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Előkészület a nagy utra.
i.

„Rendkívüli szerencse a Megváltót, azon 
helyeken imádni, melyeket ő születése, ke
serves szenvedése és halál fölötti győzelme 
által m égd i csői tett.“

(Jeruzsálem! díszokmányomból)

Midőn most a politikai irányelvek, a tár
sadalmi mozzanatok, mindennemű reformtörek
vések nagyobb mérvben folyton emelkedő hév
vel kelet felé irányulnak, nem csodálható azon 
forró óhajtásom, vajha alkalmam lenne megis
merni a földrészt, hol egykor az emberiség 
bölcsője ringott, a honnan a kereszténység bol
dogító szava, a polgárisultság megteremtője az 
egész világra széthangzott, hol a különféle né
pek közt a keresztény és izlamtan, a polgária
suk szellem vagy a tespedés zászlója alatt élet
halál harczot vív; nem csoda, ha a gondos 
„Hegyei bácsi“ egyszerű programmja oly mélyen 
áthatotta lelkemet, miszerint Jeruzsálembe 
utazni ezentúl a legfőbb vágyam, legféltéke
nyebben őrzött kincsemmé vált.

Zajtalanul kívántam az előintézkedéseket 
megtenni, mert hittem, hogy öreg atyámnak 
szándékom kijelentése által leverő fájdalmat
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okozok. Lassanként tehát beszereztem a prog
ramúiban előirt kellékeket: napernyőt, piáidét 
és egyéb óvszereket, beküldöttem a 262 forint 
vitel és visszahozatali dijt, mely összegért a 
másod osztályon utazhattam, sőt a hajón még 
teljes ellátásban részesültem. Kegyelmes főpász
toromtól az elutazás és misemondás engedélyét 
szép ajánlat kíséretében kinyervén: főgondomat 
ezentúl az útlevél beszerzésére kezdém fordítani. 
Aggodalmam nem csalt, mert úgy meggyűlt az 
útlevél kellemetlenségeivel dolgom, hogy ezért 
az elutazásom titka is hirtelen napfényre került.

Ugyanis a polgármesteri hivatal utján a 
kisküküllőmegyei alispánhoz kellett folyamod
nom, s mivel többszöri sürgetésem után sem 
az alispáni hivatal, sem a belügyminisztériumtól 
a kívánt útlevél a maga idején le nem érkezett, 
habár az alispáni hivatal határozottan megírta, 
hogy az útlevélre vonatkozó minősitvényi táb
lázatot a ministeriumhoz felterjesztette: a mi
nisterium mindezt váltig tagadta.

így ál Iván ügyem, igyekeztem hivatalos és 
hivatalon kívüli dolgaimat úgy elrendezni, hogy 
nyugodtan mielőbb Budapestre mehessek. Az 
utlevélféle secatura, valamint közeledő elmene
telem hire nagy zajt idézett elő e kis városban. 
Édes atyám majd kérve, majd alexandriai rém
hírekkel előhozakodva akará ellenállhatlan vá
gyamat lehütni.

Tudva azt, hogy ily távoli és veszélyes 
utazás a legnagyobb bizonytalansággal van ösz- 
szekötve, egyházi, egyéni és társadalmi viszo
nyokból kifolyó ügyeimet szigorú rendbe hoztam.
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Egyházam hivatalos gondozását kegyelmes fő
pásztorom jóváhagyása folytán a jólelkü espe
resemre és a Mechitarista barátomra, a pénz
tárak kezelését: dr. Wolff Bogdán Kameller 
alapítványi elnök, egy ritka jellemű nemes férfiú 
és buzgó algondnokomra bíztam. Szeretett hí
veimtől a templomban búcsút véve, mindegyre 
közeledett a nap, mely távozásra intett. Ekkor 
kedves híveim, ismerőseim, rokonaim oly meleg 
részvéttel sereglettek össze a plébániai lakba, 
mely habár jól esett lelkemnek, de fájó gon
dolat is bőven vegyült abba, vájjon látandom-e 
kedves városomat.

Mondogatám ugyan 
„ne féljenek, mert a biztos veszélybe nem ro
hanok, hisz elég alkalmuk volt óvatos termé
szetemet fölismernia válás gondolata a rész
vét jeleiben, könnyekben kezdett nyilvánulni, 
legkivált 80 éves atyám a viszontlátás remé
nyét is elvesztő, szótlanul könnyezett. Én is e 
megrázkódtató pillanatokon mielőbb túlesendő, 
kocsikisérettel az indóházhoz siettem. Szt Péter 
és Pál apostolok ünnepén este 6 órakor még 
egyszer búcsút ve vén kísérőimtől, Isten segít
ségével gyorsvonaton elrobogtunk Budapest felé.

A coupe katonatisztekkel volt tele, kik az 
akkori keleti bonyodalmakról vitatkoztak, s 
midőn kijelentére, hogy nemsokára Alexandriát 
s a sz. földet meglátom, bizonyos érdekeltség 
tárgya lettem.

Az állomások észrevétlenül váltakoztak, 
mert az idő oly élénk beszélgetés közt folyt, 
hogy alig vettük észre, hogy Tövisen vagyunk.

vigasztalásképen —
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A tiszt urak egy része szívélyesen elvált a tár
saságtól, de helyöket mérnökök és ügyvédek 
foglalták el, úgy, hogy Tövistől kezdve már 
8-an voltunk a meleg fürdőhöz hasonló zárká
ban s alig volt hely hová fejünket megpihen
tettük volna. A társaság élénksége semmi kí
vánni valót nem hagyott hátra, s meg kellett 
ígérnem egy főrangú tisztnek, hogy a „teve 
hátáról“ vagy Jeruzsálemből levelet s egy pár 
olajfa lapit küldök. A homály elboritá a szép 
Kolozsvárit s csak egy lámpa világa jelzé a 
távoli sötétben elcsendesült várost, ügy éreztem 
magam, mint az első keresztények, kik a „vi
gíliát“ éjjeli virasztás és elmélkedés közt töl
tötték. Morpheus szelíd lehellete szendergésre 
késztete, de az izgatott állapot harczra kelt 
ellene, s midőn a hajnal pirkadni kezdett már 
Nagyváradnál állomásoztunk; innen a vonat, 
mintha elkésett volna, villámsebességgel sietett 
az elrepült perczeket visszaidézni, a hiányt ki
pótolni, hogy az ország szivébe pontosan meg
érkezzék, s a rendkívüli feszerő éles és hosszas 
füttyentés után a pályafutás dicsőségét el is 
nyerte. — Budapestre érkeztünk reggel л/4 8 
órakor.

Nagyrabecsült képviselőnk, leír. tanácsos 
Dániel Márton ur előleges meghívása folytán, 
szives vendégszeretetét igénybe vevón, a hosszú 
szép kerepest utón házi gazdám szállására elju 
tottam. Itt pihenőt tarték, míg a képviselő ur 
reggeli álmát kialudta.

A találkozás oly kedves és rám nézve le
kötelező volt, a milyen oly jóiéikü férfiútól
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származhatik. Csakhamar átöltözém, hogy 11 
órakor a belügyminisztériumnál jelentkezzem 
útlevelem érdekében. A képviselő ur kalauzo
lása s közbenjárása folytán megnyertem, hogy 
Jekelfalussy Öméltósága az útleveleket három 
világrészre kiállította. Ez alkalommal az útle
velekkel való helytelen eljárást illő módon meg
rótta s ennek következménye lön, hogy a tör
vényhatóságokhoz az útlevelek kiállítása tár
gyában a belügyministerium körrendeletét is 
bocsátott ki. Másnap jelentkeztem a jámbor 
„Hegyei bácsinál“ is, hogy tudtára adjam hol
létemet és további utasítását kikérjem. Besze
reztem egy angol sipkát, 5, 10 és 20 franko
sokat váltottam s egy kiló „prominzen“ édes
séget, hogy legyen az utón, a mivel olthassam 
szomjúságomat. Julius 2-ára tervezett elutazás 
közbejött akadály miatt 5-én lett valósítva. — 
Mindnyájan, mint a keresztes vitézek egykor 
telve buzgalommal, vörös kereszt jelvényt vi
seltünk. A másodosztálybeliek pedig piros szi
vet; amazt, hogy Jézus keresztjét nyíltan és 
szívesen hordozzuk, ezt pedig, hogy lángoló 
szivet áldozzunk viszonzásul az Üdvözítő irán
tunk! szeretetének. Sokan kísértek az indóház- 
hoz, hol természetesen a lapszerkesztők meg
bízottjai sem hiányzottak. Egy ilyen újdondász 
annyira kért, hogy kénytelen voltam megígérni, 
miszerint az „Egyetértés“ számára egyes czik- 
keket küldeni fogok. A jegyváltás lefolyása 
után, a lelkes Hegyei bácsi felállott egy emel
vényre s onnan elmondá, hogy a liberalis lapok, 
sőt pap is, mennyire igyekeztek tervét meg-
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hiúsítani, de Isten segítségével mégis elérte, 
hogy 32-en utazhatunk a szent földre. Mind
ezeket s különösen búcsúszavait oly hévvel 
rebegé, hogy végszavait a kitörő könnyek s a 
bekövetkezett ájulás egészen elfojtotta. A gyenge 
egészségű „bácsi“ már előre sejtelemszerüen 
monda: „ha vissza nem térek, emlékezzenek 
meg rólam.u A harang jelt adott a készülésre, 
s mindegyik podgyászát kezébe tartva, kivonult 
a perronra. Oh, de itt a néptömeg csaknem 
elállta utunkat, kértek, hogy sz. misét mond
junk elhunytjaikért, mások, hogy hozzunk em
léket nekik, a harmadik sirt atyja vagy test
vére vállára borulva, csak engemet nem hagyott 
el lelki erőm. Én a legtávolabbról jövő zarán
dok biztattam társaimat, különösen az egészen 
megrendült Hegyei bácsit. De az idő többé 
nem várt a készülődéssel; a harmadik csenge
tés után az éles vonati sípolás és a buzgó nép 
hatalmas éljenzése közt elindulánk, hogy val
lási óhajtásunknak drága palládiumát a szent 
földet szinről-szinre láthassuk, hogy áldjon meg 
mindnyájunkat az Ur Sionból, hogy láthassuk Je
ruzsálem javait éltünk minden napjaiban.

'x/v/xy-vy'vzxzxy-՝ ух ул_/



Budapesttől — Triesztig.
II.

Nemcsak a szép számmal egybegyült nép, 
hanem a gőzgép is mintegy részvéttel látszott 
nyilatkozni, midőn mély és nagy sóhajtások 
közt, lassan megfontolva, a néptömeghez mért 
óvatossággal haladott a pályaudvaron; időt en
gedve, hogy a kocsik ablakait légmentesen el
zárt fejek, kezek, szemek, melyek mind egy 
közös találkozási pont felé valának irányulva, 
vonzó érzelmeiknek kendők lobogtatása, kalap- 
emelés és kézintés által kifejezést adhassanak. 
Nemsokára ellágyultak a gesticulátiók, de nem 
a villanydelejként egymásra lövelő szem sugarak. 
A szemek kísérték mintegy kölcsönösen egy
máshoz tapadva, a honnmaradókat és a zarán
dokokat ; míg a láthatár a szolgálatot megta
gadta, — ekkor komolyan mindenki helyére 
vonult.

Julius 5-én fél nyolczkor estve Budapest 
szép panorámáját elhagyván, eleinte magunkba 
szállva gondolkozóba estünk, mindenki kémlelte 
társa arczát, vájjon melyik talál inkább az ő 
természetéhez; én, mint kevésbé ismert egyén, 
a bucsuzás jelenetei alatt a coupéban elhelyez
kedve, — melyben hatan valánk — lelkem
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szárnyain én is átrepültem oda, a hol én is 
enyeim közt képzelhetém magam, hisz zarán
doktársaimnak is e ragaszkodás kifejezése köl
csönzött oly feledhetlen pillanatokat. A néma 
hallgatás üté fel köztünk sátorát, elmerengtünk 
mindnyájan sz. czélunk becses és magasztos 
voltában; hisz a földnek nincs több oly drága 
helye, mint az isteni szeretet nagy oltára: Je
ruzsálem. — Lehet ugyan a világon sokkal 
érdekfeszitőbb, pompásabb helyeket látni; lehet 
ugyan világtörténelmileg zajosabb vagy ragyo
góbb emlékű városokat, tájakat találni; azon
ban bennünket nem a tourista kíváncsisága 
vezetett, hanem azon őszinte buzgalom, melyet 
a nehézségek tömkelegé sem képes lehütni.

A keresztényre nézve bármily kinézéssel 
bírjon, mindig drága gyöngy marad a sz. föld.

A jeles utleiró Guibert Jeruzsálemet „a 
rejtélyek városának nevezi, mely hajdani nagy
ságának romjain ülve, megalázott homlokán 
egykori dicsősége és szenvedéseinek folyton 
szemlélhető nyomait viseli most is.“

„A sz. földi szakadár-görögök jeruzsálemi 
szentélyeikről azt hiszik, hogy ott a világ köz
pontja; valóban minden keresztény léleknek ez 
a hazája, halhatatlan rendeltetésünk pecsétjének 
őre, azon magasztos eszmék — melyek égben 
születtek — megtestesülésének laka, ez az ama 
harcztér, hol az élet és halál közti csodálatos 
párviadal folyt le, melynek következtében egy 
örök dicső sir öléből az emberiség napja emel
kedett ki győztesen.“ Ily gondolatok által lel
kesítve, vágyva vágyott lelkünk azon helyre,
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hol talán még őseink, rokonaink hangjait is 
fölidézhetjük. Tehát a honvágy is ösztönzött, a 
szív vonzott, a lélek buzdított e szent táj félé. 
Siess jó zarándok utadat megtenni sikerrel, míg 
életed van, hisz az élet is zarándoklás a meny- 
nyei haza felé és mióta a világ áll, azóta min
dig meg volt az összeköttetés ég és föld kö
zött. A gőzös robogó zaja eközben mindegyre 
hatalmasabb lett. Szemünk előtt rahamosan 
osontak el a két Promontor, Tétény, Tárnok; 
Márt on vásárt még világosság mellett hagytuk 
el, de Nyék, Velencze és a náddal benőtt hosz 
szukás velenczei tó, valamint Dinnyés az est
homály leple alatt nyugodtak. Ezentúl a kis 
társaság ismerkedni kezdett egymással s baráti 
viszonyba léptünk azon Ígéret mellett, hogy 
mi mindig együtt leszünk, együtt megyünk 
mindenhová és egymást mindig védni fogjuk. 
Székesfehérvárra érve leszóltunk, hogy frugális 
vacsorával felüditsük ellankadt testűnként. Ti- 
zennyolcz percznyi fentartás után a vonattal 
gyors menetben haladónk Szabad-Battyán és 
Lepsény állomásokon; itt társaim figyelmessé 
tettek, hogy itt veszi kezdetét a háborgó Ba
laton. Én eleget keresgéltem szabad szemmel a 
holdvilág-sütötte terjedelmes lapályon, a víztö
meg észrevehető nem volt. Siófok, Szántód, 
Szemes-Boglár, Fonyod, Keszthely, Komárom 
város, Becse, mind az éj sötét szárnyaival va 
Iának eltakarva; azért ez alkalmat, — mely 
különben az álomnak nem akart kedvezni, 
felhasználni!dók, saját élményeinket és teendőin > 
két kezdtük egymásnak előadni.
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A kis társaság beszédének tárgya egy 10 
éves tanuló művészi tehetsége volt, kit nem 
győztek társaim s magam is eléggé dicsérni 
finom és sikerült rajzolásáért. E budapesti iíju 
ajtó nagyságban Jézust és két méter széles 
alapon a Munkácsi Mihály világhírű „Krisztus 
Pilátus előtt“ czimü festményét szakértők véle
ménye szerint teljes sikerrel utánozta. Majd a 
kiszállási állomásokon eszközlendő szabályok 
alkalmazásáról értekezve, sötét borulattal födött 
éji időben értünk Nagy Kanizsára, a magyar 
határ végpontjára. Sajátságos, hogy itt a vonat
vezetők nem jelzik szóval az állomásokat, azt 
sem tudtuk gyakran, hogy hol vagyunk és 
mennyi idő áll rendelkezésünkre; csak a szo
kásos csengetés figyelmeztetett, hogy el ne 
késsünk a vonatról. Nagy-Kanizsáról épen egy 
paptársam beszéli, hogy boldogult Ránolder 
püspök ő excellentiája nagyszerű neveidét akart 
itt emeltetni, de nem adtak helyet, ad normán: 
tordaiak, kik „a vaslovaknak legelőt adni nem 
akartak." Bezzeg Erzsébetváros mily szívesen 
adott volna minden kitelhető áldozatot, csak 
leánynöveldéje legyen!

Ezentúl a Muraköz felé sieténk. Mura Ke- 
resztur, Kottori a Mura vize mellett, Kralyo- 
vetz, Csáktornya mind horvátországi községek, 
majd a Stájer, illetőleg a krajnai határok közé 
léptünk; Pölstrau, Fridau, Grossontag, Mooscli- 
ganzen a Dráva mellett, Pettau, Sternthal és 
Pragerhof a főállomás, kies helyek. Itt leszállí
tottak a kocsiból, mert a tovább utazás a bécsi 
vonattal történik. Csaknem 3 óráig várakozánk
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utána. Megvizsgálták jegyeinket és tudomás végett 
mindenkinek kiosztották a magáét. Végre a sok 
ideig várakoztató jármű minket is kebelébe zárva, 
hogy visszapótolhassa mulasztását, a pályaud
varon egy kevéssé túl iramodva ügetni kezde. 
A hajnal derengése folytán a látkör tisztább és 
és kellemesebb lett. A gyönyörű szép vidékek 
mind álomképek tünedeztek el jobbra és balra. 
Hegyek, völgyek viszhangzának énekeinktől. — 
Csak a rövid füttyek jelzék, hogy Windisch- 
Feistritz, Pöltsehach, Ponigl, St. Georgen, Storé, 
mint kisszerű helységek, csak említést érdemel
nek. Azonban sokkal emlékezetesebb hazánkra 
nézve a vad Ciliéi család származási helye: 
Cilii; itt láttuk a hegyormán ama sasfészket, 
mely régi lovagvárhoz hasonló romokban siratja 
hajdani nagyságát. E bus képnél nem igen 
kedves mulatni, azért Markt-Tüffer, Römerbad, 
mint kedves, vadregényes tájak sokkal jobban 
hangolták kedélyünket, s örömmel szemléltük a 
a nagy természet fölvidámitó magasztos mü
veit; a következő állomásnál 10 percznyi szü
netünk lévén, felhasználtuk arra, hogy Stein- 
brück producálta sörrel szomjúságunkat eloltsuk. 
Oh de csalatkoztunk, az üröm sohasem öröm; 
Steinbrück soha sem Steinbruck; meleg lőre 
volt az, mint inkább *ör. Jól fogott azért a 
drágán vásárolt éretlen gyümölcs, mert ez leg
alább rövid ideig megenyhitett. Innen elég gyor
san repültünk a tűz sebes szárnyain; a közsé
gek Hrastnigg, Trifail, Sagor, Littai, Kressnitz, 
Laase ambraillatot lehelő környékükkel együtt 
csaknem észrevétlenül suhantak el ablakaink
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előtt, de annál odaadóbban élveztük a termé
szet kellemeit, a jótékony eső légszeliditő ha
tását és szemünk gyönyörködve emelte elismerő 
hálapillantásait a kegyelmek Urához. A folyto
nos kanyarulatot képező Száva folyam szintén 
nőtársunknak szegődött, mert elkísért Sclial- 
lochon át Laibachig, Krajna fővárosáig. Most a 
kellemes tájak lassan-lassan válni kezdőnek tő
lünk, Franzdorf, Loitsch, Planina, Rakek, mind
egyre emelkedő kietlenebb helyek, majd a bar
langjáról hires Adelsberg maradt oldalt. Az 
arany és ezüstkor után eljött a kőkor is a 
szó szoros értelmében; Prestranek, St. Péter, 
Ober-Lesece alig mutat a sok szikla kőtömeg
ben annyi helyet, mely legelőül legalább szol
gálhatna. A gőzmozdony teljesen kifejtett erejét 
nagyon kipróbálta az olasz határ szikladús, he
gyes vidéke. A kietlen tájékról oly jól esett a 
a szemnek és léleknek a termékenyebb völgy 
ölébe, majd a távolban kéklő aranyozott nap
sugarakkal fölékesitett Karst hegység felé te
kinteni. Az olasz határ felé közeledve rövid 
tartam után követték egymást Divacca, Sesana, 
Proseco, Nabresina, a sötét alagutak ijesztő 
rémként mutogatták magukat, majd a magas
latról óvatosan lesikulva elértük azt a pontot, 
hol a hegyszorulat mintegy varázsütésre szét
válik, hogy meglepő panorámát tárjon élénkbe, 
hogy az ész, szív és szemnek oly terjedelmes 
foglalkozást nyújtsanak, melynek megfontolására, 
beutazására, talán egy emberi élet sem ele
gendő. Bámulva néztünk azon iszonyú víztö
megre, melyet tengernek nevezünk; szelíden
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csillogó habjait a nap leáldozni készülő sugarai 
testvéri szeretettel csókolták, hisz ők a világ
nak leghatalmasabb elemei, tényezői; bámulva 
néztük a világos Adriát, melynek hátán Isten 
tudja vájjon holnaptól kezdve boldogul utazunk-e 
és hogy meddig tartand szerencsénk. A tenger 
nagyszerűsége s az ember csekélysége oly két 
véglet, melyek egy közös alkotásban nyernek 
csak megfejtést. Grignano közelében van a Cyc- 
lops-szerü szikláról tengert csodáló Miramáré 
kastély, melyről a jeles iró Zadori megjegyzi, 
„hogyha valaki a menny varázsáról, annak szép
ségeiről szónokolni kíván, tekintse meg Mira- 
márét, egy ellopott paradicsomi hely ez, hol a 
növényzet varázshatásu szépsége, a virágok édes 
illatárja, a díszfák hüs lombozata, az ezer egy 
éj tündérkertjébe vezeti be az utazót." Most 
búsan áll e kéjlak, melyről a lakatlan palota 
oldalán megtört hullámok mindegyre azt su
sogják :

„Hej de csak igy jár minden az ég alatt 
Forgó viszontagság járma alatt nyögünk,
Tündér szerencsénk kénye hány, vet,
Játszva emel s mosolyogva ver le.“

Oh te gyászos lak! azt, ki egykor merész 
álmait varázsod ölében hitte megvalósulni, ki 
sivár talajúdon e tündéries világot alkotá., kinek 
nagyratörő tehetségét csak nemesen érző szive 
szárnyaié túl, mely még tengereken túl is egy 
egész nemzetet kívánt boldogítani: gyönyöreid 
bája csak rövid ideig boldogithatá: meszsze 
tőled az erőszak fegyverropogása oltá ki a sze
líd. fiatal életet!
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És úrnőd? Megtört szivére már balzsamot, 
enyhet nem nyújthatsz.

Paradicsom voltál, de aztán miért száműz
ted lakóidat?! Ez utolsó előtti állomásra való 
megérkezésünket mintha a vonatvezető is már 
forrón óhajtotta, mert hangosan tudtunkra adá 
az állomás nevét és figyelmessé tett, hogy mind
járt a végállomásnál vagyunk. Kevés ideig kel
lett várakoznunk e kívánt czél elérése végett; 
a hosszas sípolás jelzé, hogy Triesthez jutánk 
és mi felkészülten a nagyszerű indóház előtt 
podgyászunkkal kiszállánk 23 órai pályafutás 
után. Deo gratias!



Trieszt.
III.

Estve fél hét órára járt az idő, midőn az 
Európa vendéglőbe mind a 32-en beszállásol
tuk magunkat. Hegyei bácsi mindjárt a Loyd 
igazgatósághoz ment, hogy a menetjegyeket 
kifizesse, az elmenetel idejéről tudomást sze
rezzen, szóval, hogy az előkészületekről gon
doskodjék ; mi ezen idő alatt saját tisztasá
gunkra, mint az egészség egyik nólkülözhetlen 
szerére gondot fordítandók: tengeri fürdőt vet
tünk s mintegy izlelőül megkóstoltuk a kelle
metlen izü kesersós vizet. Rövid vacsora után, 
mely egyike vala a leggyarlóbb konyhaművé
szeteknek ízetlensége miatt, — bejártuk az elég 
szépen kivilágított várost, megnéztük a ten
gerbe vetett földhányásokat, a miket mólóknak 
neveznek, ezekhez vannak erősítve a hajók, hogy 
a szállítást kényelmesen lehessen végrehajtani. 
A városon nem tapasztalául^ nagy élénkséget, 
legfölebb a vézna olasz sihederek kurjongattak s 
fecsegtek egymással mintegy veszekedve. A ten
gerpart elég látogatott volt, a sétáló közönség ve
lünk együtt bámészkodott az árbócz erdőre, a 
tenger beláthatlanságára; s találgatni kezdettük, 
hogy a sok hajó közül, vájjon melyik fog ré

2
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szegülni azon szerencsében, hogy szelíden ringató 
ölében huzamosb ideig nyugalmat adhasson ne
künk, de a sötét est miatt, másrészről mert 
nem tudtuk még hajónk nevét: a találós kér 
dések bonczolása mellett maradánk.

A tengerpartról letértünk egy más utczába, 
itt a tenger vizét az utczába vezetve s azon 
egész hajórajt szemlélheténk egész közelről; ez 
volt az Adriai tenger csatornája. Ezután a mint 
szállásunkra térnénk, hogy kifáradt tagjainkat 
megnyugtassuk, utunkban egy nagyszerű épület 
tűnt fel, ez a Loyd társaság háza. E név értel
mét egyik barátom ekép fejté meg. Londonban 
a múlt század elején élt egy Loyd nevű irhoni 
férfiú, ki az ottani börze épületében kávéházat 
nyitott, mely kereskedők és üzérek gyülhelye 
volt. A kereskedelmi állapotoknak naponta! 
megfigyelése végett „Loyd list“ czim alatt la
pot szerkesztett. — Később a Loyd név keres
kedelmi egyletek czimévé lön. E kereskedelmi 
egyletek közt jelenleg az osztrák-magyar Loyd 
társulat a legjelentékenyebb, melyet Bruck Ká
roly 1833-ban alapított. Ez kezdetben biztosító 
társulat volt, de 1837-ben gőzhajó társulattá 
nőtte ki magát, mely Kelettel állott kereske
delmi viszonyban. Jelenleg hajógyárral s 80 
hajónál többel rendelkezik, teher, személy és 
postaszállitás végett; melyekkel Indiáig, sőt 
Chináig is minden évben elhatol.

A kellemes álomból már reggel 5 órakor 
kibontakozván, tanácskozásra gyűltünk, melynek 
alapján határozatba ment: hogy sz. utazásunk 
megkezdése előtt ő szentsége XIII. Leo pápá
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nak távírdái utón apostoli áldását kérjük, mely
nek szövege ez volt: Sanctissimo Patri Leoni 
XIII. Romae. Prima hungarica peregrinatio in 
terram sanetam, hodie hora duodecima mare 
ingressa, genuflectendo implorat benediktionom 
Apostolieam pro se, patriaque. Megállapíthatott, 
hogy a Sz. Antal templomában ft. Agáczi Já
nos tiszalöki plébános szentségkitétel mellett sz. 
misét mond s a zarándokok az angyalok ke
nyerét vegyék magukhoz; úgyszintén, hogy a 
sz. mise alatt magyar énekeket fogunk énekelni. 
Sz. mise után számlánk kiegyenlítése s a neta
lán szükséges tárgyak beszerzése végett a ven
déglőbe visszatértünk. Minthogy pedig egy tag
társunk beteg; lett, visszatartani akartuk, hogy 
a tengerre ne szálljon, azonban szilárdan buzgó 
akaratjának engedni kénytelenek valánk Ezután 
a Sz. Antaltól nevezett plébániai templomba 
vonulánk, hol a segédlelkészek végezték az 
isteni tiszteletet, fölkérésemre szívesen hajoltak, 
sőt az orgonászt berendelték, hogy a sz. misén 
az ő vezetése alatt énekeljünk. A zsúfolásig 
tömött templomban a nép valódi ájtatos figye
lemmel hallgatta a szívből jövő és szívhez szóló 
„Oh Isten a te sz. felségedet“ kezdetű szép 
egyházi éneket. Sajátságosnak tűnt fel, hogy a 
karzaton levő orgona úgy van . fölállítva, hogy 
az orgonász háttal ül az oltár felé s tükörből 
nézi a lelkészt. Áldozás után szentséget vittek 
a beteghez, lámpák és népsokaság kíséretében; mi 
is az isteni eledellel kívántuk a hosszú útra ma
gunkat megerősíteni s azonkívül egyik lelkész tár
sunkat felkértük, hogy hozzon magával több par-

2*



&
20

ticulát, nehogy a tengeri utazás alkalmával 
történhető halál esetben a vigasztalás és kegye
lem sz. atyjának testét magunkhoz ne vehessük. 
Ily biztosítékokkal felszerelve szállodánkba tér
tünk, de mivel még 9 óra volt, a szabad időt 
felhasználni igyekeztünk. — Én a „Notisból“ 
kiszakított lapon irónnal egy rövid czikkel ör- 
vendeztetém meg a lapszerkesztőt. A postát és 
társaimat keresgélve, eljutottam a tengeri álla
tok vásárterére, a hol a nagy tengeri rákok, 
pókok valódi abrakadabrákat irngk le végtag
jaikkal, majd az apró, lapos, hosszú halakat 
néztük, miket az árulók kínálgattak fülsértő 
zsivaj mellett. E halpiaczon párolgó szag csak
hamar elűzött engem s így egyedül láthatám a 
szerbek gazdagon aranyozott tiszta templomát, 
de a püspöki egyházat, mely a magaslatról 
tekint a tengerre, az idő előhaladottsága miatt 
nem látogathatám meg, különben is az ekkor 
gyászolt, mert főpásztorát nem rég temette 
keblébe. Elérkezett a válás ideje, Istentől erőt 
s kitartást esdve, omnibussal a mólokhoz sie- 
ténk; innen a hajóra költöztünk, 16-on a má
sod, 16-on a harmadosztályt foglaltuk el. Szer- 
tenézénk és a gondviselésre bízva életünket, a 
menet perczére várakozánk. — Isten hozott 
mérhetlen nagy tenger! Isten veled te kellemes 
és biztos szárazföld!



