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E L Ő S Z Ó . 
Megvallom, hogy eszem ágában sem volt könyvet 

irni utazásomról, midőn útnak keltem Istambul felé. Nem 
tehát irodalmi czél, de egészen más volt az indok, mely 
miatt én elhagyva csendes magányomat, a nagy és kétes 
útra határozám el magamat. 

De midőn már a hajón valék, s itt is, ott is láttam 
volna, mi szorgalommal jegyezgetnek mindent utazó tár
saim közöl a német atyafiak, s midőn mi néhány magyarok 
barátságos beszélgetés közben e körülményt is megpendí
tettük volna, megjegyzé M. „hogy bizony jó volna, ha kö
zülünk is valaki jegyezne" „Se baj" tévé hozzá R. „majd 
irnak a sógorok számunkra is, akad majd, a ki lefordítja 
majd magyarra a német munkát." ,,De már azt ne enged
jük", monda M. „hanem tegyük mi is a magunkét." „De ki 
tegye hát?" mondám én. „Ej, fogjon tollat Ön atyus! és 
jegyezgessen", szólt közbe F. így folyt a kedélyes beszél
getés „America" fedélzetén. 

Körültekintve tehát magam körül, láttam ugyan 
több érdemesebb és az irodalom terén jártasabb magyart 
is közöttünk, de miután ők nem látszottak kedvet mutatni 
s fáradságot venni magoknak a dolgok és tárgyak tüzete
sebb feljegyzéséhez, lelkemre vettem az ügyet, és ha 
gyenge tollal bár, elhatároztam még is magamat, az ez 
úton látottak s tapasztaltak közlésére. 

így elkezdvén egészen a kiindulási ponttól, őszintén 
vezetlek kegyes olvasóm! magammal mindenhova, a hol 
magam szerencsés voltam jelen lehetni, s iparkodom min
dent élethün viszhangozni, a mi képzelő tehetségem tábla-



jára esett, hogy elevenen képzelhesd magadnak mind azt, 
a mit e holt betűk gyengén jelzenek. 

Képzelő tehetséged fokozása végett pedig, ime képek
kel is illustrálom az érdekesebb pontokat. Azt az egyet 
lehetlen itten megnem érintenem, hogy visszaemlékezésem 
— ezen szerencsésen megtett — utazásom múltjára, vég-
hetlen édes boldogitással jutalmaz, s csak az az egy óhajom 
támad koronkint keblemben, vajha a jó Isten engedné, 
még egyszer — a csak mintegy mámorban s ezer egy éj sza
kai ábrándban — látott helyeket, tájakat, városokat és 
országokat s népeket láthatnom! 

A mi a tengeri utazást illeti, annak — az igaz — van 
kellemetlen oldala is, ha tekintetbe veszszük a szoros egy
üttlét kénytelenségét, s az emberi természet szigorii tör
vényei teljesítéseiből eredő szükségeit. 0 de mind ezt nagy 
kamattal pótolja a társalgás fűszere, s maga a méltóságos 
óriás — a tenger — kimondhatlan ezerszeres bájaival. 

A mi pedig e munkám tartalmát illeti, megvallom? 
hogy az még akkora — mint a milyen — lehetett volna, 
ha e tekintetben más utazási rajzok szerzőinek — megle
het jobb — modorát követem, mint kik t. i. sok helyi és 
történelmi adatokkal szélesitik előadásaikat, s néha ho-
szasan is bölcselkednek a látott s tapasztalt tárgyak 
felett, csak hogy a lapok s ivek száma szaporodjék. 

Én azonban szántszándékkal iparkodtam rövid lenni, 
és a sok szószaporitástól elvből óvakodtam. Meglehet, 
hogy az által némi igényt ki sem elégitettem, de e rész
ben — ama örökbecsű igazmondással — nyugtatom maga
mat, hogy nem született az még e világra, a ki mindenkit 
minden tekintetben kielégíthetett volna. 

Bocsánat tehát kedves olvasóm! ha igényedet szintén 
ki nem elégíthetem, legalább akaratom az volt. 

Szerző* 
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zer-nyolczszáz-hatvanharmadik év Mártius 30-dika volt 
azon válságos nap, midőn dr. Télessy József orvos ba
rátommal kedveseink ölelő karjai közül kibontakozva — 
ama hosszú útra keltünk, melyre komoly elhatározásunk 
két hó előtt inditott. 

Mily érzelmek közt történt legyen ez, megmondhatja 
az, ki életében már hasonló körülmények közt volt. 

Óh te kedves házi kör! akkor tudjuk leginkább, mi 
vagy nekünk, midőn már elhagytunk! Te vagy fészke az 
üldözött madárnak, te nyughelye az élet utain elfáradt 
vándornak. Itt gyógyulnak be a kiméletlen világban kapott 
sebek, itt szí magába új életerőt a kimerült munkás, itt uj 
ösztönt a csüggedő lélek kétes vállalatokhoz. 

Azon édes reményben, hogy kedveseink karjaiba Isten 
segedelmével ismét visszatérendünk, keltünk amaz útra, 
melyet a triesti Lloyd-társulat Konstantinápolyba és vissza 
az Adriai — illetőleg — a Közép tengereken létesíteni hir
detett, s melyben részt venni magunkat elhatároztuk. 

Első nap Pestre, másnap Bécsbe, onnan tovább Triest 
felé a gőznek sebes szárnyain repültünk. 

Miután ezen út a kegyes olvasó előtt részint saját ta
pasztalatából, részint annyi más utazási rajzokból ismere
tes : annak leirását könnyen feleslegesnek tarthatnók. De 
ha veszszük, hogy ugyanazt az utat már más utazó — kü-
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lönféle szempontból tekintve — más-más nézetből indulva 
ki, Írhatja le: engedjen meg a kegyes olvasó nekem is egyet-
mást saját nézetem szerint megérinteni. 

A mezö-túri vasúti állomáson, a mint megállott pár 
perezre a rohanó tüzes csikó, keserves sirás csapta meg 
füleinket. Az épen javában folyó ujonezozás két áldozata 
készült felülni az utazószobák egyikébe, s innen a jajve-
széklés s a keserves könyük a búcsúzó szegény özvegy 
anya és nővér szemeiben. Eszembe jutott Horácznak szava: 
„et bella matribus detestata", de eszembe jutott kedves 
házi köröm is, honnan magam is könyük között bontakoz
tam kL Az érzelmek tehát itt is azok; sőt bátran állítha
tom, hogy minél szegényebb sorsú az ember, annál nagyobb 
mérvben érvényülnek. És míg a magas rangú mosoly-
lyal hagyja el tűzhelyét, mert rá nézve a viszontlátás tán 
biztosabbnak tetszik: addig a szegény, kire nézve a távoli 
ország tán kevésbbé lesz nyájas, mint a dúsgazdag iránt, 
— szorult kebellel kél útra. Nem állhattam meg, hogy a 
siránkozó anyát pár szóval ne vigasztaljam: „majd világot 
lát fia, sokat tapasztal, aztán meg a prágaiak (oda szállít
tatott fia) nagyon jó emberek, szeretik katonáikat, s majd 
visszatér még és akkor vajmi kedves lesz a viszontlátás." 
Az anya mindezekre mit sem adva, még hangosabb zoko
gásban tört ki: „édes gyermekem, de keservesen nevelte
lek fel, és most, midőn ápolhatnál, elhagysz örökre 1" — 
„Ne sirjon kend édes szülőm" — mond szaggatott szavak
ban könyítit erőszakkal visszatartani igyekvő 20 éves fia 
— „lám magamnak is megnehezíti az elválást." 

Puszta-Pón és Szolnokon ezen jelenet kisebb nagyobb 
mértékben megújult. 

Oh emberek! miért nem vagytok mindnyájan jók 
egymáshoz? Az üdvözítő által prédikált átalános szeretetet 
miért nem viszitek át az életbe." Akkor nem volnának há-
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borúk, nem kellenének katonák. „In te tua est perdit io 
ó Is rae l !" sóhajték fel. 

Pesten — a közélet ütere — már hangosabban ver; 
mig a vidéken szántogató ember lassan ballag ekéje után, 
vigan dalolván feje felett a kis pacsirta tavaszi dalát: addig 
ez a pesti gyors lépéssel üzi érdekét, mintegy érezve a meg
kétszerezett léptek megkétszerezett eredményét. 

Óh te eredmény! te végczélja a törekvőnek! hányszor 
csalod meg a legtörekvőbbet is! Jól teszed jámbor földész, 
hogy a midőn beveted s jól elboronálod földedet, további 
gondoskodást a jó Istenre bizván, őtőle várod annak idejé
ben az eredményt. 

Pesten — a nem rég keleten utazott Kubinyi Ferencz 
urat meglátogatván, ki szokott jószivüségével látott el a 
kellő utasitásokkal, Székács József főpásztorom áldását 
vévén a hosszú útra, estve felültem a vaskocsiba, hogy reg
gel Bécsben felviradjak. Ugy történt. A mi egykor a le
hetetlenségek közé tartozott, az most napi renden van. 

De valamint minden dolognak árnyoldala is van, ugy 
ezen nagy kényelemnek is — mert az igaz, hogy sokkal 
nagyobb kényelemmel utazunk vaspályán, mint a döczögő 
kocsiúton — mondom, ezen nagy kényelemnek is meg
van a maga kényelmetlensége. Először is — beesteledvén 
— meglepi az embert az álom, de fejét nincs hová lehajta
nia, jobbról útitárs, balról útitárs, kezdődik a fejbólintga-
tás, mintha igenlőleg helyeselni akarnák azt, mit a még 
ébren levő egy-két utazó egymásnak beszél; itt-ott ösz-
szekoczódik a két bólintó fő, felegyenesedik mindkettő s 
zavartan és meredt szemekkel észlel, mi történt legyen, 
mig egy harmadik közbeszól : „magna ingenia eonve-
niunt". Hogy tehát a szerencsétlen összeiitődést kikerül
jék, változtatják helyzetüket, az egyik az egyik ablakpár-
kányzatra hajtván le fejét, lábait maga alá kapván, vagy a 
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túlsó ülésre nyújtván át, a másik hasonlókép; legfeljebb 
tenyerök végzi a párna szolgálatát. 

Néhány állomás mellett elhaladva, felegyenesedik az 
egyik : „ej be megfájult a nyakam" nyögve tapogatja 
azt. Kevés idö múlva a másik is fel ül: „be megzsibbadt 
a lábam" s oda kap a fájós rész felé. 

„Hála Is tennek, hogy ez a bal szomszédom 
kiszállott" — gondolja magában az egyik, miközben 
összegyűri gúnyáját s megelégedetten nyújtózik vé
gig az üresen maradt ülésen: — „igy majd csak 
megleszünk." 

De alig halad tova a vonat egy-két állomás mellett, 
— midőn nagy zajjal kinyitja az ajtót a kegyetlen conduc-
teur: „tessék, i t t van elég hely" — belép egy úr kedves 
élete párjával, kinek ráadásul még hatalmas crinolinja is 
van, s erre még hatalmasabban becsapódik az ajtó. 

„Haben's die Güte" szólítja gyengéd rángatással az 
alig elszenderedőt, ki is ekként meghiúsult reménynyel 
legfeljebb ezt gondolja magában: „maradtál volna or
szágodban." Vége az álomnak. 

Haton volt az óramutató, midőn Bécsbe értünk, abla
kaink befagyva, a gyönyörű vetésen csak úgy fehérlett a 
dér, s a kedves napsugár, mely belopódzott a zúzmarával 
bevont ablakon, megvilágitá a savanyú arczokat, melyeket 
az álmatlan éj annyira eltorzított. Lehetetlen volt eszünkbe 
nem jönni amaz állításnak, mikép a legnagyobb kényelem 
is kényelmetlenséggel jár. 
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Bécs. 

April 1. Nagyszerű ez a bécsi indóház, mint két Dom 
büszke tornyával. Széles lépcsőzeten mentünk le egy szinte 
nagyszerű — üvegfedelü — csarnokba, melyen két széles 
asztal vonult végig. 

Mi ez ? Nem kellett válasz, a látottakból ki lehetett 
azt olvasni. A lépcsőzeten fel s alá hullámzó, mintegy 300 
utazó, pillanat alatt berakta uti-táskával, bőröndökkel s 
másnemű podgyászszal az egyik asztalt. 

Mig bőröndjeink előkerülnek, nézzük, mi történik itt. 
Az egyik utazónak erősen beszegezett s még le is pe

csételt rákászát egyik kutató mindenkép igyekezett felfe
szíteni, de az sehogy sem engedett, mire ő legkisebb lelki
ismeretet sem tőn magának azt forgácsokra aprítani és így 
jutni tartalmához. — Mi lett legyen benne, s mi következett 
rá, nem volt időm bevárni, mert ezalatt a mi bőröndjeink 
is az asztalra kerültek. Amint nyitogatni kezdjük, kérdi 
nyájasan a pénzügyőr, hogy nincsen-e valami megvámolni 
való benne, s szavunknak hive, nem nyitotta fel azokat, ha
nem valami kerek papirjegyet adva kezünkbe, távozni 
intett. Azt következtetem, hogy ezek az urak nagy psycho-
logok, tán arczból olvassák ki, hol kell s hol nem kell 
kutatni. 

E nagyszerű csarnokból kiérve, nekünk estek a sok, 
szebbnél szebb, aranyozott, csinosan kifestett s névfelirá-
sokkal ellátott társas kocsik (omnibus) ügynökei, nem is 
tudtuk, csak mikor benn valánk s a szép Jagerzeile-ut-
czán végig haladtunk a régi német fővárosba. 

A bérkocsisok hintói és lovai meglehetős rondák a 
pestiekhez képest, hihetőleg olcsóbbakis lesznek. De ho-
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gyan is lennének drágábbak, a midőnittBécsbentársaskoesin 
kényelmesen végigkocsizhatni a városon 10 újkrajczárért. 

Letelepedvén V a n d e l nevű pompás vendéglőben, első 
teendőnk vala felkeresni ezen utazási vállalat eszközlőj ét, a 
derék Römer T ó g y e r urat, mint a ki 300 osztrák forint
ért egyes utazót Konstantinápolyba és visszaszállítani, út
közben élelemmel ellátni s minden kényelemről gondos
kodni vállalkozott. 

Bécsről s a bécsiekről már sokan és sokat irtak, mind
amellett még most is könyveket lehetne irni e tárgyról. 
Azért én ezúttal minden helyi, statisticai vagy topogra-
pliiai leirást mellőzve, egyedül egy jelenet leirására szorít
kozom, melyből megítélheti a kegyes olvasó először is, hogy 
ezek a bécsiek nem mindnyájan németek, hanem úgyszólván 
Bécs kicsinyben képviseli a nagy osztrák birodalom nyelv-
agglomeratumát; másodszor, hogy sok szép jellemvonás 
van a bécsiekben. 

Inkább szórakozni mint étkezés végett betértünk Té-
lessy barátommal vendéglőnk közelében lévő sörcsarnokba 
s elvegyültünk egy asztalnál munkáik végezte után estveli 
összejövetelre egybegyűlt polgárok közé. Magyarul beszél
getvén, egyikök közbeszól tiszta magyar nyelven: „én is 
m a g y a r vagyok , m a k a i s zü l e t é sű , s m á r 23 éve la
kom itt , de édes a n y a n y e l v e m e t s h a z á m a t s z e r e t n i 
meg nem szűnöm." — Egy jó kinézésű,mintegy 46 éves 
polgár, élénksége által tűnt fel, ki a magyarral szívélyesen 
kezet fogott. — „Ez m e g l e n g y e l — monda a mi földink 
— már 22 éve h o g y i t t t e l e p e d e t t le, s l e n g y e l ü l 
a z é r t el nem f e l e j t e t t s nem is felej t soha" stb. 

Már nagyon zsúfolva voltunk az asztal körül, midőn 
egy jó képű, fiatal arczu, halvány ősz közeledett. Mindnyá
jan egyszerre feléje nyujták ki jobbjaikat, — „ez apánk, 
ez e lnökünk" monda nevezett földink. 
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Oly barátság, oly szivélyesség mindnyáj ok közt, mily 
kedvessé teszi életöket. „Mi e nagy városnak különböző 
részem lakunk, s minden estve napi fáradalmaink után egy
begyűlünk itten, mi igen szeretjük egymást, bár így sze
retnék egymást egyes nemzetek is!" 

Látván, hogy helyeiket elfoglaltuk, más asztalhoz 
akartunk ülni barátommal, de ők nem eresztettek, mond
ván: „nem egyszer vetődik ide közibénk — igy mint magok 
most — idegen,de mi azt nem tekintjük úgymint idegent, 
mert hogy is lehetne ember embernek idegen" stb. 

Elég azon, hogy mi e barátságos körből igen megelé
gedetten távoztunk, s ha a bécsiek mindnyájan ezekhez 
hasonlók, ugy én szívesen kalapot emelek tiszteletökre. 

April 2-án elhagyók Bécset, a nagy osztrák fővárost, 
mennyire megváltozott a legutóbbi években 1 A ki tíz óv 
előtt volt Bécsben, ma már alig ismerne rá. A bástyák, 
melyek közfalat képeztek egykor a külvárosok és belváros 
közt, s melyeken még 1860-ban ágyúk fenyegetődztek, nem 
ellenség, hanem jó és felvilágosodott szellem által lerom-
bolvák, csak itt-ott van még egyes töredék belőlök, az ár
kok nagyobbrészt betöltvék, a glacisböl egy rész elfoglalva 
s nagyszerű palotákká átvarázsolva. Belátták már azt az 
illetők, hogy nem bástyák magassága s öldöklő ágyúk fe
nyegetése által lehet a népeket megnyerni, mint inkább 
jóság, igazság s bizalom által. 

Ha az éjszaki pályaudvar nagyszerű, nem kevésbbé az 
a déli is, melynek nagyszerűségét emeli még az itten épült 
egész birodalom legnagyobb gépgyára és az új Arsenál, (X 
Felsége L Ferencz József császár által 1849-ben alapítva és 
1855-ben befejezve. Két roppant épület, mely kilencz gőz
gép erejével 2000-nél több munkásnak ad kenyeret. 

Ezen fegyvergyár többi közt minden tíz óra alatt 
36,000 — még ugyan tökéletlen — golyót készít. Másik 
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nagyszerű építmény a gépgyár, melyben több 200 mellék
gyárnál dolgozik esztergály, fúró, gyalu, fűrész, metsző és 
más gépekkel, 100 kovácsmühelyben 1200 munkást foglal-
kodtat Minden hóban 6 gőzmozdonyt, a mellett számtalan 
személy- és teherkocsit készit. Évi jövedelme 3 millió 
forint körül jár. 

Kilencz és fél órakor reggel indult vonatunk Bécsből 
Triest felé, egy annyira meglepő érdekes ut, hogy maga 
egyedül képes kielégíteni a legigénylőbb utazót is ugy 
változatosság, mint nagyszerűség és érdekesség tekintetéből. 

Alig halad a vaskocsi egynehány versnyit, midőn a 
bécsi temetők egyikét éri el, melynek látására lehetlen azon 
gondolatra nem jönni, hogy a bécsiek haláluk után is 
bécsiek, azaz nagy urak maradnak. Miként az élők paloták
ban laknak, úgy halottjaik palotákban nyugosznak, egykori 
létök szebbnél szebb emlékkövek által jelölve. 

Macleinsdorf mellett pompás utvezetéken (viaduct) 
robog a vonat végig, alatta megy a bécstriesti — egykor 
az egész birodalomban legfőbb, legpompásabb, most elha
gyatott — országút, alig látszik rajta több mérföldnyire 
egy-egy árva kocsi. Ugy tűnik fel, mintha óriás fia — a 
vaspálya — fejére nőtt volna nagy apjának, de azért öt 
mégis tiszteletben tartva, mert a hol — kivált a Mura fo
lyó — annyira betölti a völgyet, hogy nem marad több 
hely a hegyek közt egy kocsiutnál, ott a fiú, hol fejére 
veszi apját •— csinálván neki pompás utvezetéket ön feje 
fölött, — hol pedig őt maga alatt szerényen tova vezetvén; 
de többnyire egymás mellett haladnak a legszebb egyet
értésben, mert midőn az egyik a folyónak egyik oldalán 
vonul, a másik a folyó túlsó partján robog el 

Az egész bécs-trieszti vasút nagyobbára folyók völgyem 
vagy partjai mellett halad el. Előbb bécs-ujhelyi csatorna, 
később Schwarza, Műsz, Mura, Dráva és Száva völgyeiben. 
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Macleinsdorfról Meidlingbe, innen Hecensdorf, 
Acgersdorf, Liesing, Perchtoldsclorf, Mödling, Gun-
stramsdorf, Gumpoldskirchen, Pfaffs ta t ten mellett 
elhaladva, mindenütt csak egy-egy perczig állva meg, Ba-
dennól állapodik meg néhány perezig. E nevezetes hely 
természetes meleg fürdői, gyönyörű fekvése s több vár
romjairól híres. Szép kilátást nyújt Veibburg fejedelmi 
nyári lak, a regényes Ilona völgye torkolatán. Az egy
kori rablólovagok várai Rauhenegg , Rauhens te in 
jelenleg is annyi évszázadok után büszkén pillantanak le 
az utazóra. 

A szántóföldek itt már nagyon kavicsosak és így so
ványak, a trágya nagy becsben, a szüknadrágu földész 
gyeplőre fogott két lovával — Vidacs-féle ekéjével — ha
sogatja szántóföldeit, boronája két-három deszkából áll, 
melyre felállva szólítgatja erős lovait, míg deszkasimasá-
giivá nem változik alatta a talaj. 

Baden után következett Vöslau, Kött ingbrunn, 
Leobersdorf, Triest ingthal , Solenau, Felixdorf, Pie-
s t ingthal . 

Itt meg kell említenem a nagy gonddal ápolt fenyő-
erdőket, nyesve, sectiókra osztva és használva. Igen sajnos, 
hogy miután annyi gondot fordít ápolására tulajdonosa, 
miért nem kapáitatja is meg, mert igen lassú növésüek. 

Theresienfeldről Bécsújhely (Wiener-Neustadt) 
felé siet a vaspálya, hol a sopronyi szárnyvonal kezdődik. 
Bécs-Ujhely szomorúan emlékeztet az utolsó fiatal Fran-
gepan és sógora Zrínyi Péter kivégeztetésére, valamint 
II. Rákóczy Ferencz itteni rövid tartózkodására. Az 1752. 
Mária Theresia által alapított katonai intézetet I. Ferencz 
József császár Ö Felsége katonai egyetemmé átváltoztatni 
parancsolá. 

E városnál kezdődik már a regényes hegyes vidék, 
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miglen nöttön nőve érdekeltségben, Semeringig egész vad
regényessé fejlődik. 

Bécs-ITjhely után következik Szt. Egid, Neukirchen, 
Térnie, Pottschach, Glognitz. A bécsújhelyi és glog-
niczi kolbászkákra kedvesen emlékszik vissza az utazó. 
Megjegyzendő, hogy nincs hely — bármily kicsiny legyen 
az — hol legalább egy gyár ne léteznék, s pedig nemcsak 
a szokott malom vagy sör- s szeszgyárak, de egyéb külön
féle gyárak is. 

Semeringt 

A mi Glognicz után következik, az bámulatra ragadja 
az utazót, s ez a semeringi ut nagyszerűsége s a vidék 
vadregényessége. 

A vaspálya a völgyből felkanyarodik a hegyek oldalán, 
fel a hegytetőre a semeringi hegy csúcsáig, a hol — midőn 
vagy 14 kisebb nagyobb alagúton keresztül s még egyszer 
annyi utvezetéken átrobogott volna — befejezésül 730 
ölnyi hosszá sötét pinczén halad át, mely jelenleg vastag 
jégcsapoktól csillámlott. Nem csoda, mert még a szom
széd hegyek csúcsai is hóval boritvák. 

Kedvesen vettük fent a Semering csúcsán piros arczu 
pozsgás leányoktól az alpesi rózsák s más szép hóvirágok
ból csokorba fűzött bokrétát, s mellé még a jéghideg igen 
felséges pohár vizet. 

A kanyarulatról visszapillanthattunk az elhaladott 
útra, s ekkor tűnt fel a hegyekből feltoluló füst, a mi nem 
volt egyéb mint az alagutak pipázása. A mint t. i. a moz. 
dony kirepült egyes alagútból, a benszorult füst — szabadba 
menekülendő, — mint valami pipából gomolyban ömlött ki. 

A vasúton rab az ember, mert mig kocsin vagy gyalog 
utazva, ott s akkor áll meg, hol és midőn neki tetszik, addig 
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a vaspályán mint valami fogoly a conductorok önkényétől 
függ, kik szobába csukják az embert s ott bocsátják ki, bol 
egy felsőbb hatalom parancsolja. 

Mindezeknél fogva a vaspályán utazó is más útirajzot 
nyújthat az olvasónak, mint más — teszem azt — gyalog
utazó. Leírhatja ő érzelmeit, eszméit, gondolatait, melyeket 
lelkében a látott dolgok és tárgyak keltenek és ébresztenek 
de a kelet helyességét egyedül más hiteles adatok után 
közölheti csak. 

így teszek én is, a midőn most a Semering pompás 
nagyszerűségének leirásával foglalkozom, a számokat egy 
nevezetes munka után közlöm, a mely 1860. ily czim alatt 
látott napvilágot: „Lloyds i l l u s t r i r t e Reisebibliothek, 
IV. von Wien nach Triest." 

Itt a glognicz-semeringi útra vonatkozó adatok ekként 
hangzanak — Glognicz fekszik 1308 lábnyi magasan a ten
ger szine felett; már Eichberg —legközelebbi állomás 
— 2088 láb, tehát már 780 lábnyival magasabban mint 
maga Glognicz. Onnan mindig feljebb kanyarog az ezüst
hegyoldalon, mignem eléri a payerbachi állomást. 

Ez gyönyörű faépület svajczi stylben épitve, innen 
tova röpül a vaskocsi, gyönyörű — a Schwarzán 13 ivbol-
tozaton nyugvó 120° magas s 13° széles —hidon keresztül, 
innen tovább vonul mindig feljebb a Grünschacher, Prei-
nera lpe és Raxalpe hegyek oldalán, egy nagyszerű am-
phitheatrumot képezve. Maga Glognicz többször előtűnik a 
völgy mélységéből. Szédül az ember feje, ha letekint, — s 
a félórával ezelőtt még ott állomásozó Glogniczot látja lábai 
alatt, mesés országban képzeli magát, hová tüzes sárkányok 
ragadták s bámulja a természet és emberkeze alkotta müvet. 
A payerbachi hegyi-patakon keresztül ismét egy 32 öles 
útvezeték visz át 5 szilárdul épített ivezeten. Erre követke
zik a Kübgrabenen épített útvezeték 22 öl hosszában 3 
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ivezeten.-Ennek utána van 96 ölnyi útvezeték Pottenbach-
nál közvetlen.rá- következő 403 ölnyi hosszú alagúttal. Is
mét 43-ölnyi HöHgraben 5 ivén, reá BQl/2 ölnyi alagút. 
Továbbá Ap fa l-t ersbachgraben 49 ölnyi útvezeték 5 ivén. 
Az éichbergi./vasuti állomástól kezdve hirteléni;emelkedés-
seLkanyarodik a vasút Grortschakogel körül. Innen meg
ragadó, látványt.nyújt a Schwarza kies völgye, alól gyö
nyörű zöld, felül ösz havasok Steinfeld, Rosaliénberg, 
Eichberg mellett 50 Ölnyi hosszú alagúton át robog a 
vonat 400, öl. magasságban a- meredek völgy oldalán. 

Ájnérész utazóra mosolyogva néznek le az ösz Raach 
és Otte-rsberg havasok. Az előbbinek oldalán látszanak a 
XIV. századból fenmaradt Wartenstein ösvárnak romjai, 
a völgy mélyében pedig az igénytelen Weissenbach falu 
szerény.-házikói. .Most következnek a geyereggeni s 
rumpler i alagutak, közben utvezetékekkel. 
., . .. Klára * állomásnál csaknem az egész utazó-társaság 
kiszállott a zárt. szobákból s élvezte épen déli időben a 
vadregényes látvány tüneményeit. A pitypang (leontodon 
taraxaium) ugy látszik itt honában érzi magát, mert hol 
semmi más növény nem volt látható, ott vigan sárgállott 
el-ö a. legkopárabb kavics közül. 

... KI a m, várromja — most herczeg Lichtenstein tulaj
dona,—.1801-ben villámtól szétrombolva, Haybachkogel 
nevű havasnak egy kiálló csúcsán épült, mögötte vonul a 
vasút .7.7-ölnyi hosszú alagúton, közvetlen rá a 75 öl hosz-
szu nagyszerű heybachi kettős ivezetü útvezetéken, alul 
5, felül 9-hatalmas ivboltozat 69 öl magasságban. Utána 
következik a Gamperlgrabenen épült szintén kettős, alul 
5, felül 7 ivezetü útvezeték 59 öl hosszában és ismét köz
vetlen rá a 30 ölnyi hosszú gamperli átvezetek következik. 

Borzasztó látványt nyújt a 60—70 ölnyi magas, csak
nem függőlegesen álló fenyegető veinzetteli fal. 
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Egy nagy zápor s erős rázkódás és az egész ut, uta
zóival együtt omladék alá temetkezik. 

Most egymásután alagút útvezetékre következik. 163 
ölnyi alagút, pár Ölnyi világos tér, ismét 88 ölnyi alagút, 
ismét 43 ölnyi útvezeték 6 ivezeten, ismét 68 öles alagút. 
Egy pillanatig világosság, ismét a veinzetteli 119 ölnyi 
alagút. — Itt áll a bre i tenste ini állomás, ezt alig hagyja 
el a vonat, már tátja száját a Krausel nevű alagút, utána 
krausel-klasi 6 ivén épült útvezeték. Közvetlen rá a bol-
leri 180 ölnyi alagút. Amint ezt is elhagyja a vonat, bero
han a hideg csurgói alagútba és keresztül a hasonnevű út-
vezetéken, legmerészebb épitmény az egész nagyszerű 
műben, hossza 97 öl, alul 4, fölül 10 ivezeten épitve 144 
lábnyi magasságban. 

Ezen útvezetéken áthaladva, érdekes látványt nyújt 
az utazónak a visszapillantás a breitensteini vasútra. Szem
lélhető a hideg csurgói alagút, kényelmesen pipázva, a Rax-
és Pre ine r alpok, túlnan a boller-fal és a bolleri út
vezeték. Az út egyre emelkedve halad a hegyoldalon 
Semering felé. 

Adl icgrabenen át ismét 80 ölnyi útvezeték vonul, 
utána alagút Veberkogel szélén s kevéssé tovább a Far
kashegyen (Wolfsberg) át 234 öl hosszában. 

A Karntnerkogel 23 ölnyi 3 ivén épitett útvezeté
ken tul a hasonnevű hegy oldalán 106 ölnyi alagutat el
hagyva, Mörtengraben hegy oldalán közeledik az utazó 
ezen egész felséges út tetőpontjához. Mielőtt nekirugasz
kodnék a vascsikó, megáll s kifújja magát a semeringi 
állomáson. 

Egy jó képű piros szép leány áll előttünk, egyik ke
zében kristálytiszta igen jóizü jéghideg pohár vizzel, másik 
kezében alpesi rózsákból s más szép virágokból csokorba 
fűzött bokrétával. Képzelhetni, mily mohón kap az elbájolt 
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utazó mindkét tárgy után, s mily szívesen nyújtja oda a 
sexeriit. Pár perczig csak engedi élvezni a jelenetet a vezető 
trombitája majd bevonulni int ismét a szobába. Óh te ke
gyetlen vezető, miért nem engedsz csak egy rövidke kis 
órát itt, mulathatni1 

. Felülés előtt tekintsünk szét' egy kicsinyt, s nem fogj a 
elmellqzni figyelmünket az 1662 évszámmal jelölt határkő, 
mutatván a határt Alsó-Áustria és Steierország közt. 

* Innen látszik az emiitett havasok királya, a méltóságos 
Sehneeberg a maga fehér, csillogó pompájában. A kisebb 
hegyherczegek (Bergfürsten) • Kranicliberg, Kirchberg, 
Vechsel, Pfaffe, Stühleck, egy széditő méla látványt 
•nyújtva a szemlélőnek. Nevezetes, hogy ily magasságban is itt-
ott egyes lakok látszanak elszórtan, hihetőleg boldog csalá
doknak adva menhelyet, élvezni a csendes házi boldogságot. 

Dél felől egész tengere látszik a kisebb hegyeknek, 
melyek Jközüíj ha édes hazánk alföldére tétetnék át vala
melyik^ hihetőleg* büszkén tekintene a szerény lapályra, 
migitt meghunyászkodik mint valami törpe az éjszakról 
magasan emelkedő óriások előtt. " ' * 

Néhányat közülök mégis megemlítek; hogy né látszas
sam csak a nagy urakat süvegelni, de a szegények iránt is 
igazságos legyek. Ilyenek: Veitsch, Höchsehvab, Kai-
ser schild, Sekauer, Zinker stb. 

