukat egy igen tisztes kinézésű öreget, kinek éietrnüszerei, fii
lét kitéve, mind igen jó állapotban voltak. Hogy mily sze
rencsétlen a süket ember, azt soha érzékenyebben nem ta
pasztaltam mint itt. Olykor szelíd, nemes arczát oly esdőleg 
emelé környezetéhez, szemei oly érthetőleg beszéltek mint 
Dumas Noirtierjeé. De fájdalom csak leányaival társaloghatott 
A master az asztal végen ült, s xigy látszott mélyismeretségbe 
bocsátkozok egy mellette ülő porosz kis diplomatával. Adolf úr 
és hozzátartozóitól egy hórihorgas szemüveges uri ember vá-
laszta el, ki minden étel után elővette uti könyvét s betűkkel 
vélte pótolni az elmulasztott tájat. A többi asztaltársak élénk 
beszélgetésbe voltak merülve. Minden nyelven lehete beszédet 
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hallanL Az ebéd tehát csak anyagi élvet nyújtott; szellemdás 
társalgásra nem volt kilátásom. Annál inkább több alkalmam 
nyilt az egyes nemzethettek evési módját megfigyelnem. 

Sajátszerű valami, hogy a nemzeti jelleg gyakran mily 
kicsinységekben nyilatkozik. Az asztalnál ülök valamennyien 
kisebb vagy nagyobb mértékben a müveit osztályhoz tar
toztak; tehát külső jelenségükből a nemzetiség, véralkat, s 
nevelésre bátran lehete következtetni. Legrutabban eszik az 
olasz, mert az íal és siet az evéssel, mintha kergetnék; legiz-
léstelenebbül a német, mert tele tömött szájjal is diskurál s 
orrát majdnem a tányérjába lógatja ; legtöbb kényelemmel az 
amerikai, . elsajátithatlan fesztelen könnyüdséggel a franczia, 
de valódi grácziával csak az angol. Az olasz az asztalkendőt 
gomblyukába fűzi, a német körül köti vele nyakát, az ame
rikai ott hagyja, a franczia és angol szétbontja s ölébe fekteti. 
Az olasz mindig előre tölti meg poharát s minden ötödik fa
lat után villámgyorsasággal hajtja föl; a német is megteszi 
ezt, de csak a fogás elköltése után iszik lassan és hosszasan; 
az amerikai mielőtt lenyelné az italt, kimossa vele száját; a 
franczia rámosolyog a pohárra, előre felnyitja ajkait s gyor
san iszik; az angol, kiváltképen a női nem, három ujjal fogja 
meg poharát, alig érinti ajkaival s csöndesen mintegy lopva 
szürcsöl. Az olasz már a harmadik fogás után fogát piszkálja, 
az amerikai egész ebéd alatt, a franczia ebéd u-án nagy ti
tokban, az angol félre megy s kimossa száját, a német egyiket 
sem teszi. Az olasz mint egy perpetuum mobile folyton mozog 
mikor eszik, a német és amerikai könyökére támaszkodik, a 
franczia csak fejét forgatja, az angol csöndesen marad. Az 
olasz, franczia s amerikai folyton fecseg, a német csak ha jó 
lakott, az angol rendesen szótalan. Ha az ebédnek vége van 
az olasz ülve marad s rágyújt szivarra, német fekete kávét 
iszik, az amerikai hanyatveti magát mint a boa constrictor, a 
franczia fölkel s cognacot iszik, azután gyújt szivarra; az an-
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gol ásítozik és sétál. Az olasz ebéd uíán veszekedni kész, az 
amerikai holt emberré lesz, a német álmos, afrancziaakkor lesz 
kedves, az angol akkor unalmas. Mindezek apró megfigye
lések s csak általánosságban állanak, mindazonáltal elég fényes 
bizonyítékai annak, mily fontos szerepet játszik az ember ve
getatív életében — a gyomor. 

Neuwiednek, bármily igénytelennek látszassák is, van 
egy nevezetessége, melyet méltó megtekinteni, s mely miatt 
a tourista, ki még hasonló valamit nem látott, örömest áldoz 
néhány órát. 

E nevezetesség egy herrnhuti telep, komoly és nevet
séges sajátságainak egész teljében. Mint mindenütt, ugy itt 
is a községtől teljesen elkülönítve, önálló, független kis csa
ládot képeznek s nem nagyon örvendnek, ha a kíváncsi utazó 
betolakodik szentélyükbe s komoly bohóságaik fölött moso
lyog. A herrnhutok, ha nem csalódom, a régi husziták s mor
vatestvérek maradványai, s tulaj dónk épen a múlt század el
ső negyedében köszönhették egy polturás agyvelejű, de ret
tenetes jámbor morva grófnak, Zínzensdorfnak, hogy meg
születtek. Ez emberséges férfiú be akarta bizonyítani, hogy 
mégis lehet az ember próféta saját hazájában, s egy szép 
napon, mikor nagyon meleg volt, fogta magát búcsút vön a 
felső-lauzitzi-kerületi-feíjebbezési-semmisitő-országos-királyi-
törvényszék poros és pipaíüstös bureaujától, kiverte pennáját 
az Íróasztal szélére s ment visszatarthatlanul kalugyernek 
Berchtelsdorfba. Ott várta már őt mintegy tíz morva pór, 
mindeniknek öt gyerek a hátán, megannyi kandidátus herrn
hutok. Ott azután letelepedtek a jámborok s ha a közmon
dás igazat mond, boldogok is voltak , írva levén, hogy bol
dogok az együgyűek. El is szaporodtak Isten segítségével s 
a morva természet tapasztalt gyorsaságával. Prófétájukat egy 
kissé elővette a kormány, egy kissé meg is czibálta, megin-
telén egy kissé száműzte, de hála Istennek máglyára nem 
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Ítélte, ahogy szerette volna. Zinzensdorf gróf ur, mint a herrn-
hutfelekezet teremtője megérte, hogy belejutott a Oonversa-
tions-Lexieonba; hízelgett neki a gondolat, hogy ott említik 
őt is, ahol Hus2 Jánost, Luthert, Calvint és Zwinglit. Hívei 
szobrot is emeltek neki liptói túróból, hanem az éhség erő-
sebb lévén mint a hódolat, csakhamar megették. A nagy re
formátor föíikelt szellemét örökölték tanítványai, kik elmen
vén a nagy világba, hirdették tanaikat s herrnhut községeket 
alapítottak Berlinben, Baselben, Amsterdamban, Kopenhágá-
ban, Moskvában, sőt Ejszakamerikában, sőt ixii több Grön
landban^ de mi legeslegtöbb Thurócz vármegyében is. Legna
gyobb sikerrel működtek az eszkimóknál, de mivel ott nagyon 
iáztak tehát ott abbahagyták a missiókat. 

Különben ájtatos, buzgó s munkás nép. Bár mi is ilye
nek lennénk, Vallási s társaséleti törvényeit szigorúan meg
tartja. Minden négy hétben szombaton estve úrvacsora tarta-
tik; megelőzi ezt egy kedélyes agapé, melyen theát isznak, 
de rhum nélkül. A gyónás náluk abban áll, hogy a magát bű
nösnek érző koronkint értekezleteket tart papjával lelkiisme
rete állapota fölött. A kinyilatkoztatás forrása náluk a biblia; 
ezt szabadon olvassák s értelmezik, ha tudják. A halál napját 
öröcanapoak tekintik, ép azért gyászt soha sem viselnek. A 
leányok és fiuk, a szüzek és ifjak s az özvegyek mind külön 
kart képeznek, elkülönítve laknak; csak a házasfelek laknak 
együtt. E nevelési módnak sok fényes oldala van s innét isko
láik is jó hirre emelkedtek. Vannak angolok, kik gyerme
keiket herrnhutok iskoláiban neveltetik. Kétes dolgokban nem 
sokat törik fejőket, hanem sorsot húznak; még a házasfeleket-
is néha sors által választják. Csak egymásközt házasodnak 
mint a mezei egerek, Tisztaság, szorgalom, józanság jellemzi 
őket. Az állam nem sok hasznukat veszi, mert a háborúban 
megszaladnak, bort, pálinkát nem isznak, nem pipáznak; ha 
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kártyáznak is, csak babra játszanak. Magasatalt erkölcseik 
azonban az ujabb időkben itt ott kétes színben tűntek föl. 

Megvallom, ha szerét tehettem volna, örömest kiszállan-
dottam ezen ép utamban eső s ekkoráig jó birü telep megszem
lélésére. Ilyen specialitások nem mindenütt kínálkoznak. De 
le kellett mondanom, mint sok egyébről rajnai utam alatt. 
Különben is, ha a buzgóságot akarnám tanulmányozni, azt 
elég alkalmam nyilik bámulni fiatal honatyáinkban; ha a ko
molyságot, szép példát nyujtnak erre a pesti lánczbidi vám
szedők ; ha a munkásságot, ezt teljes erejében látom a magyar 
felsőházban; ha a tisztaságot, no erről pompás fogalmat adnak 
a főváros utczái; ha a vallásosságot, ennek ideáljait találom a 
hazai journalistákban, kik ezen erényben még a czigányné-
pet is felülmúlják, kik tudvalevőleg egyenesen a p r í m á s t 
ismerik el uruknak ; a józanság és mértékletességnek pedig 
„az két kék bakokból" czég alatt iskolája is van, a testvéri 
szeretetnek páholya a kerepesi utón; szóval minden erényt 
megtalálhatni itthon is ideális nagyságban, kár azért a külföld
re vándorolni. Azonban elég, mert még valamely érdekelt erény
hős nyakamba czitálja Börae e. szavait: „Nichts ist spotteri-
seher als die — D t." 

Andernachnál a Rajna egyenes utat követ. A balparton 
előtűnik a még jól megőrzött római kapu s az egészen partra 
kiülő bizarr alakú őrtorony, E helyen már a régi rómaiak 
várost építettek, s a Baj na mentében fontos erősséget képe
zett. Mint határvárosban néhány légió tartózkodók falai közt. 
Római emlékekben igen gazdag A háttérben íeltünik a ke
mény bazalt sziklákból épült vár; most sötét rom. A gyönyörű 
fekvésű virágzó falvakon tűi, a Rajna párjára meredő óriási 
sziklákon csakkaraar előbukkan a festői Ober- és Nieder-Ham-
merstein. Ide futamodott a szerencsétlen IV. saját fia által ül
döztetve. Miután a kölni s trieri választók Ingelheimben a 
koronától megfosztották, a korona s a többi jelvények ideho-

8* 
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zatfak. Ezen eljárást ama kor irói helyeselték, a későbbiek 
azonban keményen megítélték. Az emberek nem ritkán esz
közök a gondviselés kezében ; végzetszerüleg vezeti őket egy 
fensöbb erő valamely katastropha előidézésére, hanem a jám
bor historikusok közöl kevés tudja azt a nagy igazságot, melyet 
Erdély egyik nagy fia Bethlen János a politikai szereplésre 
vonatkozólag mondott: nMi is tudtuk volna, mit k e l l e n e 
tennünk ; de cselekedtük azt, ami l e h e t s é g e s volt." 

Rheineck, Areníels romjaikból újra felépített, régi emlé
kek s modern műkincsekkel dúsan megrakott várak, melyek 
vendégszerető falai közt az idegen zavartalan elégítheti mü-
szomját. Remagennél, a rómaiak Rigomagusánál a Rajna part
ja ismét festőivé lesz. E kicsiny városnak gyönyörű szentegy
háza van, mely még a XIII . századból veszi eredetét. A plé
bániaház mellett áll egy régi keresztény templomból fönma-
radt nagyszerű portaié a legbizarrabb faragvány ok kai ékesítve. 
Tudósok, mübuvárok sokat törték fejüket e sajátságos alak
zatok megfejtésén, mig elvégre sikerült a symbolikus képek
nek magyarázatát adni. A régi keresztény élet tanulságos 
szigorát s az erkölcsiség gondozását jellemző allegorikus cso
portozat a templomajtó külső részén azt jelenti, hogy „kutyák 
méregkeverők, becstelenek, gyilkosok, bálványimádók s ha
zugok a templomon kivül maradjanak." A várostól nem mesz-
sze, szintén a folyam partján , tekintélyes dombon emelkedik 
a fönséges góth stylben épített Apollinaristemplom. Karcsú tor
nyai már messziről feltűnnek. E templom tíz nagy falfestményt 
bir, melyek oly remekek, hogy mübarátok pusztán ezek ked
veért szállnak ki Remagennél. 

Oberwinternél a inaster jóllakván a porosz diplomatiá-
val, ismét mellém került. Követte őt egy hűséges eb ragasz
kodásával Adolf ur, ki is a sovány s magas master mellett hí
ven emlékezteié Sancho Pauzára. A derék fiatal ember na-
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gyon megszerette a becsületes amerikait. Valóságos orákulum 
lőn előtte. 

— Nos mit mond ön e tájékhoz? szólt felém fordulva. 
— Valóban meg kell vallanom, mondám — gyönyörűbb 

valamit nem láttam még soha, 
— Utolsó kép a természet e eamera obscurájában, leg

hatásosabb. 
— Ez itt Rolandseck — szólt közbe Adolf ur, a híres 

Roland lovagnak vára. 
— Hogyan, ön ismerős e vidéken? vága közbe a master. 

— Nem hanem előbb hallottam említtetni azon úrtól, a ki 
ott ül a térképpel kezében. Láttam a könyvében lefestve, ép 
igy néz ki, Hallottam is, midőn históriáját elbeszélte. Roland 
Bouillon Godfrieddel a szent földre ment és azután . . . 

— Bouillon Godfrieddel mondja ön? szóltam közbe 
mosolygva, hiszen akkor még azon asszony sem volt a vilá
gon, aki szülte azt a papot, ki amiensi Pétert megkeresztelte. 

— De kérem, úgy mondta ! — válaszolá tűzzel a fiatal ember. 
— Ha jól tudom Roland lovag a rajna-vidéki mondák leg

nagyobb hőse, nagy Károly unokaöcsese volt. Spanyolor
szágban vivott, midőn holt hire ide megérkezék, hol ott őt 
jegyese epedve várta. A lesújtó hírre a jámbor szűz zárda
ruhát ölte magára s emésztő bujával ide temetkezék a non-
nenwerthi zárdába. Ep ezen szigeten volt a csöndes épület, 
mely előtt most elmegyünk. A monda szerint a hős Roland, 
kinek bűvös kardja s pánczéla vala, megmenekült a csa
tából s haza érkezek. Midőn hirét vévé, hogy hőn szere
tett jegyese számára örökre elveszett, mély bánatában e szi
gettel szemközt e várat emelteté, melynek sötét romjait itt 
látjuk. Megtört szívvel tekinte ki annak ablakából; hóna
pokat töltött el hervadásban , mig hős szive, mely félelmet 
soha nem ismére, megszakadt. Ezt tartja a monda. A való 
másképen szól. Roland a roncevalli völgyben hősies csatában 
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elesett. Hagy Károly annyira szerette öt , hogy minden biro
dalmi városnak megparancsold, miszerint a Bős lovagnak szob
rot emeljenek. Innét van, hogy alig találunk német várost 
melyben Rolandszobor nem lennne. Roland az igazság és -jog 
képviselője lön, azért szobrát rendesen a tanácsházak előtt 
szokták volt felállítani. Némely kisebb városok a szobor fel
állításának költsége fejében kiváltságokat nyertek a császár
tól. E szabadalmakat, kiváltságokat a szoborral jelképezték. 
Az ostrommal bevett s szabadalmait vesztett városban a győz
tes íél rendesen ledönté a Rolandszobrot, ha azonban a város 
jogait visszanyerte, újra felállították. 

Adolf ur ez ismertetés alatt meglehetősen zavarba jött 
és nagy buzgón sietett tévedését azon ismeretlen urí ember 
nyakába hárítani. A nmster jót nevetett erőlködésein. 

— E2 itt Siebengebirg! hallatszék mellettem egy bang 
erős felsÖnémetországi kiejtéssel. Egy nomeráni uri ember 
vala, oly vékony s oly magas, hogy csak egy ágúgolyót kellé 
alája képzelnem s kész a felkiáltójel. Orra hiven emlékezteié 
ama gabonahajókra, melyek Komáromtól öalaczig zabot szál
lítanak. Midőn hosszú távcsővét kifeszíté tisztességes fogalmat 
nyujta a flamingóról. 

Hol rejtezhetek ez ember, hogy eddig észre nem vettem. 
Ez species! Ilyeneknek pedig bolondja vagyok. Melléje 

férkeztem. 
— Nagyszerű ! fönséges ! kiáltá elragadtatásában ; az első 

vár Drachsnfels, — a leghátulsó Oelberg. Látod piczikém? 
Körültekintek, hogy kit illet ez elég hangosan kiejtett 

epiteton, - de sehol sem vettem észre a piczikét Talán 
csak nem engem ért. 

— Magnifique! nézd csak, nézd, most egy átfutó felhő 
az egész képet árnyékba helyezi. Látod angyalkám ? 

— De hisz én nem látok semmit, szólala meg háta mögött 
egy vékony hang. 
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Hátra nézek, s megpillantani a piezikét, az angyalkát egy 
hordónyi asszonyság személyében. Volt legalább két mázsa. 
Gömbölyű mint egy világgolyóbis, mint Sehakespere Dromi-
oja mondja. 

Nem tagadhatom el, de én a testességet a komikum sym-
bolumának tartom. Az igen kövér ember ha jár, ha ül, ha eszik 
vagy szunyád, ha nevet vagy sir mindig többé kevésbbé neve
tésre indit. A széles, nagy arczon a lélek indulatai, a kedély ér
zelmei, öröm és bánat, félelem, bátorság és harag mind igen 
markirozott erős vonásokban jelennek meg s úgy veszik ki 
magukat, mint a vázlat a festővásznan; ily arczon csak a szem 
pótolhatja a kifejezést, de vajmi gyakran ez is a tornyos pof-
dombocskák által annyira háttérbe szorittatik, hogy azt kell 
hinnünk a kövér ember kinéz magamagából. A legtöbb szel
lemes arcz sovány. Nincs komikusabb valami, mint a széles 
telt arcz, ha búsul. Körülbelül ezt láttam kifejezve szomszéd
nőm arczán is, ki miután udvarias férje a kilátást előle tel
jesen elfogá s magasztaliságában eszébe sem jutott nejének 
helyet engedni, felbigyeszté ajkait s méltó boszankodásában 
oly nagyot lehelt, hogy udvarias férjét majd lefújta helyéről. 
Láttam, hogy nekem kell áldozatot hoznom. 

— Tessék asszonyom ! — mondám, innét igen jól fogja 
látni e szép helyet. Egy szives mosoly volt részéről jutalmam. 

A master, ki e rövid jelenetnek tanúja volt, hamiskásan 
hunyoríta felém csukaszemeivel. 

— Eredeti exemplár - ezt látszott mondani. 
— Ah uram! mondám halkan, csak nem itéli el e gyön

gédséget. Mai világban ez ritka jelenség. 
— Nem szeretem e stylust 
— Azt könnyen megértem, mert mint monda, még nem 

hordja Hymen lánczait. Minden állapotnak meg van a maga 
nyelve. Pitt a nagy angol minister órákig tartó beszédeket 
tartott a parlamentben., de nőkkel nem tudott három okos szót 
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váltani. A siatusférfi és a férj két különböző állapot Ismerek 
egy tábornokot, ki katonáival szemben kemény és érdes miot 
a gránit, családja körében szelíd és lágy mint a vaj. Hiszem 
— folytatám tréfásan — hogy ön is megtanulandja e gyöngéd 
nyelvet. 

A master még egyszer végig nézte az ominosus párt, 
aztán elkaezagta magát. 

—Menjünk innét — monda — e látmány nem igen képes 
megingatni. Goddam! sok nevetséges van a házas életben. 
Uti figura docet. 

— Annálinkább, mondám, midőn távolabb újra letelepe
dőnk, ha ön nem tart a komoly valótól, tehát .-*—. 

—- On engem csábit. 
— Meg lehet! Pap vagyok, kötelességem a társadalom 

legfőbb gépezetére befolyást gyakorolnom, 
— No engem nem fog keréknek alkalmazva látni. 
—Ki tudja; látja ön ott azt a két bájos misstPminő gyön

géd figyelemmel veszik körül szép ösz atyjukat. Voila une par
tié pour vous ! Ha az ön helyzetében lenoék, itt a Eajna hátán 
kérném meg kezet az egyiknek vagy másiknak. 

A masterben is volt annyi személyes és nemzeti hiúság, 
hogy mind az ajánlat, mind annak módja hízelgett neki. 

— Ah bah! ön gonosz prédikátor, még elhiteti velem, 
hogy a házasságot Isten rendelte. 

— Csaknem quákker ön vagy mormon, hogy ne higyje. 
— Emberek gyarlósága hozta létre, folytatá komikus pat-

hoszszal. Szegény ősatyánkra Ádámra is akkor jött a veszedelem, 
mikor a l u d t . A Mindenható tudta mikor házasítsa meg. Ta
lán ha ébren leendett, visszavonta volna gyakori ásítozásainak, 
mint szörnyű unalma megannyi jeleinek értelmét s ódát irt volna 
a nötlenséghez. Hanem mikor fölébredt már késő volt. Nyaká
ban csüngött a boldogság, mint a koldusnak a tarisznya. Az 
úgynevezett mézeshetekről pedig hallgat a biblia; oly rövidek 



W^MÍ) 1 2 1 (3&T*-

lehettek azok, hogy Mózes nem találta méltónak följegyezni. 
Ádámnak csak akkor nyiltak meg szemei, midőn a savanyú al
mába beleharapott. Már az első házasság is szerencsétlen volt; 
ennek fatumát örökli valamennyi. Hazámban szükséges rosznak 
tartják, a ki nem szorul rá, elkerüli. 

— Éhen ni! a bibliaolvasó theoriája. Önök amerikaiak 
itatós papirra írják gondolataikat. Hála Istennek azonban, eb
ben a világrészben még nem honosultak meg a yankeefogal-
mak. Itt is ugy nyilatkozék egy hires bölcs ember, hogy a 
házasság az államnak hozott áldozat, de azért mi lenne a tár
sadalomból, ha ez áldozattól mindenki irtóznék, 

— Hát Ön miért nem házas ? vága közbe nevetve. 
—Mert magasabb hatalmat is ismerek, mint az államét. 

Állásomban házasodni bün, az önében nem házasodni az. 
En igy hozom az áldozatot, ön az ellenkezőben. Ha ön 
szerint & házasság szükséges rósz, nálam a nem házasodás 
szükséges jó. 

— Ami papjaink nem igy gondolkoznak. 
— Meghiszem, de hasonlítsa össze őket velünk. A házas 

pap bármily vallású legyen is, nem egészen pap. Fél ember. 
Az igazi kath. pap cosmopolita a szó legnemesebb értelmében. 
Férji tiszte egyházához, vagy mint engem valamely szerény kat-
hedrához köti; atyai tiszte fönséges, nagy és lélekemelő, mert nem 
egyeseké, az egész társadalomé. 0 a kovász a társas életben, a 
föld sava, a világ világossága, mint isteni Mesterünk mon
dotta. Minél szabadabb a családi kötelékektől, annálinkább él
het a társadalomnak. 

— Hiszen ez mellettem bizonyít! 
— Igen, ha tetszik; de holnap vegyen Ön magára csuhát, 

mert igy csak dilettáns barát, kit nem magasabb érdek, hanem 
szeszély, függetlenségi vágy, a gar9on élet előnyei legszebb 
kötelmeitől tartanak vissza, 

— Ön úgylátszik valamely missio társaság tagja. 
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— Az; mindenekelőtt a modern agglegény haeretiku-
sok közt működöm; ezek sem rosszabb kannibálok, mint 
azok, kik a bittéritőket megeszik. Különben hajlandó vagyok 
szerepemet, valamely derék úrhölgynek átengedni ki az én 
száraz argumentumaim helyett, melyekkel legfeljebb az elmére 
gyakorolhatok pressiót, nyomósabb érvekkel lépend föl, s igen 
ügyesen legottan a szivet veszi ostrom alá. Talán csak nem 
trójai vár az ön kebele, hogy tíz évi ostrom után adja meg 
magát ? 