Az adriai tengeren — Corfuig.

A tenger partján levő világitó toronyból 
eldördült a szászszorosan viszhangzó ágyuszó a 
dél jelzése végett, melyre a város összes ha
rangjai „ Ave Máriát“ zengettek. E hatalmas 
intő hang mindnyájunkat a fedélzetre szólita, 
hogy az elbucsuzáskor hálaimát rebegve, hagy
juk el a szárazföldet, melyre hogy valamikor 
újra vissza térünk-e, a Gondviselés bölcs titká
hoz tartozott Ünnepélyes csend volt a hajón, 
mindenki kijelölt helyét elfoglalván, levette fő- 
vegét; mi pedig térdre borulva, csendesen el- 
imádkóztuk az „Ur angyalát.“

Julius 7-én vagyis Pénteken szállott hajóra 
a jeruzsálemi első magyar zarándoktársaság, 
melyben a következő zarándokok vettek részt: 
1 Agáczi János, tiszalöki plébános az egri fő
megyéből, 44 éves. 2. Avedik Lukács, erzsébet
városi plébános az erdélyi egyházmegyéből, 35 
éves. 3. В érán Antal, 58 éves, kispesti mészá
ros. 4. Bolkay Antal, 17 éves, 5-ik gymnazista 
Lőcséről. 5. Harsányi László, 27 éves, jászberé
nyi tanár. 6. Hegyei Ferencz, 58 éves, buda
pesti magánzó. 7. Heidrich Ignácz, 44 éves, 
újpesti háziulüjdonoB. 8. Herzog János, 41 éves,
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budaörsi birtokos. 9. Juhász István, 58 éves, 
kecskeméti gazda. 10. Kmossko Nép. János, 37 
éves, segédlelkész Tyerhován. 11. Kovács Pál, 
57 éves, kecskeméti birtokos. 12 Iíoválcsik 
Antal, 32 éves, csongrádmegyei berki pusztán 
tanító. 13. Kreutzerl Jakab, 31 éves, budapesti 
háztulajdonos. 14. Nagy Károly, reform, vallásu, 
30 éves, gyógyszerész Budapesten. 15. Rikker 
András, 38 éves, budaörsi birtokos. 16. Rumpel 
Mátyás, 65 éves, budakeszi háztulajdonos. 17. 
Sványa Pál, 61 éves, földmives Dunajevről. 18. 
Takács István, 34 éves, lévai czizmadia. 19. 
Talapkovits Vazul, 77 éves, gör. kath. plébános 
Bükéről. 20. Weidinger Nándor, 67 éves, buda
pesti birtokos. 21. Weiss Ferencz, 47 éves, bu
dapesti birtokos. 22. Dalánszki Teréz, 63 éves, 
bécsi. 23. Hiklcel Emilia 34 éves, budapesti 24. 
Knoppe Vilma, 35 éves, bécsi. 25. Kokovay 
Róza, 50 éves, kecskeméti. 26. Lázár Jánosné, 
61 éves, kecskeméti. 27. Özvegy Major Fe- 
renczné, 51 éves, székesfehérvári. 28. Mick 
Mária, 56 éves, lőcsei. 29 Molnár Istvánná, 62 
éves, kecskeméti. 30. Muhari Józsefné, 58 éves, 
jászberényi. 31. Szabó Jánosné, 59 éves, jászbe
rényi. 32. Zavoda Zsuzsa, 56 éves, balassa
gyarmati.

E névjegyzékből kitetszőleg 21 férfi és 11 
nő képezte a zarándoktársaságot, kik egyn- к 
kivételével a kath. egyház hívei.

Feszült figyelemmel leste a zarándok sereg 
minden tagja az elindulás emlékezetes pillana
tát. A komoly, izmos alkatú hajóskapitány ki- 
adá a jelszót, mire a gőzgép zajgo működését
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megkezdő, a horgonyoknak derék nagyságú 
lánczai titáni erővel küzdöttek föl magukat a 
tenger mélyéről. Durva csörömpölés után fülha- 
sitó sivitás következett, mire a tekintélyes 
„Ettore“ megmozdult s lassanként váltunk el a 
nagy mólótól, hajónk már a tenger habjain 
úszott és mi Isten kezében valánk, az őrködő 
Gondviselés végtelen kegyébe bízva, elhagytuk 
a szárazföldet.

Mihelyt a szép kikötőből eltávozánk, a 
gőzgép is megkezdő bariton hangján művészi 
csavaraival a víznek felszívását, majd kilökését, 
mi által a jármű is biztosabban szeldelé a be
leütköző hullámokat. A hivatalos személyzet 
figyelő állást foglalt, s minthogy kellemes időnk 
volt, a nap sugarai is gyöngéden érintvén egyéb
ként mindenféle érzéstől bőven áthatott valón
kat, a ponyvákat sem feszítették ki, igy sza
badon csodálhattuk a víztömeg ingatag hátáról 
a természet hatalmas elemét, melyet az Alkotó 
a teremtés harmadik napján ily megmérhetlen 
mennyiségben egybegyüjtött.

Egymásután tűntek el a végtelenbe a még 
barátságosan integető kedves emlékek, Istria 
szeszélyesen váltakozó halmaival s dombokon 
épült díszes templomaival, majd a távolban fé- 
nyeskedő világító tornyok, habár néma ajakkal, 
de mégis mintegy erősitőleg biztatva, mutatták 
mindegyre az utat, melyen kalauzaink lesznek. 
Mi epedve néztük őket és csaknem irigyeltük 
biztonságukat, mert hajónk mozgása oly inga- 
szerű állásba hozott, mely nem csekély aggályt 
idézett elő.
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A hajó fedélzetén való sétát nem találtam 
kellemesnek, azért leültem egy kemény lóczára, 
mely a hajó párkányzatához támaszkodott; de 
az ütemszerüen kiszámított sülyedés és emel
kedés itt sem hagyott nyugton, miért is a kö
zépen foglaltam helyet egy kényelmes karos
székben, hol az üdítő szender nemsokára elfá՝ 
tyolozá látkörömet.

Délután 5 óra tájban a pinczér kétszeri 
csengetése — mert ez a jel a másodosztálybe
liek számára — ebédre invitált, leszállottunk 
óvatosan a „mélységbe“ a kanyargós lépcsőkön, 
s a hosszú asztal mellett, mely a cajtit vagyis 
szobánknak közepén terült el, két oldalról he
lyet foglalánk. Elől ültek a gépészek hárman, 
azután a vendégek tetszés szerint. Az élesszemü 
olasz pinczér rettenetesen kinálgatá „szegszárdi" 
borát, melyet külön kell fizetni egy frank vagy 
50 krral; de a mint megizléltük, azonnal meg 
tudtuk, hogy e bor nem látta soha Magyaror
szág nectárt adó vidékeit, mert Szalai Imre 
képviselő szerint pancsolás, készített vagy még 
inkább mistifxcalt bor volt; meg volt a piros- 
sága, de sem ereje, sem becsületes borize nem 
volt, különben magam is észleltem, hogy a gon
dos pinczér miképen manipulál a meleg vízzel; 
s innen van, hogy az említett borféle is oly 
meleg, pedig ha kívánod előtted huzza ki, még 
pedig csavarral a dugaszt. Azért, a ki a bort 
meg akarja utálni, járjon nyáron tengeri hajón 
és igyék „szegszárdi" piros bort! A leves ren
desen csak a tányér fenekét tölti be, az is za
varos ; de mégis megjár, mert a gyomor a
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hosszú várakozás után eléggé el van készítve 
az ennivalók befogadására, az utánna következő 
osztriga, úgy látszik, még a tiszavidéki plébá
nos barátomnak sem tetszett, a ki pedig nem 
győzte eléggé dicsérni a halnemüeket. A hús
félék közül leggyakoribb az ürühús, a sóbafőtt 
és sültek mellett ott vannak mindig a sárgás 
mustármártás és a tök indához hasonló hosszú 
vékony ugorkaizetlenségek, de a sütemény és 
gyümölcsnemek, kivéve a mászlin olajgyümöl
csöt, mind a legfinomabbak. Fel is tettem ma
gamban, hogy az egész utazás alatt nagy böj
töt tartok, a hús és hal neműek tői, tengeri csi
gák és pókoktól tartózkodni fogok. Az elma- 
radhatlan fekete kávé elég tiszta és kellemes 
izü, de a sajt, mintha tengeri vízben tartanák 
— csaknem kiáll katlanul sós volt, ivóvizünk 
meleg, miért is a Triesztben vett czitrom és 
„prominzen“ édességnek nagy becse lett, mert 
ezekből készítettük a hütőszereket.

Alig vártuk, hogy az ebéd, mely hétféléből 
is állott, lefolyjon, rögtön felsiettünk, mert a 
meleg igen megszorult a cajütben és a hajó 
ingása is nyomasztó érzéssel töltött be.

A fedélzeten, miután Isten dicsőségére há
laéneket zengedeztünk — megindult az élénk 
társalgás, minek folytán megismerkedtem egy 
finom miveltségü, cairói könyvvezető, a kedves 
Eiländer Arthur úrral, a ki születésére 
nézve különben kölni volt. Szerfölött tetszett 
az ének s megkért, hogy énekeljünk karban 
vele. A felhívásnak szívesen engedve, mindnyá
junkat meglepett a gyönyörűen hajlítható te-
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norhang, a crescendok és decrescendok, fugák, 
a pianok és forték bámulatos játszisága, s az a 
finom hallérzék, melynélfogva az egyszer meg
figyelt éneket oly praecisióval kisérni képes 
volt. Annyira megkedveltük a kedélyes fiatalt, 
hogy közösen felkértük, legyen kalauzunk leg
alább Alexandriáig s a keleti szokásokról adna 
felvilágosításokat.

Ezen idő alatt csak amúgy repültek a 
fehér hattyú kiterjesztett szárnyaihoz hasonló 
gabona s egyéb élelmi czikket szállító hajók. 
Majd a világegyetem szemefénye, a nap leál
dozni készült és bámulattal eltelve gyönyörköd- 
heténk a természeti nagyszerű jelenségben; a 
nap mintegy tűzgömb vérpiros dicsfény nyel kö
rítve, lassanként a tengerbe alámerülni látszott. 
Rövid ideig mulatánk még a fedélzeten, meg
hallgattuk a matrózok „Santa Lucia“ nápolyi 
dalát, azután mi énekeltük el a „szózatot,“ a 
mi a hajó népének igen tetszett, mert a „te- 
nenték“ vagyis a hajóstisztek szintén hozzánk 
sompolyogtak. Az egyptomiak dalkoszorujából 
egy áriát elénekelt a kedves Arthur, a mit ha
bár kellemmel adott elő, de a túlságos czikor- 
nya orrhanggal vegyítve, az európai fülnek 
tetszetős nem lehetett. Vacsorára, illetőleg the- 
ázásra csengettek, újból leszállottunk és jó éjt 
kívánva egymásnak, elváltunk.

Másnap Isten jóvoltából egészségben fel
virradva, találkoztunk az Alexandriából vissza
térő „Achilles“ nagy postahajóval, telve volt az 
szerencsétlen menekültekkel. Habár a kíváncsi
ságtól nagyon égtünk, mivel már Triesztben
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rémhírek keringettek az alexandriai események 
felől, de a távolság miatt nem szólhatánk egy
máshoz. Aggályos lélekkel néztünk a Triesztbe 
térő „Achilles“ után, mert a mi „Hectorunk“ 
már érezhetőleg reszketett. A honvágy forró 
érzelme mindegyre fokozottabbá lett a távol
sággal. Valóban, hazáját az szereti igazán, a ki 
távol van boldog hazájától; az otthon néha 
meg is untathatja a nem mindig boldognak 
tetsző hazát. Nagyon levert volt kedélyünk, kü
lönösen midőn cairói barátunk mondogatá, azt 
sem tudja, vájjon élnek e még szülői, hogy az 
üzlet áll-e, vájjon Alexandria hogy néz ki? Bu
sóiig va tekintettünk egymásra, különösen midőn 
az elgyengült Hegyei bácsit erőben mindegyre 
fogyatkozni láttuk, midőn már a cholerin meg
támadta, s annak veszélyes tünetei gyakran 
előfordultak. Némán, Istenbe vetett bizalommal 
viseltük kétes sorsunkat, olykor-olykor imáink, 
vagy fájdalmas ének által sejtetvén szivünk bus 
érzeteit.

Oly szives volt Arthur barátunk, hogy 
nemcsak az arab szokásokról adott felvilágosí
tásokat, hanem a legszükségesebb nyelvi kife
jezésekre is megtanított. Tőle tudtam meg, hogy 
„Szálem-álékom,“ a mivel a keletiek „békét 
kívánva“ egymást üdvözlik, azzal a keresztény
nek köszöntem nem szabad, míg maguk közt 
az említett üdvözlést, lassú hangon „álékum 
szálám“ viszonozzák, legjobb, ha a keresztény 
Egyptomban: „nách hárách száid,“ vagy Pales- 
tinában „szobách her“ „jó napot“ mond, mert 
erre igy felelnek: „kátághereg mit szobách,“
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„köszönönöm, százszor jó napot;“ Bihhám di: 
mi az ára? Ifiéit: ide vele, hutt: vedd, ájuvá: 
igen, lö: nem, háchr: tenger, tájeb: jó, jellé: 
vigyázz, hene kulunásztéjb: vannak itt jó embe
rek, fen el bed bité el conszul nimszi: hol az 
osztrák (német) consul háza, s ehhez hasonló 
szükséges szavakat.

Az olasz határok végéhez jutva, mintha a 
tenger nemének váltakozása közelednék, egész 
raja szállongott az úgynevezett sirályoknak, 
lesve a tenger tükre fölött pajzánul úszkáló 
kisebb viziállatokat. Feltűnt az is, hogy a ten
ger közepén, mintegy völgyben haladánk, s 
hogy a tenger kétíelől halomszerül eg emel
kedik, —
nak, a tengerben található magaslatoknak vagy 
völgyeknek tulajdonítanak; megfigyeltük az ot- 
rantoi tengerszorost és a S.-Salvador fényesen 
világitó tornyát s csinos őrházát; nemsokára 
Albánia kopár hegyei is elmaradoztak, melynek 
szorosaiban vagy a dűlőkben fehér apró házi
kók voltak kivehetők, gyakori, de kis csopor
tokban.

mely jelenségeket a viz folyásá-

E1 ha gy tűk tehát hazánk tengerét s a csen
desebb természetű joni tengerre szállott ha
jónk. E tenger oly barátságosan fogadott, hogy 
egészen vigabbak lettünk, mivel a bölcsőszerü 
ringatás felnőtteknek nem való. — Corfuhoz 
közeledőnk, a hajóslegények rendbeszedék a 
lebocsátandó horgony gyűrűit, kiakaszták a 
lépcsőkkel ellátott széles létrát és a bárkákat. 
Hajónk mintegy 10 percznyi távolságra a vá
rostól megállóit, s minthogy a ki- és berakó-
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dásra egy óra volt engedve, csak futólag lehe
tett a várost megtekinteni.

Megérkezésünk után legelőbb az egészség- 
ügyi bizottság lépett be, majd a lapszerkesztők 
jelentkeztek, kik élénk gesticulatiok közt mon
dák el a hallott alexandriai híreket. A hajó 
hamar megtelt áruló (!) görögökkel — nomen 
et omen — kik cephaloni remek szőlőfürtöket, 
szilvát, fügét s őszi baraczkot árulgattak. Cor- 
funál el kellett válnunk jó barátunk Arthurtól, 
mert távirati tudósítást kapott szülőitől, hogy 
Corfuba szálljon ki, ő tehát, ki sok jó utasítás
sal látott el — beszállóit a bárkába, de meg
ígérte, hogy visszatérésünk alkalmával e he- 
helyen üdvözölni fog. A jó Isten áldása kísérje 
tetteit!



Corfu.

V.

Ajoniai tengerpart hosszában elterülő sziget- 
csoport közt legfontosabb emporalis hely : Corfu. 
E félkörben terjedő sziklás, de termékeny ta
lajú vidékkel megáldott tengerparti város hu
zamos ideig az angol fenhatóság alatt állott, s 
mondhatni, hogy habár ez idegen uralmat a 
legnagyobb kényszerrel viselte a görög lakos
ság: mindazáltal e város, szóval a joniai sziget 
kereskedelem-, ipar- és culturalis haladás te
kintetében az angol befolyásnak sokat köszönhet.

Corfu a távolból tekintve, két hegycsúcs 
közé ékelt erődszerü, ízletes városnak néz ki; 
mindjárt a tengeren horgonyzó görög hadihajó, 
az erődök nyílásaiból kikandikáló ágyuk, a ten
gerpart szélén elterülő sétatér, a 3—4 emeletes 
házak, a kormányzó palotáját övező szép luga
sokban szemlélhető czipruslombok, pelárgoniák, 
szép pálmafák és a gyönyörű angol kertek na
gyon meglepik az utazót.

Különben e város lakói Tellmerayer német 
tudós szerint, nem azon régi nemes görögök 
ivadékai, kiknek költői ihlettsége és művészete, 
szép érzéke és hazaszeretete, a mivelődés-törté- 
nelemnek oly örökbecsű büszkeségei, hanem a
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Peloponesusban sokáig fenmaradt szláv vegyli
lék. Bennem e nép valami dicséretes emléket 

hagyott fenn; a hajón tapasztalt eljárá
sukból, ha következtetni lehet, az utazók nem 
hiában hirdetik őket önzőknek és csalárdságokra 
hajlandóknak; már a keleti közmondás azt 
tartja, hogy egy görög megcsal három zsidót. 
Ezen sajnos valóról nehányan zarándoktársaim 
közül saját kárukon győződtek meg. Agáczi 
plébános barátom szőlőt vásárolt egy frankért,
— mert ketten közös háztartást rendeztünk be
— s átadott az áruló görögnek 5 frankot, ez 
pedig egy görög „hepta“ ezüst pénzt adott 
vissza, a mi tulajdonképen egy frankkal sem 
ért fel, s igy 3 frankkal húzott meg az élelmes 
görög. Ismét egy zarándoknő őszi baraczkot 
vásárolt fél frankon, ennek már éppenséggel 
pénzét sem akarta felváltani, hanem addig sze- 
kirozta, mig a legéretlenebb gyümölcsökkel ki

elégítette. Ilyen és ehhez hasonló esetek 
a görög nép correct lelkiismeretes eljárásáról 
valami rózsás ideált nem kelthettek. Azonban 
a jellemi bűntől eltekintve vannak eredeti tu
lajdonaik, melyek úgy látszik, a régi korból 
fennmaradtak; meg van az újság utáni mohó 
vágy, hisz már Sz. Pál megérkezése után a 
görögök körülvevén, faggatni kezdették: te 
cainotepon ? mi újság, s e végből szeretik is az 
újság olvasást, még az egyszerű földmives ke
zében is látható a napilap. A szegényebb nép 
a pásztorkodásnak kedvelője, úgy látszik, hogy 
Virgil róluk irta: Tityre tu patule recubanssub 
tegmine fagi.

nem

nem
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Testalkatra nézve a corfui görög nép ele
gáns és szépnek mondható, csinos szálas ala
kok, szoborszert! termetek nem ritkák, hozzá
járul a természeti adományhoz a nemzeties 
viselet harczias kinyomata: a térdig érő ren
detlen pirosszövetü, sok ránczba foglalt szok
nya, aranynyal gazdagon körülhimzett mellény, 
a pisztoly és handsár számára szolgáló széles 
óv, fez és földig érő köpeny. Nyelvükben a 
keleti kemény behezetes typus mindinkább ész
lelhető, habár irás és olvasásnál az ó-görög 
betűket használják.

Újabb időben — a mint egy értelmes gö
rögtől hallottam — a görög tudományos aka
démia azon fáradozik, hogy a nyelvbe csempé
szett idegen szavakat kiküszöbölvén, a Demost
henes és Homer nyelvének tisztaságát megkö
zelítse.

Corfunak 16,000 lakója van, kik közül alig 
6000 katholikus, a többi a keleti egyház hive. 

A görögök egyházi tekintetben eddig a kon- 
stántinápolyi patriarchától függtek, de újabb 
időben a simoniacus görög egyházfők által kor
mány oztatnak. A görög keletiek főtemploma 
Sz.-Spiridionról van elnevezve, ki a negyedik 
században, mint cyprusi püspök vértanúi halál
lal múlt ki, az aranynyal gazdagon ékített 
templomban egy diszemelvényen, ezüst kopor
sóba helyezve látható Sz. Spiridion ép erek
lyéje; ide járnak a görögkeletiek búcsúra, még 
a nihilista Muszkaországból is. A kath. érsek szé
kesegyháza habár csinos, de mégis vajmi sze
gényesnek tűnt fel az aranyos görög templom-
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mal egybehasonlitva. Tan- és iparügyi haladását 
hirdetik egy angol lord által még 1824-ben 
megalapított egyeteme, gazdag könyvtára, ín 
vészkertje és hajógyára. Nagyszerű kilátást nyújt 
a királyi l.ik, műemlékei közül említést érdemel 
az angolok által gróf Schullenberg hadvezérnek 
emelt szobor, a ki a törököktől menté meg e 
várost, de ezért a görögök saját ó kori hősei
ket bármily szerényebb emlék által inkább sze
retik dicsőíteni.

A keleti semmittevés a ronda utczákon 
feltűnő: a nők az ablakoknak, a férfiak a nyil
vános helyeknek gyakori látogatói

De már be kell zárnom e város vázlatos 
ismertetését, mert a gőz síp 3-szőri jelzése to
vábbi utazásra hivott fel. Légy üdvözölve szép 
város és adja az ég, hogy kies öledbe mi is 
szerencsésen visszatérhessünk.

3



A görög szigetek közt.
VI.

A Corfunál tartott tengeri siesta alatt ha
jónk nem csak élettelen tárgyakkal, hanem élő 
lényekkel is bőven megrakodott. A megszapo
rodott személyzet valódi színházi as tarka ve
gyidéinek nézett ki, mely a Csíki Gergely féle 
„Czifra nyomorúságot“ megtestesítve mutatá be 
a közönség egy részének, ugyanis a görög, al
bán, bosnyák, arab, török piros köntössé alól 
mintegy kirívó ellentétben tűnt fel a sok szen
nyes rongy, melynek a piros ruhával együtt 
hasonló destinatiójok volt az elpuhult test el
fedése. A hajóra összesereglett népségtől csakha
mar elvették a handzsárokat, késeket s a régi 
fegyvernemeket; ezeket a kapitány egy külön 
helyre letét été s csak akkor adja ki, midőn a 
hajóról kiszállana к.

Az izlam hívei nejeik elkülönítése végett 
fehér lepedőkből a közép fedélzeten egész ca- 
bint alkottak s az elfátyolozott nőket az öre
gek őrizetére bízták. A kaftános őrök egyked
vűen eregették hosszú csibukjokból az időtöltő 
füstöt, majd vad komolysággal tekingetének 
felénk „gyaurokra, “ mert némely pajkosok ne
vetgéltek a sajátságos féltékenység fölött, majd
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a kicsinyeiket ápolhatták, enyel égték velők, s 
úgy látszik, hogy az öregek is nem vették rósz 
névén, ha szöszke gyermekeiknek édességeket 
vagy gyümölcsfélét osztogattam Dél felé meg
fúrták vallási szertartásukat, megmosták kezei
ket és arczukat, azután előbb az öregek, majd 
az ifjak imádkoztak a hajó orra felé fordulva. 
Imádságuk alatt ölbe helyezők kezeiket, onnan 
a fejükön lévő csalmához, vagy fezhez emelék 
azokat, ismét kezeiket ölbe rakva, letérdeltek, 
sarkukra ültek s a földet fejükkel érintve, tér
delő helyzetből felkeltek, szemeik mindig lefelé 
függesztve voltak; ezen szertartást többször 
ismételték nemcsak naponta, hanem ugyanazon 
ima idején is. Az ima bevégzése után kezdő
dött a közebéd, mely nagy felszeldelt hagy
mákból és fekete kávéból állott, melyet termé
szetesen a férfiak készítenek, mert a nők, mint 
hallottam, egyebet nem csináltak gugoltak, do
hányoztak és olykor-olykor a csecsemőket szop
tatták, de a járni tudó kicsinyeket ők gyúrták 
tele hagymával, tisztogatták a polás ruhaféléket 
s a síró kisdedeket majd ütve, majd énekelve 
altatták. Ebéd után valószínűleg 
rült az étkezés, ekkor a kisdedeket is a füg
göny alatt betolák az anyákhoz. Mindezen meg
figyelés nem tetszett az öregeknek, mert hara
gosan kezeikkel intve a nézkörből elutasítot
tak ; nehogy tehát kellemetlenségünk legyen, a 
„népisme" tárgyával felhagytunk s távoztunk a 
török companiából. Alig evezőnk egy órán át, 
midőn előttünk láttuk az osztrák-magyar állam 
hadihajóját horgonyozni, melynek az lehetett

nőkre ke-

8*
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küldetése, hogy Alexandriának segélyt nyújtson. 
Tiszteletünket kifejezendők, felhúzták a középső 
árbóczfa csúcsára a vörös színű dualisticus zász
lót és bizonyos ideig hajónk megállóit; a ka
pitány s a hajó tisztei üdvözölték a hadihajó 
főnökeit, a mit ezek hasonlólag viszonozván, 
újabb jeladásra megindultunk. Alig vettük észre 
a kalandos Ulisses hazáját, a kis Ithacát, úgy
szintén a fellegvárral diszeskedő Zánté szigetét. 
A leereszkedő ködös homály lassanként meg- 
foszta azon élvezettől is, hogy a kies nyaralók, 
virágdús kertek látásában gyönyörködhessünk. 
Navarin hármas sziglasziget mellett elhaladva, 
hol az angolok egykor a törökök fölött fényes 
diadalt arattak, elértük a tengerből kikandikáló 
Tenerot. Cerige és Cerigetto testvérszigetekről 
állítják, hogy Páris, Priámus trójai király fia 
innen rabolta volna el a görög szépséget, He
lénát. A Matapánfok a görög szigettenger vég
pontja, mely a hajósoknak mindig réme marad, 
mert a sziglacsoport több helyt kiemelkedik a 
tengerből, míg egészen abban eltűnik.

Valóban, ha a görög népet és kopár föld
jeit tekintjük, még a képzelet is elbénul azon 
hősök emléke visszavarázsolásában, a honnan az 
igazságszerető Aristides, szigorú erkölcsbiró 
Cató, az önfeláldozó Leonidás, a világhős Ac
hilles, a halhatatlan Homér és a művészi szó
nok Demosthenes származtak, mert hisz most 
az igazak helyét csalárd lelkek, az önfeláldozó 
Codrusok helyét pénzhajhászók, a lelkes szóno
kok helyét unalmas szószátyárok, az ünnepelt 
hősök helyét vérengzésre hajlandó sihederek
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foglalták el; mindenütt a hol görögöt láttunk, 
önkéntelenül is eszünkbe jutott a „graeca fides“ 
féle közmondás, különösen a szőlő vásárlásunk
tól fogva feltettük magunkban, hogy óvatosak 
leszünk s csak franczia vagy olasz pénznemet 
fogadunk el.

Kedves olvasó! ha keletre mégy és utazá
sod kényelmét akarod biztosítani, akkor a sok 
közül leginkább a franczia pénznemet használd, 
mert ez legismertebb mindenütt. Mindenesetre 
legczélszerübb volna, ha az állam kormányzói 
arról is gondoskodnának, hogy miként nemzet
közi mértékül a méter rendszert használják, 
úgy a pénznemeket, leginkább az arany, ezüst 
pénznemeket egyesítsék, vagyis nemzetközi pénz
egységet hozzanak létre, hogy oly világvárosok, 
fontos kikötőhelyek, mint Alexandria és Port
saidban ne legyen annyi fennakadás az angol, 
orosz, porosz, franczia, olasz, osztrák, török, 
romániai, egyptomi, spanyol, chinai, amerikai, 
pénznemek miatt. Ez a rendszertelenség oly 
labyrinth, melyben a legjártasabb is könnyen 
beletéved.



Egy éj a tengeren.
VII.

A közkedveltségü dalmű visszhangjaiként 
zugnak előttem egy borzalmas tengeri éj lefolyt 
jelenetei, melyeket mint egy zeneoperát át
érezni, de híven leírni képes nem vagyok; hisz 
már Cicero megjegyzi: „lehet, hogy valaki he
lyesen érez, de azt a mit érez, helyes szavakba 
fűzni nem képes.w

A mint a tenger fokozatosan terjedő nyílt
sága miatt egészen beláthatlanná vált, a szerint 
emelkedett a tenger himbálása, mely az utazók 
közül többeket megzavart. A nap már leáldozni 
készült, de a veres szegélyek, melyek a sötét 
fellegek közül szakadozottan néztek ki, nem 
jót jósoltak; legalább csillagász pinczérünk a 
csillagok ragyogását és rémes felhőket látva, 
előre tudtunkra adá, hogy nagy szél lesz. De
rék orvosunkkal, a ki a szerb-török háborúban 
is részt vett — az előbbi napon megismerked
tem, s igen örültem, hogy e dalmát eredetű 
orvos a magyarnyelvben is némi jártassággal 
bírt; ő beszélő el, hogy Indiába utazásuk al
kalmával szintén is ily rongyos ív.Hegek tűntek
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fel este felé, s mily borzalmas éjt állottak ki; 
az ellenkező szelek miatt majdnem áldozatává 
lettek az ottan gyakran található örvényeknek. 
Az est még nem hozá meg a borzasztó vendé
get; azért a hajó párkányzatára ereszkedve 
csodáltuk azt a szép jelenséget, melyet a hajó 
végén kicsavart vizcseppek, mint az égről hul
lott tüztömecsek mutattak elő; a tenger felszí
nén fejlődött gyönyörű csillagcsoportozat egy
mást űzni látszott: azonban nem gyönyörköd- 
heténk sokáig e meglepő látványban, mert mi
nél tovább kutattuk szemeinkkel, annál veszé
lyesebb villanyjátékként hatott kedélyünkre s 
még e mellett a hajó szélén való álldogálás a 
betegesek állapotát is nehezité.