•Közvetlen az állomás emeletes házikójánál kezdődik a 
fő — 7.30 öl hosszú — alagút, egyenes irányban, végig 
boltozva, öt — 60 ölnyi magas — kéménynyel ellátva, a 
fris levegő fentartásának okáért, itt-ott oldalain is egyes 
nyilasokkal; de azért mégis pokoli sötétség (stockfinster) 
és végig megfagyott csurgóktól csillogva, középen a leg
főbb magasságot, u. m. 2788 lábnyit*a tenger szine fölött 
éri el; e szerint legmagasban fekvő vasútvonal az egész 
földkerekségen. 
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Ezen alagútvonal mindkét végén latin fölirat van vésve. 
Osztrákherczegségfelöl:,,Franciscus Josephus I. Austr. 
Imper. Hominum rerumque commercio." Steierország 
felöl: „Adriat icum Germanico junx i t maré." 

Innen tul a vaspálya hegyről lefelé halad Mürzzuschlá-
gig 720 lábbal lejebb mint a semeringi alagút közepe, de 
azért az útvezetékektöl nem akar megválni a beléjök egé
szen szerelmessé lett vaspálya. Nevezetesen Steinhaus mel
lett 37 s Holzer mellett 43 ölnyi hosszúságra terjed az 
átvezetek. Spital am Semering mellett megáll egy perczig 
a vonat. Ezen kis szétszórt falucska arról nevezetes, hogy 
1160-ban Ottokár határgróf által egy kór oda állíttatott 
fel itt a szentföldre vándorló zarándokok számára. 

Mtirzzuschlag állomás, csinos kis városka alig 1000 
lakossal, kik leginkább a hires steier vas kovácsolásával 
foglalkoznak. 

Itt várja az ebéd a már délután 3 órakor Bécsből éhe
sen érkező utazókat. Mily nagy ur az a gyomor! A mint a 
vezető megnyitja a szobácskák ajtait, csak ugy rohan ki 
belőle kicsinye, nagyja, fiatala, örege a vendéglő ajtaja 
felé. Mindegyik első akar lenni a tányér, kés, villa elfog
lalásában, hogy szinte nevetséges lesz olyan előtt, ki ezt 
még nem látta. 

Nem kérdi ám, hogy ? vagy mi ? de a mit kap, küldi 
gyomra fenekére. Pár perez múlva üres a konyha. Mintha 
naphosszat kapált vagy kaszált volna ez a nép, oly mohó 
étvágygyal lát hozzá a tele tálakhoz, pedig henyélő nép 
biz ez; de meghozza^az étvágyat a kocsinak jótékony ráz-
kódása s az elhaladt ebéd ideje még fokozza is. Kinek étvá
gya nem volna, ennek látására megjelenik. —Bécstől Mürz-
zuschlagig öt óráig tart az utazás. Öt óra alatt mennyit lát, 
mennyit tapasztal az ember, mig azelőtt öt nap is alig 
volt elegendő ezek megszemlélésére. Igaz ugyan, hogy itt 
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a látás s tapasztalás meglehetős felületes, mert a figyelem 
minden oldalról vétetik igénybe s minden perczben uj meg 
uj. látvány kínálkozik,- csak győzze a külszem felfogni a 
tárgyakat s a lélek; befogadni a behatást. Azért jó, ha az 
utazó jó eleve előkészítette a lélek kamaráját a külbehatás 
gyors befogadására.- \ * 

: ,A semeringi alagútból'kiérve, az ember Steierország-
ban.-találja magát. 

" Nem lesz érdektelen itt néhány szót Steierországról 
mondani átalában.. 

Fel van osztva három kerületre: Grác, M a r b u r g és 
Mura'melletti Bruck kerületekre. Népe feles számmal 
német és .vend, mely a mellett, hogy görbe honának min
den* talpalatnyi művelhető részét kitűnő müvelés alá veszi, 
nem feledkezik ínég annyira kitűnő vasának miveléséröl 
sem, szinte hajmeresztő látvány a magasan röpülő vaspálya 
fölött .még több száz ölnyi magasságban hámba fogott 
ökreivel, szántogató steier pór. 

, Itt-ott látszanak már herések is, melyeken terem 
az;annyira hires steierországi heremag, mely nagysága 
és s^ép világos sárga színével sokszor leveri a ma-
gyárországit, a mennyivél az jóval drágábban fizettetik, 
mint emez. 

' A hér'éseken rácsok látszanak, melyeken a here szá-
rittatikj.hogy gyönyörű zöld színe megmaradjon. Egy hiá
nyok van,.hogy nagyon keskenyek. Már e tekintetben egy 
magyarqrszági:fóldesúr, ki jószágát czélszerüen műveli, túl
tesz lOOstei.erországin herése terjedelmével. 

Különben.Mürzzusehlagontúl igen gyönyörű a vidék; 
Mürz folyó partjain jóllétre mutató helységek emelkednek, 
milyenek L a n g e n v a n g , Kr ieglach , Mi t te rndor f , 
Kindberg , Maréin, Kapfenberg egy váromladékkal, 
S t u b e n b e r g grófi család ősi lakával, mindannyi vasút-
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állomás. Itt szakad a Miirzbe T h ö r l b a c h nevű patak, ki
bújván az annyira regényes Thörlgraben nevii völgyből. 

Végre egy megragadó szépségű háromszögű kis tér 
nyilik, s ez nem más, mint az egyik steierországi kerület 
fővárosa Bruck an der Múr. Itt szakad be Mürz a Mura 
folyóba, amint egy magas hegy körül — nyugatról jőve — 
déli irányba kanyarodik. 

B ruck ősrégi város már a Traungrauerek idejében 
megerősítve, éjszaki oldalán Landskron nevű — 1792-ben 
tűzvész által elpusztult rommal. 

Bruckon túl a völgy igen megszűkül, mi miatt a vas
pálya épitése is sok nehézséggel járt s mi az eddig oly 
annyira kedélyes vidéket ismét vadregényessé változtatja. 

P e r n e g g állomásnál a völgy kissé tágul, mig Mix-
ni tz mellett ismét összébb szorul. Itt nagy virágzásban 
van a vasmüvelés. 

F r o h n l e i t e n állomás mellett Mura ágyának merész 
kanyarulata, a pályát is hasonlóra kényszeríti. 

Ez után következnek Peggau , Stübing, G-ratvein, 
Judenc lo r f hegyen fekvő szép kéttornyú templommal, 
irányában pedig az úgynevezett Mária-Strassenengel búcsú
járó hely. 

Kevéssel tovább Göst ing várrom Attems gróf 
tulajdona. 

Amint a pálya a veinzetteli hid mellett elkanyarodik 
egy gyönyörű oszlopzat alatt — melyen az országút halad 
el az eggenbergi róna felé — kitárul a gyönyörű gráczi 
róna, a vasút balján Grácz* jobbján pedig P lavu tsch-
berg , A l g e r s d o r f és az eggenbergi vár. 

Estve volt, midőn Gráczba értünk. Falatozásra 20 
perez volt engedve, tehát kiki iparkodott ellátni éhes 
gyomrát Triestig. 

E közben történt velem a nagy sietségben, hogy — 
2 
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midőn a kegyetlen csengetés a kocsira intett, — pén. 
zes-tárczámat zsebein mellett, nem bele, de földre csúsz
tattam, ezt azonban észre nem véve, nyugottan húztam 
meg magam bundámban/ így jutottam szundikálás köz
ben egész Marburgig, hol megszomjuzván, leszállottam 
egy ital sörre. . 

Bocsánat kedves olvasóm! hogy ily mellékes s érdek
telen dolgot emlitek, de '• meggyőzőétől, hogy nem épen 
érdektelen; látni fogod, mennyire haladt az .emberiség be
csületességben is. . : . . " ' 

* Fizetni akarok Márburgban, tapogatom zsebeimet — 
tárczám sehol, visszamegyek a kocsiba, összekutatom az 
üléseket, tárczám nincs. Talán leszálltomkor esett ki, gon
doláid ;magamban s felszőlitám a vezetőt, adná tudtul a 
közönségnek, hogy ha valaki talált egy tárczát, legyen szi-
ves azt visszaszolgáltatni. 

'•;" - „ííe -aggódj ék'az ur, tárczája megvan — monda — 
még másfél óra előtt, távirták ide Gráczból, hogy egy tárcza 
megtaláltatott; táviratozza á tulajdonos, hová küldessék az 
utána," Cylliből tehát táviráttam, küldenék utánam tárczá-
mát'Triestbe,' s tárczám még-az nap ésive kezeim közt volt. 
Mind ez ingyen, hivatalosan történt. 

; Légy áldott te rend,:te becsületesség! ki akarja már 
most a régi időket a jelenkornak eleibe tenni! Legyen 
áldott > távirdái intézkedés! 

További utunk egész Adelsbergig éjjel történvén, an
nak tüzetésb leirását, visszatérésem alkalmára halasztóm 
mi következőleg történt. 
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firácz. 

Grácz, Steierország gyönyörű s virágzó fővárosa, a 
Mura folyó két partján, Schloszberg nevű váracs alatt, re
gényes vidéken, hegyek által körülövedzett, jókora térsé
gen fekszik. A váraesból egész Némethonban legszebb s 
legbájolóbb a kilátás nemcsak a városra és környékére, de 
kivált a felső Steierországi hegylánczolatból kiemelkedő 
egyes havasokra, a 4500 lábnyi magas Schöckel, a 7144 
lábnyi Hochschwáb, a 6700 lábnyi Speckkogel-ra. Ne
vezetessé teszi Gráezot Joanneuma, főherczeg János által 
nemzeti gazdasági intézetté alakitva ; kétemeletes, gyö
nyörű épület, melyben minden egyes szaknak hallgató
terme, vegytani műhelye, 40,000 kötetet meghaladó könyv
tára, olvasó-terme, természettani s technieai museuma van. 
Körülövedzi egy nagyszerű fiivészkert, mely a közönségnek 
tanulmányozás végett nyitva áll. Közel az indóházhoz van 
ezen intézetnek kisérleti intézete, (Landwir thschaf t l i -
cher Versuchshof ) nagy gyümölcsös kerttel, hol több 
száz faj szőllö, magoncziskola, komlótelepitvény, s kisérlet 
végett edényekben tenyésztett ujdonsági gyümölcsfák 
láthatók. 

Az egyemeletes épület földszintjét Kriegel fökertész 
ur3 az emeletet pedig gyönyörű gyümölcs s fóldészeti mu-
seum foglalja el, hol a steierországi gazdasági egylet lel
kes alapitóinak arczképcsarnoka szemlélhető. Láthatók 
viaszból készitett gyümölcs és szőllöfürtök természethtín 
utánozva. 

Van azonfólül az intézetnek a várostól mintegy félórai 
távolnyira Bayersdorfban 50 holdnyi területen fekvő nagy
szerű gyümölcsfaiskolája, hol amagonczok egész dűlőkben, 

2* 
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nem különben az oltványok is sok ezer számra neveltetnek 
a fent érintett főkertész vezetése mellett, honnan egész 
Európába küldetnek szét. 

Nagy, sikerrel gyakorolja Kriegl fökertész ur a sely-
mészQtet s a Dzirdzon módra kezelt méhészetet is. 

VÁz egésznek lelke a der.ék Hlubek tanár és császári 
tanácsos, ki, jóllehet inár hajlott korú, mégis i^u lelkese
dessél, vezeti az annyira üdvös intézetet. 

Kém.messze a bayersdorfi. gyümölcsiskolától, a hegy 
oldjalán pompázik Herberstein kastélya, 365 ablakkal, me
lyért Ferdinánd császár híjába ajánlott egy millió forint
nyivételárt. 

A mi a város belsejét illeti, arról csak azt jegyezhetem 
meg, hogy a legszebb s legboldogabb városok egyike, tiszta, 
csendes, legkisebb rondaság nélkül, mitől pedig a legna
gyobb' városok, sem mentek, az utazónak szinte kedve ke
rekednék itt letelepedni. 

Mennyiben- pedig a kisebb ur mindenképen iparkodik 
a nagyobbat majmolni, annyiban tenné ezt G-rácz is, Bécset 
véve mintaképéül. Még glacis-ja is van, melynek látására mo
soly ül az ember szemében; igaz, hogy a népesség aránya, 
hoz alkalmazott ,.s a mennyivel kisebb Grácz lakosságának 
száma Bécshez képest, úgy aránylik glacis-ja is a bécsihez-

A templpmokat; zárdákat, melyek itt szintén nagy 
számmal, vannak, nem sorolom elő, de igen — gyönyörű 
környékének egyes pontjait. Igyp. o. Mária Grün, Mária 
Tröszt , Ruke r lbe rg , Bachkogel , igen kedvelt kirán
dulási helyei a gráczi boldog lakosságnak. 

Grácztól Marburgig a vaspálya gyönyörű termékeny 
vidéken vonul el a Mura folyó széles völgyében, jobbra balra 
kitűnően müveit szántóföldek és herések nyúlnak el, a 
hegyoldal pedig borággal koszorúzott. 

Pu t ingam, Karlsdorf , Vildon, — hol az erdömü-
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velés is rendszeresítve van, — L e b r i n g — szép kilátást 
nyújt a havasokra, — L e i b n i c z — komlómüveléssel, — 
E h r e n h a u s e n (gr. Attems hasonnevű várával) vasúti 
állomásokat elhagyva, S p i e l f e l d r e ér a vonat, hol a ke
resztbe forduló hegylánczolat Mura folyónak irányát balra 
— azaz napkeletnek fordítja, a vaspályát pedig — mely 
irányát változtatni vonakodik — keresztültörni kénysze
ríti a hegyen. 

A Mura itt annyira közeledik a Dráva folyóhoz — 
melybe utóvégre is eltemetkezik — hogy csak néhány 
mérföldnyi tér — az úgynevezett Vinclisch Bühel — vá
lasztja el őket egymástól. 

S p i e l f e l d nevezetes hasonnevű váráról, mely jelen
leg Berry herczegnőé, s melyet a hires Heister tábornok 
építtetett még I. Lipót idejében. 

I t t szállnak le, kik az európai lűrü gyógyfürdőbe 
Gleichenbergbe óhajtanak jutni, itt lévén az utazók tova-
szállitásáról társaskocsik vagy különjármüvek által gon
doskodva. 

Spielfelden alul Szent Egidnél, már 100 öl hosszú 
alagúton vonul keresztül a vasút; Pösznicz állomáson alul 
pedig közvetlen egymásután kettőn, u. m. a 342 öl hosszú 
pöszniczi és 350 ölnyi hosszú leitersbergi alagúton át. — 
Szinte kábult az ember a koromsötétségtől, a mint ismét 
napvilágot lát. A hol gyümölcs, hol magas topolyfákkal 
szegélyezett országút, itt is majd jobb majd bal felül ka
nyarodik a vaspályának. 

M a r b u r g f ő á l l o m á s félé nagy hajlássalközeledik a 
vaspálya, s az indóháztól, mely a Dráva bal partján épült, 
igen gyönyörű kilátás kínálkozik a városra, mely 5000 la
kossal, második fővárosa Steierországnak. Ez már egészen 
Vendország, déli vegetatióval; miután a Vindisch Bühel 
koszorúja által védve lévén az éjszaki zord szelek ellen, itt 
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gyönyörűen díszlik már nemcsak a borág, de gesztenye, 
füge s minden más, gyümölcsfa s gabonafaj. A szép hegyek 
egészen tetőig szöllövesszővel vannak beültetve. Marburg-
banvvan főiskola, katonai növelde, színház, casinó s más 
társulatok. 

A mint a vaskocsi elhagyja a marburgi indóházat, át
robog azon gyönyörű és nagyszerű amerikai rostélyhidon, 
mely itt a csaknem 100 ölnyi széles Dráva folyón oly 
iszonyú költséggel épült. 

Kranicl is íe ld, gyönyörű rónán, mely vízvezetékek
kel s fasorokkal van keresztül-kasul metszve, s hol dús 
kalászok virulnak — históriailag nevezetes hely azon 
összeesküvésről, mely itt Tettenbach grófnál — egykori 
steierországi helytartónál — Zrinyi s Frangepánnal történt 
I. Lip.ót császár .ellen 1670-ben, minek következtében az 
"utápa következő évben gr. Tettenbach Gráczon, Zrinyi és 
Frangepán pedig Bécsújhelyt lényakaztattak. 

P r á g e r h o f állomástól egyiránybanPettauba kocsiút, 
,máís irányban Horvátország felé vaspályaszárny vezet. 
/ 'T Ez,t elhagyva két alagúton robog át a vonat, az úgy
nevezett kerschbachin 127 és kreuzbergin 79 ölnyi hosszú
ságban, hol a völgy, annyira keskenynyé lesz, hogy azt a 
gőzmozdonyból kitoluló gőz és fűst egészen ellepi, s felhő
ként elborítja; megragadó szép, bájos vidék, fiatal, jól 
ápolt erdővel. 

P öl ts eh a eh állomás a 3096 lábnyi magas Wotsch 
hegy .alatt- Innen jó kocsiút vezet a hires rohitschi sava
nyú forráshoz. Azt mondják, hogy eme forrást Zrinyi Miklós 
fedezte volna fel 1640-ben. A vidék itt is gyönyörű, szép 
szőllökz,öld erdőségekkel váltogatják egymást. A szántó
földek rétegesek, hihetőleg a viz lefolyása végett, 

A vaskocsik itt igen gyors robogásuak, két vonat ta-
tálkozván össze, a sebességet megkétszerezve, villámként 
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sutytyant el egymásmelleit. Á 125 ölnyi, Lipoglavát áttörő 
alagutat elhagyva, jő az ember P ö u i g l állomásra. Innentúl 
a völgy ismét keskenyebb lesz. Itt-ott templomok emelked
nek nagy magasságban a hegyeken, már maga a templom
ba való felmenetel tanúskodik az ájtatos lelkekről. 

Szt. György állomástól Cillyig egész nyugati irányt 
vesz a pálya. 

S to re állomás nevezetes vasgyárairól, hol 550 egyén 
keresi meg kenyerét. 

Ci l ly főállomás, a régi Claudia Celeja, igen regé
nyes vidéken fekszik, jelenleg csak 2000 lakossal, a Cilly 
grófok egykori vára: keserű emlékhez köt e név, mely 
Hunyady László gyászos kimultára emlékeztet, ele mely 
család szintén még 1480-ban eltöröltetett a fold színéről? 
csak átkos neve maradván fen. 

Cilly tol Laibachig következő állomások vannak: Tüf-
fe r , R ö m e r b a d, mindkettő gyógyfürdőiről nevezetes. 
Innentúl a vidék egyre regényesb, a hegyek emelkednek? 
a völgy szűkül, a kősziklák fenyegetöleg függnek az ember 
feje fölött. 

S t e i n b r ü e k állomásnál a pálya ismét változtatja 
irányát egész Laibachig a Száva folyó partján haladván el. 
H r a s t n i g g , Trifai l , Sagor , Száva, L i t t ay , Kresz-
niez, Saloch állomásokon végtére L a i b a c h főállomás
hoz jutánk, hol azonban éjjel utazván, egész A d e l s b e r g i g 
adósod maradok jegyzetekkel, nyájas olvasó! 

Aclelsberg, eleven kis városka, nevezetes világhírű 
barlangjáról, melynek leirása egy egész czikket igényel. 

Itt kezdődik már az úgynevezett Karst, vagyis ten
gerparti vidék. Kopasz sziklahalmaz ez, hol legfeljebb a 
v ölgyekben van egy kis vegetatio. 

P r e s z t r a n e k állomás Triestnek nyári mulató
helye, 
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Szent Pé te r 1800 láb magasságban a tenger szine 
felett. Itt kezdődnek ismét útvezetékek s alagutak. 

• F e l s ő L e s e c z e a negyedik és ötödik alagút közt 
fekvő állomás. Karst itt annyira vizszegény, hogy a Szt. 
Péter és Nabresina közt lakók szerfelett sokat szenvednek 
vízhiányban, különösen száraz években, s csak czisternákba 
felfogott esővízzel segitik ki magokat. A vasúthoz is 5 
mérföldnyi távolról vezettetik ide nagy költséggel előállí
tott csatornákon a szükséges viz. 

Bámulatos emberi kéz- alkotta "kanyarodásokban kö
zeledik a vasút Nabresináhöz. 

Di v a£ z a állomás mellett szintén van egy csepegőköves 
barlang, hol 140 ölnyi mélységben lejut az ember az úgy
nevezett szószékhez; nem kevesbbé érdekes mint Adelsberg. 
Szintén közelében van San Casiano nevű csepegő-barlang. 

,* Sesána állomástól délnyugatra fekszik T r e b i c h 
nevű falu 1022 lábnyi mély barlangjával; délre pedig Li-
pizzá falu3 mely oázként diszlik a kopár Karstban. 

- -liM máiF,mM)dex}Mt lugasokra fonódik vagy redélyre 
fogatik á borág. 
, — föltűnök itt a vasút mentében emelt kőfalak és desz-

kafceritések, melyek czélját sehogy sem lehete kimagyarázni, 
- hihetőleg.hófuvatagok felfogására vannak alkotva. 
."•- P ro secco állomás champagneiféle boráról nevezetes. 

• , Triestigutolsóelőtti állomás Nabres ina , hol a Ve-
lenczébe vezető szárnyvonal elválik a Triestitöl, mi végett 
itt hosszabb ideig áll a vonat. 

* - .Végső állomás pedig Triestig Grrignano a tengerparton 
160-lábnyi magasságban, hol a nevezetes Mir am ar e kastély 
pompázik egy tengerbe nyúló csúcson. Itt van ama híres, fel
séges kanyarulatu 168 ölnyi hosszú Barco la nevüútveze-
ték, utána az utolsó 145 ölnyi hosszú alagúttal, melyből ki
érve, az utas szemei előtt elterül a gyönyörű triesti panoráma* 
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Triest. 

23 órai folytonos rohanás után Triestben találja ma
gát a testileg ugyan törődött, de lelkileg felvidult lelkese
dett utazó, az egész osztrák birodalomban legnagyobb, 
mintegy 80,900 G ölnyi területen fekvő, vagy 50 holdnyi 
tért elfoglaló, indóházban, mely maga képes bámulatra 
ragadni a szemlélőt. Kimenetkor szabadon bocsátják az 
utazót, mert Triest szabad kikötő, de annál inkább kutatják 
meg a vasútra lépő utast. 

A mint a vasútról a város felé közeledik az ember, 
legelőbb is meglepi öt a „Canal Grand" nevű csatorna, 
mely 20 öl szélességben egészen a szt. Antal templomig 
nyúlik be a városba, hol mindkét oldalán hajók állanak 
sűrűn egymás mellett. 

A mint pedig a tengerpartra érsz, egy sürü árboczer-
dpt látsz magad előtt. A nagyobb hajók azonban, részint 
az úgynevezett mólók (tengerbe mélyen benyúló mintegy 
20 ölnyi széles szilárd gát), részint a tengerből kinyúló szi
lárd oszlopok mellett kötnek ki. 

Ilyen móló sok van Triestben. Molo Ferdinandeo; molo 
San Carlo, melynek végén pénzörde áll; legnagyobb a molo 
Teresa, végén pompás világitó-toronynyal, mely 106 láb
nyira emelkedik a tenger fölött. 

A világitó-tornyon túl fekszik Sérv óla öböl, cs. kir. 
hadi-hajók állomási helye. 

Különben nemcsak ezen tárgyakra, deátalában a 
tengerre s az egész városra gyönyörű kilátást nyújt a kas
tély (Castell), melynek közepén a vártemplom áll, a magas 
falakon pedig ágyúk tátonganak. Ez uralkodik nemcsak a 
város, de a szép kikötő felett is. 
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Nagy szombat lévén, déli 12 órakor megdördült egy
másután 12 ágyú, mire a nagypénteki harangnémaságot 
egyszerre átalános harangozás szakitá félbe ; a hol csak 
csengetyü lityegett, az mind közbeszólt az egyetemes 
harang harmóniába, tornyokon,^ hajókon, fogadókban és 
mindenütt. 

Istenem! ily kisjelentöségü dolgokban mennyire pon
tosak az emberek, mert nem kerül fejtörésbe, de némileg 
mulatságos is, mit ;az emberek rendesen jobban kedvülnek. 

A kastélyon kivül,*. mint díszét Triestnek, meg kell 
említenem a kétemeletes,, csaknem fél utczát elfoglaló pol
gári kórházat, melyben a legnagyobb tisztaság — feltétele 
a gyógyulásnak —-tar tátik fen; a ruhanemüek gőz által 
mosatnak s göz által szá'ríttatnak is. Van fürdője is. 

Hogy ily városnak más; fürdőkben sincs hiánya, lehet 
gondolni. Van kefeiiíeleg .és, számos tengeri ioirdöje. 

Vendéglői közt legfényesebb, de legdrágább is a „Hotel 
de la ville"; a ,;Fekete sas"-ban fele áron láttatik el az em
ber, s mondhatom, megelégedésig. 

Legnagyszerűbb köztere a Börzepiacz, legnépesebb a 
Corso., hol alig 'lehet áttörni a népsokaságoh.. A Börze-
piaczon van Triestnek legnevezetesebb épülete, a „Terges-
teum", roppant négyszög, két üvegezett keresztutczával, 
az idő minden változatai ellen fedve van az ember. Egy 
társaság épitette 730,000 forinton. It t van a Lloydnak is 
maga osztálya. 
, " Közvetlen a Tergesteum mellett fekszik a Börzeépület, 
szemközt pedig a szép „Teatro Grandé" szinház cliszeleg 6 
emeletével. 

Szépíti a várost gyönyörű nyilvános kertje, vasros-
télyzattal körülvéve, a serétgyár közelében. 
: :...• Nem czélom leirni Triestnek minden nevezetességeit, 
mert erről külön könyvet kellene irnom, de nem hagyhatom 
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enilitetlenül egyes helyeit, melyeknek szemlélete kedvesen 
lepi meg az idegen utazót. Ilyenek a piaczok, tengerparton 
a halpiacz, hol mindent, mit a tenger nyújt s az ember fog 
— sokféle halat, angolnát, csigát, kagylót stb. — árúba 
bocsátanak, s pedig nem a legolcsóbb áron; halnak fontja 
20 krajczár. 

Gazdag a zöldségpiacz is, hol nemcsak gyönyörűbb
nél gyönyörűbb narancs, czitrom, de másnemű, gyümölcs 
is s a nagy választékú zöldség várja a vevőt. 

Érdekes megtekinteni a húspiaczot a városháza mellett. 
Corsóval egy vonalban fekvő utczában árultatik a szép s 
már mérték szerint feldarabolt többféle húscsoportozat,a 
vevőnek előnyére szolgál az, hogy azt választja magának, 
mely tetszésének legmegfelelőbb. 

Még valamit Triest népéről. 
Triest népe — számra nézve 60,000 — nagyobbrészt 

olasz, német szó gyéren, legfeljebb hivatalokban, hallható? 
közbevegyül azonban illir is, mely szálas nemzet közt — 
kivált a nőszemélyek nagyok —még közép termetre is alig 
akad az ember. A nők törülközöféle fehér kendővel kötik 
be fejüket, mely egész hátukon végig folyik, finom csip
kékben végződve. 

Az olasz arcz mintegy átmenetet képez az éjszak eu
rópaiból a török és göröghöz. 

Sok henyélöt lehet látni köztök, serdültebb fiúk is 
azzal töltik idejöket, hogy a „po t a m a r i n a " t , hajigálják 
kavicsokkal, mint nálunk az iskolások a békát. 

Ez a „pota marina" különös tengeri csodaállat, s 
idegenre nézve szokatlan formája miatt nem épen ér
dek nélküli. Valóságos vizzel töltött hólyag csipkés fő
kötőben, ezt szüntelen kitágítva és összehúzva. A fiúk 
azért haragusznak reá, mert haszonvehetetlen, enni ép-
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pen nem való, miután nincs semmi teste, legfeljebb halak
nak szolgál eledelül. 

De elég Trieströl. Ki bővebben akar róla olvasni, azt 
az általam felemiitett — „Lloyds Illustrirte Bibliothek" — 
könyvhöz utasitom, 

Hajón. 
Az eddig mondottak tulajdonkép csak előszóul tekin

tendők, miután ezen kirándulásnak fő pontját a konstanti
nápolyi tengeri út képezi. 

Azért is tehát, mielőtt az elég hosszú tengeri útra 
kelnénk, elmondok egyetmást, mire — az út leírásánál — 
aligha nem lesz hivatkozásunk. Ilyen maga a jármű, mely
nek hátán s gyomrában hosszabb ideig mozgunk, ilyen a 
személyzet, melynek kiegészitö részét teendjük. 

450 lóerejü hajónk a Lloyd-társulatnak tulajdona? 
neve „America", érdekes név! legnagyobb tengeri gőzöse 
ezen — roppant gyarapodásnak indult — kereskedelmi 
társulatnak. Ez egy pompás háromemeletes épitmény, 
számos szobával s 5 nagy teremmel. 

Hossza csak magának a testnek 40 öl, széle 6 öl, ke
rekeivel együtt pedig 60 láb. A három ölnyi teriméjti 
kürtők s kétfelöl egy-egy árbocz magasan nyúlnak fel, 
gyönyörű kötélzettel és vitorlákkal ellátva. A vitorlák leg
inkább a hajó kormányzására használtatnak, merészebb 
fordulatoknál, hol a kormány maga kellő sebességgel nem 
működhetik. 

Maga a gözerömü 12 ölnyi hosszában foglalja el a hajó 
hasát, kellő középen felette a konyha terülvén el, mely 
maga is megérdemli, megemlítsük, miután benne három 
•szakács s vagy 6 kukta fáradozik a sok éhes gyomor kibe 
kitésén. 
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A szobák és termek fényesen butorozvák s az igény
telen kényelemnek megfelelők. (Azért mondom hogy igény
telen, mert közülünk is 5 csak azért maradt el, s felhevül
tén követelte s vissza is kapta a befizetett 300 ffcját, mert 
oly kényelem — mint a szárazon — nem igértetett nekik 
a hajón.) 

A 177 utazó egyszerre ülhetett asztalhoz, nem kel
letvén bevárni egy résznek a másik rész jóllakását. 

Ezen hajót Römer Tódor bécsi kávéháztulajdonos, 
ismeretlenül maradt társával olyformán vette ki, hogy 
minden napra 1000 osztrák forintot fizetett használatért a 
Lloyd-társulatnak. 

A mi már a személyzetet illeti, az állott 60 hajósze
mély s 177 utazóból. 

A hajószemélyzetet képezte a főkapitányon (a derék 
Flóron, ki egyszerű pinczérből, becsületesség, éberség s ér-
telinességénél fogva, aLloycl legelső kapitányai közt foglal 
helyet) kivül, egy alkapitány s egy hadnagy (vagy, mint 
tiszteletből hivtuk, harmadik kapitány), hajóorvos, vendég
lős 20 kelnerrel, egy főgépész segédjeivel, főszakács kuk 
táival s vagy 20 tengerész (matróz), kik közül 3 kormányos 
s 2 nostromo. 

A vendégszemélyzetet következő utazók képezték: 

B é c s b ő l (37-en). 
Id. Schneid József, cs. kir. tisztviselő; ifjú Schneid 

József; Sieger Ede, litograph; Sieger Ernilia kisasszony-
Geitler Rudolf; dr. Armingen orvos; Tschurl Dániel, fő
hadnagy ; Vesque von Püttlingen Sándor; báró Plappart 
Ákos; Faber Mór Vilmos, sörgyárnok; báró Hake, cs. kir. 
kapitány; Tenzel kapitány; gr. Castiglione; Bergmüller 
József; Zikrit József; Geltner Károly; König József; Ma-
yer Antal ; Stein Károly; Groll József; báró Bavier János 
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es. kapitány; Hirsch; Löwe Adolf; Braun Alajos; Klingel-
huber József; Véger Frigyes; Bernreither; Kauteczky 
Manó; Kanierer; Vinheim János ; Cilhard Eóber t ; Paeh-
mayer József; Fritsch; Langer Antal, „Hans Jö rg l a szer
kesztője; Valmaeini „Krone" szerkesztője; Mitter Ferencz? 
„Presse" szerkesztője; Peueker Ferencz; Römer Tódor? 
válalkozó; Bücher. 

T ö b b i o s z t r á k (5-en). 
Leiden Károly linczi; gr. Coudenhove Fülöp, cs. kir. 

ezredes; báró Kleinberg János, cs. k. kapitány; Böhm Ede? 

fakereskedö Bécsújhelyből; Peyr József, Attersee, Felsö-
Austriából. 

M a g y a r o k (20-an). 
B. Becsey, ezredes; Vágner Ödön, Beszterczebányáról; 

Latinovits Ödön, cs. kir. kamarás, Bácsmegyéből; neje, 
szül. Attems Mária grófnő; Majerszky, kapitány; Rózsa, 
főhadnagy; Tchurl Károly, kapitány, soproni; Loinicz Ká
roly, pesti; dr. Télessy József, orvos, Szarvasról; Jancso-
vics István, ev. lelkész Szarvasról; Thalmayer, pesti dra-
gerista; Kuffler Dávid temesvári; Jaromisz János temes
vári ; Sálek József Malaczkáról; Braun Ferdinánd és neje 
Sopronból; Mestrovits kapitány, pesti; b. Lüczow Gusztáv 
rozsnyói; gr. Forgács Nógrádból; Szerviczki, főhadnagy 
Tokajból. 