~ Ohó ne emeljen oly magasra! 
— De tán vendégfogadó sem, melyen ki és bejárnak a 

vendégek s egy sem marad ott tovább néhány napnál? 
— Most meg nagyon is mélyre vet. 
— Tehát? 
— Lássa uram ! monda egyszerre elkomolyodva, ifjúsá

gom nehéz küzdelmek közt folya le. Atyám kivándorolt né
met vala; szorgalmas, munkás ember, de hazájában nem 
boldogulhatott. Egy jobb hazát kellé keresnie. Anyám az 
atlanti óceánon szült, a2on a hajón, mely szüleimet Amerika 
felé vitte. Talán azért szenvedélyem nekem is a vizén járás. 
On íudhatja, hogy még minden kivándorolt csalódott reményei
ben s az új világ mesés áldása csak a későbbi, már média* 
tizált generatiót szokta érni. Apám napszámos volt, pedig a 
müveit osztályhoz tartozott. Minden reményének útját vágta 
az, hogy az idegen nyelvet correct Írással el nem sajátíthatta. 
Mint tiz éves gyerek már én is vele dolgoztam a gyárban. 
Mondhatom önnek uram, húsz évig voltam befogva a munká
ban. Bizony nem valami irigylendő állapot volt ez. Szegény 
anyámat az idegen légkör s szükségteljes élet nemsokára meg
ölték. Sokszor láttam öt szenvedni. E kép s a nehéz munka 
örökre elvette kedvemet a házasélettöl. Egy hollandi bará
tommal, kinek családját ép most indulok "meglátogatni, közös 
vállalatot kezdtünk, A tréfa pompásan sikerült Ha valahol* 
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a szabad statusokban áll leginkább, hogy csak a kezdet nehéz. 
Mikor azután néhány ezer dollár a zsebemben volt, több nem 
kellett. Tiz évvel ezelőtt még a gyári irodában dolgoztam, 
most már nekem van pompás gyáram és irodám, virágzó üz
letem; Boston mellett szép majorságom, ahol Ősz apám lakik. 
Ha sikerül hollandi barátom családját rábeszélnem, elviszem 
magammal Amerikába. Elvinném önt is , de tudom, hogy szép 
hazáját nem hagyná el könnyen. 

A becsületes master elbeszélése egészen megindított. Az 
amerikai egy kissé nyers, excentrikus, furcsa szokásokkal sa-
turált, de általában őszinte. Magam sem tudtam megmagya
rázni mily csodás utón lopta be magát hajlamaimba. Bonn előtt, 
miután Adolf ur mint egy tízetett hordár mindenik kezében 
tele málnával elénk állott, hogy búcsút vegyen, a master nya
lábra kapta a derék fiatal embert s miután a mosolygó csa
ládnak néhány magasztaló szót mondott voloa Adolf ur jeles-
ségeit ilietŐleg, előlegesen búcsút vőn. Az alkalmat én is föl
használtam erősen tartván magamat az apprehensiv pillantá
sok előtt, melyeket Adolf ur tisztes mamája s annak leánya 
felém vétenek. Csak a kalmár arcza volt ragyogó s szíves 
mint mindig. Mig kezeimet szorongatá kedves önhizelgóssel 
sugá fülembe : 

— Nos mit mond fiamhoz uram ? Láttam^ az egész utón 
önöket mulattatá. Lesz belőle valami. Mi ? 

'— Miért ne mondtam volna a jó atyának valami édessé
get, mikor az úgy sem kerül többe egy kis megerőltetésnél. 

— Gratulálok Önnek uram. Adolf úrból mindenesetre 
lesz valami! 

A jó ember majd a nyakamba borult s oly pillantást ve-
te az irigyelt Adolf úrra, aminővel csak a Grracchusok anyja 
nézhette fiait. Boldog volt. 

Mielőtt Bonnt elértük volna még egy pillantást vetek a 
vidékre. Magamba akartam szívni annak emlékét örök ifjú 
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szépségeivel, A világ legszebb folyamán töltöttem egy napot 
a mondák bűbájos világában éltem át néhány édesboldog órát, 
a természet leggyönyörűbb kertjében, Európa paradicsomában 
andalogtam, a történelem fenkelt múzsájának lábainál ültem 
hallgatva szavait, szem és sziv ismeretlen gyönyörrel tölt el, 
— s én mindezt feledhetném? Ha soha tollat nem fogtam volna 
kezembe, hogy igénytelen eszméimet megörökítsem, Rajna vi
dékének szemlélete íróvá, költővé teendett — Szép! óh szép 
vagy isteni művészet remeke, melyet rózsás kedvében teremte 
az Alkotó! melyért nagy Károly fölkel csöndes sírjából s arany* 
hidon átjö megnézni gyönyörű halmaidat, megjárja csöndesen 
hegyeid és völgyeidet s áldást mond rájuk, melyet a legkésőbb 
múlt, a legkoraibb jelen csodál, bámul, magasztal s nem tud 
betelni szépségeddel, melyet a világ első fülmiiéi megénekeltek, 
— fogadd el ez emlékednek szentelt sorokat egy egyszerű ma
gyar írótól, kiben bájos képed enyészhétlen marad* E szava
kat suttogák ajkaim s szemeim önkénytelenül megnedve
sedtek. 

A master mintha megértett volna, nem zavarta szemié-
lodéseniet; csak midőn kézi málnámért nyúltam, állt elém. 

— Isten önnel uram! szólt egész bensőséggel rázva ke
zemet. 

— Emiékezzék meg rólam. 
—Szerencsés utat. 
—-Megtérítettem önt? 
—Talán. 
—Ha még egyszer találkoznánk az életben, lássam sikerét* 
— ügy legyen! 
Amint partra tettem lábamat^ legnagyobb rémülésemre 

Adolf ur családjával álltam szemközt. 
— Ah ön is kiszállt? No lám, hol fog megszállani? 
—'En? Sehol. Megyek egyenesen a vasúthoz^ meg sem 

állok Strassburgig. 
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— Mily kár! 
— Bizony magam is végtélen sajnálom; ajánlom maga

mat; sietek. 
S azzal vesd el magad? hónom alá vettem málhámat s ugy 

neki iramodtam egy szűk s tekervényes utczának, hogy mai 
napig sem tudom, mikép igazodtam ki belőle. 
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VIIL 

„Az embereket ép oly nehéz boldogokká, 
mint amily könnyű őket boldogtalanokká tenni." 

Thümmel. 

világ telve van boldogtalanokkal ; pedig a boldog
sághoz nem sok kell. Természetünkben fekszik, hogy 
miként a szivárványt soha sem látjuk saját magunk, 
hanem mások feje fölött, a boldogságot is tisztábban 

észleljük mások életében mint érezzük önmagunk. Csak a mul
tak képe az, melyet ha az emlékezet ecsetje elénk fest/az eltűnt 
boldogság édességét érezteti velünk. Csak akkor tudjuk meg, 
hogy boldogok voltunk, mikor már nem vagyunk azok. Innét 
van, hogy a múlt emléke, még ha fájdalmas volt is az, a jelen
ben, melynek boldogságát íöl nem íoghatjuk, édessé lesz. Boldog
gá tenni magának az életet, ez azon nagy philosophia, melyet 
egészen senki sem ért, habár azt a sir" bezártáíg folyton ta
nulja. A boldogsággal ugy vagyunk, mint a merész ember a 
veszélylyel, midőn már nincs benne, akkor tudja meg mily 
nagy volt Ha a gyáva remeg a veszély elolt, az ingatag a 
veszélyben, a hős a veszély után, lehet mondani, az ember 
remeg és fél mind a három esetben. Azt mondják, addig édes 
előttünk valami, mig vágyakodunk utána; ha már bírjuk, 
lassankint elveszti érdekét. Az elért boldogság is csak egy 
rövid álom s miként a beteljesült remény s vágy uj remé
nyek s vágyak szapora szülőanyja: ugy a boldogság sem le
het állandó s zavartalan, mert uj vágyakat ébreszt Az öröm 
és bánat egyformán könyekben nyilvánul. Szépen mondja 
Wieland egy helyen: „Die Menschen würden besser werden? 
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sobald mari ihnen erlaubte, glücklicher zu sein; und sie 
würden gíüeklich genug seín, sobald nicht einige auf Kosién 
der übrigen glücklicher sein wollten." 

Csak egy van a25 emberi életben, mi a valódi boldogsá-
ságot állandóvá teheti s ez a megelégedés. „Das höchste 
Glüek auf Érden, ohne welches jedes andere unvoilkommen 
bleibt, ist - Zufriedenheit" - mondja Kotzebue. Igaz tehát, 
hogy nem sok kell a boldogsághoz. Az ember behunyt sze-
.mekkel keresi a gyöngyöt s csak véletlen talál rá ; árnyékát 
kergeti, midőn a szerencsét keresi 5 mellette áll s nem veszi 
észre, A ki kevéssel megelégszik, annak kevés hiányzik, s 
akinek kevés hiányzik, annak sokja van. 

Bocsásd meg édes olvasóm e szerény reflexiókat. Le-
hetién volt azoktól magamat visszatartanom, rnidon itt ülök 
Strassburg egyik szállodájának második emeletén, nyitott ab
laknál s szemközt velem, alig egy ölnyi távolságnyira kes
keny magas ház nyúlik íel az égbe, öt emeletével Öt külön
böző képét mutatván az előbb fejtegetett themának. 

. Nagy hőség volt s vasárnap késő délután, A ablakok min
denütt nyitvák, egy kíváncsi tourista szemei"előtt leleplezve a 
szobák titkait. Az első emeletben elegánsan bútorozott termet 
pillantanak meg szemeim. A kerek asztal körül vidám tár
saság ült oly hangos beszélgetésbe merülve, hogy néha a 

• szavakat tisztán megérthetem. Olykor megjelent a függönyök 
közt egy mosolygó leányarcz, futó pillantást vetve a aajos 
utczára, hü képét mutatván Verkolie egyik remekének, 
mely a várakozó kedvest ábrázolja. Kevéssel rá egy szíves 
mosolylyal kisért üdvözlés, mely egy a kapun betért fiatal 
embert illetett, igazolta eszmélődéseimet. Szép^ barna fiatal 
ember lépett a terembe, s a váró kedves eléje szökött, azután 
mindketten az ablakfülkébe húzódtak. Suttogva beszél
gettek, aminthogy szerelmesekhez illik, A háttér homá
lyában egy tisztes ősz férfiú ült széles kereveten s vala-
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mely érdekes történetet beszélhetett el, mert szavait vidám 
kaczaj követé. Azután goutéra teritettek. Egy díszesen öltö
zött inas fényes táiezán csemegéket hozott be, körüljárta az 
asztalnál ülőket, azután az ablakhoz lépett s megkínálta a 
turbékoló párt. A lányka felvett egy piskótát, ketté törte s 
felét iíjának nyujtá. Több nem kellett nekik. Ezek azután 
boldogok! Ki lenne ilyen állapotban éhes; az élet e rózsa
korszakában az ember holdvilággal él, napsugárral játszik 
és sóhajtással takarózik. Sokáig figyelemmel szemlélem őket 
Kidőltek az ablakon; az ifjú embernek sikerült a parányi ke
zet ügyesen elfogni, amely hamis manővert ugyan belülről 
épen nem, de szemközt az én szemeim igen jól észrevehettek. 
Néha arezuk oly közel ért egymáshoz, hogy veszedelmes ex-
plosiótól is lehete tartanom- Azonban minden illedelmesen 
történt Nem tudom észrevettek e, de ha igen, nem lát
szott kozellétem őket háborgatni. Hála Istennek, nem vagyok 
ijesztő jelenség egy szerető párra nézve. Ugy tetszik belát
ták, hogy okos, müveit ember ilyenkor behunyja szemeit s 
hallgat Én bizony megvallom, sokkal több gyönyörrel 
szemléltem, hogysem zavarni akartam volna őket. Amitől 
azonban én tartózkodtam, megtette az öreg ur, kit szintén 
érdekelhettek a függönyök titkai. Előlépett, megcsípte a lány
ka rózsás arczát, azután homlokon csókolá s felém intve 
s néhány szót súgva füleibe, melyre mindkét szerelmes ször
nyen apprehensiv pillantást v.et'e rám, szelíden elvoná az ab
laktól. Az Öreg ur a fiatalság e vaksági korszakán tullévén, 
jobban látott, mint a boldog p á r ; valószínűleg azt monda 
nekik: „Bohók! Nem veszitek észre, hogy valaki figyel rá
tok ! Mig a derék fiatal ember boszus arcza azt látszott 
mondani: „Ezt is az ördög épen most hozta ide." 

A második emelet már egészen más képet nyújtott. 
Egyszerű de ízletesen bútorozott szobában közel az ablak
hoz egy fiatal nő ült ölében egy alig három éves kis gyér-
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mekkel, kit épen akkor emelt ki bölcsőjéből Szemközt vele 
egy vidám tekintetű ifjú ember állt, könnyű házi sipkával 
lején, otthonias ruhában. Meghatóan szép kép vala ez. Há
zasok voltak, a boldogság napjaiban. Kis gyermekükkel ját
szottak. A gyermek, tagadhatlanul forró és mély szerelem 
záloga, egyik kézből a másikba vándorolt, itt is ott is ez
rével árasztva el a legédesb, Ta legszentebb csókoknak. A 
fiatal anya ölében felállitá a kis honpolgárt, mig apja furcsa 
grimaceokkal mulattatá; a kis ember nagyokat kaczagott, 
sivított, el el bujt anyja kebelén, majd átmászott atyjához, 
belekapott szakállába s jól megtépázta. Lrre aztán anyja el 
akarta venni ; a férje kötekedett, nem akarta átadni. Az
után mintha egy kissé megharagudtak volna. De nem soká
ig tartott, ott volt a kis ezermester köztük, ez édes boldog 
kapocs, melynél szentebb emberi szivet egybe nem fűzhet ; 
az hamar kibékítette őket. A boldog férj ugy segitett ma
gán, hogy ölébe vette mindkettőt s mig szeretettől ragyogó 
szemeit oly kimondhatlan érzéssel függeszté neje szép ar
czára, ajkai gyermekének homlokát csókolgaták. E fönséges 
jelenetet soha sem fogom elfeledni. A boldogság ily egysze
rű, magasztos, lélekemelő képe még soha sem állott ily kö
zel szemeim előtt. Ezek is boldogok; s megvagyok győződve 
hogy nem cserélnék el boldogságukat a chinai császár minden 
örömeiért. 

A harmadik emeleten szorosan az ablaknál, iratokkal 
tulhalmozott poros íróasztal mellett vén ősz ember dolgozott 
nagy buzgósággal. Gryér ősz haja alig fődé el tejét, melyre 
kopott színes hálósipka volt húzva. Szemei előtt zöld ernyőt 
viselt s karján szürke vászonból készült mellékujast. Néha , 
visszadőlt karos székében, elővette iratát s figyelmesen ától-
vasa. Azután mintha megelégedett volna munkájával, elővet
te tobákszelenczéjét, egyet szippantott, miközben kitekin-
te az utczára. Talán ö is várt valakit ? Valóban, Nem so~ 

9 
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kái%a egy tisztán de szegényesen öltözött leányka lépett be az 
ajtón, oda ment az öreghez, megcsókolta a kezét, mig a 
vén ember áldólag térj észté ki karjait feléje. Azután elővon 
egy kis kosarat s néhány piros almát helyeze az öreg elé* 
Az jóízűen elfogy aszta néhányat, azután ismét munkájához 
látott A leányka leült vele szemközt, elővon egy kézimun
kát s szintén szorgalmasan dolgozott. Az ősz ember olykor 
föltekinte munkájából s benső gyönyörrel íegelteté szemeit a 
leánykán. Talán apja volt, vagy nagyapja. A boldog elé-
gültség oly érthető szavakban szólott vidám szemeiből, hogy 
elkellett hinnem, ez ember még boldogabb, mint azok, kik 
alatta laknak. 

A negyedik emelet már padlásszoba, úgynevezett man-
sardlakás volt. Anoak titkaiba már nem hatolhattak be sze
meim, Az ablakrúdjára kiakasztva lógott egy kalitka, abban 
egy fecsegő kanári xnadár, mely zajos énekével e felső regió
kat egészen megéiénkité. A párkányon néhány virágcserép 
volt, gondosan odakötve madzaggal. A virágok között gyakorta 
előtűnt egy gyönyörű szőke fej, bóbitás némileg kaczér kis 
fejkötővel. Varrónő lehetett. Néha oda áilt játszani madarával, 
megcsipdesteté vele ujjait s szólt hozzá édes, hizelgő hangon. 
Azután koronkint maga is énekelni kezdett. A madár ott fönn 
a magasban s szegény úrnője egyformán boldogok voltak. Az 
a szegény leány bizonnyal egész héten át nehéz munkával 
van elfoglalva, rontja mellét, szemeit, hogy megélhessen, de 
most az Istenadta hetedik napon boldog és nyugodt, s az ő kis 
madárkájával, mely valószínűleg egyetlen , bútora, megosztja 
Örömét. Az az ő barátnéja, társa, Jói eshetik szivének, hogy 
mégis van valaki, akit ő táplál, habár e valaki nem több egy 
sárga verébnél. 

Az ötödik emelet már nem is emelet, hanem csúcsos 
háztető a kormos kémények egész rengetegét mutatva. Kér-
deznék? még ott is lakik valaki? Lakik bizony! Még pedig 
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egy igen m a g a s á l l á s ú egyéniség. Egy n a g y l á b o n 
é 1 ö tisztességes g ó I y a c s a 1 á d. A nő ott ül az óriási fé
szek közepén s csak hosszú csőre árulja el néha ott létét* A 
hím pedig ott sütkérezik az egyik kémény csúcsán, feszesen 
mint egy reichsrathi ablegatus s hamis pillantásokat vet le 
unatkozó párjára. Néha óvatosan kürül tekint, meghordja tol
vajszemeit jobbra balra, de félszemmel mindig a fészekre vi
gyáz. Majd elkezdi unalmas kelepelését, mintha az országgyűlé
sen diktiózna. Azután megvakarja nagy kényelmesen szárnyait 
hoszszúságos orrával. Elei repül, meg visszajö. Ha néha egy esti 
sétára induló gavallér kandúrmacska mutatkozik a közelben, 
ki szükség esetében a góiyafiakat is elég ízletes pecsenyének 
találja, megrázza szárnyait, harczias állásba teszi magát, az
után nekiriad a ravasz ellenségnek úgy, hogy az minden 
tisztes szándékát feledve nyakrafőre búvik el a merre rés 
van a falon. Este azután hónaalá szedi lábait, melléje ül sze
retett párjának, szivük egymás mellett dobog, egymást melen
getik. És ezek is boldogok — talán a legboldogabbak. 

íme az öt kép! Nem képzelem szülte ezt. Ez való. Az 
élet valódi jelenetei előtt pedig mindig eszmélődve állt meg lel
kem. Váljon tévedtem e tehát, midőn az mondám, hogy kevés, 
igen kevés kell a földi boldogsághoz. Minden állásnak meg 
van a maga öröme s a maga bánata. Boldogságunk attól függ 
miként használjak föl e rövid élet alkalmas perczeit. A bánat 
is édessé lesz a múltban, a kiállott szenvedésekben is sok 
vigasztaló van. A szegénységnek legtöbb a költészete, s a 
száraz kenyérhez vajmi gyakran mennyi ismeretlen boldog
ság van fűzve. Mindazöt képben boldog embereket láttak 
szemeim, mert volt valami, miben mindannyian összejöttek. 
A szeretet. 

A nap már lehanyatlott, az ódon sötét Strassburg város 
utczái kezdtek néptelenedni. Itt ott zavara meg a csendet dur
va porosz katonák orditó éneke, kik négyen hatan egymásba 

9* 
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fogózkodva, értelmetlen német dalokat ordítozva járták be az 
utczákat. Még egy pillantást vetek a házra. Legelőször gyúj
tanak világot az első emeleten, hol ugy látszik kis társaság 
volt egybegyűlve ; később a boldog házaspárnál; legkésőbb a 
harmadik emeleten. A többiekben épen nem. A szegény gri-
settenek nincs szüksége világosságra; neki és a gólyáknak 
ingyen ad-a jó Isten mécset. Ott ragyog a mélahold világa7 

a fényes égbolt csillagainak ezreivel, nekik az is elég. 
Nem mondhatom, mennyire hálás vagyok a véletlennek, 

hogy egy oly fogadóba vezetett, mely nem volt poroszok 
gyülhelye. Midőn szemlémet bevégezvén lejöttem a terembe 
vacsorálni, egy pillantás az ott egybegyűlt társaságra meg
győzött, hogy francziákkal s pedig legyőzött elszásziakkai 
állok szemközt 

Strassburg népe most egészen hasonló Pest lakóihoz az 
ötvenes években. Az ember akkor nyilvános helyeken ritkán 
hallott magyar, szót; ha összejött is néhány búsuló hazafi, 
leültek valamely csöndes szögletbe, halkan alig hallhatólag 
beszéltek; félve tekintettek körül s többet sóhajtottak, mint 
ittak, A hazafiúi érzés s önfeláldozó honszerelem csöndes 
martyrjai voltak ezek, viselve a közös fájdalmat, mely egy
formán ért urat és koldust, hatalmast és szegényt, a rang 
szülötteit ugy mint az egyszerű kézművest •— fájdalmát az 
elvesztett hazának. Nem panaszkodtak egymásnak, mert hiszen 
bajuk, szenvedésük közös volt. Néha valamely titkon kiejtett 
név hallattára megjelent a becsületes munkás ember szemeiben 
egy csillogó, égető nedv, végigfutott gonddúlta arczán, s 
összevegyült a borral; a köny felszáradt, a szem egyet villám
lott, csak egy rövid perczig tartott s aztán eiboritá azt újra a 
bánat éje. S mig a hon sorsán kesergő hazafi meghúzódva csön
desen viselé magát, addig a győztes párt emberei tele torokkal 
ordítoztak, szórták a gúnyt és élczet s ha megpillantottak 
egyet, kettőt a „rebellis kutyák" közül, volt dolga a nyelv-
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nek, szemnek, hogy a sok rúgást, harapást elvégezhesse. 
Tisztán s világosan emlékszem ama napokra, de azok fájó, 
kinzó értelmét csak most fogtam föl, midőn az egy megalá
zott dicső nemzet sorsában előttem állott. Ugyanazon borús, 
bánatdult arczokat láttam itt, melyek emiéke gyermekkorom
ban szivembe vésődött. A teremben csönd van, alig hallha
tó az ott levők társalgása. Az emberek bizalmatlanok, félén
kek ; minden nyilvános hely tele van kémekkel; minden 
vigyázatlanul kimondott szó megismertetheti az ügyetlent a 
porosz igazságszolgáltatás csemegéivel. Az emberek hallgat
nak, — pedig „a hallgató ember mindig veszedelmesebb, 
mint szájas" — mondja Börne. Damocles kardja függ fölöttük 
a burkus Bruderliebe alakjában s ez mai nap elég ok a hall
gatásra. 

Természetes, hogy ily körülmények kőzött, midőn a 
terembe léptem, minden arcz felém fordult. Soha életemben 
nem voltam ennyi fürkésző pillantásnak egyszerre kitéve. 
Megnéztek lábtól fejig s nem tagadhatom el, aligha tettem 
rájuk jó benyomást. Sima, szakálltalan arczom, talán kissé 
tuludvarias hajlongásom, bizalmat ébreszteni akaró, de ép el
lenkező hatású mosolyom, ugy látszik tisztességes fogalmat 
ada nekik valamely dilettáns porosz spiczliről, kinek mulat
ságul szolgál, ha a jámbor polgárokat megijesztheti. E ha
tás eredményét csakhamar észrevettem. Egy rövid pillantás
sal átfutván a terem tartalmát, egy asztalhoz közieledém, 
melynél három férfiú s két nő ült; egy igen kényelmes hely 
még üres vala ott. 

„Engedelmükkel hölgyeim!" mondám németül a széktám
láját megérintve. 

„E hely már el van foglalva !" — felelt rá az urak idősbike 
franczia nyelven, hideg udvariassággal. 

Szótlan meghajtani magam s egy kissé kellemetlenül 
érintve a visszautasítás által a mellék asztalhoz fordultam s 
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miután annál pasztán férfiak ültek, rövid főhajtással üdvö
zölvén őket, melléjük telepedtem. 