Nemsokára a tenger is elővette rósz szo
kását, s kisdedeknek képzelve bennünket, rin
gatni kezdett. Úgy is ideje lévén a lefekvésnek 
s a hajó népe már csendben szünetelt: mi is 
jobb nap földerengése reményében leszállottunk 
az elemek hős Hectorának játszi ölébe, hol a 
nem tudás világát átélve, kifáradt testünk és 
bágyadt lelkűnknek uj életet szerezzünk, de az 
éj nagyon kellemetlen volt; nekem az alsó par
lament első helye jutott osztályképen, a mit 
úgy kell érteni, hogy az alváshelyek fel- és al
osztályokra vannak beosztva, minden fekhely 
5—6 láb hosszú és négy láb széles térméjü; 
azon oldalon, hol a lefekvés történik, keskeny 
párkány és piros szövetű két felé nyíló függöny 
van alkalmazva, hogy a lámpa világa, mely a 
cajütteben folytonosan ég, ne zavarja a szen
dergőket. Engem részint a berekedt nagy hő
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ség, részint a szerényen megvonult poloskák 
gátoltak a megpihenésben Másrészről a jóslatot 
is teljesedni éreztük, a tenger rohamosan kez
dett zavarogni és himbálása keserű érzést idé
zett elő. Alig bújtunk be a „koporsóba,“ elkez
dődött a belháboru cabinetünkben: mozgás, 
süvöltés, recsegés, jajgatás, fohászkodás töltötte 
be a jármüvet. Egyszerre hirtelen megállt ha
jónk, újabb zavar, lárma keletkezik; a kormá
nyos a gépészeket, ezek a fűtőket kezdék okozni, 
azonban a szigorú kapitány nemsokára feltalálta 
s megorvosolta drasticus módon a hanyagság 
és figyelmetlenség nagy baját s a hajó megfe
szített erővel megkezdő imént félbehagyott mű
ködését. E nyugtalanságok közt, Mick Mária 
zarándok nőt, erőltetéssel fokozódó hányinger 
vagyis a tengeri betegség lepte meg. Jajgatni, 
fohászkodni, sírni kezdett; nemsokára őt az 
ifjú tanuló, az előbbinek közeli rokona követte; 
siettünk, különféle szeszes szerekkel rajtok segíte
ni, de mind hasztalan, akár lefeküdtek, akár ültek, 
sétáltak, vagy megállották, semmi javulást nem 
hozott, kimerültén a sötét rémes éjben, a hajó 
fedélzetére vittük, ott a padolatra leterültek és 
a nagyon elgyengült Hegyei bácsival együtt 
szánalomra méltóan kínlódtak. A fájdalmas nyö
gések keservesen fel zaklatták lelki, testi álla
potunkat; a. nyomasztó hatás miatt nyugodni 
nem lehetett. Ekkor szemlélem közelebbről a 
tengeri betegség gyötrelmes jelenségeit. A hajó 
orvosának az esetet bejelentem, de kérésemre 
csak annyit mondott: „nem tudok segíteni, majd 
holnap jobbra fordul, ha a szél к csendesül “ A
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tengeri betegség az utazóknak réme, egyike a 
leggyötrőbb keserű kínoknak, mert a folyton 
fokozódó hányinger, habár kevés eredménynyel, 
de mindig zaklat, melyet kellemetlen nyomás, 
lankadó érzet előz meg. Ilyenkor halálijedtség 
fogja el az embert, azért lehet hallani kétség
beejtő kifejezéseket; a gyenge idegzetüt na
gyon megviseli, de az erős természet, minden 
roskadás nélkül kiállja. Állítólag ily esetben 
hasznos óvszer minél kevesebbet enni s gyak 
ran fekete kávéval élni, hasra feküdni, de nem 
tanácsos a váltakozó hullámokat különösen a 
hajó eleje vagy végéről nézni, hol az emelke
dés vagy sülyedés érezhetőbb, legczélszerübb a 
hajó közepén nyugodni s egy távoli nem hul
lámzó pontra szegezni a szemeket. Én a keser- 
érzetefc rendesen czitrom szopogatásával és szag
lásával üzem el és Istennek hála ötödmagammal 
22 napi tengeri utazás alatt e gyötrelméé be
tegséget mellesleg kikerültük. Az éj nagyon 
fárasztó volt s az izzasztó lég még kellemetle
nebből érintett, ehhez járult, hogy a szomszé
dos closselet irtózatos ammóniák szagot ter
jesztvén, az ágyban létem elviselhetlen lett, fel
keltem fekhelyemről 
erős illatszerrel ágyamat s magamat leöntvén, 
rövid időre a bóditólag hatott szer álomra 
késztető. Éjfél után kezdődött a tenger és a 
szél heves csatája, a hullámok a be nem zárt 
ablakdeszkákat belökték, némely alvótársunkat 
nem valami kellemes fürdővízzel megfürösztöt- 
ték, az edények a fogasról lezuhantak, cso
magjaink is szerteszét elterültek — Ekkor

fenyő bogyóból készült
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általános volt a jajgatás, nemcsak a betegek, 
hanem az egészségesek is félelemmel telve va- 
lának.

Nagyon szaggatott álmu éj után alig kez
dett virradni, gyorsan öltözéshez fogtunk, a 
hajóban mindenki tánczolt, természetesen nem 
jó kedvében, sem más zenedarab mellett, mint 
a tengeri hullámok csapkodó zuhogása miatt 
gyakorlatilag előadott opera mellett, melynek 
neve „egy éj a tengeren.“ A lámpák, 
függönyök, csak úgy mozogtak, mint a hajó 
vendégei jobbra balra dőlvén, mosdani most a 
legnehezebb munka, én félkézzel törölgetém 
arczomat, mert a másikkal támaszkodnom kel
lett, elvégre nagy bajjal felöltözvén, plaidem- 
mel a fedélzetre vánszorogtam, okát kezdém 
kutatni, hogy a sötétkék színben játszó öles 
hullámok miért űzik oly tajtékzó dühvei egy
mást ? A tiszta egen bárányfelhő sem látszott 
s mégis az éles „bora“ nem akart alább 
hagyni. Észleltem, hogy a hullámzás nagysága 
a szerint nő, a mint a hullámok minél többen 
össze csapkodnak s ezek egész rohammal a 
hajónak rontanak, hol ellentállásra találván, 
keletkezik az erőmüvi emelkedés nagysága; — 
majd ismét a hajó lökerejétől visszaterelve, 
hirtelen mély ür támad s ekkor történik a 
hajó sülyedése.

A nap mintegy négy óra tájban nyitá fel 
véres szemét, matrózok megmosták — szokás 
szerint — tenger vízzel a fedélzetet, mi pedig, 
mint egykor a félénk apostolok, a tengerek 
főkormányosához folyamodtunk, „ments meg
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Uram e veszélyből, mert különben 
elveszünk “

Ily rémes éj után, vigasztalásunkra szol
gált azon tudat, hogy ez még nem volt vihar, 
mert azok szeptembertől ápril haváig szoktak 
előfordulni.

ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ/νν



A középtengeren — Alexándriáig.
VIII.

A hajó szabályaihoz híven mangiare e dór- 
mire: enni és aludni, mi is reggel a fekete 
kávét fehér kenyérszelettel amúgy sietve bevet
tük s a keserűséget édes gyümölcsökkel ellen
súlyoztuk. Miután a rövid reggelizésen átestünk, 
a fedélzetre sieténk. A hajóskapitány észreve- 
vén, hogy hajónk menetére nézve kedvező szél 
ereszkedett, ez okból a kapitány a felső pony
vák kifeszitését rendelé; mint az ügyes test
gyakorlók gyorsan a kötélhágcsókon felmásztak 
a matrózok; a szél belekapaszkodva ruha jókba 
és a kifeszitendő vitorlákba, az izmos kezeknek 
ellenszegült; de a megkettőztetett erőnek sike
rült azokat ki göngyöl getni és a vitorlákat ki- 
fesziteni; mi által kevesebb gőzerővel is sebe
sebben nyomult az előre.

Tengeri utazásunk óta a tenger színe kü
lönféle változatosságon ment át, láttuk a tükör 
sima kópét, midőn kedves és szelíd volt, mint 
a bárány, láttuk kékkeményitőhöz hasonló szín
ben felülről a hullámok által csipkeszerüen 
szegélyezve, mint a lánczra kötött mérges ebet, 
s ilyenkor az elemek hatalmas urát kértük, hogy 
adjon kedvező időt, mentsen meg ellenségünktől.
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Hajónkon volt egy bejrúti görög, ki gya
kori ájtatósságunkat gunymosolylyal nézte, de 
a keresztény zarándok a kicsínylés ily módját, 
nemtelen kifejezését is békével töri, mint az 
apostolok: „kik örvendezve mentek, hogy az 
Ur Jézusért gyalázatot szenvedhettek;“ annál 
higgadtabban viselte magát két ifjú angol, kik 
Délamerikába utaztak világtapasztalat szerzése 
végett; ők egykedvűen nézték a tenger hábor
gását, látszott, hogy hazájokban, sok ilyennemü 
viszontagság közt élnek; a hosszú ingben járó 
syrus és az elegáns öltözetű perzsa Morpheus 
karjaiba dőlve, mitsem törődtek a külvilággal; 
majd a pajkos delfinekkel ereszkedtünk barát
ságba s minthogy hajónk kísérői lettek, hálából 
megvendégeltük őket ételmaradékkal.

A sok kutatás egy kevéssé elfeledteté ve
lünk a tenger nehézségeit és a keserű érzet 
productumait; a camerier 10 órakor villásreg
gelire invitált, mely rendesen vastag étel, ürü- 
hus, gyümölcs, sajt és fekete kávéból állott, a 
miket most csendesebben fogyasztánk el, mert 
a tenger szelídülni kezdett, s a mi azelőtt epés 
ízű volt, most jobban esett; sőt még a kia
szott Hegyei bácsi is ma tanítványaival együtt 
étkezett.

Alig töltöttünk lenn egy negyedórát, mert 
az öreg gépész felhívott, hogy ha megakarjuk a 
hajó szerkezetét ismerni, ma szívesen bemu
tatja. A hajót tehát részletes vizsgálat alá vet
tük s érdekkel hallgattuk, hogy a Loyd társu
lat 80 gőzöse közül, ez egyike a legnagyob
baknak, 1300 lóerejü, 60 öl hosszú, 6 öl szó
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les. A hajó vezetésére alkalmazva van 16 mat
róz és két hajóslegény, 16 fütő, 8 gépész, 4 
tiszt, 1 hajóskapitány, 1 szakács, 1 fütő s két 
pinczér, összesen 51 személy. Hajónk neve 
„Ettore" a mint oldalain látható kinyomatok 
bizonyítják, valamint a hajó orrán kidomborí
tott „Hector" fej. E csavargőzös három árbocz- 
czal van ellátva, melynek középső, emberderék 
vastagságú rudja 25 öl, különben személy 
posta- és teherszállításra használtatik.

A mi a hajó berendezését illeti: van gé
pekkel mozgatható két horgonya, kétszáz öles, 
6 mentő csolnakja és 33 mentő gyűrű, mely 
nem egyéb, mint fehér kemény, talán parafa 
anyagból készült, az emberi hónalj alá szolgáló 
légmentes őv, hogy a hajótörést szenvedők bi
zonyos ideig a hullámok közt fentarthassák 
magukat. Valóban kétségbeejtő mentőeszköz!. .

Ágyú volt 6, melyek csak veszély esetén 
kiálltának. A kapitány, a tisztek, gépészek, or
vos, sütő és szakács helyiségei a hajó közepén 
vannak, alul a nagy raktár. A folyton figyelő 
hajófőnökök számára egy karzatos emelvény 
létezik, mellette az irányító kerék és iránytű 
nagy állványon; a második osztály mellett a 
gőzgép magas kéményét találjuk, valamint kü
lön osztályban elhelyezve a művészies csavar- 
készletet. A hajó elejét a kormányos és matrózok 
laka, a hajó végét а к ormány kerék és egy iránytű 
foglalja el; ilyen iránytű van a másodosztály 
fedélzetén kettő is, szép rézkuppal befödve, a 
hajót kíséri a több száz öles vízmérő, mely a sebes
ség, egyenes irány és mélység jelzésére szolgál.
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A hajó 3 osztályra oszlik, a fedélzet vége 
az első és másodosztályé. Az első osztály külön 
ebédlő s társalgó szobával és két-két ágygyal 
ellátott hálószugolylyal van fel ékítve, a másod 
osztályra 24 ágy s 26 személyre ebédlő asztal 
áll rendelkezés alatt. A lég tisztítását minden 
osztályban felülről nyíló nagy ablak eszközli, 
ezenkívül van több oldalablakocska, mely a 
tengerre néz.

A fekhelyek ágyneműi tiszták, az ágyszeg
letben található a reggeli edény is ügyesen 
elzárva.

A hajón az órákat csengetéssel jelzik; a 
hivatali személyzet minden 4 órában változik, 
s a csengetés is a szerint történik, pl. kettős 
csengetés 1 órát, 4-es két órát, 6-os három 
órát és 8-as négy órát jelent.

E csengetések gyakran úgy zúgtak füle
inkbe, mintha a lélekharang szólott volna hoz
zánk; hálálkodva hallottunk minden csengetést : 
Istennnek hála ismét egy óra .... négy óra 
eltölt, a mi a tengeren hosszan szokott tartani.

ЧУЧЛХ/ЛУЛ/'Х/Л/Х/'Х



Alexandria.
ix.

Míg máskor az üdítő hajnal felvillanyozó- 
lag hatott kedélyünkre, most e kedvező alka
lom is elborult szemünk elől. A hajóskapitány, 
mintha vészt látna a távoli homályban, folyton 
növekedő hévvel kémkedett, távcsövével nézett 
a messzeségbe, majd az utazó közönségre; ta
lán az aggály hordozá szemeit, mert nyugtot 
nem találtak. Végre tudomásunkra juttatá, hogy 
alig kerültük ki a tengeri hánykodás veszélyeit, 
már egy nagyobb veszélynek nézünk elébe, mert 
Alexandria sürü füstfelleg alatt áll, valószínűleg 
az ellenséges bombák erőszakos művelete az. 
Az érdeklődés mindnyájunk figyelmét egy sejt
hető pont felé irányitá, de a fegyverzetlen szem 
nem talált semmit A gyors haladás visszhang
ként juttatá el hozzánk a távolban bömbölő 
ágyuk bariton hangú moraját. Az ember ilyen
kor csekélysége érzetében, hatalmi gyengesége 
tudatában, hol találhatna más biztatóbb mene
déket, mint a Gondviselésbe helyezett törhetlen 
bizalomban, ki gyakran diadalra juttatja a gyen 
gék áldozatait ?

A mint a ködös latkor foszladozni kezdett, 
észlelhetők valának a pánczélos angol hajók,
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négy, öt árbóczczal felvértezve, melyek több 
tengeri mértföld távolságra állottak a füstölgő 
várossal szemben. Ott horgonyoztak az észak- 
amerikai köztársaság, a spanyol, orosz, német, 
török, franczia, olasz és osztrák-magyar hadi
hajók számos kis és nagy lobogókkal feldí
szítve ;
repülő gyorsasággal közeledtek, híreket, tudó
sításokat hoztak és vittek. Az angol hadihajók 
közül mintegy 14, különböző pontokon, har- 
czászati vonalba helyezkedett, inig a hadi ak
tióban részt nem vett nemzetek egészen lőtá- 
volon kívül ellenirányban valának szemlélhe
tek ; az angolok az európai városrészszel szem
ben, a többiek az arabvároszrész átellenében 
foglaltak biztosított állást. Méltó aggodalommal 
eltelve néztünk kétes jövőnk elé, midőn kelet
nek egyik legfontosabb hivatásu városát a bar
bár hódítási féktelen vágy által fölemésztve 
láttuk. A mint a harczvonalban felállított ha
dihajó erdőhöz közeledőnk, fölhúzták lobogón
kat, s mintegy negyed órai távolban a rayon- 
tói megállapodánk, hogy tudomást szerezzen 
hajónk, vájjon mi teendője, vájjon hol vesztegel 
a Loyd társulat tovább szállító gőzöse? Ez 
okból az alkapitány bárkába szállott s a pa 
rancs átvétele végett először az angol admirál 
Seymourhoz sietett, útjába ejtvén a többi hadi
hajók főnökeinek meglátogatását is.

Minthogy Alexandrával a közlekedés el 
volt zárva, a távírda az angol hadihajón volt 
berendezve; ezen tengeri huzal által kért tudó
sítást kapitányunk illetékes hatóságától. Egy

hajóőrség szép bárkákon csaknem

4
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negyed óra sem telt el, mely idő alatt hajónk 
szervezkedése folyt, midőn megindult a hadi
hajók küldöttjeinek vándorlása a mi hajónkra. 
Egyik hajóskapitány a másikat váltá fel, hogy 
átvegyék az európai postát; azonban a legér
dekesebbnek tűnt fel az amerikaiaknak csinos 
propellere a gyermekies arczu legénységgel. Az 
alig 20 éves kapitány fürgén kiszállott s kato
náson üdvözlé kapitányunkat, az ifjú. matrózok 
fehér lapos sapkát és sötét kék zubbonyt vi
seltek, gallérjokat pedig fehér csillagok diszi- 
ték. A bárkát vasrudak kapcsolák hajónk olda
lához s a biztonság eszközlése végett vastag 
kötelek szilárd!ták meg a folyton ingadozó bár
kát a tengerbe bocsátott hajóhágcsóhoz.

A hivatalos teendők bevégzése után elkez
dődött a sebesültek s menekültek vándorlása, 
kik hamar betöltötték a fedélzetet jajgatásaik 
s kétségbeejtő sírásaikkal; a szivszaggató han
gok, úgyszintén a szél miatt hánykolódó hajónk 
a kínos gyötrelmeket csak fokozták bennünk. Zi
lált alakok, kiéhezett typusok, álmatlan, sáppadt 
arczok, kidülő, majd mélyen beesett szemek, büz- 
hödt ruháju, vad dühtől tajtékzó montenegrói 
szolgák, marczona kinézésű őrök és béna egyének 
lettek hajónknak szánalomraméltó beköltözött- 
jei. Némelyeket, mihelyt az ingó hajón megje
lentek, tengeri betegség fogott el. Egész bel
sőnk megrázkodott a kínzó erőlködések és 
szomorú képek láttára. Mindenki a menekültek 
iránti részvéttel eltelve, tudni kívánta az ese
ményeket, kelet büszkeségének rombolási okait. 
Voltak, kiknek a szó szoros értelmében, ruhá-



jokon kívül semmijök sem volt s útra keltek, 
hogy Port-Saidban biztonságban legyenek és élel
met nyerjenek. 15 óráig bombázták a várost, 
midőn dél felé nem csekély örömünkre az oszt
rák-magyar hadihajóról megszólalt a császári 

։ hymnus, oly jól esett ezen ismeretes ének, mert 
édes hazánkhoz közelebb varázsolt annyi lesújtó 
gondolat és töprengés után.

Ezen íentartási idő alatt nemcsak az osz
tályok, hanem a födélzet zugai is annyira meg
teltek néptömeggel, hogy járni sem lehetett. 
Bennünk a leverő látványok oly hangulatot kel
tettek, hogy többen úgy állapodtunk meg, mi
szerint tovább nem megyünk, nem tesszük ki 
magunkat biztos veszélynek, hanem Port-Saidból, 
a hová átvitorlázni, hajónk táviratilag utalva 
lett, — visszatérünk; azonban Hegyei bácsi, kit 
a tengeri betegség úgy megviselt, hogy lábán 
állani, annál kevésbbé járni tudott, határozottan 
odanyilatkozott, hogy kész meghalni, de vissza 
nem megy Jeruzsálem látása nélkül. Á kény
szerűség nyomasztó helyzete közt győzött a szi
lárd elhatározás, megnyugodtunk; habár a tá
voliét gondolata mardosó kígyóként tépett s a 
bekövetkezhető válságos esemény szemeink előtt 
elég sötét színekben mutatkozott, melyre külö
nösen a menekültek mindegyre figyelmeztettek, 
hogyha már itt európai védnökség alatt is ily 

1 szomorú események történnek, mik fognak ott 
1 Palesztinában, a mohamedán fészekben történni.

Én azonban mintegy megfeledkezve ma- 
^ gamról, vagy erőt merítve a sok szenvedő em- 
r bér kitartásából, igyekeztem a hajóra menekül-
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tekkel egy pár szót, váltani s helyzetükkel 
megismerkedni. Zeisberger nevű alexandriai 
menekült volt az, ki figyelmünket mindjárt 
magára vonta. Ugyanis hallván magyar beszé
dünket, körünkbe húzódott s elbeszélő, hogy 
torontálmegyei születésű s több év óta Cairo 
— majd Alexandriában vendéglős, de most azt 
sem tudja, hogy hová legyen, mert egész hol
miját magán hordozza, vendéglőjét be sem tudta 
zárni, oly hirtelen kellett menekülnie, neje, ki 
lengyel eredetű, jajveszékelten keresgélte a zse
béből elveszett néhány sterlingjét. A hajós ka
pitány a menekültek neveit feljegyezte, való
színűleg, hogy azokat az illető nemzetbeli con- 
suloknak segedelmezés végett bejelenthesse; e 
menekültek nem győzték eléggé megróni az 
angolok gondatlanságát, kik oly csekély erővel 
kezdték ostromolni a várost, azt remélvén, 
hogy 8000 angol katona, vagy az első ágyuszó 
meghódolásra birandja Arabit és arabjait, de 
csalatkoztak, sőt az angolokat is az arabok 
vitték kelepczébe, mert habár a béke fehér 
zászlóját Alexandria bástyáira kitűzték, mégis 
a Genfi egyezmény daczára, a parlamentairre 
rálőttek, azt megsebezték, minek folytán az 
angol admirál a város ismételt bombáztatását 
rendelő el

Ezen szerencsétlenek közt találtam Korá
nyi Viktor nevelő urat, ki a 48-ki forradalom 
óta menekült Budapestről, szép műveltségű 
férfiú, lényére annyira hatott ez esemény, hogy 
bizonyos ideig reszketegség, szóval a nyomor 
képe ült arczán, ő másodmagával menekült,
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mint egy második Anchises, egy szegény öre
get hátán hozva mentett meg. Estefelé a tá
volból néztük a város pusztulása jeleit, a csap
kodó lángokat, s Carthagó jutott eszünkbe, 
„saját fiai gyújtották fel;“ a lángok egész tüz- 
tengert képeztek, néhol megszakadozva kapasz
kodtak a lángnyelvek az éghető anyagok után. 
Az arab fellákh az emeletes házak erkélyeit 
öntötték be petróleummal, s azt meggyujtván, 
a lángok az ablakokon be a szobákba tolultak, 
az erkélyek, plafondok ledőltek s a pompás 
épületek igy lettek rommá rövid idő alatt.

Még sokáig a fedélzeten maradánk, mert 
a menekültek keserveiknek szólás-szabadság ál
tal adtak kifolyást; nem győzték eléggé di
csérni szép hazájokat, a most feldúlt, de az 
előtt oly boldogéletü és gazdag Alexandriát; a 
felülmulhatlan Nilus vizét, melynél kellemesebb 
ital nem létezik; elmondák, hogy Arabi pasa 
fellákh eredetű, vagyis föl dm íves paraszt fia, 
fanatikus természetű, durva kinézésű, de gyuj- 
tólag szónokol s az arabok majdnem imádják 
őt E közben a szerencsétlen menekültek a 
íáradság és éhség által elgyötörve álomba me
rültek, mi is szintoly dúlt kedélylyel tértünk 
ágyainkba, mintegy megosztván felebarátaink 
szenvedéseit.

A keleti költészet Alexandriát alsó Egyp- 
tom ragyogó csillagának nevezte el szépség és 
természeti bájai miatt. Mindjárt a gőzös fedél
zetéről tekintve, egy fénylő partot látunk, mely
ből vakító fehér jelvény tűnik fel s ez a vilá
gító torony, mely a tengeren az érkezőt elő-
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szőr üdvözli; vele egy ókori varázskép tárul 
fel, midőn a görögök K. e. 300 évvel a leg
első világító tornyot építették, melyet nagy
szerűsége miatt ama kor a világ hét csodái 
közé számított. E torony magasságát 130 mé
terre teszik és 8 emeletét gyönyörű folyósók 
s drága oszlopok ékesítek; Ptolomeus Phila
delphus volt a büszke építménynek halhatatlan 
Maecenasa, művészi mesterét pedig a görög 
Sostratesben dicsőíti, márványba vésve mind
kettőnek nevét az utókor utánzandó példája 
végett. A világító torony Pharos szigetén nyu
godott, s innen van a világító tornyoknak mos
tani elnevezése. Majd feltűnnek az utazó előtt 
a hosszukaru tengerparti szélmalmok s a kar
csú minar ettek csúcsai, szóval a tourista lelkét 
száz meg száz uj tarka kép a legszebb kaiéi 
doscop alakjában foglalja el.

Alexandria alapítása, valamint fennmara
dása is világujitó jelentőséggel bír, hisz azok, 
a kik a keleti viszonyokat alaposan ismerik, 
meg voltak győződve arról, hogy ott, hol az 
emberi ész munkásságának fényes eredményei 
feltalálhatok, hol a bátor és kitartó lelkierő, a 
világ egyik legnagyobbszerü művét, a közép és 
veres tengert összekötő kereskedelmi utat lé
tesítette, hol a természet is leggazdagabb dí
szeivel ékeskedve jelenik meg, az a tájék két
ségkívül legalkalmasabb arra, hogy a nyugati 
polgárosodás talaja a művelődési eszközök for
rása, tárháza legyen; ilyennek ismerték fel 
Alexandriát, a mely építése óta a keleti mű
veltség előhordnokául szolgált, s a melynek a
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jelenkorban az a fontos hivatása volt, hogy a 
tunya, elhanyagolt Mohamedán világrészekbe, 
különösen Észak-Afrika és Kis-Ázsia vad népei 
fölött a czivilisátió napját felderítse.

Azonban 1882. junius s még inkább julius 
11-től kezdve a legszebb reménység is meg
hiúsult. A rég óta inscenirozott ellenszenv, mint 
a vulkánok méhében lappangó gyúanyag ko
ronként megújultan szikrázott, mig egy görög 
gyilkoló keze azt lángra gyujtá. A fanaticus 
arabok, különösen a csőcselék vak dühvei tört 
a „Nasuri“ nazaretieknek gúnyolt keresztények, 
kiváltképpen a nem jó hírben levő görögök, 
francziák és angolok ellen, kiknek embertelen 
eljárásáról mi is fogalmat szerezhettünk vissza
térésünk alkalmával. A paraszt fellákh kanibáli 
erőszakkal zúzta össze a művészet és kereske
delem kincseit Százak vesztek el a legkínosabb 
halálnemmel; a gyón ütés, megkövezés, tengerbe 
fojtás és tűz által.

Láttam egy derék fiatalt, kinek fejét össze- 
hasiták, arczát szétmarczangolták, füleit levág
ták, s a mint a szerencsétlen elbeszélő, köveket 
dobtak mellére s elátkozva őt, eltávoztak; ön- 
tudatlanul hevert a földön, mig a könyörülő 
embertársai egy tranczia hajóra szállítálc. Az 
egyptomi leggazdagabb bankár — kinek elbe
szélései tevőleges adatokat nyujtának nekem, 
mert figyelmes s mondhatom rokonszenves hall
gatója voltam — nejével együtt 3 napon át a 
closseletben tartózkodott, mig 12 montenegrói 
bátor szolgája a büzhödt helyről ki nem menté, 
prominz édességeimmel csillapiták éhségüket, a
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zarándok nők pedig levest is rögtönöztek az 
előkelő család számára. E bankár megható elő
adásából tudtam meg Alexandrának rombolás 
előtti és alatti viszonyait. Ismét két nő a fel
iák h által az utczán űzőbe vétetvén, a veszély 
elől házukba menekültek, s mint egykor Eger 
ostrománál a hős Dobó Katicza, ők is revolve
rekkel lőttek le hatot a szobájukba fel küzdő 
ellenség közül

Azt is állították a menekültek, hogy két 
jezsuitát irtózatosan meghurczoltak a kövezeten, 
mint hajdan Sz. Mark evangélistát, s azután a 
tengerbe vetették, de ezeket is a franczia ha
dihajó kiszabadító, A francziscanusok, valamint 
az apáczák is még a veszély idején sem hagy
ták el hivatásokat, a ferenczrendiek a temp
lomba egybegyülve várták sorsuk kimenetelét, 
zsolozsmájukat gyakran a bombáknak robaja, 
melyet a szomszédos épületekben ejtett rombo
lások okoztak, majd a kolostorukat fenyegető 
lángok kioltása körüli töprengések zavarták meg. 
Különben Arabi pasa nemeslelkületéről tesz ta
núságot azon rendelete: melynélfogva halálbün
tetés terhe alatt megtiltotta, hogy a nőzárdákat, 
melyekben 500 arab árva nyer nevelést keresz
tény módon, senki a felkelők közül bántalmazni 
ne merészelje, s ezen szigorú parancs a nő zár
dák lakóit mint a benszülötc я rabok dühétől, 
mint az angol ágyuktól megmentette.

Milliókra megy az anyagi kár, mit a vad 
fanatizmus különösen a kereskedésekben tett. 
Ezen szomorú eset az egyptomi culturát száza
dokra visszavetette.



Port-Said.
X.