H o r v á t o r s z á g b ó l (3). 
Orchich grófnő; Koch Sebestyén prior, és Fiseher Ist

ván orvos a kegyesrendiektől (magyar születésűek). 

P r á g á b ó l (23-an). 
Haase v. Wranau Endre és neje; Kraft József orvos 

és neje; HasselF. B.; SchmidtÁkos; Hackner Ede, had-
ügyi főbiztos; gr.Kaunitz Károly; id. Arlet,pőstaigazgató; 
ifj. Arlet ; Tevisen Frigyes; Diehl Endre; Merkel Károly 
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ezredes, Merkel Frigyes alezredes, lovagok; Várhegyi Ru
dolf, cs. kir. hadnagy; Schmidt József; Viener Simon; 
Neuman József, cs. kir. tartományi tanácsos; Dietl J 
György; Tuscani Adalbert; báró Birnitz Ede; Müller ; 

Eichler Zsigmond. 

Cseh és m o r v a (14-en). 
Dudik tanár Brünböl; Schuh János tepliczi; Mieg La

jos és neje pürckenhammeri; Kinart kapitány; Valzel 
György; Unger, aschi; Vedrich Henrik; Veiss Vilmos, aschi. 
Hodák Vilmos brüni; Hodák Ferdinánd brüni ; Vawra Ká« 
roly brüni ; Wawra József brüni ; Flögel József, nyugalma
zott katonai főorvos. 

P o r o s z h o n b ó l (36-an). 
Schvajczer Gyula bankár; dr. Römer F. orvos; Agáth 

Ákos; Krahmer Ákos; Scháfer Henrik; Strausz (meghalt 
Korfu szigetén); Anvand Albert ; Hermán Tódor, fogadós; 
Dóbers városi tanácsnok; Heinrich oz^vos; Hipfauf gyámok; 
Sturm Reinhold; SchafF; Studt épitészeti tanácsos; Rész-
ler C. F.; Rosenberger; Selbstherr E.; Bolze Vilmos; 
Strube Ernő; Bomsdorf; Scholcz Ernő; Heitner Károly; 
Heiber kútépitész; Schmoock; Immervahr Fülöp orvos; 
Graclenvitz Manó; Friedlánder Emil ; Potoczky, Nelken 
Mór, boroszlóiak; Wulkovicz; Lösewitz J . ; Stryk Sándor. 
dr. Valentiner Vilmos orvos, berliniek; Brucer E.; Lange 
Gyula; Reinshagen düsseldorfi gyámok és neje Júlia, höl
gyeink legszebbike. 

B a j o r o k (5-en). 
Lienhard Frigyes Hófból; Ernszt Fr. J., aschaffen-

burgi, József és Alajos fiaival; Grecz tolmács zweibrücki 
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S z á s z o k (3). 

Vinkler Róbert; Ebért Róbert; Friedeisen Ot tó ; 
Sehemnieziek. 

K ü l ö n f é l e v i d é k e k r ő l (27). 
Dr. Frisoni orvos és neje Stuttgardból; Sermage grófnő; 

Triimpy F. bankár Bernből és neje; dr. Demme orvos, 
Svajczból; gr. Spaur Fülöp salzburgi; Kleinoschegg Já
nos, borkereskedő gráczi; b. Zoys Gusztáv gráczi; gróf 
Korinszky kapitány; Mayer Sándor János kölni; Schmitz 
Osvald spanyol követ Kölnben; Arndts kölni; gr. Firmian 
salzburgi; Vrede Lajos Hannoverából; Hirschhorn hes-
seni törv. tanácsos; b. Biel-Thoon meklenburgi; Vojgt J. G. 
Hamburgból; Assman Jeromos tiroli földesúr; Unkraut 
Adolf brémai; Salberg Max elberfeldi; Dell Cott Károly 
Ráun kerületi orvosa; Rodt kapitány Veronából; Elberfeldi 
Tamás; b. Róner titkos tanácsos Triestből; Rabending. 

Ha netán valakinek, utazótársaim közül t. nevét kife
ledtem volna, elnézésért esedezem. 

Atalános megjegyzésem ezen utazótársaságról az, 
hogy miután csuj3án válogatott müveit személyekből állott, 
nagyban érvényesité azon igazságot, miszerint a műveltség 
már magában véve boldogitás; s a midőn az emberiséget a 
miveltséghez segitjük, az által boldogításukat mozdítjuk elő. 

Hogy pedig minden ember létének s életének főczélja 
ez, kétségen kivül áll, mert ha nem bolond az ember, bol
dog lenni akar. — Mi három egész héten át, mintegy csa
lád, szűk házi körre valánk szoritva, s ezen egész idő alatt 
— csaknem hihetetlennek tetszik ~ legkisebb összekoczó. 
dás nem történt, sőt a legnagyobb előzékenység uralko
dott közöttünk, kivált a nők iránt. 

Négy miveletlen ember négy óra alatt négyszer kap 
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össze, s jöjön közéjök egy idegen, azt gyűlöletes tekintettel 
s megvetéssel képesek megsérteni. 

Közöttünk a fesztelenséget szives nyájasság fűszerezte ; 
a közvidorságot nem egyszer a közfellelkesülés válta fel, 
miben különösen a boroszlóiak tűntek ki, mint kik még a 
szárazon egy családdá alakulván, elönynyel birtak felettünk, 
kik csak hosszabb együttlét után közeledtünk egymáshoz. 
„Az ur is magyar ? én is az vagyok" megszólítással — kik 
tán a szárazon közönyösen haladtunk el egymás mellett, itt 
az idegen ország és szűk kör közelebb intvén egymáshoz — 
szivélyesen kezet fogtunk. 

Hogy lehettek itt is kivételek, azon senki sem fog fel
akadni. — A bécsiek roppant városuk jellegét itt is fel
tüntették az által, hogy valamint ott közönyösek egymás 
iránt (mint ez máskép nem is lehet), itt is vagy nem tudtak 
vagy nem akartak egy csomóba sürüdni, hanem elvegyül
tek a nagy család közé. Innen senki ne vonjon következte
tést arra, mintha mi többiek épen nem vegyültünk volna 
el az egyetemességbe, sőt igen, mi ott egy európai csa
ládot képeztünk kicsinyben, hol az egyik testvérnek 
neve Porosz volt, a másiknak Osz t rák , a harmadik
nak Magyar, a negyediknek Cseh, az ötödiknek Bajor 
és igy tovább. 

Elmerültünk néha az otthoni dolgok elbeszélésébe is, 
az az Osz t r ák bátya, meg a S te ie r öcsé, a Cseh testvér 
szemébe mondták a Magyar testvérnek, hogy igen csodál
koznak azon, mért vonakodik elfogadni azon nagyszerű osz
tályrészt, melyet neki az Apa kegyelemből nyújtani kész; 
mire a Magyar testvér megfőghatólag világositá fel két
kedő testvéreit azon téveteg hiedelemről, mely balvélemény
ben tünteti fel a dolgok állását; mert hogyan foghatná ő azt 
el kegyelem útján, minek már évszázadok óta jogilag birto
kában van ? Kijelenté továbbá azon hő óhajtását, vajha az 

3 
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Apa őket is hasonló jogok élvezetében részesítené va
lahára. 

Az ily szívélyes társalgást nem egyszer testvéries po
hárköszöntés váltotta fel. 

Az étkezést illetőleg, annak bővében voltunk, nem mint 
hajdanta, midőn még a hajózás tökéletlensége a hajósze
mélyzetet nem egyszer éhhalállal is fenyegette. Mi akár 
agyonehettük volna magunkat a bő étkezés miatt. Reggel 
6 órakor kávé, tiz órakor villás-reggeli, melyet a szegény 
ember fényes ebédnek venne; délután 4 órakor 6—7 tál 
ételből álló ebéd, estve 8 órakor thea vagy kávé, kinekki-
nek szabad tetszésére hagyva. A villásreggelinél és az ebéd
nél folyt a bikavérü sexardi, mit felemlítve meg kell je
gyeznem, hogy a Lloyd-társulat valamennyi hajóin ez 
fogyasztatik; áldja őt érte az Isten ! Ha valaki másnemű 
bort kivánt, azt külön fizette, lévén az a vendéglősnek ma
gánüzlete, de a ki már nem volt oly magyar érzelmű mint 
a Lloyd-társulat, mert fehér magyar bort hiába kért tőle 
az ember; vagy az tán nem állana ki a tengeri utat!? De 
ha a sör kiállja, valljon nem állaná-e ki a kőbányai, somlai, 
neszmélyi avvagy érmellékiis? A bornak itczéjét — külön 
kérve — 85 krjával fizettük, nem különben a fojtott sört 
(Plutzerbier). Az étkezésnél első alkalommal elfoglalt he
lyét kiki végig megtartotta. 

A tálbóli szedésnél nem volt személy vagy helyréi 
tekintet, hanem mindig más meg más lett az elkezdő. 

Valamint a villás-reggelinél, szintúgy minden ebédnél 
is nem hiányzott soha az Ízletes narancs, alma, papirmandola, 
sajt, salami, szardellahal. Minden állomásnál fris kenyéren 
és húson kivül, gyümölcscsel és zöldséggel rakodott meg a 
hajó, kiemelendő a tányérnagyságu karfiol és articsóka is. 

Az étkezés után, rendesen szórakozás után vágyik a 
boldog élvező, tehát néhány szót szórakozásunkról is. 
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Ez rendesen a fedélzeten szokott történni, mint a hol 
— kivált kedvező időben — idejét tölti a társaság, ki kár
tyázással, ki csevegéssel, ki a vidék szemlélésével, ki megint 
egyébbel, mindenki a maga műveltségi foka, hajlama s 
hangulata szerint. Olykor-olykor, ha vagy egyik vagy má-

% sik utazó észrevett valamit a tengerben, vagy egyes delfin 
felmerült, összebújtak a közelebbievők, mi persze csak 
perez müve volt, mások, re infecta, a hajónak más tája 
felé fordultak. 

Midőn igy a fedélzet el volt lepve, a termek és szobák 
rendesen üresen hagyattak. De idő fordultával egészen 
megváltozott az egésznek alakja. így Matapan hegyfoknál 
is erős északkeleti szél mellett ugyancsak elkezdvén hány
kolódni Amerikánk, az annyira kedélyes arezok csakhamar 
komor szint öltének. Lesütött fő, összehúzódott kebel, 
elhomályosult arcz, komor tekintet, küljelei a belső hábo
rúnak, mely olykor vulcani explosióban tört ki; az igaz, 
hogy tüz helyett más valamit adván ki magából. 

„Es is t mir nur um den Sexa rde r (szekszárdi) 
Leid," mondja az öreg Mayer bécsi nagy selyemkereskedő; 
„und um die Magároni" teszi hozzá az ö Gefatterje 
(más bécsi), élezet akarván mondani. 

Tudni kell, hogy leginkább a sörös (de nem poharak) 
gyomrok szenvedtek a tengeri betegségben; közülünk ma
gyarok közül kevesen szenvedtek e bajban. 

Tán a paprika s borral való élés teszi edzettebbé a 
gyomort. Olyankor — ha már jelentkezik a betegség — 
legjobb lefeküdni, a gy omort mindenesetre jó előre ha nem 
is egészen bepólyázni, de nagy kendövei jól megkötni, 
miután a gyomornak folytonos lötyögése nem tűri soká 
tartalmát. 

Közeledik a lefekvés ideje, vonulj velünk nyájas olvasó 
czellánkba is és lásd, hogyan fekszünk le, mikép alszunk, 

3* 



~ 36 -

s hogy férünk el hárman egész éjjen át egy öl széles és 1% 
öl hosszú hálószobánkban, annélkül, hogy hajba kapnánk 
csak egyszer is három egész hét alatt. Megint az emiitett 
műveltséget hozom eszedbe, mert három garázdát ily szűk 
helyre nem lett volna tanácsos együvé hozni. 

Hárman laktunk tehát egy szobában, dr. Télessy, 
Lienhard nevű bajor sógor gyártulajdonos s szegény ma
gam, már mint ezen jegyzeteknek szerzője. 

Vala pedig három ágyunk egymás fölé helyezve, s tisz
tán csinosan bútorozva, derekaljnak szőrzsák, takarónak 
finom barchettal bevont pokrócz s egy fejalá való párna. 
Az ágy maga két láb széles, s 7 láb hosszú vala. 

A mint szemeink elől elkezdett tünedezni P ó l á n a k 
gyönyörű világitó-tornya, elkábítva az első napi élvezettől, 
ágyaink felé közeiedénk. Bajor sógor már ekkor a számára 
kijelölt alsó, földszinti ágyban nyujtódzott, nekem jutott 
az első, orvos barátom számára pedig a második vagy 
felső emelet. 

Én egész ártatlanságom érzetében levetkőzve, belebúj
tam a csak két lábnyi nyilason szerény nyugvó helyemre. 
De óh fájdalom! — az alattam már édesen szendergő, mi 
roszat sem sejtő bajor sógor nagy meglepetésére — ágyam 
kíméletlenül kezdett ropogni. „Herr Gott, es k rach t ! " 
kiáltott fel ö, „Leider!" mondám én; kevés szünet múlva 
nyugtalansággal jegyzémeg ő: „Gott, es b r ich t ! " „und 
wenn sie noch dazu wüssten, dass ich zwei Zent-
ner schwer bin, mondám megnyugtatólag én. 

Alig ejtem ki e pár szót, midőn az én 64 éves tisztelt 
lakótársam — vesd el magad — egy húsz éves fürge le
gényke módjára veté ki magát ágyából; maga módja sze
rint átkozva a Lloyd-társaságot, hogy szilárdabb hajót nem 
építtetett, Römert pedig, hogy miért nem vizsgálta meg 
előbb jól az ágyakat stb. 
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Én magam részéről szintén nem maradtam veszteg a 
hallgatásban,hanem hálálkodtam, bocsánatot kérve, hogy 
annyira meghíztam. „Csak ne mázsáltattam volna meg ma
gamat Túron az indóháznál, elutazásom előtt!" dörmögvén 
magamban. Felkeltem végre én is, Télessy még le nem fe
küdt volt; képzeld csoportozatunkat nyájas olvasó! s gon
dold hozzá az egy és %-od négyszög ölnyi térben az em
iitett három ágyon kiviil még a mosdóasztalt, mely szinte 
3 • lábat elfoglalt s ráadásul ruháinkat s vagy két bőrön
döt — mennyi tér maradt három pöre testünk számára? 
képzelheted, mily veszedelmes közelségre eshetünk egy
máshoz, s még sem kaptunk egymás üstökébe, nemcsak 
hogy ezt nem tettük, de házi tanácsot tartottunk, mi volna 
legtanácsosabb ily kényes helyzet közepett, s mi vezetné 
czélhoz kis köztársaságunkat, ne quid r e spub l i ca detri-
men t i cap ia t . 

Én azt indítványoztam, hogy az öreg ur tartsa meg 
helyét, mi pedig cseréljük azt fel doctor barátommal, az
zal okadatolva javaslatomat, miszerint nem kivánhatjuk az 
öreg úrtól, hogy ő mászkáljon fel — nyaktörós veszedel
mével — naponkint a legfelsőbb emeletre, hanem legyen ez 
az én teendőm, miután az úr Isten elég hosszú lábakat is 
adott hozzá, doctor barátom pedig csak nem lesz annyira 
veszedelmes az ágy összerombolására nézve, miután őt a 
túri deczimál-mérték csak 148 fonttal tisztelte meg. 

O Got t ! nein, szólt igen meggyőző mély hangon az 
öreg ur, s szavát tiszteletből is határozatnak vettük; dann 
möch ten sie s tü rzen über den Doc to r , und dann 
Al l ebe ide über mich. (Istenem! minél öregebb az em
ber s minél kevesebb van hátra e rongy-életből, annál 
jobban ragaszkodik hozzá — gondolám magamban) „Ich 
gehe hinauf, Sie b l e iben auf I h r e m Pla tz , denn 
Sie können sich wiederum n i ch t k rümmen mit 
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I l i ren l angen Haksen , auf der u n t e r s t e n Stufe." 
„leh werde untén" — szólt közbe Télessy, kinek csak 
úgy csorogtak könyei az édes nevetéstől. 

Végtére azzal végződött az egész tragicomoedia, hogy 
lefeküdtünk, de mindhárman még álmunkból is fel-felne
vettünk. Másnap pedig az egész társaság felvidult a mi 
házi affairünkön. 

A mint hajnallott, már is kezdett elevenedni az atya
fiság, némelyek már hajnalban felkászolódtak a fedélzetre, 
részint nem alhatás miatt, mert sok öreg ur volt köztünk, 
kik pedig már koruknál fogva is keveset alusznak, részint 
más tekintetből, teszem azt, csillag- vagy más természet
vizsgálati szempontból. 

Alkalmat veszek itt magamnak a természet némely 
tüneményeit gyenge ecsetemmel lefesteni, melyek csak is 
tengeren láthatók, s vajmi kellemesen hatnak kivált azokra, 
kik először hintáztatnak a nagy tengeri ringóban. Ilyenek 
a nap-áldozat, a tenger phosphorálása, a csillagrezgés. 

Estve felé, ha csendes az idő, nagyban gőzölög a ten
ger. Ezen gőzzel sáfárkodik a szél, boldog ország, hová azt 
szállítja! Estve, a mint a gőzkörbe jut a nap, minden 
sugarait veszitve, nagyobbított alakban, holdnak tetszik. 

Első nap a sík tengeren mindnyájan feszült figyelem
mel vártuk szemünk előli eltűnését, s azt gondoltuk, hogy 
miként a szárazról szemlélhető, aprónkint fog fogyni, de 
nagy meglepetésünkre, a mint a tenger szélét érintené, 
villámként eltűnt szemeink elől. Meglehet, hogy ezt a gőz 
okozta, s máskor tán nem is igy történik, mert máskor 
nem láthattuk nedves sirjába temetkezni, mindig hegyek 
mögé áldozott s hegyek mögül kelt föl. 

Leáldozta után más tünemény ragadta meg figyel
münket, a csillagok rezgése — miként kis mérvben szá
razföldi vizeinkben is látható — és a tenger phosphorá-
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lása, A hajó kerekei által felhabart viz égni látszott a 
habzó viz milliárd szikráitól; vajmi gyönyörű látvány! Ezt 
nevezik tengerphosphorálásnak, melynek miiétéről nem 
egyeznek meg a vélemények. Némelyek azt állítják, hogy 
az nem egyéb millárdnyi fényparányoknál, miktől a ten
ger hemzseg. Mások ismét csakaviznek csillámlását szem
lélik benne. Kinek van igaza ? Részemről az utóbbiak vé
leményét pártolom. 

Igen gyönyörű a hold feltűnése is. Még mielőtt elő
tűnnék, a viz megvilágosodik körüle, sárga fényt öltvén 
magára. Egyszerre egy lángvonal képződik a víz tükrén, 
mely perczenkint nagyobbodik, mig végre az egész hold 
kimerül a vizböl, de ekkor sem válik el egészen tőle, 
mintha nem akarná öt karjaiból kibocsátani a tenger, 
vagy legalább fényének egy részét akarná magánál tar
tani, s e miatt oly formát ölt magára a hold mint a 
köpü, mig végre kisiklik nedves sírjából s eredeti gömbö-
lyüségében pompázik. 

A tenger vize majd smaragdzöld, majd berlini kék 
(égszínű), majd sötétkék, a Feketetengeré pedig csaknem 
feketekék, mi hihetőleg a tenger sekélysége és mélységé
től magyarázható. 

így van az a hintázással is. Adrián hajó-óriásunk még 
a nagyobb haboktól sem ijedt meg, de a mint a Középten
gerre értünk, megadta magát, s ugy tánczolt, a mint fü
tyültek neki. A Feketetenger komoly mélysége még inkább 
érezteti hatalmát a hátára merészkedő hajókkal. 

Meg kell említenem azt is, hogy a gőzös kerekei által 
finom habbá zúzott víz egész országutat képez, oly egye
nesét, hogy azon még a legszigorúbb mérnök is alig ta
lálna javítani valót, s mint a tejút az égen, messzire fehér
lik ez a sima tenger szinén. A sima tenger színén mondom, 
mert hullámzáskor közvetlen a hajó faránál törik meg az út. 
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De elég is lesz már tán általánosságban beszélnünk, 
lássunk bozzá egyes részletek ecseteléséhez. 

April 4-én délután 2 óra volt, a mint a kitűzött idő
pontban öreg kapitányunk jelt ada a kerekek megoldására. 

Egytől egyig a fedélzeten valánk, a száraz felé fordult 
arczczal, honnan immár a parancsnok szava elint. 

Az utolsó „Isten hozzád" már elhangzott. Itt-ott lát
szott még kendőlobogtatás s kézintegetés a parton hátra
maradt kedvesek felé s onnan viszont. Az arczok hü 
tolmácsai valának a lélek belső érzelmeinek, melyek a 
kebelben ilyenkor váltogatják egymást. „Ki tudja, látjuk-e 
még egymást?" „visszatérünk-e?" „élvezendjünk-e a vi
szontlátás édes örömeit?" s hasonló érzelmek vivták a 
belső lelki harczot az elfogódott keblekben. 

MiTélessy barátommal némán állottunk az integetők 
közt. A parton álló ezernyi kisérő közt nem volt egy is, 
kihez a szent lánczolat valamelyike fűzött volna. Azok mind 
távol tőlünk — ott — a kedves hon, a kedves anya ke
belén, mi meg itt idegen országban. Csak gondolatban 
küldtünk feléjök egy „Isten hozzád"ot. 

A part egyre tovább látszott távozni tőlünk. Az elha
gyott móló úgy tetszett, mintha hangyasereggel lett volna 
ellepve a bennünket szemlélők nagy tömege által, mig 
végkép eltűnt szemeink elöl. 

Majdnem az egész Triest — értve az előkelőket — 
kitódult a tengerpartra, természetesen leginkább kíváncsi
ságból, a mennyiben ily társaság még aligha kelt itt ten
geri útra. Ugy látszik, nem voltunk épen érdektelenek előttök. 

Csak ekkor tűnt fel igazán Triestnek gyönyörű am-
phitheatralis fekvése. Még egyes tárgyak kivehetők. Egy 
rövid negyedóra s a hegység kékbe öltözék. 

Hajónk igen sebesen halad. A 4 ölnyi átmérőjű rop
pant kerekek 26 hatalmas lapátjaikkal, kíméletlenül mar-
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kolnak a tenger üstökébe — ne sajnáld, se apád se anyád 
— s hatalmasan tova röpül az úszó óriás. Alig mondom 
ezt és Triest egyszerre — süty! — eltűnt szemeink elöl, 
de helyette Capo d' I s t r i a tűnt fel egy széles öbölben a 
maga várával, közelében Isola félsziget gyógyfürdőjével. 

Alig tűnt el ez, felmerült P i r a n o egészen a tenger
partra épült szép templomával. Továbbá Umágó, Citta-
nnova, Parenzo , Istria kikötő városai. Következett Ro-
vigno Istria fővárosa 14,000 ^lakossal, olajkereskedéséről, 
melyből 30,000 hordónál többet bocsát át kereskedésbe, s 
szardellahalászatáról nevezetes. Van nagy Dom temploma 
szent Eufemiához. 

F a s a n a márványbányáiról nevezetes, honnan a 
velenczeiek nagyszerű márványpalotáikhoz az anyagot 
szerezték. 

Alig haladja meg az utazó Fasánát, szemébe tűnik 
Pólának regényes amphitheatruma. Adriának egyik legna
gyobb kikötőjét birja Póla, melyet már a rómaiak hadi 
czélokra használtak fel, a midőn még 33,000 lakosa volt 
(jelenleg alább szállott dicsőségében, csak 1200 lakosa van). 
Most szintén föhadikikötője az osztrák birodalomnak, hol 
mindig készen áll több, kevesebb hadihajója. Itt — Istria 
félsziget legdélibb csúcsán — emelkedik magasba világító
tornya, mely fénylő csillagként szórja sugarait mélyen be 
az Adriai-tenger tükrére. 

Besötétedett már, midőn Pólát elhagytuk, csak a min
dig kisebbedő világító torony csillaga kisért minket sebe
sen távozókat, hol azután bekövetkezett azon kedélyes 
lefekvési jelenet, melyről fentebb már szó volt. 

Másnap April 5-kén nagy ünnepre viradtunk, Húsvét 
első ünnepnapjára. Szélcsend. A tenger tükörsima, a nap
felség a maga pompájában. 

Felébredéskor az Istennek nagy templomában találók 
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magunkat, melynek magasztos boltozata az ég, melyen a 
felséges csillár, öröktüzként ragyogott, a nap, s melynek 
boltivezete a négy oszlopon, keleten, nyugaton, éjszakon 
és délen nyugodott. 

Itt, hol maga a tenger a halhatatlanságot s az örök
kévalóságot képviselte; itt, hol a tenger megmérhetlen 
mélysége, s az égboltozat felérhetlen magassága elegendő 
tárgyat nyújtott az ájtatos léleknek elmélkedésre; itt, hol 
a mindenható teremtő e magasztos müveiben megnyilatko
zott nekünk; itt ünnepeltük a kereszténység nagy ünnepén 
Krisztus feltámadásának emlékét. Az egész nap komoly 
csendességben folyt le, egyes ismeretségek köttettek, s a 
nap lenyugvása ily csendességben talált bennünket mind
nyájunkat. 

Ezen egész napon ég és viznél egyéb tárgyon nem 
akadtak meg vizsga szemeink. 

Korfu, 
Másnap úgymint Ápril 6-án Húsvét hétfőjén 485 

tengeri mérföld meghaladtával Korfu sziget partjai tűn
tek fel szemeink előtt s nemsokára megható látványnak 
voltunk tanúi. 

És ez nem volt más, mint e sziget — - mely az egész 
földkerekségen egyike a legszebbeknek — hasonnevű fő
városának üdvözlése, mely e szigetnek mintegy közepe 
tája felé épült gyönyörű város, két vagy három erőd által 
védve, csaknem bevehetlennek látszik. A Fortezza Vecchia? 
két öbölből kimerülő meredek kősziklán épült, igen erős 
vár, irányában Vido sziget, szintén megrakva erőditvényék
kel, nyugotra pedig a Fortezza Nuova. 

Ezen sziget múltját illetőleg — régi korban Corcyra, 
közép korban pedig a byzantiaknál Koryphónak neveztet-



_ 43 — 

vén — legrégibb urai a phoeniciaiak, később a korynthu-
siak, Athene, — spártaiak valának, mig végre a macedó
nokkal együtt Róma uralma alá került. 

A közép korban előbb normannok, utóbb byzantiak 
által meghódítva, végre a velenczeiek birtokába jutott; 
ezek kegyetlenül bántak vele 1386—1797-ig, a midőn is 
uraikkal együtt a francziák kezébe került, kiket az 1815-ki 
szerződés nyomán az angolok váltottak fel s kik alatt a 
mostani korig a legboldogabbúl érezték magokat, mert 
ezek a mellett, hogy védurai valának, egyszersmind jóllété
ről is gondoskodtak. Nemcsak az ipart s kereskedést moz-
diták elő, de iskoláiról és igy népneveléséröl is gondoskod
ván. Ez évben felszabadulván Görögország, Korfu többi 
hat szigettársaival — mint jóniai köztársaság — az anya
országba bekebeleztetett. 

Hallatlan diplomatiai tény! váljon minden titkos érdek 
nélkül történt-e ez? Épen a holnapi nap van kitűzve az áta
dásra. Hihetőleg e végre állomásozik itt mosta város előtt 
két sorhajó s két fregát, hogy a várban levő angol váröri
zetet felvegye. 

A mint partra szállottunk, elszéledtünk, részint a kör
nyéken, részint a várakon, részemről azokhoz csatlakoztam, 
kik a Fortezza Vecchiát választák megszemlélés tárgyául. 

A városon, mely 21,000 lakost számlál, az úgyneve
zett Esplanadén keresztül — mely egy fasorokkal és virág
ágyakkal szegélyzett nagy • tér — csakhamar elértük a 
vár kapuját. Ezen kapu előtt áll Schulenburg német tábor
nagy szobra, ki 1716-ban 5000 emberével 30,000 főnyi 
támadó törökhad ellen szerencsésen megvédé a szigetet. 
Hálából ezen szobor örökíti emlékét. 

A vár —legaljától kezdve legfelsőbb csúcsáig — meg 
van rakva ágyúkkal, legtetején pedig van egy mellvédek
kel ellátott kis tér és zászlőkészülék, mely telegraphul 
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szolgál A vár belsejében pedig katonai laktanyákkal körül
vett tér nyúlik el. Épen lejöttiinkor végeztébe gyakorlatát 
egy angol zászlóalj, melynek igen müveit nyájas és szives 
parancsnoka a laktanyák belsejét is egész készséggel meg-
mutogatá. Mindenütt a legszigorúbb fegyelem, rend és 
tisztaság jellemzé ezen czinóberpiros egyenruháju harcz-
fiakat, kik távol anyaországuktól, itt még talán nagyobb 
tiszteletben és becsülésben részesülnek, mint tulajdon 
édes hazájokban. 

Beljebb a szigetben az árpafóldek térdig és kalászban, 
a narancsfák dúsan megrakva Ízletes gyümölcseikkel. Az 
utak magas olajfákkal szegélyezve, sötétebb szinü lombo
zattal ékeskedtek, mint itt nálunk. 

Az aloe vadon nő, rozmarinbokrok egész fákká izmo
sodnak a szabadban, a cziprusfa (pinus pyramidalis) itt 
kezdi már el uralkodását. A váron alul délre van azon kéj
lak (villa) is, hol Erzsébet császárné, uralkodó fejedelmünk 
felséges neje tengeri gyógyfürdőt használt, s hol az őskor
ban Kressida gyógyforrás lehetett. Az őskorra emlékeztető 
régiségek egyre ásatnak ki a főváros környékén. 

Nevezetesb kirándulási helyek innen Paleo Kastrica, a 
várostól 3y2 mérföldnyi távolra eső kősziklán épült kolos
torhoz ; továbbá a 3 mérföldre eső Pantaleone nevű szo
roshoz, hol vitorlás hajóhoz hasonló kőszikla emelkedik ki 
a tengerből; és San Salvador nevű legmagasb csúcsára 
Korfunak, honnan az egész sziget területe tisztán kivehető. 

Szokás innen átrándulni az albániai partokra vadá
szati czélból, hol nemcsak a vadmadarak sokasága, hanem 
őzek s vaddisznók is elég bő tárgyúl szolgálhatnak a va
dászat kedvelőinek. 

Közeledvén az ebédelés ideje, lassankint felszállingóz
tunk a hajóra, a hol midőn a névsor felolvasásából kiderült 
volna mindnyájunk jelenléte, tovább folytattuk utunkat. 
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Az első sziget, mely láthatárunkon feltűnt, Paxo vala, 
a hét ioniai szigetek legkisebbiké, Korfutól délre, két mér
földnyi távolban, mintegy 5000 lakossal, minden neveze
tesség nélkül. 

Mire Leukadiához (vagy Santa Maura) értünk, éj 
lett, s igy erről valamint I thaca (Theaki) kis szigetről, 
ugy szinte Kefa lóniáról keveset jegyezhettem fel; ez 
utóbbinak 73,000 lakosa van, s igy 6000-rel több mint Kor
funak. Fővárosa Argos to l i 8000 lakossal. Következnék 
Zante , melyről visszatértünk alkalmával (ekkor szálltunk 
ki) fogunk szólani. 

Elhaladtunk már Zante mellett, midőn April 7-dike 
ránk viradt. Valami szokatlan lepett meg felébredésünk
kor. A mint ágyamból kiléptem, tántorogni kezdtem. Mi 
ez ? Kis vihar — volt a válasz. 

Keserves felöltözés után fel a fedélzetre. Hatalmasan 
hullámzott a tenger, a szél elkapta volna fövegeinket, ha 
erről nem gondoskodunk. Lehetetlen volt a hajón fogódzás 
nélkül járni. Eleinte gyönyörködtünk a soha nem látott 
magasztos fehér habok finom csipkés fodrozatán s hajónk 
könnyelmű ugrándozásában, de bezzeg utóbb elment min
den kedvünk. 

A mint már fentebb is érintettem, a kedélyes arczok el-
sötétedének, komor tekintet, lesütött fő, összeszorult kebel, 
általános lehangolás, elárulták a belső felháborodást, mely 
sokaknál tengeri betegségben tört ki, másoknál csak le
vertséget okozott 

Elhaladtunk Navar ino mellett, mely a legutóbbi 
szabadságháborúból az itt történt döntő tengeri csatáról 
nevezetes, mint a hol az egyesült franczia-angol ten
geri-had Codrington alatt rommá tette a török tengeri
hajórajt 

Nem messze innét fehérlik Mórea partjain Módon 
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vára, a középkorból fennmaradt egykori velenczei erőd. 
Jobbra esik Sapienza sziget, egykor tengeri-rablók fészke, 
most lakatlan sziklatömeg; még lejebb Cabrera , Vene-
dicokis szigetek; végre Capo Grossóhoz értünk, hon
nan egész Cap Matopanig szelünk legnagyobb erejét 
fejtette ki. 