A férfiak egyike száraz magas ember vala, már őszbe csa
varodó fürtökkel. Arcza vonzóan kellemes vala. Szemeit koron-
kint lekúnyá s alsó ajkának lebigyesztésével mutatá aprehen-
sióját. Franczia bajuszt s szakállt hordott. Néha odafordult tár
sához, egy elegánsan öltözött csinos fiatal emberhez, s néhány 
szakgatott franczia szót vete hozzá, melynél még az egyptomí 
hieroglypheket is hamarább meg tudnám érteni. A fiatal em
ber néha rám nézett s gúnyosan mosolygott, — mindazonáltal 
egy valódi franczia buzgóságával evett. A pinczór előhozta az 
étlapot s mig én felcsiptetett szemüveggel böngésztem abban, 
az idős uri ember félre földúlt s jelentőségteljes pillantásokat 
vete át a másik asztalnál ülőkre, miket azok viszonozni látszot
tak. Kényelmetlenül éreztem magamat s már hajlandó voltam 
szánakozni önmagámon, ha az ilyen esetben még soha cserben 
nem hagyó methodusom eszembe nem jutott volna. Ha észre 
veszem, hogy valamely társaságban nem igen kellemes jelen
létem, mert ezt ugyan volt alkalmam tapasztalni nem egyszer, 
fölötte jól tudok unatkozni. Ha valakivel szemközt tapasztalom, 
hogy intentiója hallgatni, én segítek neki. E homeopathikus 
kúra már többször kedves emlékű társalgást szerze; mert a 
valóban finom műveltségű ember soha sem fogja elviselni, hogy 
valaki, hozta légyen bár a véletlen közelébe, körében unja 
magát. Az unalom továbbá ragadós s rendesen az, ki merev 
hidegséget tanúsít, később a legfinomabb társalgónak bizonyul 
be. Az illedelem megkívánja, hogy a müveit ember legalább 
egy kísérletet tegyen a társalgásra s a hang, a modor megér
teti vele, váljon szabad-e, lehet-e, vagy kell-e azt folytatni. 
És viszont azt, váljon képes-e a megszólított arra, hogy fűsze
rezett társalgást folytasson. E tapasztalaton alapuló módsze
rem soha sem vezetett gyorsabb sikerre mint itt. Az emberek, 
ha észreveszik, hogy nem törődünk velük, ők törődnek ve-
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lünk. Mig a halk hangon megparancsolt étket elhozták, volt 
alkalmam magamat az ásitozás különféle nemeiben gyakorol
nom. Majd elővettem jegyzökönyvemet s nagy sebtén elkészí
tem az imént leirt Öt kép vázlatát. A pausa még mindig tar
tott Vettem észre , hogy miután a társalgás a teremben egy 
kissé hangosabb ion, makacs ellenfeleim teljes ignorálása in
kább sérté őket, mintha folyton fecsegtem volna. Csöndesen 
beszélgettek egymás közt. Az idős ur egy pillanatra fölkelt 
s a másik asztalhoz lépvén, ott egy ideig elbeszélgetett. Mire 
visszajött, már elvégeztem volt étkezésemet, s egész gondtala
nul egy ismert kötésű utikönyvet vettem elő, hogy benne la
pozzak. Ez elég volt arra, hogy egy udvarias franezia vére 
felforrjon. 

„Barátom — úgymond ifjabb társához , legyen szives 
közelebb adni azt a lámpát, ezen úr nem lát jól." 

A fiatal ember készségesen engedelmeskedék. 
„Köszönöm !" válaszolám elértve a finom gúnyt s becsuktam 

könyvemet. 
Az úriember kérdőleg néze rám. 
„Uram! szerencsém volt önnek világossággal szolgálni!" 

szólt félig mosolygva félig boszankodva, 
„S én bátor vagyok, ha megengedi, szívességét nem venni 

igénybe." 
„Hogyan?" kérdé a fiatal ember. 
„Mert most elsőbb helyre teszem a társalgást, mint az ol

vasást. Úgy vettem észre, jelenlétem zavarta önöket; iparkod
tam csöndben maradni." 

Az öreg ur nem érté meg szavaimat, ami igen termé
szetes, mert hosszabb mondatok franczia nyelven nagyon fur
csán hangzanak ajkaimon. 

„Azt akartam mondani, ismétlem, bogy nem akartam 
Önöket zavarni." 

„Oh kereng — itt teljes szabadságot élvez.i{ 

# 
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„Straszburgban ? most ? alighiszem" mondám jelentő-
seggel. 

Mindketten figyelve néztek egymásra midőn e szavakat 
kiraondám. Az idősb uri ember hamarább felfogta szavaim 
értelmét s némi bizalmatlansággal fordult felém. 

„Hogyan érti ön ezt?" 
„Szerencsém lesz megmagyarázni." 
„Kérem önt." 
„Magyar vagyok s a negyvennyolczadiki események sze

meim előtt folytak le." 
Az idősb ur gondolkozni kezdett /de szavaimból úgy 

látszik csak egyet jegyzett meg. 
„Ön magyar?" 
„Igen! Szabad tudnom miért kérdi ezt?" 
„Mert mindketten azt hittük, hogy porosz" feleié nevetve 

a fiatal ember, 
„Nagyon is értem alapos gyanujokat, azonban, ha meg-

engedik, hogy németül beszéljek, be fogják látni hogy igazat 
mondtam. Fájdalom, — foiytatám németül, nem birom jól szép 
nyelvüket s nem akarom kínozni önöket kegyetlen grammatikai 
botlásaimmal." 

„Oh az mit sem tesz í" 
„Csak maradjunk ennél; önök nem igen szivesen hallják 

e nyelvet kíváltképen most; de szükség törvényt bont Ta
pasztalhatják, hogy nincs poroszos kiejtésem." 

„Valóban ! válaszold a fiatal ember németül, — s Ön ma
gyar?" 

„Az; nálunk még a középmüveltségü ember is beszéli e nyel
vet, bár volt idő midőn előttünk ép oly kellemetlenül hangzott, 
mint most önöknél." 

„Bah! szólt az idős ur, ki biztositja önt arról?" 
„Megengedjenek, önök arcza, modora, nyelve azt engedi 

föltételeznem," 
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„S ha csalódnék?" 
„Meglehet, de nem hiszem. És pedig igen egyszerű logi

kánál fogva." 
„Szabad kérnünk e logika magyarázatát," 
„Az egyszerű íolytatám — nevetve; midőn ide leültem, 

önök azt hitték porosz vagyok ; úgy fogadtak mint egy poroszt, 
éreztem, habár nem oly erősen mint odaát a másik asztalnál. 
Bocsánat uraim! de e fogadásból nem igen következtethettem 
porosz rokonszenvre. Teringettét! nem reméltem, hogy valaha 
a poroszok miatt nehezteljek a francziákra." 

„S valóban ezt tenné Ön ?" 
„Ah, válaszolám tréfásan, fel vagyok jogositva. De nem 

ezen, hanem azon asztalnál ott jogosítottak fel. On uram szíves 
lesz fölmenteni a magyarázatoktól. 

A fiatal ember zavartan tekinte rám. 
„Helyzetünkben felfoghat ön minden hideg bizalmatlan

ságot." 
^Ugy van , szót sem többé erről. Szerencsés voltam önök 

előtt megjegyezhetni, hogy volt idő, midőn mi magyarok, ha
sonló bizalmatlansággal tekinténk azokra, kik hívatlan körünkbe 
jöttek. Szomorú idők voltak azok. Tiz éves gyermek voltam, 
midőn Pestet hazám fővárosát bombázták. Emlékszem azon sötét 
éjjelre, midőn reszkető anyám kézen fogott s a néptelen utczákon 
a fütyülő bombák között, itt ott égő házaknál, jajveszékelő, me-
nekvö néptől kisérve atyánk után siettünk, ki testvéreimmel előre 
indult. Soha sem felejtem azon pillanatot, midőn egy bombától 
szétroncsolt emberi tetemet hurczoltak el mellettünk; az emberek 
ordítottak, káromkodtak, boszút esküdöztek és sirtak. Szegény 
anyám akkor halálos idegbajba esett, mely sok kinos év multán 
ölte meg. S midőn a vihar elmúlt s városunk egy vérszomjas telj
hatalmú pat anesnok önkénye alá esett; midőn naponkint lehete az 
utczák szögletein a halálra ítélteknek uj és új névsorát olvasni, 
s minden reggel a város végén hóhérok szerepeltek, % midőn 
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már elég vér folyt, megrakták a várost kémekkel, árulókkal, 
kik belopták magukat a család szentélyébe, füleltek, hallgat-
ióztak, egy kétértelmű szóért kész volt a „lettres de cachet", 
halál,börtön, száműzés,—-nem volt e jogos a teljes bizalmatlan
ság. Nos, önök átélték ezt három évvel ezelőtt. Strassburg 
sorsa többé kevésbé az volt, mely az én szülővárosomé. S lás
sák! ez az ok, hogy fölkerestem e várost, hogy iránta annyi 
rokonszenvet, szeretetet érzek, hogy miként részt vettem szo-
rongattatása napjai alatt gyász sorsában, úgy mostani helyzetét 
is felfogom s a tán kedvezőtlen fogadtatás sem képes rokon
szenvemet megingatni." 

Az öreg ur, ki figyelmesen hallgatott, beszédem végén 
rám függeszté érzésteljes szemeit s mintha lelkembe akart volna 
tekinteni , esöndes, szenvedélytelen hangon el kezdó előttem 
vázolni Strassburg városának borabáztatását. Nem mondhatom, 
hogy érdekes episódokat mondott el, mert azok szivrepesztők 
valácak. A rémület, a nyomor és inség, az elhullott áldoza
tok, az égő paloták, a rommá lett házak, a tudomány s mű
vészet kincseinek elpusztulása, a világ legszebb remekének, 
a dómnak égése, a capitulatió után a romok alá temetett, égő 
házakba fulladt hullák fölkeresése, — ezek voltak az episódok. 

Az elbeszélés alatt a fiatal ember néha eltakarta arczát, s 
alighallhatólag sóhajtott. „És ez volt azon szeretet, monda végül 
az idős ur egy villámló tekintettel, melylyel a Bruderstamm 
minket megtisztelt. Hanem biztosítom Önt, mi maradunk akik 
voltunk. Nekem még tűrhető helyzetem van ; de nézze itt fia
tal barátomat; Ő porosz katona, mert egy ét? előtt besorozták. 
Majd legközelebb ellenünk fog harczolni." 

A fiatal ember lángvörös lön; hirtelen körülnézett s azután 
suttogva monda; „Soha sem fogja megérni uram"! 

Nem írhatom le, minő hatással volt rám e társalgás. Ha 
minden uj porosz alattvalóban ilyen érzület van a győztes ha
talom iránt, akkor ugyancsak igazat mondott aminap Moltke 
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tábornok, midőn igy szólt: —-Nyertünk ugyan tartományokat, 
de elvesztettük Európa becsülését. Ötven évig folyton kivont 
karddal kell őriznünk azt , mit öt hét alatt megszereztünk. 

Az idő már későre járt s én szívélyes búcsút vettem asz-
taltársaimtól. Nagy megnyugtatásomra szolgált, hogy a másik 
asztal vendégei is barátságosan viszonozták bucsúüdvözlésemet. 
Ugylátszík a létrejött társalgás minden gyanút eloszlata sze
mélyiségemet illetőleg. A következő estére uj találkozást ígér
tünk. 

Strassburg nem oly nagy város, hogy a tourista nem 
tudna benne magán eligazodni, de aki az utóbbi évek szomorú 
eseményeire emlékeztető helyeket látni, a bombáztatás idejé
ből visszamaradt s még fönlévő romok gyászos történetét hal
lani, szóval a város amaz eseményeit, melyek a porosz rokon
szeretet nyilvánuiata alatt kebelében előfordultak, ismerni 
akarja, annak elkerüihetlenül szüksége van egy ügyes veze
tőre, mindenesetre olyanra, ki az ostrom alatt a városban volt. 
Azért magam is, midőn másnap a város megtekintésére ké
szültem, első feladatomnak tartottam egy jártas s az ostromot 
átélt vezetőre szert tennem. Alig végzem be reggelimet, mi
dőn a pinczér jelentést tőn, hogy a kivánt egyéniség itt van 
s szolgálatomra kész. 

Szegényes külsejű, de tisztességes kinézésű férfiú vala. 
Midőn megindulánk, észrevettem, hogy erősen • sántít. 

„No uram! mondám neki, nem jól vagyunk.Én nagyon gyor
san szoktam járni, mert az idő drága előttem. On aligha fog kö
vethetni." 

„Ne tartson attól uram! váiaszolá nyugodtan; iparkodni 
fogok nyomában maradni" 

„Csodálatos előttem, hogy ezen foglalkozásra adta magát. 
Nagyon keserves lehet Ön előtt a folytonos járkálás"? 

.„Nem mondhatnám , hogy könnyen esik, de fájdalom, mit 
tegyek mást, élnem kell valahogy*" 
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JJÖII rendes vezető e városban.a 

„Igen; két év óta, hogy porosz alattvalók vagyunk. Az
előtt nem voltam ily alárendelt hivatalban. A nyomorúság vittra, 
hogy igy keressem kenyeremet." 

A hang, melyen e szavakat monda valóban az őszinte 
fájdalom hangja volt. Részvéttel tekintek rá. 

„Tán ön is áldozat?" kérdem bizalmasan. 
„Nem tagadhatom. A poroszháboru előtt vasúti tiszt valék. 

Egy lövést kaptam lábamba s nyomorékká lettem. Az ostrom 
alatt én is be voltam ide zárva. Akkor elvesztettem mindenemet. 
Fiatal feleségem volt; azinség és nyomor megölte. En is, ahogy 
a kórházból kikerültem, alamizsnából éltem. Akkor örömestebb 
adtak az emberek mint most, mert a közös nyomor testvérekké 
te t t Midőn sept. 28-án a poroszok bevonultak, azonnal kihirdet
ték, hogy mindenki, ki az ostrom alatt kárt szenvedett, jelentse 
magát Momy jegyző urnái. De mit használt az. Mi ad kár
pótlást azért, amit elvesztettem." 

„És sokáig tartott az ostrom" ? 
„Szorosabban véve harmineznyolcz napig. Kétszáznegy

venegy ágyúból lőttek ránk, s városunkra 194,722 bom
ba esett. Ezek közül 28 ezer huszonnégyfontos gránát. A ha
lottak és sebesültek száma közösen meghaladta a háromez
ret, nem számitva azokat, kiket a rémülés és nyomor elvesz
tett." 

„S minő volt a város hangulata akkor?" 
„Eleinte nevettük a dolgot, de persze később nem tetszett 

a mulatság. Senki sem volt biztos lakában. Apinczék mégnépe
sültek s a színház pinczéjében egész családok voltak elhelyezve-
Borzasztó volt, midőn az égő házból a szerencsétleneket kimen
tettük. Látja ön ezen utczát (a „kék felhő utcza volt",) eb
ben egyetlen ház sem maradt épen. Most már felépitették új
ra. De ime itt, s amott az utcza végén még három ház rom
ban hever. A romok alatt rendesen megtaláljuk az od&teme-
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tett hullákat. Ezen háznak birtokosát mai napig sem tudták 
megtalálni; valószínűleg oda van eltemetve a kőrakás alá. És 
mégis ama "borzasztó napokban nem volt egy u? ki az átadás
ra gondolt volna, September 26-án a város polgármestere 
Küsz ur sorra járta a házakat s vigasztalt, bátorított minden
kit. Midőn a következő napon Uhricli tábornok úr, városunk 
védője hires proclamatióját kibocsátá, csak a protestánsok 
tapsolták meg, kik már akkor is titkon a poroszokkal rokon-
szenveztek, most pedig már nyiltan kezet fogtak velük." 

Beszélgetéseink közben egy szomorú, pusztuló rom elé 
értünk. A még 1031-ben alapított sz. Tamás templom vala. 
Ott volt az egykoron oly hires hadvezér szász Móri ez eltemet
ve. Mellette egy hosszú épület vonult el, a hires városi könyv
tár, s a csinos képtár. Összeszorult szívvel álltam meg a 
szomorú rom előtt. Vezetőm egyet sóhajtott s azután megkez-
dé beszédét. 

„Ez itt, volt városunk büszkesége. Nézze meg most. 
Augusztus 23-át követő éjjelen^ miután előtte való napon 
az égő tornyot eloltották, az épület újra lángba borult. Leg
drágább kincseink vesztek oda; alig menthettünk meg vala
mit. A kozellévő égő házakat már nem is oltották. Ugy is 
hiába volt Egy jámbor auvergnati szolga a fojtó füst köze
pette behatolt a termekbe, hogy valamit kimentsen. Soha sem 
jött többé vissza. A könyvtárőrt erővel tartottuk vissza, ott 
akart elveszni az örizetére bizott kincsek között. Midőn a po
roszok bevonulásuk után e helyen elvonultak, Werder tábor
nok megállitá lovát s kísérőit s hosszasan szemléié a romo
kat. „Majd helyreállítjuk"! — monda, amire a raaire ur kese
rűn mosolygott. Azon ház ott, mely immár íöl van építve, egy, 
gazdag kereskedőé vala. Családját az ostrom alatt biztos hely
re vitte, de maga egész napon át benne maradt s nyugodtan 
dolgozott tovább, mintha serami sem történt volna. Az egész 
város erről beszélt. Egy délután hozzá hü maradt segédje fölke-
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reste őt, hogy családjához vigye. Az öreg, én ismertem öt, 
íróasztalánál ült s dolgozott. A segéd sürgette urát, az rá sem 
hallgatott. Egyszerre az ablakon át borzasztó bömboléssel be
ugrik egy huszonnégyfontos gránát s egyenesen az asztallal 
szemközt levő pamlagba fúródik. A fiatal ember rémülten 
ugrott ki az ajtón, mig a kereskedő szép csöndesen kiverte 
tollát az asztalhoz, magához vette papírjait s veszélytelen el
sétált. Soha sem láttam hidegebb vérű embert. 0 volt az 
egyetlen, ki Uhrichot árulással vádolta a capitulatió után. El 
is kellé menekülnie.c£ 

„S valóban lett volna valami a dologban?" kérdem 
növekvő érdekkel. 

„Oh hogyan ? uram! — szólt vezetőm gúnyos mosolylyal, 
— ezt csak rósz akarat mondhatja. Uhrich tábornok két hónapon 
át hősilcg védelmezte a várost; megtizedeltette engedetlen ka
tonáit s ha a citadella arsenálja 35 ezer tölténynyel el nem 
vész, szó sem lesz a capitulatióróL Ez volt Francziaországnak 
leghősebb, legbecsületesebb katonája; egy gaz Bazaine, Bour-
baki, Frossard csak szájhősök voltak. Mi tudjuk, hogy Uhrich 
készlett volna meghalni, de már nem nézhette tovább a nyomort." 

Végig mentünk egy hídon, mely a várost két oldalt kö
rül futó 111 folyamon vezete keresztül. A hid vasból készült 
karozata össze volt rombolva; a kőoszlopok széttörve, a vas
rudak rendetlenül az ég felé meredezve. A hotel du Haras-on 
tul a városi erődítményekhez értünk. Onnét a porté de l'hopi-
tal és porté d'Austerliez-en tul a Quartier d'Austerlicz tárult 
szemeink elé. Mindenütt a borzasztó rombolás jelei. Az erő
dítmények tetején néha meg meg villant a ragyogó napfény
ben a járó kelő örök pikkelhaubeja, a kivont szurony. Midőn 
közelebb jöttünk :iz őr megállt s hallgatagon visszautasított. 
A hopitaí miiitairehez közel azonban, sikerült iáttatlan feljut
nunk a várost védő sánczokra s onnét egy pillantást vetni az 
egész terjedelmében elterülő csatatérre. A roppant lapály 
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nagyszerü panorámát nyújtott. Távolban virágzó falvak mutat
koztak, mind megannyi szomorú tanul az utóbbi éveknek. 

„Ott volt a porosz s badeni ágyüteg felállítva, monda ve
zetőm, majdnem két angol mértföldnyi távolságra mutatva,— 
ahol ama fűzfák látszanak, onnét okádták ránk a tüzet." 

Elbámultam. E borzasztó távolságot a lőpor az ő erejével 
pillanatok alatt tette meg. Iszonyú művészetté lett napjainkban 
a hadászat. Ez több mint amennyiről fogalmat alkothattam vol
na magamnak. Mily tökélyre vitték a rombolást! Jupiter gyújtó 
menny kövei sem bírnák e távolságot befutni. Nem tudtam mit 
bámuljak inkább, az emberi szellem alkotó vagy romboló ere-
jé t Imeegy virágzó, gyönyörű város, históriai s művészeti emlé
kekben gazdag, megvédve erős falakkal, még erősebb honsze-
relemmel. S a pusztító nagyravágyás íéireveti a kegyeletet a 
múlt iránt, nevetségesekké teszi a müvészetalkotta védraüve-
ket még művészibb ostrommal szemközt. Strassburgot rommá 
lőtte az ellen, megingatta falait, de váljon megtörte, megin
gatta azon ábrándos ragaszkodást, melyet Elszász nemes népe 
a franczia nemzet iránt érez? 

Egy közelgő őr fölvert eszmélődéseimbőí. Tiz óra már 
elmúlt volt, tehát sietnünk kell Strassburg legnagyobb ne
vezetességét megtekinteni. A rue Madelainen áthaladva, az 
úgynevezett Cháteau háta niegé értünk. Ez volt hajdan a hí
res strassburgi püspökök palotája. I. Napóleon azt unoka-
öcscsének Napóleon-Lajosnak adományozta. Az impossans 
épület szenvedett sérelmei már egészen helyre vannak áilitva. 
A bombázás alatt a palota kórházzá-, lön átalakítva. A capi-
íulatio után a badeni nagyherczegnő ezen épületben személye
sen ápolta a betegeket. Midőn a place du cháteau-ra kiértem, 
előttem állott, mint egy a földből kinőtt colossalis sötét kőha
lom, a világ egyik legszebb remeke, a m ü n s t e ív 

Soha épület nem tett rám első pillanatra csodásabb 
hatást. Még minden hírhedt s csak leírásból ismert roo.nu-
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mentalis épületben, midőn azt eredetileg megszemlélnem al
kalmam nyilt, csalódtam. "Ez történt velem sz. Péter tem
ploma előtt Rómában, a dóm előtt Pisában, a székesegyház 
előtt Milanóban s egyebütt. Ez volt az egyetlen eddig, mely 
első pillanatban meghatott, elragadott, elszédített. 

Mint egy őskori sötét emlék, melynek minden köve a szá
zadok viharait hirdeti, megbámultan, de szilárdan az- idők terhe 
alatt, fejedelmi büszkeséggel, leirhatlan fönséggel emelkedik az 
égbe. Mint az óriási araocaura előtt a hatalmas pálmák, ugy 
előtte is törpékké lapulnak az égnek meredő keskeny ma
gas házak ezrei. Féltornyával mint egy özvegyen maradt 
anya tekint alá a körötte elterülő palota és házcsoportra, me
lyek mint félénk gyermekek anyjuk körül, húzódnak hozzá. 
Nem hinném, hogy van még egy templom a világon, melynek 
FaQadeja magasabb, imposánsabb lenne. A középső ablakró
zsának átmérője több mint hét öl, az egész előrész pedig 
a kövezettől a íoronyaljig 228 láb. Elül három oldalt egy egy 
portaléja van, mindannyi Steinbaeh Erwin s művész leányá
nak Sabinának hatalmas teremtő kezét hirdeti. A karcsú 
oszlopok s arányban mindinkább kisebb szobrok ezrei éki-
tik, melyek mintegy bütykös csúcsban felfelé törnek. A fen-
ső laposon áll teljesen befejezve, gyönyörű áttört munkában 
a baloldali torony; a jobb oldalihoz soha sem fogtak hozzá, 
E tornyon nincs ablak, az egész művészi összeállítása a 
vastagabb s vékonyabb oszlopoknak, melyek közt a kacska
ringós menetű kőből faragott csigalépcsők egész menete lát;* 
ható azon pontig, hol a torony tetőzete kezdődik. A tetőzet 
is tiszta filigrán, áttört kőfaragvány, melynek kiágazásai 
egy pontba összefutva s egy kicsiny csúcsot képezve-a keresz
tet viselik. E kereszt az? mely egész Európában legköze
lebb áll az éghez, mert az a legnagyobb magasságban 490-láb-
nyira a talajtól számítva^ tündöklik. Az egész épület vörös 



~*&$^&) 1 4 5 (&£Ü*~ 

homokköből emelve, a viszontagságok alatt megfeketült s 
mintegy aszott múmia szirtkeraénynyé kövült egybe. 

Midőn az-első hatás elmúlt, vezetőm előlépett s elmon-
dá a viíág e remekének történetét. 

