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integy nyolcz éve lehet, hogy három angol ifjú Londonban csolnakot 
vett, és ezt a Rajnán és Majnán fölfelé gőzhajón magával hozva, ez 
utolsó folyó végétől az ezt a Dunával összekötő Lajos-csatornán át 
és a Dunán leevezve, hozzánk Pestre érkezett; könnyű maliagony-
fából épiilt hajójuk csolnakdánkban látható; — három évvel ezelőtt 
a rotterdami Yacht-clubb tagjai meg akarták kisérteni ezen utat, 

úgy, hogy a Rajnán is evezve mennének fölfelé, de a kezdeményező túl erőltetés és 
meghütés következtében Cölnnél (a hol még csak a Rajna nehéz része kezdődik) 
megbetegedve, rövid idő múlva meghalt, és igy az egész vállalat abban maradt; — 
szinte azon időben két, a csolnakászatot kedvelő angol a Majna hajózását kisértette 
meg, de az alacsony vizállás következtében alig érhetett a folyó felerészéig; — néhány 
évvel elébb egy öt tagból álló angol társaság Mannheimtól indulva ki, a Rajna 
nagy részét lefelé evezte; — mindezen részleteket egybefüzni, az eddig soha nem 
sikerült, sőt lehetlennek tartott feladatot valósitani a Rajnát egyedül evező- és vitor-
lával, gőz- és vontató-erő segitsége nélkül, fölfelé megjárni, s igy az, Európát egyik 
végétől a másikig átmetsző vizi utat összeállitani, sőt ha lehetne, ezt az utasoknak 
és a kereskedelemnek ezáltal mintegy bemutatni, haszonvehetőségét lassan részle-
tenként személyesen megvizsgálva, felette minden kitelhető tudósitást szolgáltatni, 
a vizek erejét, mélységét kutatni, a liirhedett veszélyek és akadályok mibenlétét 
megtekinteni, s afelett fölvilágosítást adni : ez volt czélja azon utazásnak, melyre 
Rosti Pál barátom és én vállalkoztunk, és melyet röviden és minden mesterséges 
kiállítás, minden regényes feldiszités nélkül, szerény valóságában bátorkodom a 
nyilványosságnak és közhasználatnak e sorokban átadni. 
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Hogy egy eddig nem valósithatott, sőt lehetlennek mondott vállalatba fogni 
mertünk, nem önerőnk túl becsüléséböl eredt, hanem egyedül azon meggyőződésnek 
következménye volt, hogy az angol hajóépités oly előmeneteleket tett s oly végtelen 
felsőbbséggel bir minden más nemzet ebbeli gyártmányai felett, (melyekkel eddig a 
kísérletek nagyobb részt tétettek), hogy Londonban kikeresve utunkra a legezél-
szerübb hajót, nagy előnyünk lesz mások fölött; különösen pedig sikerünk reményét 
az ujabb időkben Angliában használatba jött úgynevezett „outrigger"-ekre alapítottuk, 
mik a hajótestén túl nyúló evező-támaszok, és melyek által az evező hosszabb emel-
tyűt nyerve, annak hatása sokszoríttatik, míg ellenben hajtása könny íttétik. 

Mindenekelőtt tehát szemügyünk volt ily alkotású hajót szerezni, és ezt Rich-
mondban William Wheeler hajó-épitésznél fel is találtuk. Hossza 22 láb, szélessége 
3 láb 2 hüvelyk, vékony norvégi fenyő-deszkákból épülve s két ember erejének 
megfelelő, mert egész felszerelésével, evezők és vitorlákkal együtt csak két mázsát 
nyom. Közepén két pár ,,outrigger"-e van, hogy a benn ülő két ember mindegyik 
két evezővel egyszerre dolgozhassák. Minthogy, a csendes richmondi vízre lévén 
készítve, oldalai igen alacsonyak voltak, mi pedig széles, habos vizeken járni kény-
telenittettünk, sőt vitorlát is kívántunk használni, oldalait négy ujjnyival magasabbra 
emeltettük, kivágatván az „outrigger"-ek helyeit, de oly módon, hogy vitorlázásnál 
befelé hajtva az említett evező-támaszakat, ezen nyílások beléillesztett deszkács-
kákkal bezárathassanak; hogy pedig oldalszél vitorlázásnál oly könnyen fel ne 
forgatathassék, és a hajó közel járván a szélbe, irányából ki ne nyomassék, egy két 
hüvelyknyi „keel"-t erősítettünk talpához. — Végre Ellidának kereszteltük. 

Mig ezen apró változások megtétettek és több más ily hosszu útra szükséges 
apróságok elkészültek, Londonban várni kénytelenittetvén, oly szerencsések voltunk, 
egyikének azon világhírű angol „Regatta"-knak tanúi lehetni, melyek évenkint több 
helyen tartatnak, és minthogy ezen könyvecske leginkább azok számára van írva, 
kik a férfias csolnakázási „sport" tettleges baráti s pártolói, emelni vélem érdekét, 
ha az emiitett hajósverseny rövid vázlatát ide csatolom. 

A verseny, melynek tanúi voltunk, Henley helységben, mintegy nyolcz iriér-
földnyire Londontól, a Temsén tartatik évenkint „Henley Iíoyal Regatta" név alatt, 
és a kormány különös pártfogása alatt áll. Két napig tartott déltől estvéig, és 
mindegyik nap tíz versenyzés volt. Az ezereknek kényelmes ülést szolgáltató 
állványokon kivül, végtelen sokaság volt jelen, mely a folyó mindkét partján foglal-
ván helyet, a közeledő versenyzőket örömrivalgások között szokta, mennyiben lehe-
tett, futva kisérni, az egyes versenyek közti időt pedig mindenféle nemzeti játékokkal 



töltötte. Ezenkívül még igen alkalmas nézühelyül szolgált a folyón átvezető köhid, 
mely hintók stirü sorával volt eltelve, melyek, úgy, mint az az angol lóversenyeknél 
is szokás, helyeiket már több nappal elébb oda állított üres kocsik vagy szekerek 
által foglalták volt el. A díjak, hol csolnakda-társulatoktól, hol asszonyságoktól, hol 
a kormánytól felajánlva, hol magán-fogadások voltak. 

A versenyek minden alakú s nagyságú hajókon történtek, de azok, melyek 
együtt futottak, mindig oly egyenlők voltak, hogy csak az orrukon kitűzött kis zász-
lócska által voltak megkülönböztethetők. A csolnakok mind igen hosszúak, keskenyek 
és az elébb említett „outrigger"-ekkel vannak ellátva. Teszem fel 'egy nyolcz evezős 
hajó 47 lábnyi hosszú és alig 2 lábnyi széles, míg az evezők 14 lábnyi hosszúak. 
Hogy mily ügyes és pontos egyformasággal kezelik evezőiket, arról senkinek sem 
lehet fogolma, a ki nem látta; az út a vizén póznákkal ki van jelelve, és a futás 
kezdete előtt „watermannu-nak nevezett rendőrök egyenkint sajkáikon evezve előre 
indulnak, hogy a netalán útban álló hajókat eligazítsák. A víz fordulata következté-
ben eleinte orrukkal jöttek nekünk a hajók, és a színeket ily távolságban meg nem 
különböztethetvén, oly kevéssé tudtuk kivenni, melyik a nyolcz evezős versenyző s 
melyik a rendőr két evezős hajója, hogy ez fogadás tárgyává is vált köztünk, melyet 
egyikünk sem nyert, mert a versenyző hajó csak később jött , a kérdéses nyolcz 
evezős pedig csak kísérő, a futáshoz nem is tartozó csólnak volt. Valóban bámulatra 
méltó ügyesség oly kis csolnakon, nyolcz hosszú evezőt a kitelhető legnagyobb 
sebességgel úgy hajtogatni, hogy az csak kettőnek lássék. Valahányszor az evezők a 
vízbe merültek, mindannyiszor a hajó fele testével kiemelödött a vízből, és mintegy 
megugorva szökött előre. 

Érdekes látni, mint szállnak partra ily verseny-csolnak sajkásai : mindenek-
előtt a hosszú evező lassan bevonatik, azután két kézzel, mint egy „egyensúlyrúd" 
felemelve egy a parton álló egyénnek átadatik, azután a hajós legnagyobb vigyázat-
tal megfogja a számára kinyújtott kezet s igy emelkedik egy a parton e czélra 
készített kis hídra. 

Az evezésnél főczél a lapátnál mélyebben nem mártani vízbe az evezőt, s azt 
lehető legközelebb a víz színéhez hozni vissza, anélkül azonban, hogy a vizet érné. 
Voltak futások egy pár evezővel, két hosszú evezővel kormányos nélkül, és egyszer 
a nálunk sandolinnak nevezett „Canoe"-kan. Hogy az ember ezen felette nagy ügyes-
séget megértse, szükséges tudni, hogy a kik ily versenyben részt akarnak venni, és 
következőleg már is jeles hajósok (oly országban, hol majdnem minden ember hajós) 
két hónapig rendes „training" szabályai alá jőnek, minden nap kétszer együtt 



tartanak hosszú evezési gyakorlatot, azonkívül szabadabb lélekzet megszerzésére, 
minden nap a reggeli órákban félóráig szaladási gyakorlatot tesznek, csak ürü, vad 
és marhahús van megengedve ételül, italul leginkább thea és sherry, sör épen nem, 
víz csak kevés. 

Az emiitett versenyben legtöbb dijat nyertek az oxfordi tanulók, kik egyáta-
lán mindenütt, mint a legjobb hajósok ismeretesek, noha a cambridge-i deákok és a 
londoni csolnakda veszedelmes vetélytársak voltak. Egy Woodgate nevü ifjú a két 
nap alatt öt versenyben vett részt, és négyszer a győztesekkel volt, egy ízben maga 
nyert kettős evezővel. 

Bevégződvén másodnap este a versenyzések, a győztesek mind egy kis 
kertbe hivattak össze a víz partján, az illető, sokszor nagyértékü nyeremények 
átvételére. Első rendű jegyeink bennünket is feljogosítván a belépésre, ezen nagy 
ünnepélylyel véghezvitt szertartást közelről szemlélhettük. Ugyanis az egész ügyet 
vezető elnök (Steward) sorban előhiván az illető nyertest, vagy nyertes fél képviselő-
jét, rövid „speech"-el üdvözölte ezen közhasznú, (a nemzeti hatalmat és jólétet fenn-
tartó hajózatot fejlesztő), nemes és férfias gyakorlatban mutatott nagy ügyességeért, 
és sokszor az illető is rövid szavakban köszönte a megtiszteltetést, azután pedig a 
hallgatóság „cheer"-ekkel (éljenekkel) üdvözölte a diját kézbe vett nyertest. 

így végződött azon ünnepély, melyben elejétől végig a legnagyobb részvét 
volt észrevehető a társaság minden osztályában. A víz, meddig csak látni lehetett, 
el volt lepve mindennemű és alakú csolnakokkal, melyekkel az ügyes hajósok bámu-
landó sebességgel mozogtak a tömegben. Különösen mulatságos látvány volt egy kis 
„propeller" (csavargőzös), alig valamivel nagyobb egy séta-csolnaknál, mely anélkül, 
hogy legkevésbbé is alkalmatlan lett volna a többi hajónak, mint egy jól tanított 
iskolaló, czirkázott a tolongó sajkák közt. 

Szép, holdvilágos este lévén, tarka egyvelegben sietett le a Temsén a kis 
hajóraj; sokan egész Londonig evezve; kevesen talán annyira megelégedve napjukkal 
mint mi, kik nem csak igen kellemes mulatságot élveztünk, hanem számtalan érde-
kes tanulmánynyal gazdagodva tértünk haza. 

Elkészülvén hajónk, azt a Rotterdamban készülő „Cologne" gőzösre feladtuk, 
magunk pedig Dover-en keresztül Ostende-be mentünk, hol a folytonosan viharos 
tengeren alkalmunk volt, egy pár hasznos gyakorlatot tenni vitorlás-csolnakokkal, 
onnét pedig Rotterdamba siettünk, alig várhatván a perczet, melyben kalandos 
utunkat megkezdhessük. 







— — — — ad navim descendimus omnes, 
Consedero suis in transtris quisque, manusque 
Inplioiti validis pulsabant aequora remis. *) 

jyönyörü nyári hajnal volt, midőn felöltve hajós-ruháinkat **), 
,Ellida' hajónk felkeresésére indultunk; mert elöbbeni nap délután 
érkezvén Ostendéböl, egész időnket arra voltunk kénytelenek for-
dítani, hogy azt a harminczad körmeiből kiszabadítsuk, a mi nem 
volt csekély feladat, és annyiszor szakadtáig feszítendő türelmünk 
itt állotta ki első tüzpróbáját. Küldözgettek egyik hivatalból má-

sikba, majdnem ugy, mint más ismert országban, és „ h á r o m f o n t n á l " többre rúgó 
követeléseket tettek; de minthogy nem akarom a barátságos olvasót, kinek türelmét 
szintén több izben fogom igénybe venni, hasonlólag mindjárt eleinte tüzpróbára 
tenni, elhallgatom kellemetlen küzdelmeinket és mindjárt azon örömhírrel állok elé, 
hogy sikerült végre három forint lefizetése mellett az irott engedelmet, hajónk elvi-
telére kikeríteni, de már estve levén, hozzá nem férhettünk, és így történt, hogy 
csak elindulásunk hajnalán kereshettük fel. 

Megtalálván azt szerencsésen a várost átmetsző csatornák egyikében, egy 
„transport" fedezetén — azonnal átmásztunk ezen hajóra, és a vitorlavesszők csigáin 
fölemelve Ellidát, önmagunk vizbe eresztettük, podgyászunkat beleraktuk és elin-
dultunk, anélkül, hogy találkoztunk volna egy élő lénynyel, kitől utunkat kérdezhet-
nők. Kivergődtünk szerencsésen a csatornákból a széles Rajna torkolatába, és meg-

*) Orpheus : Argonaut. 
**) A Budapesti hajósegylet öltönyét : vörös flanel üng, kék nadrág, és ú j jas , hasonszinii nyakkendő, 

és barna szalmakalap kék szalaggal. 
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kezdettük utazásunkat jó kedvben és jó reményben, habár biztatásul még eddig mást 
nem hallottunk tervünk felett, mint azt, hogy lehetetlen;noha azok, kik lehetetlennek 
mondák, szintoly kevéssé ismerték a valódi akadályokat és a valódi veszélyeket, 
mint mi magunk. Az első nap mindjárt dús volt leczkékben és tanulmányokban. 

Legelőször is nagyon számitottunk a tengeri dagály segitségére, mely több 
mérföldnyire visszanyomva a lassan folyó vizet, haladásunkat nagy mértékben vala 
könnyítendő, de a folyónak Dortrecht mellett elváló másik torkolata közelebb levén 
a tengerhez, a dagály arra nagyobb erővel nyomul be, és ellensúlyozza azt azon az 
ágon, melyen kénytelenek voltunk indulni. A felett a végtelen esőzés Németországban 
és Schweizban nagyon növeszté a Rajna vizét, úgy, hogy ezáltal is csekélyebbé vált 
a dagály hatása. 

Noha a tájék nagyon kevés változatossággal bír, utunk mégis igen mulatsá-
gos volt. Számtalan kisebb, nagyobb vitorlás hajó és gőzös jár itt fel alá, és számuk 
még rendkívül szaporittatott azáltal, hogy Dortrechtben vásár volt. E vidék ország 
utjai a vizek lévén, mint nálunk kocsik, szekerek, lovasok tolongnak a vásárhely 
felé, ugy itt a hajók tarka tömege, kerülgetve, megelőzve egymást, sietett a közös 
légyottra. Mi tíz óra tájban értünk oda és azonnal százanként sereglett össze a 
kíváncsi nép, bennünket és különösen hajónkat csodálni. 