Ebédelnünk kellett volna, de igen kevesen vettünk 
részt benne — sokan szenvedtek — a kik pedig hozzá is 
láttunk az evéshez, nagy keservesen tehettük ezt, mert 
ha nem vigyázott az ember, kiömlött a pohár és tányér 
tartalma. 

Matapan legdélibb csúcsa lévén Európának, itt va
lódi országútjok van a mindenféle európai nemzetek hajói
nak. Tiz húsz különféle hajó is látszik egyszerre a láthatá
ron minden irányban, kivált most, felhasználni akarván 
ezen szelet, miután szélcsendben veszteg áll a vitorlás hajó, 
irigy szemmel nézve ilyenkor a gőzösökre, melyek vidoran 
s büszkén szeldelik a tenger tükrét. 

Hajónk estve felé, folytonos hintázásban, elérte Mo-
reának harmadik déli csúcsát, Cap Maliát vagy Maleat , 
melynek irányában van Cerigo nagy sziget, a ióniai köz
társaság legdélibb szigete. Egykor Cytherának nevezték, 
melyre — a görög hitrege szerint — Aphrodité kiszállott 
a habokból s hol legszívesebben időzött. Az őskorban Spar-
tát uralta s a peloponesusi háborúban részt vön. Most 10000 
lakosa van, kik elszórva laknak a nagy köhalmaz közt itt-
ott találtató kies völgyekben. 

Nevezetes két stalaktit-barlangjáról, melynek egyike 
Mylopotamos, másika Kapsali mellett van, hol szt. Sófiának 
egy kápolnája van. 

Beestveledett, mire hajónk Mali a tengercsúcsától 
egészen szél ellen éjszakkeletnek fordult, miért is folytonos 
hintázását még inkább érezteté velünk. 
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A harmadik és negyedik hab mindig a legerősebb 
volt. Az első és hatodik legkisebb lévén, következett pár 
percznyi szünet, mire ismét elkezdődött a folytonos nóta. 
A szél zizegésébe közbevegyült a hajónak ropogása, mely 
kivált a harmadik s negyedik hintánál volt leginkább 
észrevehető. 

Napáldozatkor sem szűnvén meg a szél, nyugvó-he
lyeinkbe húzódtunk be. Mire ismét kihajnalodott, Syra — 
egyik állomásunk — előtt valánk. 

A szél ugyan megszűnt, de a tenger háborgása nem, 
mert a ladikokon való kiszállás is jókora habokon történt. 

Syra. 
Syra, hasonnevű szigeten, a Ky kiadok egyikén Görög

ország legnagyobb kereskedelmi tengeri városa, 20,000 
lakossal, meglehetős jó kikötővel, mely jelenleg is hemzse
gett a sokféle hajóktól, melyek közt görög hadihajók is 
voltak szemlélhetők. 

Igen gyönyörű, elbájoló látványt nyújt e város, kivált 
a hajón érkezőnek. Feloszlik ó ós uj városra, mely utóbbi 
Hermopolisnak is neveztetik — óhitűek, az ó város pedig 
katholikusok által lévén megnépesitve. Az ó várost — mely 
hegyen fekszik, honnan egy pompás katedrái-templom te
kint le a völgybe — egy völgy választja el az újvárostól, 
mely a tengerparton nyúlik el s szép épületekkel diszeskedik. 

Egész utunkban, egyedül itt találtunk fedél nélküli 
házakat — mint az ó korban — laposra végződvén azok, s 
miként falaik, ezek szintén sárgára lévén bemázolva. 

Nevezetes marad Syra azon catastropha miatt, mely 
szerint a legközelebbi forradalom itt vette kezdetét. Innen 
kapta tehát a letűnt dynastia első döfését. 

Néhány órai itteni kedélyes mulat ásunk után, ismét 
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kedves Amerikánkon találók magunkat, szabadabban lé-
legzvén múlt napi levertségünk után, tovább folytattuk 
utunkat a kitűzött czél felé. 

Elhaladtunk Andro sziget, a Kykládok egyike és a nagy 
Euboea (Negroponte) közötti tengerszoroson keresztül. A 
partok világitó-torny okkal lévén megrakva, minthogy a 
tengerszoroson nem legbiztosabb útja van a bajosnak. 

Ezután April 8-án egyenes irányban haladtunk éjszak
felé a sík tengeren, mignem April 9-kén hajnalban hajón
kon levő ágyúdörej vert fel álmunkból 

A dardanelláknál (Hellespont) vagyunk, hol hajónk, 
kilétét igazolandó — megállott. Másodkapitányunk egy 
naszád török tengerész kíséretében kiszállott, valamennyi 
utazó útlevelét előmutatván, fél óra letelte után — mint 
igaz utón járók, tovabocsáttattunk az 1 */4 tengeri mérföld 
széles, igen sebes folyású aegei tengerbe. 

A partok 9 erőd által vannak védve. Öt erőd van az 
ásiai parton 482 ágyú és 4 mozsárral, az európain pedig 
332 Ágyú. s hasonlag 4 mozsárral. Az ellenséges hadaknak 
a tenger szorosoni átmenete csaknem lehetetlenséggel ha
táros, hacsak hátulról nem vétetnék be előbb az erőd, mi 
azért tetszik kivihetőnek, minthogy a tengerparton alacso
nyan vannak elhelyezve, holott mögöttük magas dombok 
emelkednek. 

Meghaladva a Hellespontot, a Márványtengerben va* 
lánk, hol már a partok távozni kezdtek egymástól, hogy 
alig voltak többé kivehetők a láthatáron, kivéve az ásiai 
partokat, hol az ős Olymp magasra emelte ősz fejét az égbe* 

April 10-kén délutáni 4 órakor javában ebédeltünk, a 
mint Istambul szélső minaretjei feltűntek a partok mögül. 
Ott hagyva félig elköltött ebédünket, rohantunk a fedélzetre, 
részt venni akarván az óhajtva várt s előttünk mindig tága
sabban elterülő nagy panoráma szemléletének élvezetében* 
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Hogy mily nagyszerű ez, tollal leírni lehetetlen, azt 
csak érezni képes az ember. 

Már tisztán kivehető volt a két óriás-templom, Achmet 
mecsetje 6, s Aja Sófia 4 minaretjével. 

Tengernyi épület, száz meg száz minaret, itt ott egyes 
nagyobb mecsettel terült el előttünk. Nem tudta az ember, 
hová nézzen előbb. 

Az ásiai partok összefolyni látszottak az európai par
tokkal, az őket szétválasztó Bosporusnak még semmi nyoma. 
Egyszerre ott termett hajónk az ó szerálj előtt, fölötte az 
emiitett két roppant török templom s épitészi stylusa ál
tal a többitől eltérő — magas Galata torony, emelkedett 
a magasságba. 

Konstantinápoly. (Istanibul.) 

I t t vagyunk az arany szarv torkolatában. Nagy ha
jónk azonban — melyet tengernyi nép, köztük az istambuli 
magyarok és németek zeneszóval, a Galata hidjánál, mint 
hol a kisebb hajók kikötni szoktak, s hol a mi kiszállásun-
kat is remélték, várt — nem merészkedvén a roppant 
sok hajó sűrűségébe elegyedni, szokásához hiven, most is 
távol kötött ki a parttól. 

Pár perez alatt száz meg száz bárka által vétettünk 
ostrom alá. Három nagy bárkán megjelent a török rend
őrség, s mindent rendén találván, engedelmet adott a ki
szállásra. 

Most kezdődött a hadd-el-hadd; minden bárka első 
akart lenni a két oldalról leeresztett lépcsőnél, iszonyú 
nagy lárma, tolongás és ránczigálás keletkezett köztök, hi
hetőleg annak érzetében, hogy fele sem ju t keresethez, el
keseredetten törekedtek hajónkhoz jutni. 

4 
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Ennek természetesen az lett a következménye, hogy mi 
valóságos életveszélyben valánk, mert az utazókkal meg
telt bárka csak igen nehezen tudott kibontakozni abárka-
tömkelegböL Valami rendőri felügyeletről itt szó sem volt, 
és mégis — bámulatos dolog — a nélkül, hogy legkisebb 
szerencsétlenség történt volna, mi rövid idő alatt partra 
röpittettünk. A kereset nélkül maradt kaikcsikegykedvü-
leg tértek vissza, minden zúgolódás nélkül, mintha annak 
épen ugy kellett volna történni, a mint történt. 

Fogadott ugyan Rómer bárkákat számunkra, mint min
denütt, itt is, jaj de annyi száz közt ki tudott volna rajok akad
ni? Örültünk, hogy partra juthatánk saját pénzünkért. Hogy 
nem egy pontra szállittattunk ki, az előbbi jelenet után le
het gondolni. En Télessy barátommal testvérként szorosan 
együtt maradva, Tophanában tétettünk partra, s miként a 
hajónál a bárkás nép, ugy itt a hordárok (Hamal) ostroma 
alá kerültünk, mindenik akarván szolgálatunkra lenni. De 
ezek a pestiekhez nem hasonlók, ezek felnyergelt barmok 
emberi formában. Egy mázsányi terhet is felrakat hátára a 
nyeregbe s úgy lép fel az elég meredek hegyre. 

Csaknem megesett szivem a mi hordárunk borzasz
tó sorsán, mindkét bőröndünket, felső öltönyeinket magá
ra felrakva, ugy nézett ki mint egy megrakodott teve; ar-
cza piros lett mint a főtt rák, szemei kidüledtek, erei uj-
nyi vastagságúra dagadtak a meztelen nyakon és halánté
kon, mégis igen megelégedetten tartott lépést velünk, kik 
üresen menve, alig lihegtünk, mig feljuthattunk Pera fö-
utczájába, mely végigvonul az egész hegy gerinczen. Itt a 
„Hotel de Francé" vendéglő előcsarnokában tette le po-
gyászunkat, letörülvén homlokáról a csorgó verítéket. 

- .:' Itt vettük észre csak, hogy velünk együtt kiszállt útitár
saink, akétHodák testvér, elmaradtak tőlünk. Ök t. i.ahá-
malok közt nem válogatván, a ki málhájokhoz. előbb jutott, 
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arra bízták azt, s ez már vagy 60 éves öreg lévén, útköz
ben formaliter kidőlt terhe alatt s csak nagy nehezen, jó 
fél órával később jutott fel hozzánk, többszöri pihenéssel 
szakítván félbe menetét. 

így keresnek kenyeret a világon. 
Végre tehát letelepedtünk kirendelt tanyánkon a „la 

Francé" vendéglőben. 
Hogy hol vagyunk, a vendéglő is figyelmeztet ben

nünket, miként az emberek magokra vannak hagyatva, nem 
törődvén velők senki, ugy a tárgyak is. 

Ezen vendéglő is egykor pompásan volt kiállítva, ar
ról tanúskodnak egyes részei, a földig érő tükrök; de a 
meglevőnek fentartásáról mennyire nincs senki, a ki gon
doskodjék, észre lehet venni a kilincseken, az ablako
kon, mennyiben egyet sem lehet jól bezárni, a padozat fel
szakittat ott egyes deszkáin stb. A vendéglős hihetőleg bér
ben birván ezen épületet, fentartásával mit sem gondol. 

Mi vártuk, hogy tudja isten mily kedves meleg éghaj
lat alá érünk itt, s csak ugy dideregtünk az orclitó szobák
ban, hol az ajtón bejövő sziszegő légvonat szabadon rohant 
ki az ablakokon. 

Az igaz —a mint hazatértünkkor megértettük kedve
seinktől— itthon akkor még nagyobb hideget szenvedtek 
azon fagyoktól, melyek a termést is megsilányitották, s 
melyek elöhirdetöi voltak egy bekövetkezendő mostoha 
évnek. 

Még azon estve, a mint letelepedtünk, kimentünk sé
tálni Pera főutczáján végig s képzeld nyájas olvasó, minek 
voltunk tanúi ? 

A mint gyérülni kezdett emberektől az utcza, ugy né
pesedett kutyáktól, mint a melyek 'nappal alusznak, akár
hol a járda közepén, vagy a falak töveiben, éjjel pedig ők 
veszik át az uradalmat, marakodván azon tárgyakon, me-

4* 



- 52 -

lyek itt éjjel az utczára dobatnak. Ittott közbevegyül egyes 
tehén, mely a csontok s kenyérhajak közül azon részt szedi 
fel, mely kirekesztöleg öt illeti, t. i. a zöldség hulladékait. 

A főutcza különben meglehetősen lévén megvilágosítva, 
a kutyák marakodásán kivül — mely koronkint áldozatok
nak a csatatéreni maradásával végződik — még más jele
netek szemléletét is megengedi az éjjeli kalandornak, többi 
között lámpavilágnál bizonyos gyanús, piszkos személyek 
működését. Első látásra azt gondolná az ember, hogy itt 
valami boitfeltörés czéloztatik; de lámpák mellet t? és éj
fél előtt egyes járókelők szemeláttára? Később tudtuk meg, 
hogy ilyesmiről itt e pogány birodalomban mit sem tud
nak, az csak a czivilizált országok fővárosainak hagyatik fenn. 

Ezek tehát csatornatisztitők, kik munkájokat rende
sen éjjel végzik, s reggelig minden szúrt és mocsok eltávo
lítva és a járda tisztán áll. 

Pera főutczája a hegygerinczen végignyúlva, roppant 
katonai laktanyáknál végződik, honnan éjjente megragadó 
látvány lepi meg a szemlélőt, melyet egy részről a kikötő 
nyújt, számtalan megvilágított hajóival, másrészről, az 
aranyszarvon túl maga a főváros, mely hét halmon lévén 
felépítve, az éjjeli lámpák csillámlása festői szint kölcsö
nöz neki, a mennyiben úgy tűnik fel, mintha megannyi fe
jek millió gyémánttal volnának megrakva. 

Nem csoda, hogy az „Ezer-egy-éjszaka" szerzője ezt 
mondja hazájának, mert valóban minden egyes képét az 
Ezer-egy éjszakának ezek látásából képzelheted szemeid 
elé kedves olvasó. 

Másnap légyottunk volt a Teutoniában, a honnan — 
mint kiindulási pontból — szétoszlandók valánk mint han
gyák — a roppant város egyes részeinek megszemlélésére. 

Teutonia annyit jelent, mint a triesti Tergesteum — 
német csarnok, a németek gyülcléje. Társaságunk nagyobb 
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részt németekből állván, igen természetes, hogy az itteni 
németeknél — kiknek száma pár ezerre megy — földiekre 
találtak, kik őket s velők minket is magyarokat igen szi-
vesen láttak, sőt kedvünkért közebédet és bált is rendez-
tek s idözésünket e roppant városban igen kellemessé te
vék társaságukkal. 

Hát mi magyarok ? árván maradtunk-e mi ? nem va. 
lánk-e mi oly szerenesések mint a német sógorok ? 

Oh igen, van magyar itt is. Szegény maroknyi nép! 
tehát képes vagy te is népesitni fiaiddal más országokat 
is ? Oh ne gondold édes honfim, hogy csak Erié, Ontario-
Miehigan partjain, hogy csak Jóvában, Új-Budában talál" 
kozol földieiddel, ha édes hazádat elhagyod! Tstambulhal
main is beszélik a magyar nyelvet. 

Magyar viseletünk volt a megkülönböztető jel, mely, 
nélfogva a perai magyarok bennünket kiszemelhettek többi 
utazótársaink közül; mert hogy földieik közül is hoz né
hányat a szíves „America" türelmes hátán hozzájok, előre 
gondolták. Az istambuli magyaroknak nincs külön gyül-
déjök, hanem a Teutoniába fizetnek s együtt tartanak a 
német atyafiakkal. Ök is ott valának a légyotton. I t t talál
koztunk Cakó János perai gazdag gyógyszerész s drague-
ristával, ki szives levén magát vezetőnkül felajánlva — 
minket azon szerencsés helyzetbe hozni, hogy dragománt 
nélkülözve, szives barátságából megszemlélhettünk minden 
egyes érdekes pontot e nagy tömkelegben. Igaz, dragoman! 
ez nem egyéb tolmácsnál, ki egyúttal jó pénzért a vezető 
szerepet is viszi, oda vezetvén az idegent, hová ez óhajtja, 
vagy hová ő legérdekesebbnek gondolja. 

Cakó úr — kinek szívességéért örökös adósai mara
dunk — eljött velünk tehát e roppant török főváros neve
zetességeit megszemlélendő s megmutogatandó. Először is 
130 lépcsőn felmentünk a magas Galata tornyára, melyet 
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1350-ben a genuaiak építettek, s mely vigyázó tornyul 
szolgál, honnan a kilátás — a köröskörül fekvő 90,000-nyi 
ház-oceánra s egyéb tárgyakra, melyeket Cakó ur követ
kező rendben jelölt ki, — annyira elragadó, hogy azt alig 
lehet szavakkal kifejezni. Legelöl is az Arany-szarv, félkört 
képező kanyarodásával, az Aja-Zsófia, melyről alább böveb-" 
ben, tovább Achmet hat minaretü mecsetje (mecset törö
kül Medschid), melyek már a hajóról szemünkbe tűntek s 
most a házhalmaz közül is nagyban kiváltak- Alattok van 
az ó szeralj, közel hozzá pedig a kapu (Porta) honnan a tö
rök birodalom is fényes kapunak neveztetik, melyben a 
diván s a török főtisztek lakásai s tanácskozó termei és hi
vatalai vannak. Kissé jobbra a volt rabszolgacsarnok rab-
szolgapiaczczal, továbbá a Galata-hidnak irányában az Ab-
dul-Medsid mecsetje, a bazár, Seraskier-torony, aSulejman 
mecset millió galambjával, a nagy kőfal, s maga a főváros 
végtelensége. Továbbá II. Mohamed mecsetje, melyet ez 
Istambul bevétele után 1496-ban építtetett Christodulos 
görög építész által, kiről a rege eme mesét*) tartotta fen. 
Nyugat felé az Arany-szarv jobb partján a nagyszerű fegy
ver- és hajógyár (Arsenal), roppant területet foglalva el, 
előtte az Arany-szarvban több hadihajó hadkészen (schlag-
fertig). 

*) II. Mohammed minden áron magasbra akarta építtetni mecsetjét az 
Aja-Sophiáénál s ezért Christodulost a szomszéd utczának mindkét házsorával 
megajándékozta, ki azonban azt még is alacsonyabbra építette, a miért a súl
yán mindkét kezét levágatni parancsolá, minek következtében őt Christodulos 
a biró előtt bevádolta. A biró maga elé idézte a sultánt. A sultán megjelent 
egy bárddal kaftánja alatt, s le akart ülni, de a biró rárivalván, odaállitá őt, 
hol a bevádlottak állani szoktak. Következett a kihallgatás- A vádlott igazolá
sára azt hozta fel, hogy a tornyot magasabbra — a mint van, nem építhette 
összeomlás veszedelme nélkül, mi a legelső földrengés alkalmával bekövetke-
zendett vala; az építészet tudománya szerint csak is így lehet az rendén Miu
tán őt a sultán kenyerének keresésére képtelenné tette, kártalanítást követel 
tőle. A biró a sultán felé fordulva, felszólítja őt, hogy hajlandó-e önként kár-



- 55 — 

Kassimbasa, Haszköi elővárosok, éjszak felől a cypriis-
temetők és Bosporusnak egyes pontjai; kelet felől Topliá-
na, Skutari, Haremskeri, Radikői az ázsiai partokon, délre 
a "két kopár sziget a Marrnorateng érben, az egyik Bulver 
szigete, az angolok birtokában, a másika pedig, hová arab
szolgaságba jutott magyarok szállíttattak, hogy ott ne
héz rablánczokra fűzve éhen haljanak meg. És ha a hajó
fedélzetről szemlélve e roppant város környékével együtt" 
megragadá az embert, akkor innen a galatai toronyból néz
ve- — elbájolá. 

Már a többiek mindnyájan lementek, s én nem tud
tam megválni e mámoros látványtól, milyen tán csak álom
ban jelenhetik meg az embernek. Egész estig, de egész na
pokig elnézné az ember e gyönyörű panorámát, melyet mi-

talanifást adni, mire ez büszkén visszautasított minden kártalanitás-tételt 
igazságosnak állítván tettét. A biró erre megjegyzé : „Padischah, a fény gyak
ran hoz szerencsétlenséget. A te mecseted alacsonysága nem áll útjában a hí
veknek arra, hogy ők ott imájokat ne végezhessék; ezen embert sértett büsz
keséged miatt tevéd szerencsétlenné, miért is kártalanítással tartozol neki.a 

Mire a Sultán oda utasitá a birót, hogy eljárását folytatva, engedje a törvényt 
szólni, s mondja ki az ítéletet. „Ekkor, óh padischah! a te két kezed is le fog 
vágatni.'1 A sultán erre hajlandónak nyilatkozott az építésznek évi eltartást 
nyújtani az állam pénztárából. „ítfem! — mond a biró — de tulajdon pénztá
radból." A sultán tehát kötelezte magát naponkinti 20 arany fizetésre, mire 
midőn az építész reá állana, a biró bevégezettnek nyilvánitá a port, s leszállván 
birói székéről, földig hajtá magát a hatalmas úr előtt. Erre a sultán felkiáltott: 
„Óh biró! te derék ember vagy, mert ha te nekem kedvezel a szegény rovására,' 
im e bárddal magam vágom le fejedet.14 A bíró felegyenesedve büszkén felelt: 
„És ha te padischah a törvénynek nem engedelmeskedel, itt e tüzes sárkány 
(s ekkor félretol egy reteszt) fogott volna téged arra kényszeríteni." Mesének 
is megjárja ugyan, de mégis egyszersmind arról tesz tanúbizonyságot, hogy a 
török törvénykezés nem egészen olyan hitvány, mint azt a paragraphusok ke-. 
zelője lenézőleg mondaná. Legalább az egyszerüleg czélhoz vezet, míg itt a 
nagy pontosság mellett az ember vérig boszantatik. Kekem is volt egy 80 ftos 
pöröm, és miután 30 ft ára bélyeget reá költöttem, megnyertem ugyan a port 
de maiglan sem láttam pénzemből egy krajczárt sem. Akkor megfogadtam' 
hogy bárminemű kárt vagy bántalmat inkább elszenvedek, semhogy valaha 
§§-sok szerint perlekedjem. 
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nél tovább néz, annál több érdekes tárgyon akad meg sze
me. Nem tudja, melyiket jegyezze fel elébb, vagy melyi
ken nyugtassa tovább szemeit ? . . . . 

Lord Byron azt irja utazási rajzaiban : „Látam Athén, 
uek szent romjait, láttam Ephesusnak templomait, voltam 
Delhiben, bebarangoltam Európát széltében hosszában és 
Ásiának legszebb pojitjain gyönyörködtem, ele a kilátás 
seholsem ragadta meg annyira lelkemet, mint Konstanti
nápolyban." És Byronnak aligha nem volt igaza, mert már 
teszem mi is utunkban láttuk a vadregényes Semeringet, 
Triestnek gyönyörű amphitheatrális fekvését, láttuk Korfut, 
láttuk Syrát és bámultuk regényességét, gyönyörködve a 
természetnek emberi szorgalommal párosult remekeiben, de 
mindaz háttérbe vonult s elenyészett az Istambuli nagy 
szerű panoráma előtt. 

Es akárhogyan iparkodjam kifejezést adni mind annak 
init keblem érzett ezeknek látásakor, csak homályos árny 
marad az a magasztos valóhoz képest. 

No már most merre fordulunk az ezer meg ezer látni 
méltó tárgy között ? minek adjunk elsőséget ? 

Menjünk a bazárba, monda Cakó, ez egyetlen a maga 
nemében, mit nem láttak s aligha fognak látni az urak még 
valaha. A Galata hidján végig haladva a sürii néptömeg 
közt — mert legalább ezer ember van egyszerre e hidon, 
oly nagy a forgalom és sürgés-forgás, — öthat kanyarulat 
után, melyet hegynek fel a girbegurbe utczán tettünk, — 
elértük előbb az úgynevezett csurcsi-bazárt, mi nem egyéb 
mint boltok és fabódék hosszú sora, melynek előterében az 
árultatik, mi a háttérben gyártatik, úgy hogy itt az iparos 
egyúttal kereskedő is, s ha a vevő megáll boltja előtt, az 
esztergályosból azonnal pipaszár- és csibukárus lesz. Na
gyobbrészt t i. különféle esztergályozással foglalkoznak. 

Tovább haladva fölfelé, eléri az ember az igazi bazárt? 
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vagy az úgynevezett Bezestan-bazárt, mely nem egyéb bolt-
labyrinthnál, hol számtalan egymásba vágó és egymást 
metsző boltivezetes utczácskák százai mindkét oldalról árus
boltokkal vannak megrakva. 

Elszédül az ember feje, ha tiz-húsz ilyen utezácskán ke
resztülhatol a jövök-menök ezrei között. Minden kigondol
ható áruczikk kinálkozik itt a pénzes vevőnek. Csaknem min
den utczácska más másnemű tárgyakkal ékeskedik, egyikben 
p. o. csupa török s fhinezia czipő, másban schawl, harmadik
ban ezüstnemü, ismét gránátfüzérek, selyemkelmék stb. Ott 
ül komoly arczezal szőnyegen vagy pokróczon a méla tö
rök, nem aggódva azon, ha egész nap nem akad egy vevője is, 
s nem látszik örülni annak, ha száz vevő ostromoljais egyszer
re boltját. Minden Allahtól van, megnyugszik a végzetben. 

Jellemző a török s következve a görög, örmény és 
persára nézve az, hogy áruboltjába csak annyit rak ki, 
mennyit épen a polczok vagy fiókok befogadnak, különös 
kirakatról szó sincs; de annál többje van belső boltjában, 
mely a bazáron belől van, ott tíz annyit lel a vevő, mint 
mennyi a külső boltban van, egészen ellenkezőleg a fran-
cziával, ki csaknem minden készletét a kirakatba teszi ki. 

A görög, örmény másfélszer annyira tartja ki árából 
portékáját, mint mennyiért aztán adja, a török itt is meg
tartja hitét, nem akarva megcsalni senkit, azon áron, legfel
jebb tán csekélységgel tartván magasbra áruczikkét, mint 
mennyiért megválik tőle. Ez okozza, hogy a vevők legin
kább csak törökhez fordulnak, mivel ezeknél legjutányosabb 
áron vásárolhatnak. 

Jóllehet Mahomed nem tiltja Űrnapon a munkát s igy 
a kereskedést sem, mégis pénteken mint török vasárnapon 
ritkán nyitja ki délelőtt boltját a török. 

Különben a bazárban soha sincs vasárnap, mert török 
ünnepen árul a keresztyén és megfordítva* 
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A bazár egy nagy hoszúkás négyszöget foglal el a Se-
riaskere tornya alatt, honnan az egész ugy tűnik ki, mint 
egy roppant cseréppel rendetlenül fedett tér. Érinti pedig 
3 mecsetnek udvarát, a Bajazid, Merdzsián Dschsolli és 
Nur Ozmánét. A Bajazid-mecsetböl egy szögletfalba van 
illesztve egy kis nyolezszögletes fél torony, s benne négy 
ablak honnan a Hodzsa (török harangozó) megható kö
nyörgő hangon, minden harmadik órában felhivja a híve
ket imádságra, ezeket énekelve : „Le illah illah Iá, Mehmed 
raziola" (Nincs Isten csak egy Isten, Mohamed az ő pro
fétája.) 

Dél lévén, kissé megéheztünk a folytonos mozgásban; 
ekkor mondja Cakó ur, hogy Istambulban nem ismerik a 
delet, hanem az egész nap üzletnek szenteltetik. Reggel 
bekap valamit és azon van esteli 5 óráig, midőn a bazár is 
bezáratik, s ne gondold kedves olvasó! hogy ugy mint 
Pesten, három-négy mázsányi lakattal; egyszerű reteszszel 
egyszerű faajtót zárván el 100,000 forintnyi értékű bolt
ján s nincs rá példa, hogy valaha ilyen feltöretett volna. 
Ez abban a pogány városban történik, melyen annyira saj
nálkoznak a boldogitó civilizátorok! — mondom, öt órakor 
estve bezáratik a bazár s akkor kiki ebédje után lát, már 
mint — ki teritett asztalhoz, ki pedig csak more p a t r i o a 
szőnyegre, nem lévén a töröknek sem asztala sem széke. 

Cakó ur volt szives, minket egy török refectoriumba 
— milyen több van a bazárban — elvezetni, s jól tartott 
török malétivel, mely valami kocsonyamáié, édes és igen 
tápláló, melyre a irisitö czitromlé üditöleg esett. Hozzá 
harapdáltunk valami pereczfélét, mely ánis helyett sisán 
illatos magvával volt behintve, később megkinált török 
pulickával és pistáciával; az első édesség, emez pedig som-
nagyságu olajos bogyója a pistacia-fának. Estve felé volt 
már, midőn a bazárból kibontakoztunk, alig látva annak 
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csak részecskéjét is, mi itt — sok millió forintnyi értékben 
—• le van téve. 

A hátralévő időt sétára fordítottuk, lementünk a fia
tal szép Cakónéval s férjével a nagy Gampóra, hová — ki
vált ünnepnapokon — százezernyi népség szokott szóra
kozás végett kisétálni. Ez az új szerálj alatti tér, gyönyörű 
sétányokkal, tavacskával és kertekkeldiszitett V o l k s g a r -
ten-íéle közsétahely. Az idő igen csipős kezdett lenni, te
hát csakhamar visszafordultunk a sultán nagyszerű istálói 
mellett, a százéves cyprusokkal diszitett temetőn keresztül. 

Ennek megemlítéséből alkalmat veszek magamnak a 
török temetőkről s a török temetkezésr(')l egyetmást fel
jegyezni. 

A török temetők szétszórvák nemcsak a városban, de 
a külvárosokban is. Már távolról kivehetők a magas cyp-
rusfákről, melyekkel gondosan kiültetvék. Hogy ezen cyp-* 
rusfák máshonnan hozattak ide, abból lehet következtetni, 
hogy fiatal csemetéket itt seholsem lehetett látni. Hihető
leg délibb tartományokból kerültek ide, általában Görög
országból, mint a hol otthonosak. Hogy a jelenkorban szin
tén ültettetnének cyprusok a sirok mellé, nem lehetett ész
revennem, különben az uj sirok is csak a régiek főiébe ásat
nak úgy, hogy a sírkövek csaknem egymáson vannak fel
állítva. 

A sirok fölibe^, kőlap tétetik, melynek közepén Q féle 
lyuk vagy ür van kivésve, az ő hitök szerint a végett, hogy 
a halottakhoz Monker és Naker alvilági angyalok ki és 
be járhassanak, kik a halottakkal társalognak s azokat vi
gasztalják. A kőlap négy szögletén kis mélyedés látható-
ez a végett van, hogy az esöviz ott megállván, italul szol? 

gáljon azon madárkák ezreinek, melyek a sudár czypruso-
kon háboritlanul tenyésznek. Mily gyöngéd jellemvonás 
azon töröknél, kiről, a magáról sokat képzelő civilizátor 
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azt tartja, hogy beteg ember, kiről gondoskodni kell! Az 
emlékkőről első pillanatra ki lehet tudni, férfi avvagy nő 
nyugszik-e a sirban. A férfi emlékkő orma turbán, vagy 
fezben végződik (gömbölyű piros sipka, kék bojttal) ugyan
azon egy kőből kifaragva. A női emlékkövek hegyes csúcs
ba, falevél, vagy csigában végződnek. 

Minden emlékkő Írással van ellátva, melynek minde
nike Istenre vonatkozó mondattal (Allah örökkévaló; ő a 
hallhatatlan! az Isten végnélküli stb.) kezdődnek, s „egy 
i m á t l e l k é é r t " figyelmeztetéssel végződnek. 

Ezen figyelmeztetés azonban hiányzik a kivégzettek
nél s öngyilkosoknál. Az emlékirat tartalma néhol csak a 
halott nevének, halála idejének s lakása házszámának em
lítéséből, néhol pedig török sirversekből is áll. 

Most már a török temetésekről is néhány szót. Épen 
a Galata-hid végén valánk a török oldalon, midőn szt. Mi
hály lován egy — mintegy tiz éves hulláról tanúskodó — 
csak szemfődéllel takart koporsót hozott egy csoport fezzes 
török férfi a vállán, vivén azt az örök nyugalom helyére. 
A b a j u l á t o r o k egyre váltakoztak. „Tudják-e az nrak — 
monda Cakó — miért változnak azok a vivők oly sürün? 
Lássák, a török hit azt tartja, hogy a testvéri szeretetet a 
halott iránt is tanusitani kell, azért iparkodik minden szem
közt jövő török, legalább pár lépésnyire vinni a halottat, 
hogy ezáltal részvétet s igy testvéri szeretetet tanusitson 
meghalt testvére iránt." Úgy hát ez is a szeretetnek vallá
sa! gondolám magamban. A mint valaki meghal a török 
családban, tisztára mosatik, vizzel •— a mennyi csak bele
fér — teletöltetik, s közkoporsóba tétetve, néhány óra múl
va halála után a temető felé útnak indittatik. A család 
tagjai alig viszik ki az ajtón, az esetlegesen arra menők 
azonnal felváltják őket, kik ismét mások által váltatnak 
fel, egészen a sirig. Rokonai közül a férfiak kisérik, nők 
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soha. — A lég-közelebbi mecsetet elérve leteszik a csak 
egyszerű vászonfödéllel takart halottat az ajtó előtt, s hi-
ván egyet az ulemák közül (török papok) a mecsetből, 
melyben egy-kettő éjjel nappal időz, ez imádkozik a halott 
fölött s ebből áll a temetés, a mellette elmenők felkapják, 
s kézről kézre adják, iniglen a sirásó kezébe kerül, a ki két-
három lábnyira ásott sirba ülteti a halottat, úgy hányván 
a földet reája, hogy az testét ne érje, hanem az arra hasz
nált deszkát, melyet lassacskán kihúzván, a föld a leggyön-
gédebben érinti a koporsótlanul eltemetett hullát, A sir 
további elrendezése utólagosan történik." 