.„Már az ősrégi időkben — úgymond, midőn ehelyen még 
czelták és gallok éltek, itt egy dombon istenüknek szentelt tem
plom vala. A templom egymásra rakott colossalis kövekből állott; 
középen hadviselő istenüknek, Hezusnak bálványa. Ezek még 
emberáldozatokat is mutattak be. A gallokat legyőzték a római
ak, kik e helyen Jupiter tiszteletére nagyszerű épületet emeltek. 
Azon korból még vannak érczszobraink, melyeket megőriz
tünk. Midőn a kereszténység elterjedt s Chlovís maga fölvet
te a keresztségét, a római templom széthányatott s helyét 
egy fából épült kis, szerény keresztény Imola foglalta el. 
Az ezredik év elején, midőn Strassburg már régen nem ne
veztetett Argeritoratumnak, Wérner püspök egy uj, a mai 
templomnak veté meg alapját. Midőn hat ölnyire aláástak, 
egy széles tóra bukkantak, — igy tartja a monda - mely 
telve volt ős világi élő állatokkai s mely egész a Gtittenberg 
piaczig terjedt Ennek fölébe egy gerendarostéiyzatot emel
tek s arra rá rakták az alapokat. Innét van, hogy mai na
pig is sokan állítják, miszerint csöndesen éjeken gyakorta 
lehet hallani a dóm alatt a viz lucskolásának hangját, az ott 
élő vizi szörnyek orditásait. Werner püspök alatt azonban, 
csak a tetőzetig ért a munka. A templom tulajdonképeni 
épitője Lichtenberg Konrád püspök volt, ki Steinbach Er-
wiat, e hires mainzi építészt megnyervén a X1IL század 
második felében, épen 600 évvel ezelőtt, a fagade s a torony 
építését megkezdette. Fia János fejezte be e müvet, mig a 
déli kapu, mely tagadhatlanul a legszebb, tisztán Sabina mü
ve. Utánok sok hires művész következett, mígnem százhat
vankét év múlva, a pyramisalaku torony tetejébe az utolsó 
követ behelyezték. Ez X439«ben történt, Azóta így áll. Sok 

xo 
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viszontagságokon ment keresztül. Százhuszonhétszer ütött bele 
a villám több kevesebb kárt okozva, de nagyobb villám nem 
érhette^ mint midőn a XVI század első felében a protestán
sok elfoglalták s katholicismusra emlékeztető műkincseit 
brutális dühöngéssel megsemmiték. Steinbach Eiwin legre
mekebb müvét, a templomban levő szószéket, mely az egy-
Lázi ornamentikának évszázadokon csodált tárgya volt, tönkre 
tették. Midőn 1681-ben a templom ismét a kaiholikusok ke-
zébe jutott3 szomorú pusztulás képét mutatta. A emberek ke
gyetlensége kezet fogott az idők emésztő hatalmával, hogy 
a középkori művészet remekén romboljon. A nagy forrada
lom alatt a vérengző Te teret azt indítványozta, hogy a tor
nyot, melynek büszke magassága az aristocratia symboluma 
s a többi házak között sérti a democratikus egyenlőséget, 
le kell hordani. Már már rátették kezüket a forradalmárok, 
midőn egy polgár sajátságos gondolatával megmenté azt a 
barbárok elöl. Készítetett egy roppant terjedelmű s pléhből 
alkotott s vérpirosra festett jakobinussipkát s azt feltűzte 
a kereszt tetejére. Ezzel megmentette azt. De amit a2 idők" 
vasfoga, a dúló elemek, villám s földrengés, az emberi vad
ság évszázadokon át megkímélt, annak a porosz hatalom nem 
kegyelmezett. Augusztus 25-én és 26-ika közti éjjel^ éjfél fe
lé hét gránát egyszerre esett a templomra. Az ércztetőt át
törték s felgyujták az alatta levő gerendázatot. Soha borzasz
tóbb tüzet nem lát tam» A lángok a kereszt csúcsáig csapód
tak föl. Minden ember rémülten futott elő rejtekéből, elfeledte 
inségétj nyomorát, veszteségét most, midőn halálos ellene leg
szentebb kincsére tette kezét. . Egy fájdalmas hörgés zúgott 
végig a városon:, „A münster é g ! " A tüz oly nagy volt, 
hogy az egész várost bevilágitá. Eémitö volt nézni mint cso
rog alá az elolvadt éreztető a megrongált, füst és hamuba 
takart oldaloszlopokra. Egy irtózatos robbanás hallatszott 
most, s a colossalis tető beomlott Ami éghető, gyúlékony 
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volt, az mind elhamvadt. Mondhatom önnek uram, oly jele
net volt ez; minőt csak Jeruzsálem pusztulása, vagy Vezúv 
kitörése nyújthatott Másnap az egyház belseje telve volt 
hulladékokkal; a bombák által átütött réseken besütött a 
nap, A nagyszerű s Silbermann által épített orgonába becsa
pott egy gránát, széíugrassstá a sípokat s csak nagy bajjal 
lehete kivinni, hogy az égés a templom bensejében el nem 
terjedt, A pompás régi üvegfestményes ablakok legtöbbje 
cserepekre volt zúzva. A híres óra azonban csodálatos mó
don nem szenvedett kárt, A templom plateauját Uhrich tá
bornok kémhelyül jelölé ki. Ez volt az oka, hogy a poroszok 
minden lövegeiket odairányozák* Szeptember 4-én két gránát 
egyenesen odacsapott közéjük s a szétzúzott köveket hihetetlen 
távolságra, a porté Juifshez dobáel. Sőt ugyanazon hólö-énegy 
golyó egyenesen a toruny csúcsát érte, épen a kereszt alatt. Sze
rencsére a villámhárító vastag rúdját találta, különben leüti a 
kúpot. Most,haugy tetszik uram! mielőtt belépnénk, járjuk kö
rül a templomot. Amint látja a poroszok már hozzá láttak, hogy 
elsimítsák a vandalismus nyomait, azonban ez még időbe fog 
kerülni." 

Megindultunk, Az éjszaki részen a place du dom felül 
a nagyszerű épület roppant sérüléseket szenvedett. A mester-
mivü oszlopok, szobrok, czifrázatok csonka-csorbán álltak ott, 
mintha valamely gigász szörnyű vad kedvében halomra törte 
volna. Ezen része telve volt állványokkal. Szorgalmasan dol
goztak rajta. A támivek némelyikét alapból kellé újra emelni. 
A templom háta mögött levő s vele összefüggő Lyceum már 
helyre volt állítva. Az is majdnem rommá vala lőve. 

Jó ideig tartott mig a templomot megkerülve ismét a fő
portáié elé értünk. Ennek öt colossalis gjürüzete van, a köz
beneső üregekben egész légiója a kisebb nagyobb szobroknak,. 
Az egész a teremtés történetét állítja elő. Mélyen bent, az: 
ajtó íöiött szűz Mária látható a gyermek Jézussal, A gyürft-

10* 
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zet fölött nagyszerűen áttört háromszög emelkedik föl egész 
az ablakrőzsa széléig számtalan tornyocskával ékitve. A két 
kisebb portaié egészen ugyanazon alakú s az első szoborcso* 
portozata Jézus születését s gyermekkorát, a másik az újszö
vetségi ismert példabeszédeket állítja elő, A középre eső ab
lakrózsa körül négy nagy lovagszobrot lebet látni I. Chlodvig, 
II. Dagobert-, Habsburgi Kudolf-, s XIV. Lajosét. Az ablak
rózsa fölötti csarnokban a tizénkét apostol van elhelyezve, fö
löttük a Megváltó egyik kezében keresztet, másikban zászlót 
tartva. Legfelül óriási alakokban az utolsó Ítélet. A faQade e 
legmagasb helyén van az öreg harang elhelyezve, mely 6000 
kilogrammot nyom. Többi kisebb nagyobb társai fönt vannak 
a toronyban. A délies éjszaki oldal egész erdejét mutatja a 
szobrok, oszlopok s phantastikus vizvezetőknek. A déli olda
lon levő kapu egy szoborcsoportozatot mutat, melyben minden 
egyes darab világcsodálta műremek. Ezeket Steinbach leánya, 
Sabina készité. Az előrészen látható a művész atya s leány 
szobra egymással szemközt 5 ez azonban már modern mü. Az 
egész templomot kivül két emeletben remek faragású nyitott 
csarnokban körül lehet járni. 

Amily nagyszerű e templom kívülről, ép oly megragadó 
hatást tesz a szemlélőre ha annak bensejét tekintjük meg. Midőn 
beléptem önkény telén meg kellé állapodnom az első benyomás 
alatt. A magas keskeny s üvegfestményekkel ékített ablako
kon gyér világosság hatol be, s az egész fönséges egyházat 
bizonyos mystikus homályba helyezi. A közép hajót hét colos-
salis oszlop tartja, melyek körül fenn a magasban hasonlit-
hatlan szépségű nyitott csarnok vonul végig, melyen az üveg-
festmények müvészisége még inkább kivehető. A nagyszerű 
üvegfestményü ablakok közül kiváltképen kettő lepett meg; 
az egyik a mi Urunk genealógiáját, a 74 őst, a másik egy 
óriásinagy Kristófot ábrázol. A fönséges dóm közepe felé lát
ható a remekmívű szószék; de-ez. már 1486-ból való. Ezt a 
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város egyik híres szónokának Kaysersberg Gellernek emelteié. 
Ezen is megszámlálhatlan szobrocskák, alakok láthatók, A ku-, 
polába végződő karzatot,-vagyis szentélyt két óriási oszlop 
tartja vállain* Ezeknek egyike az Erwin szobor Sabina mesteri 
kezének alkotó erejét hirdeti. Az oszlopalaptól majdnem a czif-
razatig a leggyönyörűbb szobrokkal van ékesítve. Ezzel szem
közt, közel a hires órához egy szép íarágványú kis páholy lát
ható, benne egy ülö férfi alak, amint szemeit az imént leirt osz
lopra függeszti. Ez maga Steinbach Erwin, ki e helyről gya
korta nézte leányát amint dolgozott, Werner püspök síremlé
kével szemközt áll a világhírű csillagászati gép-óra, 

Midőn lassú vándorlásomból ide értem, egy udvarias 
schweizi ember diszes livrébe öltözve, rövid botocskát tartva 
kezében, elém lépett s felajánlá szolgálatát Elmonűá, hogy e 
helyen már 1352-ben egy mesterséges szervezetű óra állott, 
mely kétszáz évig híven megtette kötelességét 1547-ben emel
tek emeltek egy másikat, melynek csak házikója a mostani; 
az háromszáz éven jár t ; a mostani Schwilgué gépész remeke 
s a tudományok mostani megállapításához alkalmazva végte
len időkre van számítva. A hires gépésznek nagy nehézség
gel kellé küzdeni, mert áj gépezete oly módon volt alkotan
dó, hogy az a régi házikóban, mely megtartatott, teljesen el
férjen. A rácsozattal körülvett óra a falhoz helyezve, oltársze-
rü alakzattal bir. A középső mintegy öt ölnyi magas taber-
naeulumot képező legérdekesebb rész mellett jobbra csigalép-
csözetes torony látható, melyen az óra benső szerkezetét meg 
lehet tekinteni. Balra egy négyszegletes toronyalakú részben 
legaíól Schwilgué arczképe, fölötte a nagy csillagász Koperni-
ké, azután Urániáé van elhelyezve; a tornyocska csúcsán egé
szen szabadcto egy feszes állású, komikus külsejű kakas, mely 
beillenék cochinchinai díszpéldánynak is. A középső hely egyes 
részei a találékony emberi elmének remeke. Alól van a vi
lággolyó a nap szerint minden forgást ép oly hiven vissza-
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adva, mint a légürben. Háta mögött az örök naptár. Balra van 
az egyházi naptár, melyen epacta, aranyszám, az ünnepek sat. 
végtelen időkre előrejelölvék. Balra a nap és hold fogyatko
zásai. Fölöttük a hét minden napjára a rómaiak beosztása sze*.. 
rint más-más istenség alakja, mint Mars, Jupiter, Apolló sat# 

ezek mindennap változnak. Az óralap mellett két genius; az 
egyik a fertályérát üti egy harangra; a másik minden órában 
megfordít egy homokórát. Azután jő fölöttük egy széles ko
rong a hét planétával, hiven mutatva, miképen sétálnak *zok 
az ég boltján. E fölött a hold az ö rendes fogyatkozásaiv&l. 
A holdat egy aranyozott gömb képezi, mely ugy forog, hogy 
fénye s árnya a fogyást s az ujholdat híven rautatja> ugy amint 
a z ép akkor az égbolton történik. Azután következik a négy 
évszak, négy képalakban ;•. ez csak négyszer mozdul meg egy 
évben. Az ezek fölött álló kicsiny csarnokban négy fabábu 
van elrejtve, egy gyermek, egy ifjú, egy férfi, egy aggastyán ; 
rendesen csak egyik látható. A gyermek üti minden-órában "a 
Begyedet, az ifjú a két negyedet, a férfiú a hármat, az agg a 
négynegyedet. A teljes óraszámot üti a halal? mely fölöttük 
áll. A torony csúcsán van Krisztus Urunk s háttérben elrejtve 
a tizenkét apostol, de ezek csak délben .és éjfélkor mutatkoz
nak. „Tessék úgymond az udvarias schweizi— körülsétálni a 
dómban s tizenkét óra előtt itt helyet keresni. Akkor mindent 
egyszerre láthat.a 

Elfogadtam a jó tanácsot. Megtekintem Lichtenberg püs
pök gyönyörű síremlékét, ki huszonötéven át volt Elszász fö-
pásztora; a 16-ik századból eredt keresztvíz medenczét, a sz. 
Lörinczről nevezett kápolnát, a szentélyt, melyhez azonban- nem 
férhettem. Ügy kis meliékkápolnábaa gyönyörű Máriaoltárt 
pillantok meg. Önkéntelenül megragadt egy érzés, leborultam 
az oltár elé s forró imát küldtem a kegyelmek Anyjához, esz
közölné ki szent Fiánál e megtört és szerencsétlen nemzet jobb 
sorsát. Az idő- elmúlt, már közel vala a dél. Visszaindultam te-
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hát a mellékhajón át, hogy a gépórához jussak* Azonban leg
nagyobb meglepetésemre az út leeresztett függönyök és kor
láttal el volt zárva. Ezt azért szokták tenni, nehogy az óra szo
kásos művelete alatt, az általános elfoglaltságot holmi iparlova
gok felhasználják. Be voltam zárva a nagyszerű dómban egye
dül. Egy lelket sem láttam. Mit tegyek ! Minden ajtó zárva 
volt. Gyors léptekkel futottam át a dómon, hogy valamely aj
tón kijuthassak. Egy oldal kápolnában imazsámolyon térdelve 
s imába merülve egy fiatal papot vettem észre. Ez volt meg
mentő m. 

„Uram! mondám, bocsánat hogy zavarom. Beszorul
tam a templomba, nem találok kijárást Legyen szives útbaiga
zítani. íc 

5JAh ön előtt elzárták az utat! szólt készséggel. Ez 
baj! Most már innét nem férhet az óraműhöz. Hanem majd ki
bocsátom egy kicsiny ajtón s azután az utczáról siessen a déli 
portaiéhoz, hogy még helyet kapjon." 

Idom sem volt e szívességet megköszönni. Midőn a déli 
ajtón beléptem, már oly sürü néptömeg volt az óra előtt egybe
gyűlve, hogy csak vezetőmnek, ki odakün ácsorgott, köszön
hetem, hogy helyet kaptam. Volt vagy százötven tourista, 
asszony, férfi, egy csomó gyerek; elegáns delnők, uracsok, 
konyhacselédek, parasztok, mindannyinak szeme a csodás óra
műre függesztve. 

Midőn a mutató a tizenkettőhöz közeledett, a sweiczí őr 
föllépett egy lépcsőre s harsány hangon megszólalt, előszörfran-
cziául azután németül: 

„Mesdames ! Messieurs I Az óra azonnal megkezdi 
működését. Figyeljenek! De jobban vigyázzanak pénztár* 
czáikra, mert e hely tele van zsebtolvajokkaL Különösen az 
asszonyokra figyelmeztetem önöket la 

Képzelhetni e szavak után, hogyan nézett minden em
ber szomszédjára. A productió eltart jó tiz perczig; biz á-z« 
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alatt egy st&tuscassát is ki lehet üríteni. Minden ember lélek-
zetét visszafojtva az órára bámul, de mig annak gépezetén 
szörnyűködik, azalatt egy eleven gép ügyesen megmotozza 
zsebeit s ami kézügybe esik, elemeli. Bizony soha sem talál
hat zsebtolvaj jobb alkalmat művészete csöndes gyakorlatá
ra. A kimondott szavak után leginkább megrémültem én, 
négy asszonyi lény közé levén beékelve, kik közül kettő 
előttem városi delnő, kettő oldalam megett falusi pórnő volt. 
Elöl pacsuli— oldalt hagymaillat! Nem hordom ugyan ma
gammal Dárius kincsét, de azért mégsem szeretném, h<)gy 
valaki megerszénytelenitsen. Szörnyen gyanús pillantásokat 
vetek tehát, meglehet teljesen ártatlan szomszédnőimre, kik 
közül egyik a szoros tömegben támlának használván remény-
dus keblemet, holmi félelmes pillantások közt oly pressiót 
gyakorla rám,, mintha Cartouche unokájának tartott volna. 

Azonban csönd ! Az óra megindult, 
A kis genius a talapzaton fölemeli kalapácsát s négyet 

üt a harangra. Szeretetreméltó kollegája siet felfordítani a 
homokórát. Erre fent, a holdgömb felett előlép egy totya
kos vén ember és ismétli , a négy negyedei Alighogy el
kotródik, a fölötte álló halál komoly nyugalommal tizenket
tőt üt. Erre azután a kis emberkéknek egész raja megele
venedik. A legfelső csarnokban jő a tizenkét apostol; mi
dőn az Üdvözítő elé érnek, szépen maghajtják magukat s 
Urunk megáldja őket egyenkint. A sétát háromszor teszik 
meg egymásután. Az utolsó köztük Péter; midőn ez jő, a szom
széd torony csúcsán unatkozó colossalis kakas megrázza 
szárnyait s akkorát kukorítj hogy visszhangzik bele az egész 
dóm* Az órán minden él és mozog;, mikor a harmadik ka
kas szó elhangzott, az egész szerkezet egyet roppan, az apró 
alakok mintegy varázsszóra megmerevednek s éjfélig moz
dulatlanul állanak. Akkor újra kezdik a tréfát, hanem ter
mészetesen publikum nélkül. Csak egy éjfél van? Karácsony 
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éje midőn lámpafénynél mozognak. Az egész műben a legnagy
szerűbb az, hogy Sylvester éjén éjfélkor az óramű bensejó-
ben perczekig tartó kísértetes zakatolás támad; a kerekek, 
rugók ezrei eszeveszett gyorsasággal futnak ide oda, mind
egyik a maga helyére; az óra felhúzza magamagát a közön
séges, vagy szökőévre s megy tovább zavartalan a maga 
utján. Másnap már minden rendben van. 

íme az ős idők egy megfej thetlen problémája, a per
petuum mobile megfejtve! Ennek a gépnek nem kell sem 
gőz, sem víz, sem szél, mint többi kollegáinak ; sőt órásra 
sincs szüksége. Magától jár, tesz dolgozik, s nem kér sem
mit, Harminczhat esztendeje mozog már s soha sem volt 
podagrája, náthája; folyton egészséges. Schwilgué remekéről 
azt állitá, hogy évszázadokon át hiven fog szolgálni. 

Midőn a templomból kijöttünk, három rendőr ott állt az 
ajtóban, minden kimenőt jól szemügyre véve. 

?jUgylátszik ezen elővigyázat! szabályok nagyon szüksé
gesek itt!"-mondám vezetőmnek , ki rám kint várakozott* 

„Valóban uram ! monda mosolyogva, - ritka eset, hogy 
valamely jómadarat el ne csípjenek." 

„Csodálatos! hiszen ha a motozásra elkészülve lehetnek, 
alig lehet e szerencselovagok részéről eszélyességet föltételez
nünk." 

„Oh ne higyje azt uram! Igaz ugyan hogy midőn elcsipet-
nek, semmi gyanús nincs náluk, mert a kópék elrejtik a raga
dományt a templomban, honnét később kényelmesen elviszik. 
Vannak olyanok is, kik mesteríleg tudják magukat álarczozni. 
Bejönek mint utazó angolok^ a legotrombább, ártatlan arczczal; 
nők pórruhában, vagy selyemben, kezükben a Bádecker, orrukon 
a stecher; ezek a legveszedelmesebbek. Minap egy gazdag 
bruchsali embernek bámulatos ügyességgel lopták el óráját 
Mire lármát csapott, a fickó már rég elosontott. Ezért szoktak; 
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minden ajtót elzárni. Ha ugy tetszik, most megtekinthetjük a 
Frauenhaust, hol a dóm régiségei vannak." 

•A dómmal szemközt van egy ódon épület, a legrégibb 
idoktÖl fogva dóm építésére szánt sáfárság, melynek jöve
delméből folytatták az évenkinti építkezéseket Az egyes 
termek régészt érdeklő nagyszerű miímaradványokkal vannak 
telve. Ott van a templom régi tervezete, a szobrok, czifrá-
zatok mintái, a nyugalomba helyezett s kiszolgált óra ma
radványai. Egész múzeum. De mindezeket felülmúlja egy az 
épületben alkalmazott bámulatos szépségű kőből faragott 
csigalépcső. E nemben művészibb valamit nem láttam. Ud
varán dolgoznak a dóm szobrászai, kőmivesei? kik ős
régi időktől kezdve külön kasztot képeztek s ha valakit a 
dóm munkásai közé fölvettek, az mindig bizonyos szertartások
kal történt. Első nyoma az úgynevezett szabad kömívesek-
neky mert az építészek mai napig egy titkos társulatot ké
peznek s különféle jeleket használnak, hogy egymást felis
merjék. E szabályszerűen szervezett társulat azután más vá
rosokban is elterjedt, igy az ulmi, regensburgi dóm komi-
veséi szintén összeköttetésben állottak a strassburgiakkaL A 
strassburgi főépítész volt rendesen a társulat nagymestere. 
Már Miksa császár 1498-ban megerősítette szabályaikat sőt, 
mint a dóm építészeit kiváltságokkal ruházta föl. No már ilyen 
kőmives páholylyal én is kibékülnék. Ennek tagjai az Isten 
dicsőségére épitenek. 

Itt vezetőmet elbocsátám. A rue du maroquin egyik 
restauratiója esábítólag háta rám. Ilyenkor ugyan Strassburg-
ban nem szokás ebédelni, de én más hatalmat is ismerek a szo
kásnál. A majdnem üres terem igen jó alkalmat szolgálta
tott arra, hogy távollévő kedveseimhez néhány sort intézzek. 
Hátra volt még a sysiphusi munka, a torony megmászása. 
Erre erőt kellé gyüjtenem. 

Egy emésztési kellemes séta után a Guttenberg s 
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Kleber píaczokon át visszatértem a dóm déli oldalához 
Ott van egy kicsiny ajtó, mely egy előteremkébe vezett. Ott 
van a-toronyőr, épen nem egy ijesztő Quasimodó, hanem finom? 

kedélyes öreg ur. Huszonöt centimes lefizetése után megnyitá 
előttem egy sötét folyosó ajtaját, bátorítva,, hogy csak menjek 
tovább. Összeszedtem tehát tüdőm s lábaim erejét s hozzá 
fogtam Európa legtnagasb tornyának megmászásához. 

Háromszázharmincz lépcsőn mentem föl, mig teljes vilá
gosságra értem. A lépcsők közepe a folytonos használat által 
egészen elkopott s veszedelmes simaságot nyert; ez okból 
ujabb időkben a massiv kövek közepét kifaragták s helyébe 
ujakat alkalmaztak. Az út elég fárasztó vala. Közben közben 
barátságos fülkék mutatkoztak, melyekben a toronymászó meg
pihenhet s hová magát behúzhatja, ha szemközt jő valaki, A 
lépcsőház ugyanis oly keskeny és meredek,, hogy egy embernél 
több nem mehet rajta le vagy fel. Ha kettő találkozik, az egyik
nek be kell állania valamely fülkébe s megvárni mig a másik 
elvonul, másként ki nem kerülhetik egymást. A lépcsőház az 
ablakrózsán felül megszűnik félhomályban lenni s lassankint 
világos lesz. A karcsú oszlopsorok közt óriási ablakok tűnnek 
elő, melyeken kísértő, szédítő gyönyör alátekinteni* Önkénte
lenül megfogózkodtam az egész torony magasságában lelógó 
vastag de a folytonos használattól ángolnasimaságű kötélbe s 
behunyt szemekkel haladtam tovább. Midőn a piateaura felér
tem, teljesen ki voltam merülve. 