A hollandi hajók egyáltalán nehezek és kissé otromba kinézésüek, mi aligha 
nem a majdnem folytonos erős viharok által van indokolva, — annálinkább 
bámulták könnyű kis sajkánkat, melynek vékony deszkáira a legbátrabb sem merte 
volna életét bizni, legkevésbbé pedig most, midőn a tengerről keletkező szél gyanú-
san kezdé a tágas hullámokat borzongatni. o ö 

Nagyon eredeti kis város ez a Dortrecht; a Rajna számos széles ágai, s kisebb 
ezeket összekötő csatornák hálózzák körül, mint Adria királynéját a lagúnák, míg a 
vizből egyenesen kiemelkedő, fresco-festmények- s egyéb diszitményekkel ékesített 
házai és különösen a régi stylusban épült városháza nevelik a hasonlatosságot. Most 
pedig igen érdekes víg tekintetet adtak neki a számtalan hajók, és a köztük s 
rajtuk tolongó, vagy a parton sürgő népcsoportozatok, míg a számos fogadó ter-
meiből, sőt a mellettünk megállt gőzös fedelezetéről is víg tánczzene hangzott. 

' O O O CJ 

A tiszta világos nagy terem, melyben reggelire megtelepedtünk, csakhamar 
eltelt kíváncsi vendégekkel, kik szívesen megadták a korcsmárosnak a kis adót, 
hogy bennünket sziliről szilire bámulhassanak, sőt hogy a bátrabbak egy-egy érthet-
len kérdést is intézhessenek hozzánk, melyet egyébként az angolul tudó pinczér 
megmagyarázva, reá feleletet is szerzett. 



Mind evvel másodfél óráig elmulatva, magunkat jó reggelivel, hajónkat pedig 
„ballast"-ul két nehéz homok-zsákkal ellátván, kitűztük vitorláinkat és örvendve, 
hogy a szél átvette fáradságos munkánkat, kényelmesen helyet foglaltunk Ellidában, 
és rövid idő alatt eltűntünk a bennünket kiváncsi szemmel kisérö közönség előtt; 
csak egy kívánságunk volt, hogy tartana estvéig a kényelmes szél : 

Blovv! swiftly blow! tliou keel-compelling gale, 

Till the broad sun withdraws liis lessening ray. *) 

Sebesen haladtunk most a mind inkább növekedő szél segítségével, mi annál 
kedvesebb volt, minthogy nem sok tárgygyal találkoztunk, mi érdekesen foglalkoz-
tathatott volna bennünket. Fel s alá vitorlázó hajók s a távol parton füstölgő nagy-
szerű tégla-égetések, melyekhez a szükséges homokot a folyóban létező zátonyokról 
szedegetik, a tüzelőt pedig az iszapos mélységekben ássák : a minden hollandiai 
tájképen nélkülözhetlen szélmalmok s a roppant magas szekerek, melyeken tiz— 
tizenkét személy egyszerűn beleállitott székeken ül, és melyek bizonyosan a számos 
vízözönnek köszönhetik óriási kerekeiket; — ez volt minden a mit láthattunk. 

Mintegy két órát haladva, elértünk azon helyre, hol a Waalnak nevezett 
Rajna összekapcsolódik az úgynevezett ,,Bisbosch"-al, egy több mérföldnyi területű 
tóval, mely a mult században a tenger egy betörése által támadt és számos hely-
séget rejt medrében. 

Itt a szél kicsit túlságos kezdett lenni, és az óriás habok minduntalan fölfor-
ditással fenyegették a nyil sebességgel rajtok elsikamló sajkánkat, de vigyázattal 
kormányozva, a legfenyegetőbb habokat kerülve, szerencsésen átjutottunk, és noha 
Gorkum proinontoriumánál egynehány hab meglehetős mennyiségű vizet dobott 
hajónkba, mégis sikerült bejutnunk az emiitett hely kikötőjébe. 

A dortreehti jelenet ismételtetett, oly annyira, hogy csaknem erővel kellett 
utat törnünk a fogadóba, hol a nagy hánykolódás következtében némileg elfásult 
gyomrunkat kis sajt és groggal helyrehoztuk. Az örökös kérdezősködések már 
kissé untatni kezdtek, és egynek másnak oly feleletet adtunk, mint phantasiánk 
sugalta, noha elvitázhatlan tény volt tolakodó barátaink előtt, hogy angol tenge-
rész-tisztek vagyunk. Nem nagy kedvet éreztünk magunkban a biztos kikötőből 
ismét a dühöngő habok közé iramlani, de a tolakodás és kérdezősködés annyira fel-
izgattak, hogy még a vizkimerítést sem végezvén be, rögtöni elszánással újra kife-

*) Byron : Childe Ilarold's Pilgrimage. 



szitettük vitorláinkat és pár perez múlva ismét sebesen haladva, megelégedetten 
láttuk a biztos partot, bámuló lakosaival elmaradozni. 

Innét kezdve már folyó alakot ölt a Rajna,- és habár még igen tágas, partjai 
tisztábban kivehetők, a vidék élénkebb, és számos helységet, csinos, sőt nagyszerű 
úri-lakot láthattunk, de láttuk egyszersmind, első mutatványait is azon rémeknek, 
melyek rajnai — és egész majnai utunkon legtöbb bajt, legtöbb veszedelmet készí-
tettek, és melyek eleinte valódi borzadalommal töltöttek el; — értem azon hosszú 
kő-töltéseket vagyis sarkantyúkat, melyeket a parttól egyenesen a folyó közepe felé 
épitenek, a meder összeszoritása, és a vízfolyás sebesebbitése végett. Ezek sokszor 
tovább, mint a meder harmadrészéig benyúlva, oly örvényeket és rohamokat okoz-
nak, hogy csak legnagyobb erőmegfeszitéssel sikerült mellettük elhaladni. Ehez 
járult , hogy a nagy áradás következtében ezen veszedelmes építmények jobbára 
el voltak vizzel borítva, és nem egyszer hallottuk gyenge hajónk alját az álnokul 
rejtett kövekhez súrlódni; egyikét a nagy habok rejtve tartották előttünk, mig csak-
nem beleszaladtunk, és hajónk jeles voltának köszönhettük csak, hogy sikerült 
rögtön egészen a szélbe fordulva a mintegy száz ölnyire nyújtózó rém mellett 
elcsúsznunk. 

Estve felé a szél elállván, kidobtuk a „ballast" homokot, és ismét evezőhöz 
fogtunk, kérdezősködve a helylyel közzel mutatkozó hajósoktól, mily helységbe 
juthatnánk éjszakázásra. Ez nem igen könnyű feladat volt, mert az angolt kivéve, 
alig van nép, mely az idegent oly nehezen értené, mint a hollandi, és egész utunkon 
többre nem tudtuk vinni társalkodásunkat a bennszülöttekkel, mint„Wie viele hűre?" 
t. i. hány órányira van ez, vagy amaz helység; kivéve midőn sikerült valakit találni, 
a ki angolul, francziául vagy spanyolul tudott annyit, mennyi tengerész idejéből 
emlékezetében maradt. Ilyen nyelvtudós nagy emberré vált azonnal, mert egy részt 
kivánatainkat tolmácsolta a fogadósoknak, más részt pedig felhasználtatott, hogy 
szolgálatja jutalmául mitőlünk annyit tudakoljon ki, mennyit csak lehet. Most nagy 
nehezen sikerült megértenünk, hogy talán Bőmmel városába juthatunk késő este, ha 
jól haladunk, mi a folyó sebes árját tekintve, nem igen volt remélhető; de napnyu-
gotkor ismét fölelevenedett a szél, és habár eleinte gyengén fujt, mégis sebesebben 
vitt, mintsem fáradt karjaink. De majdnem drágán fizettük volna meg álnok szolgála-
tát, mert rögtön szélvészszé fajulva, menthetleníil felforgatott volna, ha a vitorlákat 
kezelő R. a parton felhőként kavargó por, és földig hajlongó fák által figyelmeztetve, 
rögtön el nem oldotta volna a vitorla-köteleket, ugy hogy az első roham bekövet-
keztével azonnal leereszthette a vásznakat; evvel azonban csak pereznyi menekü-



lésünk volt biztosítva; a mindinkább növekedő vészben a széles folyó közepén 
megállni bizonyos veszedelem volt, melyből evezéssel elég hamar meg nem szaba-
dulhattunk. Felhuztuk tehát egyik vitorlánkat mintegy két lábnyira és R. a vitorla-
vessző végét kezében tartva, kitartotta a szélnek a vitorla egy kis részét, mi elegendő 
volt arra, hogy gőzhajó-sebességgel tovább haladjunk, és ezen sebesség maga 
rövidítette kellemetlen helyzetünk idejét, mert alig egy fél óra alatt berepültünk 
Zalt-Bommel kikötőjébe, hol egy nagy hajó oldala mellé rejtődzve, fáradságos 
napunkat, melyben mintegy tiz magyar mértföldet tettünk árvíz ellen, szerenesésen 
bevégeztük. 
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tt minden tekintetben igen jó helyre akadtunk; mindenek előtt is igen 
.szerencsésen választottuk meg a helyet, a hol kikötöttünk, mert ali<>-
vonultunk be az emiitett nagy hajó mögé, néhány angol szót ejtve a 
,manoeuvre"-nél, midőn a kapitány megjelent fedelezetén, és termé-

szetesen perczig sem kételkedvén, hogy angolokkal van dolga, beje-
lentette magát mint oly embert, ki több évig az angol hajórajban 

szolgált, a chinai háborúban angol pavillon alatt részt vett és Batáviában egy évnél 
tovább időzött. Mind ezen nagy sebességgel elősorolt érdemei után, méltónak 
reményiette magát arra, hogy ajánlott szolgálatait elfogadjuk, a mi ellen természe-
tesen részünkről nem volt semmi kifogás. Azonnal kirendelte embereit, hogy minden 
a csolnakon létező tárgyat hajójába takaritsanak á t , és ez megtörténvén, Ellida 
pedig biztosan kiköttetvén, elvezetett a kis város legjobb fogadójába, mig tengerészei 
podgyászunk vitelében osztakozva, „avantgarde'£-ját képezték a bennünket seregesen 

követő városi népségnek. A fogadó közel volt, és annak irigy ajtai megfosztották a 
jámbor polgárokat mulatságuktól, arra utalván őket, hogy az ajtó előtt várjanak, 
míg valaki kijönne, megmagyarázandó a hallatlan eseményt. Tanyánk igen jó volt, 
tiszta, jó szobát és Ízletes, dús vacsorát nyertünk, (másodfél fontos beefsteakek, 
hideg sertés, sonka, sült baromfi, sajt, vaj, thea stb.) mihez ujdon szerzett bará-
tunkat és kalauzunkat, a Chinában és Batáviában volt kapitányt is meghíni el nem 
mulasztottuk, ki is ezen l e e r e s z k e d é s i i n k által felbátorítva engedelmet kért, 
nekünk családját bemutatni, mit igen örömest el is fogadtunk. Nagy érdekkel szem-
léltük czélszerü elrendezését csinos otthonnjának, és beszédbe nem ereszkedhetvén a 







lakosokkal, néma de barátságos kézszorításokat váltottunk a család öregebbjeivel. 
Mindamellett pedig időnk volt észrevenni, mikép kért kimaradásra engedelmet a 
tengeri hős, sőt felfogtuk neje feleletében e „tizenegy óra" megjegyzését. Pontosan 
eleget is tett az alku feltételeinek mulatságos vendégünk, mert tíz perczczel tizen-
egy előtt rögtön búcsút vett, és másnap reggelre Ígérvén visszajöttét, sietve eltávo-
zott, bizonyságul azon közbeszédnek, hogy a tengerész rendszerint papucs-kormány 
alatt van. 

Az ízletes vacsora, és a még szokatlan fáradság következtében tovább 
aludtunk a kelletinél másnap, és batáviai barátunk már nyugtalanul várt a fogadó 
teremében, hol a város naggyal nemzeti kíváncsiságtól vezetettve, és talán hitestársaik 
által is küldetve, kávét és liqueuröket hörpölgettek, és hosszúszárú fehér agyag 
pipákból füstölgettek, mindaddig, mig személyesen meg nem láthattak bennünket, 
átalánosan irigyelt barátunkat pedig végtelen kérdésekkel ostromolták, ugy hogy 
saját kifejezése szerint, arra is kellett felelnie, mit még maga sem tudott, termé-
szetesen következtetvén ebből az elkerülhetlen szükséget, tőlünk mindent meg-
tudakolni. 

Legelőször is díszmenetben körülvezetett a helységben, mi valóban egyike a 
legeredetibb régi német-alföldi városoknak. Utczái tisztábbak, mint nálunk sok úri 
ember szobája, és minden nagy czélszerüséggel bár egyszerűen és nagy kölcség 
nélkül van elrendezve. Szép kikötő, terjedelmes sétahely, számos nyilvános kút , sőt 
még kereskedelmi csarnok sem hiányzik, hol hetenkint kétszer nagyszerű üzlet folyik 
leginkább az európai hírű helybeli burgonyában. *) Batáviai hősünk is e szerény 
üzletre adta magát, mióta a házas élet örömeinek áldozta fel kalandos életét. Végre 
megszemléltük a templomot, egy nagyszerű góth stylusban épült egyházat, híres 
óriási orgonával; és utoljára fel is mentünk magas tornyainak egyikére, honnét bár 
tágas, de nem igen kellemetesen meglepő látvány tűnt fel előttünk : erős szél dúlt a 
végtelen lapályon, és merre csak a szem ért, csapkodó habokon és porfellegeken kivül 
egyebet nem bírtunk kivenni. 

A jeles fogadó, kellemes hely, és jó emberek könnyen rá birtak volna 
bennünket egy napi maradásra, annak reményében, hogy az alatt az idő jobbra 
fordul; de tudtunkra esvén, hogy ilyen itt a rendes időjárás, és hogy talán hetekig 
várhatnánk csendesebb napokra : a vacsorához hasonló villás-reggelit elfogyasztva 

*) Tudtunkra esett , hogy naponkint 1500-2000 mud (l1/* mázsa) burgonya szokott itt hajóra 
szállittatni, mucija 1 '/a forinttal. Azonkívül öt szivargyár van a városban. 
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és jó fogadósunktól nem különben kapitányunktól és családjától szíves búcsút véve 
tizenegy óra tájban, kisebbített vitorlával ismét útnak indultunk. A kikötőből a 
folyóba érve kereszt-szélre akadván, zavarba jöttünk vitorláinkkal, és a szél a 
hullámzó víz közepe felé kezdett ragadni. Nagy nehezen sikerült ugyan megfordul-
nunk, de nem mielőtt egy háromszöget képező, néhány ujnyira hullámzó vízzel 
fedett kőtöltésen akaratlan átugrattunk volna, hatalmasan megkongatva hajónk 
„keel"-ját. Jó fertály órába került, inig ismét a kikötő irányában felfelé haladhat-
tunk, hol az összecsoportosult lakosság örömrivalgásokkal üdvözölt. 