Nem lesz érdektelen itt néhány szót ejteni a török 
ünnepekről. A mi péntekünk az ö vasárnapjok, melyet ők, 
mint a zsidók, napnyugtával kezdenek ünnepelni. — Azon. 
fölül legnagyobb ünnepjök a B a i r a m , mely a nagyböjt
nek Ramadannak utolsó napja; török carnevalnak lehet
ne mondani, mert ekkor minden török — természete elle
nére — vig, kicsapongó, dőzsölő, legszebb öltözetét ölti fel, 
s ilyenkor vége hossza nincs a puskaporvesztegetésnek. 
Maga a Ramadan egy hónapig tart, böjtöl pedig a török 
napfelköltétől naplenyugtáig; de ekkor nemcsak hogy nem 
eszik, de még csak nem is iszik, nem dohányozik, nem is 
szagol; ámde naplemente után tetszése szerint kártalanít
ja magát. 

Másik ünnepe a Kurban Bajram, 70 nappal későbben 
az előbbi után, tart öt napig, rajongás-, dőzsölés-, s ál
dozatra fordittatik. Kivált a tehetősebbek sok juhot áldoz
nak ekkor s a szegények közt osztják el úgy annyira, hogy 
a Kurban Bajram legalább 200,000 juhnak életébe kerül. 
I t t futólag meg kell érintenem, hogy a török szűkölködő 
embertársairól gondoskodik, s nincs mecset Istambulban 
hol 80—40 szűkölködő ellátására alapitvány ne léteznék. 
Ezzel tehát nem csak mi keresztények dicsekedhetünk. 
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Nagy ünnepélyességgel történik az évenkínti fáradozó 

karavánok elindulása Mekka felé. Valamint szintén Moha
med próféta születési napjának megünneplése. 

Ünnepnapokon kivül vannak a törököknek ünnepéj
jelei is „Lejlát Mubaraka" , mi annyit tesz, mint szent 
éjszakák, midőn mecsetjeik és minaretjeik kivilágitvák. 
Többi között azon szent éj, melyben a próféta megfoganta
tok; szent éj, melyben a próféta mennybe ment; szent éj, me
lyen a halál angyala kijegyzi azokat, kik a jövő évben meg 
fognak halni; végre a mindenhatóság éjjele, valamennyi 
szent éjjelek közt a legnagyobb, melyen a sultán is a csá
szári mecsetbe megy igen nagy pompával ezer meg ezer 
lámpa kíséretében, a midőn visszajőve egy1 még érintetlen 
szűz rózsabimbóval jutalmaztatik meg, melyből ha netalán 
gyümölcs következnék, az egész országra nézve üdvös jós
latként vétetik. 

Ott tértünk el a napi rendtől, úgy-e kedves olvasó, a 
hol Cakóékkal visszajövet a száz meg száz éves roppant su-
darii cyprusok alatta török sirok közt elmerengtünk? Itt 
még csak azt jegyzem meg utólagosan a temetőket illetőleg, 
hogy az ily cyprustemető túlnan a másik oldalon Skutari 
külvárosban Ásiában van, hol egy egész cypruserdőt képez-
Továbbá azt.említem még meg, hogy némely magas török 
családoknak, udvarokban vagyházok előtt van temetőjük, 
ágy hogy nem egy helyütt borágból készült eleven boltív 
alatt, öt-hat síremlék jelzi azon kis tért, mely közvetlen a ház 
homlokzatától az utcza faláig terjed. 

Elhagyva a temetőt, a perai nagy utczánballagtunk ha
za felé, illetőleg bizony mi csak furakodtunk a roppant ember
tömeg között. Egyszerre se ide se oda, megállott a menet 
s a keskenyebbé vált utcza a szónak valódi értelmében meg
rekedt Mi csak a gyöngéd Cakónét feltettük s azért is fér
jének segedelmével valóságos bástyákat képeztünk.körülöt-
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te, mig lassan lassan az embercsokor bontakozni kezdett s 
mi ismét folytathattuk utunkat. Hogy az ily utczarekedés 

,nem minden mulatság nélküli, lehet képzelni. „Oh ez nem 
valami különös dolog, jegyzé meg Cakó, naponkint, süt egy 
nap többször történik ez igy." 

Ezen jelenetet csak azért emiitettem, kedves olvasó 
hogy legyen fogalmad a konstantinápolyi roppant ember
tömegről. Hasonló utczarekedések koronkint a bazárban 
is fordulnak elő. 

Hogy ilyenkor a jármüvek is osztoznak a gyaloglók 
sorsában, képzelheted kedves olvasóm. Vannak pediglen itt 
is úgynevezett fiakkerek vagy bérkocsisok, nagyobbrészt 
egyfogatuak, kocsijok gömbölyű mint a hordó, kivül meg
aranyozva, belül drága szőnyeggel bevonva; a kocsizok 
körben ülnek, mint tán a török mindenütt, még a templom
ban is. Rendesen csak úrhölgyek használják a bérkocsikat, 
férfiak többnyire lovagolnak. Hol vesznek erre lovat? Vala
mint bérkocsik, úgy bérlovak és béröszvérek, sőt Smyrnában 
bérszamarak is vannak. Igen sok helyen van állomások, hol 
*iz-huszával állongálnak, s midőn valaki felül az ilyen bér
lett lóra, a tulajdonos hosszú léptekkel követi őt, s óráig el. 
sétálgat a ló faránál, habár ez poroszkálva megyén is, még 
sem marad el tőle egy tapodtatnyira. 

April 11-ére engedelmet kaptunk Aja Sofiába, Mah-
mud sírjához és az ó seraljba való menetelre, a mint hal
iam 4000 piaszter értékű fermán mellett. 

A végett tehát az osztrák agentia udvarán sorakoz
tunk 6 csoportban 36-osával, mert csak ennyien mehettünk 
egyszerre egyik-másik helyre. A mint tehát akét kavasz aga, 
ki minket vezetendő volt, megérkezett, útnak indultunk, oly 
érzelmektől áthatva, mint mikor az ember valami élvezet
teljes jelenethez közeledik. 

Legelőször is tehát Aja Sófiába. (vagyis Hagia Sofia 
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== szent bölcseség) mentünk. A mint a 12 lépcsőn — mint 
valami pinczébe — lementünk volna az első előcsarnokba.. 
„le a kalapokkal" vagyis nem a kalapokkal, hanem „le a1 

csizmákkal" hangzott fülünkbe. Istenem milyen ellentét! 
Nálunk a föveg botrányos a főn szent helyeken, i t t a saru 
vagy csizma. Ezen utóbbinak van legalább valami históriai 
értelme, mert az onnan származik, hogy midőn Mózes Me-
sopotámiában Jetronál szolgálván, közeledik vala az égő 
bokorhoz, ama szózat hangzék füleibe : „vesd le a te sarui
dat, mert azon hely, melyen állasz, szent! De a kalaplevé
telnek honnan jő eredete, mások tudhatják, én nem. Csak 
gyanitom, hogy ez a lealacsonyitás jellege, a mennyiben 
ha a cylindert leveszi fejéről az ember fia, mindjárt alacso
nyabb egy lábnyival, és igy alázatosabb. 

E szerint tehát mi, hogyha Sófia ö magasságának bel. 
sejébe akaránk jutni, — pedig dehogy is nemakaránk? — 
bizony nekünk a csizmalehuzáshoz kellé folyamodnunk. 
Boldog köztünk, kinek könnyen járt le csizmája, mert ezek 
az elhanyagolt törökök még csizmahúzóról sem gondos
kodtak. Óh de mennyire boldogabb még az, kinek czipője 
és harisnyája volt. Hogy itt a német utazótársaink ben
nünket magyarokat túlszárnyaltak- s háttérbe szorítottak, 
lehet gyanítani. 

De meg más aẑ  hogy ezen a eivilisatióban annyira hát
ramaradt törökök még székekről sem gondoskodtak, me
lyekre mi szüknadrágosok leülve, a hogy ugy lehúzhattuk 
volna csizmáinkat, nem — egymásra kellé támaszkodnunk, 
ha épenséggel a gyékényre szorulni nem akartunk. Meny
nyire ment azonban álmólkodásunk, a midőn egész Sofiá-
ban egyetlen székre vagy ülőhelyre sem akadtunk. Le te
hát a finom szőnyegre, mint a juhászbojtár, midőn a gyö
nyörű zöld pázsit bársonyszönyegén végig nyújtja fáradt 
tagjait, mi is con amore letelepedve, bámultuk az emberi 
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merész gondolatnak ezen hihetetlen végrehajtását. A ki 
még emberi művön nem bámészkodott, jőjön ide, eresz
kedjék le, vagy ha épen úgy tetszik, feküdjék le ezen gyé
kényekkel subplantált szőnyegekre, miként mi, s tekintsen 
végig alulról fölfelé, széltében hosszában ezen roppant re
mekművén a művészetnek, tudom, hogy oly érzelmek tá
madnak keblében, milyenek támadtak a magaméban, — kr 
mondhatlanok, kifej ezhetlenek. Voltam Bécsben a szt. IstL 
ván templomában, sőt ott bámultam a padlásnyiláson lefelé 
az alant nyüzsgő ember hangyákra; de mindaz nem oly 
magasztos, mint ez — mi lehet ennek oka ? Tán a roppant 
nagyság ? Itt éreztem, hogy a szerfölötti nagyság ép ugy 
hat az emberi kedélyre, mint akármely más potentiája az 
emberi tökélynek. 

Hossza e nagy imaháznak 270°, szélessége 245°, magas
sága a középkupolának 180°. Ezen kupolán van 50° átmé
rőjű félhold, melynek megaranyozására III. Murád sultán 
50,000 aranyat forditott, s mely 20 órányi távolságra 
csillog be a széles tengerbe. Az egész mecset egy nagy ür? 
melyben alig van más kiváló tárgy a sultán aranyos páho
lyánál, mely az egykori sanctuarium balszögletére, irányá
ban pedig a főmufti prédikáló széke van illesztve. Föld
szint 55 lámpa függ le, melyeknek legnagyobbika a főku-
polából függ le 6 ölnyi átméretben, a karzatokon pedig 35? 
mindenike körülbelül 2\/2 öl átmérőjű. Már magában ezen 
sok lámpa — egymástól arányos távolságban — tanúsko
dik a templom roppant nagyságáról. 

A karzatok homlokzatát 12 roppant nagyságú aranyo
zott kerek tábla ékiti, melyek vagy a hónapokat, vagy tán 
más valamit, jelzik. Földszintről tekintve ezen nagy discu-
sok alig ölnyi átmérőjű kerek tábláknak, valamint az em
berek is kis gyermekeknek látszanak csak. A falak nagyobb
részt drágakövekkel rakvák ki. Ezen templom történetileg 

5 
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nevezetes lévén, róla még a következőket jegyezzük fel. 
Eredetileg Nagy Konstantin kezdte építeni, ki 325-ik év
ben Kr. u. az első alapját tette le, s a háromság második 
személyének, a böleseségnek vagy L o g o snak — mely a vi
lág teremtésénél együt t m ű k ö d ö t t — szentelte. 13 évvel 
későbben Constantius által nagyobbittatott. 404-ben Arca-
dius alatt Chrysostomus János emberei által felgyújtatván, 
leégett, de 11 évvel későbben II. Theodosius ismét helyre
hozd. 532-ben ismét leégvén, 6 évvel későbben Justinián 
császár nagyobb pompában emelteté fel, de 20 évre a nyu-
goti része leomlott, azt a fonnebbi császár pazar költséggel 
s oly szándékkal épitteté fel, hogy a jeruzsálemi Salamon 
templomát, ha nagyszerűségben nem is múlja fel, de minden
esetre elérje. A miért is midőn Justinián Eutychus patriar-
chától kisérve, a templomot felszentelte, s ima-formában e kö
vetkező szavakat mondta el: „Legyen áldott isten, hogy mél
tónak talált ily mű előállítására. Salamon meggyőztelek!" 

Ezekből kitetszik, hogy 200 évnek kellett elfolynia, 
mig ezen nevezetes templom, oly művé tökélyesült, mely a 
kereszténységet megcliesőitette, s melyre jelenleg is csak 
úgy tekinthet a török, mint & keresztyénségből reá maradt 
emlékre. 

Falai és boltivei téglából, de oszlopai márványból 
épitvék, ugy, hogy csaknem minden ismert márvány szere
pel benne. — Phrygiai, fehér rózsaszinű csíkokkal, laconicai 
zöld, lybiai kék, celti fehér, fekete csíkokkal, és bosporusi 
fehér fekete csíkokkal; azonfölül még thessaliai márvány, 
egyiptomi gránit és porphyr forditattak épitésére. Több 
más nevezetes templom maradványa is gazdagitá Aja Só-
fiát, milyenek: Baalbek, ephesusi Diana temploma, Troas? 

Kyzikus és Athén. 
A templom épitése idejéből a nép száján többféle — 

akár igaz akár meseszerű — adoma forog. Többi között, 
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hogy fő építő mesterei Trallesi Anthemius és Mileti Izidor 
valának, ezek száz pallér felett rendelkeztek, kik közül is
mét mindenik száz embernek parancsolt, s igy egyszerre 
10,000 ember dolgozott rajta. Továbbá 7 1

2 év alatt tétet
tek az előkészületek az építéshez. Mig két ölnyi magasság
ra épült a föld szine felett, 452 mázsa aranyba került. 

A kőmivesek szerszámai mellett ünnepnapon egy le
gényke ügyelt fel, kihez egy időben egy eunuch (herélt) 
jött, arra szólitván őt fel a császár nevében, hogy azonnal 
hivja össze a kőműveseket munkájok folytatására, ki mi
dőn vonakodnék elmenni, azzal nyugtatta meg őt az eu
nuch, hogy az ideig, mig visszatérend, ö fog a szerszámok
ra felügyelni. — A fiú, midőn a császárhoz vezettetek s 
hiába kereste volna az öt rászedett eunuehot, akkor tudta 
meg, hogy az angyal és pedig Sófia angyal volt; hogy te
hát a fiú soha fel ne válthassa őt, sőt hogy örök időkre vi
gyázzon helyette az angyal Sófia templomára, a császár 
gazdagon megjutalmazta előbb a fiút, aztán pedig örök 
időkre számkivetette öt a Cykladokra. 

Azon angyal máskor is megjelent, akkor t. i. a midőn 
már az épités a kupoláig jutott s a költség egészen elfo
gyott volt. Ö elvezette a császár öszvéreit földalatti pin-
czékbe, honnan 80 mázsa aranynyal terhelten tértek vissza. 

Elszörnyüködtünk egy jeleneten, melyre egy rufuj-
dervisnek rajongása adott alkalmat, soha még ügy elfer
dítve nem láttam embert arczvonásaiban, mint ezt, először 
térdelve, jobbra balra hányva fejét nyögött, utóbb féllábán 
ugrálva ugatott vagy vihogott, hogy a roppant Sófia üre
gei csak ugy viszhangoztak bele. 

Aja Sófiából, a mi kavasz agánk*) II. Mahmud sírjá
hoz vezetett bennünket, mely a Diván Dscholli-utczában 

r) Kavasz annyi mint rendőr 5 aga annyi mint ur, itt tiszt. 
. 5* 
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pompázik. Ez sírbolt, m a u s o l e u m , törökül T ú r b a , 8 szög
letes épület, 7 magas ablakkal, melyeknek 5 ablaka az 
utczára, ketteje pedig egy virágos kertre szolgál, a nyol-
czadiknak helyét ajtó foglalván el. 

Ezen sírboltban, mely fejedelmileg van kiállítva," II. 
Mahmud sultán — ki 1839-ben reszketegségben (delírium 
tremens) Halván meg — nyugszik, két öl hosszú s mintegy 
4—5 lábnyi magas koporsóban, melyen egy kócsagos fez? 

sok gyémánt s drágakövekkel kirakva, a koporsó körül pe
dig 8, czombnyi vastagságú viaszgyertya, aranyos tartók
ban — díszlik. Mellette Habait Ullah nővére, ki mellett 
már csak két és vékonyabb viaszgyertya á l l ; továbbá Sali-
ha és Kadidschah leányai s még 4 kisebb gyermeke, min
denik feje végénél viaszgyertya áll ezüst gyertyatartókban, 
erősen megaranyozva. . . 

Istambulban van több száznál ilyenféle túrba, de va
lamennyié közt ez a legszebb s legpompásabb. 

A turbáknál szintén úgy, mint a mecseteknél, hagyo-
mányilag alapított jótékony intézetek léteznek, igy a II. 
Mahmud turbája mellett 40 gyámoltalan szegény kap min
dennap ellátást. Ezen turbák közt kitűnik még II. Mohame
dé „Agyőzelmek atyja 1481" felírással; II. Bajazeté; I. Se-
limé; a Nagy Solimáné; I. Achmedé; I. Mustafáé; Abdul 
Hamiclé s t. b. 

Közel II. Mahmud turbájához van egy nagy kozkiit, 
lánczokon függő pléh-poharakkal, hol a szomjas járókelők 
szomjukat enyhíthetik. Innen visszafelé keskeny sikátoron 
haladtunk egy elhagyott helyre, mely épen nem illő a csá
szári lak közelébe; ez egy burjánnal, dudvával benőtt ék
telen tér, itt-ott veszedelmes süppedékekkel. Ez az úgy ne
vezett B i m b i r d i r e k (ezeregy oszlop), mely nem egyéb, 
mint — még a régi időkben Phíloxenes által épített — 
nagy cisterna. Ez arravaló volt, hogy a főváros lakossága 
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számára 1,270,000 négyszög láb, vagy ugyanannyi akónyi 
vizet foglaljon magába, de mely hihetőleg ezen czélnak meg 
nem felelhetvén, azonban pedig, vízvezetékek által czélsze-
rübben lévén a város vizdolgában ellátva, minden nagyszerű
sége mellett pusztulásnak indult, annyira, hogy maiglan már 
ölnyi magasságra van szemét s piszokkal ellepve. Néhány 
Ölnyi mélységre falépcsőkön lejutván, ott több selyemmo-
tólát láttunk heverni, melyekből nem helytelenül következ
tettük, hogy a bimbir maiglan filandának használtatik. 

Bámulja a vizsgáló e roppant embermüvet, mely ha 
földszint volna, biztosan vetélkednék az architectura bár
mely remekével e világon. De igy is, földalatt, valami lá
tatlan nagyszerűt mutat, a merre csak fordul az ember, 
mindenütt csak oszlop, a legszigorúbb arányban egymás
hoz építve. Az oszlopok mintegy ölnyi átmérőjűek, mind
annyi boltivezetet tartva vállaikon, melyeket annyi föld
rengés nem volt képes megingatni vagy csak meg is repe-
deztetni. Igen finom anyag lehetett, mely e köhalmazt igy 
együtt képes tartani. 

Az oszlopok száma különben nem ezeregy, hanem ré
szemről csak 196-ot számláltam; más utazók ki 224-et ki 
pláne 672-őt számítottak. A török nem igen törődve a szá-
mitgatással, rá mondta az ö kedves ezeregyet - - numerum 
definitum pro indefinito. 

Következett az ó seralj (Seralj Burnu) megtekintése, 
mely azon félsziget éjszakkeleti hegycsúcsán van építve, 
melyet délfelől a Marmora-tenger, keletről Bosporus, éj
szakról az Aranyszarv mos, s melyet I I Mohamed Konstan
tinápoly bevétele után itten telepitett, Aja Sófia szom
szédságában, kőfallal körülövedzve, minden symetria és 
architecturai tudomány nélkül össze-vissza épített paloták, 
kioszkok és kéjlakokból van összetákolva, mintegy V4 négy
szög mérföldnyi térségen. Alig hiheti a szemlélő, hogy 
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császári lakban időz, az egésznek áttekintése legalább nem 
figyelmezteti őt arra. Ezt azon körülmény fejti meg, hogy 
a seralj nem egy embernek müve, hanem századok ered
ménye. 

Legelébb is a fegyvertárba vezetteténk, mely temp
lomalakú lévén, oly áttekintést engede kivennünk, mintha 
annak minden fala egész a boltivezetig s minden chorusai 
lőfegyverekkel volnának kirakva. A bemenet balján ott áll 
két janicsár-alak kétfelől, oly természetes utánzással, hogy 
alig hihet az ember szemeinek, váljon elő lény-e az, mit lát, 
vagy csak élettelen alak. Ezen mélyedésben vízforrás is 
van, mely igen találékonyan van ide illesztve a szemlélők 
felfrisitésére. 

Kis távolságra innen, egy kapun át, beléptünk egy ke
rített udvarba, honnan jobbra is balra is nyilik ajtó az úgy
nevezett régiségek tárába, mely ugyan alig hasonlítható 
össze a bécsi Ambróser gyűjteményével; egyes tárgyak 
azonban mégis megérdemlik a megemlítést, ilyen a Sófia 
képzelt képe — régi faragvány, egy egyiptomi múmia, két 
kádnagyságú roppant dob, roppant nagy puska és kard, 
milyet csak óriások használhattak egykor, egykori Sófia 
tornyáróli harang, montenegróiaktól elszedett fegyver és 
lobogó, azon láncznak töredéke, melylyel egykor a Darda
nelláknál elzárták a Hellespontot stb. 

Innen örkapun keresztül, melyen vagy 50 kapidzsiból 
álló őrtest vala felállítva, Efkaf udvarán keresztül, egy 
félreeső épületbe vezetteténk, az úgynevezett Janicsárok 
palotájába, hol 5 teremben, különféle időszakokból, igen el
térő és vagy húszféle öltözetben viaszból egyes janicsárok 
képmásai, igen jól találva, vagy száz példányban vannak 
körülállitva; köztük egy kurdnő, orrában arany gyémántos 
függővel; továbbá egyfelől két gyönyörű férfialak, hihető
leg valami török herczegek, másik felől három sultánnő 
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Igen gyönyörű példányai viaszból nagy üveg-szekrények
ben, szintén természetes nagyságban. Végre maga a hóhér 
is kapott helyet egy legvégső szögletben. Mondhatom, igen 
érdekes ezen janicsárok csarnoka. 

Azon az utón, melyen jöttünk, vissza Is mentünk az Ef-
kaf udvarába, a kapu előtt jobbra magára vonta figyelmün
ket egy7 tán ezeréves, 7 öl területű, roppant terebélyes pla
tánfa. Ef kaft előudvarnak lehet elnevezni, honnan egy kapun 
át — melyet szintén vagy ötven személyből álló kapidsicsa-
patöriz — bemenet szolgál a szigorúbb értelemben vett se
raljba. Ez egy előbbihez hasonló négyszögbe nyílik, melynek 
közepén roppant cyprusokból álló fasor van, balra egy — 
görög stylben épített tornyos templom, jobbra a konyhák 
és fürdők; előttük áll a diván vagy tanácskozó terem, hol 
a sultán számára egy mennyezettel ellátott széles emel
vény van készítve, hol ö more patrio lábait maga alá szeg
ve elnököl a belső titkos tanácsban, hová Bairam-ünnep-
kor lábcsókolásra bocsáttatnak a boldog illetők. Azt állít
ják, hogy ezen szobát egykor Nagy Konstantin lakta, most 
a régi sultáni könyvtár csekély számban van itten képvi
selve, hol a könyvek nem mint nálunk hegyével fölfelé van
nak felállítva, hanem fekve laposan nyugszanak egymáson. 
I t t kutathattak hihetőleg legközelebb hazánk régiség-bú
várai is : Kubinyi Ferencz, Ipolyi Arnold és Henzelmann. 

Innen virágos kerten keresztül jutottunk egy kerti 
tavacska mellett azon kioszkba, mely éjszak felöl a tó leg
végső csúcsán van regényesen építve, honnan elragadó szép 
kilátás nyilik az Aranyszarv torkára, Galata és Pérára. Ezen 
kioszkban van az új könyvtár, szintén fektetve elhelyezett 
könyvekkel, azon fölül 3 pompás nyugágy függönyökkel 
ellátva. Mintha ez is szentély volna, az ajtóban egy szép 
leányképü eunuch utunkat állta, a csizmalehúzást követel
vén tőlünk, egy kettő megtette, de a többi csak berohant 
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csizmástul, keveset törődve a herélt hadonázásával. — Kis 
kanyarodás után kinyílt előttünk a sultán pipázó-terme, a 
kandallóba csak egy szikra kell, s az oda készített fénylő 
kőszén azonnal lángot fogót volna vetni. 

Megragadó szép kilátás kínálkozik innen a Marmora-
tengerre, az ásiai partokra, a völgyben alatt a seralj zöld
séges kertjére, túlnan pedig a hárem termeire. A szekré
nyek itt chinai és párisi munka által készitvék, középen 
függ egy igen nagy csillár, a szögletekben chinai urnák lát
hatók. 

Ne legyen sértő a kegyes olvasóra, ha i t t megemlítem 
a sultán árnyékszékét, mely gránitból van metszve, mint 
milyeket Konstantinápolyban mindenütt találunk, t. i. nem 
ülésre, hanem guggolásra készítve, az ablakokat három öl
nyi magasaknak becsülgettük. 

Ez volt végpontja a szeralj-szemlének; most már 
magunkra hagyattunk, oda lévén a kavaszoktól utasít
va, hogy a merre jöttünk, ismét azon utón távozhatunk. 

Többen nem valának ezen elutasítással megelégedve, 
sováron pillantgatván a zöldséges kerteken túlra, szerették 
volna t. i. a házi asszonynak — illetőleg asszonyoknak, hó
doló kézcsókjukat átadni, nem fontolván meg a szerencsét
lenek — mily veszedelemnek tennék ki magokat az által, s 
mily szomorú áldozatul dobnák magokat a balfelfogás és a 
vakhitnek. 

A törökök azt sehogysem akarják fejőkbe venni, hogy 
az asszonyi hűség, minél inkább őrzik, annál lazább, s hogy 
annak legjobb őre a tiszta szeretet és házassági bizalom. 

Megelégedvén tehát a rácsozott háremnek külső szem-
lélgetésével, a nagy cyprusok során, melyeken igen ottho
nosaknak érezték magokat a fesztelen, szabad, kedves, ug
rándozó és csevegő madárkák, melyeknek — miről fentebb 
a temető leírásánál is meggyőződhettünk — a törökök 
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előtt hihetőleg nagyobb respectjök van, mint a civilisált 
keresztyének előtt, — mondom, a cyprusok során azon 
kapun keresztül mentünk át az Eflaf nevű tágasabb udvar
ba vissza, mely alatt máskor, ha valamely — urának ke
gyét vesztett basa vagy más egyéniség elhaladó vala, itt 
nyakon csipetett s selyemzsinórral vagy kardéllel tisztel
tetek meg szegény nyaka. A mint az Eflaf udvarán halad
tunk, találkoztunk egy férfiasan lovagló növel, kit a bérlo
vas, szokott módja szerint, hosszú léptekkel követett. Ezt 
csak azért emlitem meg, mert legalább nekünk, kik eddig
elé a nőket saját módjuk szerint láttuk lovagolni, feltű
nőnek tetszett az ily férfias lovaglás. 

Itt alkalmat veszek magamnak a török nőkről egy pár 
szót mondani. 

Nyilvános helyen a török nők egyenruhában járnak, 
t. i. bekötött fővel, hogy csak szeme és orra látszik, fekete 
köpenyben, melynek szabása oly fertelmes, hogy a belé bur
kolt nőnek éktelen hordóalakot kölcsönöz. A köpenyből ki-
dugvák a szép fehér, kövér kezek, sárgára festett körmeikkel, 
melyeknek látására azt gondolná az ember, hogy mind meg 
annyi cserzővargával találkozik. A köpeny alól kilátszik a 
sárga csizmára felhúzott sárga czipő, mi ismét a kuruczok 
idejére emlékeztet, kik szintén sárga csizmát viseltek. 

Minden török nő koromfekete szemű, hihetőleg fes
tett, de igen fehér bőrű. — Úrhölgyeik, kivált ha szépek 
s üveges kocsiban mennek, igen átlátszó fátyollal kötik be 
fejeiket, mintegy annak elárulására, hogy nem csak Virgil 
Galateája, hanem ők is láttatni óhajtanak az illetők által. 
A mint szobáikba kerülnek vissza, azonnal lehányják ma
gokról a nevezett öltönyt, mely testalkatukat annyira elék
teleníti, s francziásan öltözködnek fel. Hogy pedig nyilvá
nosan oly éktelenül jelennek meg, annak is oka foka van, 
nehogy t. i. valakinek megtessenek. De hogy biz ők szép 
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szemeikkel nyilván is játékot űznek, arról nem egy csinos 
utazó foghatna tanúskodni. Érdekkel látszanak viseltetni 
különösen a nem török-férfiak iránt. 

De valaki a kegyes olvasók közül azt kérdezhetné : 
honnan tudod te mindezeket óh iró?! Nehogy tehát valami 
gyanúba essem, mintha Isten tudja minő viszonyba jutot
tam volna én a török nőkkel, megfejtem a mesét. 

Van Konstantinápolyban már 6 év óta egy igen igen 
tisztes kisasszony, Hebeld Amália, pesti születés, kiről a 
sorsnak úgy tetszett rendelkezni, hogy e török fővárosban 
a mosleminok, illetőleg muselmánnők civilisatióján fára
dozzék. 0 t. i. a török kisasszonyokat tanítja zongorán, 
mely zeneeszköz iránt mily érdekkel viseltetnek a törökök, 
más helyen leend megemlitve. 

Most még csak néhány szót Hébeld Amáliáról, hála
emlékül azon kitűnő szívességéért, melylyel irántunk, föl
diéi iránt, ott-létünk ideje alatt viseltetett. Nekünk szen
telte drága idejét, velünk járt, mindenről tudott felvilágo
sítást adni s minden nevezetesb tárgyra figyelmeztetett. 
Ö mondott nekünk egyetmást a törökök házi életéről is 
minek aligha jutottunk volna tudomására nélküle, mint
hogy idegen férfinak a család belsejébe jutni tilos. A tö
rökök házasulásáról megjegyzé, hogy ott a fiatalok nem is 
tudják, hogy egybekeltetik őket az apák, hogy kivált a 
férfi nem látja aráját, csak már midőn mint törvényes neje 
lefátyoloztatik előtte, és hogyha valamelyik mégis annyira 
kiváncsi, hogy még esketés előtt (már csak a mi fogalmunk 
szerint mondom) akarja meglátni jegyesét, azt csak titkon, 
az imádott jegyes tudtán kivül és nagy költséggel teheti 
meg. Es mégis boldog házasok? kérdem. Ahogy veszszüka 
boldogságot. A törököknél más értelmű a házasság, mint a 
keresztyéneknél. Tovább nem kérdeztem, illetlennek tart
ván egy tisztes kisasszonyt annak további magyaráztatásá-
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val untatni. Folytatólag azt tette még hozzá, hogy daczára 
annak, hogy a törököknek több nőt is szabad tartani, még
is ritkán van egynek több neje egynél. 

Jóllehet csak a török nőkről ígértem föntebb néhány 
szót mondani, de meg nem állhatom, hogy egyúttal a fér
fiakról is ne tegyek említést. 

A gazdag, magas ranguakról azt tartják, hogy elpu
hultak, henyék, romlottak. A középosztálynak azonban 
munkás, mérsékletes, józan életet élnek; jó férjek, hü ba
rátok, a csalást, lopást, füllentést a görögöknek és örmé
nyeknek engedik át, mint kik ilyenekben nagy mesterek. 
Koldusok a törökök közt nincsenek, ha csak a vakokat és 
koldus derviseket nem sorozzuk azok közé; ellenben a görö
gök és örmények közt minden éjjeli rabló, nappal koldus. 

April 12-kén kirándulás a Bosporusba volt napi rend
nek kitűzve. 

Tehát mi kedves „Americánkra" gyűltünk össze 
mint a melyet úgy tekintettünk, mint kedves hazánkat 
kicsiben, vagy kedves házunkat nagyban, mely vidoran 
füstölt, várván reánk, bennünket magasan kiálló hátára 
felveendő. 