A fedélzetet csaknem keringek módjára el
borító népség korán mozogni és lármázni kez
dett. Mi is gyorsan a szabad levegőre sieténk, 
mert a cajütteben a tultömöttség miatt kelle
metlen volt állapotunk. Ott a busongó arczokat 
egy-egy szívélyes üdvözletünk, meleg érdeklő
désünk, őszinte óhajtásaink, majd egy kedve
zőbb jövő kilátásba helyezett biztatásai földe
rítették. Többen a tehetősebb utazók közül er- 

• szényeiket is megnyitották, talán azok számára 
is, kik kevéssel azelőtt sokkal gazdagabbak 
voltak, most pedig koldusok, földönfutók levé
nek, könyörület és szánalomra szorultak.

Mi sajnálkoztunk fölöttük, ők pedig fölöt
tünk, hogy miért rohanunk oly biztos veszélybe, 
hisz a jó Isten senkitől sem kíván vérontást. 
Azonban lelkesedésünk minden szenvedő látá
sánál csak újabb tápot nyert. Együtt szenvedni, 
vagy ha Isten úgy kívánja, meghalni, ez volt 
jelszavunk.

Port-Saidhoz közeledve itt is egész hajó
raj tűnt fel, minden hajónak más más szinti 
zászlója lóvén, igyekeztünk megtudni, a szín- 
változatok alapján a különböző nemzetek ha
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jóit; majd egy gépet pillantunk meg, mely a 
tenger fenékről fövényét merit ki. E gépezet 
czélja az, hogy minél kevesebb sekélyes hely 
legyen, mely tudomás szerint annyira veszé
lyezteti a hajózást, hogy a kikötőbe pilóták 
vagyis kalauz nélkül eljutni sem lehet.

A kikötőbe való biztos eljuthatást a piló
ták vagyis azon csinos keleti bárkák eszközük, 
melyek kalauzul szolgálnak a veszélyes szirtek 
és zátonyok közt. Gőzösünk sikoltó hangja s a 
kábító csörömpölés jelzé, hogy megállapodni 
készülünk. Horgonyunk a Suezi csatorna fövé
nyébe bemerült s mi Port-Said előtt állottunk.

Nemsokára megjelent az egészségügyi biz
tos, ezt pedig sok egyszerű és czifra bárlcás 
követé, kik sötétbarna elaszott csontos alakok, 
vad lárma és élénk taglejtések közt ajánlván 
szolgálatukat, bizonyítgatván becsületes, meg
bízható egyéniségüket, sőt bizonyos Abdullah 
nevű arab, még német bizonyítványt is produ- 
cált, csakhogy ő vihessen be a városba, sze
mélyenként fél frankért. Az elegans jármüvek 
rendesen magukon hordják a vendéglők nevét, 
s ily névvel ellátott táblácska lóg a vendéglős 
megbízottja nyakán is. Rövid formalitás után 
elhagyá az egészségügyi biztos hajónkat, s ek
kor kímélet nélkül neki estek a bárkások a 
vendégeknek, a podgy ászt csaknem erőszakkal 
akarták birtokossától elragadni, azért ügyelni 
kellett minden utasnak, nehogy a fáraók utó
dai az arabok s a görög sarjadékok kapzsi 
kezei között pénz és portéka szemlátomást el
tűnjék. Mi a patentirozott becsületü Abdullah
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védszárnyai alá szegődve, partra szállottunk 
szerencsésen.

A hajón létünk alatt a consulok megbí
zottjai is felkerestek és különösen az alexan
driai események felől kérdezősködtek. Napi pa
rancsképen pedig tudomásunkra adta a sza
kácssági hivatal, hogy a ki ma az 
hajón kíván ebédelni, annak személyenként 3 
írt, illetőleg 7 frankot kell fizetni, a bor ára 
kivételével; s ezért történt, hogy még délelőtt 
elbúcsúztunk Hector és gazdájától, a derék or
vos, az alantas tisztektől és átköltöztünk az uj, 
most két tornyu palotánkba, az „Austria“ nevű 
gőzhajóra.

Port-Said nevét Said pasától veszi, a ki e 
város megalkotása körül elévülhetlen érdemeket 
szerzett, s minthogy a homok összehordása 
folytán a középtenger partja mellett hosszúkás 
alakban terül el: innen Said partjának nevez
tetik, Ezen város földminőségre nézve homo
kos, Afrika jellegével bír, piszkosságra nézve 
pedig Ázsiával vetélkedig; különösen e város 
egy átmenetet képez nyugat és kelet iránya 
közt. Népe tarka vegyidet. Az utczákon euró
pai, ázsiai, afrikai fajokkal találkozunk ; szőké
től feketéig, franczia ízléstől a rongyig, a jól 
lakottól az éhséggel küzdőkig.

Port-Said városát, mely e század hatvanas 
éveiben keletkezett — folyton emelkedettebbé 
teszi a világhírű suezi csatorna. Ezelőtt csak 
12 évvel, ki Európából, Ázsia déli részére akart 
hatolni, annak a Gibraltár szoroson át Afrikába, 
innen pedig a Jóreményfokot kellett mogke-

„Ettore“
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rülnie, hogy czéljához juthasson ; most pedig 
ha a görög szigeteken átvitorlázott Egyptomba, 
a vörös tengerre a suezi csatornán bejuthat s 
innet Ázsia déli részébe. A világkereskedelem
nek e remek müve*36 órányi időt igényel, két 
hajó térmével bir; de itt a menet nem oly 
gyors, mivel egy óra alatt a gőzös legfölebb 
5 mértföldet halad.

Port-Saidban meglátogattuk az Osztrák- 
Magyar Consult; a főkonsul bécsi születésű, ki
váló előzékenységgel fogadott Talapkovits bá
tyánkat s engemet, tőle tudomást szereztünk, 
hogy Jeruzsálem felé biztos az utazás, ellensé
ges elemektől tartani nem lehet; bemutatta 
kedves családját; a kis gyermekek alázatosan 
meghajtván magukat és kezet csókolva, keleti 
szokás szerint letérdeltek és áldásért esedeztek. 
E szép jelenet lélekemelőleg és vigasztalólag 
hatott ránk.

Rövid tisztelgés után Isten fogyhatlan ál
dását kívánva e vallásos családnak, a főconsul 
neje és egy „khavaz“ vagyis házőr kíséretében 
az alconsulnak lettünk bemutatva A főconsult 
a lapszerkesztők ostromolták, tudakozva újabb 
hírekről, s igy társalgásunk ez intermezzo ál
tal megszakítva lett. De annál meglepőbb volt 
az alconsullal való találkozásunk, mert ez ha
zánk derék fia Vodianer Imre Nem tudom, 
hogy vájjon ő örült inkább, vagy mi neki ? 
elég az hozzá, útlevelünket láttamozván, kávét 
rendelt, bemutatta sürgölődve munkálkodó tiszt
társait ; majd kérésemre elkísért a távírdához, 
hol a felszolgáló szerecsen rögtön az irodába
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vezetett; itt azon kijelentés után, hogy csak 
olasz, angol és franczia nyelven veszik fel a 
táviratot: Ezen szavakkal tudatám enyéimet: 
„arrivati in Suez felici.“ A szerencsés megér
kezésről tanúskodó 8 szó 27 és fél francot kí
vánt a tengeri huzalon Mostár felé lóvén irá
nyítva : azért csak negyed napra érkezett meg 
Erzsébetvárosra.

Innen az „Austria“ gőzösre visszasieténk, 
hogy az ebéden jelen lehessünk, mert a hajó 
szabványait pontosan meg kell tartani minden 
rendes utazónak.



Jaffa.
XI.

Még egy statió s akkor a Szentföldre ér
tünk. E gondolat mint villany ereje hatott ke
délyünkre ; a borús éjfél arczunk láthatáráról 
távozni s helyette a remény biztató napja kez
dett azon felderengeni. Hisz a sz. földi utazó 
előtt nem annyira a világlátás, világtapasztalás 
bír maradandó becscsel, mint inkább azon ked
ves emlékek felidézése, miket a sz. földön oly 
gyakran találunk.

A hajóstiszt barátságos, fiatal ember lévén, 
sokat mulattunk excentricus ötletein, comicus
előadásain, lelkesített, hogy ne féljünk, mert 
kevés idő múlva a végső statiót is elérjük.

A nap javában sütött, azért védni kellett 
magunkat a nyíl élességü sugár tőreitől, midőn 
Moloch természetű gőzösünk útnak indult.

A vidék nem sok gyönyörködtetővei táplált, 
csupán a hajóerdők magas vitorlái jelzek, hogy 
élő lények hazájában mozgunk.

A nap lemente után, oly rövid vala esténk, 
hogy a szende hold szelíd fényét sem láthattuk, 
mert a kimerült testszervezet nyugalomra kész
tetett ; azért közösen hálát rebegve a sz. földre

4



63 ■Xх

való kiszállás ez utolsó estéjén a kegyelmek aty
jának, leszállottunk siralagunkba.

Habár „Austria“ kisebbszerü hajó s ép 
azért könnyebben is hajlik a szél érintkezésére, 
mint az előbb elbúcsúzott „Hector“ gőzös; 
mégis mintha kedvezne az utolsó éjjelen, nem 
rázott hajónk most oly mérgesen. Nyugodtan 
alvánk, míg a matrózok a hajó tisztításához 
nem fogtak. Már tegnap estve értésünkre adták, 
hogy hajnal tájban a sz. föld partjait megszem- 
lélendjük; azért jókor felkeltünk, hogy a fedél
zeten a várva várt látványban gyönyörködhes
sünk. A maronita és syr férfiak és nők bő 
megyszin bársony ruhákba burkoltan, rendkívüli 
jelenségekként szerepeltek, s finom alázatos 
modoruk miatt kiváló tisztelet tárgyai valának; 
távcsövekkel vizsgálták az irányt s ők vették 
észre először a Juda hegységet, mely Palestinát 
arányos középmagasságban futja be.

Hajónk mindegyre közelebb jutván a megál
lapodási helyhez, csakhamar tisztán kivehető 
volt Jaffa, mely lejtősen a magasba emelkedik 
8 fehér lapos háztetőivel oly panorámát nyújt, 
mint egy leégett városnak romjai. Hajónk a 
várostól jó fél órányi távolságra állapodott meg, 
mert a tengerből kiálló szirtek miatt a part kö
zelébe jutni roppant veszélyes, sőt szél esetén 
a kiszállás egyáltalán lehetetlen; ily esetekben 
Beyruthba kell átvitorlázni 
időre. Szerencsénkre most a tenger szelidebb 
volt, a bárkások majdnem rohammal támadtak 
meg; de bevártuk a vezetőnk által előre meg
rendelt tengeri főfiákerest, az angol Cook urat;

lesni az alkalmas
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vele azonban a tulcsigázott követelés miatt nem 
lehetvén megegyezni, beszállottunk apróbb bár
kákba. Azonban e fél órai tengeri utazás nem 
volt más, mint a válságos pillanatok szakadat
lan lánczolata; csak úgy merült le és emelke- 
kedett ismét a magasba csolnakunk; minden 
mozgással mély sírunkat szemlélhettük — majd 
a kőszirtekhez roppant erővel csapkodó hullá
mok visszavert gyűrűi emlékeztettek, hogy most 
van ám a legkrizisebb óránk. A háborgó Ge- 
nezáret taván képzeltük magunkat s keblünkbe 
hordozva a hozzá fohászkodókat megsegítő jó 
Istent, néma önmegadással néztük a bőszült 
elem fáradhatlan csapkodásait.

Oh de mily könnyen lélegzőnk, midőn csol
nakunk a parthoz érve, kikötni készült! Ekkor 
kezdődött a testgyakorlás előadása a zarándok 
sereg által. Merész ugrást koczkáztatva, jutha
tunk ki a szárazra; mert az ugrást geometrice 
ki kellett számítani, mire a csolnak emelkedé
se a legalkalmasabb pillanat volt, különben 
félhettünk, hogy a bárkából könnyen a tenger
be zuhanunk.

Hála neked jó Istenünk, hogy a veszélyek 
utjain baj nélkül átvezettél, mint egykor válasz
tott népedet száraz lábbal a veres tengeren!

Jaffába juh 17-én délelőtt 10 óra tájban, 
vagyis 10 nap és éjjeli utazás után érkezőnk 
meg. A kikötőt sok lármás nép árasztotta el : 
öreg és ifjú, félig meztelen, félszemü beduin, 
felláh és más egyéb csőcselék rajzá körül.

A ferenczrendiek hospitiumából kiküldött 
vezető kalauzolt bennünket az erődszerü lakba;
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de a mint a kövezetes utczán betérnénk 
urias egyén megparancsolá a hordároknak, hogy 
podgyászainkat a vámhivatalhoz vigyék; ezen 
egyén eredeti typus a feltűnt előttem, arczkif eve
zéséről következtetőm, hogy örmény kereskedő, 
miért is e nyelven bátorkodtam megszólítani. 
De e pár szóra is már megváltozott a határo
zat, atyámfia oly barátságossá lett, hogy a hiva
talos hang és a vámolás rögtön elmaradt, a mi 
bizonyára 32 személy podgyásza után meglehe
tős összeg lett volna. Ő is tehát szives kísérőnk 
lett s a zárdába velünk jött A zárt ajtók meg
nyíltával szívélyes üdvözletünket a kapunál vára
kozó két szerzetes hasonló rokonszenvvel vi- 
szonzá: rögtön fölvezettek a templom melletti 
ebédlőbe, hol podgyászunk elhelyezése után a 
szép kis egyházba vonulánk.

Rövid fohászunkat — mi oly édesen és fel- 
emelőleg hatott — elvégezve, poros, izzadt tes
tünk tisztaságáról kívántunk gondoskodni; azon
ban az egyszerű barát, de kiváltó an értelmes 
és óvatos orvos megtiltá, hogy tengeri fürdőt 
vegyünk, mert esetleg dyssenteriát kaphatunk, 
azért jól megmosakodva felfrissítettük lankadó 
tagjainkat. A derék Hágap Kevarkján, a jaffai 
alkonsul soká maradt velem a zárdában, útba
igazításokkal szolgált, megígérő, hogy minden
ben segélyünkre lesz, távirati tudósítást küldött 
az nap Ramlehbe, hogy ma estvére várjanak és 
Jeruzsálembe, hogy holnap 32-en érkezünk: el
vezetett a Lloyd társulat ügynökségéhez, hol 
biztosan megtudtuk, hogy hajónk mily időben 
fog megérkezni, láttamozta útleveleinket, eluta-

5
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sitá a kipréselő Cook urat, ki Jeruzsálembe 
csakis 45 frankért volt hajlandó szállítani sze
mélyenként számítva, azért Riske et komp. an
gol czég vezetőjét fogadá meg személyenként 
5 franc viteldijért s meghagyá, hogy délután 4 
órakor a bazáron 7 karozza készen álljon. A ka- 
rozza postakocsi alakú, terjedelmes, magas, ülé- 
sü szekér, hármas hely s menyezetszerü fedél
lel ellátva.

Délben a vendégszerető barátok rizsleves, 
fehér rántotta, ürühus, baraczk, becsinált, gyü
mölcs és cognakkal elegyített erős fekete ká
vét adtak. Ebéd után felmentünk a terassera, 
honnan gyönyörű kilátás nyílik a tengerre, mely
nek hullámai zajongva verdesik a zárda falait; 
innen betértünk a szegény Hegyei bácsi beteg 
szobájába. Fájdalmai miatt keservesen nyögött, 
a szerzetes orvos minthogy veszélyes betegnek 
találta, ágyba helyezé és kérve kérte, hogy ne 
menjen tovább, mert esetleg Jeruzsálemig el
pusztulhat : de ő minden áron velünk akart jön
ni, azért számára egy külön kocsit kényelme
sen felszerelve kellett fogadnunk.

A mi jaffa történelmi múltját illeti, erre 
vonatkozólag szóló adataink megjegyzik, hogy 
Jaffa, sz. írási nyelven: Joppé, a világ legrégibb 
városai közé tartozik. Plinius említi, hogy a ko
rabeli Írók véleménye szerint Jaffa még a víz
özön előtt épült A város nevéről ítélve Jaffa,- 
nak vízözön utáni helyreállítását, Jafetnek tu
lajdonítják. Annyi azonban való, hogy sok ré
giségre mutató emléket tár fel az utazó előtt 
e város és vidéke.
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Joppénál történt Jónás prófétának szeren
csétlensége, Joppéban lakott a jól tevő Tabitha, 
az első keresztények nemeslelkü anyja, kit sz. 
Péter halottaiból feltámasztott.

E városban sokszor megfordult az aposto
lok fejedelme, azért nem csoda, ha a keletiek 
Joppét sz. Péter kegyelt városának nevezik. Itt 
látá álmában Péter, bizonyos Simon nevű iparos 
lapos háza fedelén aludva, hogy az égből alá- 
nyuló lepedőben mennyi tisztátalan állat van 
számára kiterítve, és itt adá értésére a titkos 
jelenség is, hogy e sajátságos ételekkel való 
megkínál ás, a pogányság megtérítésére utal.

Jelenleg e ház helyén a ferencziek klas- 
troma áll. Itt találtak nyugalmat: felséges ki
rályunk, Rudolf trónörökös, Lipót belga király, 
Chambord, Don Alfonso Don Carlos fivére, Raj- 
ner főherczeg, Lichtenstein, gr. Andrássy, Beust, 
Bellegarde Tegethoff és más nagy és kis em
berek. A szerzet jelenleg 12 tagból áll, kik 
spanyol eredetűek; házfőnök Casto Amato, a 
mi vezetőnk Gregoris Dániel volt, ki 28 év óta, 
mint hitküldér működik e helyen.

Jaffa építése óta sok viszontagságon ment 
át. Vespasián, a jeruzsálemi ostrom idején, ezt 
is feldulatá és sokat a lakósok közül lemészá
rolt. A 12-ik században a keresztes vitézek fog
lalták el. A múlt század végén Bonaparte Na
poleon birtokába került, kitől Mehemed Ali hó- 
ditá el, most pedig 1840 óta török birtok.

Jelenleg mintegy 10000 lakost számlál, kik 
közül alig van ezer katholikus.

Különben e város egyike a legtermékenyebb
ó*
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helyeknek, azért olvashatunk róla annyi érde
kes és kellemes emléket. A természet gazdagon 
megáldá jótéteményeivel; a kerteket nagy ter
jedelmű cactusok, oieanderek, olajfák köritik; 
czitrom, narancs, pálma és fügefák ékesítik; in
nen van, hogy e város kelet leglátogatottabb ke
reskedő városa.



Jaffától Jeruzsálemig.
XII.

Ott, hol a kies virányok tiszta keblű lilio
mai tárt karokkal fohászkodnak az egekhez, 
hogy harmatozzák le számukra az életet, ne
hogy a tikkasztó szárazság miatt menthetlenül 
elvesszenek ; ott, hol az emberek lármás töme
géből kibontakozva alig találunk más üdvhir
detőket, mint az ottani élettelen köveket, hol 
minden szikladarab, talán porszem is, egy meg
ható történet tanúja a kereszténység első kor
szakából ; ott, hol egykor angyali hangverseny 
hirdette a bünlelánczolta világnak a megsza
badulás óráját, most e boldog időt a szellők 
halk susogása által felidézett mélabús összhan
gok varázsolják elő. Igen a rétek virágai, a he
gyeknek merészen lenéző sziklái, 
mellett elterülő mélyedések, az óriási kavics
tömbök nem egyebek, mint sz. hitünk eredeti 
korát dicsőítő emlékjelvények, a keresztény 
ősiségnek drága maradványai.

Azért sz. a vidék, sz. a hely, hol most ál
lasz és lépdegélsz jámbor zarándok, mert nincs 
itt egyéb, mint az ég kapuja.

Délután 5 óra tájban hagytuk el sz Péter 
városát, a növény dús Jaffát. Valóságos édeni

völgyek
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légkör tette kellemessé kirándulásunkat; olaj
fák, narancskertek, majd bársonyszerüen beta
kart dombok, lankás völgyek üdítek fel elszo
rult keblünket. Ily szép út mentén haladva, a 
készülőben levő vasúti töltés egész európai jel
leget kölcsönzött az annyira hátra maradt 
Ázsiának, de nemsokára, mintegy másfél óra 
múlva kocsink nehéz kerekei be merül te к a ha
ladást gátló homoktengerbe, innen szerencsésen 
kiküzdve magunkat, ismét az olajfák illatos 
árnyában biztosabb lett haladásunk; gőzfátyol 
alatt elmosódva szemlélhettük egyfelől Száron 
völgyét, hol egy-egy büszke gólya tekintélyes 
lépéseivel, önérzetes magatartásával kérkedett, 
másfelől duda hegylánczát, mely történelmi em
léket örökített meg; azonban e vonzó tájképet 
olykor olykor felcserélték a durvább alakok, 
sár, vagy kőkunyhók, melyeknek czélja az ut- 
biztonságot a török rendőrök befogadása által 
fenntartani, vagy a mezei kihágásokat az itt 
állandóan lakó őrök által meggátolni.

Útközben a málhás szekerek helyett gyak
ran teherhordó állatokkal találkoznánk, egész 
teve-lánczolat egy-egy szamárhoz fűzve ván- 
szorgott egykedvűen, hátukon áruczikkeket czi- 
pelve. E karavánnak rendesen egy fúr ul у ás fel
ügyelője van, ki rongy ruhában, mezítláb, va 
lódi természet fiának néz ki.

Estve 8 óra után érkezénk Kami eh vagy 
Ráma városába — némelyek szerint Arimat- 
hiába — bódé kinézésű korcsmához, hol egy 
rettenetes alkatú Barzumás arab a fogadós ; a 
helyiség maga inkább istáióhoz ha onlitott, itt
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a szabad tüzelő mellett mindig készült a vas
tag édeskés fekete folyadék —- a mit kávénak 
neveznek ■— még oly vendégek számára is, kik 
absolute élvezni nem akartak a piszkos készít
ményekből.

Az arab vendégek kísérteties világosság 
mellett félkörben kivájt fülke lépcsőjén csibu- 
kozva vesződtek, legalább heves beszédeik s 
élénk taglejtéseikből ilyesmire lehetett követ
keztetni. A kocsik megállapodása után, a fo 
gadós számba vette paripáinkat s jó baksist 
követelt; ekkor engedte meg, hogy a kocsisok 
a czisternaból iható vizet meríthessenek. A ko
csik egyikén szundikált az oroszországi mene
kült zsidó és nagyon meggörnyedt neje, muszka 
apácza és pópa, ezeket kíméletlenül szekirozta 
az irtózatos arab s csaknem erőszakkal itatá 
meg velők a zavaros kávét, egy-egy francot 
követelvén tőlük, a mit félelmükben ezek meg 
is adtak.

Még Jaffában elhatároztuk, hogy a ram- 
lehi sz. ferenczrendüek kolostora nyughelyül 
szolgáljon, azonban a kellemes hűvösség utunk 
tovább folytatására késztetett, hogy a nap for
róságát lehetőleg elkerülve, juthassunk a maga 
idején Jeruzsálembe.

Ramleh 3000 lakost számlál, kik kevés 
keresztény kivételével, a mohamedán vallásnak 
hívei : este a kivilágított minaret barátságosabb 
alakot kölcsönzött a községnek. Azon helyen, 
hol most a ferenczrendüek váraiaku zárdája 
emelkedik, egykor a hagyomány szerint Ari- 
mathei József és Nicodemus laktak. E zárda
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volt 1798-ban Bonaparte Napoleon hadiszállása. 
A keresztes vitézek IV. Balduin j erű z sál emi ki
rály vezérlete alatt 1177-ben Saladin sultán 
serege fölött fényes győzelmet arattak ; azonban 
még 100 év sem múlt el, a mohamedánok azt 
ismét elfoglalták s azóta török birtok.

Éjfélre hajolt az idő, midőn rendbeszedődve 
utunk folytatásához fogtunk. Az éj hűvös kez
dett lenni, azért minden zarándok magára ölté 
téli hozományát, de fiakereseink nem törődtek 
a lég változással, hosszú ingok a gyors hajtás 
következtében a hűvös szellőnek kedves játszi 
tárgya lévén, úgy látszik az ut kellemeihez 
tartozott minden körülmény közt az egyfor
maságot megtartani és ily csekélységeket számba 
sem venni; legkevésbé sem képezte gondjukat 
a töretlen utakon való kímélet. Mint a legjob
ban conservalt országúton száguldoztak pari
páink, minek folytán gyakran elő, máskor hátra 
bukkantunk, majd nagyokat döczczenve, vagy 
a kocsi durva oldalához ütődve félj aj dúltunk, 
ilyen esetekben a szegény Hegyei bácsi keser
vesen felsikoltott, mert a zökkenések nagy fáj
dalmat okoztak. Bataluehben, hová két és fél 
óra alatt érkezénk, a sötétség mindent elfedett 
szemünk elől. Innen ezután kezdetét vette a 
nagy hágó ; neki eredénk a felfelé meredeken 
kigyódzó sziklasornak, melynek tetejét sőt ol
dalait is nem ritkán két felől olajfaerdők ko- 
szoruzták, — minden magaslaton azt képzel
tük, hogy Isten segítségével már a hegytetőre 
kijuthatánlc, pedig csak a kanyargó utak fedek 
el előlünk a magasabb erdőséget, mely egykor
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a beduinok orvtámadásai által annyira félelmes 
hírre tett szert, mivel a tátongó mély barlan
gok most is alkalmas helyiségül kínálkoznak 
ily fajta vitézek támadásainak. Kocsisunk vak
merősége gyakran feldöléssel fenyegetett, s míg 
mi éber szemekkel figyeltünk minden falevél 
zörrenésére : addig ők fejbolintva köszöntgették 
a szelíd szender istenkének jótékony lehelletét; 
ilyenkor ráriváltunk a gondatlanokra, de ők 
egykedvűen, mosollyal fogadták a megfeddést, 
sőt ráadásul czikornyás éneket daloltak a mi 
mulatságunkra.

Mint a villám vágtatva repült el mellet
tünk egy fegyveres beduin, ez a jeruzsálemi 
postás, kinek 6 óra alatt kell Jeruzsálemből 
Jalfába belovagolnia. A sziklaszorosban talál
koztunk több visszatérő dragomán vagyis ka
lauzzal és alexandriai menekülteket szállító ko
csikkal.

Sok hányatás után az éj homályában, — 
mikor csak a csillagok szolgáltak némi vilá
gosságul
meredek lejtő látása veszélyes sejtelmeket idé
zett elő,
Mint a gőzös, úgy siklott lefelé a jármű, míg 
egyik kocsi kőbe ütközvén, annak kereke el
tört és társaink közül kettő hányát homlok 
földre zuhant. Nagy ijedtség közt a szerencsét
lenek segélyére siettünk, azt gondoltuk, hogy 
a vaskerék összetörte bordáikat; oh, de a jó 
Isten megkímélt s nem hagyá, hogy a balsors 
még keserűbbé tegye zarándok, önfeláldozó ván
dorlásunkat. Feltettük a sérülteket más kocsira

a magaslatra eljutánk; innen

a mint tapasztaltuk, nem hiába.
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és bevittük őket a nem messze fekvő korcsma
házba, melyet Coloniánalc neveznek.

Valóban az egész Jeruzsálembe vezető ut 
oly nehéz a göröngyök miatt — melyeket 
mintha az üdvözítő könnyei sírták volna fel, 
annak emlékéül, hogy 
teni lelkének gyötrelmeit vissza tükrözzék, - 
oly fáradságos a váltakozó lejtők s meredélyek 
miatt: hogy ezekből könnyen megérthető a 
megváltó hasonlata: miszerint a mennyei Jeru
zsálembe is csak a legnagyobb önmegtagadás 
árán lehet bejutni.

Coloniát 4 órai keserves utazás után ér
hettük el. E hely arról emlékezetes, hogy Dá
vid Goliáthot a közeli patakból szedett sima 
kövekkel ölte meg; a völgyet máig is Tere
binth völgyének nevezik.

Itt két óráig pihentünk, hogy zsibbadt tag
jaink a járás-kelés által némileg erősbüljenek, 
mert a kocsiban valóságos présbe voltunk szo
rítva ; állani, ülni, járni nem tudtunk, de a fel
szálló nap érezhető ereje késztetett, hogy a 
forróság elől mielőbb meneküljünk, nehogy az 
élénkülő sugarak napszurást okozzanak

Vidámabb hangulat éledt szivünkben, mi
helyt tudomást szereztünk arról, hogy ez az 
utolsó állomás, különben a tájék is kellemesebb 
kilátásokkal kecsegtetett, mert a völgyekből ki
kandikáló falvak, olajfa erdőségek tünedeztek 
fel: de ismét eljött a kiaszott vidék, tátongó 
mélység, szélén töretlen, keskeny utakon gya
log kellett vánszorognunk, a tenyészet a forró

zarándokok előtt is-
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ság áldozatául esett s csak egy-egy bozot jelzé, 
hogy máskor e hely sem oly kietlen.

Amint Jeruzsálemhez közeledőnk, a mere
dek utón mindegyre nehezebbé vált a gyalo
golás, — szerettünk volna a sebesröptü sas 
szárnyaival bírni, hogy mielőbb megláthassuk 
a sz. várost, de ez csak kegyeletes óhajnak 
maradt mindaddig, mig örömmel felkiálthatunk : 
hála Istennek, a tetőn vagyunk, Jeruzsálem előtt 
állunk. Üdvöz légy sz. város, zarándoklásunk 
áldott ez élj a ! Oh, mit érezne ma az Üdvözítő, 
ha Jeruzsálem városát földig megalázva, idegen 
népek főnöksége alatt hitében megbénítva, el
torzítva, önmagában megoszolva, elhagyatott 
állapotban, romokban, mocsokban heverve látná, 
bizonyára a szomorú látkép hazafiul szivéből a 
legkeserübb érzelem-könnyeket facsarná ki s 
önkénytelenül felkiáltana azon jeremiási sza
vakkal : „Kihez hasonlíthatlak, vagy kivel mond
jalak egyenlőnek téged Jeruzsálem, hogy meg
vigasztaljalak, mert, mint a tenger, oly nagy a 
te ínséged. Kezeikkel tapsolva hirdetik leala- 
csonyitásodat, mondván : hát ez e a teljes szép
ségű város, az egész föld öröme !“ Jóllehet Je
ruzsálem látása leverő hatást gyakorol a szem
lélőre, mert az árvaság képe ül arczulatán, ámde 
nagybecsű emlékek szentelik meg a hantokat, 
s ezek parancsolák nekünk, hogy leszállva a 
város előtt, mint egykor dicsőén uralkodó fel
séges apostoli királyunk tévé, térdre borulva 
áldjuk az Ur irgalmasságát, a ki annyira sze
rette a világot, hogy sz. fiát itt érette áldo
zatul adá.