De rövid idő múlva átláttuk a lehetetlenséget, ily kis hajóval ezen óriási 
habok közt járni, mert bár a part közelében megbírtuk a csekélyebb hullámokat, 
a feljebb emiitett kősarkantyúk miatt több ízben kénytelenek voltunk a folyó 
közepébe menni, a mi mind inkább növekedő veszélylyel volt összekötve, és csak 
addig akartuk még folytatni utunkat, mig valami nagyobb helységhez érünk. Ám de 
ezalatt a szélroham mindinkább növekedett, és a folyam ismét igen tágas levén, 
a habok is nagyobbak és veszedelmesebbek lettek. A part, mely mellett most nyíl 
sebességgel haladtunk, az árviz által el volt borítva egészen egy magas kögátig 
mely a vidéket a folytonos dagályok ellen óvja, és egyszersmind országútúl is szol-
gál, ámbár most a kavargó porfelhőkön kivül nem lehetett rajta semmi egyebet 
látni. Az elárasztott part felett nem igen volt tanácsos járni, annál kevésbé, hogy a 
kivülrül fúvó szél amúgy is mindig a meredek kő-gát felé szorított, mely ellen 
dühösen csapkodtak a habok. A túlsó partot a folyam közepén több mint ölnyi 
magas hullámok miatt csak ritkán vehettük ki, mikor t. i. emeltebb helyen szél-
malom vagy ház volt látható, átmenni Ellidánál tízszerte nagyobb hajóval is vesze-
delmes merény lett volna, egyenesen előttünk pedig csekély távolságban egy óriási 
sarkantyú nyomult be messze a víz medrébe, végén magas hullámokká korbácsolt 
örvényt képezve : 

The sliore look'd wild, without a truce of man, 
And girt by formidable waves, — — — — 
Whilst right ahead the roaring breakers lay. *) 

Vissza nem mehettünk, mert a szél erejével nem bírtunk megküzdeni, a part-
hoz ki nem köthettünk, mert a hullámzás porrá törte volna gyönge sajkánkat, a 
folyamon átmenni nem lehetett, mert a habok fele uton elnyeltek volna, nem maradt 
tehát egyéb hátra, mint megkísérteni a sarkantyú megkerülését; bele irányoztuk 

*) Byron : Don Jüan. 



tehát vitorláinkat a szélbe, és szerencsésen kiemelkedtünk a szükséges távolságra, 
de épen midőn a sarkantyú csúcsa mellett akartunk elillanni, egy rendkiviil nagy 
hab csapott vissza róla, és az éles orrú Ellida nem levén képes reá emelkedni, annak 
közepén átmetszett, majdnem az ülő deszkákig megtelve habos vizzel *); de azért 
mégis engedelmeskedett a kormánynak a jeles hajó, és bár nehezen és lassan moz-
dulva megkerülte a sarkantyút, annak túlsó telén kevesebbé veszedelmes vízbe 
szállítva bennünket. Itt örömünkre egy nagy révész hajó búvó helyére akadtunk, hol 
nem is késtünk mielébb horgonyt vetni a part közelében, úgy hogy hajónk hátúiját 
kötéllel a révész hajóhoz vonva, ennek segítségével a töltésre juthattunk fel. 

Ellidából kimerítve a vizet, halászattal kísértettem meg időmet tölteni, de 
eszközeim sokkal könnyebbek voltak, semhogy ily nagy habok közt használhatnám; 
R. pedig a part magas töltésére mászva kitalálta, hogy szerencsénk ismét jó helyre 
vezetett, mert egy igen csinos és rendes révész-korcsma volt a töltés megett elrejtve, 
melynek kényelmes tiszta teremében felütve tanyánkat, olvasással és levélírással 
foglalkozva, békén bevárhattuk a jövő eseményeket. 

*) Lásd az első képet. 
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pen először és utolszor egy tervezett uti-napló írásához akartunk 
fogni, midőn számos vendég belépése által zavartattunk meg. — 
Vasárnap levén t. i. és Bőmmel város polgárai is tisztelvén azon 
világszerte elismert igazságot, hogy ez nap nem a közönséges korcs-
mában kell meginni a szokott mennyiségű sört, felrakodtak gólya-
lábú szekereikre, és beköszöntöttek a nyájas korcsmárosnéhoz. — 

Mintegy tizenketten lehettek, deli termetű nők és köpczös arczu, becsületes kifejezésü 
férfiak, mind ünnepi öltözetükben, kik tarka vegyületben elhelyezték magukat a 
nagy asztalnál, melyre a sürgő korcsmárosné végtelen számú sör- és liqueur-palacz-
kot állított fel. De bármily kedves látvány is volt ez az érkezetteknek, nem 
soká tudta szemüket leigézni, és csakhamar felénk, mint egy bár nem oly kedves, 
de minden esetre ritkább látvány felé, fordultak. Két vörös ingű, soha sem hallott 
nyelvet beszélő, egy vasárnap délután palaczk víz mellett író ember! mily hallatlan 
rendkívüli tünemény. Honnét jöhetnek? Merre mehetnek? Kik lehetnek? Ezen kér-
dések voltak minden arczon olvashatók, és miután hasztalanul suttogtattak volna a 
csaplárosné füleibe, végre elszántan hozzánk intéztettek; de fájdalom! az annyira 
óhajtott kölcsönös eszmecsere nem volt valósítható. A vendégek közt sem utas, sem 
tengerész nem lévén, mi pedig talán minden európai nyelv közül az övéket legke-
vésbé tudván, minden beszélgetési kísérlet eredménytelen maradt. 

Annyiban talán mégis megnyugtattuk a társaságot, hogy a víz helyet theát, 
rhumot, sajtot, vajat és kenyeret hozatván, jó keresztyénekhez illően töltöttük az 
időt. Egyébként a mi kíváncsiságunk is fel volt ingerelve, mert bár a hollandiak 
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hidegvérüsége szójárássá vált, még sem érthettük, hogy ihatik meg tizenkét ember 
annyi palaczk liqueurt, minden életveszély nélkül, és aligha nem elhalasztottuk 
volna indulásunkat, bevárandók az eredményt, ha át nem láttuk volna, hogy ily 
alaposság mellett egy év sem lesz elegendő utunkra. Későbbi alkalommal megfejte-
tett nékünk e talány : Ha valaki holmi italt rendel, ebből egy nagy palaczk állittatik 
elébe, abból kedve szerint iszik, és a fizetésnél saját vallomása szerint intéztetik el a 
számadás; mi szép bizonyítványa az átalános becsületességnek. 

Ez alatt a szél kissé lecsendesült, és minden fogyasztásunkért mintegy f é l 
f o r i n t o t fizetve, ismeretlen társainktól az obligát kézszorítással búcsút véve, lemen-
tünk hajónkhoz. Ekkor vették csak észre aLvigyázó szemmel kísérő vendégek, hogy 
mily módon utazunk, és sietve összehíva egymást a partra, kendő lobogtatás és 
kalap emeléssel kisérték indulásunkat. 

Változó szerencsével folyt az utunk, míg végre a mindinkább lenyugvó szél 
csaknem egészen a még le nem csillapult hullámok játékául hagyott. E kellemetlen 
perczben ismét egy hosszú kösarkantyúval szemben találtuk magunkat; a gyönge szél 
segítségével megkerülni lehetetlen lévén, örömmel szemeltünk ki egy az árviz által 
mintegy közepe táján szakított rést, mi, minthogy az egész építmény víz alatt volt, 
csak a habok járásán vala észrevehető. Ennek tartottunk tehát, de mikor már beleirá-
nyoztuk a hajót, a szél rögtön végképen elállt, és mielőtt evezőhöz lóghattunk volna 
a habok kidobtak a néhány hüvelknyire rohanó árral fedett kövekre. R. felugrott, 
hogy az árboczot vitorlástól kirántsa, de a „keel"-jával magasabb köre akadt csolnak 
ez által egyensúlyát veszítve, rögtön félre fordult, és ha szerencsére egy más kőben 
meg nem akad, kiürített volna mindenestől a töltés alatt kavargó örvénybe. Jó sok 
időbe és fáradságba került, míg innen elszabadultunk, és a végtelenül szétágazó 
folyóban minden irányt vesztve, az esti homályban egy zátony-tengerbe jutottunk, 
melyből semmikép sem tudván kiigazodni, kiszálltunk a hajóból, és azt hol 
partról, hol vízben húzva emelgetve, mintegy félóra múlva ismét hajókázható vízbe 
érkeztünk. Az alkonyat világa mindinkább fogyván, aggodalmasan kezdtünk körül-
tekinteni éjjeli hajlék után és végre jó távolságban a víz túlsó partján valami 
nagyobbszerü építményt fedeztünk fel látcsöveinkkel, ennek irányoztuk hajónkat, és 
sietni akarván, ez ízben először próbáltuk meg kormány nélkül együtt evezni, és 
a nagy sebesség, melyet igy kifejtettünk, biztatóul szolgált további haladásunkat 
illetőleg. A kitűzött czélhez érvén, ott két hajót horgonyon találtunk, melyek 
legénységétől azon kellemes tudomást nyertük, hogy ezen épület csakugyan fogadó. 
Míg kiraktuk holminkat e hajók egyikére, ismét számos nép csoportosúlt össze a 



parton, köztük az illető fogadós is, de ez valami kóbor tengerészeknek tartva, nem 
nagy előzékenységet mutatott házába befogadni, s egy a faluban benn fekvő 
korcsmát ajánlott. De előhozott csinos podgyászunk jobb gondolatra térité, s elfe-
ledtetni akarva előbbi udvariatlanságát, maga felkarolt egy két bőröndöt, és szó 
nélkül vezetett házába. 

Eddig minden társalgás jelek által folyt, most a követő tömeg előre tolt 
maga köréből egy kis hajós-inast, ki azt állítá, hogy angolul tud ; de, ha tudott is, 
rosz mestere lehetett, mert közbenjárásával kevesebbé értettek, mint az előtt. 
Minden ruhánk nedves lévén, legelőször is szobát kivántunk, de minden sürgetésünk 
daczára csak a fogadó teremébe utaltak; majdnem boszankodni kezdénk már, midőn 
egy francziául tudó egyén bejelenté magát, kinek segitségével megtudtuk, hogy 
azért nem vezetnek szobáinkba, mert azok még nincsenek illően elkészítve ily úri 
vendégek számára. Minden unszolásunk hasztalan maradván, kénytelenek voltunk 
ruháinkat a teremben váltani, nehogy a hollandi udvariasságot egészségünk vesz-
tével fizessük. Ezalatt elkészült a vacsora, mely ismét dús és ízletes volt, és theánkat 
is elfogyasztva, végre bevezetteténk illető szobáinkba, melyek csakugyan oly csino 
sak és kényelmesek voltak, hogy nálunk nemcsak egv rév-korcsmában, hanem 
kevés nagy városi fogadóban lehetne hasonlót találni. 

Másnap reggel jókor készen valánk, hogy az előbbi nap veszteségét pótol-
hassuk. Az idő borús, de csendesebb volt, és igy bátran, haladhattunk tovább. 
Legelőször is a Maas torkolata mellett eveztünk el, anélkül, hogy legkisebb 
veszedelemben is lettünk volna beletévedni, mert óriási zsilippel és erődökkel van 
elzárva; a tájék egészen érdektelen, a hajók száma is csekélyebb, ellenben a kellemet-
len kősarkantyúk számosabbak voltak. Epen a széles víz közepén, zátony közelében 
förgeteges zápor ért el, de horgonyt vetve, s hamar kautsuk öltönyeinkbe burko-
lódzva, minden baj nélkül áthagytuk menni felettünk a vihart. 







gypélre Thiel helységbe érkeztünk; ez csinos élénk város, és a 
gőzhajó állomás mellett első rangú fogadóra akadtunk, melynek 
a folyóra nyíló termében ebédelve, több úri egyén által, hol 
angolul, hol franeziául megszólítattunk, kik a szokott kérdések-
kel untattak. A többi közt egyik azt kérdezé, egy megette álló 
társaság nevében, igaz-e, mit többen állítanak, hogy Rotter-

damtól a gőzössel versenyezve érkeztünk? mely tréfának látszó kérdésre az 
szolgáltatott okot, hogy a gőzhajó állomásnál kikötni akarván, az épen akkor 
Rotterdamból érkező gőzössel versenyeztünk, történetből épen annyira, a meny-
nyire a víz fordulata miatt a partról láthattak. Csalódásukról értesülvén, mégis 
kikérték maguknak az engedelmet, hogy távozásunkkor láthassanak, a mi nézetünk 
szerint annyit jelentett, hogy adjuk tudtokra mikor indulunk el, mit természetesen 
meg is tettünk. 

Oly jó véleménynek, hogy gőzössel bírunk fél napig versenyezni, illően 
megfelelni akarván, ismét kormány nélkül két pár evezővel indultunk; de a nagy 
iparkodásban nem jól vigyázván utunkra, mintegy tiz percznyi haladás után nagy 
boszúságunkra azt vettük észre, hogy a folyó egyik elzárt ágába hajtottunk be. 
Kénytelenek voltunk tehát visszafordulni, és mi több, még egyszer a néző sokaság 
előtt elhaladni. Nem akarván nevetségessé válni, közeljártunk a parthoz és nyájasan 
köszöntve a feljebb említett társaságot : „No már most látták" — mondánk — „hogy 
mikép járunk; már most ismét tovább megyünk." Csodálóinkat ennyi udvariasság 
által megzavarván, saját boszúságunkat pedig a tréfa által enyhítvén, jó kedvvel 
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hozzá fogtunk ismét evezőinkhez, és a vesztett idő daczára, ínég napnyugta előtt 
D r u i d e n helységbe érkeztünk, mit Thielben, mint legalkalmasabb éjjeli állomást 
ajánlottak nekünk. Itt hajónkat biztos helyre kikötve, azt egy öreg révész gondvise-
lésére biztuk, ki is a szerszámot eltakarította közel fekvő lakába, azután pedig mint 
mindig nagy tömegtől kisérve, a mintegy tiz percznyi távolságban fekvő korcsma 
felé indultunk; ajtaján két bámuló nőre akadtunk, kiknek jelekkel tudtukra adván 
ott maradási szándékunkat, a közös terembe léptünk, mig ők a házi gazdát 
szólították elé. 

Lassú méltósággal lépett ez be hozzánk, tetőtől talpig komolyan végig 
nézett, és aztán vastag fejét elégedetlenül csóválván kijelentette, hogy nem ád 
nekünk lakást. R. már is kézbe fogta plaidjét, másutt keresendő szerencsét, de 
énnekem nagyon megtetszett volt a fogadó, és a felett, „kitudja" — mondám — 
„hogy van-e más korcsma, és befogadnak-e másban, ha az egyikből kiüzetjük 
magunkat." Maradásra szólitván tehát az elősorolt okoknál fogva társamat egv, gva-
logutaimban többször használt modorhoz folyamodtam, keményen megszidtam t. i. a 
korcsmárost szemtelenségeért, és haragosan megparancsoltain az embereknek, hogy 
a legjobb szobába vigyék holminkat, míg a bámuló korcsmárosnénak rendeleteket 
adtunk, a kitelhető legjobb vacsora érdekében; a gazda megzavarodva elnémúlt, és 
békén nézte, hogv viszik fel podgvászunkat egy valóban csinos szobába, melyet 
maga a korcsmárosné nyitott, kinek ismételtük rendeleteinket a vacsorát illetőleg. 
Mikor félóra múlva, hamar megmosakodva és öltönyünket rendbe szedve, szobánk-
ból az étterembe lejöttünk, a korcsmáros már felvette volt vasárnapi kabátját és 
sapkával kézben fogadott, a korcsmárosné pedig olv dús és ízletes vacsorát készített, 
minőt azóta, bár mennyi elsőrangú fogadóba szállottunk, nem igen volt alkal-
munk találni. 

E különös magaviseletet a hollandi ember jelleme fejti meg; ő tudnillik ter-
mészettől gyanakodó és bizalmatlan lévén, egy ismeretlen idegen alak, főkép oly 
helyen, hol utast nem szoktak látni, eleinte visszatetszik neki, fél, hogy valami 
kóborló gyanús egyén akar hozzá betolakodni, de aztán, ha hibáját átlátta, a leg-
őszintébb vendégszeretettel fogadja az embert. 

Sehol olyan jól és olcsón nem éltünk, és sehol szívesebben nem bántak 
velünk, mint Hollandiában. Ez esetben is a korcsmárosné egész vacsora ideje alatt 
megettünk állott és szüntelen tudakolta, hogv ízlik egyik vagv másik étel, ínyünk 
szerint van-e készítve, nem kivánjuk-e máskép, és örömtől sugárzott kövér arcza, 
midőn már megtanult néhány hollandi szóval megelégedésünket, sőt dicséretünket 
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fejeztük ki. Az ágyak is igeit jók és tiszták voltak, a valódi eredeti hollandi modor-
ban, t. i. oly mélyek, hogy'nem igen könnyű belőlük kimászni, míg az ember meg-
nem tanulja az e czélra az ágy mennyezetéből lelógó gyürüt használni, mit eleinte 
csengetyü fogójának tartottunk. 