A török kajk oly hamis, hogy ha annak kellő közepére 
nem lép a rálépő ember, bizonyosan felbillen vele; mi ezt 
már tudtuk, mert Cakóval több izben átröpittettünk az 
Aranyszarv tükrén, ámde aligha tudta egyik útitársunk, a 
vagy 2 % mázsás porosz barátunk, mert a mint a kajkba 
belépett, az felbillenvén, ö a tengerbe zuhant, de az ügyes 
kajkcsi nemcsak hogy feltartotta magát, de a vizbe esett 
áldozat után is kapott. De megrémült, midőn Juno helyett 
csak a felhőt kapta meg, csak a paróka maradván kezében, 
mialatt az úszni jól tudó porosz már a parton ült, termé
szetesen nem a legirigylésreméltóbb positióban, kopasz 
fővel, átnedvesült ünnepi ruhájában. Mert hogy ünnep 



- 76 — 

volt, azt el is felejtettem megemlíteni, és pedig az ó hitű. 
görögöknek húsvét első ünnepnapjok, melyet ők az által 
véltek legméltóbban megünnepelni, ha egész áldott nap 
sütögetik fegyvereiket s pedig néha az embern ek épen orra 
előtt vagy füle tövénél. Hogy pedig azért az ájtatoskodó-
nak mi baja sem történik, sőt a megriasztott járókelőnek 
pisszenni sem szabad, annak oka az itt uralkodó szabadság
ban s a görög nép durvaságában keresendő. De miként is 
lehetne e nép müveit, mikor Krisztus vallásából — melyet 
vall — csak a külsőt birja, csak a betűt, mely öl; Krisztus 
lelke pedig — mely elevenít — egészen hiányzik nála. Nem 
úgy a török, ki Mohamed vallásából nemcsak a hibás dog
mát, de az áldott erkölcstant is szigorúan megtartja. 

Itt vagyunk tehát ismét a hajón s velünk konstanti
nápolyi barátaink is. Meghatott ujolag azon látvány, me
lyet a hajóni körültekintés nyújtott. Köröttünk csupa re
gényesség. Min állapodjék meg az ember szeme? e bájos 
tömkelegből mely tárgyat válaszszon ki magának az iró ? 
Óh! roppant sokasága az érdekes tárgyaknak! te magad 
elég bő anyagot nyújthatnál egy könyv teleirására. 

Mielőtta hajó elinduland, addig is jegyezzünk fel egyet-
mást. A tegnap szemlélt ó szeralj ismét előttünk áll, mint 
ide jövetelünk perczében. Vajmi egészen más fogalmaink 
vannak rólad most ahhoz képest, mint akkor valának. 

A Bosporusnak a Marmoratenger és az Aranyszarvvali 
összeölelkezése egy nagyobbszerü öbölt képez, ennek kö
zepén áll most egy kősziklán épült világító torony, egykori 
Leander tornya, melyről azon mesééi még most is a nép
száján, hogy valamelyik sultánnak egy igen szép kedvencz 
leánya volt Fatime, kinek a jósnő kígyómarás általi ha
lált jósolt. A megszomorodott apa ezen kősziklán épült 
tornyot választá kedvencz leánya lakásául, hogy megóvja 
kedves leányát a szomorú jóslat beteljesedtétöL Egy ideig 



— 77 — 

csak megőrizte, de miután a leány kimondhatlan kedvelője 
volt a virágoknak, ilyenek roppant kosarakban szállíttattak 
neki naponkint. Midőn egyszer mohón szedegetné ki a kosár
ból kedvelt virágait, egyszerre kiugrik egy kigyó s mezte
len mellén halálosan megmará. A jósnő szava beteljesült. 

Hasonló e mese Horácz „indusa Danae"hez. Hihetőleg 
itt is olyan kétlábú kigyó lehetett, ki az epedő leányka 
szivét szerelme fullánkjával csípte meg. 

A Bosporus tengercsatorna két partja nem egyenlő, 
mert mig az európai 4, addig az ásiai 5 mérföldnyi hosszú. 
Maga a csatorna kigyódzva kanyarog a főváros felé. Mind
két partján város várost ér, s egyik palota követi a másikat; 
tán az egész világon legregényesebb darab föld. Elszámlá
lom legelőbb az európai parton levő megannyi külvárosait 
Konstántinápolynak, azután az ásiai partokon levőket. 

Az európai partokon első Tophána kezdi meg a ren
det, hegyfok, egyfelől az Aranyszarv, másfelől Bosporus 
által kerítve. Dolma-bakcse, Abdul-Azis sultán új se
raljával és mecsetjével, melyet most is egy linea hajó 
őriz; rá következik Csiragán palota, Beskitas, Ortakői 
keresztyén és zsidók által lakott falu, Mehemed Ali basa, 
a sultán sógora palotájával, itt a Bosporus merészen balra 
kanyarodik, s Def terdár Burnu nevű hegyfokot képez. 
Azután következik Kuru cs eszme, egykor vicus Michae-
licus, N. Constantin által épitve, hol később a stiliták 
űzték bolondságaikat, kiknek egyike Simeon, előbb 18, 
később 36, ismét 66, végtére 108 lábnyi magas oszlopot 
épitett magának s azon szokott állni, hogy a bűnös embe
rek ne illethessék ujjaikkal ruhájának szegélyét; utána 
következett Dániel stilita, ki 28 évig álldogált azon az 
oszlopon, s ezen tette által sokakat a keresztyén vallásra 
téritett (sic?). —Arnautköi , mely annyit jelent, mint al
bániai falu, itt megszűkülvén a csatorna,^ viz oly sebesség-
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gel foly, hogy az evező lapátok minden hatása ellensú
ly oztatik és a hajósok kötéllel kénytelenek húzni felfelé 
hajóikat. Különben is nagy szélben csak a gőzösök képesek 
viz ellen hatolni. Gyönyörűen veszi ki magát a hajóról Téti 
- • Achmet basa leánya — palotája. Bebek, félkörben ma
gasra tornyosuló, kopasz sziklák közé szorult öböl, reg\'-
nyessége által már L Selim sultán figyelmét magára voná, 
maiglan is császári lakok és fürdők által díszítve. Rumi l 1 

Hiszszár, annyit jelent mint Rumelia vára, két hatalmas 
bástyával II. Mohammed által épitve, honnan Konstanti
nápoly bevételét intézte. Némelyek azt állítják hogy innen, 
mások, hogy Besiktas völgyén, Dolma bakcse mellett ? 

szállította volna 80 lapos dereglyéjét hegyen át, beszappa
nozott hengereken, vitorlák segedelmével, az Aranyszarvba. 
Az ásiai parton van Anadól i Hiszszár L Mohammed 
által épitve, s ennek védelme alatt épült az európai parton 
Rumili Hiszszár. Azt állítják, hogy itten, a hol a Bospo-
rus legkeskenyebb, építette volna Dárius perzsa király, 
ama nevezetes hidat, melyen roppant seregét Scythiába 
szállította át. Balta l imám (vívó-balta, fokos) öböl a R. 
Hiszszár hegyfok éjszaki oldalán, Abdul Medschid Fatmeh 
nevű leánya palotájával, ki Reschid basa fiával kelt egybe. 
E palotát nevezetessé teszi az 1841-ki és 1849-ki itten 
kötött diplomatiai szerződés. 

Mellette van Bujadzikői, Emir jen cyprus-ligetével, 
úgy Sztenia, legszebb, legnagyobb és legnevezetesebb 
kikötője a Borporusnak, hol mindig több hajó időz, s hol 
egykor több tengeri csata vívatott; Jenikői-újfalu, neve
zetes II. Rákóczy Ferencz egykori itt tartózkodásáról, most 
sok szép görög és örmény nyári palotával ékítve a parton, 
felettök pedig gyönyörű szöllők és sétányok. Következik 
Kalendár festői szépségű kis öböl, hol mulatságos halá
szatok tartatnak, miután itt csaknem mindig csendes a ten-
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ger. A sultánnak itt is van egy kéjlaka, hol legközelebb a 
hires angol diplomata Stratford de Redcliffe lord a buka
resti szerződést hozta létre. Továbbá T h e r a p i a (az egész
ség mérge) falu, angol és franczia követségek nyári lakaival 
hol két franczia izlésü vendéglő is van. A körültekintő, 
gondos európai mindenütt kiszemeli magának a javát, mert 
ezen pont a legegészségesebb helynek mondatik egész Bos-
porusban. Van 4000 lakosa, nagyobbrészt görög, hol a nyári 
időzés is azokra nézve, kik nem tudván mit tenni sok pén
zükkel s életüket mindennemű élvezetekben óhajtják töl
teni, i t t legajánlatosabb. A Therapia öblét záró hegyfok 
Kif i l ikői -nek neveztetik, honnan a Feketetengerre az első 
pillantás engedtetik meg. 

Következik a nevezetes B ú j u k de re . I t t megállván a 
mi jármüvünk, tartalma a regényes partra rohant. Bujuk-
de r e — mely egy regényes öbölben levő kikötő partján terül 
el, hol most is 24 hajó horgonyoz — az egész Bosporusban 
legérdekesb pont. Nevét vette azon nagy völgytől, mely 
majdnem 11/2 mérföldnyire hat be a hegyek közé, gyönyörű 
ligetekkel ékitve, melyek közül megemlítendő a J e d i - k a r -
d a s = h é t testvér fa, melyek alatt még 1096-banBouillonGo-
dofréd keresztes vitézeivel táborozott. A többi sok szép épü
let közül kiválik kivált az orosz követségé nagyszerű kertjé
vel. Két elegáns vendéglő is ajánlja szolgálatát az itten időz
ni akaró vendégeknek. Mert valóban legalább egy hetet töl
teni Bujukderében, paradicsomi élvezetet igér.-Nekünk csak 
az fájt, hogy alig töltheténk itt pár órát, a kapitány füttyen
tése felvert mámorunkból s tovahaladásra intett. 

Elindultunk tehát, hogy megizlelhessük a Feketeten
ger hintálását is. Mig odáig értünk, e következő pontokat 
ér intet tük: Déli-Talian, Rumili, Ka vak erődöket; Mészár 
Burnu vagy a sirhegy-fokot, lakosai halászok és kertészek, 
kivált kitűnő cseresznyetenyésztők. 
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Fanarak i vagy Fene rkö i annyi mint világitó-
torony-falu, a legvégső európai csúcson, melyen túl ki
tágul a beláthatlan határu igazán haragos Feketeten
ger, melyre alig értünk, már kegyetlenül kezdé hány-
torgatni hajónkat. Azt mondják, ez legtöbb áldozatot 
kiyán a hátára merészkedő hajósok közül, valamennyi 
tenger között. 

Fenerköi előtt vannak az úgynevezett cyanei sziklák, 
az argon auták symplejái-nak elnevezve azért, mivel a habok 
mozgása úgy tünteti elő a tengerből alig kilátszó sziklákat 
mint valamely rágás közben fogait vicsorgató szörnyeteget 

Ezen vége a Bosporusnak szintoly erősen van vármü 
vek által védve, minta déli. Az európai részen két erőd 73; 
az ásiai 3 erőd 75 nehéz caliberü ágyúval; de közbe-közbe 
is vannak vet-ágyúk a Bosporus mindkét partján, nevezete
sen a két Hiszszár 5 mázsás köveket is dobál az elmenő 
ellenséges hajókra. 

Az egész Bosporust mindössze 251 ágyú védi az euró
pai parton, az ásiain pedig 225, azonfölül 17 kővetágyú 
A Feketetenger fele nem szélesebb a Bosporus 600 ölnél. 

Következnek az ásiai partok. Legelőször is a J a m -
burnu hegyfok, mely a ha,bok fölött magasan emelkedik. 
Az óvilágban Ancyraumnak neveztetek, azon kőhorgonyról, 
melyet Jáson vitt innen magával. Azután van F i l b u r n u , 
elefánt hegyfok; mellette Anadoli kavak erőd a Rumili 
káváknak irányában, akként építve, hogy az arra haladó 
ellenséges hajót két tűz közzé vehessék. 

Bújuk dere irányában ezen egész ut valón a legma-
gasb emelkedettség, a frankok által óriáshegynek, a törö
kök által pedig Jusa -Dagnak , azaz Josue-hegynek elne
vezett csúcs, emelkedik a magasba, mely a Bosporus felé két 
fokban végződik, Madsárburnu , Magyarhegy, és Mészár -
burnu, a halottak fokában. A két hegy közt van egy piczi 
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öböl, partján Umurkői nevű faluval. — A Madsárburnu 
alatt van erőd, az európai Déli-Taliannak irányában. 

Unk ia r Skelessi, az emberölőnek kiszállóhelye, a 
sultán sok czimeinek egyike, igen gyönyörű helyen fekszik, 
kedvencz mulató helye a sultánoknak. Nevezetes ezen hely 
az 1833-ik év Június 26-án kötött békekötésről Oroszor
szág és a fényes porta között, melynek egyik pontja, hogy 
Törökország tartozzék bizonyos időben a Dardanellákét 
elzárni valamennyi hatalmasság előtt, de azon bizonyos időt 
az orosz határozza meg. Sic ? 

Bej kosz vagy Békusz regényes völgy torkolatában 
egy szép öböl felett. 

Okbaba és Székedére regényes török falvak. 
Sul tán ia öböl a hasonnevű nagy faluval, egykor III. 

Murád sultán palotájáról igy elnevezve, mely azonban már 
elenyészett, csupán a nevet hagyva maga után. 

Inds i rkői , fügefalu. Ezen faluban Fuad basának Sipos 
nevű magyar kertésze van, miként Hebelt Amália állitá? 
mint ki ide is kijár zongoraórákat adni. 

Csibbuklu nevezetes falu azon egykori kolostorról, 
melyet itt az 5-ik században Sándor apát alapított, mely
nek szerzetesei nemcsak a szokott 4 imaórában, de szünet
lenül imádkoztak, miért is álmatlanoknak neveztettek el, de 
melyek mint észszerütlenek eltöröltettek. 

Kandil l j i várfalu, regényes szép félkörben épitve. 
Anadol i HiszszárEumeliHiszszárirányában,alatta 

a mostani sultán kioszkjával s Kücsüg szű kis viz nevű 
kertjével. 

Vanikói szép kerttel. 
Cseng el kői 2 kaszárnyával, IV. Murát alatt véres 

kivégzéseknek színhelye. A hajóról látszanak Csengelkői 
felett köszénbányaféle telepek. 

Beglerbeg Ortakői irányában, II. Mahmud sultán 
6 
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pompás palotájával, mint a ki ezen helyet F e r a c h f e sának 
azaz növekedő örömnek nevezte el. > 

I s t a v r o s Beskitas irányában I. Achmet mecsetjével 
és nagyszerű kertjével. I t t kiértünk már a Bosporusból és 
Skutari és a Leándertorony közt már a Propontis vagy Mar-
mora-tengerben elhaladva, Skutari és Kadiköi külvárosok 
közt vetettünk horgonyt, mohó vágygyal szállva ki Ásia 
partjaira. 

Tehát it t vagyunk öreg Ásia, az emberiség bölcseje 
partjain! Különös érzés fogta el keblemet annak érzetében, 
hogy mit egykor gondolni is merésznek tar tot tam, annak 
most valósulását tapasztalom. 

A társaság kétfelé oszlott, egyik része a kiszálló hely
től balra Skutari felé, másik jobbra Kadiköi (birófalu) felé 
irányozta lépteit. Melyikhez csatlakozzam? Egy helybeli 
német Kadikőit állitván érdekesebbnek, hozzája csatlakoz
tunk tehát. 

De mielőtt ezt leirnám, előbb egy pár szót Skutariról 
sőt még előbb K u s g u n d s i k r ó l , mely Istavros és Sku
tari közt fekszik, s a mely Kusgun nevű török szenttől 
kapta nevét, ki II. Mohammed idejében é l t ; közeiében van 
J u k u s L i m a n i ökörkikötő, nevezetes arról, hogy a Bos-
porus elnevezésre figyelmeztet, mely szintén bos azaz ökör
től veszi értelmét. Bos-poros ökörgázló. 

S k u t a r i legnagyobb külvárosa Stambolnak, szintén 7 
de kisebb halmon épitve; van 100,000 lakosa, igen régi 
város, egykor C h r i s o p o l i s n a k neveztetek. Keleti elneve
zése U s k u d a r annyit jelent, mint hirnök vagy futár, a 
mennyiben Istambol futárainak ez legelső állomása, főpós-
tahelye — Ásia felé. Van 8 mecsetje, egy Rufuj-Dervisek 
kolostorja, kik isteni tiszteletöket ugatva — miként Aja 
Sófiában létünk alkalmával volt szerencsénk hallani egyet 
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vonítani — végzik. Körbe ülnek törökösen és eleinte igen 
lassan kezdik „La-i-lah, -il-lah-la" s minél tovább, annál 
sebesebben és hangosabban, mig végre felugrálnak s elfer
dített arczczal, jobb kezöket ég felé emelve, a balt hátra 
fordítva a derekhez támasztják s fél lábon ugrálva vonatá
nak. Elborzad az ember ily istenitisztelet látására. 

Hasonló esztelenek az úgynevezett forgó dervisek is 
kiket ugyan nem volt szerencsém látni, de kikről haliam, 
hogy addig forognak fél lábon, mig végre eszméletlenül a 
földre rogynak. 

Igen nevezetes a skutarii temető már nagyságánál 
fogva is, mennyiben egész Törökországban legnagyobb, 
hossza fél, szélessége negyedóra járásnyi, közvetlen a tenger
parton, száz meg száz éves cyprusok árnyékában fekszik. 
Sok török nem tartja még Európát hazájának, csak ideig
lenes tartózkodási helyének tekintvén azt, a miért is — 
kivált ha telik tőle — Ásiába, Skutariba viteti magát halála 
után, hogy ö is ott pihenjen, hol szt. prófétája nyugszik. 
Azért ily roppant benépesítése az itteni temetőnek. 

Többi közt egy scandalum történt itt. Valamelyik 
Mahmud sultán a temető kellő közepére nagyszerű mau-
soleumban temettette el kedvencz lovát, mintegy annak 
tanúságául, hogy ö sultánsága alattvalóit is csak lovakúl 
tekintette, vagy megfordítva, lovát csak annyiban vette, 
mint akármely embert. 

Igen sajnáltuk, hogy idő rövidsége miat ta B u l g e r l u 
hegyére — mely Skutari mögött emelkedik — fel nem 
mehettünk, mint a honnan a legregényesb kilátás kínálko
zik nemcsak magára a fővárosra, az Aranyszarvra, külvá
rosaira, de még Bosporusnak egy részére is. 

Jerünk tehát át Kadikőibe, az egykori Cha lcedonba . 
Ez a bosporusi Ásia partjának legvégsőbb hegyfoka dél 
felöl; előtte terül el a Marmoratenger, mintegy keretbe 

6* 
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foglalt roppant tükör, mely keretnek balfelőli részét az 
úgynevezett Herczegszigetek (Prinzeninsel) képezik, mögöt
tük örökké ősz fejét egekig emelve a szt. Olympos; jobbra 
pedig az európai szerény partok. Szédítő magasak itt a 
tenger függőlegesen álló partjai. 

Hebelt Amália szerényen hátrább intett bennünket a 
szemlélésben elmerülteket, azon hajmeresztő megjegyzés
sel, hogy egy nem régiben Istambolban letelepedett svajczi 
kereskedő, a mint itt így, mint mi, merengett, oly közel 
talált lépni a meredek part szélére, hogy lába alatt a 
kavics engedvén, ő a mélységbe zuhant. Fiatal özvegye, 
két árvájával, könnyes szemekkel tért vissza hazájába. 
Riza basának van itt nagy kertje s palotája. Kiválik a többi 
közt az újonnan épült katholikus kéttornyú templom, 
szintén az örmény templom is. Kadiköit, a tenger hátul 
megkerülvén, hegyfokká képzi. 

Itt volt négyszáz év előtt a hires Belizárnak is palo
tája, melyet a Nagy Solimán lerontatott. Szemeink előtt 
lévén a Herczeg-szigetek, ha már oly szerencsések nem 
lehettünk, hogy oda is átrándulhattunk volna, legalább 
néhány megjegyzést szabad legyen itt tennem róluk, miu
tán igen érdekesnek mondatnak. Mindennap, estve felé, le
het oda gőzösön átrándulni s reggel Stambulba visszatérni. 
Vannak pedig kilenczen: Pro te , Antigoné, Kalki, Plate , 
Oxeia, Pyti , Ant i robidos , Nanidro és Pr ink ipo . Ez 
utóbbiban két jó vendéglő áll az utazók szolgálatára. Igen 
kedves kirándulási helye az itteni lakosságnak, hol kivált 
az est és korány elbájoló, s tengeri főrdöje hires. 

Beesteledvén immár, tapasztalás kedvéért — mellőzve 
ez egyszer Amerikát — az épen elindulandó török gőzösre 
ültem fel, hogy lássam az itteni gazdálkodást is. 

A primitiv gőzösök is igy nézhettek ki, mint ezen 
török jármüvek, mind czigány munka — rondaság és pi-
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szók. Az igaz, hogy a vitelbér is csekély. Kapitánya és kor
mányosa frank volt, már ilyen stambuliféle értelemben, 
mert itt minden, ki fezt nem hord, frank. Különben az 
ilyféle szállító gőzös igen sok van Istambulban. A galata-
hidnál több kikötőjük van, s a mint egy jármű megtelik 
utasokkal, azonnal helyet csinál másiknak, mely már lesi 
ennek elindulását. Czirkálnak pedig minden irányban s 
minden időben, néha oly közel egymáshoz, hogy szinte 
hajmeresztő nézni a közel veszedelmet. De azért a vesze
delem ritkán történik meg. 

Estve közebédünk volt a Teutóniában, hol poharak 
ürittettek a testvériségért, az otthonlévőkért, és szerencsés 
hazatérésért. 

April 13. Az épen ekkor itt szervezett iparmű- és ter-
mónykiállitásba, vagy az itteni franczia elnevezés szerint 
az expo sitióba menénk, mely itt a maga nemében első, 
a korszellemmel haladni látszó Abdul Azis sultán egyenes 
parancsából létesült, s £ év Mart. 15-én vette kezdetét. 

Ezen kiállításról az időszaki sajtó, különféle nézetből 
indulva ki, különfélekép nyilatkozott. Az egyik lap feldi
csérte, a másik legyalázólag szólt felőle; én részemről csak 
a tényt — amint van — beszélem el, minden részrehaj
lás nélkül. 

Két részre van osztva, két nagy deszkaépületben el
helyezve, a nagy obeliszk éjszaki és déli oldala felöl, az 
Atmeidan terén, mely az egykori hyppodromnak vagy ló
versenytérnek részét képezi. 

Az érintett obeliszk nagy nevezetesség, sőt csodamü 
Stambulban. Ez egy roppant, 50 lábnyi magas gránitdarab, 
finomra metszve s hierogliphákkal telefirkálva, mely sok 
ideig földön hevert, míglen Theodosius császár felállittatá. 
Hét év kívántatott e roppant munka végrehajtására. Kissé 
lejebb hasonló obelisk van egyes ködarabokból építve, s 
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közepe táján már annyira elkopva, elmosva, hogy minden 
perezben leomlással fenyeget. E két csonka gúla között 
állott egykor három érczkigyóból tekert, mintegy 16 láb 
magas oszlop, mely most már csonkán áll, beépítve a kiál
lítás másik épületével, mely az európai gyári müveket 
tartalmazza. 

Térjünk vissza a kiállítás első faépületébe, mely az 
érintett gránit-obeliszk előtt áll éjszak felől; ennek hossza 
22 öl, széle 12 öl, négy fülkével, melynek egyike kávéház
nak van forditva. Közepe egy ölnyire van bemélyedve, 
szökőkúttal, mely körül van rakva gyep- és virágágyakkal, 
melyek körül török zenekar játszik, különben a mélyedés 
disponálható része is igénybe vétetik némely kiállított 
tárgyak által, milyenek a gabonanemüek, liszt, sokféle 
török czipö és csizma, továbbá edény, viasz, sajt stb. 

A mélyedós körüli tér t mintegy 2 öl hosszú és egy 
fél öl széles fekvő szekrények foglalják el, kellő tá
volságban egymástól, melyekben különféle tárgyak, 
u. m. az egyikben dohány, a másikban pipák, a harma
dikban pipaszárak, csibukok, továbbá szelenczék, csi
gák, sőt egyben rovarok s pedig egykori hazánkfia által 
valának kiállítva. A mélyedés mindnégy végén egy-egy 
kioszkféle — üveggel körülvett — állvány emelkedik; az 
egyik férfi-, a másik női ruharemekekkel kirakva; a har
madikban arany és ezüst müvek, a negyedikben pedig 
pipák s pipaszárak szemlélhetők. 

Az épület szentélyében (már ha templomhoz hasonlí-
tanók), vannak a sultán s két oldalán egyesek kincsei ki
rakva, melyeknek leírását adni alig volnék képes, azért 
abban is hagyom. Van gyémántokból készült pillangó, 
melynek csillámlása s rezgése oly szemfényvesztést idéz 
elő, hogy mozogni véli s elevennek képzeli az ember. Ezen 
kincsek mögött igen nagy tér t foglal el az itteni hajógyár 
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(Arsenal) mindennemű készítménye. Egy fülkében csupa 
képek vannak kiállítva, köztök a mostani sultán életnagy
ságú daliás képe lóháton, továbbá Napóleon sirja szt. Ilo
nán stb. Nem messze innen mindenféle hajóminták. To
vábbá sokféle mangálok. De ezt már meg kell magyaráznom, 
mi azamangá l? I t t nincsenek kályhák, ha tehát hideg van, 
mert olykor itt is van ám hideg, mangálba raknak tüzet 
kőszénből. (Angolországi kőszénnek mázsája itten 50 kr.) 
Mangálok tehát nem egyebek, mint hordható kandallók. 

Nevezetes egy franezia naturalista G. Cheuvreux ter
mészetkabinetje, igen természetimen ábrázolván a hegy
oldalban nyugvó nyulat; róka által felriasztott kotlóstyú-
kot, miként védelmezi csibéit; más oldalon biztosságban 
legeléző őzet, melyre felünnen a vadász ezéloz; továbbá 
egyes madárkákat különféle természetes helyzetben és 
nagyságban. 

De ki volna képes mindezt előszámlálni, ily futó át
tekintés mellett, azért is tehát még csak néhányat említek 
meg, t. i. strucz-madár bőrét s különféle készítményeket 
tollaiból, továbbá a sokféle schávlt és szőnyeget, brassai, 
aleppói, damascusi selymet s belőle egyes készítményeket, 
damascusi puskákat, márványdarabokat stb. A legérde
kesebb, mi a sultánt is nagyon érdekelte, nemkülönben 
alattvalóit is, egy zongora, és pedig Istambulban készített 
zongora Kommendinger hazánkfia által. „De már mi is 
czivilizálódni fogunk'4 mondta volnaasultán ennek látásán 
s nyájasan kérdezett egyetmást Kommendinger barátunk
tól, ki valóban megérdemli, hogy itt egy pár sort neki is 
szenteljünk. Ö szekszárdi születés és mint vándorló került 
ide s becsülete és szorgalma által oda vitte dolgát, hogy 
most előkelő pérai polgár, elvett egy spanyol úri nőt, kivel 
igen szép gyermekei vannak; irányunkban kimondhatlan 
szívességet tanúsított. 
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A mint valaki az ő zongoráján kezdett játszani, azon
nal minden török oda tódult, annyira tetszett neki az is
meretlen kedves elandalitó hang. 

Innen átmentünk a másik kiállítási csarnokba, hol 
leginkább az európai, de kivált az angol gyárak készit-
émnyei valának képviselve. Itt hihetőleg többre szá
moltak mint tettleg beérkezett, mert a roppant fabódé 
csak félig volt elfoglalva. Hossza pediglen 50, széles
sége 25 ölre terjed. 

Nevezetesb tárgyak: 3 gőz-cséplőgép, szintannyi ló
erőre; egy török kerek díszkocsi; kaszáló-, fűrészelő-, sőt 
még fejő-gép is; franczia komposiczióval mesterségesen elö-
állitott malomkövek, gombkötő-, fonógép, kézi-malom munt-
lisztre. Veisznak asztalos szerszámai Bécsből, köztök gyu" 
fakészitőgép s több kisebb nagyobb gép. 

Délután — keresztülmenve a bazáron — megláto
gattuk Solimán mecsetjót, mely sok galambjáról nevezetes. 
Van itt a galambok folytonos etetésére tett alapitvány, 
melynek következtében egy török folytonosan szórja a kö
lest a templom előcsarnokában a padozatot ott két rétben 
is elboritó galambok közé, melyek aztán nagy hurutolással 
veszekednek az alapitvány örökségén. A galambásznak igen 
kell vigyáznia, nehogy valamelyikre rálépjen, mert a ga
lamb szent madár a törököknél. Oly szelídek is, hogy ko
csiderékba lehetne őket szedni, mert nem bántja őket senki. 
Szinök hasonlit a mi vadgalambjainkéhoz. 

De ne gondold óh olvasó! hogy ezek mind itt fészkel
nek. Koránsem! mert úgy végtére kiszoritanák az embe
reket is a templomból; az egész városból ide járnak, részt 
veendők az alapitvány jótékonyságában. 

Másnap, u. m. April 14-én kajkon végig eveztünk az 
Aranyszarvon egészen az édes vizekig, mi nem kevésbbé ér
dekes élvezetet nyújtott nekünk az előbbieknél. 
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Az Aranyszarv tán a legjobb kikötő az egész világon 
minden tekintetben. Tizenhat ölnyi mélysége képes a leg
nagyobb hajót, mi valaha épült, befogadni, legalább egy 
mérföldnyi hosszúsága pedig a legnagyobb hajórajnak is 
képes elégséges tért nyújtani; a kétfelöl emelkedő hegyek 
pedig óvják az orkánoktól. Van rajta két hid; az egyik a 
többször emiitett Galata hidja, melyen vám fizettetik, s 
beljebb szintén egy, de jóval keskenyebb ennél, melyen sza
bad az átmenet. 

A mint tehát a Galata hidjától elindultunk, balra 
esett maga Istambul fővárosa szorosabb értelemben a maga 
főnevezetességeivel, jobbra pedig Galata és feljebb Péra. 
A két hid közti tért mindkét parton a tömérdek hajó fog
lalja el, melyek közt hatalmas tengeri kereskedő-hajók is 
láthatók. 

Elhaladván a másik hid éjszaki kapuján, a nagyszerű 
hajógyár terült el előttünk, mely diszére válik Istambul-
nak; előtte több tengeri hadihajó, részint harczkészen, 
részint javitandó állapotban. Minden tökéletesen kivehető, 
a mi a hajógyárban történik. Különben maga a hajógyár 
őrházak által — melyek az Aranyszarvnak mintegy har
madába beleépitvék — van körülbástyázva, mely őrhá
zakon beljebb menni minden csolnaknak tilos. 

A hajógyár felett, aliegyen Kossimbasa külváros van, 
mintegy Galata és Pérának folytatása nyugatról, igen nagy 
külváros, csaknem kirekesztöleg törököktől lakva. Itt van 
az u. n. Mewlewi-dervisek kolostorja, mint kik Allaht 
tánczczal imádják. Ennek folytatása a hajógyáron tál 
a Haszkői külváros, csupa zsidóktól lakva. Az Arany
szarvnak vize itten aranysárga, mi azt gyanittatja velem, 
hogy hihetőleg aranysárga vizétől kapta elnevezését; vize 
— az édes vizek felé mindig fehérebb, inig végre egész 
folyóviz-szinüvé lesz. 
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Balra a török oldalon van Ejub külváros. Ejub annyit 
tesz mint Jób, igy nevezték el Mohamed próféta zászlótar
tóját, ki 668-ban, midőn a törökök először ostromolták 
Byzánczot, itt elesvén, itt el is temettetett. Azon a helyen 
Konstantinápoly meghódítója II. Mohammed templomot 
építtetett. Különben az uj sultánok itt öveztetnek körül 
először a próféta kardjával. Az itt-ott sötétlő cyprusligetek 
mindannyi temetőt jelzenek. 

Feljebb evezve az Aranyszarv habjain, s egyes őrsze
mek mellett elhaladva elértük, Abdul Azis --befejezéséhez 
közeledő — kioszkját; már itt jókora patak ömlik az Arany
szarvba, már ezek édes vizek. Még valamivel tovább kanya
rodva éjszak felé, elértük törekvésünk végczélját Kiak 
Hane falut, hol szintén több császári épület van s mellette 
a patak által formált szigeten zöld legelő a császári lovak 
számára. 

Van itt egy császári ruhamosó gyár is. Nagy sokasága 
a törököknek szokott — kivált ünnep alkalmával — ide 
kikajüközni, oly annyira, hogy csak ugy hemzseg a tenger 
a sok kajkoktól. Minthogy mi reggel jöttünk ide, kevés 
embert találtunk, de annál többekkel volt szerencsénk ta
lálkozni visszamenet, kik dobszó s zene mellett iparkodtak 
kifelé, mulatással töltendők idejöket. 

Nem hagyhatom emlitetlenül azt sem, miszerint itt 
mulatásunk ideje alatt volt alkalmunk látni törököket 
szántással elfoglalva nyilforma ekével két riskán, s meg
győződtünk arról, a mi a törökről állíttatik, hogy igen 
szépen bánik az oktalan állattal, mertezen török is a ,hajszt 
és csálét' csaknem könyörögve ejtette ki jó húsban levő 
két tulkainak. 