Egy hét Jeruzsálemben.
ХИТ.

Minden buzgó keresztényt a hálás érzelem, 
a sz. vonzalom hódit Jeruzsálem felé, azon ke
gyeleti emlékekben gazdag városhoz, hol az em
beriség történelmének legáldásosabb müve, az 
isteni szeretetnek legfelségesebb nyilatkozata: 
üdvösségünk visszaszerzése eszközöltetett.

Rövid imánkat az osztrák-magyar hospitium 
kiküldöttjének jeladására befejezvén: sokan me
zítláb, de mindnyájan gyalog vonultunk be több 
tekervényes utón, sötét barátságtalan utczákon 
és éles fájdalmat okozó kövezeten át a város 
egyik legszebb épületébe, az osztrák-magyar állam 
zarándokházába. Itt az intézet igazgatója szívélye
sen fogadván köszöntésünket, rögtön rendel
kezett, hogy podgyászainkat a künn álló arabok 
számbaadják, mert az intézetbe lépni, csak a 
kath. araboknak van megengedve, úgy szintén 
arról is rendelkezett’ hogy illendően elszállásolva 
legyünk. Mi ketten Agáczy plébánossal egy nagy 
szobát kaptunk, melyben két csinosan elfüggö
nyözött ágy, egy pamlag, egy asztal, két mosdó, 
pár szék volt a bútorzat Szobánk ablaka a sz. 
város felé nyílt, mert mi az emeleten a fogadó
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terem közelében, a többi társak pedig nagyrészt 
a földszinten nyertek elhelyezést.

Gyorsan átöltöztünk s lemostuk magunk
ról a földi salakot, hogy megújult lelki erővel 
járjunk azon drága helyeken, melyek isteni vér
rel vannak felszentelve. Futólagosán szemügyre 
vettük az egész ház berendezését, s mondhatni, 
hogy kellemesen és czélszerüen van berendezve. 
Az emeleten van a díszterem, melyben egykor 
felséges királyunk talált nyugalmat, magas és 
tág vendégszoba mintegy 12; a csinos kápolna 
karzata, sok változatú harmoniummal felszerelve; 
alant az igazgatói lak, mellette a kis kápolna 
és sekrestye, beteg szoba, hova a szegény Hegyei 
bácsi jutott, a konyha, a férficselédség laka, az 
ebédlő terem és b. Strautz consul pompás 
helyisége.

Mindenek előtt tisztelgésünket fejeztük ki 
a velünk egy épületben lakó consul előtt, a ki 
megígérte, miszerint ottlétünk alatt becses tá
mogatásban részesitend, bemutatta az igazgató 
ur kalauzunkat, Paulin sz. ferenczrendi atyát, aki 
oly szives volt, hogy minden fontosabb és em
lékezetesebb helyre elvezetett. Minthogy pedig 
ép azon nap, a kath. patriarcha névünnepét 
ülte: ez alkalmat czélszerüen felhasználandók, 
testületileg megjelentünk a fejedelemhez méltó 
palotában.

A ház őre, vagyis „kháváz" bejelentvén, 
különös figyelemből azonnal magas színe elé 
bocsátani kegyeskedett. Tág folyóson át men
tünk fel az emeletbe, s itt egy nagy terembe 
utaltak, hol a magas, szikár alkatú szakálas,
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bajuszos patriarcha előtt röviden szólani nekem 
jutott a szerencse. A tiszteletre méltó alak a 
kor delét látszott visszatükrözni; valódi pietas֊ 
sal hallgatta az egyszerű, de őszinte latin üd
vözletét, mire egész lénye meghatottságából, 
valódi keleti hévvel csaknem folytonos kézlej
téssel kísérve, viszonzá köszöntésünket. A sa
játságos dialectus miatt élénk figyelemmel kel
lett kísérnünk, hogy kellően megérthessük; a 
szelídség és jóság angyala szólott hozzánk min
den szavaiból, s felhívott, hogy honfitársainkat 
oly zarándoklásra, mihelyt hazánkba visszaté
rünk — ne késsünk fellelkesiteni. Ezután mind
nyájunkat leültetvén, keleti szokás szerint illa
tos rózsabefőttel és fekete kávéval megkínált, 
s érdeklődéssel kérdezősködött a zárándokok 
viszonyairól, majd a magyarhoni főpásztorokról 
s az egyes egyházközségek hiterkölcsi állapo
táról. Ez alkalommal a kegyelmes patriarcha 
Vincentió Bracco ő nagyméltóságának megígér
tem, hogy mihelytt hazámba visszatérek, hálás 
elismerésem zálogául, templomom fényképét meg
küldeni el nem mulasztom. Átvette a lelkészek
től a főpásztori elbocsátó, illetőleg ajánló leve
leket s a misézési engedélyt megadván, kézcsó
kunk és áldásvétel után eltávoztunk, bejövete
lünk alkalmával a tisztelgők egész csoportjá
val találkoztunk, kik közt a franczia consul 
nejével együtt megjelent.

A patriarcha udvari személyzete egy kü
lön szobába bevezetett, ahol a jeruzsálemi pap
sággal volt szerencsém megismerkedni. Itt volt 
Havágim Thumáján, a constantinápolyi örmény
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patriarcha helynöke, Gárábed Bádgeráján ale
xandriai plébános, Sorenna J. ramadláki plébá
nos, br. Hágop Páscháljíin alconsul, Arzén Ábe
lján és egy csomó barna s fekete papnövendék.

Szállásunkra visszatérve, ebédhez láttunk. 
Az étlap állott: rizsleves, juhhus, gyümölcs ve
gyit ék, sütemény és ritka finom borból, mely
ből mondhatom, hogy életemben ahhoz hasonló 
édes, illatos és erős bort nem ízleltem. Ebéd 
alatt az igazgató ur megállapította a napiren
det és ebéd után a kápolnába vonultunk hála
adás végett. Innen mindenki szobájába vonult, 
hogy megpihenjen. Hegyei bácsit is meglátogat
tuk, kit az orvosok veszélyes betegnek consta- 
táltak, s tehetségünkhöz mérten bátorítottuk, 
vigasztaltuk Én megnyugtatás kedvéért újból 
táviratot küldöttem. Salutat Jeruzsálem, s a 8 
szó 13 és fél francot igényelt, tehát sokkal ke
vesebbet, mint Port-Saidból, s e távirat már 
két nap alatt rendeltetési helyére megérkezett.

Az intézeti igazgató ur kívánatéra még az 
nap fénykép elé állítottuk napégette arczunkat, 
s közénk helyeztük a szegény Hegyei bácsit is, 
hogy ha élve haza nem tér, legalább a fény
képen bírják övéi és tisztelői.

Estve felé istenitiszteletet tartottunk és 
magyar énekekkel fejeztük ki végtelen jósága 
Istenünknek hálánkat, hogy e sz. helyre eljut
tatni kegyeskedett. Azután egyenként beírtuk 
nevünket a névkönyvbe s nyugalomra tértünk.

A minaretek egyik tornyáról elhangzott 
ágyú dördülés hirtelen leszakitá arczunkról a 
szender fátyolét, felriadva ugrottunk ki ágya
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inkból s Agáczy laktársammal együtt a folyo
sóra sieténk. Aggodalommal eltelve tudakoltuk, 
vájjon nem ellenséges ostrom első hírnöke volt 
e dördülés ? de a házban lakó mohamedán 
csakhamar megfejté a rejtélyt; mert ez a Ba- 
mezán bojt idejét jelzé, ugyanis ekkor vette 
kezdetét a négyheti böjt szaka a mozlimeknél, 
melynek tartama éjféltől estig terjed s úgy a 
böjt idő kezdete, mind a befejezése ágyudörgós 
által szokott a nép tudomására hozatni. Az 
ablakokból sokáig néztük a minaretek kivilágí
tása folytán szép panorámát nyújtó tömött vá
rosra. A járó-kelők mozgását, a szamarak, ösz
vérek kiálltása, a gazdátlan ebek csaholása 
még dissonansabbá tette s ezen fülsértő hang
verseny, valamint a szobába szorult forró lég
kört kereső éji bogarak a nyugalom élvezeté
ben kíméletlenül háborgattak. Hajnal felé csen
desülni kezde a hangulat, —- nomen et omen, 
— újból próbát tettünk a nyugalom párnáján ; 
a mi sikerült is mindaddig, míg a csengetyü 
imára hivott a kápolnába. A jámbor Paulin 
barát már útra készen várakozott reánk, mi 
szintén napszurás elleni védeszközökkel felsze
relten híven követtük a durva kámzsát, vastag 
inget viselő, fedetlen fejjel járó jó barátunkat.

Mindenekelőtt meglátogattuk azon helye
ket, hol Üdvözítőnk kínszenvedése kezdődött, a 
vércseppek kápolnáját, a gethszamáni kertet s 
az Olajfák hegyét.

Hanyagul kövezett s hullámszerűen emel
kedő fájdalmak utczáján (via dolorosa) haladánк 
át — azon utón, hol édes Üdvözítőnk a fáj da-
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lom nehéz keresztjét hordozá, minden emléke
zetre méltó hely előtt megállapodánk s jó ba
rátunk felhívása folytán egy „Miatyánk“ és 
„Dicsőséget“ végeztünk a teljes búcsú megnye
résére. A zarándokház első megállási pontja az 
„ecce homo“ boltozatos iv, hol a megváltó a 
népnek bemutattatott, ezt követi a Pilátus háza, 
mely egy török családé, a Kidron patakjához 
közeledve balra esik a boldogságos szűz temet
kezési helye, ettől pedig nehány lépésnyire a 
vérizzadás földalatti kápolnája. Itt mondottam 
el az első sz. misét kedves híveim és kegyelmes 
főpásztorom intentiójára. Ájtatosságunk végez
tével, átmentünk a Cedron patakon, melynek 
medréből a hőség a vizet teljesen kiszivattyúzta, 
csakis a mélyedésben levő sima kövek jelzék, 
hogy a téli időben vízfolyás van, nem messze 
innen találjuk egyfelől sz. István megköveztetése 
helyét, másfelől a rendetlen török, zsidó teme
tőt, melyet Josafát vagyis a boldogok völgyé
nek tartanak. Ezen sz. helyek közepette mint
egy kiemelkedőbb nyílt helyen, kőfallal kerítve 
elég gondosan ápoltatik a Getszamani kert, 
hová a bejárat egy szegletben levő kis vasajtón 
vezet. A csinos kertet 6 darab 800 éves Cyp
rus és olajfa, egy kis szökőkút díszíti, a fülkék
ben szemléltük a keresztut képeit bevésve. In
nét azután meredek ut visz az olajfák hegyére, 
a „Miatyánk“ templomhoz, hol édes Üdvözítőnk 
a legszebb imára oktatá tanítványait.

E templom a karmelitáké, melyet folyton 
zárva tartanak, úgyszintén az érdekes folyósót 
is, melynek csarnokába a Miatyánk 33 nyelven

6
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olvasható, nagy hetükkel van a falra tisztán 
leírva, azonban fájdalom, édes hazánk nyelve 
nem volt képviselve. A templomtér körében 
egy barlangszerü folyósó vezet azon hagyomá
nyos helyre, hol a 12 tanítvány „az apostoli 
hitvallást“ szerkesztette. Hirtelenében magyar 
nyelven megörökitém az apostoli tant, melyet 
a barlang falain latinul találtam feljegyezve: 
sz. Péter mondá: „hiszek egy Istenben, minden
nek teremtőjében. “ Szt. János : „menynek és föld
nek teremtő)ében.“ Szt. Jakab: „és Jézus Krisz
tusban egy fiában, a mi urunkban. “

Szt. András: „ki a boldogságos szűz Máriától
született.

Szt. Fülöp: „ki Pilátus alatt megfeszittetett.“ 
Szt. Bertalan: „ki meghalt és eltemettetett. “ 
Szt. Tamás: „ki leszállóit a poklokra és har

madnapra feltámadott és a menybe felment.“
Szt. Mátyás: „ki eljövend ismét Ítélni eleve

neket és holtakat.“
Szt. Jakab: „hiszek sz. lélekben.“
Szt. Simon: „Szentek egyezségét és bűnök 

bocsánat) át. “
Szt. Judás: „testnek feltámadását.“
Szt. Máté: „és az örök életet.“
A „hiszekegy“ barlangból felmentünk az 

olaj iák hegyének legmagasabb csúcsára. Itt egy 
török mecset alakú köröndben Jézus bal láb
nyomát — habár a zarándokok ezred év óta 
csókjaikkal halmozták el, most is teljes épség
ben láthattuk, a minaret urunk menybemenetele 
helyét hirdeti, innen a Jordán folyó, sőt a holt 
tenger is kivehető, de leginposansabb a kilátás
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Jeruzsálem városára. Kelet ezen csoda városa 
a magaslatról tekintve oly területet foglal el, 
mint Erdélyben Kolozsvár, csakhogy az épüle
tek egymáshoz vannak illesztve.

Alig rajzolta valaki elragadóbban Jeruzsá
lem látványát, mint a hires Chatheaubriand. 
„Egy láncz középpontjából terül el egy kopár 
medencze, körülzárolva minden oldalról sárga 
sziklás ormokkal. E magaslatok csupán kelet
nek nyílnak meg, szabad kilátást engedve a 
holt tenger örvényébe s Arábia hegyeire. E 
köves vidék közepén, egyenetlen és meghajlott , 
talajon, egy sáncz keretében, melyet egykor a 
faltörő kos rendített meg s a beomló bástyák 
gyarapitottak, terjedelmes romok észlelhetők, 
cyprusok, alóék, rideg cserjék, meszelt sírokhoz 
hasonló építmények borítják eme romhalmazt, 
ez a buskomor hely: Jeruzsálem, egy imádandó 
emlék a keresztény előtt, mert itt áldozta fel 
magát a názáreti Jézus, imádandó hely a zsi
dók előtt, mert századokon át itt a frigy szek- 
rény volt az Isten háza, szent és örökdicső 
hely a mozlim előtt, mert a nagy próféta innen 
utazott el nemes ménén a hetedik menybe. 
Borzasztó üresség szállja meg a szivet a komor 
vidék megpillantásakor, de mihelyt a sivár ké
pek során áthaladunk, a tér végtelenül tágulni 
kezd, az elhagyatottság is tünedezik, a zarán
dokot titkos szorongás szállja meg, mely távol 
attól, hogy a lelket leverné, inkább bátorságot 
kelt s a szellemet felemeli; a rendkívüli látvá
nyok szerte-szélylyel csodáktól átjárt talajt 
tüntetnek fel. A nap égető heve, a szilaj sas,

6*
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a szerény izsóp, a büszke Cyprus, a dús fügefa, 
szóval minden költészet, az írás minden képei 
fellelhetők itt. Minden név titkot rejt magá
ban, minden barlang a jövőt jósolja meg, min
den öröm visszhangzik valamely próféta dalától. 
Maga az Isten szólt e partokon. A kiszáradt 
csermelyek, a meghasadt sziklák, a beomlott 
sirok tesznek tanúságot a csodáról, a sivatag 
még ma is némának látszik az ijedelemtől, s 
azt hihetnek, hogy nem merte a csendet meg
zavarni, mióta az örökkévalónak hangját meg
hallotta.“ Bennünk is e dúlt város látása elné
mította a dicsőítés szavát, de annál élénkebbre 
hangolta az áhítat érzelmét. — Önmagunkba 
szállva tértünk vissza, de „a „baksist“ kérők se
rege megzavart, sőt kihozott egészen buzgalmi 
helyzetünkből, mert nem elégedtek meg egy 
frank adománynyal, hanem nagyobb követelé
seiket érvényesitendők, kődobáláshoz fogtak. 
Semmit sem tesz mondám társaimnak Szt.
István kapujához érve, — hisz itt a vértanukat 
pláne agyon kövezték, bennünket csak megha- 
jigáltak.

Szerencsésen minden baj nélkül a nap he
ves nyilait kikerülve, beérkeztünk a hospiti- 
umba, hol már látogatók várakoztak reánk.

„Cselekedjél kegyesen uram, jóakaratodból 
Sionnal, hogy épüljenek fel Jeruzsálem kőfalai!“

VVVVVVVVWVWV.
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Forró kegyelettel, az őszinte vonzalom s 
szeretett busongó érzelmével eltelve lépünk a 
sirkertbe, hol kedveseink hamvai a feltámadás 
boldog reményében örök nyugalomra szenderül· 
tek. Ily ellenállhatlan vágygyal siettünk mi is 
édes Üdvözítőnk szentséges sírját magában záró 
drága templomba, hogy a hálás részvét köny- 
nyeivel töröljük le bűneink szenyét, hogy kö- 
rülálljuk a világ legdicsőbb halottjának szikla- 
sírját, a ki végtelenül utolsó leheletig, egyedül 
érdekünkért, vére utolsó cseppje kiontásáig sze
retett bennünket: hogy őszinte buzgóságunk, 
fogyhatatlan lelkesültségünk örökzöldjéből fü
zért helyezzünk az Isten fia ravatalára, mely 
hálánk, szeretetünk, üdvösségünk maradandó s 
kellemes záloga legyen.

Zarándokházunk kis kápolnájában végzett 
sz. mise után a Golgotha folyton emelkedő útjára 
tértünk, szűk utczákon és beívelt sötét hosszú 
bazáron áthaladva, hol a nyitott áru-bódékban 
heverő arabok kereskedelmi czikkekkel kínál
koztak, a sz. sir temploma előcsarnokába jutot
tunk. Sz. a hely, ahol állasz, vedd le saruidat! 
így szólott egykor az Ur Mózeshez; tiszta lé
lekkel közelítsünk e szentélyhez, mely a meg
feszített Üdvözítőnknek halálágya.
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A kereszténység e legtiszteletreméltóbb 
emléke a régi Galgotha halmon s nem hegyen 
— emelkedik, melynek kupolája kis arany ke
resztjével együtt az egész Jeruzsálem felett ural
kodik. E templom magában foglalja a feltámadás, 
vagyis a sz. sir kápolnát, a keresztre feszítés 
és a kereszt feltalálása hármas egyházát, több 
melléképülettel együtt.

Konstantin császár épité a sz. sir fölé a 
kupolás tomplomot és a keresztre feszítés helyén 
az öt hajóval bíró fényes dómot, melynek fa
lait márvánnyal, a tetőzetet pedig ragyogó mű
vészi ékítményekkel díszítette fel.

Ezen nagyszerű épületeket II-ik Kozroes 
perzsa király 614-ik jun. havában felgyujtatván, 
elhamvasztotta; de 626-ban Modestus jeruzsá- 
lemi patriarcha ernyedetlen buzgalma folytán a 
szentély ismét helyreállott. Később 1010 ben 
Hákim egyiptomi szultán alatt a mahomedánok 
gonoszsága következtében a fényes templom má
sodszor leégett. E barbárság felingerlé az öreg 
Európát s ezen befolyás alatt az említett sz. 
helyek teljesen és fényesen helyreállittattak. E 
század elején 1808-ban a nagy égés sokat pusz
tított, de ma kiépítve tiszteletreméltóan hat a 
zarándok Jelkületére.

A sz. sir temploma, melyet az ó hitnek 
„feltámadás egyház “-ának neveznek, külsőjét te
kintve, remek, ódonszerü épület, csak az a fáj
dalmas, hogy a török katonák kegyéből nyíl
nak meg zárai, в minden felnyitásért öt franc 
a diurnum. A bejárat mellett van egy szennyes 
fészek, mert minek nevezhetném el méltóbban
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azt a fülkét, hol a török katonák szőnyegen 
heverve, esznek, isznak, vagy csibukoznalc. Va
lóban e látvány keserű benyomást tesz a hivő 
keresztény lelkére, mert a világ legbecsesebb 
kincses házát a méltó kegyelet által megtisz
telve nem láttuk, s a zarándok, ha buzgolkodni 
akar, a béketürés példányképének kell magát 
bemutatnia.

A templomnak közepét vagyis a nagy ku
pola alatti helyett a sz. sir kápolnája foglalja 
el, mely moszkovita ízlésben készült, márványos 
nagy szoba, külsejét a feltámadás képe, 4 korint- 
husi oszlop és vakablakok díszítik; abelső rész 
két kis cellára van felosztva. Az előcsarnokban 
van két gömbölyű nyílás, melyen át a görög és 
örmény patriarchák az úgynevezett nagy-szom
bati csodás tüzet, a népnek kinyújtani szokták, 
s mely fájdalom, annyi visszaélés valóságos em
berölésre adott okot; ezen előrész őrzi azon 
követ, melyen az angyal ült, midőn édes Üd
vözítőnk halottaiból feltámadott. Az előcsar
nokból nagyon alacsony ajtón meggörbedve le
het az Ur koporsójához bejutni, hol a sötétsé
get negyvennégy lámpa fénye oszlatja el, mely
ről a sz. ferenczrendi szerzetesek, mint a sz. 
sir őrei, kik éjjel nappal a templomban vannak, 
— gondoskodnak. E kis csarnok falazatát a 
latinok, örmények és görögök feltámadás képe 
díszíti. A koporsót, a főléje helyezett nagy fe
hér márvány lap miatt tisztán kivenni nem le
het, vájjon az teljes négyszög, vagy teknő alakú, 
mert a titokzatos homály elmossa a szem elől 
a valódiság biztos képét. E kis cellába négy
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egyén fér be, kik ha rövid imájokat elvégez
ték, az Ur koporsóját megcsókolták, kivonulnak, 
hogy a várakozóknak helyt engedjenek. A sz. 
miséket e kápolnában már éjfélkor kezdik meg 
a megállapított rend szerint a görögök, örmé
nyek és hajnal felé a latinok, azért a ki e bol
dogságban kíván részesülni, már 
estén a templomba kell bezárkóznia s mint az 
első keresztények, „vigíliák" alkalmával, ébren 
ima, ének és sz. elmélkedés közt kell az éjét 
töltenie.

megelőző

A sz. sir templomában a legszivrehatóbb 
szertartás a délutánonként szokásos keresztut- 
járás. Minden zarándok könyvvel és kis gyer
tyával ellátva az utczákon halad körmenetileg 
azon pontokon, hol édes Üdvözítőnk szenvedése 
útját tette, letérdelve imádkozik és csókjaival 
illeti a néma köveket, melyek esetleg Jézus kín
jainak tanúi valának. Innen a menet Golgotára 
vagyis a sz. sir templomába ér, hol már ének 
szóval járják körül a szenvedések állomásait, mig 
végre a sz. sir kápolnánál a menet megáll. A 
fájdalmas igék és énekek éles tőrként hatnak 
ilyenkor az érzékeny lélekre, mert eszébe jut, 
hogy mindezen kínos szenvedéseknek bűneink 
sokasága volt az okozója. Imádunk azért és ál
dunk téged Krisztus, mert kereszted által meg
váltottad a világot.



XV.

Julius 23-ik napja fájdalmas hangulatot 
idézett fel mindnyájunk keblében. Az intézet 
igazgatója ugyanis tudomásunkra hozta, hogy 
„Hegyei bácsiα betegsége annyira súlyossá vált, 
miszerint az orvosok a felgyógyulás reményét 
is kilátásba nem helyezik s ezért ftdő Costa 
Major Ferencz József házfőnök igazgatónk fel
hívott, hogy a betegnek végszentségekkel való 
ellátása, valamint a zarándok-testületnek anyagi 
viszonyai rendezése szükségessé válván, még 
most, míg időnk engedi — intézzük el: ez ok
ból a zarándokház összes lakói, szám szerint 
39-en, égő gyertyával közökben, bánatos, részt
vevő érzettel szivünkben, s az Ur imával aj
kunkon s lelkűnkben eltelve, ünnepélyesen, a 
lelkészek karingbe s pluvialéba felöltözve vo
nultunk s képeztünk sorfalat a beteg szobájá
ban. Itt a főpásztori áldást énekkel viszonoztuk 
s a beteg, a ki már előbb meggyont, — nagy 
lelkierővel magához vévé az Ur testét, s az 
utolsó kenet szentségét E megható vallási cse
lekmények után Hegyei bácsi magához hivatá 
két budapesti kortársát s mindennemű felvilá
gosítást a visszautazásra nézve, úgyszintén sa
ját budapesti családja iránti rendelkezéseket és 
a nála levő pénzösszeg átadását is megtevőn;
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felkért, hogy érette imádkozzunk, róla meg ne 
feledkezzünk, hisz ő értünk jött el akkor is, 
midőn még otthon betegnek érzé magát; ke
zet szorított mindenekkel és mi szomorúan tá
voztunk a szobából. Nehogy közelgő visszaté
résünk alkalmával fenakadás vagy épen viszály 
támadjon köztünk, a nagyteremben gyűlést tar
tottunk s elnökül az öreg Talapkovits bátyán
kat megválasztottuk, melléje a Hegyei bácsi ál
tal kijelölt pénztár no kok 
tünk segítségére adva.

A napi rend a latin szert, székes egyház 
és sz. Jakab templomát irta elő látogatásunk 
tárgyául. A szép lelkű Paulin atya vezetése 
alatt bejutottunk a patriarchal épületbe, mely- 
lyel összefüggésben áll az 1872-ben kegyes ado
mányokból épült díszes székesegyház. A tem
plom góth ízlésű remek mű, talaját fehér már
vány ékesíti, a főoltárra örömmel tekinténk, 
mert felséges uralkodónk nagylelkű ajándékát 
hirdeti, a többi oltárok szintén patronusaik ne
veit arany betűkkel kirakva szemléltetik. E 
templom kiváló nevezetessége: Valerge első 
patriarcha gyönyörű síremléke, kinek fárad kat
lan buzgalma létesítő a szép egyházat és 1863-ban 
a patriarchal palotát a papnöveldével együtt. 
E templomban — mint nálunk — padok van
nak alkalmazva, a szentélyben pedig sz. Péter 
római szobrának utánzata. Harangozás ritkán 
hallható, akkor is az nehány lcongásból áll, a 
mi olyformán veszi ki magát, mintha tűzjelzés 
volna.

csekélységem let-

A harangozásról önkéntelenül eszembe jut
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a mozlimeknél szokásban levő imára felhívás. 
Mondhatom, hogy a török nép életnézletéből 
semmi sem hatott rám oly magasztos vonza
lommal, mint a muezzinnek csendes estéken, a 
kivilágított toronyból, a hitbuzgó mohamedá
nokhoz intézett énekszózata. Nyílt, csengő te
nor-hang a vallásos érzés melegével és kelle
mével vegyül ten viszhangzott a magas épületek 
falairól; mintegy átszellemült lélek kitárt ka
rokkal könyörgőtt: Allah, leila, hillálláh, Mo
hámét rászul Alláh; „Isten az Isten és Moha
med az ő prófétája.“ Annyira tetszett a moll 
és dur hangnemekbe lendületesen átmenő sze
líd dallam, hogy esténkint alig vártam a pil
lanatot, hogy a háztetőről meghallgathassam a 
muezint és a közelben levő török laktanya ka
tonai zenekarának andalgó játékát; mely azon
ban inkább mélabús színezetekben gazdag, mint
ha a zene hangjai is fájlalnák azon eseményt, mely 
egykor a jelenlegi katonai laktanyában történt, 
midőn ott édes üdvözítőnk halálra ítéltetett.

A székesegyházban a patriarcha titokno- 
kának beleegyezése folytán egyik mellékoltárnál 
a sz. misét — ez alkalommal a veszélyesen 
beteg Hegyei bácsiért a kegyelmek Urának fel
ajánlva, a jaffai kaputól jó messze kellett gya
logolnunk, míg Sión ormára megérkezénk, hol 
sz. Jakabról nevezett nagy kiterjedésű zárda 
és templom áll. Ha Jeruzsálemet nemzetiség 
szerint kellene felosztani, akkor a Sión hegyét 
„örmény város negyednek“ lehetne mondani; 
mert az egyes családok is e zárda körül van
nak összepontosulva.
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Engemet a konstantinápolyi patriarcha hely
elnöke mutatott be „Harutyun“ nevű érseknek, 
mert a patriarcha akkor Konstantinápolyban 
visitált. Az érsek rendkívül szívélyesen foga
dott saját egyszerű czellájában és keleti szo
kás szerint czitrom és rózsa befőttet és egyéb 
hűsítő szereket s rá egy contrastot : fekete ká
vét hozatott be. Az érceknek mellét 7 rendjel 
ékesité ; egészen elcsodálkoztam, hogy ott oly 
egyszerűnek látszó egyén, mily könnyen jutha
tott el annyi királyi kitüntetéshez. Az érsek 
bevezetett egy nagy terembe, mely a királyi 
termeket alig ha felül nem múlja nagyszerűsége 
és kivitel tekintetében, innen a múzeumba ju
tottunk ; itten mindennemű keleti ritkaság a 
természet három osztályából a legszebb válasz
tékban feltalálható; a papnövendékek terme 
világos nagy szoba, éppen a tanítás folyván, 
tanrendszerekről kérdezősködtem, s úgy észlel
tem, hogy a mértani absoluto nem ismerik, mert 
azt nem tanítják. Egyéb tárgyakban szép ha
ladást mutattak, csak éppen a hittudomány az, 
a miben nagy a hátramaradás, azonban ezt a 
gyakori imádkozással pótolják. Az érsek lekö
telező szívességét, melynólfogva nekem kivéte
lesen megengedte, hogy a sz. Jakab oltára fö
lött sz. misét végezhessek — kézcsókommal 
meghálálván, betértünk a templomba, mely im 
posans 3 hajóval van ellátva. A főoltáron nyu
godtak egykor sz. Jakab tetemei, inig Com- 
postellába nem jutottak, a lefejezés emlékét egy 
kis kápolnában levő oltár örökité meg, melynek 
mélyedésében sz. Jakab levágott feje üveg alatt
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látható. Jobb oldalon egy nagyobbszerü kápol
nában 3 kősziklát mutatnak, melyek a Sinai és 
Tábor hegyéről a Jordán mellől kerültek. Mi
dőn a templomból kijövénk, élőnkbe jött az 
érseki titkár és két fényképpel: a patriarcha 
és az érsek arczképeivel megajándékozott. In
nen az Annás főpap házába léptünk, most ká- ' 
polna Valóban mondhatjuk: Isten kigunyolta 
az ő ellenségét.