Reggelink ismét jeles és számadásunk olcsó volt; senki nem is jelentkezett, 
kinek borravalót lehetett volna adni, ellenben fogadósunk az ajtónál várt és nyájas 
mosolylyal, meg az itt szokásos barátságos kézszoritással iparkodott feledtetni velünk 
kellemetlen fogadtatásunkat. 
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f j alkalmas partot a kiszállásra, és megfordulva, az erődítéseket 
megkerülve ismét kieveztünk, azon szándékkal, hogy a gőzhajó-

jövő nap semmi érdekest, említésre méltót nem hozott az utón, 
{ (melyet részint vitorlázva részint evezve tettünk, és déltájban egy 
l ínagyszerű homokszedö flotillán keresztül, behajtottunk a nymwe-
^ géni kikötőbe. De a helyiség itt nem tetszett, nem találtunk 

Ho; ho; for the nierry merry showl 
AVitli a forest of faces in every row. *) 

állomást keressük fel; de már ez több volt, mintsem a mit a hollandi kíváncsiság 
megbírt; egy pár idegen rendkívüli öltözetű ember, soha sem látott alakú hajón, 
ismeretlen pavillon (lobogó) alatt, bejön az erősség kikötőjébe, és mindent „kiku-
tatva" ismét eltűnik. Mi lehet ez? — Azonnal kiszaladtak mindnyájan az erősség félé 
a bástyákra és innét megelégedéssel látták, hogy lábaik alatt elvonulva a város 
felső részének tartunk. A víz huzama a vár falai alatt erős lévén, lassan haladtunk a 
hely felé, hol kikötni szándékoztunk és így az összefutott lakosságnak ideje volt, 
már előlegesen összegyűlni azon ponton, hová látták, hogy hajónkat irányozzuk, úgy, 
hogy mire kikötöttünk, már ezeren vártak és a „honnan jönnek?" „merre mennek?" 
stb. egész özöne elárasztott; sőt egy díszesen öltözött városi csendőrtiszt annyira 
elragadtatott a közindulat által, hogy magas állását feledve, vagy is inkább illetlenül 
használva, átrohant a sűrű néptömegen és ünnepélyes hangon kérdé : „Honnan 
jövünk?" Felegyenesedve, hasonló ünnepélyességgel nyugat felé emelve karomat 
„onnét" — mondám angol nyelven — „hol a napnak arany kerete a tenger hullá-

*) Bulwer : last days oí' Pompeji. 
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maiba merül." Nem akarván elismerni az egész népség előtt, bog)- semmit sem értett 
beszédemből, bölcs megelégedéssel visszavonult, mi pedig folytattuk szokott mun-
kánkat a hajó kikötése és kirakodása körül. 

Előlegesen tudomást szerezvén a legjobb fogadó cziméről, ezt hangosan mond-
tuk el azon jelek által kifejezett felszólítással, vezetne valaki oda, mire csakhamar 
előállott egy óriási férfi, meglehetős angol nyelven jelentve, hogy ö az említett fogadó 
szolgája. 

Reá bízva tehát podgyászunkat, mint valami római triumphator vonultunk be 
a városba; elöl a hírt tudató futárok, körülöttünk azok, kiknek polgári állásuk első-
séget adott a menetben, utánunk két kerekű szekeren podgyászunk, hajós-szereink, 
zászlóink, mint mindannyi „spolia opima" és nyomban végtelen néptömeg. Az ablakok 
és ajtó-küszöbök tele kíváncsi fejekkel, és mind efelett anyáik, vagy dajkáik által 
magasra fölemelt gyermekek. Mindenki csodált, anélkül, hogy tudta volna mit, azért 
mert a másik csodált, míg nekünk legnagyobb erőlködésünkbe került, komolyságun-
kat. megtartani. 

Fogadónk csinos és kényelmes volt, és az nap tovább menni nem szándékozván, 
elindulásunk óta először váltottuk fel hajós-öltönyünket polgári ruhával; meglehetős 
jó „table d'hőte" után incognito bejártuk a várost, melynek szép nagy templomai, szá-
mos régi nagyszerű házai, tágas sétányai és különösen remek városháza, mult jobb 
időről tesznek tanúságot, azon időről t. i. mikor nem levén még a Rajnán gőzhajózás, 
a Németországból és Németországon átjövő áruk kisebb hajókon hozattak ide és innét 
nagyobb, tengeren is használható hajókon vitettek tovább a hollandi, belgiai, és angol 
kikötőkbe. A gőzhajózás sebesen és egyenesen szállítván a folyó minden részeiről az 
árukat a tengeri kikötőkbe, elölte ezen köz-kereskedést, és a város mindinkább elsze-
gényedik, kikötője és tárházai üresen állanak, míg a tehetősebb kereskedők oda költöz-
ködtek, hol üzletüket haszonnal folytathatják; de mindemellett megmaradt a városnak 
igen víg társas szelleme, miről a számos cásino és egylet tesz tanúbizonyságot; egyike 
ezen egyleteknek „Concordia" név alatt gyönyörű épületben létezik, emelt helyen a 
folyó partján, a tágas térségen messze elterjedő kilátással, mire kíváncsiak voltunk 
leginkább jövendő utunk kiszemlélése miatt. Megkísértettük tehát szerencsénket ezen 
irigylett „terrasse"-ra jutni. Bátran bementünk az épületet környező kertbe, megszem-
léltük az alsó termeket, olvasó-és társalgó-szobákat háborítatlan, és végre megmásztunk 
egy csiga-alakú lépcsőt, mely vágyaink helyére vezetett. De már itt meghiúsultak szép 
reményeink, mert a paradicsomot őrző angyalként ott állt egy pinczér, tüzes kard 
helyett servétát tartván kezében és minden rábeszélésünkre tiszteletteljes de komoly 



„non possumusu-sal felelt, sőt nyomatékosabb okok is hatásnélkül maradván, vissza-
fordultunk, más pontot keresendők stratégiai szemlénknek. Alig értünk a lépcső végé-
hez, midőn egy utánunk siető főrangú katonatiszt udvariasan megszólított, bejelen-
tette magát mint az intézet egyik elnöke, és jogával élvén, bennünket mint vendégeket 
bevezetni ajánlkozott, egyedül arra kérvén, hogy neveinket az e czélra készen álló 
könyvbe iktassuk. Szívességét megköszönve és néhány szót váltva véle, újra fel men-
tünk a kérdéses lépcsőn, hol már mosolygó arczczal fogadott előbbi ellenünk, sőt 
miután a kilátást eléggé élvezve az épületet elhagyni készültünk, engedelmet kért 
saruinkról a port letörülhetni, mi annyit jelentett ezen ország szokása szerént, hogy 
becsületes utón szivesen megszerzi az előbb ígért forintot. 

Nem akarom a többi szép sétákat elsorolni, a kilátásokat, régi és új tornyokat 
s a t., ezt számtalan tourista könyvében biztosabban megtalálhatja az, kit érdekel; 
eléglegyen mondanom, hogy minden érdekes kaland nélkül eltöltvén békén az estét, 
másnap elhagytuk a várost és vele kedves barátainkat, a hollandiakat. 

Jó emléket hagytak nálunk; kissé túlságos kíváncsiságukon kívül kellemes, 
barátságos, becsületes, jó emberek. Fogadóik jók és olcsók, városaik tiszták, nyilvános 
épületeik s intézeteik gazdaságosan, de sok practicus tapintattal vannak elrendezve; 
a nép munkás, iparkodó, és mindenben becsületes ipar szellemét árulja el. Mond-
hatom, sajnáltuk midőn végkép elváltunk tőlük, annálinkább, mert tudtuk, hogy 
mind ebben nagy változást fogunk tapasztalni, a mint a szomszéd nép határait 
átlépjük. 
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íörülbelül tudtuk, hogy délután a határhoz kell érnünk, mert már 
.elhagytuk azon pontot, hol a Rajna ketté válik, az alsó ága az 
úgynevezett Waalt képezvén, melyen feljöttünk, mig a másik cse-
kélyebb, bár szinte nagy hajók által használható folyam, Rajna 
nevét megtartva, Rotterdam felé folyik, hol ismét a Waal-lal egye-
sül , és ezen elválási pontnak térképünk szerint nem távol 

kellett feküdnie a porosz határtól, de biztosan nem ismerhettük a helyet, midőn 
egyszerre hangos „Stehen bleiben! zufahren!" harsogott füleinkbe a part felöl, és 
odatekintve, honnét a hangok jöttek, magasan lobogó 

porosz sast, alatta őrházat, 
az őrház előtt számos határőrt láttunk. Engedelmeskedve a felszólításnak a parthoz 
tértünk, és a vámház alatt kikötöttünk. 

Bár néhány szivaron kivül a legszigorúbb vizsgálat sem fedezhetett volna fel 
vámfizetés alá eső tárgyat, ha csak nem épen tán magát a hajót, mégsem szerettünk 
volna sok időt vesztegetni, mert ebédünk még nem volt, hátunkban pedig nagyon 
gyanús felhők mutatkoztak a láthatáron. R. tehát uti-leveleinkkel kiszállt a szükséges 
magyarázatokat adandó, mig én fogadni készültem a podgyász átnézésével megbízott 
határőrt. Legnyájasabb üdvözlettel eleibe hajolva segédkezet nyújtottam neki belé-
pésre, de történetből épen azon oldalra tevén át súlyomat, hová a nehézkes alkatú 
határőr, a hajó nagyon megingott, és vendégem képe igen kellemetlen érzelmeket feje-
zett ki; már is szeretett volna visszamenni, noha biztattam, hogy ha az ember j ó l 
vigyáz, nincs n a g y veszedelem, de még egyszer a kötelesség parancsa, vagy is a 
turkálási szenvedély felülkerekedett, és elé kezdett nyomulni a hajó hátulján fekvő 
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podgyász felé; ismét kezére járni akarván, szerencsétlenül mindig épen azon oldalra 
találtam nehezülni hová ö lépett, mi felette kellemetlen ingadozásba hozta a hajót; 
„no hiszen látom" monda ijedtségtől akadozó hangon —„hogy semmi tiltott holmijuk 
nincs," — és mihamarább visszaiparkodva a partra, nem titkolhatta örömét, mikor azt 
szerencsésen elérte. Az útlevelek rendbe találtatván, engedelmet kaptunk hajónkkal 
átmenni Németország határain, mit is legnagyobb sietséggel valósítottunk; de bár 
Emmerich várost, hol éjszakázni akartunk, már láthattuk a túlsó parton, még sem 
sikerült a fenyegetödzö zivatar elöl megszöknünk. Számos hosszú kősarkantyú állotta 
utunkat, és egyikénél a roham oly hatalmas volt, hogy majdnem felforgatva hajónkat, 
azt nyílsebességgel több száz ölnyire elsodorta úgy, hogy közelebb találtuk magunkat 
a túlsó parthoz, mintsem ahoz, mely mellett feljöttünk, noha itt a Rajna még legalább 
kétszer szélesebb a pesti Dunánál. 

Kilencz ilyféle ellenséggel megkellvén küzdeni, a fenyegető zivatar elért ben-
nünket, és kikötésre alkalmatos partot nem látván közelében, egy az árvíz által elöntött 
füzfásba menekültünk, melynek sürü ágai közt horgonyt vetve, és kautsuk öltönyeinkbe 
burkolódzva , fáradtan, éhesen és hidegtől dideregve egy nem igen kellemes órát 
töltöttünk. Szerencsénk volt, hogy a körülöttünk a vizböl siirtien kiálló faágak meg-
törték a vihar és a hullámok erejét, mert a dühös szél magasra korbácsolta fel a habo-
kat, úgy hogy fehér buborék fedte az egész hullámzó vizet, mi az egymást nyomban 
követő villámok fényében gyönyörű látványt nyújtott; a zápor pedig oly süriien zúgott 
le, hogy több hiivelyknyire állott a víz hajónkban : 

Clouds burs t , skies flash, oh dreadful hour, 
More fiercely pours the storm. *) 

Mint minden bajnak úgy ennek is elérkezett a vége, és a vihar lecsendesülve, 
az eső is kissé szünetelve, kibujtunk ismét rejtekünkből és félórai munka után elér-
tünk Emmerich városába, hol ismét sürü zápor hullván kikötésünknél, érkezésünk 
nem gerjesztett oly nagy érdeket mint a múlt napokban. 

Az eső meg nem szűnvén az este, nem tartottuk érdemesnek a különben is 
csekély érdekű várost bővebben megtekinteni, és jó vacsora mellett fogadósunkkal és 
annak Magyarországban is megfordult menyasszonyával vigan társalkodva töltöttük 
hátra való időnket. 

*) Byron : A thunder storm. 
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E nap a legíáradságosabbak egyike volt, reggeli félhattól este felhatig csak 
két ízben egy félórát pihenve erősen eveztünk, még pedig majdnem folyvást mind-
ketten, mert a viz ereje mind inkább növekedett, és egy pár evező nem birta a hajót 
fölfelé hajtani. Dühöngő szél és az ablakokat csapkodó zápor zúgása közt aludván el̂  
igen kellemesen meg voltunk lepetve, midőn másnap a legszebb hajnal világa ébresz-
tett fel, a szél is végre lecsendesedett, és mi feledve a mult nap fáradalmait, jó 
kedvvel folytattuk munkánkat a német Rajnán. 

•1 
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így országot szerencsésen átevezvén, és annyi veszedelemből baj 
nélkül megmenekülvén, több bizalommal kezdtünk hinni tervünk 
valósíthatásában, annál inkább, hogy a vidék lakottabbá, a folyó 
pedig rendezettebbé válván, a viharok' veszedelmeinek már nem vol-
tunk annyira kitéve; a mindinkább előforduló kosárkán tyúkkal is 

^ -megtanu l tunk lassan-lassan bánni, ezeknél t. i. a víz, mely folyásá-
ban megvan akadályozva, dühös örvényeket képez, és oldal-vonalban rohan tovább; 
mi tehát a sarkantyú végével egyenes irányban a töltés alatt majdnem álló vízben 
folevezve, midőn magához a sarkantyú végéhez értünk, kiemelve a partfelöli evező-
ket, csak a külső oldalon dolgoztunk, és alig arasznyi távolságban a gát végétől 
körül járatva a hajót, az örvényt kezdeténél átvágva, becsúsztunk a csendes vízbe; 
voltak ugyan esetek, a midőn, minthogy kormány nélkül jártunk, irányunkat kissé 
elhibáztuk, és akkor jó darabra elsodort a roham, ennél pedig még veszélyesebb 
volt, midőn a sarkantyú nem ott végződött, a hol látszott, hanem a magas víz 
alatt még egy darabra lejtősen folytatódott, ilyenkor megesett néha, hogy későn 
vévén észre a dolog valódi állását, a legválságosabb perczben felültünk, és nem egy-
szer azon veszedelembe keveredtünk, vagy a hajó fenekét betörni, vagy az örvény 
által elsodortatni. 

Egyszer Xantenből nem messze szinte ily bajba jöttünk, épen midőn egy 
lovakkal vontatott hajó nyomban követett. Hogy az örvény által vissza ne sodortas-
sunk a közelítő hajó kötelére, kiugrottam hamar a vizbe, és felkapaszkodva a sar-
kantyúra hajónk lánczával kezemben, ezt visszatartani iparkodtam, de a roham oly 
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erős volt, hogy le kezdett húzni a töltésről minden erőlködésem daczára, és már 
már az örvényt érték lábaim, mig a viz szinén csúszó vontatókötél csak néhány 
ölnyire volt tőlünk; e válságos perczben rögtön földhöz terülve, egyik kezemet a 
sarkantyú k&vei közé fúrtam, a másikra rácsavartam hamar a lánczot, és igy eleven 
horgonyt képezve, sikerült addig ellentállani a víznek, mig az üldöző hajókötél 
elcsúszott felettünk. 

A nap igen forró volt, és ennek következtében a kelletinél tovább delelve a 
csinos „Rees" város nem igen jó de drága fogadójában, elkéstünk utunkban, és nap-
n y u g t a k o r bár jól kifáradva, még két órányi távolságban találtuk magunkat Wesel 
városától, hová éjszakára érkezni akartunk. 

Néhány perczig a part mellett pihenve, két arra menő egyéntől tudakoltuk, 
miféle helység az, mit kis távolságban láttunk; és azt a választ nyervén, hogy ez 
Xanten nevii „város", hol jó fogadót is találhatunk, elhatároztuk beérni a nap mun-
kájával, és e helységben tölteni az éjjelt, és ennek következtében egy ott állomásozó 
hajó tulajdonosára bizva Ellidát, bevezettettük magunkat a városba. 