Ott fent közel háromszáz láb magasban barátságos kis 
terem fogadott^ melyben a touristák egész serege volt össze
gyűlve. Képek, albumok, a kilátás madártávlata s photogra-
phiák hevertek az asztalon. Egy vastag nyitott könyv a vendé
gek számára külön asztalon állott. Mielőtt a szabadba kiment 
tem volna, pihenésképen lapozni kezdtem benne. A nevezetes 
helyeken található vendégkönyv mindig érdekes. Eddig csak 
öt ily cödexben figurái nevem; mert mióta ama jámbor cseh 
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utazó Kisselák, becsületes tökfilkó létére az által, hogy Euró
pa mindeo hírneves helyén hátrahagyta dallamos hangzású ne-
vót, halhatatlanitá magát, azóta nagyon félve irom be valahová 
nevemet. Sz. Péter templomának kúpja, a milanói dóm teteje, 
a Rigi, Schafsberg s a Walhalla mutathatja föl egykoron jelét 
ottlétemnek s lehet rá büszke — ha majd t. i. nevezetes em
berré leszek. A vendégkönyv e század elejéről szólt, s texje-
delmére nézve beillók egy tisztességes alkoránnak. Egyetlen 
híres nevet-találtam benne, Sand Györgyét, a többi magamhoz 
hasonló szélkergetöké ; söt inkább fényes mint hires. Az utol
só egy hannoveri exministeró vala, a stereotyp diplomaták 
egész/) szintes égével leirott teljes czim. Mosolyognom kellé rajta. 
Mennyivel többet mondóbb a fölötte álló: Mr. Walter Jakobs-
sohn szappanyos, Bombayből. Uram teremtöm! Mennyi szap-
panyt kellé elfogyasztani a derék indiánoknak, mig ez az em
berséges faggyúfogyasztó ide juthatott. 

Lementem a terjedelmes piateaura s szemeim elé tárult a 
világ legszebb panorámája. 

Már innét az ódon Strassburg város sötét füstös házainak 
ezreivel mint egj kolossalis sakktábla tűnik fö|, Az öt-hat 
emeletes házak égbe nyúló kürtőikkel parányi madárkalitkák
nak látszanak; a lent járó-kelő nép tarka hangyabolynak. Mi
dőn letekintek, hdjam szálai égnek meredeztek. Sokkal üditÖbb 
volt a nagyszerű vidék szemlélete. Balra a Vogesek, szemközt 
a Schwarzwald, várak, hegyek, folyamok, virágzó falvak egy 
imposans egészszé olvadtak össze. Ott szalad a fejedelmi Raj
na ezüstös habjaival, melyekben a napsugár játszik ; távolabb 
mint egy futó kigyp felcsillog a Rhone, el-el bújik, megint elő
tűnik s ott a szédítő magasban bujdosdit játszik a parányi em
beri szemmel. A dicső Elszásznak mondákban s költészetben 
gazdag várromjai Staufenberg, Dreien-Exen Landsburg, Bern-
stein, Frankenburg, az Odiliengberg zárda sötét fenyvesek kö
zé temetve megannyi nyugpontok a nagyszerű láthatáron, Sa-
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játszerií, minő érzés fogja el az emberi keblet ily magasban. 
Szerettem volna sas lenni, hogy merészen neki vágva átrepül
jem e roppant ür t ; érezni kezdem a szabad madár gyönyörét, 
midőn a felhőket áthasítva roppant birodalmára alátekint s 
szive büszkén \ e r a szabadság gondolatánál. S e szép ország 
most rab! Innét végig tekinteni s elgondolni, hogy ez Isten ál
dotta gyönyörű vidék a mily gazdag a természet áldásaiban, ép 
oly boldogtalan, — gyötrő kínos contvast. Én Elszász fiait, 
mint egykoron a kisértő az Üdvözítőt, e toronyba vezetném föl. 
Tekintsenek végig; ez volt az övék, s most már nem az. Egy 
pillantás e magasból e tájra, újra megtanítaná szeretni e hazát 
s kardot szorítana a gyönge gyermek' kezeibe s erőt adna a 
gondolathoz vagy meghalni vagy élni szabadon. 

A plateau baloldali szögletén emelkedik föl a dóm egyet
len tornya. A XV. század építészetének gyönyörű remeke, 
mely mintegy lehelletszerüleg összerakott vékony s magasba 
nyúló oszlopokból áll. Az egész átlátszó, filigrán mű. Bensejé-
ben öt harang van elhelyezve, hanem csak az apróbbak, mint 
melyek fürgék, könnyű s fecsegő, kelepelő nyelvecskéikkel ott 
fenn a magasban, mint madárfiak a biztos fészekben valóságos 
concertet kezdenek, ha bántják őket. Az öreg harang, a nagy
mama, mely lent van a csonkatorony alatt, igen vaskos, elhí
zott s nehéz, ide hát nem férhetett. Az csak nagy néha mordul 
meg méla komoly szavával, ha apró fiai ott fenn a magasban 
feje fölött rakonczátlankodnak. Akkor aztán túlordítja vala
mennyit s mint egy vén asszonyé, rendesen övé az utolsó szó. 
Ha már a kolykek odafent szépen meglapultak, az öreg anya 
odalent még sokáig elbúg, zöng magában, mintha a perlekedés 
után imádkoznék. A torony alapját képező oszlop erdőben 
ide s tova lehet sétálni, phantastikus kanyarulataiban mintegy 
Minős kertjében el is lehet tévedni; legalább az utas soha sem 
tudhatja, merre jő ki megint a piateaura. A toronyba két lép
cső vezet föl Ezek egyike félig kiépítve kettős lépcső, azaz 
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oly bámulatos esavaralakban van építve, hogy két ember egy-
egyszerre mehet föl rajta anélkül, hogy egymást látná. Csak 
fele utján találkoznak. A lépcsők az úgynevezett c s i g á k n á l 
végződnek. A torony piateauján ugyanis négy kis torony van; 
ezt nevezik a négy csigának. Onnét azután kezdődik a torony 
pyramis alakú födélzete. Ezen hegyes csúcsba összefutó tér
ben bámulatos módon nyolcz csigalépcső van. Ezek vezetnek 
az úgynevezett l á m p á s h o z (Laterne). Ott egy kis pihenő 
hely van. Egészen odáig födött helyen megy az utas. Onnét 
azután kilép a szabadba, s mintegy 450 lábnyi magasságban 
Isten szabad ege alatt, angyalok vezetése mellett eljuthat az 
úgynevezett k o r o n á i g . Ezt az utat istenkísértés megtenni. 
Akinek kedve van rá, tegyen előbb tcstamentomot, számoljon 
lelkével, de kiváltképen fejével. Modern honboldogitó hazafiak
nak, spekulánsoknak, vasúti vállalkozóknak, gründereknek 
épen nem ajánlhatom e merész kapaszkodást, mert akiben 
annyi s z é d e l g é s van, mint egy babszem, az innét menthet-
lenüi lebukik, s ha lebukott, a pokol fenekéig meg nem áll. 
A k o r o n á t ó l még egy szabadban függő vaslépcső vezet 
fölfelé, melyen lassan, vigyázva feljut az ember a gombig, 
melyben a kereszt áll. Voltak veszedelmes bátorságú angolok, 
kik előtt as élet nem ért annyit, mint egy peták, de a dicső
ség a strassburgi dóm gombjában sütkérezni többet, mint a 
a szegényügyi reformbill keresztül vitele a felső házban, akik 
tehátlan ide is felmásztak.; de ilyenek száma kevés. A gomb 
fölött áll a kereszt 490 lábnyi magasban, karvastagnyi 'villám
hárító mellett. No ide már nem mászhat föl senki 5 csak egy 
porosz bomba sept. 15-én.- Nagy dühösen megüté a keresztet, 
mely e borzasztó ütésre meghajolt, de meg nem tört. A csa
pást a villámhárító fogta föl. Kissé félrehajolva, de ott ragyog 
most is mint megváltásunk dicső jelvénye, széles e világon az 
éghez legközelebb. 

Miután nem vagyok a eremből s azt hiszem; hogy éle-
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temmel mégis tartozom v a l a k i n e k , e nyaktörő utat csak 
félig tettem meg. Midőn a c s i g á k h o z vezető meredek lép-
csőzet közepéhez értem, a bátorság azon neme fogott el, mely
ben az olasz generálisok híresek. Kezdtem szepegni. Megfon* 
tolván a dolgot, szépecskén visszafordultam. Elég volt. Lába
im jobban inogtak, mint Törökország financziája. Hálát adtam 
Istennek, hogy innét is épkézláb lesegített. 

Még egy sétát tettem a plateaun keresztül. A massiv kő
falakon ott ragyogtak Európa nevezetesebb embereinek nevei, 
kik azokat nem a veszendő papiria, hanem ide a maradandó 
kövekbe vésették be. Nevetünk ha egy kis diák, amint irni 
megtanult, az első falra felírja nevét; mosolygunk a hiúság fö
lött, ha valamely látogatott hely, templom, «vár rom falain egész 
légióját találjuk az ott járt kelt egyéneknek ; hát azokra mit 
mondjunk^ kik ide a büszke ódon falakba bevésették neveiket? 
Minő finom gúnynyal énekelte meg ezt a hiúságot Uhland, 
midőn azt mondja, hogy Ervin mester odalent sírjában meg
mozdul, midőn hallja feje fölött a véső és kalapács ütését s tud
ja hogy mestermüvébe valamely simplex tourista nevét farag
ják be. Különben a jó Uhland is megzavarta a nagy Erwin 
mester csöndes álmait; az ö neve is ott van Herder, Schlosser, 
Goethe, Lavater, Stollberg, etc. között. A keleti részen egy 
oszlopfülkében van Klopstoek neve, távolabb Schilleré, aki 
különben soha éltében nem volt Strassburgban. Az óra alatt 
egy tiszta kőlapon e név: Voltaire. Az égi elemek haragudtak 
e bölcs bohóczra, s 1793-ban midőn már Voltaire eszméi drá
galátos gyümölcseiket megtennék, egy barátságos mennykő 
ugy lesöpörte onnét a nevet, hogy fele (taire) maradt meg; 
mely impertinens gorombaságot a pietásteljes század sietett 
helyrehozni, megfoldozván azt a hiányzó részszel, amint illik. 
Most már megint egész. 

Ha fáradságos dolog volt a piateaura feljutnom, még fá
radságosabb Tolt lejönnöm. Azt mondják a hegymászás még 
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semmi; a lejövetel teszi próbára az embert. Itt is ugy volt. Bi 
zony nem tartózkodhatom megmondani, hogy igenis feltűnő bi
zalmassággal ölelgettem a karcsú oldalfalakat s valahányszor 
egy nyitott ablakhoz értem, úgy elkaptam onnét szemeimet; 
mintha hitelezőimmel találkoztam volna. A kacskaringós me
netű át jobban elszédített, mint a dicsőség. Midőn leérve ismét 
a barátságos torony őrrel szemközt állottam, oly jól éreztem 
magamat7 mint a ki czári magas kegyelem útján száz kan* 
csuka ütést kap. Leültem, hogy kipihenjem magamat. Ezen. 
idő ép alkalmas volt ari*a, hogy a kicsiny szobában összehal
mozott fényképek közül válogassak. Szeretem ezeket, nem 
hiúságból; hanem mivel egy tekintet rájuk uj olajat önt az em
lékezet mécsébe. Strassburgot ugyan nem fogom feledni, de 
kivételesen mégis azon városok egyike, melyre sokszor aka
rok visszaemlékezni. 

Sétára indultam a Broglie utón, mely tudvalevőleg Sirass-
burg legszebb utczája. Beillenék Parisba vagy Bécsbe. Egy 
elegáns cafénak utczai csarnokában, lebocsátott függönyök 
barátságos húséban alkalmam, nyilt a fel s alá hemzsegő népet 
szemügyre vennem. Nem tudhatom minő élet volt itt azelőtt, de, 
a mostaninak élénksége ellen sem lehete kifogásom. A népvise
let már fogyatékán van a városban, hanem a vidékről szolgá
latra bejöttek s környékbeli vidékiek az elszászi szép népvise
letről még mindig elégséges fogalmat nyújtanak. Az a hosszú 
barna bokáig érő kabátba bujt s Napóleonra emlékeztető po-
fonesapott kalappal ellátott falusi ember, ki most ugy elbámész
kodik egy fényes kirakat előtt, hogy hosszúszárú pipája is ki
alszik, valamely schwarzwaldi faluban biró vagy előljáró ;' az a 
vaskos dajka kurta vigauóban s akkora fekete szalagcsokorral 
feje tetején, mint egy vitorla, a vogesek massiv szülötte, A mo
dern divatos uracsok és úrhölgyek közt e régi szép viselet 
még inkább előtűnik s festőivé teszi a látványt. A nők közöl 
igen sokan gyászt viselnek; ők tudják miért* Ha valamely mo-
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noclival fölfegyverzett s tányórsipkájában feszengő reménydás 
porosz hadnagyocskával találkoznak, ki oly merészen néz a 
szemeik közé, mintha ö vette volna be Strassburgot, végig mérik 
a begyes junkert; s gúnymosoly közt tova lebegnek. Az ifjú 
marsíi pedig fölkeresi azt a helyet, ahol majd a bajusz fog 
nőni s türelmetlenül morogja: Verflischt! nosch immer nischt! 
A többi jár, kel a maga utján, majd lehajtott tövei szomorún, 
majd hetykén s kihivólag; az elsőkről bizonyos lehet az em
ber, hogy franczia érzelműek, az utóbbiakról, hogy nem volt el
lenükre a porosz invasió. 

Közel száznyolczvan éve, hogy Strassburg s vele együtt 
Elszász legnagyobb része franczia birtok. Ugy látszik a derék 
elszásziak ép ugy megszerették a franczia uralmat, mint a jó 
német sógorok mit sem tettek az ellen, hogy megszeressék. 
Mert csodálatos egy nép életében, hogy históriai traditióival 
könnyedén szakítva egy idegen nemzettestbe olvadjon be. 
Négyszáz éven át nem volt más politikájuk a franczia kirá
lyoknak, mint az osztrákhoz világraszóló nagy hatalmát meg
törni. Ezt örökölték a valois-k s bourbonok. Lotharingia volt 
az Eris almája, mely miatt már német Lajos és kopasz Ká
roly viszálykodni kezdtek. Akkor szakadt szét a frank biroda
lom két részre, s közéjük esvén Elszász és Lotharingia, min
denik a magáénak* tartá. Mai napig sem lehetne határozottan 
megmondani, melyiknek van több joga hozzá. Ha azt az elvet 
állítjuk föl: qui prior tempore, potior jure, akkor a francziáké, 
ha ismét a-birtoklást vesszük zsinórmértékül, akkor az osz
trák házé. A jámbor nép pedig cserélte egymás után gazdáit 
s ne&i sok különbséget látott az úr és űr között. Elszász az 
egyetlei, mely a századok mélyében elmosódó nagy német
frank birodalom jellegét megőrizte. Most is német és franczia 
együtt. Népében meg van a franczia elegantíája, a német őszin
te becsületessége; franczia elevenség s német hűség, franczia 
hév s német megfontoltság. Szeretetreméltó keverék, 

U 
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Népi élete azonban határozottan a germán eredetre mű-
tat. Szokásaiban, viseletében, söt nyelve terjedelmében is kö
zelebb áll a németekhez. Még e század közepéig Strassburg 
városa a régi német birodalmi városok jellemző szokásait, ün
nepeit, vigalmait egész eredetiségében megőrizte. Minden czéh-
nek megvoltak a maga előjogai, ünnepélyei, játékai. így a 
mészárosok pünköst ünnepén bikahaiszot rendeztek; a halá
szok az Ili folyamon nyilvános csónakversenyt, melyen egész 
Strassburg városa jelen volt. A játékok egyik legérdekesebbi-
ke vala az úgynevezett libavadászat. Az Ili folyamon át vastag 
kötél volt kifeszítve, melyen bizonyos távolságra lábaiknál 
gyöngyén fölakasztott ludak lógtak. A halászok azután neki 
irányzák csónakaikat s szabad kézzel a fiezkándozó ludat le
csípték a kötélről. Tiz közül rendesen kilencz el nem érte a 
csüngő, eviczkélö madarat s belepottyant a folyamba, vagy ha 
sikerült elkapnia, azalatt csónakja tovairamlott lábai alól. Volt 
nevetés, tréfa, fogadás erre aiTa. E sajátságos népies ünnepek 
még e század közepéig fenvoltak; az ötvenes évek után azon
ban a többiekkel együtt lassankint megszűntek. A jó strass-
burgiak is belátták, hogy nem feladatuk többé élő ludakat el
csípni. III. Napóleon más mulatságot hozott be számukra, az 
úgynevezett plebiscitet. Ebben a játékban Őket csípték el. Há
lából azután mai nap komikus karrikaturákat árulnak utón 
útfélen azon emberről, kinek nevét háromszor húzták ki az 
urnából, kit húsz éven át császárnak neveztek, kinek most 
olyan neveket adnak, hogy még Lagrand-Dumonceau ur is 
megapprehendálna rá, s kinek torzképei ott fityegnek minden 
utczaszegleten, szivarbódéban, kirakatban. A jámbor poroszok 
pedig nevetnek ezen ártatlan boszún; egyéb dolguk van, mint
sem hogy egy nagyot esett, elbukott fejedelem reputati ójáért 
sikra lépjenek. 

Visszatértem a hotel de la Vignettebe. Az idő már későre 
járt, Találkozni akartam tegnapi ismerőseimmel. Midőn a te-
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rémbe léptem, legnagyobb sajnálkozásomra nem találtam együtt 
a tegnapi társaságot. Részben új és ismeretlen vendégek-valának 
ott egybegyűlve. Már készülék tova Lienni, midőn a mellék
teremből fiatai ismerősöm rám kiálta: 

„Jó estét! Ön minket keres?" 
„Valóban ! Tehát ma ide húzódtak önök ?'5 

„Sok idegen van a nagy teremberu" 
„Tartott a \ eszélytöl,mely tegnap érteíé - mondám nevetve, 
„Szerencsés veszedelem. Nagy hálával tartozom érte a 

véletlennek.'6 

„Én pedig egyenesen szerencsének deelarálom. Azonban, 
~~ csak egyedül?.a 

„Fájdalom! foíytaíá 6atal barátom udvarias mosolylyal^ 
•-— B. ű'hoz ma aligha lesz szerencsénk. Hivatalos ügyei elfog
lalták. Nekem is csak véletlenül jutott a szerencse osztályré
szül önnel ismét találkozhatnom." 

>L.e vagyok kötelezve." 
„Kérem! Főnököm megemlékezek tegnapi Ígéretéről. 0 

küldött el, hogy az adott szót legalább részben megtartsuk." 
„Megvallom, roszul esett volna csalatkoznom. Tapasztal

hatta/hogy szeretek következtetni." 
„Valóban ~ de » . " 
„Azt következtettem volna, hogy rövid ismeretségem nem 

hagyott oly kellemes emiéket hátra, miszerint reményem lehet
ne azt megújítani." 

„Oh uram ! a 

„Nos és miért nem? Lehetetlen oly hízelgő véleményt 
táplálnom magam felöl, hogy mindenütt hatásra számítsak. Az 
udvariasság még nem sympathia; e kettő közt roppant ür van. 
Hinni merem, hogy birok különbséget tenni e kettő között." 

„Ön bölcsész, tanár ur!" 
„Amint vesszük. Hiszen a mindennapi élet, az érzés, gon

dolkodás., oselekyés nem egyéb, mint egy hibás vagy helyes 

11* 
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philosophiának csöndes művelete. Itt talán helyes volt bölcsé
szetem." 

„Nem hozhatom kétségbe, csak annyit teszek hozzá, hogy 
azon ürfc ön uram hamar befutotta. Hiszen oly élénken ecsetel
te előttünk szép hazája gyász eseményeit, oly nemes rokonszen
vet mutatott szerencsétlen sorsunk iránt, hogy a jogos bizal
matlanság látatlan eloszlék; s amit ön iránt éreztünk, higyje 
el, több vala az udvariasságnál." 

Itt más fordulatot kellé adni a beszéd folyamának. 
„Tehát ön valóban porosz katona ?" 
„Az, sohajtá a fiatal ember. Három hét múlva elhagyom 

Strassburgot. Magam sem tudom hová visznek." 
„Bizony ez elég fatális dolog. S mit fog ön tenni ?" 
„Azt nem tudom, hanem érzem, hogy a legelső alkalmat 

felhasználom a szabadulásra. Rokonaim Paris vidékén laknak. 
Ideje korán még megmenekülhettem volna; ha elhagyom Strass
burgot. De főnökömtől nem tudtam megválni. Atyám jó barátja 
volt, — s nem tagadom, gyöngédebb viszonyok is fűznek hoz
zá. Erről egyelőre le kell mondanom." 

„Részt vett ön a hadjáratban?" 
„Nem! Két bátyám volt. Egyik elesett Gravelottenél, a 

másik megsebesült. Midőn be kellé lépnem, már körül voltunk 
zárva. Azután már nem volt rá idő." 

„Hinnem kell, hogy ez fájt önnek leginkább." 
A fiatal ember szemeiben szokatlan tüz ragyogott. Meg

ragadd'kezemet. 
„Uram! Ez édesen esett nekem ! Nem hinné, mennyiszer 

tettem önmagamnak szemrehányást. Oly állapotba jöttem, hogy 
magam ellen kellé védenem önmagamat. Eszembe jut, amit XIV 
Lajos egykoron az ősz Turennenek mondott: „Csatát nyertünk, 
s te nem voltál ott!" — Pedig kevés nehézséggel lett volna ne
kem is alkalmam feláldozni azt, amit birok. Hazámat verték és 
én nem védtem. Megbocsátja nekem e kitörést!" 
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„Szerintem a honpolgári kötelmek teljesítésének nem ne
továbbja az élet feláldozása. Sokszor nagyobb kötelem élni 
mint meghalni. Hazám egyik hires államférfia nem egyszer 
hangoztatá, hogy könnyebb dolog a honért meghalni, mint érte 
élni. On előtt tettben gazdag élet áll. A spártai anyák is evvel 
vigasztalák gyermekeiket, kik sirtak, hogy csatába nem mehet
tek. A partié még nincs egészen lejátszva.a 

„Igaza van. Hazánk sorsa egy préférenee partié volt Iga
zi franczia modorban." 

„Hogyan érti ezt?" 
„Engedje e szomorú hasonlatot részleteznem. Ön ismeri 

a préférenee játékot. Midőn Poroszország a háborút megkezdte, 
a kártyák ki voltak osztva. Sedan mellett Napóleont elfogták, 
s Prancziaország s a n s a t o u t - t mondott. Parisban Gambetta 
magához ragadta a főhatalmat, a rémülés és inség alakjában 
megjelent a b e t t i ; Thiers ur alkudozni kezd, — odavet min
ket áldozatul; Paris körülsánczolja magát s kész a m i s é r e ; 
jő a commune iszonyú vérengzéseivei s mo rd-ot mond. Hiszi 
ön, hogy enégy játszma után még egy ötödik fog következni?" 