A megváltó templomában őrzik azt a kö
vet, mely egykor Urunk sírját fedte, valamint 
itt van az a szűk hely, a hová Annás Jézust 
bezárató. Nem kis meglepetésemre, midőn a 
templomból kijövénk, az egyházfi minden za
rándokot rózsaolajjal meghinte, nekem pedig 
ezenfelül egy kis üveggel adott a ritka parfü
méből.

Az Annás háza mellett találjuk az örmény 
apácza klastromot; melynek lakói nagyon sze
gényes állapotban vannak, de hogy is ne, mi
kor a főnöknő, kinek legtöbb gondja, legnagyobb 
tevékenységi köre van, itt sem több, sem ke
vesebb, mint 100 esztendős ; úgy látszik, hogy 
ezen apáczáknál a kór qualifical, ez a gradus 
ad Parnassum. Szegények nem ismerik Ciceró
nak azt a jeles mondását: „hogy semmi sincs 
rútabb, mint az a nagy kor, 
egyébb mit felmutasson — hogy sokáig élt — 
mint kora.“ Különben a zárda falai közt él 40 
lelkész, 35 hittanuló és mintegy 20 apácza.

A zárda mellett vannak az egyes örmény 
családok, kikhez szintén belátogattam. A család
atya szívélyesen fogadott, bevitt egy hosszú

kinek nincs
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szobába, mely azonban kipadolva nem volt; 
egy templomforma ablak engedé át az éles 
napsugarakat, két oldalt a fal mellett hosszú 
kerevet húzódott. Engemet, úgy gondolom tisz
teletből — külön kerevetre és családját más 
к er evetre helyezé. A család összesen 4 tagból 
állott, kiknek érdekes keresztneveit, feljegyez
tem : Szerpuhi, Takuhi, Diruhi, vagyis: Szent
ségéé, Királyné, Uralkodóné. Alig kezdénk tár
salgáshoz, csakhamar bekerült a fekete kávé 
és sokféle édesnemü és egy pohár friss viz, 
melyet sz. Jakab templomában levő úgyneve
zett Jakab kutból hoztak számomra ; mert ők 
cisterna vízzel élnek. Köszönetét mondva a szi
ves előzékenységért s néhány baksist nyújtva 
a szegényes családnak, mit ők kézcsókkal térdre 
esve háláltak meg, lassankint visszatérni óhaj- 
tánk, de ismét egy érdekfeszitő hely: örmény 
iskolához értünk, ezt minden áron megakartam 
nézni. Mindjárt künn egy csomó talp és czipő- 
forma keltett érdekeltséget. A szobába, illető
leg egy hosszú viskó alakú tanterembe lépve, 
a tanítónőt fel és alá sétálva, a gyermekeket 
pedig a földön keresztezett lábakkal guggolva 
találtuk. Kérdésemre, hogy itt mit tanulnak; 
a tanítónő azt válaszolá, hogy olvasni, s 
rögtön egy nagyobb leány olvasni kezdett 
a sz. írásból: de az olvasás csak gé
piességből állott, mert a szavak értelmét 
nem ismerte.

Üdvözlésemre, a tanítványok is „Isten kí
sérje" szavakkal köszöntöttek.

De már innen gyors menetben sieténk a
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zarándokház felé, hová csak jó fél óra múlva 
érkezénk vissza.

Az igazgató tudomásunkra hozá, hogy „He
gyei bácsi“ ápolás végett az apáczákhoz fog 
vitetni. Csakhamar megjött a hordágy s a sze
gényt fájdalmas nyögések közt elszálliták. Mi 
pedig elhatároztuk, hogy esetleg temetésére s 
évenkénti sz. misére 150 frkot adunk át áz in
tézet igazgatójának, a mi még az nap valósítva 
lett.



XVI.

Annyira kedvessé és vonzóvá lett előttünk 
a sz, sir temploma, hogy Péter apostol öröm- 
hangu felkiáltását véltük lelkűnkből viszhang- 
zani „Uram jó nekünk itt lenni," építsünk 33 
hajlékot: Paulin jó barátunknak egyet, a borá
szukén vitt Hegyei bácsinak egyet, s a többi 
31 zarándoknak ismét egyet-egyet.

Körül-belöl 6 óra lehetett, midőn reggel a 
sz. sirhoz jövőnk, hogy a szeplőtelen áldozatot 
a kegyelmek urának bemutassuk. Én a sz. mi
sét Üdvözítőnk keresztje oltárán végzem ked
ves hazám s városom jólétéért. A jó ferencz- 
rendiek szívességéből reggelivel ellátva, részle
tes megtekintés alá vettem a sz. sir templo
mát, melynek csarnoka mártírok vérét itta be; 
ugyanis a hitetlenek itt égették meg boldog 
Cosimus sz. Ferenczrendü szerzetest és portu- 
galli Mária nővért. Jobb oldalon a főkaputól 
mintegy 14 lépcső vezet fel azon kegyeletes 
emlékű helyre, honnan a boldogságos szűz a 
szeretett tanítvánnyal Jánossal együtt nézte a 
legkínosabb jelenetet, midőn édes Üdvözítőnket 
keresztre szegzék. E fájdalmas Mária kápolnát 
a Golgota vagyis a Kálvária dombról egy vas- 
rostélyu ablakon át is lehet szemlélni. A főka
putól balra esik egy elhagyatott haranghely,
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melynek csonka tornyáról azt állítják, hogy a 
hitetlenek azért rombolták le, nehogy a közel
ben levő minaretek tekintélyét elhomályosítsa.

A bemenet bal részén a török templom
őrök nyughelye, a görög és örmény kápolnák 
és lakszobák; jobb részén hasonlóképen a gö
rög, örmény, abissin és kopt kápolnák és szo
bák feküsznek.

A bejárattal szemben a megkenetés kegy
helyéhez jövünk, melynek hosszegyközény alakú 
veres márvány lapja felett 8 nagy lámpa függ; 
a sárga burkolatnak a latinokét, a pirosak az 
örményekét, a fehérek a görögökét jelzik. E 
kegyhelyről megjegyzi a hagyomány, hogy Jé
zus halála után Arimathias József a zsidó fő
tanács tagja és Nicodemus gazdag zsidó látva, 
a Kálvárián végbevitt kegyetlenséget, elhatározá 
magában, Krisztusban e két titkos tanítványa, 
hogy elkérik Pilátustól a holt testet eltemetés 
végett. Nem alaptalan aggály tépte szívókét, 
hogy a kivel még életében ily kegyetlenül bán
tak, annak hulláját sem fogják tisztelettel elte
metni. Épen a Golgota domb szomszédságában 
volt Arimathias Józsefnek egy kis kertje, mely
ben, mivel öreg volt, s a halálra is készen vá
rakozott, még életében elkészitteté a sirt, mely 
teknőhöz vagy koporsóhoz hasonló sziklaüreg
ből állott. Pilátus engede a kegyeletes kérés
nek, levették a keresztről a holttestet és zsidó 
szokás szerint illatos fűszerekkel megkenve s 
gyolcsba takarba az uj sírba tették. E hely 
tehát az, melynek márvány kőlapját minden 
zarándok csókkal illeti. Ettől mintegy 20 lé-

7
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pésnyire Arimathiás József és Nicodémus tete
mei nyugosznak.

A megkenetés helyétől balra az örmény 
kápolnák és szobák közelében van egy kerek 
vasrácsozat, hol a három Mária nevű asszony 
állott. A megkenetés helyétől jobbra egészen 
szemben van a Kálváriára vezető görögök lép- 
csőzete; a templomba való bemenetnél szintén 
jobbra a latinok tulajdonát képező 18 lépcső, 
mely hasonlóképen a Golgotára vezet.

A kálvária boltivezetü helyiség két díszes 
kápolnával, melynek talaja apró márvány kocz- 
kázattal van kirakva; balra vagyis északi irány
ban az oltár alatt egy ezüstbe foglalt kerek 
lyuk mutatja azon helyet, a hol a kereszt ál
lott, jobb kézre pedig azon hely esik, hol 
Krisztus urunk keresztre szegezhetett; a két 
kápolna közt látható a 7 fáj dalmű szűz kis 
oltára, melynek olajtfestményü képe oly meg
hatóan ábrázolja, midőn a kiszenvedett üdvözí
tőt a b. szűz ölébe helyezték. A sziklarepedés 
a három kereszt közt most is oly természetimen 
van fenntartva, hogy a szemlélő meg lehet győ
ződve, miszerint egybeillő görbületek, kanyaru
latok emberi kézzel nem eszközölhetők.

A görög kápolna, vagyis az úgynevezett 
Ádám kápolna alatt a görögök állítása szerint 
lenne Ádám sírja, talán azért, mert Ádám ko
ponyája a kereszt tövében volna eltemetve; s 
azért rajzolják a koponyát Krisztus keresztje 
alá; ide helyezik még Melkisedek Jeruzsálem 
első királyának és a keresztes vitézek főnökei: 
Boullin, Gottfried és Balduinnak siralapjait. A
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Golgotán mutatják a sz. szűz álló helyét, mi
dőn sz. fiát felfesziték.

A Kálváriáról leszállva, a megkenetés he
lyétől balra a nagy köröndbe érünk, mely fél
körben oszlopos karzatokat foglal magában; 
ezen oszlopokon nyugszik a világosságot adó 
kupola. A körönd széleit örmény, görög, kopt 
és syr szobák határolják. A rotunda közepét a 
sz. sir kápolnája tölti be. A sz. sir márvány 
kápolnájához van ragasztva a koptusok deszka 
hajléka, a jakobiták, maroniták, abissynok, ge- 
orgianok és más hitfelekezetek kamaraszerü 
Imolája.

A sz. sir kápolna bejáratával szemben van 
a Görög nagy templom, hol feltalálható az a 
gömb, mely a Görög számítás szerint jelzi, 
hogy itt van a világ közepe; úgy látszik a 
görögök előtt ismeretlen az a nóta, hogy Nagy- 
Enyed a világ közepe. A görög templom falai, 
úgyszintén a szentély, oltár egyaránt gazdagok 
aranyos, tarka képekben, mint ez általában a 
nem egyesülteknél szokásban van. Sajátságos, 
hogy a szentélyben székhely létezik nem csak 
az alexandriai és antiochiai patriárchák, hanem 
a római pápa számára is. Valóban a tettek 
czáfolják meg a szavakat.

A görög templomból kijőve van egy szép 
mozaik körönd a talajra ékítve, s ezzel szem
ben az oltár, mely azon esemény magyarázója, 
midőn a feltámadt Jézus Mária Magdolnának 
kertész alakban megjelent, balra az említett 
köröndtől magas karzaton van berendezve a 
hatalmas szavú orgona, melynek mély erőteljes

7*
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hangját a reggeli órákban tartott assinten tialis 
misén volt szerencsém hallani. Fennebb négy 
lépcső vezet a megjelenési kápolnába, mely 
arról emlékezetes, hogy a hagyomány szerint 
Jézust nem hagyá el édes anyja halála, illetőleg 
eltemetése után sem, hanem itt meg vonulva, 
bánkódott és reménykedett éjjel nappal, várva 
sz. Fia igéinek teljesültét, vagyis feltámadását. 
E hely tehát azon vigasztaló emléket őrzi, mi
dőn Jézus halottaiból feltámadván, e kápolna 
közepén alkotott oltár helyén megjelent: ez a 
kápolna főoltára, hol az oltári szentség tarta- 
tik. Ezen oltár balján van az ereklye oltár, 
melyet azért neveznek így, mivel egykor ez 
oltár rejté magában a sz. keresztfának egy ré
szét, a főoltár jobbján látható egy kis üregen 
át azon kőoszlop fele, melyhez Jézus megkö- 
töztetett, midőn 39 korbácsütés ráméretett; mi 
e drága oszlopot csak egy hosszú pálcza érin
tése által illethettük és csókolhattuk. E ká
polna s az ezt köritő börtönszerü sötét zárda 
a ferenczrendiek tulajdona. E kápolnától balra, 
a sekrestyébe jutunk, hol Bouillon kardját, sar
kantyúját láttuk.

A ferenczrendiek imént említett sekrestyé
jéből kijőve, balra a görög templom oldala 
mentében egy sötét oszlopos folyósó húzódik, 
melynek közepét a gunyoszlop, végpontját pe
dig a Jézus sötét börtöne képezi, hol őt fogva 
tartották a keresztre feszítésig.

A görög templom szentélye felé tartva 
Longin kápolnájához érünk, kiről a hagyomány 
hirdeti, hogy ő szúrta át Jézus oldalát, s kit
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az isteni kegyelem annyira megvilágositott, hogy 
a keresztény egyház őt ma a szentek sorában 
tisztelheti; a görög szentéllyel egy irányban 
van a ruha osztás kápolnája; innen 28 lépcsőn 
lefelé haladva találjuk sz. Ilona kápolnáját, a 
ki a keresztkutatás ideje alatt itt tartózkodott. 
Itt mutatják még az ablakot is, melyen át a 
munkásokat ellenőrizte. E kápolnába egy kis 
kupolán át hat be a világosság. Itt van a Dis- 
mas vagy a megtért lator és sz. Ilona oltárképe.

E kápolna északi szögletén 13 lépcsőn le
jeb b menve egy sötét sziklabarlangba jutunk, 
hol 300 év múlva Krisztus keresztfáját a sze
gekkel, a lándzsát és , tövis koszorút feltalálták. 
E földalatti barlang számára a szerencsétlen 
végett ért, de kiválóan buzgó Maximilián mexi
kói császár szép fehér márványból oltárt s 
aranynyal hímzett sötét veres bársony függö
nyöket adományozott s az oltár fölé egy szik
lára Ilona császárné érczszobrát állitá.

A földalatti kápolnából, a mint felérünk, 
mindjárt balkézre Jézus megkoronáztatásának 
emlékköve látható.

Említést érdémel még a sz. Ilona kútja, 
melyből jól esett égető szomjunkat eloltani; 
de a hely oly undorító, hogy a kellemetlen 
szag elől mielőbb menekülni kívántunk.

A sz. sir templomát éjjel nappal őrzik, és 
pedig a latinok részéről 6 áldozár és 4 fráter, 
a görögök részéről 5 áldozár és 6 segéd, az 
örmények részéről 3 áldozár és 4 segéd, a 
koptok részéről 1 áldozár és 2 segéd, vagyis 
összesen 31 személy.
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A keserű szenvedések városához alig más
fél órányi távolságra délen fekszik az embe
riség boldogító örömének földerengési pontja: 
Bethlehem.

A magyar tudományos akadémia örökre 
megtisztelve érezheti magát, hogy az üröm 
szomszédja az öröm vagyis, hogy ő találta fel 
e két szónak rokonsági közelségét a hangazo
nosság által, minek következtében a megváltás 
dicső két szomszédos helyét önkéntelenül is 
szótárába beiktató, ép úgy, mint midőn a Gond
viselés e két világbecsü község szomszédos fek
vését egymás közelébe utalá, 
tudtul adá, hogy Bethlehem nélkül nem lesz 
vala Jeruzsálemünk, hogy édes Üdvözítőnk szü
letési örömét, a megváltás drága fájdalmai tet
ték ránk nézve üdvösökké.

Miként Csikországban a szentek nevét vi
selő községek vannak túlsúlyban; úgy Palesti- 
nában is a „Bethw szó az uralkodó. Azért ta
lálunk Bethel: Istenháza, Bethania: szegénység 
háza, Bethlehem: kenyérház s ezekhez hasonló 
községi elnevezéseket, melyek nem annyira eset
legesek, mint titkos értelmű jellemkifejezések.

Alig mutatkozott a szelíd hajnal kedves 
arczulata, midőn az Isten 10-ik parancsában

titokteljesen
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előforduló 8 „az egyébnemü jószágot“ is meg
előző türelmes hordárok, lajhár-társukat visszá
sán utánzó kiáltásaikkal tudtunkra adták, hogy 
a kijelölt időben megjelentek.

Önérzetes kalauzunk raegadá az ordrét: 
„kettős rendekbe fejlődj,“ 
felnyergelt szamarainkra kapva, a parancsnok 
vezetése s a szamárhajtó gyerkőcznek mellbe
tegekre emlékeztető gyakori hebegése mellett, 
a jaffai kapun át a muszka telep felé ügeténk. 
Itt közkívánatra bementünk az orosz templomba, 
melyhez hasonlót gazdagság-, fény- és tiszta
ságra nézve Jeruzsálemben nem lehet látni. 
Meglátogattuk az orosz archimandritát, ki na
rancsokkal dúsan megajándékozott s megígérte, 
hogy estve felé viszont meglátogat. Minthogy 
pedig e telepen orosz vendéglők is léteznek, a 
meleg ellensúlyozása végett sört rendeltünk; 
oh, de ez vajmi kínos ital volt, valóban méltó 
Jeruzsálem emlékéhez! azért a többletet a pa- 
laczkokba vendéglősünknek adományozva, to
vább látánk.

Utunk a nagyszerű zsidó menház közelé
ben vezetett el, melyet egy gazdag angol zsidó 
Montefiore alapított szegény zsidó családok 
számára, hol majdnem 100 család nyer élte 
fogytáig teljes ellátást.

Az útban arab karavánokkal találkozánk, 
kik alázatosan köszöntettek „szobach her,“ a 
mire „mit szobách“ válaszolánk. Látható érdek
lődéssel mondogatták utánunk ezen egyedül 
érthető szót „Iszkenderich,“ úgy látszik, hogy 
bennünket is alexandriai menekülteknek, még

s mi virgoncz s jól
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pedig, mint a khaváz tolmácsold, spanyol ere
detiteknek hittek.

A terméketlen kővilágot, a kellemes nö
vényvilág kezdé felváltani, olaj és narancsfák 
illatos Misében vígan haladánk ; vezetőnk min
den sz. emléket figyelmünkbe ajánl a s buzgó 
megjegyzésekkel kísérte különösen azokat, me
lyek a kisded Jézus csecsemő korából marad
tak fenn.

Mintha csak szamárháton növekedtünk volna, 
oly biztonsággal apróztak ügyes, csinos álla
taink. A szorosok, hirtelen emelkedő hágók, 
meredek tetők legkevésbbé sem zavarták men
tőkben, sőt olykor olykor pajzánul neki estek 
az utszéli bogáncs kóróknak, mert ekkor volt 
ezen terményeknek is évadja. (Miféle vad éjben 
született ez a szó!)

Bethlehemhez közeledve ismét kövesebb 
lett utunk, azért újból a kettős sort vettük elő 
s úgy vonultunk be a csinos Bethlehembe, mely 
habár kicsiny, de azért sokkal vonzóbb külső
vel bír, mint Jeruzsálem.

Bethlehem, melyet az arabok „Beith-Lam“ 
neveznek, olaj és fügefák által, mint természe
tes védfal által van kerítve, kellemes, termé
keny vidékkel bir; nem csoda, hisz itt született 
az élet kenyere, édes üdvözítőnk; Dávid király, 
Megváltónk nagyemlékű rokonőse; sz. József 
és a b. szűz, szóval a sz. család e kis városból 
veszi eredetét.

Bethlehemben az emeletes házak, melyek 
négyszögü szürke kőből vannak építve, nem ritkák; 
a tisztaság is észrevehetőbb; népe szép, értelmes,
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jámbor és közlékeny. Ismerek bizonyos Abufeleh 
nevű sz. emlékekkel kereskedő arabot, ki a 
délutáni istenitisztelet szertartásait latinul könyv- 
nélkül recitálá; különben munkásságáról tanús
kodik, hogy a bethlehemiek az európaiakkal 
kereskedelmi viszonyban állanak, mert innen 
kerülnek a gyönyörű olvasók, a sz. faragvá- 
nyok és különösen a gyöngykagylókból művé
szi kereszteket s egyéb a kisded Jézusra vo
natkozó finom emlékeket készítenek.

A város végpontjául tekinthető az erdő- 
szerű épülettömeg, mely a íérenczrendiek zár
dáját s a sz". Ilona által épített Krisztus szüle
tése templomát foglalja magában, csak fájda
lom, hogy ebből csekély rész maradt a katlio- 
likusoknak, mert a középhajó a görögöké, a 
végső pedig az örmények tulajdonát képezi. A 
templom pitvarába meghajolva lehet bejutni, 
hisz ott, hol Istenfia istáiéban született, az égre 
néző ember is megalázhatja magát. A templom 
belseje korinthi oszlopokon nyugszik, felül a 
plafond hiányzik s csak a tömött gerendázat 
tartja a vastag falazatot egymással összekötte
tésben.

Megérkezésünk után egy hosszú terembe, 
a sz. Ilona termébe vezettek, hol a spanyol ház
főnöknek bemutattak, azután a barlangokban 
sz. misét végezve, a templom berendezését vet
tük futólagosán szemügyre.

Jézus születése helyéhez több lépcső vezet 
le, hol e szavak hirdetik a világeseményt „itt 
született Jézus szűz Máriától,“ innen egy másik 
barlangba hatoltunk, hol a jászol állott, most
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e drága ereklyét Rómában őrzik; a keleti ki
rályok hódolathelyét pedig nagy ezüst csillag 
jelzi homályos lámpafénybe burkoltan. A főol
tár hátsó terében van sz. Józsefnek a kivég
zett ártatlan kisdedeknek, sz. Paula és Eustách, 
úgyszintén sz. Özsébnek síremléke meg örö
kítve. Lelkesült örömmel szemléltük, hogy f. 
királyunk bőkezűségéből itt is mily szép anya
templom készül.

A vallási türelmet, vagy helyesebben mondva 
a felekezeti békét, egy török katonaőr tartja 
fenn, — a miért a török kormány évenként jó 
baksist kap — ez egykedvüleg méregetett bornirt 
szemeivel, majd jött az őrváltás. Bizonyos fehér 
kitlis, muszkavászon nadrágos egyén, fezzel el
látva belépett s leoldá az őr oldalfegyverét, 
átvevé a fegyverre tűzött szuronyát, s így le
fegyverezve elküldé pajtását. Ez volt az őr
váltás török modorban.

A zárda templomából pár száz lépásnyire 
esik azon barlang, hová a boldogságos szűz 
menekülvén, a mint isteni gyermekét szoptatná, 
emlőjéből fecstej hullott alá, ennek emlékére 
szokás bizonyos tésztanemü kerek talizmánokat 
készíteni s a zarándokoknak ajándékozni. Egyéb
iránt e helyet mozlim, zsidó, keresztény anya egy
aránt kegyeletei, hittel látogatja, mert azon 
vallási meggyőződés élteti, hogy anyasági kéré
sük meghallgatás nélkül nem marad.

A mint a zarándok Bethlehembe érkezik, 
mindjárt megpillantja a nagy árvaházat, hol a 
benszülötteket lakatos, kovács, asztalos, szabó, 
czipész, szóval minden szükséges mesterségre a
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barátok megtanítják. Az igazgató előzékeny
ségét fekete kávé és frissítőkkel tanusitá, meg
mutatta a háló- és tantermeket, a zeneszobát, 
hol egy szép pianino várt pártfogóra, amit meg 
is talált, s most magyar daloknak lett tolmácsa.

Bethlehem lakói számát 5000· re teszik, ezek 
általában katholikusok, alig van 100 mohamedán 
köztük. A férfiak kaftán és sárga turbánt hor
danak, a nők fátyolozatlanul járnak és arczuk 
szelíd lelkületre mutat.

Bethlehemtől fél órányira fekszik a pász
tormező. Itt legelteték az éj csendjében nyájai
kat a pásztorok, midőn az égi szózat a szüle
tett kis Jézus üdvözlésére őket felhívta.

A sz. József nővérek nyomorult alagokban, 
mondhatni pinczékben tanítják munkára az elég 
szorgalmasoknak látszó leányokat, kik bámulatos 
gyorsasággal olvasókat készítenek. Az illemről 
is van tudomásuk, mert bemenetűnk alkalmá
val rögtön felálltak, s tárt karokkal lejtve han
gosan üdvözöltek. Ezenkívül van egy másik 
magánosán álló nőzárda, mely egyike Bethlehem 
legszebb épületeinek s különösen nagy és ren
dezett kertje mintagazdaságot bizonyít.

A még hátralevő időnket a buzgóság emészt é 
fel. — Hálát adva Istennek s a barátoknak min
den jóért, felnyergelt szamarainkon visszaván- 
dorlánk.

Útközben közel a görögök Illés nevű zár
dájához s ama tiszta forrású kúthoz, hol a sz. 
család egykor pihenőt tartva, szomját oltá, be
tértünk a kápolnába, majd a gyógy tárba, hol 
a kegyesszivü gyógyszerész finom lemonádéval
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kínált meg, megmutatta a kórházat, hol 40 — 50 
ágy volt, most ezúttal beteg nélkül. A betegek 
ingyen ellátásban részesülnek, sőt Bethlehem és 
vidéke ingyen kapja a gyógyszereket innen.

A szívélyes fogadást megköszönve, gyorsan 
utrakeltünk, teherhordozóink is végre hazájok 
vágyától nyakrafőre törtettek előre, de mégis 
adtuk a verseny futtatás árát. A palestinai j argon
nal éktelenkedő zsidók hülye szemeiket orozva 
méregették reánk, mi ^edig ezt hidegen hagyva, 
megtörtént velünk is a közmondás baloldala, 
hogy „a ki zsidónak nem köszön, kívül esik a 
küszöbön,α mi is egy hajlással megszenteltük 
a földet, mert a nyeregből futás közben egy
mást kisodortuk; azonban Istennek hála bajunk 
nem történt s így mondhatni szerencsésen haza
érkeztünk.
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A Juda hegység közt fekszik egy kis falu, 
az arabok Ain-Karim, a keresztények Sz, Já- 
nosfalvának nevezik; mert e községben lakott 
Zakariás és Erzsébet s itt született egy törpe 
kunyhóban az üdvözítő egy előhírnöke : a szi
gorú életű keresztelő sz. János. A nép szegé
nyes viskókban lakik — habár vidéke termé
kenyebbnek látszik, a mit a források bősége 
segít elő. Az úgynevezett „Mária kútja" oly bő 
vízmennyiségben, hogy a völgyben elterülő ker
tek e forrásból oltják szórajukat.

A spanyol nemzetiségű ferenczrendiek zár
dáját gyönyörű cziprusok köritik. A templom
ban két lépcső vezet le azon emlékezet s bar- 
langszerü helyhez, hol a márvány csillag és a 
latin körirat hirdeti, miszerint ez a sz. János 
születés helye. E község szintén magába fog
lalja a Sión hegyi apáczák fiókintézetét, mely 
édeni kertbe van építve, a virágok ezer neme, 
a bájoló szinvegyület, a balzsamos illatár méltó 
e helyhez ; élénk arab árvák futkosták körül a 
virágágyásokat, de azért a virágok bántatlanul 
szemlélhették pártfogóikat és kertésznőiket.

Épen az est alkonya kezdett a láthatárra 
lehajolni, midőn észrevettük a lármás néptö
meget a plébánia temploma előtt; gyorsan oda
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siettünk, behatoltunk a templomba, de ekkor 
már az egyházi szertartás végéhez ért, a nász
ünnepélynek csak azt az egyházi részét láthat
tuk, midőn a lelkész a házaspárra áldását adá, 
ezen idő alatt a mennyasszony sűrűn el volt 
fátyolozva s a vett áldás után a földet három
szor fejőkkel érintették. A templomból nagy 
zajjal vonult ki a házaspár, a nő teljesen el
leplezve szamár háton, a férfi pedig oldala mel
lett szintén szamár hátán ügetett; a lakodal
mas nép ujongott, koszorúkkal, virágokkal és 
falevelekkel árasztották el, míg a lakáshoz el
értek. Itt leemelték a mennyasszonyt, s úgy 
vitték, hogy lábai a földet nem érintették. 
Ezen lakodalom a kath. arabok szokását tük
rözi elő, mert a mohamedán araboknál a nő
nek átvétele egész magánjelleggel bír.

Végre elérkezett az a nap, mely Jeruzsá
lemben ránk nézve, talán egész életünkben 
utolsó nap volt. Jókor felkeltünk, hogy a mi 
még érdekes van, rövid időn megtekinthessük. 
A végzetes „Ecce homo“ iv mellett van a 
„Sión leányainak kolostora“, hol Jézuson a 
kegyetlen ostorozás végrehajtatott. Itt végzém 
a „szerencsés visszatérés“ szándékára sz. misé
met, hol többen térden csúszva, földig megalá
zódba, előttem egészen ismeretlen buzgósági 
nyilatkozatok közt vették magukhoz az Ur 
testét.
ságos szűz sírboltja. Több lépcsőn lefelé ha
ladva egy nagy barlangba jutánk. A lépcsőzet 
közepe táján sz. Joachim és Anna, balján pe
dig szent József síremlékét mutatják. A bar-

Innen nem messze van a boldog-
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lang talapjára jutva, sötét boltozatos siralag 
áll előttünk; minthogy az örmények ekkor tár
ták itt az isteni tiszteletet, kérésemre a sub- 
diaconus megmutatá az oltár háta megett, a 
hasonló oltáralaku sirt, melyben a bold, szűz 
egykor eltemethetett, de később angyalok égbe 
emelték, hogy az Isten-anya tetemei a föld sa
lakja által soha érintve ne legyenek, hanem sz. 
Fia közvetlenségében élvezhesse az érdemelt di
csőség koronáját E templom a görögök és ör
mények tulajdonát képezi.