Azon két egyén közöl, kiket megszólítottunk, az egyik, kit iskolamesternek 
tartottunk, útközt mellénk szegődött, és legnagyobb udvariassággal utunk és 
annak czélja és modora felett mindenféle kérdést tett , és minthogy néhány nap 
múlva Xantenből küldetett a Cölni lapba egy bennünket költőileg leiró czikk, 
mely hazai lapjainkba is megtalálta útját , (és melyben bennünket Albion fiainak 
neveznek) nagyon gyanakodunk, hogy ugyanezen ember volt azon ékes czikk szel-
lemdús irója. 

Ablakainkat kitárva, reggel szemközt fogadónkkal egy igen szép templomot 
láttunk, mely bármely fővárosnak diszére válnék és noha siettünk indulásunkkal, 
hogy az előbbi nap veszteségit pótoljuk, még sem állhattunk ellent, hogy az említett 
pompás épületet meg ne tekintsük. Tiszta gótli stylusban épült nagyszerű hosszas 
négyszög, jeles művészektől származó képekkel, szobrokkal, mosaik-rakványok- és 
kitűnő faragványokkal dúsan ellátva, sokkal jobban érdemli, hogy az utasok meg-
tekintsék, mint számos más hires építmény, melynek kedveért messze kirándulások 
tétetnek. Elvégezvén oly hamar mint lehetett ezen érdekes szemlét, udvarias korcs-
márosunk által rendelkezésünk alá adott hintajában, ismét hajónkhoz sieténk, és 
nagy örömmel tapasztaltuk, hogy a hosszú napi munkánkban a szél ismét segít-
ségünkre akar lenni. 

Hideg esős időben másodfél óra alatt elvitorláztunk „Wesel" városáig, hol a 
helység és vár megtekintése végett a folyó kisebb ágába hajtván be, a szűk és ala-



csony hid alatt kissé bajba keveredtünk. Fel akarván t. i. használni a szél erejét a 
hid hajói közti átillanásra végső perczig be nem vontuk a vitorlát, ezt R.-nek kellett 
volna árboczostól kiemelni, midőn már a hid gerendáihoz értünk, de a sebesség oly 
nagy és a vitorla nyomása az árboczra oly erős volt, hogy a „manoeuvre" nem sike-
rült, az árbocz megmentése végett rögtön fordulattal kitérni akarván, a szél és habok 
által oly erővel neki dobattunk a hid hajóinak, hogy kicsiben mult , Ellida itt nem 
végezte be pályáját. Evező és csáklya segítségével még is átbujtunk a hid alatt és 
ki sem tüztük többé vitorlánkat, mert a folyó innét ellenkező irányban kanyarodva,, 
az eddig kedvező szél most egészen ellenünk fútt , még pedig eleinte oly erővel, hogy 
majdnem egy órányi munkába került az alig fertályórányi távolságú folyó főágát 
megint elérni. 

Innét a Rajna változó kanyarulatai szerint, hol oldalt széllel vitorlázva, hol 
szél ellen evezve, és egy kis faluban nem épen lucullusi ebéd közt egy órát pihenve, 
unalmas tájékban minden emlitést érdemlő esemény nélkül napnyugot felé a sok 
nagyszerű gépgyárai — terjedelmes kereskedése s számtalan gőzös — s egyéb 
hajóiról ismerős „Ruhrort" várost elértük. — Tervünk szerént itt kellett volna 
éjszakáznunk, de megtudván, hogy búcsú és vásár van a helységben, sem Ellida 
számára a hajókkal eltelt kikötőben biztos helyet, sem számunkra fogadóban jó 
elhelyezést nem reménylvén, a folyam másik partján fekvő Homberg helységébe 
áteveztünk. 

Az egyetlen úgynevezett első fogadó szobái nem nagy kényelemmel kínálkoz-
ván, végre egy meglehetős csinosan felszerelt tánczteremben ütöttük fel tanyánkat, 
hol végtelen sok szúnyogon kiviil, egyéb nem igen bántott. A szép alkonyattal 
végződő nap utolsó óráját, hajónk megmosására s a csinos tájék megtekintésére 
használtuk; végre ágyainkat beállítván a terem közepére, pihenni vonultunk vissza 
minekutána a térképen kiszámítottuk volna, hogy ismét hét mérföldet haladtunk a 
vízen felfelé reggel óta. 

Jövő nap szép csendes volt az idő, de majdnem túlságos hőség uralkodott, a 
folyó partvidéke még lapos, de még is helylyel-közzel kis emeléseken nagyszerűbb 
építvények, egy két úrilak, gyárak, dúsabb növényzettel biró szigetek érdekesebbé 
tevék a tájékot, míg a nagyszámmal fel és alá járó gőzösök, vagy lovakkal vontatott 
hajók élénkebbé tették a látványt. Folytonosan evezve s a számos kösarkantyúk által 
nem egyszer zavarba hozatva, dél tájban Űrdingen városánál kötöttünk ki, hol nem 
kevéssé voltunk meglepetve, midőn az összetódult néző csoportból egy egyén által 
magyarul szólittatánk meg; egy porosz fiatal ember volt ez, ki a mint mondá, g r ó f 
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K. Gy. egyik jószágán, valamely gyár felállítása s kezelése érdekében több ideig 
hazánkban mulatván, meglehetősen megtanulá a magyar nyelvet, és reá is ösmert a 
hajónk hátulján lobogó magyar zászlóra. Szívesen társalkodtunk vele kis ideig bár 
törött magyar nyelven, mert azon kivül, hogy kellemes volt ismét kedves anyanyel-
vünket használhatni másokkal, nem lehetett nem jó indulattal viseltetni egy idegen 
iránt, ki rövid ittmulatása ideje alatt érdemesnek tartotta megtanulni nyelvét azon 
országnak, melynek, fájdalom, számos lakosa élte hosszában nem talál erre időt. A 
fogadós, kihez szállottunk, már nem csavarta fejét mint a hollandi, nem akart házából 
visszautasítani, legszebb szobáit kinyitá, legjobb étkeit hozá az asztalra, sőt nem is 
engedte, hogy kiviile más valaki szolgáljon, de folytatta ezen mély tiszteletét a 
számla Írásánál is, s ott mulatásunkat mintegy 8 tallérral fizettük meg. A hőség oly 
nagy volt, hogy bár felit nem tettük volt még meg napi utunknak, nem tudtuk 
magunkat fél négy előtt indulásra szánni. így történt, hogy bármily nagy iparko-
dással is feküdtünk evezőinknek, még is egészen besötétedett, mielőtt „Düsseldorf"-ot. 
elértük volna, de más helységet már most nem találván, kénytelenek voltunk foly-
tatni utunkat, és már közel értünk czélunkhoz, midőn rögtön egy a sötétben ki nem 
vehető, vizzel elborított kősarkantyúra felültünk. Oly iszonyút ropogott hajónk, 
hogy már szinte éreztük a bedűlő habokat, de rögtön visszafelé nyomva evezőinket, 
baj nélkül elszabadultunk és nagyot kanyarodva az itt igen széles folyam közepe 
felé, minden kitelhető vigyázattal tovább haladtunk. 

A Rajna itt oly különösen kanyarodik és a szemközt lenyugodott nap vör-
henyes utófénye oly tökéletesen elvakítá szemeinket, hogy alig tudók, merre járunk. 

profunda premit nox , 
E t medios fluctus caeci ignarique locorum 
Currimus *) 

Evezőinkkel észrevehettük, hogy ismét kövek közt haladunk és a jövő percz-
ben úgy éreztük, mintha a hajó orrával fölfelé emelkednék, míg a víz oly erővel 
nyomott vissza, hogy az evező csapás közepette mintegy megakadtunk. „Húzd mint 
birod!" szólítok egymást, és nagy erőfeszítéssel szerencsésen átvergődtünk az akadá-
lyon. Fertály óra alatt minden kerülés daczára háromszor mentünk át hasonló 
szerencsével ily kellemetlen helyen, mi nem volt egyéb, mint a víz medrébe messze 

*) Orpheus : Argonaut. 



benyúló, a dagály következtében vízzel eltakart, sarkantyúk által megakasztott 
folyam, mely mintegy 2 lábnyi magas zuhatagként rohant rajtuk keresztül. Közel 
vala 10 órához, midőn D ü s s e l d o r f n á l kikötöttünk, és a nap oly fáradságos, a 
fogadó (Hotel Beecking), hová szállottunk, oly jó volt, hogy még az este határoztuk 
el, a jövő napot, mely úgy is vasárnap volt, pihenésnek szentelni, mi nyolcznapi 
kemény munka után első nyugalom napunk volt. 
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^ ^ ^ M e l s ő dolgunk volt, minekutána a rég nélkülözött kényelemmel 
./ j töltöttük volna a reggelt, a képcsarnokokat fölkeresni, hol élve-

\ zetdúsan foglalkoztunk délig, ebédután pedig az épen most itt 
tartott évi lövész-ünnepély szemlélésére rándultunk ki. Magas 
póznán egy sas van kitűzve, és ki annak fejét lelövi, azon évre 

iisseldorí városa híres lévén, mint egy jeles festő-iskola székhelye, 

a lövészek királya lesz. Ez pedig nem csekély kitüntetés. Az ünnepély alkalmával 
magas trón van emelve, melyen helyet foglal a lövész-király és felesége a királyné. 
Ekkor a város elöljárósága és a lövész-egylet elnökei mély hódolattal a lövész-
királyi koronát adják neki által, ezután pedig a jelenlévő legfőbb rangú vendégek, 
tábornokok, herczegek stb. tisztelkednek nála, és tőle barátságos kézszorítást nyer-
nek. Mostanában egv fodrász volt a szerencse kegyencze, noha irígylöi azt álliták, 
hogv a már azelőtt megingatott sasfej csak történetből esett le lövése alatt. 

Estvéig az időt póznákra kitűzött golyók utáni lövöldözéssel tölték a szá-
mosan összegyűlt lövészek, mi pedig egv ez alkalomra készült nagy teremben 
tartott műkedvelő szini előadásra mentünk. Este nagy fáklyásmenettel vezettetett a 
város főhelyein körül a királyi pár, mindig a város elöljárósága s az előkelőbb ven-
dégek képezvén udvarukat. 

Az ünnepélyt tánczestély végezte be, mely ugyanazon fényesen díszített 
teremben tartatott, melyben a színelöadás. Másnap korán indulni akarván, de külön-
ben is kevés érdekest és szépet látván itten, nem sokára haza tértünk. 

Midőn utunkat terveztük, a Rajnának lehetetlenek állított fölfelé csolnakázá-
sában igen sokat számítottunk a más esztendőkben itt majd nem folytonosan ural-
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kodó éjszak-nyugoti szél segítségére; oly annyira, hogy sokkal nagyobb hajót is 
volt szándékunk Londonban venni, és csak azért szereztük meg e kis sajkát, 
mert kedvünkre való nagyobbat épen nem találtunk, újjat készíttetni pedig nem 
volt időnk. 

E körülmény, melynek következtében utunk első napjaiban a széles hollandi 
vizeken annyi veszedelemben forogtunk, most nagyon is hasznunkra vált, mert 
rendkiviilileg nemcsak az észak-nyugoti szelek kimaradtak, hanem majdnem folyvást 
délnyugoti szél fújt , melyet csak a folyam némely kanyarulatján használhattunk 
vitorlázásra, míg rendes irányban majdnem mindig ellenünk volt. Ha hozzá veszszük 
az ez időszakban szintén szokatlan rendkívül magas vízállást, bizonyos, hogy minek-
utána e kis sajka felevezésére egész erőnk s ügyességünk megkívántatott, nagyobb 
hajóval még most is ott várnók a szél fordulását. így azonban bár nehezen, de 
mégis haladtunk. 

Jókor reggel elindulva D ü s s e l d o r f b ó l , szép meleg időben folytattuk utun-
kat a kevés érdekkel biró folyamon, mely itt oly nagyot kanyarodik, hogy minek-
utána két óra hosszant szorgalmasan eveztünk volna, oly közel jutottunk megint 
Düsseldorfhoz, hogy a lövészek durrogatásait ismét hallottuk. A delet Zons váro-
sában akartuk tartani, de már majdnem elmentünk volna észrevétlen mellette, 
midőn a r r a járó hajósokat kérdve megtudtuk, hogy egy kis távolságból látszó fal 
Zons bástyája, s hogy e mögött kell a várost keresnünk. Nem akarván annyi időt 
vesztegetni, nem is találván senkit, a kire hajónkat bízhattuk volna távollétünkben, 
egy a parthoz közelálló révész-korcsmába betértünk, de sajnosan tapasztaltuk, hogy 
már itt nem oly könnyű az élet mint Németalföldön, mert egy rongyos gyermek-
csoporttól környezett tisztátalan korcsmárosnét találtunk, ki, bár az ő anyanyelvén 
szólottunk hozzá, mégis csak nagynehezen tudván megérteni kívánságunkat, sok fej-
vakarás után kihebegte, hogy burgonyán és aludttejen kivül egyebe nincs; kény-
telenek valánk tehát Zons városát fölkeresni, melyet valami tiz perez távolságban 
nagyszerű kapu és bástya mögött tisztátalan nyomorúságában meg is találtunk. — 
Piszokkal telt csatornán átugorva, legyekkel s amóniak-gázzal telt korcsmába jutánk, 
hol jeles vízen kivül nem igen találtunk valamit kedvünkre, és oly kellemetlenül 
éreztük magunkat, hogy bár a forró nap zenith-jén állt, mégis a mily gyorsan csak 
lehetett, elhagytuk a visszatetsző hajlékot; de nem vettük nagy hasznát sietésiink-
nek, mert a hajón kissé pihenni akarván, a csak igen gyöngén oldalt mutatkozó 
szelet vitorlázásra próbáltuk használni, de a csekély sebesség miatt illő vigyázat 
nélkül haladva, csakhamar zátonyon éreztük magunkat, még pedig igen rosz helyen, 
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mert másodfél órányi munkába került számos hasztalan kisérlet után ismét mély 
vízbe jutni, ez pedig oly rendkívüli sebes volt, hogy már egy órányi munka által 
végkép kifárasztva éreztük magunkat. Kissé parthoz kötöttünk pihenésül : de alig 
lehettünk itt néhány perczig, midőn egy hatalmas nagy vontató-gőzös szokatlan 
sebességgel lefelé jővén, oly közel elhajtott mellettünk, hogy a habok nyomása 
több mint fél ölnyire felvetvén bennünket a köves meredek partra, fáradságba 
került hajónkat úgy megtartani, hogy sem össze ne zúzassék, sem a felcsapkodó 
habok által el ne öntessék. 

Soha sem láttam a Rajnán gőzöst ily kíméletlenül hajót veszedelembe hozni, 
és bizonyosan nem vett volt észre bennünket, mert minden gőzös vezetője 20 tallér 
büntetés mellett kötelezve van, ha hajóhoz közel jön, a gépet megállítani, mind 
addig, míg el nem haladott mellette, és tudván ezen rendszabályt, sőt eddig min-
den kíméletet és barátságot tapasztalva a gőzös-kapitányok részéről, nem is tettük 
magunkat ez esetben előlegesen védő helyzetbe, mit a Dunán soha el nem mulasz-
tottunk, a hol tapasztalásból ösmertiik a minden ebbeli rend és felvigyázat, nem 
különben, mint jó akarat hiányát. 

Jöttek ezután a kösarkantyúk majdnem végtelen sorban, még pedig oly vesze-
delmesek és hatalmasok, hogy minduntalan kénytelenítve voltunk, egyik oldalról a 
másikra áttérni, a Rajna pedig több óra hosszant egyenes vonalban folyván, semmi 
lehetség sem volt rohanását kerülgetni, mert egyébkint minden kanyarulatnál a belső 
oldalhoz tartottuk magunkat, itt a part rendszerént lapos, a víz kevesebbé mély és 
kevesebbé sebes, az ár nagyja a túlsó meredek partra hajtatván á t , és azonkívül a 
gőzösök és vontató hajók távolabb maradtak tőlünk. 