Következett a visszatérés, s nemsokára délutáni 4 
órakor a búcsúóra. 

Vége az ezeregy éjszakának! Isten veled Istambul! 
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Jó barátink s barátnőink felkísértek a hajóra. Mie
lőtt azonban felléptünk volna, előbb a harminczadon 
kellé áthaladnunk, hol a kivitel 8% fizettetik a kincstár 
pénztárába. 

De mily gyöngéden bánik itt a török az emberrel, 
ahhoz képest, mint ahogy Triestben bántak velünk. De 
minek is ezt újra emlékezetbe hozni ?! 

Könyezve búcsúztak el tőlünk hátrahagyott hon- és 
elvrokonink. Öt nap, — vajmi kevés egy ember életéből, 
és mégis mennyire elég arra, hogy szent érzelmek támad
janak s szentesüljenek az emberi kebelben! 

Isten veletek! kedves rokonink! Irányunkban tanu-
sitott szivességtek az örök emlékezet oltárát szentelte fel 
szivünkben! 

Egyet füttyentett a mozdony, s mi kevés perczek 
múlva eltűntünk, telve boldogitó emlékekkel s merengé
sekkel az est homályában. 

ISMÉT A HAJÓN A KEDVES HON FELÉ. 

Smyrna. 
Propontis vagy a Marmoratengeren végig ismét — 

de most éjjel — elhaladván, a kedves korány April 15-én 
már a Hellespontusban vagy a Dardanellák csatornájában 
talált bennünket, hol gyönyörködve a nem épen festői, de 
mégis regényes vidéken, szívtuk magunkba az egészsé
ges tengeri léget. Jóllehet már fennebb is elmondtunk 
egyetmást ezen a régi korból is nevezetes részéről a föld
kerekségnek, mindamellett nem lesz érdektelen e helyen 
kiegészíteni azt, mi ott tán hallgatva mellőztetett volna. 
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Nevezetesen egybehasonlitom a Hellespontot a Bospo-
russal. Hossza mindakettönek majdnem egyforma, de széle 
már jóval különböző, mert Hellespont jóval meghaladja 
szélességben Bosporust. Bosporus sokkal regényesebb Hel-
lespontnál; ott csupa paloták mindkét oldalon; itt igény
telen falvak — azok is gyérebben. Amaz tekervényesebb 
ennél, hihetőleg azért, hogy ott a magát áttörni igyekvő 
tenger szilárdabb akadályra talált, mint itt. Különben 
mindkét csatorna természetes védő bástyája Törökország 
fővárosának. Ily merengések közepett eszembe jutott Xer-
xes, ki dölyfösségében megkorbácsoltatta Hellespontot. 

A mint a csatornát elhagytuk, a szép aegei tenger 
szigetei mellett, az ásiai partok hosszában sebesen haladtunk 
rendeltetésünk helyére, a nevezetes Smyrna felé. 

Kiérve Hellespontból, jobbra hagyod Tenedos szigetét, 
balra ős Ásia partjain mutatják legalább helyét az egykor 
oly nagy szerepet vitt Trójának, hol most néhány széthányt 
kődarab s begyepesedett árok jelzi azon harczmezöt, 
hol a vitéz Achilles győzelmes kocsijához kötve a meg
győzött — nem kevésbbé vitéz — Hectort, diadalmasan hur-
czolá Ilion falai körül, hol egy szép nőért annyi vér 
omlott ki. 

Ábrándos gondolatokba mélyedve, elmereng az ember 
az őskor — ily mérvben kifejtett — férfias tettein. 

Ásia partjai egész nap nem tűntek el szemeink elöl 
majd szerényen meghúzódva, majd büszkén emelve fel ég-
felé emelkedő csúcsait, mintegy annak tudatában, én va
gyok Dhavalaghiri — Chinchinyunga (Achatari ?) birtoká
ban. Neked szegény Európa alig van Montblankod, mely 
eltörpül óriásim előtt?! 

A szép Mitylene mellett 4 óra hosszant hajózván, 
melynek hasonnevű fővárosa gyönyörűen volt kivehető 
hajónk párkányzatáról; különben is szép csendes idő lévén, 
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a fedélzeten élveztük a kedélyes társalgás örömeit, melyet 
nemcsak a hazatérés tudata, de a szokottnál regényesebb 
tengeri út gerjesztett bennünk. 

Már a délutáni órákban kivehető volt Smyrna a kékes 
hegyek homályában. Feltűnő volt, hogy a midőn máskor 
nyílként repült, egyenesen a ezél felé hajónk, most az egy
szer egészen balra látszott hagyni Smyrnát, egy magas 
kopár hegynek tartván, mely a „három testvér" egyike volt. 
Már-már aggódni kezdtünk, hogy már neki megy a hegynek 
a mi merész Amerikánk, mert egészen alatta valánk, s a 
hegy csak xigy pislogott reánk le, a hajón nyüsgökre, mintha 
el akart volna nyelni; de egyszerre, alig 50 ölnyi távol
ban a parttól, balra kanyarodott jármüvünk, s közvetlen a 
hegyek tövében — itt lévén legmélyebb és igy legbizto
sabb a tenger — haladott egészen Smyrnáig. 

A tenger oda beljebb olyan furcsának tetszett, hosz-
szabb vizsgálódás után miről győződtünk meg ? Uram fia! 
Hisz ezek nádasok l Ugy van. Roppant területű zátony for
málódott itt már sok évezredek alatt, melyek nádasokkal 
födvék s csak a partok közelében van biztos csatorna a ha
jósok előnyére. Különben ezen zátony Smyrnának termé
szetes védvára. De a mellett is vannak véderődei az ellen
séges betörések ellen, nevezetesen egy benyúló földnyelven, 
már messziről fehérlő Sandschak Kalessi félórányi 
távolságra a várostól, hatalmasan védi a várost tátongó 
ágyúival. 

Ezt elhaladva, gyönyörű félkör tárul ki a meghatott 
szemlélő előtt, jobbra az ezer lábnyi magas Págos várrom
jával, szemközt a kikötő, az egész mind megannyi épület
füzérrel övedzve, itt-ott haragos- zöld cziprusligetekkel 
vegyit ve, melyek mindenkor temetőt jelzenek. 

Smyrna (törökül Ismir) tekintélyes város, ékesen 
szólva: „Anatolia királynéjáénak, „ Jonia koronájáénak, 
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„Ásia ékességéinek neveztetik; roppant félkörben terül 
el a tengerparton s a mögötte mérsékelve emelkedő ma
gaslatokon. Lakossága 140 ezerre tehető, mely nemzetsé
gek szerint: 60 ezer török, 50 ezer görög, 10 ezer örmény, 
14 ezer zsidó és 6 ezer frankra oszlik fel. 

A frankoknak és görögöknek több templomjuk és zár-
dájok van; az örmények uj nagy kupolás temploma igen 
magas kőfallal körülvéve, öt-öt oszlophomlokzattal, disze a 
városnak, a templom udvara temető, síremlékekkel telve, 
köztök igen nagy értékűek is. — Az igen czifra oltárt 
kivéve, melynek tarka oltárfüggönyén 20 aranyos kehely 
van himezve, többi része a templomnak egyszerű, minden 
kép vagy faragvány nélkül. Ezen és a nem messze levő 
görög szt. György kathedrál-templom közt az a különbség, 
a mi a katholikus és protestáns templomoknál vehető észre. 
Ez csupa czifra állóhelyekkel, amaz egyszerű két sor padok
kal. A szt. György temploma udvarában roppant nagy
ságú platán diszlik, méltó öcscse a konstantinápolyi efkaf-
platánnak. De már a smyrnai bazár alig árnyéka az 
istambulinak. 

A mint kiszálltunk Smyrnában, egyik rész fel a Págosra 
ment, mi néhányan felülve szamarakra, a karavánok hidjá-
hoz — mely Efesus felé esik s hová már vaskocsi is robog 
a völgyek kanyarulatán — indultunk. Kimondhatlan élve
zetes volt ezen kirándulás. 

Már maga a lovaglás szamarakon különös érzést kel
tett bennünk (ha a lovaglás szó ló-tól veszi eredetét, akkor 
a szamárhátoni menést természetesen nem lehet lovaglás-
nak mondani, hanem — sit venia verbo — (tán szamara-
golásnak ?). Látva egymást ily helyzetben, lehetetlen volt 
nem nevetnünk egymáson, a jövők-menők pedig egészen 
egykedvűen haladtak el mellettünk, mint midőn mi lovas 
ember mellett haladunk el. 
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De mikor mi is egész uri csoportokkal találkoztunk, 
köztök úri hölgyekkel is, kik szintén szamarakon ügetének, 
a mellett még az ó korból is eszünkbe jutottak a szamara
kon nyargaló királyok, süt maga üdvözítünk is, kibékültünk 
sorsunkkal. Még mielőtt a karavánok hídjához értünk 
volna, már is találkoztunk, kikkel találkozni akartunk, te
vékkel, a puszták ezen eleven hajóival, s pedig már a város 
szűk utezáiban, hol csaknem roszul jártunk, mert a meg
terhelt tevék oda szorítottak a falakhoz, annyira, hogy csak 
nagy erőfeszítéssel birtuk eltaszítani a gyáva állatot, hogy 
szamarastul együtt össze ne morzsoljon. 

Igen rút kinézésű ezen — különben igen hasznos — 
állat, mely annyira gyáva, hogy inkább agyonvereti magát 
semhogy lépést is tegyen előre vezető nélkül. A miért is 
vagy az ember maga vezeti, vagy még inkább szamarat 
kötnek 20—30 teve elébe, ki büszkén lépked, mint valami 
vezér az otromba állatok előtt. De különben is a szamarak 
ott nagyobbak s szebbek mint nálunk, mindamellett tevék 
elébe kötve úgy tűnnek fel, mint valami kis kutyák. A te
vék egymás farkához vannak hosszú sorban oda kötve 
az utak szűke miatt, de még inkább azon okból, mint már 
fentebb említem, mert vezető nélkül egy tapodtat sem men
nek előre. A tevének menése tepsi-nagyságu húsos talpai
val, minden nesz nélküli. 

Felérvén a hegyre, csikóinkról leszállottunk, s midőn 
eléggé gyönyörködtünk volna a felséges kilátásban, melyet 
egyrészt az alattunk félkörben elnyúló tengerparti város 
s maga a tengeröböl, — másrészt pedig a távoli ephesusi 
halmok lánczolata nyújtott, hová epedve vágytunk eljut
hatni, ele az idő rövidsége akadályul szolgált: elszéledtünk 
füvészkedni s gyönyörködve szemléltük az ásiai Flórát. 

A többször emiitett Págosról még annyit említek, 
hogy ez a város felett közvetlenül emelkedő, mintegy ezer 
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lábnyi magas hegy, melyen a középkorban az őskori 
Smyrna romjaiból épült hatalmas vár uralgott, de mely" 
nek most ismét csak romjai láthatók. 

Smyrna történelmileg arról nevezetes, hogy Homér 
örökbecsű költeményét itt költötte, miért is Smyrna szintén 
egyik a hét város közül, ki az ismeretes latin distichon 
szerint: „Septem urbes cer tan t de st irpe celebris 
Homeri, Smyrna, Rhodos, Kolophon, Sa lamis , 
Chios, Argos, Athene" — Hornért fiának vallja. To
vábbá, hogy a keresztyén egyházatyák egyike Polykarp 
itt szenvedett vértanúhalált. 

Estve felé felszedvén horgonyait Amerikánk, elbú
csúztunk Asiától és Mytel ine s Chios szigetek között 
Psara mellett elhaladva, erős szélben Athén felé tartot
tunk. Öreg kapitányunkat némelyek aggódva ostromiák 
kérdéseikkel, a sok kőszikla közt haladván hajónk, — mert 
itt eveztünk az igazi Archipelaguson keresztül — nincs-e 
mit tartanunk valami veszélytől ? „Isten segedelmével je
lenlétem kezeskedik, hogy tökéletes biztosságban vannak 
önök ; én ismerem ezen tengernek minden zege-zugát. Nyu
godjanak békével!" Ő egész zordon éjjel fent virasztva 
őrködött felettünk, delejtűjével mulatván magát. Reggel 
midőn Andro és Euboea közötti tengerszoroson, miként 
odamenet is, szerencsésen áthaladtunk volna — Európa 
partjainál valánk. így haladtunk éjszaknak az Aegina 
öbölben Athén felé, midőn a nap felkelt. Ez okozta ama 
szemfényvesztést, mely szerint a nap nyugatról látszott 
fölkelni, mert már ekkor Attica félszigetnek — mely mö
gül a nap emelkedett — nyugati partjain valánk, holott 
mi a keletin véltük magunkat. 

Gyönyörű korány volt ez, kimondhatlan édes érzelme
ket költő keblünkben ama szemle által, melyet a félho
mályban Athén nyújtott, vékony ködfátyollal fedett tágas 
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térségével, melyet a körülfekvő kék kegyek fél keretbe 
látszottak foglalni. 

Az alacsony part elfedi Piraeust, csak az árboezerdő 
csúcsai vehetők már jól ki, mintha a dombtetőn földbe gyö-
keredztek volna. — Egy kanyarulat s a piraeusi szép kis 
öböl s partján maga Piraeus terül el előttünk. 

A kikötőbe két oszlop között mentünk, mely alig van 
20 öl távolságra egymástól, azontúl ne merészkedjék evezni, 
kivált nagyobb hajó, mert bizonyosan zátonyra üL A kikötő 
tehát zátony és felette épült erőd által védelmeztetik ellen
séges betörések ellen. 

Szokott módon csolnakokon — melyek itt szélűben 
háromszögletes vitorlácskákkal ellátvák — partra száll
ván, nem törődve Piraeus nevezetességeivel, az előre ide 
rendelt kocsikra kapaszkodtunk, azon édes reményben rin-
gattatva, hogy a földkerekség egyik legjelentékenyebb 
pontjához közeledünk. 

Athén. 
A p r i l 17. Másfél órai sebes menet után az ezer- meg 

ezer éves szántóföldek között, melyek immár annyiféle 
nemzetek vére által kövéritvék, kies olajfaligetek és szől-
lödlillők mentében csinált országúton elértük Athént. Ere
sebben dobogott szivünk Acropolis látására, mely még 
most is büszkén emelkedik őskorának romjaival az uj Athén 
fölött. Önkénytelen jelent meg előttünk az őskorban itt élt 
hősök, Plató, Socrates, Aristoteles, Pericles stb. emléke, 
ezen nevek ismét emlékünkbe hozattak, midőn az utcza 
sarkokon elhaladván, Demosthenes, Eüristides, Pericles-
Diogenes stb. nevekről nevezett utczafeliratokat olvastunk. 
Kissé lejebb alatta dél felé ott áll a csillagda, a kormos 
Theseus temploma, a Nymphák temploma. Ki életében a 

7 
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Theseus templomát Bécsben a népkertben látta, látva most 
eredetijét, kénytelen reá ismerni, annyira liasonlit az után
zott; az) eredetihez. 

.".;. A társaság itt véletlenül kétfelé oszlott, az egyik része, 
ki jobb lovú".:• bérkocsikra tehetett szert, jobbra hajtatott, 
egyenesen Acropolisnak, másik része, melyhez magam is 
tartoztam" s>kik leginkább kényelmes társaskocsikon fog
laltunk helyet, végig hajtottunk-az egyenes Hermes utczán. 

•: Már̂  Piraeüsban vettük észre az uj életnek nyomát. Hol 
azelőtt-szigorú mcgvámoltatás bosszantásának volt alája 
vetve az utas, most háboritlanul szállh'attunk partra. Tehát 
nem elmellőzhetlenül szükséges az orszá,gók boldogitására 
az istentelen vám, -mélytől minden utaző méltán elborzad, 
mint az emberiséget lealacsonyító intéz vény tol ? 

• : A mint uj Athén városába lép ez ember, úgy tetszik? 
mintha valami csinos tiszta szobába lépne. Az utczák tisz
ták, a járdák márványnyal szegélyzettek, s a kocsi-útnál 
emelkedettebbek. Mindenütt uj élet, derült arczok, megelé
gedettség, katona sehol, és mégis mindenütt — mert min
den polgár nemzetőr — a legnagyobb rend, mert minden 
polgár felügyel a rendre. — Tehát igy néz ki egy elárvult 
nemzet !'•• — gondolám magamban. 

Az egész város fölött emelkedik a királyi lak, szebb 
helyet keresve sem lehetett volna számára találni, elkülön-
zöttpomp'ás'négy szög épület, de hajh! árván áll most és 
elhagyatva^ csak egy csapat nemzetőr által lakva, kik a 
felügyelői- s rendet tartó szerepet viselik benne. 
'.'*-•• Az egész gyönyörű lak egy kertnek közepén áll. Ud
vara aloéval van szegélyezve, itt-ott egyes fiatal c i cas r e -
v o l u t a pálma ékeskedik, mintegy tudtul akarván adni, 
hogy itt kezdődik már a pálma-éghajlat. A királyi lakot 
elhagyva, gyönyörű fasorok közt, melyek előttünk isme
retlen „ p i p e r i a t a " nevű világos-zöld lombozatú fákbó1 
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állanak, egy gömbölyded fennsíkra jutottunk, az Acropolis 
északi oldalára, az úgynevezett Olympiai Zeus (Jupiter) 
templomához. Az egykor 120 roppant korynthusi oszlopai
ból, már csak 15 áll fent; 13 együtt még keresztfallal egy
befoglalva, és 2 valami 100 lépésnyire lejebb, melette a 
3-dik 1852-ben ledőlve. Ezen Jedölt tanúskodik minden 
egyes oszlop roppantságáről, miután ez 18 darabból van 
összealkotva, s minden egyes darab egy kubik öl térfogla-
latu s legalább 200 mázsa súlyú. 

Ezen roppant templomot Pisistratus kezdéépiteni 530-
Kr. e. s Hadrian római császár fejezte be 120. Kr. u. Tehát 
650 év kívántatott ezen roppant építmény befejezésére. 
Nagyságában csak az ephesusi Diana temploma által kö
zeliit etett meg, hosszában 55 ölet, szélességében pedig 
28-at számítván. 

Innen délkeletre egy szűk völgy ereszkedik alá, mely
nek mélyedésében Ilissus folyócska csergedez, egy mester
séges tavacskát képezve, melynek vizét leginkább mosásra 
használják az athéneiek. Egykor három templom emelke
dett partjain: Apolló-, Aphrodité- és Ilissus temploma, kü
lönösen pedig bal partján volt az- úgynevezett, egykor 
annyira hires S t a d i o n , a görög fiatalság kedvencz gya
korlóhelye, hova nem egyszer 40,000-nyi közönség is gyűlt 
egybe, gyönyörrel szemlélve a növekedő hősök eme hasznos 
időtöltését. Jelen időnkben örömmel halljuk fővárosunkban 
is életbeléptetni a torna-egyletet, mely némileg a régi 
göröö; stádiumra emlékeztet. 

Nem messze Ilissustól volt az egykori világhírű Lü
keion (lyceum), melyben Aristoteles tanított. — Zeus 
templomát elhagyva, Acropolis felé vettük utunkat, mely 
függőlegesen emelkedett fejünk fölött a magasságban. 
Elhaladva a Hadrián ivén, a katonai kóroda mellett, hegy
nek felfelé kanyarodva, egy térségre jutunk, mely a vár falai 

7* 
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alatt számtalan széthányt kődarabokkal — mint megannyi 
emlékkővel ^~ van elborítva, melyek mindegyike az őskor 
bélyegéti hordja homlokán, faragvány-, vagy felirat-tö
redékét'tüntetve elibünk. Ezen térnek hátsó részében, köz
vetlen "a várfalak alatt, tökéletesen ki lehet venni az ókor 
első .színkörét Dionysos színházát, melyben Aeschylus, So-
phoclés, Euripidas darabjai adattak elő, az ülések félkörben 
még ínöfet is: úgy állanak, mint 2000 év előtt, fehér már
ványból, görög felírásokkal xsQvxog, 'Uqocpavoov stb., melyek 
hihetőleg;áltulajdonos nevét jelzik. Feljebb ehhez hasonló 
félkört értiiiik ,élí: •.; . -.',.:. "-•"• -

^ H e r ó d e s Arttic'us'-Odeon^-ját, hol az ülések, szintén 
úgymin t az előbbinél fehér márványbóliak s tisztán kive
hetők. Erről az mondatik, hogy Maratoni Tiberius Claudius 
Heródes, igen gazdag athénei polgár épitó fel 140. Kr. u. 
korán elhunyt nej ének R e g u l á n a k emlékére, kivel éltében 
rosszul bánt ja mi miat t is annak halálával lélekmardosá-
sokát szenvedett, i .'. : 

. 'Végre több, ezen régiségekre felügyelő, őrcsapatok 
mellett elhaladva, néhány kapun keresztül, feljutottunk a 
szentek szentélyébe, a magas kőfallal körülvett Acropolis 
várának belsejébe. 

',-. I t t először is az annyira hires propyleumokra vagy 
előcsarnokba jut az ember, még most is nagyszerű lépesö
zet.," egykor pedig."diszé az építészetnek, mit Pericles öt év 
alatt, 436—431 Kr. e. hihetetlen gyorsasággal építtetett 
fel. Fedélzete ezen pompás lépcsőzetnek, hat hatalmas dó-
riai oszlopon nyugszik. A lépcsők karzatain számtalan ré
giség, szobrászati és irodalmi maradvány nyugszik. 

Iimen jobbra van NixíjccTtveQog (szárnytalan gyözelem-
istennő) temploma, Cimon által építve, melynek jelentő
sége az lehetett, hogy n győzelem Athénétől el nem repül
het. Balfelől juthatni az úgynevezett m vazod*// terembe, 
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mely telve van régiségekkel, melyek a görög szobrászat 
fénykorára emlékeztetnek. Innen a velenczei torony alatt, az 
Acropolis tágas udvarára szolgál a kijárat; balra az Erech-
teum, szemközt pedig az udvar közepén a pompás P a r t h e -
non tűnik fel, mindkettő legfőbb disze ezen igazi ó-várnak. 

Parthenon nagyszerű, köröskörül 50 dóriai oszlopon 
— melyek közül a négy szögletoszlop erősebb a többinél 
— nyugvó tornáczczal körülvett márványtemplom, mely 
egykor A t h e n e P a r t h e n o s vagy a szűz Athénének volt 
szentelve, ki az isteneknek atyja Zeus fejéből keletkezvén, 
a görög tudomány, vitézség s műveltség eszményképe vala. 
Az athéneiek ezen büszkeségét is a dicső P e r i e l e s, P h i -
d iasz szobrász és épitész barátjával létesité, mi által magá
nak a halhatatlanság koronájába egy ékes gyöngyöt foglalt. 

Még ezer év könnyen elrepül a mulandóság hónába, s 
az emberi ész és művészet e remekje ódon öltönyében, mint 
tisztelet tárgya fog fennmaradni. 

Másik régiség s az épitészet remekje az E r e c h t e u m , 
Erechteus király laka, melyet ő A t h e n e Po l i a s , vagyis 
Athene mint városvédnökének tiszteletére emelt. Már Ho-
mér emliti az Ereehteumot, mint Athene kedvencz lakhe
lyét. Később a törökök háremet csináltak belőle, melyet 
1827. egy bomba szétrobbantott, és állítólag sok szép török 
nőt a romok alá temetett. 

Innen a várnak északi bástyájára, mint legmagasb 
emelvényére mentünk, honnan valóban elragadó a kilátás, 
egyfelől az alant elterülő újkori Athénre s annak egyes 
pontjaira, u. m. a királyi lak, a görög metropolitán tem
plom, a katholikus kathedrál, a franczia követségi palota s 
az egyetemre; másfelöl a városon túl emelkedő Penteli-
konra, márványbányákra, a szt. György sziklára, a Mara
toni mezőre, hol Mitridates Xerxes hadait megveré, to
vábbá szemlélhetök Theseus temploma, a gözgyár, csillag-
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vizsgáló torqiiy;Pnyx7 Museion halma s alatta Socrates bör
töne, távolabb az Áeginai öböl s t. b. 
... • Agá rbó l .lejővén, jobbra esik az egykor hires Areopag 

donahja^Jból még most is az őskor bíráinak — kik előtt 
Pál apostala-iiia nevezetes védbeszédet mondotta, mely a 
bibliában .iaz. apostolok cselekedeteinek 17-ik részében van 
feljegyezve — márványból faragott ülései látszanak. Az 
Areopagot ugy lehet tekinteni, mint az ókor esküdtszékét. 
. \ . Aeröpolis Areopággal egy külön álló emelkedést képez-
Txek?melynek két oldalán terjed azon lapályos lejtőség, me
lyen-eltérül a mostani Athén városa; másik két oldaláról 
pedig észak és kelet felöl egy völgy által választatik el, me
lyen t ű i M r o m nevezetesebb' domb emelkedik: a Museion, 
Bnyx és .aNymphák halma. Museion halma Musaeus költőtől 
vettelnevéty mint kinek i t t síremléke volt. Ennek tövében 
vak*azon "három üreg, mely So.erates börtönének mondatik, 
s melynek középsőjébe^ az. ajtón kivüicsak felünnenszolgál 
nyílásj az .egész aif;kősziklábah levén kifaragva. 

• • •Ez^n'.dombról: lövetek többször Aeröpolis ellenséges 
esajpatóktól, legutólj ára: a ' szabadsági harczban Reshid basa 
vitézkedetté dombról á sz." Aeropolis'ellen. — Közvetlen 
Museion mellett még,̂  magasbra emelkedik P n y x halma, a 
rajta/levő kápolnával.. I t t volt .egykor; a régi athénei pol
gárok gyüldéje, szónokszékkel ellátva, melyről egykor De-
masthenes." uiennyclörgott: szabad polgártársai felé, s hon-
nanVkésöbb' az,áruló Aeschines tár ta hozzájok hízelgő de 
mérges;'szónoklatokat. 
-: ; . Piiyxtől ismét csak kis völgy elet választja el a N y m -
j)h:ájfe::^almát, mely azért neveztetik úgy, mivel oldalain 
több mélyedés és kis barlang látható, honnan a pajzán ne
vetgélő nymphák bájos hangjai hallatszottak ki. Az ezen 
halomra vezető utón, látszik egy sima kő, melyről a mag
talan nők szoktak volt leesuszkálni, azon czélből, hogy ter-
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méketlenségöknek vége szakadjon, s hogy e balhitben sokan 
szenvedtek, tanúsítja ezen kősziklának egész simává kopta
tott alakja. 

Következnék a Theseus t e m p l o m a , épen úgy körül
véve — számszer int 34 — dőriai oszloppal, és tornácz-
ezal ékítve, mint a Parthenon. Ezen szentélyben zárt aj
tókkal őriztetnek mindazon müvei a művészetnek, kivált 
szobrászatnak, melyek reánk, mint az őskor tanúi, emlékül 
maradtak fel. 

A benne találtató szobrok anyameztelenül vannak fa
ragva ; köztük a gygantok, kik azonban alig nagyobbak egy 
ölnél, de remekül kivésett izmokkal. 

Innen a városba — az Andreanos Gymnasium falai, 
egy kaszárnya hátsó falát képezve; kissé feljebb a szélto
rony vagy az Aeolus tornya; ismét tovább Hadrián császár 
Stoája látszik, s t. b. 

Most már következnék az uj Athénnek leírása. Mint 
székváros tökéletesen jellemzi — illetőleg képviseli az egész 
országot. Kis terjedelmű, miként országa, de tömött, szilárd? 
gyönyörű, miként ez, mindenütt élet és haladás, miként az 
egész honban. 

Délután 4 órakor nagyszerű ebédünk volt az Angle
té r re szállodának udvar kertjében, az egész helyiség virá
gokkal s ezitromlombozattal vala felékesítve. Alig keltünk 
fel az asztaloktól, már ott várt a sok bérkocsi, melyekre 
felugrálva, mint valami lakodalmi nép vágtattunk a kikötő 
felé, áthatva a látott és tapasztalt dolgok édes érzetétől 

A bérkocsiból csak pár lépést kellé tennünk a reánk 
várakozó vitorlás csolnakokra, melyeken vidoran szállin-
goltunk egymásután kedves Amerikánkra. Valami nagy
szerű volt ezen kirándulás. Alig múlt el néhány óra, s mi 
az ős romok tengeréből, mint valami varázsvesszővel átrö-
pittetve, egyszerre a habok tengerén találtuk magunkat* 
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Estve felé ismét a sik tengeren valánk Salamis sziget 
mellett elhaladva, hol Aristides Xerxes hajóhadát tette 
tönkre. 

Lejebb következett délfelé Aegina szigete, melytől el
nevezését nyerte az öböl is. 

Reggel april 18-án C e r i g o jóniai sziget mellett vir
radtunk fel, a Közép-tenger hátán. Alig lehetett habot ész
revenni s hajónk mégis hatalmasan hintázott. Kedves lát
ványt n y i t o t t M o r e a havasa a Pentedactylos hegyláncz, 
melynek csúcsát a kelő nap megaranyozá. 

Ugyanazon vonalon haladtunk most is, melyen odame
net, s estve felé elértük Zantét. 

Zante. 

Zante (Zakyto) a jóniai szigetek egyike, melynek ha
sonnevű fővárosánál pár órára kikötöttünk, hogy gyönyörű 
fekvésű s áldott kertszerü vidékében gyönyörködtessük sze
meinket. 

Nem levén programmunkba befoglalva ezen sziget, 
csak derék Flórónknak köszönhettük itteni kiszállásunkat, 
kinek különös kedve és kívánsága volt itt megállani, hihe
tőleg valami kedves visszaemlékezés lehetett a rugó, mely 
őt ide vonzá, vagy tán jószivűségénél fogva akart nekünk 
egy pár kedélyes órát szerezni. 

Elég az hozzá, hogy mi Zantéban kiszállottunk s ez 
bennünket szerfölött örvendeztetett, mert alkalmunk volt 
meggyőződni arról, mikép az embernek elégséges egy ily 
kisded édeni kör, arra nézve, hogy boldog s megelégedett 
lehessen. Mert e sziget alig 7 % G mérföldnyi tériméjű, még 
is 42,000 boldog és megelégedett lakost számlál s igy csak
nem minden D mérföldre 6000 lakos esik. A főváros, 
melynek 20,000 lakosa van, félkörben terül el a tenger part-
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ján, Scopos Hegye alatt, mely mögött gyönyörű térség tá
gul ki, ellepve szép zöld szőlő, olajfa, narancs és articsóka 
telepekkel. Nagyban termesztetik itt a mazsola-szőlő, arti
csókát pedig egész utunkban itt láttunk legszebbet és leg
nagyobbat. A várost egy kis erőd védi, a tengeri megtá
madások ellen. 

Epén estvére harangoztak, midőn a hajóra szálltunk. 
Kellemetlenül hatott reánk ezen harangszó, mert a félre
vert harang hangjához hasonlított, mintán a harang moz
dulatlan állott, csak kétfelöl hozzá ütődő ütője idézte elő a 
szokottnál egészen más, rettegtető hangokat. 

így elbúcsúzván a kedves helytől, hol annyira szeret
tünk volna hetekig mulatni, mire kihajnalodott, april 19-én 
Korfu tűnt fel előttünk. 

Korfuról már előbb tettem megjegyzéseket, mind a 
mellett szabad legyen itt is néhány észrevételt tennem. 

Epén vasárnap reggele volt, midőn kiszállottunk. Hogy 
ünnep volt, azt a csinosabban öltözött közönségen lehetett 
ugyan észrevenni, de a széltében álló zsibvásár, zaj, a mezőn 
játszó, labdázó, tekéző népség, köztük vén kamaszok is nem 
igen volt megegyeztethető azon gondolattal, hogy itt angolok 
legyenek az urak; vagy tán azért van ez igy, mivel az an
gol némileg megszűnt már ur lenni itt ? Vagy tán valami 
török maradványnak tekintendő az, mint kinek vallá
sa nem tiltja a munkát és igy a kereskedést sem űrnapján. 
Megnézvén a mit múltkor idörövidség miatt nem tehet
tünk, Felséges császárnénk Erzsébet itteni tartózkodási he
lyét, s a környékén levő gazdag narancs-ültetvényeket — 
ismét a hajón valánk. 

Másnap april 20-án egyenes irányban kellett valaszel-
delnünk Adria habjait Velencze felé, de a mi derék kapitá
nyunk, itt is eltérve a programmtól, Dalmatia partjaihoz 
tett előbb egy ugrást (már mint olyat, minőt az ily hajó 
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szokott tenni) s mi élvezettel gyönyörködtünk Orebia és az 
érdekes Corsula tájain. I t t is, miként Smyrnáhozi közeled-
tünkkor, egyenesen hegynek tartottunk, s csak midőn egé
szen alatta valánk, kanyarodott balra hajónk. 

Corsu la gyönyörű kis sziget, kis erőddel ellátva. Tá
volabb tűnik fél Lis s-a, egy kis öbölben meghúzódó város
ka. Jobbra a tenger mélyen benyúlik a dalmát partok kö" 
zé, azokat némileg megcsipkézve ós igy regényesitve. 