Meglátogattuk a Sión hegyen levő, de an
nak falain kívül eső téren az Úrvacsora ter
mét, mely egy Udvaron az emeletes részen van, 
hosszú tágas terem, oszlopokkal megerősítve, 
de semmi díszítmény, emlékjel nem biztosit az 
állítás valódisága felől; hihető, hogy ezen he
lyen állott az a terem, hol egykor a kegyes 
Üdvözítő tanítványaival a végvacsorát elköl
tötte, az épület alsó részét máig is a „lábmo
sás termének“ nevezik. Éhez közel esik a Kaifás 
házhelye. Mint kegyeletes hit maradt fenn, hogy 
az édes Üdvözítő mennybemenetele után édes 
anyja sokáig maradt Jeruzsálemben, eleinte 
Sión hegyén lakott egy kis házikóban, majd 
az Olajfák hegyéhez közel egy szegény család
nál vonta meg magát 
gáttá sz. Fia drága emlékű szenvedés helyeit.

• A Sión hegye őrzi máig is e kegyeletes házikó 
helyét; ide helyezik azon sz. emlékeket is, hol 
Mátyás választás és a Sz. Lélek eljövetele történt.

Jeruzsálemnek csaknem negyedét foglalja 
el a hires Omár mecset, melyet nagyságra nézve

naponként meglátó-
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a mohamedán világ 3-iknak, de szépségre nézve 
elsőnek tart. E negyedben szinte pórul jártunk. 
Ugyanis, a mint e városrészbe jutottunk, ész
revétlenül 2 török katona felénk futott s ijesztő 
kézmozdulatokkal tudtunkra adá, hogy „a gya
urénak nem szabad a sz helyhez közeledni. 
Azért gyors léptekkel reteraltunk. Most jutott 
eszembe, a mit néhai Bors Lázár jeles tanárom 
mondott: hogy a „futás szégyen, de hasznos.u 
így meg kellett elégednünk a láthatatlan tu
dással, hogy itt őrzik a vasrácsozat közt azt a 
követ, melyről Mohamed égbe szállott s melyet 
már azelőtt Jakab alvása után megszentelt s 
Istennek felajánlott.

E mecset a Moriah hegyén azon helyen 
van építve, hol egykor a világhírű gazdag Sa
lamon temploma állott.

Minthogy a nap heve mindegyre tűrhetet
lenebbé vált, azért az iménti szerencsés catas- 
trofa után a zarándokház felé igyekeztünk Út
közben különféle ajándékokat vásároltunk. Né
mely közülünk annyira ment buzgalmában, hogy 
egész zsákokat töltött be sz. földi ömlenyekkel 
s alig maradt nehány írtja, a mivel bár Tries- 
tig eljuthasson.

Alig tértünk szobánkba, midőn a muszka 
archimandrita rendkívül fényes öltözetben rend 
jelekkel felékesitve látogatásunkra jött. ügy 
látszik, hogy történetbuvár, mert a 48-iki ese
ményekről s különösen Bem tábornok viselt 
dolgairól érdekkel tudakozódott s mivel több 
részletet közöltem a szabadsághősről, egy egész
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üveg Jordán vízzel tisztelt meg; melyet har- 
mincz társam közt magam kizárásával felosz
tottam.

Ebéd után tanácskozásra gyűltünk s köz
akarattal 2 alapítványt tettünk: egy száz frtost 
és egy 50 frtost; az előbbi összeg évi kamat
jáért köteles az intézet igazgatója sz. István 
magy. király ünnepén a sz. sírban egy misét 
édes hazánkért; az utóbbi összeg ellenében pedig 
jul. 18-án a zarándok társaságért szintén egy 
misét ugyanott végezni. Viszont az igazgató ur 
is kedves emlékdarabokkal tisztelt meg; én a 
patriarcha kiváló kegyéből gyönyörű virágem- 
lényt kaptam, melyet síromig megőrizni s oda 
is magammal vinni elhatároztam.

Délután 2 órakor az utolsó istenitisztelet 
megtartása végett a házi kápolnába gyűltünk, 
mely alkalommal az igazgató ur hozzánk intézett 
beszédjében különösen lelkünkre kötötte,hogy mi, 
kik most láthattuk a sz. föld és különösen a 
Krisztus sírja fölött őrködő szerzetesek elha
gyatott állapotát; mondjuk el hazánk fiainak 
a valódi siralmas viszonyokat s különösen azt, 
hogy a moskovismus mily jelentékeny határt 
foglalt el, s álláspontja mily tekintélyre jutott, 
hogy a porosz kormány szintén mennyire dé
delgeti a protestantismus követőit, úgy hogy már 
a Herodes házában prostestans „püspök" székek 
csak a kath. világ nem fordít kellő figyelmet 
s különösen Magyarország. Majd felolvasta a 
sz. töldi tudósitványból, hogy az erdélyi egy
házmegyéből a sz. sir részére 25 frt, a zágrábi 
érseki megyéből 2 frt 50 kr. adomány járult,

8
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míg a kis Salzburg 2000 írton felül nyújt ily 
kegyadományt.

Áldás vétel után átadá az igazgató ur „a 
jeruzsálemi látogatás emléklapját,“ mely német 
szövegben ekép hangzik:

„Es ist ein grosses Glück, den Heiland an 
den Orten anzuben, die er durch seine Geburt, 
durch seinen Wandel auf Erden, durch sein 
bitteres Leiden und seinen Sieg über Tod und 
Hölle verherrlichet hat. Die Geheimnisse des 
Heiles treten dort, wo sie vollbracht wurden, 
mächtiger an die christliche Seele heran und 
die fromme Rührung, die das Herz ergreift, 
kann durch die Gnade des heiligen Geistes zu 
einem Schutze für Zeit und Ewigkeit werden. 
Daher begannen schon als das Christenthum 
noch von den Heiden verfolgt wurde, die Wahl՝ 
fahrten nach dem heiligen Lande und zu dem 
Grabe, dessen Siegel der Auferstandene gebrochen 
hat, Den Fusstapfen so vieler Frommen ist 
Herr Lukas A védik au Elisabethstadt nach
gefolgt und unter Gottes Schutze am 17-ten 
Juli 1882. glücklich in dem österreichischem 
Pilgerhause zur heiligen Familie angelangt. Er 
hat die heiligen Stätten im Geiste des Glaubens 
und der Liebe besucht, und die heiligen Sacra- 
mente der Busse und des Altares andächtig 
empfangen. Die Erinnerung an die ihm gewor
dene Gnade geleite ihn stärkend durch das 
Leben und bis in das himmlische Jerusalem.“ 

(P. Η.) P. Franzjosef Costa Major,
Rector des östr. Pilgerhauses.

V ice-liector
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Ezen emléklapból kitűnik, miszerint e za
rándokház csakis „osztrák“ czimet visel. Ezt 
hirdeti maga az épület felirata, ezt pecsétje, 
melyhez a sz. sir Lovagkeresztje is van csa
tolva, ezt az igazgató, ki a magyar szellem jó
tékony voltáról nem volt képes emelkedetten 
gondolkozni, azért szükséges volna mindenáron, 
hogy e zarándokházban magyar aligazgató szá
mára is legyen örökös alapítvány.

8*



Hazatérés.
XIX.

Ki adott e szónak „haza" oly hajoló erőt, 
oly vonzó alakot, hogy annak gondolatára min
den szív fellángol, minden nemzet költője egy
aránt lelkesül? A „haza" eszméjében a nagy 
család van megtestesítve, hisz a népek pátriája 
az „atya“ nevét azonosítja önmagában. Már 
pedig van-e atya, ki gyermekeiért ne csengene, 
s jó gyermek, ki viszont atyjához mindenkinél 
inkább ne vonzódnék, őt elfeledni tudná ?

A viszontlátás megvalósításán csüggött egész 
lényünk, midőn a hazatérés órája megérkezett. 
Elröppentek a búcsú perczei, melyek a szemek
ben könnyeket idéztek fel, — eltűntek a ke
gyelem munkálásának hathatós eszközei, melye
ket a sz. városban kötött drága emlékhelyek 
mindenütt bennünk felkeltettek s így elválva a 
legszentségesebb ereklyénktől: Jeruzsálemtől, a 
damascusi kapun kifelé vonulánk. A jó Paulin 
atya itt sem hagyott el, elkísért és mi vele 
szívesen gyalogoltunk oda, hol a kocsik készen 
ránk várakozának. Szivélves bucsuzás után 7 
szekérre felültettük magunkat és podgyászain- 
kat s utolsó „Isten hozzád“-ot kívánva, azon 
hő óhajtással, hogy egykor a mennyei Jeruzsálem
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kapui nyíljanak meg előttünk, a kocsik hosszú 
sora megindult.

Vígan, a tisztult lélek önérzetével, nem 
törődve a veszélyes meredélyekkel, törtünk előre, 
mint az a boldog egyén, midőn egy távoli köz
ségbe gyónni ment, lova nagyon lassan haladt 
a teher miatt; — de mikor lelkileg megújulva 
visszatérne, lovát imigy biztatá: „nő -— most 
kedves lovam, bátran mehetsz, mert sokkal 
könnyebb vagyok.“ Haladtunk is oly gyorsan, 
hogy a huszárok is megirigyelhették volna. Út
közben találkozánk a porosz, muszka és osztrák 
consulokkal, kik khávázaikkal együtt Coloniába 
kirándulást tettek; mi is itt rövid pihenőt tar- 
tánk s több palaczk sert fogyasztánk el, mely
ben tevékeny részt vett a mi kísérő dragomán 
arabunk, kinek szép történelmi ismeretéről 
Jeruzsálem múltjának elbeszélése tanúskodik. — 
Legyenek hát velős eszméi a jövő emlékezet
nek fenhagyva.

Jeruzsálem a hagyomány szerint Melchise- 
dek királynak Abráhám kortársának idejéből 
veszi eredetét. Dávid király alatt virágzásnak 
indult és Salamon világhírű gazdag temploma 
által keletnek tekintélye lett. E város sok 
viszontagságon ment keresztül. Nabukodonozor 
babiloni király a várost templomával együtt 
elpusztítván, a népet rabszijra fűzve, fogságba 
hurczolta. E szomorú állapotot Jeremiás eképen 
örökité meg:

„Elvégezte az Ur, hogy szétrombolja Sión 
kőfalát és nem fordította el kezét a pusztítás
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tói. Sirt az előbástya s a földbe sülyedtek kapui. 
Leverte és összetörte az Ur annak zárait. —
Királyai és fejedelmei a földön ülnek és hamu
val hintik be fejőket.“ — Majd a római had
vezér Pompejus vágott mély sebeket Jeruzsálem 
testén, de olyan szenvedésnek soha sem volt 
kitéve, mint Kr. u. 70 évvel, midőn asz. ünnepre 
sereglett zsidó nép közül 1.100,000 lett áldozat. 
Ez alkalommal teljesült Jézus jóslata, hogy 
Jeruzsálem elpusztul s kő kövön nem marad, s 
a zsidó népnek ön fejére mondott átka: „a te 
véred mi rajtunk és gyermekeinken. “

Jeruzsálem Hadrián császár idejében ismét 
épülni kezdett. Constantin császár édes anyja: 
Sz. Ilonának volt fenntartva a dicsőség, hogy 
Krisztus keresztjét csodálatosképen feltalálta. 
Ugyanis Makár sz. életű Jeruzsálemi püspök 
Istenhez folyamodott, hogy mutatná ki a fel
talált 3 kereszt közül a Krisztus keresztjét, ó 
tehát egyenként egy halálra vált beteghez érinté 
a drága ereklyéket, s a harmadik érintése alkal
mával a beteg teljesen meggyógyult. Ily csodá
latos módon mutatta ki Isten, hogy melyik az 
igazság fája, melyen egykor függött a világ 
váltsága.

E sz. kereszt Kozroes perzsa király kezébe 
jutott — de Heraclius Jeruzsálemet vissza fog
lalván, Krisztus keresztje szintén megkerült. 
Ekkor történt, hogy a császár drága kövekkel 
gazdagon ékített ruhába burkolva akará a szt. 
keresztet a kálváriára fölvinni, de egy láthatlan 
szellem felhivá őt: nem illik aranykoronát visel
ned, hol a mennyei király tövisest hordozott,“
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8 letevén ékességeit, szeptember 14-én sikerült 
a keresztet a kálváriára visszahelyezni.

A 7-ik században Jeruzsálem arab birtok 
lett, kiktől azt a keresztes vitézek hóditák el; 
de alig egy század múlva ismét a muzelmán 
kezébe jutott, kik mostanig is a kegyelet városát 
méltó kegyeletben tartani nem képesek.

Jeruzsálem 35 ezer lakójának felét zsidók 
teszik, kik a város falain kivill laknak; más 
felét a mohamedánok és a keresztény felekeze
tek. A katholicusok mintegy 2000 lelket szám
lálnak.

Újabb időben az orosz és porosz kormány 
hatalmi nagyságát és terjedelmét kiváló mérv
ben kezdi érvényesíteni, úgy, hogy Jeruzsálem
nek több jelentékeny része az orosz nép kezére 
jutott. Ugyanis a mit a muszka politika itt ki
vinni nem képes, pénzzel igyekszik az áldoza
tokat megszerezni. A porosz kormány szorgal
mas munkások és iparosok betelepítése által 
már kereskedelmi tekintélyre tett szert. A bete
lepültek földjeiket mintaszerűen művelik s 4—5 
szerte többet aratnak, mint a tétlen belföldiek, 
mert Palestina földje rendes mivelés mellett tul- 
bőven jutalmaz.

Az éj fekete fátyoléval csakhamar elzárá 
előlünk a láthatárt s midőn Ramlehba érkezőnk, 
nemcsak a nyaktörő utakon keresztül estünk, 
hanem a hajnal is derengése által üdvözölni 
látszott. Itt már tábori lakomához láttunk. — 
Földre ülve elfogyasztánk mintegy 100 darab 
keményre főtt tojást és ráadásul behtlehemi 
bort, a mi feltűnően savanyu volt; de annál
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kellemesebb élvezettel törtük az olcsón vett 
görög dinnyéket, melyeket rendkívül édeseknek 
találtam.

Részint a fáradság, részint a hajnali szellő 
álomra késztető szemeinket, megpróbáltuk, de 
a kegyetlen szivü dragomán nyugodni nem ha
gyott; mert neki még az nap Jeruzsálembe 
vissza kellett térnie; azért szendergésünkből 
felocsúdva, már a reggel arczulatának üdvözlése 
mellett folytattuk megszakított utunkat s mint
egy 7 óra tájban már a jaffai zárda kapujánál 
zörgeténk, hol csakhamar szives elfogadásra 
találtunk. Rövid hálaimát és sz. misét végezve 
pihenni szobánkba tértünk, midőn az alconsul 
egy távirattal kezében jött hozzám, melyben a 
jeruzsálemi igazgató a zarándokokat értesíti, 
hogy Hegyei bácsi a reggeli órákban csendesen 
kimúlt. Fájdalmas részvéttel vettük a szomorú 
hirt s a néhai lelke üdvéért egy gyászmisét 
mondatánk; magunk közt pedig elhatároztuk, 
hogy Hegyei családját nem értesítjük, hanem 
elmaradását súlyos betegségnek fogjuk tulaj
donítani. Engedje a Mindenható, hogy buzgó 
lelke megláthassa a mennyei Jeruzsálem javait?... 
Mert Uram, ki lakik sz. hegyeden, vagy ki fog 
nyugodni ottan ? az, ki szennyfolt nélkül jár és 
sz. akaratodat cselekszi. Az örök világosság 
fényeskedjék neki!...



Elválásunk a Szentföldtől.
XX.

Az a hét, melyet a sz. föld kebelén tölténk 
el, akár „nagy hét"-nek, akár paradicsomból 
ellopott időnek tekintsük, oly maradandó emlé
keket véstek szivünkbe, hogy habár a „nagy 
hét“ a „paradicsomból ellopott napok" tova 
szálltak, de a boldogító öntudat magasztos érzel
meit magokkal vinni képesek nem valának.

Tudtuk, hogy a föld a múlandóság képe s 
mindaz, mi körében történik, előbb-utóbb el
enyészik, mint Berzsényi költőnk megjegyzi :

„Oh a szárnyas idő hirtelen elrepül,
„Minden müve tűnő szárnya körül lebeg,
„S minden esik jelenés, minden az ég alatt.
„Mint a kis nefelejts elenyész.“

s ezért felhiva éreztük magunkat, hogy becsül
jük meg e röppenő pillanatokat saját erkölcsi 
előnyünkre. Szerettük volna, mint egy második 
Józsue, megállítani a napot, hogy kényünk sze
rint élvezhessük az édemi perczeket, melyek e 
siralom völgy minden fájdalmát s bánatait el- 
feledteték velünk s melyek a szellemi élet ma
gasabb régióiba emelek oly gyakran sivár lel 
künket. Válnunk kellett, talán többeknek örökre 
a szent emlékű tartománytól.
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Ez emlékezetes nap: jul. 27-ke, máig sem 
mosódott el bár halvány irónnal jegyzett köny
vecskémből. Olcsón beszereztünk Jaffában, mely 
Palestina első piaczhelyg, mindennemű gyümöl
csöt, különösen méhköpükbe elhelyezett szép 
szöllő-fürtöket. Olcsón — mondám — mert egy 
ily köpübe befér mintegy 70—80 gerezd és az 
ára egy franc volt. Nem csodálom, hogy szőlő
kereskedés innen messzire terjedő kiviteli czik- 
ket képez; mert jul. havában ily olcsóság a 
gyümölcsnemben egyedül Jaffában lehetséges, 
hol a terjedelmes szárazulat és éghajlat egy
aránt productiv természettel bír.

Délután 5 órakor szívélyes búcsút vevén a 
jó zárda atyáktól, csaknem zsúfolásig beültettek 
egy lélekvesztőbe s ismét a bölcső játék kelle
metlenségeinek lettünk kitéve; a szíriek közt 
bevontuk napernyőnket, nehogy az abba ütköző 
szellők elsodorjanak az örvény közé. Ily óvatos
sággal haladva elhatolánk „Selene“ hajónkhoz, 
mely menetkészen állott. Nemsokára a gőz- 
trombita felharsogott s Jaffát fél óra múlva már 
alig láttuk.

Hajónk gazdagon meg volt rakodva nem
csak utazókkal, hanem jaffai birkákkal. A sze
gény állatokat a szédítő melegség ellen magasba 
emelkedő gumi szellentyüvel védelmezték, de 
nem elég biztos eredménnyel, mert a. birkák kö
zül sokan elhullottak s a nyílt tenger lett sirjok.

A hajón szakállas, bajuszos szerzetesekkel 
találkozónk, kik Beyruth, Smyrna és Constanti- 
nápolyból tértek vissza Alexandriába; ezek azon 
„iskolatestvérek, kiket a francia kormány a mü



129

veit világ gunyjára kiűzött. Mondhatom, oly 
derék és finom társalgásu egyének, a kiket mi 
bizonyára örömmel megbecsülnénk.

A csendesen átélt éj után nemsokára meg
pillantottuk Port-Said városát. Itt abban álla
podtunk meg, hogy ha lehetséges, nagyobb jár
műre szálljunk át; mert a „Selene“ a begyült 
népsokaság miatt fulladásig szűk helyiséggé vált.

Port-Saidban rögtön kiszállottunk, hogy 
imént jelzett óhajtásunk mikénti kivitele felől 
biztos tudomást szerezzünk s a Lloyd ügynök
ség kedvező kilátással örvendeztetett meg, a 
mennyiben a „Helios“ nevű nagy gőzös épen 
indulásra készült Triest felé, még pedig minden 
további megállapodás nélkül.

Örömmel beültünk a bárkába s a „Heliosre“ 
vitorlázánk, de itt még tömöttebben volt minden 
kis hely elfoglalva, azért le kellett mondanunk 
előbbi szándékunkról. Búsan beültünk a ladikba, 
s midőn bizonyos távolságra jutánk, hirtelen 
egy propeller alakú kis gőzös bárkánkkal szembe 
fut. Erre roppant zaj támad. A propelleres ész
reveszi a bajt s ügyességének köszönhettük, hogy 
a tengerbe nem estünk. Meg is büntették a vak
merő arabot, úgy hiszem, nem lesz többé mód
jában ily mutatványokat rögtönözni, — mert 
bárkáját confiscálták.

A görög vendéglőben étkeztünk, hol mint
egy 300 ember nagyrészt alexandriai mene
kült szintén a „table d’hote^-hoz szegődött. 
Kenyérén és boron kívül semmit sem tudtam 
enni, mert ízetlen ételek voltak s általában az
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előttem nem becsült vízi állatok szerepeltek, s 
e böjtért 5 francot fizettem.

Mindjárt ebéd után hajónkra sieténk, mert 
az elindulás küszöbén állottunk. Hajónk népe 
ugyan felcserélődött, de nem kevesbbedett, sőt 
még Port-Said-ból is kezdtek a félénkebbek 
távozni, nehogy ők is az alexandriaiak sorsára 
jussanak. Itt szállottak be azon örmény keres
kedők is, kik Alexandria környékéről menekül
tek. E társaság nekem alkalmat adott, hogy 
velők közelebbről megismerkedjem. Az egyik 
alexandriai könyvvezető, igen derék fiatal ember, 
ajánlottam neki, hogy jöjjön át szép hazánkba, 
de minthogy sem német sem magyar nyelven 
jártas nem volt, habár késznek nyilatkozott, 
de biztos állását oda hagyni ajánlatosnak nem 
tűnt fel; egy másik, mint nyelvész, talán 14 
nyelven beszélt — az egész hajó népsége előtt 
tekintélyben állott; de legfurcsábbnak tűnt fel 
egy koromfekete középtermetű férfiú, ki folyton 
társaságunkat leste, csak később vettem észre, 
hogy örmény ifjú Habesből, kinek atyja örmény, 
anyja pedig szer ecsen s így egy kaukázi fekete 
faj lett a sarjadék. Élénk társalgás közt folytak 
le óráink, midőn már Alexandriaihoz jutottunk. 
Ott állott figyelőben a sok hadihajó, de a béke 
színezetét hirdették a folyton működő katona
zenék. Azért a béke és csend idejét mi is fél
ti asználandók, a tömeges kirándulásban részt 
venni elhatároztuk, s a három napi megállást 
lehetőleg újabb tapasztalatok szerzésére fordí
tottuk.

ΛΛΛΑΛΛν



Alexandria a mint volt és a 
mint van.

XXI.

Mint a gyermek, kit halállal rémitgetnek, 
ép oly borult érzettel léptünk a bárkába. Kelle
mes időnk lóvén, jobb oldalon szemlélhettük az 
Elmeks kastélyt, melyet Said pasa épített, köze
lében vannak a parti lövegek és a pálmafák
kal díszített körönd; azonban ezúttal az erődök 
romban hevertek és ágyúikat a pánczélos angol 
hadihajók nagy ágyúi végleg elnémították.

E város múlt eseményeiből a századok a 
következőket hagyományozták át. A monda 
szerint Fárosz sziget melletti öbölben állott 
egykor Rhacontis nevű halászfalu, ahol Nagy 
Sándor 332-ben seregével együtt megpihent, itt 
látá álmában a tisztes ősz embert, ki Homer 
eme versében szólott hozzá:

Egyptom árja előtt fekszik egy szigetecske,
Melyet hullámok vernek s Fávosznak neveznek.

Ezen monda alapján épité Nagy Sándor e 
helyen Alexandriát, hogy az akkori kelet és 
nyugat államai közt a kereskedelem főpontja 
legyen.
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A város tervezete Dinocrates görög építész
nek tulajdonittatik, a ki az efezusi Diana temp
lomát is épité. Ő az utczák szépségét mész- 
porral jelzé, de ez elégséges nem lévén, lisztet 
alkalmazott e czélra, azonban a sok éhes 
dár a lisztet hamar elfogyasztó, a mely esetből 
a jósok azt jövendölték, hogy idegen népek is 
fognak táplálkozni a város gazdagságából.

A Pharos és a szárazföldi part köztt volt 
Heptastadion nevű töltés, mely a kikötőt nyu
gati vagyis ó- és keleti, vagyis uj révpartra osztá.

A madár jóslat nem csalt, Alexandria folyton 
emelkedett, mert az ipar, tudomány és a keres
kedelem oly virágzó helyre talált, hogy korunkban 
az éjszakamerikai városok fejlődését leszámítva, 
keleten csak Alexandria állott egy színvonalon.

Culturális intézetei közül a világhírű mú
zeum keletnek hírnevet kölcsönzött, nagyszerű 
doriai oszlopokkal ékítve, tágas udvarok, írói 
és könyvkötői műhelyekkel ellátva. A Julius 
Caesar idejéből keletkezett, 600,000 kötetre 
menő könyvtár, melyet О már kalifa égetett el 
azon dilemma folytán: hogyha ezek a Koránban 
meg vannak, akkor fölöslegesek, ha pedig nincse
nek meg, akkor veszedelmesek. Az úgynevezett 
70-es fordítók itt eszközölték az ó-szövetség
nek héberből görögre való fordítását. Ez volt 
a tudósok értekezlet! gyülhelye, a kik a tudo
mány és művészet pártolása által az alexandriai 
iskolát megalapiták. Itt kezdették a nyelveket 
nyelvtani szempontból elemezni: itt virágzott a 
természettudomány Heró és a Ptolomeusok alatt. 
Itt lett a ptolomei világrendszer elmélete fel

ma-
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állítva, melyet Copernik rendszeréig minden 
tudós vallott, itt nyert lényeges javítást a Julius 
Caesar naptára; itt nyert tudományos alakot a 
keresztény vallás s a görög műveltség terjedt
sége folytán innen lett világvallássá.

De e város virágzását is komoly idők el- 
hervaszták és a kelet s nyugat népeiből alakult 
vegyülék város majd a bisanczi uralomvágyó 
fejedelmeknek lett játéklabdája, majd később az 
Alexandriába győzelmesen bevonuló Mohamed 
utódai tették tespedővé.

Alexandria jelenleg két részből áll, az 
európai s az arab városrészből; az előbbi csi
nosan rendezett, széles utczák, magas házak, 
kellemes díszes térek disziték, kivált lerombol- 
tatása előtt valódi párisi kirakatok ékesítek a 
fényes divatkereskedéseket, a Consulok terét 
pedig egyenletesen emelkedő paloták tették 
európai színezetűvé; most az összekuszált platán 
sétatér, a megbénított szökőkutak s Mehemed Ali 
bronzszobra hirdetik szomorúan e városrész 
egykori díszeit. Az arab városrész sárból készült 
idétlen házikóival a keleti typust tárja szem elé.

A város nevezetességei közül megemlítjük, 
a mohamedán temető megetti dombon emelkedő 
Pompejus szobrát vörös gránitból, mely 20 5 mé
ter magas és alól 2՚7 méter széles, felül durva 
tetőzettel ellátva. Ezen egy kőzetből épült szob
rot, Pompejus pretor állitá Diokletián császár 
tiszteletére, aki a városnak éhség idején nagy 
mennyiségű gabonát osztatott ki, E szobor ol
dalán első Napóleonnak 1798-ban elpusztult 
vitézei névsora van bevésve.
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Innen a katakombák vagyis a régi szala
gokhoz tértünk, melyekben egykor az egypto- 
miak múmiáikat, a görögök hamvvedreiket örzék, 
most ezeket a kereskedelem kőbányává alakitá.

Világhírű mü a Mohamed csatorna, mely 
a Nil vizének bevezetésére szolgál, 250,000 
ember dolgozott ez óriási alkotmányon és 7 és 
fél millió frankba került. Ez és ehhez hasonló 
culturális haladás eszközeit e század első ne
gyedében Mehemed Ali, a város felvirágoztatója 
létesité, ki az aljas mamelukokat legyilkoltat- 
ván, hatalmát annyira neveié seregének rend
kívüli ragaszkodása folytán, hogy Syriát a török 
portától elszakitá s valószínűleg egyptomi sultán 
lesz, ha 1840-ben a keresztény kormányok nem 
kényszerítik arra, hogy legalább névleg a por
tától függjön, vagyis mint hübér tartomány adót 
fizessen és háború esetén a portának katonai 
segélyt nyújtson. Meghalt Alexandrának ezen 
újjá alkotója 1849-ben. Ennek utódai alatt ké
szült a Suezi csatorna. Said pasától nyert enge
délyt a hires Leseps, kinek nevét Port-Said 
hirdeti, hol a csatorna bejárat kezdődik, a másik 
végét Ismael pasától Ismailanak nevezett város 
határolja. A világhírű kereskedelmi csatorna 
1869-ben adatott át nagy ünnepélyesség közt 
a közforgalomnak.

A keleti növényvilág érdekes képei a dísz- 
kertekben láthatók. Karcsú pálmafák, terebélyes 
oleanderek, derék vastagságú cactuszok és a 
virágok ezer neme gyönyörködteti a szemet. 
Ide járt békés idején az alexandriai közönség 
szórakozást szerezni, itt voltak feltalálhatok a
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selyem, arany és drágakő legszebb választék
ban ; a görög s törökök, kik e városban házal
nak, az arab, franczia és angol, kik ipart és 
kereskedést folytatnak, a zsidók, kik váltóüz
lettel üzérkednek, a nyomorult felláh, ki adóját 
rendesen csak talpára vert botozás után szokta 
lefizetni.

Sajátságos ez az egyptomi adóexecutió. A 
kadi falujáért felelős az adószedőnek, ki a bo
tozás végrehajtását is eszközli, és pedig első 
sorban a községi bírón; a felláh a saját ter
mény adója beszolgáltatásáért pedig a bírónak 
felelős. Az ily kadi a szerencsétlen fel lábnak 
vérét és aranyát nem ritkán kiveri.