Worringen helységet kerestük északai állomásúl és már fáradtan, szóváltás 
nélkül, hajtogattuk estve felé evezőinket, a nap végtelen fáradalmai és a mind inkább 
szaporodó bajok által, megvallom, némileg leverve, míg fáradt karjaink már alig 
birtak a rohammal tovább küzdeni : 

Sed domitos longo remorum denique pulsu 
Linquebat jam fessa manus, jam tristia corda 
Bracliiaque, innexum durata í'ronte plicamus. *) 

Már nyugvóban volt a nap, midőn az egyenes vonal végét érve, valahára a 
kanyarulatnál az említett helységet megpillantottuk a túlsó parton. 

*) Orpheus : Argonaut. 
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^ víz itt igen széles, és nem oly sebes mint elébb, nagy zátony 
foglalja el közepét, és nagyszerű építések történnek, hogy ez a túlsó 

f parttal összekötve, és a víz onnét egészen kizáratva, fele medrére 
szoríttassák, és igy kéntelenítve legyen, ezt mélyebbre kimosni; 
ez által Worringen egészen megfosztatik a folyam szomszédságától, 
minek következtében eddig virágzó kereskedése is nagyon kezd 

hanyatlani. Egy nagy gyárral szemközt a zátony alatt átevezve, a beljebb fekvő város 
felé hajtottunk, midőn egy csoport férfit vettünk az emiitett épület előtt észre, kik 
maguk felé hívni látszottak; mink azonban erre nem figyelve a helység felé tartot-
tunk, kikötésre alkalmas helyet keresvén; inig ebben hasztalan fáradoztunk, az emlí-
tett férfiak felénk közeledtek, és jó szolgálatjaikat ajánlották, mire természetesen 
szóba ereszkedtünk velük. Ekkor egyike bemutatta magát mint a gyár tulajdonosa, 
és mondta, hogy azért integettek nekünk elébb, hogy a gyár mellett álljunk meg, hol 
jobb alkalom lesz a hajót kikötni, a hajós-szereinket pedig házában eltakaríthatjuk; 
követtük tanácsát, mert csakugyan láttuk, hogy nem jó helyen voltunk, és szíves-
sége megköszönéseül kínálkoztunk, hogy visszamenetíinkben igen csinos fiatal két 
leányát csolnakunkon elviszszük a gyárépülethez, mit is nagy csudálkozásunkra min-
den habozás nélkül örömest elfogadtak; minden fáradságunkat feledve oly sebes-
séggel illantunk odébb, hogy futva sem tudtak elérni a parton követök. A kijelelt 
helyre érkezvén, vendégeinket kiszállítottuk, a hajós szerszámot a gyárnok cselédjei 
átvették és a házba behordták, ezután pedig egészen biztos helyet Ellida számára a 
lapos parton itt sem találván, egy halászcsolnakkal kivontattuk mintegy tíz ölyni 



távolságra, és itt horgonyán szabadon hagytuk. Uj barátunk pocigyászunkat cselé-
deivel utánunk vitetve, maga elvezetett a helység legjobb fogadójába, hol elbúcsúzva 
engedelmet kért munkája bevégzése után ismét egy kis beszélgetésre eljöhetni, mit 
igen örömest elfogadtunk, magunk pedig vacsorát rendelve, vissza siettünk a folyó-
hoz és annak most tükör simaságú habjaiban igen kedves fürdőt vettünk, megte-
kintve egyúttal az érdekes nagyszerű vízimunkákat. Estvénket igen kellemetesen 
töltöttük; mind fogadósunk, mind az emiitett barátságos gyártulajdonos igen értel-
mes és müveit olasz nemzetiségű férfiak voltak; a fogadós harmincz év óta telepedett 
le ott, a gyárosnak már apja jött az országba; nagy érdekkel hallgatták, mind utunk 
elbeszélését, mind rövid vázlatát hazai viszonyainknak, melyekről csak oly kevés 
fogalmuk volt, mint a külföldiek legnagyobb részének; ők is igen érdekes ada-
tokkal szolgáltak a vidék kereskedelme és ipara felett, sőt a gyáros igen szép és 
nagyszerű gazdasággal is birván, a helybeli gazdászatot is remekül magyarázta. 
Sajnálattal vettük észre, hogy éjfélre jár az idő, és hogy igy nyugalomról kell gon-
doskodnunk, mert reggel jókor voltunk mindig kénytelenek indúlni, részint a hőség 
miatt, részint pedig, mert hosszú statiokat tettünk, hogy utunkat a nyár vége előtt 
befejezhessük. 

Alig hajnallott még mikor másnap Ellidához értünk, de már ott várt a derék 
gyáros, hogy még eg}7szer kezet szoríthasson velünk, és kiviile még számos lakos 
sereglett volt össze, kiknek szerencsekivánata közt fogtunk újra evezőinkhez. Mintegy 
félórányit haladhattunk békés vizén, midőn nagyszerű kösarkantyúkat láttunk újra 
előttünk, ki akarván ezeknek térni, áthajtottunk a túlsó part felé, de nagy nehezen 
keresztül evezve a rohanó folyamon, kellemetlen meglepetésünkre itt hasonló ellen-
ségre találtunk, sok munkába került ezen a szoroson átvergődni annál inkább, hogy 
a kősarkantyúk felett egy a vízmentivel egyirányos hosszú kötöltés volt épitve, mely 
a partnak egy feljebb kiálló részétől az első sarkantyúig vezetve, a víznek valóban 
ijesztő sebességet adott; úgy kifulladtunk az óránál tovább tartó munkába, hogy 
árnyékos helyen kikötve egy félórát pihenni kénytelenitettünk, hol is holmi magun-
kal hozott élelmiszerekkel röviden falatoztunk. 

További utunk Cölnig minden akadály nélkül folyt, csak midőn már a világ-
hírű „Dom"-ot megpillantottuk, egy nagy kanyarulatot átmetszeni akarván, zátony 
megé, zsák-utczába hajtottunk, úgy hogy jó darabra visszamenni kénytelenittetvén 
mintegy félórányi munkát veszítettünk. 

Dél tájban Cöln városához értünk, de mielőtt kiköthetnénk egy kellemetlen 
munka volt még előttünk, t, i. a szűk és alacsony hajóhíd alatti átjárás sebes víz 
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ellen; jól neki irányozva Ellidát két hajó közé, kitelhető legnagyobb erővel neki haj-
tottuk, és midőn igy a hid alá löktük magunkat, ülve csáklyát fogván, a fejünk 
feletti gerendákon előre toltam a hajót mindaddig, mig annak orra szabadra érve, R. 
ismét betehette evezőit. így szerencsésen sikerült az átjárás, azután pedig Cöln rosz 
hirü fogadóit kerülve, a Rajna másik partján fekvő Deuz nevü helységben Károly 
herczeg czimü hotelbe szállottunk; „Belvedere" fogadó ugyan híresebb, de Károly 
herczegnek azon előnye volt, hogy szemközt áll a gőzhajó állomási hiddal, hol hajónk 
ki volt kötve, azonkívül pedig épen oly jó és bizonyosan épen olyan drága, mint 
híresebb vetélytársa. 



it fama per urbes 

Tani ficti pravique tenax quam nuntia veri; 
Haec tum multiplici populos sermone replebat 
Gaudens, et pariter facta atque infecta canebat. *) 

Itt hallottuk először table cl' hőtenál mennyire elterjedett már utazásunk 
-híre, és hogy tudták már mindenütt előre jöttünket, az újságok és 
különösen a gőzösök által; mert tudni kell, hogy a Rajna ezen részén 
naponkint 16 személy-gőzös jár fel és alá, nem számitva a sok teher-
szállító és vontató gőzöst; mindezek az utolsó hét folytában, több rnint-
sem egyszer megfordulva azon vizén, melyen jár tunk, szükségképen 

észrevették a szokatlan alakú sajkát, két vörös iinges emberrel, ismeretlen lobogó 
alatt, bár lassan, de folyvást felfelé haladva, azonkivül a hol csak lehetett a gőzhajó 
állomásoknál kötöttünk ki, mert itt mindig biztos embereket találtunk, kikre távol-
létünk ideje alatt, hajónkat bízhattuk, ily alkalommal sokszor az arra menő 
gőzösök kapitányai néhány szót váltva megismerkedtek velünk, és további talál-
kozásoknál mint régi ismerőseket köszöntve, megvitték a legközelebbi városba 
jöttünk hírét, úgy hogy eleinte nem keveset csudálkoztunk, mikor avval fogadtat-
tunk, „már tegnap óta vártuk önöket", vagy „tudtuk már, hogy jőni fognak, azért 
vártunk i t t ," : már attól tartottunk, hogy a Tims „own corespondent"-je engedelmet 
fog kérni hajónkban helyet foglalhatni. Ebéd után a korcsmáros elhozta a „Cölni" 
lapot és megmutatta benne azon feljebb emiitett czikket Xantenböl, melyben mint 
Albion fiai voltunk emlegetve; tüstént, tollat fogva meghazudtoltuk a czikk ezen 
állitásat, valódi nemzetiségünket tudatva; de bár meg is jelent ezen czáfolatunk 
ugyan azon lapban, mind hiában, csak mindig és mindenütt újra angoloknak 
mondottak. 

*) Virgil : Aeneid. 
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E fontos ügyet elrendezvén természetesen első dolgunk volt egyikénél a 
huszonnégy egyedül valódi legrégibb J. M. Farinánál valódi cölni vizet venni, más 
nap pedig a világhirü már századok óta és még jövendő századokig épülésben lévő 
„Dom"-ot, bár már sokszor láttuk, ismét megtekinteni. Ujat semmit sem láttunk 
benne, mert építése igen lassan halad, úgy hiszem a német egységgel együtt fog 
elkészülni, noha mindenfelé és magában az épületben is szorgalmatosan kéregetnek 
számára, de egy oly szolgálat ajánlattal lépettünk meg, milyent templomban még 
soha sem halottunk; hiába az ember azért utazik, hogy tapasztalásait gyarapítsa. 

Tourista kötelességünknek ezen látogatással eleget tevén a vámhivatalba 
indultunk, hogy málháinkat, melyeket Rotterdamban a gőzhajózási ágensnél felad-
tunk, ismét birtokunkba kerítsük. Mondhatom, kevés reményünk volt holminkat 
egyátaljában ismét látni, mert feladásukat Rotterdamból való elindulásunk elöeste-
jén igen különös modorban eszközöltük. A fogadó cselédje, azokat taligán egy a 
„quai"-n fekvő épületnek egész nyitott kapujába eltolva, ott lerakta, bennünket 
pedig jelentés tételre a felső emeletbe utasított, itt nagy nehezen találván embert, ki 
egy kissé angolul beszélt, evvel közöltük kivánatunkat. „Jól van", úgymond, és evvel 
az ügyet befejezettnek tekintette, és minthogy kijelentettük, hogy valami irott bizo-
nyítványt szeretnénk, szánakozva vállat vonított, de mégis egy szolgát leküldött 
azon bizonyos nyitott kapuba megnézni, ott vannak-e az általunk emlegetett tárgyak, 
és minekutána ez visszajövet fejével helybenhagyólag intett volna, egy cölni ágens 
adressét adta, kinél megérkezésünknél tudakolódzunk, és végre saját nevét is ezen 
kártyára feljegyezte. Szinte csudálkoztunk tehát, mikor az emiitett cölni ágens azon-
nal a vámhivatalban fekvő málháinkhoz elvezetett; sokkal nehezebb munka volt onnét 
azokat kivenni. Óra hosszat várakoztattak jóakaró ágensünk iparkodása és saját 
szítkozódásunk daczára; három felsőbb rangú turkáloncznak kellett összejönni, és 
mintha a határon a hajóból kihintázott collegáikat meg akarták volna bosszúlni, 
csaknem fenekig minden darabot egyenkint kiforgattak. 

Ezen kíméletlen eljárás által felizgatott vérünket hütendők, hideg fürdőbe 
kívánkoztunk, és erre alkalmatosabb helyet nem véltünk találni, mint egy a Rajna 
közepén a hidhoz akasztott hideg fürdő intézetben; de mily nagy volt csudálko-
zásunk, midőn a kívánt árt előlegesen lefizetve kádas fürdőbe vezettek; a folyó 
közepén, hajón, hideg íurdő, és kádak, szük, kis pléh kádak; ismét egy szép 
tapasztalás. Végre a nyári színházba mentünk, hol igen gyönge előadást láttunk 
napvilágnál semmi közönség előtt; azon néhány egyén is, melyeket (rari nantes in 
gurgite vasto) a nagy épületben elszórva láttunk, nem annyira a színielőadás, mint 
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sör ivás miatt jöttek be. Volt régóta csinos valódi szinház, de ez leégett, mint időről 
időre minden szinház, és még fel nem épült; de ha valaki a szinliázat kérdi, és 
különösen hozzá nem teszi, hogy oly szinházat keres, a hol színi előadások tar-
tatnak , rendszeresen a városnak épen másik végén létező leégett színházhoz szokták 
küldeni, honnan azután, ha világosabban kifejezi szándékát, vissza utasítják az 
emlegetett üres „activ" színházhoz, a hol, míg kalandozása után megérkezik, a rövid 
előadásnak körülbelől vége van; nem mondom épen k i j á r t igy, de valódi történet. 

A mi magát a várost illeti, noha nem irok utazási kézikönyvet, még is azt 
tanácslom az utasnak, hogy estve lámpa világnál nézze meg, ekkor meglehetős élénk, 
és a csinosan kivilágított, sok „valódi legöregebb J. M. Farina", meglehetős díszes 
tekintetet ad az utczáknak, de nappal ezek oly piszkosak és unalmasak, hogy soha 
senki másodszor nem kívánhatja látni. 

Alig múlt el öt óra, midőn másnap reggel elindultunk, mégis már jó melegen 
sütött a nap, és a hőség annyira növekedett haladás közben, hogy alföldünk legfor-
róbb napjaival is vetélkedhetnék. Munkánk legfáradságosabb része itten kezdődött, 
mert Cö ln felett a folyam medre sziklás és szük, és következőleg felette sebesen 
hajtja vizét, és midőn ismét a mindinkább nagyszámmal létező kősarkantyúkhoz 
értünk, volt eset, hogy egy-egynek meghaladása fertály órai erős munkába került. 
Különös kemény állásunk volt egy helyen, hol három gőzös találkozott egymással 
tőszomszédságunkban, mikor épen egy ilyen kősarkantyú örvényes hullámaival 
küzdöttünk, már bele kezdettek a habok csapkodni Ellidába : 

Um das Sehiff zu entern, springen 

Auf das Deck die Wogen sclion. *) 

Es ha a legközelebbi gőzös kerekeit meg nem állítja, sőt saját testével a másik kettő 
által felzavart hullámokat tőlünk el nem fogja, aligha szárazon menekeltünk volna 
ki a bajból. 

*) Tegner : Fri thjof. 
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J 'a i trois vaisseaux sur la mer qui brille 
L'un est chargé d'or, l 'autre de pierre fine. *) 

látszik, a sors e napra váratlan fürdőt rendelt volt szá-
•a, mert alig sikerült e bajból szerencsésen kimenekülnünk, 
egy másik kösarkantyii víz alatt folytatott telepzetére fel-

:, nem tudván másképen szabadulni, kiugrottunk a csekély 
a terhétől ment hajót könnyen eltolandók, ele míg nekem 
Lt az elinduló hajóba bele ugrani, R., ki mélyebben állt a 

vízben a sebesen elforduló csolnakba fogódzva, bele vonatott a folyamba ugy, hogy a 
hajót elereszteni, s a parthoz kiúszni kénteleníthetett, Midőn ismét az általam vissza 
hozott hajóba lépett, eszébe jutott, hogy órája s pénztárczája kellemetlen sorsában 
részesült. Az óra elvolt telve vízzel és az utón több s z o l g á l a t o t tenni nem akart, a 

O ' 

mindenféle nemzetségű bankjegyeket pedig vigyázva szétszedtük, és — szép csendes 
napos idő lévén — a hajó padlózatára szárítás végett kiraktuk. Amúgy is feltűnő 
utazási modorunk, ugylátszik, ez által még érdekesebbé vált, mert ha valamely 
hajó vagy helység közelében elhaladtunk, az, ki először megpillanta, szinte rémülten 
hítta össze a többi népséget, egy bankóval terhelt hajó látására. 