„Hiszem, de egy föltétel alatt. Amit önök most szenved
tek, a nagy forradalom utóhatása volt. Még minden forradalom 
megboszulta magát. Az angol is. Évszázadok kellenek, mig 
helyre lehet állítani azt, mit a feldühödt szenvedély perczek 
alatt szétrombolt. Önök 1793-ban az Istent hittak ki párbajra! 
A traditiókkal vivtak csatát. A ledöntött oltárt nem könnyű 
ismét íelállitani. Az önöktől megtagadott Gondviselés megtagad
ta önöket. Az Ábelek kiontott vére kérte e boszút azon türel
mes Istennél, ki nyolczvan évig várakozott, s halogatta a bün
tetést. Önök négyféle kormányformát ismernek, holott már ket
tő elégségéé, hogy egy nemzetet szerencsétlenné tegyen ; a le
gitim királyságot, a császárságot, a köztársaságot és a ochlo-
cratiát. 1793-ban koronás királyukat vérpadra hurczolták, s a 
fiatal köztársaság három hét alatt megszülte a legirtózatosb 
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áraimat, az ochlocratiát. A directorium azután leü'té fejét a vé
rengző rémnek s bár fennen hirdeté a köztársaság szüzességét, 
már méhében meg volt foganva a negyedik kormányforma a 
császárság. E négy hatalom tépi közel 90 éven át Francziaor-
szágot. A legitimitás nemes büszkeséggel a háttérbe vonul; jól 
tudja hogy a világ legszebb trónjára van joga, melynek méltó
ságát egy pillanatnyi hűtlenséggel sem szabad beszennyezni; 
nyugodtan várja az idők teljét, midőn a meghurczolt nép Önkényt 
fogja felkeresni; a császárság modern szédelgés ; valamint az 
ember bárminő magas állásba jut, soha sem tagadhatja meg 
eredetét, úgy a császárság sem, hogy egy szerencsevadász, ka
landornak müve, az egész kormányforma alapja ágyukra s per-
fidiára van lerakva ; a köztársaság egy kinos álom Franezia-
országban, egy csöpp a régi latin vérből, a S2ájaskodás, dicső
ség és hirvadászat politikája, hamar kikelő vetés, melynek 
alig terjed egy ujjnyira a gyökere, melyet egy gyermek, a sze
rencse valamely gyermeke könnyedén kitép, egy ügyes tábor
nok egy kardcsapással szétugraszt; a negyedik az ochlocratia 
vagyis a népuralom (eommunej eddig kétszer ragadta magához 
á kormányt; ez a köztársaság őrült, meztelen gyermeke ; éhes 
és dühös; folyton bujdokolj itt ott kést szorít markába lesve a 
pillanatot, hogy valakinek szivébe üsse, vérszopó paras/ta 
Franczíaország testén, melyet mint undok férget, az erkölcsi 
tisztátlanság s szenny jelét nagyon nehéz gyökeresen kiirtani* 
E négy közül a legitim királyság a leggyöngébb, pedig ezer 
éven keresztül ez alapitotta meg Francziaország hegemóniáját 
Európa fölött, ez tette nagygyá, dicsövé a franezia nemzetet; a 
császárság úgynevezett fénykorszaka, melynek bölcsődala 
ágyúdörgés, éltető teje egy millió franezia kihullott vére volt, 
halvány viszképével a második császársággal parvenuk fészké
vé áljasitá Francziaország trónját; a köztársaság még mindig 
csak átmeneti kormányforma, melynek e büszke országban biz
tos talaja nem leszen; %% ochloQratia pedig egy mérges kelé-
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•vény, mely még sokáig fogja rohasztani a nemzet testét. íme 
az ország, melynek évezredes s benső életével összeforródotfc 
eszméit pillanatok alatt tépték ki. Miért nem modern többé a 
legitim királyság, mert a dynastikus hűség szent érzelmét kiir
tották, az aristokratiáfc megölték s száműzték. A régi Noaiilesek 
Soubisek, Chevreusek, Eohanok minden bűneik mellett, a 
honszerelem, hűség, önfeláldozás, szóval nagy nemzeti erények 
képviselői voltak. A császárság érezte ennek hiányát s teremtett 
egy uj aristocratiát, de a roveredói, eoneglianói, watterlooí, 
moskvai, sebastopoli, silistriai herczegek lehettek jó katonák de 
nem aristoeraták. A köztársaságnak nem kell sem a régi sem 
az új aristokratia, hanem a hiúság aristokratiáját emeli előtérbe 
egy Jules Favre, Gambetía, Picard s társai személyében. A com-
mune pedig egy Assyt, Grousset-t, Clotiseret-t, vagy afféle Roche-
fortokat mutathat föl. Mig Franeziaországnak számára halottai
ból föl nem támasztják régi aristokratiájár, a vallás és trón táma
szait, a megvesztegethetlen tiszta jellemeket, ezen mint a mo
dern civilisatorok nevezni szeretik, avas, szúette s pókhálós 
nemességet, melyhez annyi hír, dicsőség, s honfiúi erény fűződött, 
addig béke nem leszen sz. Lajos országában. A partié tart még 
most is. Az asztalnál most négyen ülnek, a büszke s puritán hitű 
legitimitás, a modern ravasz szédelgő császárság, egy veressip-
kás, nagyszájú ifjoncz, a köztársaság, s egy rongyos bandita a 
commune, A három utolsó csalja az elsőt. Becsületre játszanak. 
Francziaország sorsa attól függ a jövőben, e négy közül melyik 
fog nyerni. Most ugy látszik a veressipkás jakobinus részén 
van a szerencse, s ügyesen védi magát a divatos szédelgő ra
vaszsága s a félelmes bandita fenyegetései ellen. Csak a legiti
mitás őrzi meg a hozzá nem illő társaságban ősi, nemes nyu
galmát, miért is a nyerő inkább rokonszenvez vele, mint a töb
biekkel. Nyugodtan várja a pillanatot, midőn e játékba, mely
ben egy nemzet sorsa fölött döntenek, az égi gondviselés is be-
folv s ő nyerni fog. Ez uram! az ötödik játszma s ha a legitim^ 
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tás győz és győzelme áüandó leszen,ez azon föltétel,.mely alatt 
ismét nagynak, hatalmasnak reményiem az ön.'hazáját!" 

A fiatal ember, ki eddig figyelemmel hallgatott, midőn be
szédemet bevégzém,. sokáig elgondolkozott. Mintha küzdött 
volna magával. Végre megszólalt: 

„Uram! Eo köztársasági érzelmű vagyok. A mit azonban 
most mondott, annak egykoron nagy része leszen kijózanodá
somban, Áz ön szavai után csak egy marad hátra, kibékülni a 
régi eszmékkel. Á császárságot ép ugy gyűlölöm, mint raegve-
tem a comtmmet. De mint minden fiatal embernek, nekem is 
kedvencz ideám a szabadság, a függetlenség. Én a háromszínű 
zászló mellett maradok ugyan, de érzem hogy ha az megszün» 
nék lobogni, csak a fehér zászló alá állhatnék." 

Megszorítani fiatal barátom kezét. 
„Ne tartson politikai emissariusnak. Én mint alkotmányos 

hazának gyermeke szóltam. 'Pap vagyok, tehát Isten után sze
retem hazámat, s annak föl kent fejét, királyomat. Hazánkban 
ősi erény a dynastikus hűség; ez nemzetem jellemvonása. Ez 
enyém is. Amit önnek mondtam, az meggyőződésem !4í 

Még sokáig beszélgeiénk együtt s az idő ki.mondhatlanul 
gyorsan múlt el. Fiatal ismerősöm másnap családjának ohajta 
bemutatni, de e szerencséről le kellé mondanom. Névjegyeink 
kicserélése után szívélyes búcsút vettem tőle s megígérvén, hogy 
ha egykoron ismét Strassburgba vezetne sorsom, főnökét fel 
fogom keresni s igy róla is tudomást szerzendek, elváltunk. 

Ablakomból még egy pillantást vetek ki a csöndes, már 
már álomban szendergő városra. Fogom e azt viszontlátni s ha 
igen, a francziák vagy poroszok kezében? E város emléke ked„ 
ves s feledhetlen marad előttem. Nem tudom miért szerettem 
meg annyira. Mintha egy jó barát szelleme járt volna körül 
benne énvelem, kinek arcza néha megjelen álmaimban s boldog 
napokra emlékeztet. Ember, ki nemesen érez, bármely viszon
tagság között éljen is, soh$ sem fogja teljesen elvetni a virágot, 
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melyet egykoron keblén viselt. Egy magasztos érzés, melyet a 
csalódás elfojtott, évek multán újra íelkíizdi magát s nevet ad 
önmagának. Strassburg városa alkalmat adott nékem is egy 
pillantást vetnem lelkem bensejébe s annak egy elfeledt zu
gában egy ketté tört gyöngyre utalt. Fájdalom, bogy ami egy
szer eltörött, azt újra egészszé tenni többé nem lehet. 
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I X . 

„Die Zeit ist die Larve der Ewigkeit." 
Jean Paul. 

Minden ember örököl egy kincset a G-ondviselés kezei
ből; e kincs az i d ő , mely minden perezezel kisebbedik, 
fogy s mely csak kamataiban hagyja hátra nyomait akkor, ha 
már teljesen elfogyott. E kincs azon öt, két és egy talentom, 
melyről mondja az Ur, hogy gazdálkodni kell vele, mert eljö
vend a számadás napja, mikor kérdőre vonatunk, miképen 
használtuk föl azt. E kincs valódi jótétemény kiváltképen a 
szegény embernek, s aẑ , ki ezen elvet fölállította : „az idő az 
élet" íiligha volt gazdag ember, mert a nehéz munka inegta-
nitja annak rövidségére; a gazdagra nézve azonban csapás, 
mert nem tud vele mit csinálni; öli amint tudja; holt tőke ma
rad kezeiben, s egyetlen kamatot hoz, az unalmat, A munkás
nak rövid, a tétlennek végtelen hosszá; a boldognak minden 
nap egy perez, a szerencsétlennek egy-egy század. „Az idő 
óriási gyorsasággal szalad az elitélttel a bitóhoz s csigalassú"' 
sággal mászik a boldog szerelmessel az oltárhoz — mondja 
Shakespere. Mig a szegény ember kétszer is visszakívánja a 
napot, a tétlen gazdag hálát ad Istennek, ha elmúlt. Az unalom 
tehát, vagyis az idő fölöslegének érzete csak nagy urak ki
váltsága, kikneknem kell, vagy kik nem akarnak dolgozni. Egy 
aristokratikus rém, mely ha megragadott valakit, nem könnyen 
bocsátja el s mint a polyp nem egyszerre, hanem perczenként 
öli meg áldozatát. Azt monda egy német tudós, hogy a genie 
§oha sem unja magát, még ha semmit sem látszik tenni i s ; d§ 
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ez aligha áll. Bornírt ember akkor unja magát, ha egyedül, a 
genie pedig, ha másokkal van. „L'Europe ra'ennuye" — mon
da L Napóleon, mig azután öt is megunváo Európa sz. Ilona 
szigetén alkalmat nyujta neki,, pusztán magával foglalatos
kodni. 

Azon embereknek, kik az idő drága kincsét olcsó él
vezetért adják cserébe, s kiket az unalom lépkóros réme üz, 
egész seregét láthatja az ember a modern touristák közt. Nem 
nagy tapasztalat kell ahhoz, hogy az utazók három osztálya 
közt különbséget tehessünk. Egy elegáns vaggonban járok 
épen íe lsa lá ; a vonata kehli hidon megy keresztül. Azon re
mekmívű, nagyszerű hidon, mely az egész Rajnán legszebb 
vala. A Rajna jobb partján nagyszerű góth izlésü portaleja 
volt égbeemelkedő tornyokkal. Az egész mü köböl s vasból 
áll. S most? Szomorú rom az egész. Vaskorlátai szerteszélyel 
dúlva, összetörve, csonka darabjaival az égnek görbülve, né
mely helyütt teljesen szétrombolva hirdetik a poroszok kezeit. 
Az utasok legnagyobb része a hidat szemlélte, midőn azon 
csöndesen áthaladtunk. Ott egy eleven fiatal leányka, egy idős 
úrral s két fiatal emberrel folyton beszél, kérdez, fecseg; egy
másnak folyton magyarázzák a láttottakat, arczuk kifejezése 
minden pillanat alatt változik azon benyomások szerint, me
lyeket rajok az ismeretlen tárgyak gyakorolnak. Semmi sem 
kerüli el figyelmüket, mindent meglátnak, felfognak, észrevesz
nek. Imé ezek utaznak é l v e z e t b ő l ; hogy lássanak, tanul
janak, tapasztaljanak. Ott a szögletben ül két fiatal ember 
élénk beszélgetésbe merülve ; a tájék, hely etc. nem érdekli 
őket. Egyes szavak eljutnak füleimhez. „A repcze jól áll." — 
„Az export az idén jelentékeny lesz." — „Valóban." - „Az 
angolbank diseontója." — „A keleti kérdés." — Gyapjú, fagy-
gyú, stearin." — „Financziális előnyök." — Sir John Bro-
wingház vállalata."—„Syrup és kátrány." Imé ezek a com-
mh voyagjeurök, — ezek utaznak ü z l e t b ő l . A terem kö-
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zepén egy még legszebb korban levő férfi ül csöndes nyuga
lommal karszékében ; szemeit bágyadtan hunyja le koronkint; 
arcza merev, mozdulatlan, s alsó ajka komikus módon lefi
tyeg. Mellette ül valószínűleg kedves élete párja, egy hirtelen 
szőke, telt hölgy, erősen piros arczezal, hátra vetett fejjel, 
szemeit merőn a vele szemközt ülő suhanczra függesztve, ki 
boldog keveréke látszik lenni a kettőnek, mindegyikből 
bírván valamit, apjától a lusta szemeket, anyjától a tömpe 
orroeskát, mindkettőtől a véghetlen apathiát, mely fiatal ar-
czán úgy veszi ki magát, mintha egy héti deverna után szun
nyadoznék. Mindahárom néma, hallgatag mint a sír, s moz
dulatlan mint a szobor. Ezek nem bánják akármi történik kö
rülöttük s utaznak u n a l o m b ó l . Ezek csak szemeikkel s 
gyomrukkai szórakoznak, és épen nem tartoznak azon XIV. 
Lajos korabeli franczia udvaronczok közé, kiket a szellem
dús király csak azért szeretett, mert „igen kedves időtékoz-
lók" voltak. Ilyenek már nem apró tolvajok, hanem qualifi-
kált gyilkosok; nem lopják, hanem ölik az időt. Betegek, ki
ket nem lehet orvosolni; bűnösök, kiket nem lehet elitélni; 
végső esetben pedig szerencsétlenek, kiken azonban lehet szá
nakozni. 

Gyönyörű délelőtti idő volt, midőn egy geniális báde-
ni uri ember társaságában, kivel Carlsruheben ismerkedtem 
meg, a nagyszerű heidelbergí romok felé vevém utamat. Alig
ha van hely Németországban, mely történelmi érdeke mellett 
a természet annyi szépségét tudná egy pontban összegyűjtve 
fölmutatni, mint a hires egyetemi város Heidelberg. A Eajna 
és Mosel vidéke vetélkednek a szépség almájáért, de a Ne-
ckarvölgy oly hatást gyakorol minden szemlélőre, hogy rajna
vidéki ulját aligha teszi meg anélkül, hogy Heidelberget meg 
ne tekintené, s ha" látta, az elsőséget neki ne adná. A hatal
mas Königsstuhl sötét zöld erdejével hűs árnyat vet a kies 
völgyre, melyet az elég széles, de sekély Neekar folyam ha-



-*ü>£) 17S (&&>-

sit át, az egész városnak csak a hegy tövében engedve helyet, 
s mely hosszában növekedhetik tetszése szerint, de széltében 
két potentát a Königsstuhl és a Neckar zárja el útját. Az egész 
város, mint a legtöbb magyarországi falu, egyetlen utczából áll, 
de a viskók helyét palotaszerü házak foglalják el, megszakitva 
üde kertek és sétányokkal. Heidelberg utczáin sétálni, annyi 
mint nyárilakok, villák között kóborolni. Az egész úgy néz 
ki, mintha az emberek itt csak szórakozásból laknának s a fő
városi zajtól menekülve e helyütt keresnének nyugalmat és 
ídylli csöndet. Pedig hát, amint látni fogjuk épen nem idősza
kos vándormadarak fészke ez, hanem a múzsák szentelt ligete, 
ahol a szép természet anyakeblén századok óta gyermeki hű
séggel huzódék meg a tudomány. 

Az úgynevezett Molkenkurnál, melyhez kitűnően ápolt sé
tányokon s ültetvényeken át ér el az utas, nyilik a nagyszerű 
panoráma első képe. A gyönyörű város közel lábaink alatt fek
szik mint egy mosolygó gyermek a bölcsőben. A karcsú tor
nyos épület a protestánsok imaháza. Prágai Jeromos, Húsz Já
nos kebelbarátja 1406-ban ott hirdette ki tételeit először, me
lyek azonban amily visszhangot keltének az öblös templom 
ivei alatt, ép oly kevés visszhangra találtak a becsületes nép 
szivében. Távolabb a sz. Lélek temploma, melyet még a XV. 
században Ruprecht pfalzválasztó emeltetett, s ki ott nyugszik 
eltemetve s mely templom arról nevezetes, hogy a hajója a 
protestánsoké, a szentélye katholikusoké. A krónika azt mond
ja, hogy XIV. Lajos katonái ide szoriták be Heidelberg lakóit 
1693-ban, nőket, aggokat, gyermekeket, s azután fejükre gyuj-
ták a templomot. Ott veszett el a nép legnagyobb része. A 
középen áll a nagyszerű egyetem, számos melléképületeivel, 
colossalis chemiai laboratóriumával. Az egész együtt a híres 
Euperto-Carolina, a bécsi s prágai egyetemek után legrégibb 
a német földön. 

No itt állapodjunk meg. A középkori tudományszíomj? 
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mely felkarolta a klassikus multak hagyományait, hogy atf 
alapokra a haladás épületét rakja !e s a háborúk zajában egy 
magasabb, szellemi életnek is kifejezést adjon. Neckar kies 
völgyét alkalmasnak találta, hogy ott a divatos tudományoknak 
csarnokot emeljen. Távol a fővárosok zajától Európa egyik 
legszebb pontját választá ki erre. A XIV. század végén Heidel-
berg jelentéktelen hely volt s csak nagyszerű vára hirdette a 
középkori feudalismus vashatalmát; de a tudománynak emelt 
templom körül csakhamar egész város keletkezek s Heidel-
bergnek híre a Sorbonnéval, a római, oxfordi s bécsi egyete
mek hírével vetélfcedék. Itt hallgatták a lelkes ifjak Iveuch-
lin, Wessel, Wímpleling, Spangel előadásait. Emelték hírét a 
külföld előtt Melissus, Xilander, tanárok s a hires heidelbergi 
káté szerzői Ursinus és Olevíanus 1562-ben. Könyvtárával vi
rágzása idején alig mérkőzhetett más hasonló. Midőn J 622-ben 
Tilly a várost elfoglalta, a híres könyvtár a római pápának 
ajáaltatott' föl, s máig a vatikáni gyűjtemény jeles részét kép
viseli. A francziák még a maradékot is elczepeiték s a mosta
ni mintegy 200,000 kötetre menő gyűjtemény a múlt század 
végéről veszi eredetét, Volt idő, midőn Európa leghíresebb em
berei e forrásnál olták tudományszomjukat s hazai ifja-
ink kozől is nem egy itt nyerte kiraüveltetését. Jelenben a 
heidelbergi egyetem kiváltképen a természettudományok terén 
mutat föl kitűnő szaktanárokat s Bunsen vegyésztanár neve 
egész Európában ismert. Végy eszi laboratóriuma a legnagysze
rűbbek egyike. Hallgatóinak száma a hétszázat meghaladja. Ne
vezetes még benne az, hogy a katholikus és protestáns theolo-
gia egyformán előadatík s. amit az egyik tanteremben mint 
igazságot vitatnak, a másikban meg-czáfolnak; amit itt ki
emelnek, ott legyaláznak, — mindez a legszebb testvéri egyet
értéssel történik. Sajnálnom kell, hogy látogatásom szünidőkre 
esett; akkor professor s diák szerteszélylyel szalad, a múzsák 
csarnoka üres. Néhány diák species ott marad magnak s ko-
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rnikus ezifraöltözetével fogalmat nyújt a német egyetemek hall
gatóinak sajátos costumjéröl, azonban az egyetemi raúzsafiak 
életéről aligha. 

Végig tekinténk a tájon. A Neckaron tul lombos erdők 
sötétjéből előfehérlik Dilsberg, a harminczéves háború alatt 
nevezetes erősség, e század elején pedig fogház. A hejdelbergi 
egyetem ugyanis bírta a középkori híres egyetemek minden 
előjogait, többi között a pallosjogot is. Arról ugyan nincs tudo
másunk, hogy mint a pesti egyetem valaha valakit halálra 
itélt volna, de hogy a renitens és kicsapongó diák urak néha 
csupán carcert kaptak s a dilsbergi várba bellehbeztettek, ar
ra már van adat. Sőt az akkori kor rémítő szigoráról is fogal
mat alkothatunk magunknak, ha meggondoljuk, hogy vala
mely kíváncsi tourista meglátogatván a raúzsafiak börtönét, az 
udvarias porkoláb sajnálatát fejezte ki előtte, hogy sem a börtö
nöket, sem az elitélteket meg nem mutathatja, miután a tisztelt 
fogoly urak még kora reggel valamennyien kimentek majá
lisra s magukkal vitték a kulcsokat. Ami mindenesetre igen 
humánus berendezés volt. A diák, ha megunva az iskolasza
got, valamely csinyt tett, a szigorú törvény értelmében azon
nal megbüntették két héti vakáezióval. Azért heidelbergi diák 
lehetett az is, ki először találta ki ezen jeles mondást: „In" 
manchen Pállen des irdis-ehen Lebensist eme schwere Aufgabe 
ehrlich zu bleiben." 

Sétánk gyönyörűen üde erdőkön vezete keresztül. Egy
szerre mint egy varázskéztől felrántott lepel alól előtűnt a hí
res heidelbergi várnak, Németország Allhambrájának colossá-
lis kapuzata. 

Soha rom nem tett rám nagyobb benyomást. A természet 
anyai szeretetét még nem mutatta ki nagyobb gyöngédséggel 
az enyészet áldozatai iránt, mint itt. A roppant magas s fara
gott kövekből álló csonka falakra íestői kanyarulatokban fel-
huzódék az örökzöld repkény, a pusztulás szomorú nyomait 
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ideális szépséggé alakítva át. Midőn a vár udvarára értem, 
meglepetve tekintek körül. A Neckar felé néző régibb Ru-
prechtféle épület megsötétülve az idők terhe alatt mintegy ijesz
tő rém emelkedik ki s a szétdűlt s repkénynyel befutott ablak
mélyedésekben, honnan egykoron fejedelmi várhölgyek tekint-
getének epedő pillantásaikkal a kies Neckar völgyre, most si
vító véresefiak tartózkodnak, az enyészetben egyetlen jelensé
gei az életnek. Szemközt az imposáns Otto-Henrikféle épület 
csupasz falazata meredezik az ég felé, középkori" faragványok-
kal ékitve. Kiálló tornyocskái, erkélyei, balkonjaival, szobrai
val nagyszerű látványt nyújt. Nincs is nagy Németországban 
még egy rom, mely ennek íestöi szépségével vetekedhetnék. 
Hosszú s üres ablaksoraival, közben remekmívű faragványai
val mintegy óriási eortina tűnik föl. Itt-ott meglátszanak a 
pusztitó bombák nyomai, a harminczéves háború s a XVII. 
század végén itt garázdálkodó francziák müvei. A vár köze
pén nagyszerű kut van elhelyezve négy gránitoszloppal, me
lyek hajdan Nagy Károly ingelheimi palotáját ékesiték. Balra 
a szögletben a várnak még némileg megőrizett része a vastag 
toronynyal; alatta félelmes kazamaták, titkos folyosók s kijá
ratok. 

Századokon át e vár volt a bajorpfalzválasztók székhe
lye. Még habsburgi Eudolf veje; szigorú Lajos kezdte épittetni. 
Azután Rupreeht a német király s egész sora a pfalzbajor vá
lasztóknak le egészen V. Frigyesig, ki nagyravágyó neje, Stu
art Mária unokája által tüzeltetve elfogadta az elégületlen cse
hektol felajánlott koronát s egy egészen télen át viselé azt 
nagy lelki aggodalmak közt, mig tavaszra szerencsésen meg
fosztatott attól. Ezért nevezték őt a történelemben téli király
nak. A jámbor fejedelem utolsó volt azok között, kiknek fé
nyes udvarát Heidelberg látta. Azontúl a császár tette rá a ke
zét. A XVII. század végen ismét a pfalzválasztók szerepelnek 
benne? de a székhely ezután Mannheim lön. A legiszonyúbb 
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pusztítást a franc2Íák követték el rajta 1693 ban, midőn egész 
Heidelberget leégették; a nagyszerig pompás várat légberö
pítették. Azóta egy néma, szomorú rom, melynek kiáltó pa
naszát az emberi szív vadsága "ellen csak a természet meleg 
részvéte csillapítja s majdnem kétszázadon át szelíd moh s 
futó indával takarja sebeit, 

nltx\é ! — monda társam — mily csodálatos játéka a sors
nak, Míg e vár fejedelmi fényt látott, addig az ellen látogat* 
ta ; most hogy puszta rom, jó barátok látogatják ; míg hire 
volt hatalmának; mindenki ellenszenvét birta, most hogy csak 
csodás szépségének hire maradt fön; mindenki szereti. Míg 
teljes fényében fenállott, ellen és vihar pusztított rajta, most 
hogy magában pusztulni kezd? a természet szépíti meg azt. 
Ep azért nevezzük mi Allhambrának., mert a granadai már 
nem a mienk, A nagyszerű mór palota romjai az oroszlánud-
varral nem lehetnek ennél szebbek, XIV. Lajos egy érmet is 
veretett az itt kimutatott barbarismus emlékére ily fölirattal: 
„Heidelberga deleta," -— de e romok nemcsak a régi letűnt 
dicsőséget, hanem a franczia kegyetlenséget is hirdetik. A Hei-
delberga deleta él, a nagy király trónja ped'g összedőlt." 