E népfaj különben izmos, szikár termetű, 
csaknem két méter magas, szakálla ritka s az 
zsidószerül eg csuczos;a vadság kifejezése ül ki 
szemeiből. Ruházata, mint minden keleti nép
fajnak bő, kezében rendesen bot vagy fegyver 
van, hosszú kék ingét a madzag szorítja dereká
hoz, fején piszkos fez, mezitlábain pedig a por 
vagy sár ujjvastagságnyira áll, foglalkozásra 
nézve Alexandrának, szóval keletnek, teher- 
hordozója.

A tengerpart és az egyptomi vaspálya 
közelében büszkélkedett nem régen a Cleopatra 
tü s mellette egy órási Obeliszk, ezen obelis 
két 1877-ben az angolok Londonba szálliták, a 
60 láb magas Cleopatra tűjét 1880-ban New- 
Yorkba vitték.

Alexandria, Siciliai Diodor idejében 1 millió 
lakost számlált, a legközelebbi népszámláláskor 
220,000-re tették a népséget, melyből mintegy

9
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60.000 európai, a többi pedig keleti arab faj. 
Van 50 moschéja, 1865 óta gázvilágitása s gránit 
kövezete. Egyébiránt Alexandria eredeti képét 
alig irta le ügyesebb kézzel valaki, mint Веке 
Károly keleti utazó hazánkfia. Alexandria ve- 
gyüléke az európai polgárisultságnak és a keleti 
piszoknak. — · A merre a szem tekinthet — 
mondja a kedélyes utleiró — mindenütt a leg 
nagyobb ellentétbe ütközik, mert a legszebb 
palota mellett is egy-egy díszes szemétdomb 
büszkélkedik. A merre csak léptem, mindenütt 
azt kellett hinnem, hogy Babel tornyába jutot
tam. Nincs olyan nyelv, melyet a folytonos lár
mában ne hallottam volna. Jobbra egy angol 
lady suttog mogorva férjével, balra egy hetyke 
spanyol társalog szenvelgő grandezzával, elől 
két görög veszekedik, hátul nehány olasz, az 
önzés rut prototypjei, tovább egy csomó franczia, 
német, orosz, s igy tovább minden nemzetbeli, 
kiket arabok hemzsegnek körül s kiabálásban 
egymással vetélkednek. Az arabok utón, szeg
leteken oly dallamokat énekelnek, hogy a világ 
egyetlen művésze sem tudná papírra tenni. 
Holmijokat énekelve kinálgatják s ha tétlenül 
fel s alá járnak, akkor is énekelnek, és egész 
nap, sőt mondhatni egész éjjel az utczákon 
őgyelegnek. Korán reggel kitelepednek az utcza 
sarkára: ott ül egy rakáson ékszerész, csizma- 
tisztitó fiú, kutséber, vén kofa, pénzváltó, egy 
sereg kutya, — nyávogó macskatanya — s egy 
nagy halom szemét; — s el nem hajtja őket 
semmi hatalom, kivéve az eső, melytől úgy fél
nek, mint a czigány a széltől, a piszkot azonban
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az sem hajtja el, hanem sokasodik naponta a 
járó-kelők gyönyörűségére. A ki tudni akarja, 
mi az a csőcselék, csak ide jöjjön. Tisztább 
fogalmát a szenynek, nagyobb fogalmát a kicsiny
nek, szeretetreméltóbb alakját az utálatosnak, 
sehol sem találhatod fel oly eredetiségében, mint 
itt. Modern fénymáz és őskori piszok egymással 
vetekedik. Paloták és kunyhók, milliómosok és 
koldusok, gazdag kereskedők, munkás iparosok 
és szabadalmazott naplopók, hol egymás mellett, 
hol egymás ellen üzérkednék. A haladó világ 
tömjéné a füst, csak úgy dől a gyárok ké
ményein, mint az utczakon heverészők csibuk- 
jaiból. A hány utcza, annyi féle légkör, de meg 
kell vallani, hogy egy sem közelit a pácsulihoz. 
A ki szemével, orrával, fülével vétkezett, az 
vezekelhet itt mind a hárommal, szemét meg- 
vakitja a por, gőz, füst; orrát gúzsba csavarja 
a megnevezhetlen illatkeverék, fülét siketté 
teszi az obiigát orditozás. Csak két érzéke 
marad egyelőre menten az ízlés s tapintás; ha
nem csalódik, a ki azt hiszi, hogy e kettővel 
is boldogul. Csak egy utón kell egyszer végig 
mennie és elveszti étvágyát egy hétre, ha pedig 
a tömött utczákban lassan sétálni mer, azt is 
megtanulja, hogy az itt valók leglcevésbbé sem 
tapintatlanok.

Kocsi, taliga, ember, öszvér, szamár, mind 
mozog, kiállt, ordít s a bábeli zűrzavarba beté
vedt idegent lökik ide oda, mint a biliárd 
golyót s örülhet egy szerencsés „Schlägernek“ — 
ha valamely zugba begurult, ott legalább kifúj - 
hatja magát. Az ily dolgot legjobb messziről

9*
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nézni. A legtöbb utcza szegletére ki ül egy cso
port fájós szemű paraszt, mellette fekszik ne
hány szamár, egy kutya, egy csomó veres 
hagyma, két rongyos gyerek s bámulják együt
tesen, hogy mily hőn csókolja őket sugaraival 
a nap. A pénzváltók ügyesen forgatják pénzei
ket s a kit lehet, becsületesen megcsalnak; a 
szamárbirtokosoknak —- ha mint gyalogjáró nem 
fogadod el megszamarittatásodat, akkor báksist 
kell kénytelenül is adnod. Minden lépten nyo
mon más-más arczokkal találkozol. Itt egy sereg 
sötét arczu arab, amott még barnább felső 
egyptomi, tovább még sötétebb nubiai s végül 
egy pár ragyogó homloku frakkos szerecsen 
bankár urfi, a ki a párisi dandykkel vetélkedik 
fekete gőgjével és elegans jukker fogatával. 
Mind eleven, fürge nép. Csupa szem, fül. Öltö
zete valamenyinek egy szabású, csak a kelme 
és a czifrázat árulja el, hogy melyik módosabb. 
Ilyen ruhához nem nagy szabómüvészet kell, 
akár ácsfejszével kiszabhatja akárki. Egy hosszú 
lebegő burnusz, ez az egész. Ez alatt azonban 
rendesen gyapotból készült mellényt viselnek, 
mely a test érzékenyebb részeit a naplemente 
után beálló nedves levegő ellen óvja, A vagyono
sabbak színes vagy fehér bő bugyogót és czifra 
gombos mellényt is hordanak.

Nem sokára ismét belekerültem az arab 
negyed szűk, rendetlen, düledező zigzugai közé, 
de nehány pillanat múlva már futásnak eredtem. 
Komolyan ajánlom mindenkinek, hogy a ki 
valaha ide kerül, lássa el magát legalább 10 
liter kölni vízzel, különben minden 3 perczben
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ötször elájul. Ha a világ minden rongyát, sarát, 
szemétjét, hulladékát ide hordták volna össze, 
akkor sem lehetne több in massa. Ebben él és 
sikít torka szakadtából egy pár ezer férfi és 
nő, ezt röpkedi körül egy pár millió légy es
szúnyog.

Kidőlt, bédölt házak egymásra hajolva, egy
mást támogatva, se ablakjok, se ajtójok. Egy 
lyuk. alól, melyen egy csoport meztelen gyer
mek bámul ki és rettentően sivalkodik : a többi
ott jár az utczán, megragadja kabátodat, rán- 
czigál elől, hátul s ezt kiálltja, — mely mint rém 
üldöz minden lépten — khavadsa, senyor baksis.

Az utcza sarkán kényelmesen üldögél egy 
arab nő, arczát kék kendő szegélyzi, melyen 
különféle rézpénz lóg, vállán éhes gyermek ül 
s néha nagyokat rúg anyja mellén. Az asszony 
elé egy kis gyümölcs van kiterítve valami fol
tozott zsákdarabra, melyről hosszú legyezővel 
űzi a piszkoló rovarokat, éles hangon kiáltoz 
a járókelőkre, hogy vegyenek valamit, de nem 
igen akad ember, a ki a kitálalt delicatessekre 
vágyódnék. Oh, de visszatérésünk alkalmával 
a comicum inkább tragicummá lett átváltozva. 
Jeremiás siralmai e városra is teljes mérvben 
ráillettek, népe nagyrészt szét űzve, palotái 
romba heverve siratták hajdani nagyságok em
lékeit. Szétoszlott a nemzetközi igazságszolgál
tatás, mely franczia elnökség alatt volt szer
vezve 3 napi ott létünk mind csak fájdalma
sabb képeket tárt lelkünk elé, a mozgékony 
néptömeg helyét az angol katonaság foglalá el. 
Ruházatjuk piros zubbony, szürke nadrág piros
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zsinórral kivarrva, fehér kalap és sötét szem
üveg, az utczákon a közlekedést lerombolt há
zak magas halmozata zárolá el, más helyeken 
el nem robbant, czukorsüveghez hasonló gyer- 
meknagyságu bombák rémiték el a merész já
ró-kelőket. A consulok terén leégett 5 emeletü 
házak magasba meredező fekete oszlopai mu
tatták egykori imposans létüket s ágyak függ
tek le a szobák szegleteiből, a boltok betörve 
s a kereskedők, szatócsok módjára, kis sátrak 
alá guggolva vagy a kapuk fülkéibe vonulva 
helyez ék ki primitiv portékáikat; ily kereske
désből alexandriai emlék gyanánt 5 darab zseb
kendőt vásároltam. Hévnapos, poros utczákon 
át a tenger szélére jutánk, hol a tenger sós 
vize gyenge zöldeskék szint játszott, mely első 
gyermekkori eszményünk tiszta szemeire emlé
keztetett. Bizonyára megköszönhetné a bókot, 
sok kényes hölgy, ha ezen parti vízhez hason
lítanék szemeit! Itt van a „Paradicsom kávé
ház“ czölöpökre építve. Itt étkezett velünk 
mintegy 300 törzstiszt, köztük Wolseley, Sey
mour s más tengernagyok, itt voltak a nem
zeti szövetségek saját képviselőik által megtes
tesítve ; az angol a törökkel fráternizált, az 
orosz a némettel billiárdozott, az éjszakameri
kai a porosz vagy angollal sakkozott; az olasz 
a francziával étkezett. Ebéd után gyümölcs 
gyanánt bizonyos ugorka alakú gyümölcsfélét 
raktak élőnkbe, melyet „bánánnak“ neveznek, 
a külboritékot lefejtve az egész gyümölcsöt 
megeszik. Én is megkóstoltam ezt a keleti „rá
ntást", de émelygően édesnek találtam. Azért
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a baksis kedvelőknek kihajtottam vetélkedés 
tárgyául.

Délután 4 óra felé az európai részt tettük 
újból vizsgálódásunk tárgyául.

A khedive palotája, honnan a tengerre oly 
meglepő kilátás nyílik, nem sok sérülést szen
vedett. A khedivet állítás szerint Arabi meg
gyilkoltatni rendelé, de ezt az arabok sem ta- 
vék; azért a palota légberöpitése lett elhatá
rozva, de ezt már az angol csapatok akadá
lyozzák meg. A Lazaristák collegiumát leégették. 
A sok felirat számos tanintézetről tanuskodék, 
melyek most természetesen bezárva valának. 
Az iskolák, nyelvészet, kereskedelem, ipar, szó
val a reál irány képviselői. A székesegyház, 
mely a ferenczrendüek hatósága alatt álló szent 
Katalin templom és a capucinusok szt. Polycar 
czimü egyháza épségben maradtak.

Egy moschét nyitva találtunk, bemenve a 
pitvart gyékény, belebb pedig szőnyeg fődé a 
talapzatot. A kupola emeletes ivezetekre neheze
dett, közepén egy zsinagogaszerü emelvény, 
fal ián a koránból vett idézetek szolgálnak a 
buzgó mozlimek épülésére.

Minthogy pedig az idő már estvére hajolt 
s a szürkületet is még rémes és veszélyesnek 
tartottuk: ez okból bárkánkhoz sieténk. Itt 
egy arab temetéssel találkozánk, csaknem futva 
vitték fejlógató halottjukat. Egy ily temetésről 
vezetőnk azt állitá, hogy az ostrom végeztével 
a leleményes arabok kincsekkel megtömött ko
porsókat temetési szertartás kíséretében el 
akartak sikkasztani, de rajta vesztettek és főbe
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lövettek. Valóban Alexandria most szánalomra 
méltó árva, a mit ősatyjától örökölt, hírnevén 
kívül, mind elvesztél

Az utolsó nap összevonták a „Selene“ hajót 
„Satumé“ hajóval s átköltözve, búcsút vettünk 
alsó Egyptomnak most romba dűlt, egykor pe
dig legszebb városától, melynek vidéke a kis 
Jézusnak menedéket nyújtott, Mózesnek bölcső
jét ringatá. Íme Nagy Sándor városa, Kelemen 
s Origenes tanszéke porba hullva, Szent Márk, 
Athanáz, Cyrill székhelye megalázva fekszik, 
így tévé tönkre Szent Ignácz és Polycarp hazá
ját a kíméletlen vadság, századokra hagyván 
felépülését.



Európa üdvözlése.
XXII.

Alexandria szomorú panorámáját odahagy
va, alig indultunk a nyílt tenger háborgó hab
jain, midőn a betegség jelei kitörni kezdettek. 
Megkevesbedett hajónk lakóinak száma, de elő
kelő, tekintélyes személyekben gyarapodott. 
Velünk jöttek a német fő consul, a nemzetközi 
főposta igazgató, a nemzetközi törvényszék el
nöke, bírák, zeneművészek, egy gyógyszerész 
Magyarországból Markstein Károly szeszgyáros, 
egy spanyol szerzetes Mexikóból, Palmieri és 
Petrone olasz tanárok és négy lapszerkesztő, 
kiknek körében lenni egész élvezet volt. Az 
említett főhivatalnokok 3 havi szabadságot 
nyertek, mert a hivatali helyiségek romokban 
hevertek, a gyógyszerész még háza eredeti he
lyét sem tudta biztosan feltalálni, minden va
gyona oda lett; de remélé, hogy kormányától 
kártérítést nyer.

A „Saturnó“ gőzösünknek, mert a „Selene“ 
Alexandrian ál maradt, legkedélyesebb egyéne a 
spanyol barát, a ki talpraesett ötletei által a 
szomorúakat valóban íelvidámitotta; majd bű
vészet! mutatványokat adott elé, találós kérdé
sekkel faggatott, majd egy mexikói prédiká-
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cziót mondott, mely nevetséges voltára tekintve 
fölülmúlta Abraham a Sancta Clara e nemű 
beszédeit, szóval ezen leleményes eszü barát, 
komoly társaságunknak lelke volt. A leghosszab 
tengeri ut Alexandria és Corfu közt terül el, azért 
szükséges is ily helyeken, hacsak agyonunat
kozni nem akar a kellemes társas kör, hisz itt 
4 napon át egen s vizen kívül ritkán lát leg
alább a távolban sötétlő hegyormokat. Súlyo
sabb fogságot nem képzelhetnék, mintha valaki 
csak is e térben mozogna, tudom, hogy elfe
ledné még a keresztnevét is.

Érdekes lesz megjegyeznem, hogy a tár
salgás latinul folyt, minek következtében a ki
ejtés helyességét illetőleg sokszor eltérések ke
letkeztek; különösen a spanyol, olasz és fran- 
cziák saját kiejtésük szerint bírálták a latin 
betűk kimondását a c betűt cs-nek, a g betűt 
olykor ds-nek ejtették ki. Ebből egész tudomá
nyos vita fejlődött; az említett latin fajok e 
kérdés eldöntése körül legilletékesebbnek hit
ték magukat s azzal argumentáltak, hogy c 
betű nem létezik s ez a magyar és német nyelv 
sajátságos betürendszeréből van kölcsönözve.

Ezekkel szemben mi a történelmi tényekre 
hivatkozánk, hogy a latin nép a görögtől szár
mazik, következőleg a latinra nézve a görög 
az anyanyelv; már pedig a görög betűk kiej
tése felől jelentékeny nézeteltérések vannak 
ugyan, de abban mind Reichlin, mind Erasmus 
hívei, úgyszintén az uj görögök is megegyez
nek, hogy a g vagy d vagy torokhangu erős 
ghámm’a hangot ad, a c betűre vonatkozólag
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a zétá vagy ssitá közt egy esetleges erősbb 
hang a c lehetett, miután a latinban is néme
lyek az s betűt hol аз-nek, hol շ-nek hangoz
tatják.

A nyelvtani vita oly érdekeltséget keltett, 
hogy a német főconsul szintén részünkre ál
lott, s abban állapodtunk meg, hogy hazatérve 
tüzetesebben levél által fogjuk egymást felvilá
gosítani.

Ezen időtől a német főconsul társaságun
kat igen becsülte s a szentföldi utazásunk al
kalmából nyert tapasztalatok felől tudakozó
dott. Ezek tolmácsolásában mi sem voltunk
restek, a mint éreztünk, úgy mondottuk el 
észrevételeinket.

Fájdalommal kellett Jeruzsálemben észlel
nem a keresztény népek azon összeférhetlensé- 
gét, melynólfogva azon legszentebb ereklyéjük, 
— a szent sir temploma felett — a hitetlen 
muzulmán rendelkezik s a helyett, hogy a tö
rök birodalom is, mely jelen szervezetében, 
mint egy koronás orvos megjegyzi, súlyos be
tegségben sinlődik, a keresztény vallás magasz
tosan alakitó szellemét felöltené, azt továbbra 
is a tespedés alatt szenyben, gondozatlanul 
hagyják. Minden, ugyanazon valláshoz tartozó 
hivő, saját szent helyét hatalmában bírja, egye
dül a keresztény nép közt՝ uralkodó visszavo
nás nem engedi visszaszerezni a legdrágább 
kincsét.

A kutatások korát éljük. Schliemann a 
trójai romok felfedezésére áldozatokat tesz, váj
jon keresztény kormányok támogatása folytán
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nem akadna-e ily vállalkozó szellem, hogy a 
földalatti üregek, folyosók 
annyira gazdag Jeruzsálem is kutatás tárgyát 
képezze s ez által nemcsak szent vallásunk, 
hanem a tudománynak is jelentékeny szolgála
tokat tenne

Jeruzsálem legszebb kapuja, az úgyneve
zett damascusi kapu közelében a föld alatt 
egész boltozatos építmények láthatók máig is, 
melyek a máltai lovagrend kolostorát képezék; 
továbbá a próféták és királyok sírja, mindezek 
oly műemlékek, melyek a tudományos meg
figyelés által valószínűleg vívmányokat teremt֊ 
beimének.

építményekben

A társaság szívesen hallgatta s alapos 
megjegyzésekkel kisérte az e tárgyban leime 
rülhető nehézségeket.

Örömmel vettük észre a horgonyok lebo- 
csátása alkalmával, hogy Corfu előtt állunk. A 
városhoz most közel nem juthatánk, mert a 
görög hajók tengeri hadigyakorlatot folytattak. 
Agyukkal tett czóllövéseik azonban nem síké 
rültek, legalább a míg Coríu előtt vesztegel
tünk, csak a tenger nyelte el az ágyúgolyókat. 
Roppant népség gyűlt a corsóra s bámulta a 
veszélyes műveleteket.

Azt gondoltam, hogy régi jó barátunk ed
dig megfeledkezett ígéretéről, de íme, alig pi
hent meg hajónk, ott termett a fürge Eiländer 
Arthur, kivel annyi kellemes órát töltőnk, rög
tön fölkereste az alexandriai német főconsult, 
kitől a város viszonyai felől tudakozódott. — 
Megajándékozott egy nagy kosár gyümölcscsel,
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különösen őszi baraczkkal és szerencsés haza
térést kívánva egymásnak, jó barátunk ismét 
Corfuba vitorlázott.

Rövid fentartás után hajónk az utolsó ál
lomástól is elbúcsúzván, vígan lejtett a habok 
szárnyain. A hajón egy ökröt ütöttek le rop
pant drasticus módon, de csakhamar ott ter
mett a mi mészáros társunk s egész kedvtelés
sel végezte, mint műértó szakmáját, ezért ju
talmul a zarándoktársaság a legjobb részt kapta 
ozsonára.

Egész 6 napi utunk szárazon folyt le, de 
mikor Lissa és Pola felé közeledőnk, hol egy
kor Tegethoff tengernagy az olasz hadihajó 
fölött oly fényes győzelmet aratott, megeredtek 
az ég csatornái. Itt láttam a tengeri táviratozás 
sajátos nemét. Pola mellett van egy világi to
rony, ennek közelébe jutott hajónk s a távirat, 
eszméit különféle zászlók felhúzása jelzé, a mi
ket tévedések kikerülése végett a toronyőr 
ismételt s e világitó toronyból tengeri huzalon 
küldik szét a táviratokat.

Ezután a partok mind összébb huzák a 
tenger terjedelmét s lelki örömmel üdvözöltük 
a rég látott pontokat. De örömünk csak akkor 
lett teljes, midőn Trieszt partján kikötöttünk. 
Igen! ekkor önérzettel mondhattuk el a költő 
igéit:

„Partra szállottam. Levonom vitorlám;
„A szelek mérgét nemesen kiálltam 
„Sok Charibdis közt, sok ezer veszélyben 

„Izzada orozám.
„Dicsőség Neked menny és föld hatalmas Istene!

vvwvvwvvvvvw



Itthon.
XXIII.

A ki idegen világrészeken, különféle tenge
reken saját lakhelyének fáradalmába szerencsé
sen eljut: az joggal mondhatja: Istennek hála, 
itthon vagyok.

Ezen %ondolat nyugtatá meg kifáradt lé
nyünket 8 egészen „othon“ képzeltük magunkat, 
midőn egy kis társaság magyar nyelven cserélte 
ki eszméit, a triesti országos kiállítás müdarab 
jai és a megelőző napon ejtett bombamerénylet 
felől. E kiállítás az osztrák-magyar birodalom 
nak ipari s culturális előnyeit meglepő sikerrel 
tüntette fel, csak az a kár, hogy az „italianis- 
simik“ ezen alkalommal is oly veszélyes politi
kai tüntetést insceniroztak közös hazánk ellen

Triesztbe érkezésünk után a pénzügyőri 
hatóság kétszer vizsgálat alá vétette holminkat 
s egyik társunkat, ki Corfuba dohányt vásárolt, 
keményen megbírságolta, habár annyi dohánya 
volt, hogy zsebeiben elfért.

E nem remélt fatum után a zarándokok 
nagy része a szép indóházban telepedett le, 
mert szándékunk volt még az nap elutazni. A 
kisebb rész pedig vendéglőbe szállt, hogy más
nap Velenczébe kirándulást tehessen.
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Nagy öröm tölté el szivünket, midőn az 
sz. Antal templomának plébánosa tudomásunkra 
hozta, hogy XIII. Leo szentségéé atyánk áldását 
még tengerre szállásunk napján megküldötte. 
Mély hódolattal fogadtuk a rendkívül megtisztelő 
atyai kegyességet és pápa ő szentsége hosszas 
élete és boldogító kormányzásáért Isten oltára 
előtt esedezve, háromszoros „éljen“-nel fejeztük 
be hálaimánkat.

Lelkünk igényeinek eleget tevén, testünk
ről sem volt szabad megfeledkeznünk. Ekkor 
ettem egy német kávéházban régóta kívánt 
ízletes ebédet, melyért szívesen megfizettem a 
borsos illetéket, majd meglátogatta ; a szakái 
és bajusz irtó mesterét, s meglehetős kínzás 
után, mert a szőrmez már hüvelyknyi hosszú
ságra kinőtte vala magát, megszabadultam az 
alkalmatlan takarótól. Némelyek tengeri fürdőt 
vettek, én a fürdést Budapestnek hagyományo- 
zám, hanem e helyet magam nevében szülővá
rosomba, társaim nevében pedig Budapestre táv
iratozva, jeleztem szerencsés megérkezésünket.

Alig vártuk már elindulásunk perez ét, 
végre délután 6 órakor a gőzmozdony sivitó 
hangja kíséretében tovább robogtunk. A coupék 
zsúfolásig meg voltak tömve, mert a kiállítás 
ez idő tájban sok látogatót vonzott és taszított 
el magától. Mi elégülten tekinténk vissza a 
folyton kísérő, de most általunk „lenézett" 
tenger dühére, s nem törődve többé szeszélyei
vel, magán társalgásra adtuk magunkat. Nemcsak 
nekem, hanem utitársaim előtt is feltűnt, hogy 
az egész 22 napi tengeri utazás alatt egyetlen
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magyar tengerészt sem láttunk, pedig a Loyd 
társulat több mint 80 hajóval rendelkezik, s a 
magyar államunk is jelentékeny összeggel járul 
a társulat fenntartásához.

Panaszolkodunk, hogy a hivatali pályák 
mennyire tultömve vannak, ime, a Loyd társa
ság legkevesebb 4000 személyt igényel az üz
let vezetésre, s a mellett, hogy busásan díjazza 
tisztjeit s egyébb alantos hivatalnokait, még is 
annyi időre terjedő utazásunk közt sem talál
kozhatunk bár egyetlen egy magyar tengerészszel.

A másik észrevételünk a jeruzsálemi za
rándokházra vonatkozik.

ügy tudom, hogy e zarándokház alapjához 
már sz. István királyunk jelentékeny összeggel 
járult s azután nemcsak uralkodóink, hanem 
egyesek is tettek e czélra adományokat; s mégis 
bár czimében sincs meg az erre emlékeztető mon
dat, neveztetvén az „osztrák zarándokháznak.“ De 
e mellett a magyar honfiaknak is nem ritkán zo
kon eshetnék, hogy magyar aligazgatója sincs 
e zarándokháznak s minden szívélyesség mellett 
is esetleg bizonyos hidegséget érezhetnének. 
Ezért szükséges, hogy a dualisztikus elv e za
rándokház elöljáróságánál meg legyen tartva, 
vagyis, hogy német igazgató és magyar aligaz
gató létezzék a jeruzsálemi eddig „osztrák za
rándokház“ vezetésénél

A kellemes éji szellő e közben alvásra 
vott, minek csaknem hajnalig szívesen áldo
zunk: ekkor a regényes tájék gyönyörköd- 
tetté felüdült kedélyünket és csakhamar a váll- 
ponthoz: Pragerhof elé érkezőnk. Itt azonban
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sokáig kellett várakoznunk, mert a bécsi vonat 
majdnem 3 órát késett, tizenegy óra tájban in- 
dulánk Magyarország felé. A hőség magas foka 
bágyasztólag hatott tagjainkra, de mégis igye 
kéziünk leküzdeni a ránk nehezedő hatás ere
jét, a mi sikerült is a társaság nagy részének. 
Most egész nagyszerűségében szemlélhettük a 
csendesen hullámzó Balatont és a távolból im
ponáló Tihanyt, a velenczei tó sással benőtt 
partját, de ekkor már az est is beköszöntött s 
midőn Budapesthez közeledőnk, már teljes sö
tétség boritá el a láthatárt.

Őrökké lelkembe lesz vésve Budapestre 
érkezésünk meglepő eseménye. Amint kinézek a 
coupéból, roppant néptömeget világítottak be 
az indóház lámpái, azért elővigyázatra intém 
Agáczy plébános barátomat, kivel mindenütt 
együtt utaztam. „Budapest!" felhangzott ez 
öröm szó, a coupék zárai megnyílnak, s erre oly 
hatalmas „éljen" zengé át a levegőt, mely mind
nyájunkat zavarba ejtett. Hegyemé mintegy 
bajsejtelemtől eltelve, mihelyt észrevett, a cou- 
péhoz rohant „Wo ist mein Mann, Geistlicher," 
és én eltompulva a népsokaság rohama, éljen
zései által, egyebet nem tudtam szólni: „kérem 
bocsássanak." Ruháinkat megfogták, s mondha
tom, talán a levegőben úsztam, mert kezeimet 
s lábaimat m igáménak nem éreztem Erre egy 
ismeretes hang felkiált a tengernyi népből: 
„Avedik plébános ur, “ én, ki egészen álterálva 
voltam e rendkívül meglepő fogadtatás által, 
csak sírva íelelhetém: „jaj atyám,“ de nem ő, 
hanem lelkes és buzgó algondnokom, ki szülő

ié
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imtől értesülvén hazatérésünk ideje felől, Buda
pestre feljött. Mi történt ezután velem, csak az 
óvatos gondnokom előadásából tudhatám meg. 
Átvette ő podgyászomat s a roppant néptöme
gen áthatolva, a szabad térre jutottunk. Itt a 
serviták templomából zászlók lobogása, díszes 
assistentia és fehérbe öltözött leánykák disz- 
sora mellett, egy fiakerbe ültünk és a Duna 
partnál bámészkodó népsokaságon áthaladva, 
jólel kü képviselőnk lakásán beszállásul tűk ma
gunkat.

Két napon át tárták pihenőt Budapesten, s 
innen a vendégszeretet őszinte barátjától forró 
hálanyilatkozatok közt búcsút véve, szülőváro
som felé siettem. Már messziről üdvözölt a rég 
látott két tornyu templomom, mire keblem is 
élénkebben repesni kezdett, hisz már pár perez, 
s hon vagyok. Az indóháznál lelkes öröm és 
üdvkiVánatokkal halmoztak el számos barátaim, 
jó híveim, koszorút, bokrétát nyújtottak, engem 
pedig a viszontlátás csaknem némává tett. A 
plébánia lak telve volt várakozó közönséggel 
s Jeruzsálemből· hozott emlékek rövid idő alatt
szétosztva voltak.

S most, midőn bevógzett veszélyes utamon 
szerencsésen áthaladhattam, hálát zeng ajkam, 
térdre borulva magasztal lelkem téged, oh ha
talmas Isten, ki fölöttem is annyi nehézség és 
küzdelmek közt őrködni kegyeskedtél és ked
ves hazámba épségben elhozál, oh mert bol
dogabb és szebb haza nincs más e földön, mint 
a magyar haza
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