A hőség mindig nyomasztóbb, a víz rohama mindig erösebb, étvágyunk 
mindig nagyobb lett : 

Torquet dura fames et sudor multus anhelor. **) 

sikerű 

*) Le val d'Andora. — **) Orpheus : Argonaut. 
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és Bonn, hol delelni akartunk, még mindig nem mutatkozott. Meg akartuk tehát 
próbálni, nem lehetne-e kissé pihentetni fáradt karjainkat, úgy, hogy a hajót partról 
húznók, de csakhamar azt tapasztaltuk, hogy a köveken és bozontokoni járás a 
szokatlan, nem csekély erőt kivánó vontatással együtt, még sokkal nehezebben esik 
a szokássá vált evezésnél. Ismét ehhez fogtunk tehát, és elkeseredten dolgozva vég-
tére két óra tájban, a csinos Bonn városánál kikötöttünk. Itt is már jelentve volt 
érkezésünk, részint az újságok, részint a gőzösök által, és számos sétáló, különösen 
nagyszámú angol hölgyek vártak már órák óta a parton, a tikkasztó hőség daczára. 
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A gőzhajó-állomás melletti „ R h e i n e c k H o t e l "-be szállva, első 
> dolgunk volt testi táplálékról gondoskodni; de alig ültünk le 

L 
! asztalhoz, midőn a p o r t á s mély bókkal közeledvén így szólított: 

„Ich bitté, Herr von Albion, der Prinz ist hier!" Hogy Herr von 
Albion mit jelentsen, elértettük, t. i. a fentebb említett xanten-i 
czikkben mint Albion fiai lévén jelelve, mi volt természetesebb, 

mintsem hogy a mély belátású német onnét kiokoskodta, hogy Albion fiai apjuk 
nevét viselve, szintén : H e r r von Alb ionok . 

A talány másik része is megfejtetett nemsokára, mert belépett a terembe 
három fiatal uri ember és néhány perczig egymással angolul beszélgettek, azután az 
egyik felénk közeledett, magát mint hazánkfiát Gr. H. bemutatván; minekutána 
magunkat is megneveztük volna, társait megösmertette velünk, ezek közt egyik 
H. h e r c z e g fiát, ki mint a csolnakászat nagy barátja és egy igen jeles angol 
csolnak tulajdonosa, nagyon érdekelve volt utazásunk iránt, és megbízta volt a 
fogadó kapusát, adná tudtára azonnal midőn megérkezünk, hogy mind „Ellidát", 
mind hajósait megismerhesse. Ezen urak kedves társalgás közben oly barátságosak 
voltak megígérni, hogy bár szokás szerént igen jókor valánk másnap elindulandók, 
még is „Königswinterig", hol reggeli állomást akartunk tartani, el fognak saját hajó-
jukkal kisérni. 

Bonn városa az idegennek nem sok érdekest nyújt, és hogy időnket még is 
emberi lények társaságában töltsük, minekutána egy jó séta által megmereve-
dett lábainknak visszaadtuk volna rugékonyságukat, csak megint a nappali szinház 



felé vettük utunkat. Ez ismét inkább sörkert, mintsem szinház volt, noha az előadás 
nem volt egészen rosz; különös érdekkel és tetszéssel hallgatta a jobbára grisettek, 
tanulók és katonatisztekből álló közönség, midőn a kedvencz bohócz satyricus dalo-
kat énekelt egy német nagy-hatalom rovására. 

Annyi fáradságos, csaknem minden emberi társaságtól elzárt napok után fe-
lette kellemetes élvezetet nyújtott a jövő nap; legelőször is igen kellemes volt vala-
hára más csolnak társaságában utaznunk, és habár fiatal társaink nem is birták oly 
könnyen a munkát mint mi, épenséggel nem bántuk a lassabb haladásban vesztett 
időt, mert azonkivül, hogy kellemes társaságban töltöttük, e napon csak igen rövid 
„státiót" akartunk tenni. 

Kön igswin t e r -ben a gyönyörű fekvésii „Európa Hotel" terrasse-ján kedé-
lyesen költvén el jó villás reggelinket, búcsút vettünk hazatérő szíves ösmerőseink-
től, és a csekély távolságban fekvő híres Drachenfe l s - r e rándultunk ki a gyönyörű 
kilátás megszemlélésére. 

Forró déli nap nehezült ismét fejeinkre, mig a kopár sziklahegy vár-romjai-
hoz feljutottunk, de bőven meg voltunk fáradságunkért jutalmazva, mert nemcsak 
egyikét élveztük a leggyönyörűbb kilátásoknak, hanem a legváratlanabbúl igen 
kedves ösmerős úrhölgyekkel találkoztunk. 

A délutánt ismét a szép terrasson, változott de nem kevésbbé kedves társaság-
ban töltöttük, ezután pedig rábeszéltük a hölgyeket, hogy saját hajójukat elküldve, a 
mienken, azaz „E l l i dán" jöjjenek Rolandseck-be, hol ők laktak, és hol mi is egy 
napot tölteni szándékoztunk. 

Nagy híre van a R a j n a partjainak, sok utas, sok költő elragadtatva beszéli 
s regéli ezek számtalan szépségét; de bár mennyire dicsérjék, nem mondhatnak az 
igazságnál többet azon gyönyörű vidékről, melyben most jártunk, és mely különösen 
oly utazási modorban élvezhető, mint a miénk, mert a gőzhajó — vagy épen göz-
mozdonynyal utazó oly gyors változatossággal látja a tárgyakat egymást követni, 
hogy azokat élvezni, de még felfogni sem képes; míg a kocsin, vagy gyalog utazónak 
figyelmét száz apró kellemetlenség foglalja el minduntalan, azonkivül, hogy jobbára 
a legszebb pontok hegyek, épületek vagy fák által el vannak rejtve. De így a kristály 
tisztaságú víztükrön csendesen úszva, haladását vagy maradását egészen kénye sze-
rint intézve, kedves, müveit, a természet csodáit élvezni képes társaságban feledhet-
len benyomást vés az ember emlékezetébe a gyönyörű festmény. 

Annyira is el valánk foglalva e kellemes élvezet által, hogy csak, midőn evezőm 
egy köbe ütődött, vettük észre, mennyire el hagytuk magunkat észrevétlenül sodor-



tatni a viz által; fel kellett tehát hagyni a természet csudáinak bámulásával, és ismét 
komolyan a munkához fogni, a mi épenséggel nem volt tréfa, mert oly sebes árban 
találtuk magunkat, hogy csak a lehetőségig feszitett eröködéssel tudtunk Rolands-
eck kikötőjéhez érni, míg a meredek partról lenéző számos sétáló kíváncsi szemmel 
kisérte a küzdelem eredményét. 

Partra érvén, és a körülményeket vizsgálva, nem csodáltuk többé, hogy oly 
nehezen tudtunk rendkívüli, bár kedves terhe alatt nehezebben járó hajónkkal czélhoz 
érni, mert a Rajna itt „ N o n n e n w e r t h " szigete által sebes rohanásában megakasz-
tatva, egész dühvel az innenső part szikláinak esik, és vad örvényekben zuhan el ezek 
mellett. Minden egyéb erre járó csólnak a partról kötélén vonatik; soha senki sem 
hitte volna, hogy evezővel is lehet hason eredményhez jutni. 

Az igen kényelmes és szép, fényes vendégekkel telt fogadóban, már előlege-
sen rendelt szobáinkat elfoglaltuk, hogy hajós-öltönyeinket más ruhával váltsuk fel, 
azután pedig ismét bátor hölgyeink társaságában a fogadó szép kertjén keresztül a 
bájló tájék megszemlélésére indultunk. 

Fölséges tekintetet nyer itt az ember a vidék felett az úgynevezett „Rolands-
thurm" mellől, sokkal szebbet, mintsem a magas „ D r a c h e n f e l s " felhőkoronás csú-
csáról. A hires „ S i e b e n g e b i r g e " óriási nagyságában zárja egy részt a láthatárt, 
míg lenn a Rajna habjaitól körülölelve a bájló Nonnemverth szigeten siirü fák lomb-
jai közt megpillanthatni a régi nagyhírű, most leánynöveldévé változott klastromot, 
a láthatáron pedig a lenyugvó nap arany ködiben, közelebben B o n n és számos kis-
sebb helység, a messze távolban pedig, az óriási cölni Dom merész építménye szem-
lélhető. 

—FS 
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( c W ^ f ^ ! ^ ^ időben, számos idegenek által látogattatnak, kik közül sokan oly 
kiváló szép helyeken, mint teszem fel Rolandseck, hosszabb időre 

ISys^irJr\\o meg is telepednek; de minthogy sok ideig egyedül csak egy szép 
HM ll 

¥ tájkép megtekintésével foglalkozni nem lehet, — a legszebb tárgy is 

S t ^ ^ folytonos jelenlét által unalmassá válván, — nehogy vendégeik idő 
előtt megelégelvén a helyet, tovább menve keressenek változást az élvezetben, a 
korcsmárosok kigondoltak mindenféle kirándulásokat a környékre, melyekre minden 
idegen rábeszéltetik; így a nap bár sokszor nem igen kellemesen elfoglaltatik, és 
másnap az egy ideig nem látott tájkép ismét szebben, érdekesebben mutatkozik, a 
vendég pedig a hotelben megmaradt; mennél több ily kirándulási helyet tud egy 
korcsmáros kigondolni, annál tovább magánál tartja vendégeit, és a nyerekedési 
vágy végtelen lévén, csudálkozásra méltó ügyességet fejtenek ki e tárgyban; e felett 
a mindenféle vezetők, kocsisok, ló- és szamárbérlök, litközti korcsmárosok stb. szin-
tén érdekelve lévén, a szegény utas, bár kihez forduljon, csak bámulattal határos 
dicséretét hallja az előterjesztett kirándulási pontnak; sok esetben pedig társaságok 
csak ürügyet kívánván együttlétre, nem is igen bánják, hová megy a kirándulás, 
és bár semmi ujjat nem láttak, még is napjukkal megelégedetten térnek vissza, és 
kérdezősködő sorstársaiknak legjobb lelkiismérettel mondják, hogy igen érdekes 
utat vagy sétát tettek. A rolandseck-i korcsmárosok egy ilyen találmánya az úgy-
nevezett aar-völgyi kirándulás, melynek mink is áldozatul estünk, noha szintén 
nem panaszolkodhattunk, mert jól esett egy napot ismét közönséges földi lakosok 



modorában, különösen ily felette kellemetes nöi társaságban „in terra ferma" tölteni, 
és fáradt tagjainkat némileg pihentetni. Mindenfelé kérdezősködtünk, tudakolódz-
tunk, uti-kézikönyvekben kutattunk, mindenütt az aar-völgyi kirándulás elnem-
mulasztandónak állíttatott; elindultunk tehát hölgyeink társaságában a reggeli 
gőzössel Remagenbe és itt kocsit fogadva a nagy természet-csoda megtekintéséhez 
fogtunk. 

Egy szegény kis folyócska, mit jó lelkiismérettel pataknak lehet nevezni, adja 
nevét a völgynek, melynek unalmas, minden legkisebb szépség nélküli kanyaru-
latain negyedfél óra hosszant vonattunk porban, és] hőségben; piszkos szegény 
falukon, nyomorult szántóföldeken, végre kis szőlőhegyeken kivül egyebet nem 
találván, a hely regényességét egy itt-ott kiálló, sziklának nevezett, élével felfelé 
állitott kő képezte. Egész a völgy végében egy kis alagúton át egy igen rosz korcs-
mához, a kirándulás czéljához jutni, és e mellett egy parton, egy kis bizonytalan 
eredetű rom található, mely körül egy nyerészkedő szellemű ember sorompót vont^ 
és a kiváncsi utastól tíz garast fejenkint vesz beeresztési díjúi; az igaz, hogy ki 
ingyen lehet jönni, a mi igen nagy jótétemény, mert kilátás oly kevéssé lévén, mint 
árnyék, mindenki igen örül, ha a kelepczéből ismét megszabadul, lemenés alatt pedig 
a regényesség emelésére számtalan koldus gyermekek élénkítik az utat. 

Most következett a bajok legnagyobbika, hogy t. i. azt az egész unalmas kelle-
metlen utat , melyen az ember eljött, ismét vissza kellett tenni, noha az élvezet válto-
zatossága miatt, — ha az ember előre kialkudta, — a kocsisok egy kissé félre eső falun 
hajtanak vissza, de minthogy ez csak az utat fél órával hosszabbítja, minden legkisebb 
érdek nélkül , bár kikötöttük volt fogadósunk tanácsa szerint, most nagylelkűen 
elengedtük. 

De mindamellett mind a gőzöshöz, mind a vaspályához későn érkezvén, 
R e m a g e n b ő l haza ismét kocsin kénytelenítettünk jönni, de ekkor már a forró nap, 
kellemes holdvilágos estévé változott, és az unalmas Aarvölgy helyett, a Rajna-völgy 
legszebb részén vonult át utunk. Rolandseck-be érve pedig, mi is jó lelkiismérettel 
mondhattuk, a szintén Aarvölgyibe készülő újonnan érkezett utasoknak, hogy igen 
kellemes napot töltöttünk. 

Másnap nehéz felhők fedték a R a j n á t és sűrű eső zúgott le azokból, miben 
okot szerettünk volna találni kellemetes ittmaradásunk meghosszabbítására. De 
míg e felett tusakodtunk, a felkelő nap sugárai keresztül törve a felhőkön legbá-
josabb világításban tünteték elé a szép vidéket. így semmikép sem igazolhatván 
további itt tartózkodásunkat, bár nehéz szívvel, de feladatunkhoz híven, búcsút 



vettünk azon kedves nőktől, kiknek szívélyes társaságában oly élvezetdúsan töl-
töttük az utolsó napokat, és ismét hajóra szállva, evezőinkhez fogtunk. 

Du darfst nicht weilen, 
For t musst du eilen, 
Ellida fort 
Zum fernen Ort. *) 

Sokat tudakoltuk elöbbeni nap utunkat, mert a folyam R o l a n d s e c k és 
Remagen közt, a mint azt gőzhajón arra menve láthattuk, nem a legkellemesebben 
mutatkozék. A túlsó oldalon tizenhárom egymást követő kösarkantyú, közepén sebes 
vízzel gyéren födött zátony, az innenső felén pedig számtalan, részint a vízből 
sötéten kiálló, részint víz alatt rejtett sziklák, melyek egymás felé nyomták veszélyes 
rohamokban a felzavart vizet. Mindenki azt tanácsolta, hogy a sziklákat kerülve, 
a víz túlsó oldalán a zátony és a kősarkantyúk közt menjünk fölfelé. De tudtuk 
tapasztalásból, mily sebes a sziget irányában a víz, a felett a tizenhárom kösarkantyú 
sem igen vonzott maga felé; hadi tanácsot tartva tehát elhatároztuk, hogy a folyam 
ez oldalán maradva, a part és a sziklák közt kisértsük meg átvergődni, minthogy 
itten legcsendesebb a víz. Jó darabra szerencsésen elhaladtunk, a víz legkisebb 
zavargását figyelemmel kisérve, de végre a sziklák oly közel voltak a parthoz, hogy 
átevezni hely többé nem maradt 

Hic scopuli circum, porrectaque saxa feruntur 
In pelagum. **) 

a sziklákon kiviil pedig a láthatólag feltorlaszolt víz bőszülten rohant odébb. Ekkor 
egészen a parthoz eresztettük a hajót, és a lelógó bokrok ágaiba kapaszkodva részint 
ezek, részint a csáklya segítségével áttoltuk vagyis inkább csúsztattuk a hajót, mely 
szerencsésen sikerült merénylet által, több mint egy órányi nehéz munkát kíméltünk 
meg magunknak, és már mintegy nyolcz óra tájban R e m a g e n b e n villás reggelire 
kikötöttünk. 