Ezen kis félretérés után, mely általános kedélyességét 
és elégtíltséget okozott" a hajón, balra vette irányát Ameri
kánk s másnap azaz april 21-én reggel messziről látszot
tak felénk közeledni Velencze partjai. 

Velencze.; 
Az,, ki nem ju to t t még azon szerencséhez, a földkerek

ség ezen sajátságos pontját áttekinthetni, azok után, a mit 
e nevezetes városról hallott' vagy olvasott, különös gon
dolatokkal eltelve s: érzelmekkel áthatva — közeledik 
Velenezéhez. • " ;,\..- ./;';• /; ' -'.-:•• 

Mi már kora reggel ott lestük a födélzetén az előttünk 
kibontakozó panorámának; minden legkisebb részletét. 

Először is egy.sötét szalag terül el a tenger sima tük
rén, mi nem egyéb: a nevezetes Lido földnyelvnél, mely a la
gúnák folytonos liszfogatása következtében a. leülepedett 
iszap ráhordásaáltiűfolytónösah;nagyobbodván3 — már gyö
nyörű kertekkel diszeskedik s gyarmatokkal is inegnépesitte-
tett, és egy mólóba végződik, melynek mindkét partja erődök 
által védetik. Ezen móló által formált széles csatorna Ma" 
lomocco, keskeny lagunába végződik; mely, daczára annak, 
hogy több medertisztitó hajó által tisztogattatik folytono
san, még is a nagyobb hajók — milyen Amerikánk is volt 
— csak nagy ügy gyei-bajjal vergődnek át rajta, mig a nagy 
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csatornába (Grand canal), mely Velenczét S formában két 
részre szeli — bejuthatnak. 

Az említett tisziitó-hajók némileg a vízimalmokhoz 
hasonlíthatók, de melyek kerekeikkel lehatnak az iszapba s 
kanál alakú lapátjaikkal azt a hajóba öntik, honnan aztán 
az említett iszap kihordatik az előbb emiitett földnyelvre 
hol ama gyönyörű kertek virítanak. 

Az utazó ezen útjában nemcsak tisztító-hajók mellett 
halad el, de jó tova — midőn még alig látszik Velencze — 
száz meg száz kisebb nagyobb hajó és bárka tűnik fel a 
láthatáron, melyek az apály segedelmével különféle — 
de leginkább halászati czélból hagyják oda a fővárost, a 
dagálylyal oda ismét visszatérendők. Az ily hajók egyike 
még jó messze a móló előtt megállította hajónkat. Mi az ? 
mi az? lön az általános kérdés. Tán financzok? Oh nem! 
egyszerű kormányos ült fel hajónkra, mert e távolságban 
kezdődnek már a viz alatti lagúnák; hogy tehát annál biz
tosabban haladhassunk, e tájat jol ismerő kormányos ál l ta 
hajó kormányához. De ez még nem volt elég, mert alig ha
ladtunk egy darabig a lagúnában, ismét felénk tartott egy 
bárka, melynek közepén egy sajátságos mogorva kövér 
öreg ült. De ez még is csak valami respicient ? — gondo
lám magamban, mert — zárjelek közt legyen mondva — 
a mindent tudni akarók egyike, milyen hajónkról sem hi
bázott, bizonykodott, hogy a kutató finánczok még a ten
geren elébe mennek a hajónak, hogy azt dohány végett szi
gorúan megkutassák; nem csoda tehát, hogy a mi öregün
ket is hasonlónak véltük, de csalatkoztunk, mert ő kigyel-
ine nem volt más, egy veterán kormányosnál, ki a lagúnák 
minden zege-zugával, legalább 50 év óta ismeretes. Alig 
lépett fel a hajóra, szegény jó Flórónkat háttérbe szorítva? 
ö fogta fel a vezényszót és sajátságos rikácsoló-rekedt, har
sona tompa hangon kezdé a S t o p e e r , konet - i se r , pupu-
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la -pupa szavakat még a tengerész tisztek s matrózok mo
solygására is hangoztatni. Jaj volt a szemközt jövő kisebb 
hajó vagy bárkának, mint a melyre ö az olasz káromlás 
egész regementjét leteremtettézte. Roppant dictátori hang 
és állás! Valóságos matróz-király. Nekünk utasoknak kedé
lyes mulatságunkra szolgált. Kiszállásunkkor már ott ült 
ám a legközelebbi csapszékben, már teszem olyan palota
szerűben, mint milyenek Velenczében vannak hatalmas 
üveg ütegekkel köriilbarrikadirozva. 

így — pár órai küzdelmes menet után ezen keskeny 
lagunában, hol többször kellé meg-megállanunk, párszor 
pedig félig meddig meg is feneklett hajónk, midőn is any-
nyira meghajlott egyik vagy másik oldalára, hogy a teritett 
asztalról jobbra balra hullottak a tányérok, üvegek és po
harak, mire természetesen kivált a nők departementjében 
visitó sikoltás keletkezett, — mondom ily küzdelmes pár 
óra múlva, a dogék palotája előtt vetett horgonyt ha
jónk, hol a keskeny csatorna a grand canallal olvad össze? 
s hol több hajó időzött a Lido kikötőben. 

Itt vagyunk tehát a hirneves Velenczében, melyre oly 
dicsőség pillant le a múltból, de a mely ma oly kihaltnak 
és dermedtnek látszik. 

Ne gondold jó olvasóm, hogy ez valami lármás város, 
mint a szárazföldiek bármelyike; csendes ez, mint egy te
mető, nem. robog itt a kövezeten száz meg száz bérkocsi, 
csak a sebes bárka (gondola) suhogása s a gondoliére egyes 
hó kiáltása zavarja meg a csendet. 

Mindez oly annyira sajátságosan hat az emberi kedély
re, hogy szavakkal ki nem fejezhető. 

A mint hajónk megállapodott s a hatósági közegek 
által ki? s mi? létéről megvizsgáltatott, egy gondola-raj 
által vétetett körül, mely formájára s szinére nézve mind 
egyforma, fekete szinü, keskeny és hosszú s a szerint mint 
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szárazon a fogatok omnibus és fiakkerekre felosztva, egy 
vagy két vagy négy gondoliérevel ellátva, kik szép3 szabá
lyos állásban állva, a legnagyobb gondosság-, sebesség- és 
pontossággal hajtják jármüveiket. Az utezák szögletein, 
hogy egymásba ne ütődjenek, minden gondoliére egy ha
talmas h ó kiáiltással tartozik jöttének jeleit adni. Oly 
ügyesek, hogy akár a fal, akár más gondola mellett csak egy 
ujjnyi távolra eveznek s még sem ütődnek oda. Az ember 
azt gondolná, hogy lehetetlen az össze- vagy oda- ütődést 
kikerülni s ez még sem történik meg. 

I t t látom helvén a kedves olvasóval tudatni a lagu-
nák fogalmát. Lagúnák alatt értjük a velenczei öbölben le
vő, mintegy 5 mérföld hosszú és 2 m£ széles tengerrészt 
melyről a tengerviz apálykor eltűnik, egyedül a kacskarin-
gósan kanyargó árkolatot tüntetve elő ezáltal képezett 
száz meg száz szigeteivel. 

A magasb szigeteket, melyeket a viz dagálykor el nem 
borit, elfoglalja maga a város, számszerint mintegy 80-at? 

ezek közt kanyarog S formában a canale grando, a többi 
árkolat és völgyelet közt királyként büszkélkedve. A ca
nale grando képviseli a nagy vagy föutczát, a többi csator
nák pedig az egyéb egészen egyszerű utczákat és sikáto
rokat. A sok sziget egészen be van épitve nagyszerű palo
tákkal s épületekkel, csak itt-ott engedve egy igen keskeny 
utczácskának helyet, melyek 400-nál több hid által egye-
sitvék, köztök legpompásabb a p o n t é r i a l t o . A szigetek 
közt legnagyobb a sz. Márk szigete, Velencze legfőbb ne
vezetességeivel ékeskedve. 

A városnak keletkezését kénytelenségből eredetinek 
mondják. Midőn Attila — Isten ostora — előtt a népek 
nyakra főre menekültek, Aquileja és Pádua szétszórt né
peinek egyik része e sekély tenger zátonyaira szorult, hol 
biztosságban elélhetni remélvén, lassan-lassan építkezni 
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kezdett, mig'végre századok folytán óriás várossá növeke
dett, annyira, hogy egész népek és országok felett tudott 
magának uralmat biztositani. 120 dogé fejedelmi souverai-
nitással uralgott s elnökösködött ezen egykor oly hires és 
hatalmas köztársaság felett, mig végre 1797-ben utolsó 
dogéja Lodo.vi.cp M a n i n alatt a franczia köztársaság ál
tal megdöntetett. Azontúli élete inkább tetszhalotté, kit az 
elmúlt dicsőség és nagyság tudata ugyan boldogít, de a je
len érzete lehangol. 

A mint kiszállottunk a Marcus piaczon levő két grá
nit oszlop között megilletődve álltunk meg ezen történel
mileg borzasztó helyen, mely több századig vesztőhelyül 
szolgálva, sok véres jelenetnek hallgatag tanuja volt. Most 
is, mint valószínűleg akkor is, roppant néptömegtöl zajlott 
e tér, mely a kis térnek (piacetta) kezdetét képezi. Nem 
lesz tán érdektelen előtted kedves olvasó, elmondani, mit 
tar t e két roppant oszlopról a krónika? 

1127-ik évet írták Ilr. u. midőn D o m e n i c o Michie l 
l i dogé — mint győzelmi jelt hozva keletről e görög zsák
mányt — a mostani helyre kitette. Ötven év múlt el, mig 
építész találkozott, ki ezen oszlopok felállításához fogni 
merészkedett volna. Bizonyos N i c o l o i l B a r a t t i e r e volt 
az, ki e nagy munkát magára vállalta, s azon ígéret után, 
hogy a mit kérni fog, megadatik neki, iszonyú erőfeszítés
sel fel is állította. 

Nagy kártyás levén az említettem építész, nem kívánt 
pénzt, hanem csupán engedelmet arra, hogy e két oszlop 
közt bankot állithasson fel; mi akkori időben, mint más 
egyéb hazárd játék is, — becsületére legyen mondva a 
velenczei köztársaságnak, — már szigorúan meg volt tiltva. 
Miután Barattier a dogé szavát bírta, ezt természetesen 
be kellett váltani, és igy B. nemzetsége kiváltságot kapott 
e játék üzésére, és sok ideig űzte itt játékát s iszonyúan 

http://Lodo.vi.cp
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meggazdagodott. Azonban szemét szúrván ezen botrány 
sok becsületes polgárnak, megszüntetésén gondolkoztak. 
Végre A n d r e a G r i t t i dogé, az elitélteket itt párancsolá 
kivégeztetni, mi által e hely meg levén fertőztetve, senki 
sem akart ott tovább játszani. így a hazárd, játék zöld asz
tala, véres vcsztöhelylyé változott. 

Alig szállottunk ki a partra, midőn a sok cicerone 
vagy vezető körülfogott bennünket, de mi jobbat gondolva, 
oly férfi után láttunk, ki nem mint a cicerone csak futólag 
érintett volna minden egyes tárgyat, de alaposan, a legna
gyobb szivességgel, minket mindenről oktatott. S ez volt 
a velenczei ev. lelkész nagytiszteletű W i t t c h e n Tódor ur, 
ki legelőbb is a dogék p a l o t á j á b a (Palazzo Ducale) veze
tett bennünket. 

Ez egy sajátságos és nagyszerű épület, már külső alak
jára nézve is, igen nagy széles ablakaival, s méltóságos osz-
lopzatával igen különbözik a többi palotáktól. 

Tehát itt laktanak nyolczszáz évnél tovább az egykor 
annyira hatalmas és büszke köztársaság fejedelmei a világ-
hirű dogék? így mereng a szemlélő, bámulva e remekmű
vet, mely nem évszázadok, de évezredekre látszik felépítve 
lenni, most lakatlan állapotban ugyan, de azért az osztrák ma
gas kormány által igen nagy gonddal jő karban tartott em
léke a letűnt dicsőségnek, jelenleg museummá változtatva, 
hol Velenczének kitűnő nevezetességei szemlélhetők. Nem 
lesz érdektelen itten egy helyét idézni a L l o y d képes 
u t i k ö n y v t á r á n a k IV-ik k ö t e t é b ő l , a mit a névtelen 
szerző 196 lapon igen találéknoyan feljegyzett ezen köz
társaság múltjáról : „Az 1204-ik évben, midőn D a n d o l o 
H e n r i k dogé Konstantinápolyt és Candiát (Creta) meghó
dította, lett a velenczei köztársaság a világkereskedés urá
vá. 1318-ban, százharmincz éves tusa után, legyőzte vetély
társát Génuát. 1486-ban egész Lombardiának urává lön, 
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midőn egyszersmind a szép Oyprns szigetet is hatalma alá 
kerítette. Ötszáz évig tar tá meg uralmát felettök, mely idő 
alatt, nem egyszer lőnek vérrel áztatva e tartományok, de 
a folytonos harczok csak edzették a köztársaság fiait. A 
15-ik század végén nagyságának tetőpontját érte el a köz
társaság ; gazdag volt, hatalmas, az akkori világ legművel
tebb népeinek tiszteletét birta, valóságos szentélye a mű
vészetnek és tadománynak. Egész Európa kereste barátsá
gát. Hatalmának virágkora volt egyszersmid a művészeté 
is. Az ünnepelt nevek : J a c o p o S a n s o v i n o , A n d r e a 
P a l l á d i o , A n t ö n i o da P o n t é , Miche l e S a m m i e h e l i 
voltak építészei; a•• világhírű művészek : G é n t i l e és Grio-
v a n n i Be l l i n i , G-iorgione, P á l m a , P o r d e n o n e , Ti-
z i a n o V e c e l l i o , P a u l o V e r o n e s e , J a c o p o T i n t o -
r e t t o voltak képírói. A 16-ik század közepétől kezdődik 
hanyatlásának kora. Konstantinápoly bevétele a törökök 
által, volt első háláldöfés rá nézve, melyre rögtön követ
kezett a másik, a J ő r e m é n y s é g fokának felfedezése apor-
tugallok által. Az első•'mégc.s.önkítá.'földterületét; a másik 
pedig kereskedését tette tönkre. 

A 17-ik és 18-ikszázad volt a köztársaságra nézve az 
alvás és álmodás ideje, mialatt a többi Európa ébren volt 
és működött. I t t élet és haladás, ott szélcsendes pulyaélös-
ködés. Az erélyes cselekvés" s. kivülneni foglalás helyett, 
czudar rémuralom belünnen, harcz és kereskedelem helyett, 
dőzsölés és ünnepelés — mi a nép anyagi és erkölcsi ere
jét egészen megsemmisité és Velencze megszűnt európai 
nagyhatalom lenni." 

így találta Napóleon az egykor annyira büszke Velem 
ezét leverő aléltságban. 

A dogék palotája az építészeti lángész műve, hát ta l a 
szt. Márk templomához támaszkodva, büszke homlokzata^ 
val a nagy csatorna felé tekint, jobb oldallal a piazettát-
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ballal a sóha jok h id ja lagunáját érintve, egy szabályos 
négyszöget képez. Udvarából az első emeletbe nagy lépcső-
zet (scala g i g a n t e ) vezet fel, melynek két korlátja hegyén 
egyfelől Neptun, másfelől Mars óriás nagyságú szobra büsz
kélkedik. Az épületet roppant tornácz futja végig, hol min
den lépten nyomon valami emlék van a falba vésve, s mely 
a sa la de l g r a n d é cons ig l i óban végződik, ama nevezetes 
nagy teremben t. L, hol egykor a nagy gyűlések tartattak, 
jelenleg pedig 600,000 kötetnyi könyvet és 5000-nyi kéz
iratot magában foglaló könyvtárnak ad helyet, s melynek 
egyik végét T in to re t tő -nak a paradicsomot ábrázoló rop
pant nagyságú remek képe ékiti, melyen magán 800 élet
nagyságú kép bámulatra ragadja a szemlélőt, s mely két 
részből állván, egyik rész a poklot, másika pedig magát a 
paradicsomot — azon kornak fogalma szerint — tünteti 
elő, s melyen maga a szerző is hiven eltalálva ábrázoltatik, 
a mint kedvesét, ki angyali szépségben ég felé emelkedik, 
bámulja; de mivel ez később hűtlen leve hozzá, a képíró 
által kuszált hajjal, fővel lefelé a pokolba taszittatik. így 
egy képen a festesz fellelkesülése és boszuja látható. 

Ezen nagy teremben a falnak legfelsőbb vonalán 72 
dogénak természetimen festett mellképe, — dogéi pompá
ban, c o r n u ducále-val a fején, — látható. Köztük van egy 
fátyollal bevont üres keret. Mi az? Az M a r i n o F a l l i e r o 
dogé üresen hagyott helye, mint kit hűtlensége miatt a ti
zek t a n á c s a elitélt s lefejeztetett. Roppant nagyságú föld-
globusok állnak ott a terem végén, a világ akkori állását 
tüntetve fel. 

E termet még egy másik remek nagy kép diszíti „Ve. 
n e c i a t r i o m p h a n t e " P a u l o V e r o n ese t öl, valamint szin
tén egy történelmi kép, midőn Rőtszakállú Frigyes (Barba-
rossa) császár II. Sándor pápának kengyelét tartja, hajadon 
fővel, alázatos helyzetben. 

8 
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A mellék nagy ajtó Sala dello scru t in io nagy te
rembe nyilik, hol 46 dogénak — köztük az utolsónak is 
Lodovico Maninnak — mellképe hasonló helyzetben 
az előbbi teremben levőkkel, van illesztve. Ezen termet is 
egy remek kép ékiti „Judic io ex t remo" Pá lmátó l , va
lamint egy leppantói tengeri ütközet is. 

Ezen teremből ismét csak a sala del grandé consiglio 
termén át szolgálván a kijárás, visszatértünkben ezen 
utóbbi teremből egy kiálló erkélyre léptünk, honnan elbá
jolva legeltettük szemeinket a visszatérő dagályon s a szem. 
közt pompázó Giorgio Magiore kupolás templomon, mel
lékes palotáival. 

Az inquisitio előszobáját s a tizek tanácsának termét 
megszemlélve, egy öreg börtönőr által, elvezetteténk a 
sóhajok hidján által az átellenben levő borzasztó sötét 
tömlöczökbe, melyektől lehetetlen volt vissza nem borzad
nunk, de melyek most — hála az emberiebb intézkedések, 
nek — üresek, ámbár még némaságukkal is vádolják a 
múlt századok kegyetlenkedéseit. Vajmi sok ártatlan fo
hászkodhatott itt egykor az ádáz boszú áldozataként! 

Az öreg börtönőr, ki már hasonló minőségben az 
utolsó dogé alatt is itt szolgált, a sóhajok hidját azért mon
da igy elnevezettnek, mert az, ki ezen a hidon átvezet, 
tetett elitéltetés végett a tizek tanácsába, annak az halál-
utja volt. 

A börtönőr tisztes aggsága, valamint az utczákon egé
szen ősz hajadonfővel járó-kelő agglantok látásából alkal
mat vett a mi tisztes — szintén tiszta fehér ősz hajú, de a 
mellett piros ép fiatal arczú — lelkész vezetőnk megje
gyezni, hogy Velencze éghajlata igen egészséges legyen, s 
hogy a halottak száma a szülöttek arányához képest az 
utóbbiak javára esnék, s különösen pedig hogy az igen ma
gas aggkoruak száma nevezetes. 
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A második emelet néhány szobáit szintén megtekintet
tük s mindenikben valami nevezetességgel találkoztunk s 

majdnem minden szobában láttunk egy vagy több festészt 
elfoglalva e remekművek másolaásval, köztük Bell init is, 
Velencze jelenlegi legelső festészet. Az egyik szobában F r a 
Mauro földabroszát csodáltuk a 15-ik századból, midőn 
még földünket négyszögletesnek képzelték magoknak. 

E palotával szemközt a piazetta túlsó oldalán hosszan 
nyúlik el a Zecca, a köztársaság alatt pénzverde, jelenleg 
királyi lak, Seamozzi épitész által épitve, mellette pedig 
a 304 lábnyi magas obelisk alakú Marcus vagy harangto
rony, a X-clik században elkezdve s egész 240 évig épitve, 
külön állásban, oly gyöngén lejtős lépcsözettel, hogy rajta 
Napóleon lóháton egész a harangokig mehetettföl, III. Hen
rik franczia királyt utánozván e részben. 

Több ölnyi távolságra tőle méltóságosan emelkedik 
szt. Márk temploma, Velencze büszkesége, előtte három 
magas földbeásott árbocz, melyeken egykor a meghódított 
Candia, Cyprus és Morea zászlói lobogtak diadaljelül. A 
templom homlokzatán pedig ama hiresLysippus 4 aranyos 
lova pompázik természetes nagyságban, melyeket a ró
maiak a görögöktől Rómába, innét pedig a velenczeiek ide. 
szállítottak, tölök pedig Napóleon Parisba vitetett, velők a Ca-
roussel-piaczot feldíszítendő, de már 1815-ben a többi elvitt 
nevezetességekkel együtt ismét visszahozattak. Csodálatos 
hogy épen a templomot és nem a dogék palotáját ékítik. 

Maga a Márk temploma a konstantinápolyi Aja Sófiá-
nak utánzása, de nagyságban igen távol maradt attól. 

A sok itt elősorolhatlan nevezetességek közül, melyek 
e templomot díszítik, megemlítésre méltónak találom ama 
gyönyörű képet, mely a legújabb kornak szüleménye, a 
keresztelési sekrestyében, mely által P a u l e t t i festesz örök 
emléket szerzett magának... 

8* 
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Márk templomán kivül még 70 más temploma van 
Velenczének, köztök legalább 10 kupolás és 30 plébánia 
(Pfarrkirche). A torony többnyire külön van épitve a 
templomtól. 

Nevezetesebbek ezek közül, leginkább a bennök rejlő 
nevezetességek miatt, San ta Maria del la S a l u t e 180 
lábnyi magas kupolájával; San Paolo , több dogénak a 
falak oldalába illesztett s a falba több ölnyi magasan reme
kül kivésett igen hosszú márványkoporsójával, továbbá Ti-
tiánnak egy remek müvével, mely Péter eremita meggyil
kolását ábrázolja s végre egy gyönyörű szobormüvei Jo~ 
anne Banazzá-tól 1730-dik évből. 

Santa Maria Glór ia dei F r a t r i szintén az előbbihez 
hasonló, mód nélkül hosszii templom, melyet Canovának 
— a bécsi Ágoston-templomban levőhöz hasonló — emléke 
ékit, mely 1827-ben tétetett neki, de vajmi megközelit-
hetlen hasonlatosságban; ugy szintén Titiánnak nagyszerű 
emlékszobra, körülbelül 5 ölnyi magas s 3—4 ölnyi széles 
térimében; körülbelül ily szerkezettel : Legfölül szárnyas 
oroszlán, alatta két aggastyán, Titiánnak megdicsőített 
ülő alakja felett, egy szétbontott tekercset tartva eme feje
delmi két határozattal: 

„Ti t iano F e r d i n a n d u s I. 1852." 
„Eques ós Comes T i t i a n u s sit, 

Caro lus V. 1553." 
„Tit iano monumen tum erec tum sit. Fe rd i 

nandus L 1839." 
Balra a mellképtől egy angyal könyvvel, jobbra két 

nőalak. Legalul kalapács, tekercs és fúró, koszorú, ecset 
és czirkalom, a boldogultnak művészetére vonatkozó jelvé
nyek. Szintén itt is több dogé tumbái láthatók, köztük leg
kitűnőbb „Johann, Pisaurus Vénet, Dux, 1769." aláirással. 

A tornyok közt nevezetes a „Tőrre del i ' o ro logio" 
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még 1496 Gian Paolo és Gian Carolo Rinaldi da Reggiotól 
építve, több müfogást tüntetve ki, többi közt éjjel trans-
parentben nemcsak az órát de még 5-5-re a perczeket is 
mutatva. 

Alatta van xítvezeték a Mercer iában , mely legfé-
nyesb utczája Velenczének, a leggazdagabb boltokkal, a 
szt. Márk piaczától a Pon té r i a l t ö i g vonni, mi szintén 
egyik ékessége Velenczének, egy fedett gyönyörű boltiv a 
nagy csatornán, hasonnevű szigetet a sz. Márk szigetével 
kapcsolva egybe. 

Még néhány laguna hidján áthaladva, az ember egy 
nagyszerű épületbe jut, az „Academia delle belle arti"-
ba, Velencze belvederejébe, remek festmények kincstárába. 

Tágas lépcsőzeten felhaladva, belép a szemlélő az első 
szobába, hol a 14-dik századbeli — többnyire szent — ké
pek őriztetnek. Azután még vagy tizenkét másba, hol mind
egyikben valami meglepő, nagyszerű s megragadó tárgyra 
akad. Egybehasonlitva e képtárt másokkal, teszem a bé
csiekkel, azt a különbséget találjuk, hogy ez utóbbi több
féle iskola által képviseltetik s többnyire idegen művészek 
remekeivel, emez ellenben saját fiai által létrehozott mű
vészi festményekkel büszkélkedik, melyekkel mások aligha 
kiállanák a versenyt. 

A második szobát Ti t iannak Mária mennybeme
netelét ábrázoló elhirhedt remekje ékiti. Ez oly nagyszerű 
kép, hogy minél tovább nézi az ember, annál inkább érzi 
magát lebilincselve általa, naphosszant elmerengne rajta 
a szemlélő, s szinte roszul esik a távozás tőle. Még két 
más kép is van e szobában, mely méltán megkivánja, de 
meg is érdemli a figyelmes szemlélő egy tekintetét, a 
Canai lakodalom Podovaninótól és Márk csodatételei 
T i n t o r e t t ó t ó l . 

A harmadik szoba gróf Contarini képgyűjteményét 
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foglalja magában, melyek közt Titián mesterének Ma
donnája érdemel figyelmet, azonfolül Lucret ia és Su« 
sanna képe. 

A negyedik szoba disze Pie t ro Peruggino Krisztus 
urunkat ábrázoló képe, a mint tanítványainak lábait mossa. 

Az ötödik szoba egy hosszá corridórból áll, melyben 
több szobork közt T i t i ánnak Soranzo doge-ja tűnik ki. 

A hatodik szoba egy nagy terem, melyben mindjárt a 
bejáratnál Canovának egy remek szobra „Hercules" 
ötlik fel. Azután Ti t i ánnak egy Máriája; Bucin toro , 
melyből a dogé a tengert eljegyzi magának gyűrűjével és 
Leandro Bassano „Lázár fe l támadása" képe. 

A hetedik szoba szintén egy nagy terem, hol Paolo 
Veronese pompás nagy képe „Krisztus Lévi házában 
lakomán" az egész terem végét foglalja el. Midőn szemeim 
a sok életnagyságú képek között Mária Magdolna alakját 
hasztalan keresték, találón jegyzé meg az öreg Wittchen, 
hogy hihetőleg még akkor nem volt Lévinél M. Magdolna, 
midőn Paolo Veronese őket festette. 

A nyolczadik szobát a most élő nagy művész Andrea 
1852-ben készült remek festménye ékiti, a mint „József 
Fáraó álmát magyarázza." 

A kilenczedik szobában kivált két remekmű veszi 
igénybe a figyelmet: gyermékágyas Ráchel ha lá l a Ben
jámin születésével, a másik pedig Ábrahám, midőn Izsá
kot áldozza. 

A tizedik szoba magában foglalja a művészi iskolai 
termet. Egyik része Canovának van szentelve, hol jobb keze 
és vésője őriztetik. 

A tizenegyedik szobában van Bonifacionak Madon
nája a három király látogatásakor. 

A tizenkettedik szobát ékiti „Tamás" Pe rugg inó tó l 
és „Keresztelő János" TitiántóL 
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Ne gondold, nyájas olvasóm, hogy gyenge tollam itt 
minden remek müvet elősorolt volna; arra egy pár rövid 
óra nem elég, napok, hetek telnének bele, mig ezt a sok 
nevezetességet kellőképen leírhatná az ember. Csak hogy 
némi fogalmad legyen, mit bir Velencze e részben is, azért 
érintettem egy pár tollvonással a fentebb elősoroltakat. 

Most már következnék a sok templomnak megszemlé
lése, melyek mindenike több remek műnek birtokában 
van, vagy a Zeccának, vagy a sok paloták valamelyikének, 
vagy az arsenálnak megtekintése — mindarra kevés volt 
az idő. Több nap, sőt egész hónap telnék bele, mig az em
ber Velenczének minden kiválóbb nevezetességét meg
láthatná. 

Azon esetre tehát, ha valaki a kedves olvasók közül 
bőven akarna erről olvasni, ajánlom Peeht Frigyes-nek 
1858-ban megjelent munkáját: „Die Kunstschátze Vé
ne digs. a 

Délutáni négy órakor ebéd rendeztetett az egész 
utazótársaság számára „Hotel de la viliéiben a Canale 
Grandé csatorna partján, mely valóságos nagyszerű palota, 
az ebéd pedig herczegi volt, egész utunkban legpompásabb. 

Ebéd után gondolára ültünk s a Canale Grandén elő
ször a népkertbe — hol ivó viz is van — mentünk, onnan, 
azt megkerülve, szt. Péter kupolás temploma és a hosszú 
arsenal közt Muráno külváros és egy gyöngygyár mellett 
elhaladva, a lámpák meggyújtásakor ismét a Canale Gran
déba fordultunk vissza és a Márk piaczán kiszállottunk, 
hol már akkor javában szólt a katonai zenekar roppant 
néptömeg közepett. 

Itt helyén látom egypár szóval lefesteni e nevezetes 
tért. E roppant négyszögalaku tér hossza 680, szélessége 
530 láb, szép estvéken, minő az ottlétünk alkalmával is 
volt, annyira megtelik ünnepies alakú néptömeggel, hogy 
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alig képes az ember lépni egymástól. Mindkét oldalán te
ritett asztalok várják az enni vagy inni szándékozó ven
dégeket. 

Három oldala be van keretezve boltokkal, melyek előtt 
széles tornáez fut körül. Az az illem és finomság, mely az 
egész közönségen elterül, egykori fénykorára emlékeztet* 
Annyi ezer meg ezer néptömeg közt sehol sem lehet észre
venni csak egy botrányos mozdulatot is. Petrarca e szavak
kal jellemzi e tért: 

„Piatea illa, cui nescio an t e r r a r u m orbis 
parem habeat ." 

Egy közel levő sörcsarnokba léptünk be, mely némi
leg hasonlitott a pesti ,,Komlókerta-hez, a mennyiben itt 
is a kert teszi a csarnok nagyobb részét, de mellette még 
több hosszú corridorok vonulnak el. Egész vacsora ideje 
alatt ostromoltattunk a sokféle csigakészület árulóitól, kik 
végre annyira tolakodók a venni vonakodók iránt, hogy 
csaknem ingyen ráerőszakolják, kivált az idegenre, áruikat. 
Nem is volt közülünk tán egy is, ki ilyfélékkel megrakodva 
ne tért volna vissza a hajóra. 

Igen későre járt az idő, midőn a két rémületes oszlop 
közt ismét — a mindig készen álló gondolára léptünk, mely 
bennünket Amerikai nyughelyünkre szállita. — Almunk 
olyan volt, mint az ezer egy éjszakai, csak a vezényszóra 
rezzentünk fel, midőn hajónk Triest felé fordult s mi epedve 
merengtünk a tova maradó kedves emlékű városon. 

Hét órai menet után, ott voltunk ismét, hol ennek-
előtte három héttel, s azon helyen, hol befogadta tartalmát 
hajónk, azt ki is tette. 

Ezután mi történt ? nem merem elmondani, mert az 
magamnak fájdalmat, a kegyes olvasónak tán boszuságot 
is okozhatna, — azért hallgatok. 
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Szabad legyen még némely megjegyzést tennem ezen 
szerencsésen bevégzett írtamról. Czélszeriien lehetne azt 
összehasonlítani egy nyitott könyvvel, melyben a látott 
tárgyak a betűk, s minden egyes táj vagy város egy-egy 
lapja a könyvnek. És valamint a jó könyvnek olvasásából 
okul, tanul az olvasó, úgy az utazó előtt is egészen másként 
alakulnak a fogalmak az útnak bevégzése után, mint annak-
előtte valának. Kimondhatlan boldogitó itt a visszaemlé
kezés. Óh! utazzál kedves olvasóm, ha szerét teheted; azon 
időt melyben utaztál, éltednek szebb, jobb perczei közé 
fogod számitani, még a kiállótt veszedelmekre való visz-
szaemlékezés is boldogitó, mert itt támad némi hála keb
ledben az iránt, ki minden^ lépteinket igazgatja, s ki az 
igen közel veszélyből is nem egyszer kiragad bennünket. 

De mennyire szélesbedik az ember ismerete a külön
böző népek látásából s azok szokásainak s helyzetöknek 
megismeréséből, s mennyire tisztulnak a fogalmak azon 
tapasztalatok által, miket csak az utazás képes nyújtani, — 
ez szintén megbecsülhetlen szellemi kincs. 

Az utazásra forditott idő és költség dúsan kamatozik 
mindenha. 

~-~^*$£<^ 