,?Ismét egy uj bizonyság arra, hogy a multak képe a jelen
ben megszépül. Ha e vár as volna, ami volt, nem érdemelné meg 
azon ábrándos lelkesülést, melyet iránta mutatnak, de romjai
ban megszépült s a mily mértékben fogyott hire s dicsősége^ 
azon fokban emelkedett érdeke a lelkes utókor előtt Sőt kocz-
káztatni merem azon állítást, hogy a granadai Allhambrától 
sem áll távol, lm a hires oroszlánudvar; igaz ugyan, hogy az 
eredetiben faragott oroszlánok szerepelnek, az itteniek pedig 
még faragatlanok. Látja ön ott azt az öt diák urat? íölcsiptetett 
szemüveggel, amint hátukat a kút kerületének vetve valódi 
vadállati pillantásokat vetnek az el el lebegő hölgyekre. Talán 
veszedelmesebbek, mint ott az igazi AUhambrában,eí 

Társam elnevette magát, 
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„Mindenesetre ! Valóban oroszlánudvar. Nem igen látszik 
meg rajtok a szelidités." 

„A dressura, mondaná ön. Oh boldog ifjúkor! midőn 
nem tettekkel, hanem toilettel iparkodunk figyelmet ébreszteni 
s egy röpke pillantás valamely epedő szemekből büszkébbek
ké tehet, mint három kutyabőrre irt doktori diploma. Húsz 
év, csinos külső, egy pár garas a zsebben, meg van minden. 
Mint Gaudy mondja: 

Zwanzig Jahre, braune Haare 
Krauser Bárt um lapp ' und Kinn, 
Leichte Waage, leiehte Waare, 
Fester Glaube, lock'rer Sinn. 
Nie nach W e n n und A b e r fragen 
Kraft im Arm, Trotz unter'm Hut, 
Statt Beweise zugesehlagen — 
Da ist zwanzigjahr'ges Blut. 

És ez nem tréfa. Ilyenek a fiatalok mind. Száz közül 
egy készül komolyan az életre; a legszebb idő haszontalan -
ságok közt múlik el. Előbb tanulnak meg költeni, azután sze
rezni. A hiúság van velük. Ott van mellényük, kabátjuk sza
básában, a fenálló inggallérban, a nyakkendő csokrában, a kö-
lyökbajuszban, s a felbodrozott fürtökben. Többször tettem 
azon tapasztalatot, hogy a fodrászi művészet remekét elötünte-
tö kikenezefiezélt fej rendesen üres. Bornírt emberek ismer
tető ]ele hajuknak miképi hordása. Egy fiatal ember értékét 
rendesen elárulja külső*megjelenése. Talán ilyenekre mondta 
az elmés Saphir, hogy csak néhány burgonyát kell zsebbe 
dugniok s kész a r o s t b o e f. ügy látszik a heidelbergi múzsa-
fiak , a Ruperto-Oarolina, e ránczos képű alma maternak fiai 
olvastak valaha valamit Aesop szamaráról, mely oroszlánbört 
talált, No ne tartson igazságtalannak! Németország Allham* 
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brájának oroszlánudvarában meg lehet bocsátani egy kis mo-
ralizálást." 

„Hát ön soha sem volt fiatal ember? Honny sóit qui 
mai y pense! En igen. „Es gibt Leute, die sieh die Jugend 
im ihren Lében nicht abgewöhnen können"— mondja Kotze-
bue. Többé kevésbbé mindnyájan keresztül mentünk az ifjú
kor betegségein. Akadémikus koromban ón is olyan voltam 
mint a többi s örülnék; ha kedélyem üdesége-most-is-az len
ne, mely volt akkor." • 

„Megengedjen; de én a német diák urak életmódját a 
legnevetségesebbnek tartom a nap alatt Nincs abban annyi 
költészet mint egy tyúk'agyvelejében. Stereotyp kiadása a 
komolynak, s komolyan megtartott ostobaság; fontoskodás a 
kicsiségben kezdve a mensur-túl a salama.nderig. Nézze csak 
ön ott ama fiatal urakat hosszú lovagcsizmáikban, aranyhím
zésű mellényeikben, fecskefészek alakú sipkáikban, mintha 
egy kávés csésze alját tették volna fejükre. Kolibri madár sem 
lehet - czifrább. Ezektől egy Plató sem . tudná elvitatni, hogy 
most minden /tourista őket bámulja. Hogyan feszengnek, mily 
festői állást vesznek, mily pittoresk csoportozatot képeznek, 
méltók lennének egy Bourgi^non akarom mondani Hogarth 
ecsetére. Állítsa őket egy svadron vászonnépség, s egy bata-
illon sörös kancsó elé, s látni fo^ja mily achillesi hősiesség 
van bennük; hanem egy archimedesi vagy Carn ötféle tanté
tel ellenében aligha csatát nem vesztenének." 

„S mégis ők képezik ama generatiót, mely ujabb idők
ben a világ bámulatát ébreszté fol"" — vága közbe iársam 
kissé erősnek találva kifakadásomat. 

„Igaz, .— az utóbbi hadjárat alatt az értelmes germán 
ifjúság mint hajdan a hellén ifjak az isthmusi s olympiai já
tékokon, pálmakosz.orúval jött vissza a harcztérről Vereked
ni jól tud; azt nem lehet tagadni. De ilyeneknek több része 
Tan a szerencsében mint a dicsőségben. Bizony, higyjen m* 

12* 
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kem, nem ezek nyerték a csatát, hanem az egyszerű nép, me
lyet több honszerelem mint dics vágy vezérlett. Tisztelet a 
kivételnek, de mai nap a világ még mindig elég bolond arra, 
hogy a nyers erőt megvesse, s a dicsőséget egyesek taktiká
jának számítsa be. Azt hiszem, nagy baj lenne, ba ilyenekből 
állana Németország ifjúsága* Ezek ugyan nem fognak csatát 
nyerni; még olyant sem, minőt Martín Opitz von Boberfeld 
nyeri a német irodalomban ; akiről tudjuk, hogy szintén hei-
delbergi diák volt — kétszáz évvel ezelőtt. Különben hagyjuk 
az, arszJanókat Kíváncsi vagyok Heidelberg másik nevezetes« 
ségét látni, - az óriási hordót,". 

A várudvarban balra egy széles pinezegádor nyilik meg 
az utas előtt. Egy udvarias uri ember legottan előlépett s mi
után a bemeneti dijt, meiy egy bádeni hatosban van megálla
pítva,, lefizettem, megnyitá előttünk a pincze ajtaját s mi lesi
ettünk. A pincze ugylátszik nem arra volt szánva, hogy boro
ka t tartalmazzon; inkább földalatti terem, hol hajdanta a vár-
őrség tanyája volt. Az előrészben rögtön megragadja figyel
münket egy colossalis hordó, mely ott unatkozik egyik szöglet
ben ; de ez csak a bevezetés a tulajdonképeni csodahordóhoz, 
mely a pinczeterem második részét egy maga egészen elfog
lalja. Nem kisebb mintegy magyar alföldi ház, csak hat öl 
hosszú s korongjának átmérője ötödfél öl. Ott terpeszkedik szét 
idomtalan nagy hasával mint egy indiai bálvány, Tisztességes 
gyomrában quadrillet tánczolhat huszonnégy pár ember. Elfér 
benne 236 ezer pint akármi, azonkívül az egész reusz-schleitzi 
herczegség, a san marinói köztársaság s a schaumburg-lippei 
összes hadsereg. Mintegy 120 év előtt készült s állítólag két
szer volt megtöltve. Jelenben üres s mint néma symboluma a 
liberális agynak, ott ül nagy lustán, s hagyja magát bámultatni. 
Elöl csinos faragványok ékitik, mig két oldalán kényelmes 
lépcsők vezetnek föl tetejére, melyen mint egy terrasseon sé
tálni lehet. Egy derék angol, kinek nem volt más dolga, kiszá-
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számította* hogy tallérokban kétszer beleférne Anglia összes 
adóssága, aranyokban mindaz amit a continens bír, ha pedig 
igaz gyöngy gyei megtöltenék, többet érne mint egész Európa. 
Szép, ha ugyan igaz. 

A hordó mellett van Perkeonak Károly Fülöp választó
fejedelem hires udvari bolondjának szobrocskája, kinek min
den bolondsága mellett azon okossága is meg volt , hogy sze
rette a bort. Egykor midőn a fejedelem udvarát mulattatá, 
egy drastikus élczczel annyira megnevetteté urát, hogy az 
ezen obligát kifejezésre fakadt: „Kérd országom felét, neked 
adom!" Mire a derék bolond igy válaszolt: „Azt ugyan nem 
teszem, mert akkor neked nem maradna semmi. Ha orszá
god felét ide adnád, akkor mindjárt beszegődhetnél hozzám 
bolondnak." — „Hát kérj mást."— „Jól van-úgymond Per-
keo, — annyi bolond embernek emeltettek már szobrot, hogy 
ideje, miszerint egyszer valahára egy okos ember is része
süljön e szerencsében. Emeltess nekem is szobrot." A szaván 
fogott fejedelem megtette a tréfát,, de a szobrot a heidelber-, 
gi pinczében, a nagy hordó mellett állitá föl. 

Egy rövid séta után, melyet a várárokban tettünk, 
hosszas kanyarodás után elértünk a keleti toronyhoz. A 
francziák ezt is légberöpítették, de a massív épület a lőpor 
erejét csúffá tette. A roppant torony nem repült széljel, hanem 
az iszonya erő hatása alatt két darabra tört. Az egyik még 
most is áll, - a másik rész mint egy 82 láb magas s három 
öl széles fal egy darabban lefeküdt az árokba. Még mosfc is 
látni a fekvő darabban a kacskaringós csigameneteket, ab
lakokat, lehet hogy egy egész terem van benne sértetlen. 
Mintha egy colossalis pallossal ketté vágták volna. Hiába a 
régiek nem ugy építettek mint napjainkban, midőn a három, 
négy emeletes paloták alig néhány év lefolyása alatt lekíván
koznak a földre.. A mai épületek olyanok mint a mai embe
rek •; sietnek élni ; alig hogy felnőnek már strupirtak. Kívül 
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szép, elragadó, belül romlott Ritkán vénülnek meg g na
gyon korán kezdi őket bántani a — podagra* Megránczosodnak, 
arczuk kieserepesedik, minden csontjuk inog, binog s az em
ber nem győzi őket — gyógyítgatni. Itt is fáj, ott is fáj; a 
patika többe kerül, mintáz egész dolog. Mai nap az ember
nek átlag adnak ötven évet, egy háznak harmínezat. Sokszor a 
ház el sem éri a nagykorúságot, be sem vár valamely erösebb 
idegrázkódtatást, hanem egy váratlan napon szépen e l á j u l , 
vagy a g u t a ü t i meg, mint minap történt Bécsben egy pénz 
aristocrata palotájával a Kolowratringen. Biz azt nem hoz
za életre semmiféle Eau de Cologne, A régi emberek s régi 
épületek hosők voltak; a sors és elemek csapásai alatt is szi
lárdan megálltak; a pusztulás törvényei alól szintén nem vol
tak kivéve, de csontjaikat az idők őrlő foga sem tudta meg
emészteni. 

Felmentünk a nagy terrassera. Fönséges tájkép bonta
kozott ki szemeim előtt. Társamegy darab barna üveget von 
elö? melyen keresztül nézve a nap ragyogó fényében az egész 
tájék Nápoly gyönyörű s feledhetlenül szép egálját varázbiá 
elő. Az egé«z táj hegy- és völgyeivel, a Neekar ezüstös folya
mával, a város villaszerű kedves, mosolygó házaival mint egy 
arany habokban látszék úszni. Lábaim alatt terült el a tisztes 
rom sajátos alakjával, bizarr tornyaival, folyondár- s repkény-
nyel befutott falaival. Az egész mesés, tündéri fényben ra
gyogott Leültem egy árnyas ia alá, mig derék badeni társam, 
mint egy kóbor arab, midőn az arany fényben úszó sivatagon 
végigtekint, benső áhítattal legelteté szemeit a nagyszerű vi
déken. A valódi szépség első szemlélete megnémító hatással 
van. Mindketten szótlanok valánk. A természet fönsége nem 
tür elemzést, ki azt tenné önmagát fosztaná meg az 'élvezet
tő l Miként a fejünk fölött úszó felhők lassankint szétszaka
doznak, ugy a természet csodás varázsa is széljel foszlik, ha 
valaki bonczolja azt. Csak midőn a szépség szemléletének 
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kellemesen bágyasztó hatása szűnni kezde, szólalt meg 
társam. 

3,Gyönyörű vidék! Ide nem kell patriotismus, hogy az 
ember mindvégig szeresse azt.tí 

„Hátha ön a magyar rónát látná, midőn a nap lényé
ben a délibáb feltűnik s a roppant láthatáron aszó városok, 
falvak, tanyák tűnnek fel. Mintha egy tündérkéz öntené el a 
vidéket kimerithetlen bőségszaruból. Ez a természet játéka, 
melylyel az unatkozó embert mulattatja a sivár vidéken. 
En b á m u l o m , hogy a hegyes vidék lakója meg tud halni 
honvágyból, szeme és lelke megszokta a nagyszerű természet 
panorámáját, de hogy a rónák szabad szülötte, mint hazám-, 
ban gyakori, harmatát vesztett virágkint elhervad, ha idegen 
földre jut, — azt é r t e m . A szép vidék, táj egy lap a ter
mészet könyvében, melyre, mint Mózes kőtábláira, Isten, a 
nagy Alkotó irta le eszméit. Boldog ki e sorokat olvassa és 
é r t i " 

„Megfejtve találom a régiek naturalismusát, szólt társam 
enthutiasmussaL Az embernek örökké meg volt az érzéke a 
szép iránt. A szépben kereste az Istent; nem csoda, ha az 
Összes érzékeit igénybe vevő természetet istenité. A termé
szet imádása a legigazoltabb vallás az emberben, mely ugy-* 
szólván veleszületett. Istennek hatása az emberben." 

7,No no, — egy kissé messze megy Ön uram! szóltam 
közbe nevetve. Minden felvilágosult fő a szó nemesebb értel
mében naturalista s a különbség csak abban áll, hogy a natura-
lismus nálunk nem vallás, nem confessió. Mi a szépet Isten
ben találjuk föl, az örök szépben az ísrent. Az elsőt már 
Plató nagy elméje pillantá meg akkor, midőn a földet sttrü 
éj homálya fődé, s melyet csak a klassicismus aranysugarai 
világitáaak meg. A természet Istennek eszméje, de nem Isten 
maga ; emanatiója az isteni erőnek, de nem az erő maga ; 
nagyszerű okozat> de nem ok. Minket a természet, a supra-
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naturalismusra vezet, — a naturalista ettől távol van s ép 
azért naturalista, inert az utóbbit elveti." 

„El is kell vetnie, mert az emberi elme csak a ter
mészet véghatáráig hatolhat előre a tudás utján ; ott megáll." 

5,De nem áll meg, — mert ahol a tudás útja megszű
nik ott következik a h i t . Isten az ember miatt teremte a 
természetet, s nem a természet miatt az embert. A termé
szet csak médium az ember előtt." 

„Uram! Halljon Ön egy syllogismust. Ha Isten pusztán 
az ember miatt teremtette a természetet, akkor a természet 
is ngy mint az ember mulandó lenne; de a természet állan
dó, tehát lehetetlen hogy az ember miatt létezik. Különben 
is az okozat nem előzheti meg az okot; a természet pedig 
mint okozat előbb létezett, az embernél, mint az oknál. A ter
mészet hat nappal öregebb mint az ember." 

„Ebből az következnék, hogy állitásom igazolására Is
tennek először az embert kellett volna teremtenie. De hová 
tette volna ; ott lógjon a semmiben, mint egy atom. Bizony-
nyara helyet kellé neki készíteni azon lény számára, kit te
remteni akart. Előbb meg kell vetni az ágyat, ha aludni 
akarunk benne ; fölépiteni a házat, ha lakni akarunk benne. 
Az ember létének oka előbb volt, mint a természeté. Azért 
az ön okoskodása, — bocsánatot kérek, - nem helyes." 

Csalódnék azonban az, aki azt hiszi, hogy egy német 
ember fejéből rövid idő alatt kilehet verni azt, amit oda be
vett. Egy óráig tartott a csata, melyen át syllogismusokka] 
egymást megkötöztük, ratiociniumokkal tönkrevertük, dilem-
mákkal sarokba szorítottuk, soritesekkel emberségesen meg-
gyomroztuk. Mind hiába. Társam szeretett —• disputálni. 
Utoljára már hajlandó voltam egy európai tekintély szavait 
czitálva, mint hatalmas bombát elsütni, hogy vége legyen 
a harcznak ; mielőtt azonban e merész tervemet kivittem vol
na, ellenfelem váratlanul egy pisztolylövéssel leterített. 
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„Nem éhezik ön uram; jó lenne megindulnunk." 
A nap fölöttünk szintén megunta a tudományos vitát, 

amint az kedves olvasómnál is megtörténhetett. Fogta magát, 
úgy elbujt egy barna felleg mögé, mintha szégyelte volna, hogy 
praelectión kellé jelen lennie. Igaz, hogy aKathedra fönsége mi 
kívánni valót sem hagy a hátra, hanem inkább a professorok ; 
amint az akárhány egyetemen történik. Az elbúsult táj szörnyű 
megbánást ébreszte bennem. Soha többé nem philosophálok 
a szabadban. E tudomány csak csöndes szobákba való, poros 
könyvek közt, pislogó lámpa mellett. A természet nem szereti 
az okoskodókat. 

Még egy pillantást vetek a tájra, fogadatlan prókátorsá
gom kedves tárgyára. Búcsút akartam venni a hegyek és völ
gyektől, a szép Neckartól, a festői romoktól, de most az egy
szer mosolygó tekintet helyett az egész táj oly durczásan né
zett rám hogy kénytelen voltam megadni magamat. Oh szép 
vagy természet! szép még most is, midőn neheztelsz rám, hogy 
tizenötéves iró létemre philosophálni kezdtem öledben a belyett, 
hogy udvarias bókokat súgtam volna füleidbe. Nem hiába min
den nyelvben nőnemű vagy, önmagadat meg nem tagadhatod 
illik hozzád, ha egy kissé haragszol;' csak békülj ki szaporán, 
— hiszen ládd, már megbántam bűnömet. 

Midőn szállodánkhoz leértem, minden terem zsúfolva volt 
utasokkal. Társam mesteri könyökének köszönhetem, hogy 
egy asztalnál helyet kaphattam. Nincs borzasztóbb jelenség, 
mint egy éhező és étkező embertömeget látni. Mondhatom nem 
sok aesthetika van abban, ha valamely kíváncsi embei betéved 
egy állatsereg]étbe s megvárja az órát, midőn a fenevadak di~ 
niroznak, de még kevesebb a müveit, keztyühordó vadak ét
kezésében. A tányérok, evőeszközök, poharak csöngése egy 
kolossalis zenemiivé olvad össze, melyet mint egy a tenger mé
lyéből fölemelkedő zsivaj lassankint elnyom a megkezdett tár
salgás. A futkározó pinczérek, kik e eolossalis zenekarban a 
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karmesterek, csupa buzgóságból itt-ott egy panaszos andante 
solóra, majd valamely allegro duettóra, a végin pedig rendesen 
egy nagy majestoso septett neheztelés re adnak alkalmat. Aki 
elfújta a nótáját, azaz jól lakott, megtörli föinstruraentumát, a 
száját s megy odább. Nekem a ooncert végén egy piccicató so-
lóm volt a föpinczér úrral, mely azután egészen furiosóba ment 
át> amennyiben borzasztóan borsos árt követelt közreműködé
semért Főzenekarmester létére szörnyen roszul adta a—taktust. 
Én két negyed ütenyben étkeztem, ő pinczérsége pedig kegyes 
volt négy negyedet számítani. így jár az ember, ha előbb meg 
nem nézi a partiturát; ezentúl az étlap átnézése nélkül soha 
hasonló concertben részt nem veszek. 

Még egy sétát tettem Heidelberg árnyas sétányain. Este 
felé nagy csoport katonaság vonult be a városba. Valamely ed
dig megszállt franezia várost ürítettek ki, onnét jöttek.. Az út 
szörnyen megviselte szegényeket. Ezek még a béke időben is 
folytatták a háborút; meg is látszott rajtuk. Napsütötte barna 
arczuk, megviselt egyenruhájuknak miatta szörnyen szánandó-
lag néztek ki. Ezek itták meg a porosz győzelem levét. Ne-
hánynyal szóba álltam s mondhatom nem igen magasztalólag 
szólottak azon derék kormányról, mely őket, miután a mészár
széktől megszabadultak, az ellenséges földre internálta. A di
csőséggel is hamar jóllakik az ember. Ezeknek nem egy hamar 
jő meg kedvük újra verekedni. Pedig a kópé porosz ebben is 
szeretetreméltó gyöngédséggel járt el. A szövetséges fejedel
mek katonáit rendesen a legnagyobb csatatüzban előre küldte ; 
a badeniek és bajorok vesztesége aránylag ugy áll a poroszhoz, 
mint egy a százhoz ; saját fiait pedig kimélte, s ha valamely 
erősséget elfoglalt, oda övéit helyezte el. Az utolsó hadjárat óta 
a déli németszövetséget hűtlenül elhagyott népek nagy keser
vesen vakarják tarkójukat s a mindenféle csapások litániájába, 
ők is beteszik: „a poroszok barátságától ments meg uram 
minket la Hanem már most késő. 
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X. 

War* halb so leleht die That, wíe der Oedanke* 
Wir hatten eine Welt voll Meisterstücke. 

Baupack, 

A német kis residentialís városok hívebb képét alig ta
lálja föl az utas teljes eredetiségében annyira, mint Hessen-
Darmstadtban. Mindaz rait valaha a kedélyes Hacklander, 
az apró német székvárosok életének e mesteri ecsetelőj étöl 
olvastam, egyszerre megelevenült emlékezetemben; az újkori 
don Quixote, don Larioz nevetségesen nemes alakjának, az 
európai rabszolgaélet mystikus bárójának, az előítéleteket le
győzni tudó Eugen Stillfried daliás jelenségének, a kedélyes 
Stubel szabónak, egész csomó stereotyp állam-, törvény-s ud
vari-, kereskedelmi-, közlekedésig városi tanácsosnak, s mű
vészileg festett ártatlan Klárának s a t . képzelmem uj életet 
adott. A szép és kellemes, a rút és félelmes, a komoly és 
nevetséges, jel!em, szokások és eseményekben, melyeket e 
legnagyobb német regényíró oly csodás bájjal tudott megörö
kíteni, — mind előttem állott. Az a szerény öltözetű fiatal 
leányka, ki kisded batyuját hóna alá szorítva, ép most egy 
szűk sikátorba fordul be, talán egy minta Teréz, az okos és 
derék tánczosnÖ feledhetlen alakjára, — mig ama komoly 
uri ember, ki lassan s megfontolt léptekkel halad előre a jo
viális Steiner tanácsnok, ki most az „enyvolvasztóC£ klubba 
siet. Nem tudtam megmagyarázni miért, de e csöndes nyu
godt városkában minden alak israeröskint tünéfc.föl előttem 
s a mit egy genialis német író hatalmas ecsete elém festett, 
azt most mind megértéra. A regényírók közt is van különb
ség; s bárki mit mond, lehet tanulni azoktól is. A valódi 
élet festője, minők kiváltképen a nagy angol regényírók, há-
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lásabb téren mozog, mint a képzelemé. Az embereket úgy 
festeni, mint aminők, mindig tanulmányra mutat s ad egyút
tal alkalmat. Aki Hacklander müveit ismeri, az igazat fog 
nekem adni. 

Ily kellemes reminiscentiák hatása alatt jártam be e 
kicsiny várost, mely egy önálló kis herczegség székhelye sa
játos szokásainak, életmódjának leghívebb képével. Darm-
stadt, bár neve elég ominosusan hangzik, mint a többi kis 
német residentiák, mintegy középhelyet foglal el, a nagy vá
rosok és falvak között. Meg van benne a fővárosok fénye, 
kényelme, szórakozása, s a falusi élet idylli csöndje, egysze
rűsége, monoton élete; meg van benne a főváros első kellé
ke, az udvari élet, a kormány s a közigazgatás, de hiányzó 
belőle a zaj, elevenség, nagyobbszerü üzlet és kereskedelem. 

-Minden kicsiben, en miniatűré történik; csak a berezeg ma
ga n a g y. Van egy kis nagyherczegi palota, mellette egy 
kis nagyherczegi színház, egy kis nagyherczegi istálló, egy 
kis kaszárnya, egy kis piacz a hadsereg gyakorlatainak szá
mára s egy tüzér laktanya^ melyben az állam tizenkét ágyú
ja éjjel nappal őriztetik, nehogy valakiben kárt tegyen. Ha 
már egyszer azokat elő kell húzni, mi ritka eset, akkor már 
nagy baj van, A kicsiny piaezokon pediglen vannak kicsiny 
álló s lovagszobrok, a kis nagyherczegek emlékére, ha tud
niillik jól viselték magukat s megérdemelték e tisztességet. 
A kis nagyherczeg mellett van egy parányi ministerium, egy 
piskótányi felső parlament, melyben szépecskén ülnek tizen
öten s egy alsó parlament, melyben vannak harminczan. Azok 
elvitatkoznak, bölcs s tanulságos beszédeket tartanak s néha 
oly fontos határozatokat is hoznak, hogy az egész világ nem 
tud róluk semmit. Minden ötödik ember tanácsos, minden 
tizedik czég birtokos udvari szállító s minden tizenötödik 
rendszalagot hord. S ez apró ministerek, tanácsosok, udvari 
sssállitók, udvari lakájok, lovászok, kocsisok félistenek a m a -
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guk körében. A kis minister oly magasan hordja orrát su
ba! ternusai előtt, hogy Talleyrand vagy Kaunítz sem tehette 
különben a maga idejében. Minden vonásából kitűnik mily 
roppant állami gondok súlya nyomja. Erősen meg vagyon győ
ződve, hogy az európai diplomatiában hátra hagyja keze 
szennyét. Feledni látszik, hogy Goethéről soha sem tudta 
volna meg a világ, hogy minister volt, ha nem lett volna 
egyúttal Goethe. Hanem az mit sem tesz. A többlek is mind 
az államkanczellártól kezdve az udvari kályhafütöig teljes tu
datában vannak rangjaiknak; mindent komolyan, megfontol
tan tesznek, óvatosan, figyelmesen szólanak. Az udvari in-
triguák és pikáns események elmondásában a legmélyebb 
jobbágyi hódolatot tanusitják. „Ma ö fensége, ami legkegyel
mesebb urunk, fönséges fogait jelenlétünkben legkegyelme
sebben piszkálni méltóztatott/6 vagy „tegnap ő nagyherczegi 
fensége saját fenséges ajkaival sokat jelentőleg ásítozni ke
gy eskedett/*" Az ily fontos^ s a népek sorsára kiható ese
mény azután a hír szárnyaira kei, elhagyja a palotát, bejár
ja a főúri termeket, lemegy az istállóba, konyhába, a város
ba, a kocsmákba; az emberek fönt és alant fejet csóválnak, 
suttognak, sokat jelen,őíeg néznek egymásra s törik & fejü
ket az esemény jelentőségén mindaddig, mig valamely ujabb 
udvari hír hozzájuk le nem szivárog. 

S aminő a kis németberczegségi udvar, olyan a város 
és népe. Az emberek illemtudók, csöndesek, nyugodtak s 
szent áhítattal tekintenek a föntebb állókra s véghetlen ké
nyesek a rangfokozatot illetőleg. Sehol sem annyira uralgó 
a kasztrendszer, mint a kis német residentiális városokban. 
Minden kimért rendben és csöndben megy; az emberek ha-
rangszóra esznek, dolgodnak, s alusznak, mint egy intézetben. 
Ha nagy néha napján híre futamodik, hogy valamely kis 
csapszékben verekedés volt, valamely életunt ember fölakasz-
tá magát, valamely színésznő megszökött^ egész forradalom 
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üt ki a városban; beszélnek róla hónapokon át. Különben 
az élet egészen patriarchális. A jámbor fejedelem úgy él köz-
tük^mint az apa gyermekei között. Eljár az iskolákba; meg-
examinálja a fiúkat, inti őket hazaszeretetre, vitézségre, sat-
amint illik. Elfogadja az üdvözlő küldöttségeket névnapon? 
születésnapon, uralkodása évnapján, keresztelőkor. El el megy, 
megint visszajő, s az mindannyi ünnep a derék városnak. 
Ha valamely családi ünnep van, a hü város első kötelmének 
tartja kedveskedni az ő jó urának; hoznak neki ajándékot, 
virágot, gyümölcsöt, sőt mint tiz évvel ezelőtt egy helyen tör
tént, hat darab kávés kanalat. Mindez igen gyöngéden, szé
pen s illedelmesen történik. A helyi lapok egész hasábokat 
irnak arról; obligát hódolat kifejezésekkel tarkitva. Sajátsze
rű, hogy a kis residentiális lapokban legtöbb a z : „ a m t l i -
ches £ c rovatban van. Mig a nagy osztrákmagyarország lap
jaiban itt-ott van néha nyolcz, tiz sor hivatalos, ez apró la
pocskák hemzsegnek attól. A journalisták, lapszerkesztők 
potentátok az ily kis fővárosban. Néha a minister is kezet 
szőrit velük s a fejedelem még a nevüket is tudja. Ezek az
tán irnak valódi német bőséggel mindenről. Az egész állam 
históriája ott van hasábjaikon. Ha pedig bekövetkezik vala
mely családi vagy nemzeti ünnep, megjelennek a szelíd s 
vad poéták s gyönyörű rythmusokban énekelnek meg gye
rekágyat, temetési, névnapot, lófuttatást, ami akad. S e mel
lett mindnyájan elégedettek, boldogok. Hanem azért az ide
gen előtt elég büszkék és rátartok, különösen kik az udvar
ral valamely összeköttetésben vannak. Egy Malbourough sem 
mondhatta több negéddel, mint egy tisztességes livrébe öltö
zött s általam megszólított inas, e szavakat: „Mein Herr, 
ich bin vom Hof." 

Amit itt elmondtam, annak hü képét adja a város. Az ut-
czák tiszták és szélesek. A széles Eheinstrasse közepén van 
egy izlésteljes tér négy palotaszerü épülettel körül zárva, An-
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nak közepén áll egy idomtalan s vörös homokkőből készült 
százharmineznégy láb magas oszlop, s annak tetején I. Lajos, 
\ )ssen-darmstadti nagyherczeg szobra. E jámbor fejedelemnek 
ioszöni létét,- a mai város. Addig alig volt 7000 lakója ; az ő 
uralkodása alatt majdnem négyszer annyira növekedett. Az 
oszlopba be lehet menni, hanem a szoborból ép annyit látni 
lent, mint fönt, azaz semmit. E szobrot a hálás nép emeltette 
az ö uralkodójának. A széles út végén terül el a nagyherczegi 
palota. 

Sajátszerű épület. Sötét falaival mint egy méla kolostor 
tűnik föl. Midőn nyitott kapuján beléptem, az őrt álló katona 
megállt sétájában s végig megnézett. Lehetetlen volt meg nem 
szólítanom. Kérdésemre, váljon a palotában sétát tehetek-e, 
helybenhagyőlag bólinta fejével s némán az előcsarnok egyik 
nyitott ajtajára mutatott, ahonnét a major-domus csakhamar 
előlépett. A palotának négy kisebb, nagyobb udvara van, mind
annyi sötét, szomorú és élettelen. Oly néma csönd honolt ott, 
mint egy karthausi zárdában. A visszhangos folyosókon csak 
az udvarias major-domus s az én lépteim hangzanak. A nagy
herczegi család nem volt hon, mert a saison idejében rendesen 
falura költözik s igy alkalmam nyilt az egyes lakosztályokat 
megtekinteni s a pompás termeket saját plebejusi lábaimmal 
végig tapodnú Izlésteljes egyszerűség volt mindenütt észlelhe
tő. A trónterem s a ministeri tanácskozásra szolgáló kabinet 
csinos berendezése különösen feltűnt. Van egy kicsiny táncz-
terem is, hol az udvari bálok tartatnak. Egy folyosó az udvari 
szinházba vezet, melynek jelenben a residentialis német szín
házak közt igen jó hire van. Az épület legnagyobb részét a 
könyv-és képtár foglalja el. 

Megvallom, nem reméltem volna, hogy a kis Darmstadt-
nak oly jeles képtára legyen. Midőn a derék házi chef hosszas 
és unalmas csavargások után a felső emeletben egy nyitott aj-
tóhoz; vezetve, búcsút vőn s én a képtár elöterraébe léptem, 
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meg voltam lépetve. Kiváltképen az utolsó előtti század német 
mesterei vannak képviselve. Az ó-kölni német iskolából több' 
jeles müvet bir. Memling, Schoorel, s Metsys Quintin jobb mü
veikkel szerepelnek. Figyelmemet kiváltképen Kubens egyik 
nagy festménye, „Diana a vadászaton" ragadta meg, mint me
lyen e nagy mester hatalmas conceptiójával, gyönyörű üde szí
nezésével remekelt. Itt van Paolo Veronese híres „kánai me* 
nyegzö^-jének vázlata is ; az eredeti a Louvreben látható. Ra-
faeltöl egy kis sz, János ? mely aligha nem egykorú má
solat. 

A közép emeleten pompás terményrajzi gyűjtemények, 
kövületek s régiségek láthatók. Szakértő és mübarát sok érde
kest találna köztük. Az én figyelmemet kiváltképen egy rend
kívül jól conservált lepkegyüjtemény ébreszté föl. Ez volt még 
a legszebb melyet e nemben láttam. 

A csöndes palota egyik mellék szárnyán kis torony van s 
abban egy hara&gjáték. Egészen hasonlít a salzburgihoz, csak« 
hogy nem oly magas, s nem háromszor napjában, hanem min
den órában játszik. Miután szemlémet elvégeztem, ismét lesi~ 
ettem az egyik udvarra. Egy csinos kút foglalta el annak kö
zepét Helyet foglaltam közelében. Az óra ütött s utána a ha
rangok melancholikus, bús zenéje hallatszott. Valami nyomasz
tó bűvös volt e zene a csöndes, magányos udvarban,, mely vé
gig reszketett a légen, mint egy kínos panaszhang. Az ég borús 
volt s igy a. különben is sötét palota néma falaival, mintegy 
élettelen hulla tünék föl, melyből a szellem elszállott. No ezen 
a helyen nem laknám "ha harminezhárom ősöm emléke tapadna 
is falaihoz. 

A palota mellett diszes park vonul el. A szinház és e kö
zött nagylelkű Fülöp és I. György hesseni nagyherezegek 
szobrocskái. Igen szerény müvek, teljesen symmetriában állanak 
az egész nagyherczegséggel. A park bejáratához közel egy fo
lyondárokkal befutott domb alatt nyugszik Henrietté Carolina, 
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I I . Frigyes Vilmos nejének anyja. Egy magán álló urnán e 
szavak olvashatók „femina sexu, ingenio vir?

<c mely ugyan 
elég dicséretes, de mindamellett kétértelmű felírat. A roppant 
hársfák s platánok szintén oly csöndesek és nemik, mint az 
egész környék. Még a levelek suttogása sem hallatszik. 

Egészen más élet mutatkozik a Vilmámon* Ez a kis vá
rosnak első boulevardja, részben tele ültetve friss ákászokkal, 
melyeknek árnyában sétál a városi haute volee a bárónőtől 
a cserepárig. Az ebédutáni siesta végeztével én is ide siet
tem annál is inkább, mert a föok, mely miatt Darrnstadtot 
meglátogattam, ez ut végén Károly berezeg palotájában rej
lett. Itt nyilt alkalmam tanulmányozni a kis németherczegsé-
gi városok publikumát* E kis városi nép egészen más szabá
sú, mint például Bécs> Drezda vagy München közönsége. Itt 
minden kimért pontossággal történik, még a séta is. Az embe
rek ugy járnak keinek, mintha az egész városrész tojással 
lenne kirakva. A köszontési módból lehet következtetni az 
egyesek állására, rangjára. Az alárendelt majdnem a köve
zetbe üti orrát merő hódolatból; ha esetleg valamely följebb 
valóval találkozik, mig ez mint egy óra gép nagy lustán 
egyet billent fejével ; ellenben ugyanazon elevenséget mutat* 
ja hodolata nyilvánításában, ha valamely nálánál fontosabb, 
vagy magasb rangú egyénnel találkozik. A nők nem oly 
fényűzők, mint egyebütt, — a divatnak az ily városka nem elég 
termékeny talaj, — hanem nem sokkal szerényebbek. A tarka 
tömegben persze itt sem hiányozhatik két elkerülhetetlen kellé
ke minden promenadenak, a dajka és katona. Azok a kis 
darmstadti honpolgárok itt is csak ugy bolondulnak az egyen
ruha után9 mint másutt. 

A Vilmaut végén van egy Ízléstelen gömbölyű épület, 
ez a katholikus templom. A kis városi eszmedúság annak 
feliratában is előtűnik. Homlokzatára e szó van irva: „ D e o / f 

ÍTern tudom., más hogyan gondolkozik^ de én mosolyogtam e 
13 
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feliraton. Hamar templom, kié lenne másé!? Azt hiszem, az 
Istennek emelt épület külsejével árulja el azt, hogy kié, nem 
ezégérreL A jó darmstadtiak tán azért tették íöl eme lako
nikus feliratot, hogy a culíus különbségét kiemeljék, lévén 
ok megannyian lutheránusok; vagy talán azért, mert a közeli 
ufczában egy szabadkőműves templom van. Ennek ugyan 
nincs felirata, de hamar megkülöüböztetéskópen a katholikus 
templomra ráírták, hogy „ D e o " amarra bátran felírhatták 
volna: „diabolo." 

Hiába ez apró államok mindenben utánozzák a nagyo
kat. Egy kissé liberális, egy kissé conservativ, egy kissé 
monarchikus, és ismét egy kissé republikánus, egy kissé hivő, 
majd egy kissé hitetlen. Mindenből egy kicsi. Ezek a resi-
dentialis városok valóságos s z a t ó c s - b o l t o k ; minden meg 
van bennük en detaiL S erősen hiszik, hogy az nekik jól 
áll.. 

Csak rendkívüli körülményeknek köszönhetem^ hogy Ká
roly herczeg palotájának s aligha csalódom, egész Darmstadt 
városnak legnagyobb kincsét, aHolbeinféle nagy madonnát, „a 
baseli polgármester Meyer családjával" láthatára. Ujabban 
nagy vita támadt a fölött, váljon melyik az eredeti. A drez
daiaktól senki sem tudná elvitatni, hogy az övék az ; és soká
ig az egész műértő világ meg volt állapodva abban, hogy a 
drezdai madonna Holbein eredeti müve; most azonban ki
tűnt, hogy az csak egykorú másolat s az eredeti az, mely 
Darmstadtban van. Ennek a vitának nemcsak mütörténelmi 
fontossága van s a roppant hevély, melyet abban kifejtettek, 
nemcsak az igazság kiderítését czélozta, hanem aránytalanul 
nagyobb a vógmegállapodásból folyó ári kérdés• Mert ha va
lóban kiderítették, ami kétségtelen, hogy a darmstadti madon
na az eredeti, a világ legszebb képtára a drezdai, legragyo
góbb gyöngyét veszíti el s a mü, mely félmillió frankra volt 
becstilve, s melyért az európai müpiaczon országok árvereztek 
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volna, szépen leszáll értékében ezek frankra, — aini mindene
setre nem kis mértékben kellemetlen meglepetés. Épen annyi, 
mintha egy fejedelem egy szép napon arra ébred föl, hogy 
koronájának legdrágább köve, mely kárbunkulusnak hitt, nem 
más mint békasó. A jó drezdaiak nagyon is megorrolták ezt 
a fölösleges mübuvári buzgalmat, mely őket legszebb kincsük
től megfosztá. 

Kellemes séta után, melyet a lovasok laktanyája előtt el
terülő árnyas Mária-téren tettem meg, visszatértem szállodám
ba. Az idő már nyolczra járt s az utczák kezdtek néptelene-
ni. A józanságot kedvelő nép ilyenkor haza siet s az ember 
alig lát azután valakit. Midőn hosszas csavargás után a csöndes 
s majdnem elhagyott utczában lévő szállodámba megérkeztem, 
a vendégek nagy része már megvacsorált s kotródott haza. 
Egy hosszú asztalnál ült egy őszbevegyült, szemüveges öreg 
ur s nagy buzgón étkezek, vele szemközt egy fiatal szőke úri 
ember hasonlóan pápaszemmel fölfegyverkezve. Az öreg úr 
sort ivott, a fiatal ember bort. Az öreg úron első pillanatra 
észrevevém, hogy vagy doctor vagy professor, a fiatal ember 
nem mutatott valamely határozott phisíognomiát. 

Midőn melléjük telepedtem, már az étkezés végén voltak. 
Az Öreg ur leüté melléről a morzsákat s rágyújtott - burnót-
ra , a fiatal ember pedig szivarra. 

„Biztositom önt uram ! - szólt a fiatal ember oly idegen 
hangzású német nyelven, minőt még sehol utamban nem hal
lottam — hogy a középtanodai rendszer mai reális iránya mel
lett szaktudósokat adhatunk a világnak, de nem művelt embe
reket. A mai iskolákban csak képezünk s nem müvelünk ; in
nét van, hogy az ujabb rendszer nem adhat alapot a klassikai 
műveltségre." 

Az öreg ur kelletlenül mosolygott. 
„De mit is akarnak mindig azokkal a klassikusokkaL 

Manó vigye el azt a Cicerót, aki pörlekedni tanítja az embere-
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ke l A kor iránya reális. Mai világban a réáltádományok ad
nak kenyeret. Hagyjanak nekem békét a felassikusokkal. Hu
szonötéves tanárságom alatt mindennap összevesztem collegá-
immal e tbema fölött. Akár mit mondtam, nem hittek. Aztán 
nem szóltam semmit és vártam. Az események megmutatták/ 
hogy igazam volt," 

„Szép, ha úgy van." 
„Bizony csakis a reáltudományok tettek nagygyá min

ket. Virgilius és Horatíussal meg nem vertük volna az ellen
séget 

„Az igaz, de nem csak háború az államok föladata. A 
békében is vannak kötelmek. Alkotmányos életben csak a 
klassikus műveltség terem nagy jellemeket." 

„Mi közöm nekem a nagy jellemekhez, — pattant fel az 
öreg professor. James Watt vagy Fulton több hasznot hajtott 
az embereknek, mint száz nagy ember Themistoclestöl kezdve 
nagy Napóleonig." 

^Önnel nem lehet e tárgyról vitatkozni." 
„Meglehet^ szólt az öreg ur gúnyosan s akkorát szippan

tott, hogy szemei is kidülledtek bele. Mindig csak a régivel jő-
nek elő. Az a kor már lejárta magát." 

„Adjon ön igazat a professor urnák, szóltam közbe ne
vetve fiatal szomszédomhoz fordulva. Azt úgy sem tagadhatja, 
hogy a nagy Germánia hatalmas szellemi főlényét, mint min
den más müveit-nemzet a klassikusok forrásából merítette. A 
reáltudományok virágzása erőssé, hatalmassá, életképessé tet
te a német nemzetet, de nagygyá csak a régiek remekmüvei 
alkották." 

„No ugyan abban kételkedni is tudnék." 
„PéHát hozok föl. Oly nemzetnek fia vagyok, mely a 

legrégibb időtől fogva kettőt szeretett ábrándos ragaszkodás
sal ; traditióit és a klassikusokat* E nemzet elszigetelten állott 

' Európa közepén; nagy és nehéz küzdelmeket állott ki, de mi-
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ként Antheus anyjától a földtől, úgy ö is e kettőből mindig 
uj erőt merített. Ha hazámban nem lettek volna nagy jelle
mek, nem lennénk most mi sem. S ezek mind e forrásból ke
rültek elő. A mai kor reális iránya nem engedi a hasonló
kat felszínre jöni; számuk is megfogyott; nálunk ugy mint 
másutt. Innét van az erkölcsi garanczia hiánya." 

„Ön talán szintén professor?" kérdé az öreg ur. 
„Nem tagadhatom." 
„No az szép ! Hiszen én is az vagyok" - szólt a fiatal 

ember. 
„Osztrák,, amint kiejtése mutatja?" — szólt felém fordul

va az öreg ur. 
„Nem bizon ; magyar vágyok." 
„Hogyan ? Magyar ? Hol, merre ; én is az vagyok ?!" -~ 

kiálta föl örömmel a fiatal ember. 
Elmondtam hoL A fiatal ember el volt ragadtatva. Erdé

lyi szász volt. 
„Nos igy nem csodálkozom a benső egyetértésen!" szólt 

tréfásan az Öreg ur. 
Hanem most az egyszer megjárta. A vitatkozás egész 

terjedelmet nyert. Én és derék kollégám annyira megpuhítot
tuk az öreg urat, hogy utóvégre kimondta, soha sem bocsát
kozik vitába magyar tanárokkal. Természetesen; ő mathema-
tikus volt, mi pedig philologusok. A kathedra becsületét mind 
a hárman oly tűzzel védelmeztük, hogy szinte belemeleged
tünk. Élvégre az egyenetlen harczban a rokkant német pro-
fessor esett el, ki huszonötéven át tanította a német gyereke
ket számolni s igy nem csoda, ha gyűlölt mindent ami latinul 
vagy görögül hangzott. 

Ez élményem volt legérdekesebb a kis residentialis vá
rosban. Pályatársam a középiskolák tanrendszerét tanulmá
nyozandó már három napja volt Darmstadtban s igen sajnál
kozott, midőn másnap búcsút vettem tőle. Az öreg ur, mint 
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az őszinte pinezér elmondá, buzgón tudakozódott, meddig ma
radunk a városban ; addig — úgymond máshová megy -
vacsorálni. 

Midőn másnap Darmstadtot elhagyám, kezdem érezni 
a vándor madár fáradalmát Epedtem a csöndes fészek után? 
melyet hetek óta elhagytam. Megszállt a kínzó honvágy, s 
gyors röptöm alig engede pihenést Manheim, Stuttgart s 
Ulmban. Phantasiám szárnyai, tollam elfáradt. 

Mit mondjak el még? Ellőjem utolsó töltéseimet, hogy 
védetlen állapotba jussak ? Megérdemeljem, hogy az utolsó 
fölvonásban, dicsőségem tetőpontján, kifütyüljenek? Hamar 
meg volt az ambifcióra, hogy csillagkint akartam ragyogni, 
legalább az üstökös csillag sorsát választom, vagyis szeretnék 
ugy eltűnni, hogy észre ne vegyék. „A dicsőség olyan mint 
a vaj, mondja Börne, a nagy melegben hamar olvad." Azért 
jó lesz ideje-korán; még raidön van valami ragyogásából, 
félre tenni. Azután arról is hallottam valamit hogy: „a nagy 
szellemek társalgása kellemes, de ha sokáig tart, nyomasztó/' 
Mind oly indokok, melyek kénytelenitnek leszállani a magas
ból s akkor venni búcsút, mikor még az embert - marasz
tanák. 

Te pedig kedves olvasóm ! ki végig kóboroltál velem 
tüskén bokron át, kit elég udvariatlanul meghurczoltalak 
kedved ellenére vaggonokbao, szállodában, templomban, korcs
mában, tornyokban, pinezékb.en, temetőkben ne neheztelj 
rám s bocsásd meg vakmerőségemet. Elismerem, hogy van 
okod a neheztelésre, kiváltképen, ha az úgynevezett komoly 
stúdiumoknak vagy barátja* Jules Janint egy időben arról vá
dolták, hogy könyelmü irálya van, pusztán azért mert nem 
volt unalmas. Én részemről semmitől sem óvakodtam inkább 
mint az untatástól Ezen uti vázlatokban eszméimet, felfogá
saimat, tapasztalataimat némileg terjedelmesebben adtam visz-
sza, mint az előbbiekben. Nem tehettem róla, A természet és 
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az emberek benyomása mindenkire más és más. Ez mindig 
elég uj és érdekes marad. Mindenütt a szépet kerestem, az 
igazat sajót . Ahol rá találtara, ott gyönyörködtem benne s e 
tiszta örömnek szerény reflexiója lett ez uti vázlat. 