Midőn itt rövid tartózkodás után hajónkhoz visszatértünk, meglehetős erős 
nyugati szél mutatkozott, kifeszítettük tehát vitorláinkat, és noha a víz medrét 
minduntalan zavaró sziklák számos veszedelemmel fenyegettek, még is sikerült baj 
nélkül dél tájban, a régi római tornyáról hires A n d e r n a c h helységbe érkeznünk. 

*) Tegner : Frithjof. - **) Orpheus : Argonaut. 
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Felette kellemes volt, hogy ezen tájékon vitorlával utazhattunk, mert habár 
a sziklák és zátonyokra való ügyelés némiképen igénybe vette vigyázatunkat, még-
is inkább élvezhettük e tájékot, mintsem mikor háttal ülve, egész erővel evezni 
kénytelenítettünk. Pedig ezen vidék, a Rajna szebb részei közé tartozik, és igen 
mulatságos volt a vitorla által kellemesen vont hajócskából a nap fényében tün-
döklő hegyeket és várakat szemlélni. 

Berg und Burgen schau'n herunter 
In den spiegelhellen Rhein, 
Und mein Schiffchen segelt inunter 
Rings umglanzt von Sonnensehein. *) 

Andernach városát és régiségeit akaratlan is megszemléltük, mert a város 
nagy részén át kellett mennünk, hogy a fogadóhoz juthassunk, melyben delelni 
akartunk : eltávozásunkkor pedig, a korcsmáros kijelenté nékünk egész ünnepélyes-
séggel, hogy igen megtisztelve érzi házát az által, hogy ily hires utasok nála 
szállottak. 

*) Heine. 
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ielőtt újra elindulnánk, további utunkat a parton levő hajósoktól 
tudakoltuk, és nem igen kellemesen lepetttink meg, midőn mind 
egyiránt azt állították, hogy ne is álmodjunk arról, hogy hajónkkal 
Cob len z-be eljuthassunk; mert habár el is értünk eddig, a mi is 
csodával határos, de az „Engers"- i szoroson, — melynek veszélyes 
voltára már ezelőtt is többször figyelmeztettünk, — semmi esetre 

sem leendünk képesek keresztül menni, mert ezen a helyen oly erős rohama van a 
víznek, hogy a leghatalmasabb vontató gőzösök is, csak egyenkint bírják keresztül 
húzni a teher-hajókat, a lovakkal vontatott jármüvek pedig, bár háromszor annyi 
lovat is kell befogniok, mint másutt, még is mindég nagy veszedelemben forognak, 
és nem egyszer történik, hogy a lovakat a vízbe belerántva, ember, marha s 
hajó elvész. 

De mit volt tennünk. Elijesztettni csak nem hagyhattuk magunkat, a dolog 
megkísértése nélkül; elhatároztuk tehát folytatni utunkat, de egy embert kívántunk, 
ki az említett veszélyes helyen az utat mutassa, és a hajó kormányát tartsa. Kisze-
meltük magunknak a legjobb kinézésű legényt, ki is, a mint örömmel megtudtuk, 
a gőzösöket és teherhajókat szokta az említett helyen átkormányozni. A nyerész-
kedési vágy mindenek felett ki lévén fejlődve e vidék embereiben, jó fizetés mellett 
rábirtuk ezen egyént, hogy nékünk is kalauzul szolgáljon, és minthogy még két 
órányi utunk volt az említett helyig, elég ideje s alkalma volt, hajónk kormány-
zásába belé tanulni. 

A vidék itt ismét laposabb, a folyó medre szélesebb, és N e u w i e d városáig 
hol negy óra tájban érkezénk meg, semmi említésre méltó nem adta elő magát 

7 



utunkban. De innét már érezhető volt a víznek sebesebb járása és nemsokára 
elértünk „Engers" helységéhezr hol a veszedelmes hely kezdődött. „Már most", ugy 
monda kormányosunk, „jobbat nem tehetünk, mint bevárva a legközelebbi vontató 
hajót magunkat hozzá akasztani; mert noha jobban eveznek az urak, mintsem valaha 
láttam, a hajó is igen jó s könnyű járású, mégis merő képtelenség a szoroson 
átevezni akarni; annak teszszük ki magunkat, hogy a rohamtól elsodortatva, valami 
kőgát ellen összetöretünk." De, midőn elhatározott szándékunkat kijelentettük, vissza 
nem lépni, míg meg nem kísértettük a dolgot, elszánta magát, hogy velünk tart. 

A dolog állása következő : A folyam közepén zátony képződött régi idők óta 
s mindig szélesebbre terjedvén, az egész vizet a két part felé hajtotta, hol az tetemes 
károkat okozott, folytonosan elmosva a földeket. Most tehát az egyik parton, tizenöt 
egymást követő kősarkantyút építettek, hogy a vizet vissza a zátony felé hajtva, 
ez ismét- elmosassék, a másik oldalon pedig, szintén ily kősarkantyúkat készítettek, 
de a víz mélyebb volta miatt, nem építhetvén azokat oly hosszúra, mindnyájokat 
egy a víz mentiben futó kőtöltéssel összekötötték. A víz mind ezen építmények 
daczára a zátonyt el nem mosván, az ezen hely fölötti szélességének alig harmad 
részére szoríttatik, és azonkívül az építmények és a zátony által majd ide, majd oda 
hajtatván, veszedelmes ellenfolyamokat képez. Legelőször is a hosszú kösarkantyúk 
mellett kísértettük meg felfelé haladni, és kettő mellett szerencsésen el is mentünk, 
de a harmadiknál már oly erős volt az örvény, hogy mintegy két perczig fogva 
tartott közepén : 

— — — — — — — — et neque cursuin 
Pone sequi, nec retro datur subducere navim 
Gurgiteque obdueti jam circumvolvimur illó. *) 

Nagy erőködéssel kiszabadulván belőle átláttuk, hogy a további mindinkább 
erösebb örvényeken nem leszünk képesek átmenni, túlsó felire eveztünk tehát a 
zátony alatt átkerülve. Itt helységhez értünk, melynek lakói kis csolnakot látván 
a vészes víz közepén, azt képzelték, hogy valami vontató hajó megöl elszakadva 
vesztünkbe sodortatunk, és nagy jajkiáltásokkal gyűltek össze a parton. Mily nagy 
volt bámulatuk, mikor bár csendesen, de biztosan haladva, a parthoz érni láttak. Itt 
a zuhataghoz hasonló roham oly erős volt, hogy csak nagy nehezen sikerült a 
part mellé fektetett csolnakunkat megállítani, hogy a kövekre kiugorva, a hajót 

*) Orpheus : Argonaut. 
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kötelénél fogva a falu előtti töltésen végig vonhassuk; de csak mintegy kétszáz 
lépésnyi hosszú volt ezen járható töltés, és a falu feletti kis kikötőnél végződött. 
Most ismét evezőhez kellett fogni s az előbb említett vízmentiben épült, kétszáz 
ölnyi hosszú, a bőszülten rohanó ár által mintegy féllábnyira eltakart, több helyen 
át is szakított töltés mellett felevezni. Harminczöt perczig tartott, hogy a legnagyobb 
sebességgel és erővel dolgozva, az akadály végére jutottunk, hol még befejezésül 
ismét egy igen erős örvényen kellett átvergődnünk. 

Itt csendes lévén már a víz, lassan parthoz eveztünk, hogy rövid pihenéssel 
lélekzetünket ismét visszanyerjük. „Noh", monda eddig komoly arczát mosolyra 
derítő kormányosunk, „mondhatják az urak, hogy elsők s alighanem utolsók is, kik 
itt evezve jöttek keresztül." 

• A sikerült merény feletti öröm visszaadta erőnket, és mintegy félórai nyuga-
lom után, a már alig három óra távolságban fekvő, „Coblenz"-be elhajtottunk, hol 
kilencz óra felé érkeztünk meg. Felette kemény napunk volt ugyan, de nem igen 
bántuk, mert egyrészt a legveszedelmesebb pontok egyikén szerencsésen átjutván, 
mindinkább növekedett reményünk jó végre vezetni kezdett munkánkat; másrészt 
pedig szándékunk volt, a közelfekvő kies Ems fürdőben egy vagy talán két napot is 
tölteni. Eleinte az volt tervünk, hogy a Lahn folyón fölevezve „E l l i dán" megyünk 
el az említett fürdőbe, de mind a hajósok, kiket ez ügyben megkérdeztünk, azt állí-
ták, hogy a Lahn vizén csolnakon menni lehetetlen. 

Nem tudom, honnét jő ezen vélemény; annyi bizonyos, hogy az említett 
folyó partján épített vasúton utazván, nem láttunk oly akadályt, melyen nem győz-
hettünk volna. E m s mellett pedig oly gyönyörű hely van csolnakázásra, hogy 
kimondhatlanul sajnáltuk, első tervünk föláldozását, a vett tanácsok következtében. 



52 p ^ 

ásnap reggel „Ellidá"-t vízzel töltöttük meg, liogy a forró nap-
sugarak oly káros befolyással ne legyenek reá, azután pedig a 
Lahn és R a j n a összefolyásánál fekvő L a h n s t e i n helységébe men-
tünk gőzösön, és minthogy az Ems-i vonathoz elkéstünk, átcsó-
nakáztunk a másik partra, hogy a híres S t o l z e n f e l s kastélyt ez 
időközben megtekintsük. Ezen várkastély a porosz király tulajdona 

s tökéletesen régi alakjában lévén újra fölépítve, a középkori várkastélyok igen 
érdekes mintájául szolgálhat. Ily erősített lakások a folyam egész mentiben majd-
nem minden erre alkalmas helyen voltak építve s még most is igen soknak festőileg 
szép romja látható; mig mások kijavítva vagy újjá építve jelenleg is lakva vannak. 
Ezen fészkekben tanyáztak a régi feudális korban ama hírhedett rablólovagok, kik, 
ha sem a császárral háborúba nem mentek, sem egymással nem csatáztak, leg-
inkább azzal foglalatoskodtak, hogy a R a j n á n fel s alá járó kereskedői hajókat 
megállítsák, tartalmukat elkobozzák, az embereket pedig váltság fizetésig börtönbe 
dugják. Ezen rablólovagok eltűntek, de helyüket méltán pótolják a fogadók tulajdo-
nosai, egyetemben számtalan más hasonló iparú egyénekkel; nemkülönben saját-
juknak tekintvén a szerencsétlen utas személyét és vagyonát, mint azon feljebb 
említett rabló-vitézek; és nem kevésbé megütődve veszi kézhez a körmeik közé 
esett utas a rőfnyi hosszú számadást, mint az egykori fogolyutas a szabadság-díjául 
szabott váltság árjegyzékét. 

E m s b e megérkezvén ott sok ösmeröst találtunk és igen vígan s kellemesen 
töltöttünk másodfél napot. Foglalatosságunk itt az lévén, mi minden egyéb utasé 
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nem untatom ennek elbeszélésével az olvasót, a ki pedig a számtalan híres forrás 
gyógyerejét, a szépnek mondott környékbe tenni szokott remek kirándulásokat 
és a helyiség egyéb érdekességeit tudni akarja, ezt sokkal bővebben mintsem ily 
kis munkában lehetne, a számtalan utikönyvek akármelyikében feltalálandja. — 
Közönséges utas modorban jővén ide, nem voltunk a szokott bámulat tárgyai és még-
is akaratlan egy nagyszerű, bár nem igen kellemes tüntetésre adtunk alkalmat. 
R. t. i. egy ismerősünknek híres rendkívüli gonoszságú angol lovát megpróbálván, 
ez véle a városon keresztül nyilsebességgel megszökött; kiérve a szabadra, sikerült 
ugyan néki a veszedelmes állatot ismét rendbeszedni, de midőn azt megfordítva, 
lassú léptekkel visszaérkezett az utczába — épen mikor kocsin utána sietve vele 
találkozánk — dühös néptömeg által megtámadtatott; mert ezen jámbor emberek 
lomha állataikhoz szokva lévén, nem voltak képesek felfogni, hogy oly ló is létezik 
a világon, mely elragadja az embert, és felbőszülve valáuak R. ellen, hogy az utczá-
kon oly vészes sebességgel áthajtván, őket és gyermekeiket életveszélybe hozta; mint 
ily alkalmakkor mindig történni szokott, egymást vad orditásokkal és szitkozódá-
sokkal bőszítve sőt még két jelenlévő csendőr által is uszítva, tettleges bántalmak-
hoz akartak lépni s csak igen erélyes fellépésünknek sikerült rést törve a buta, vad 
tömegen bántatlan szabadra jutni. — Hiába csak üdvös dolog, a nagyszámú jól 
válogatott rendőrség. 

Mikor Coblenzből Lahnsteinbe utaztunk gőzösön, a hajó kapitánya, ki szint-
úgy ösmert, mint majdnem valamennyi társa, nyájas mosolylyal felénk közeledve, 
„Bizony jól tették ugy mond, hogy felhagytak vállalatukkal, mert már itten lehetet-
len volna csolnakon utazni." És mikor tudtára adtuk, hogy épenséggel nem hagytunk 
fel vállalatunkkal, sőt inkább mint valaha, bizunk annak kivitelében, és hogy csak 
kirándulásra jöttünk hajójára, minden kitelhető módon iparkodott lebeszélni feltéte-
lünkről. 

Emsi mulatásunkból hazatérve, hajónkból kimerítve a vizet, azt útra képessé 
tettük, és másnap szokott reggeli óránk ismét Ellidán talált, bár kellemetlen hideg 
esős idő volt. Eleinte egy hosszú sziget által képezett kis ágban meglehetős könnyen 
haladtunk felfelé, de a viz sebessége nőttön nőtt, a mint előre nyomultunk. Különös 
látványt képezett a Lalin befolyása a Rajnába, mert ennek tiszta zöld árja, mint egy 
vonakodni látszott magába felvenni amannak zavaros iszapszínü vizét, és több száz 
ölnyire vegyítetlenül folyt a két különböző folyam egymás mellett. 

Mintegy öt óráig folytonosan evezve eljutottunk déli állomásunkra Boppard 
helységbe. A hely meglehetős szép fekvésű és több régi építvénynyel bir, miért is a 



tourista utasok meg szokták látogatni, még is igen rosz fogadókkal bir, meglehetősen 
butorzott, szép kilátású nagy szobát kaptunk ugyan, de oly roszúl éltünk, mint még 
egész utunkon egyszer sem; igazi német ebédben részesültünk, a lehetőségnél még 
valamivel jobban kiszárított húsok, nyomorúságban elveszett baromfi, holmi ízetlen 
édes csemege, eczetnél is savanyúbb bor, — úgy hogy daczára igen kifejlődött étvá-
gyunknak, alig nyúlhattunk valamihez; nem is igen jó kedvvel fogtunk délután ismét 
fárasztó munkánkhoz, pedig még jó darab utunk volt hátra, tikkasztó hőségben és 
igen sebes víz ellen; minduntalan átmentünk a víz egyik feléről a másikra, csende-
sebb folyást keresni, mert az erős folyamban már semmire sem tudtunk menni, sőt 
sok helyen a víz közepén álló sziklákat is hasznunkra fordítottuk, azok védelme alatt 
csúszván fel két sebes ár között. A tájkép igen kellemetes változatossággal foglalt el, 
csinos régi alakú városkák, a hegyek öbleiben rejtett lakások, vagy ezek csúcsain 
messze tündöklő várromok folytonosan követték egymást. 

Éjszakára St. Goar helységbe iparkodtunk, de mielőtt oda érnénk, még egy 
kemény küzdelem várt reánk; a város alatt egy nagy kikötő van, nem tudom mi 
czélra, a folyó medribe építve, melynek kőtöltése épen ott nyúl ki oldalt mintegy 
száz ölnyire a Rajnába, hol ez másfelől egy széles zátony által már is összeszorítta-
tik, és ezáltal ismét egy Engershez hasonló rohamot képez. Igaz ugyan, hogy igen 
fáradságos napunkat tekintve bemehettünk volna bántatlan és kényelmesen a kikö-
tőbe, de azonkívül, hogy szegény Ellida az egészen üres kikötőben rosszul érezte 
volna magát, és könnyen kárt is valhatott volna, még a nehéz munka azért csak 
fenmaradt, és mindjárt reggel kifárasztott volna, a kétes eredmény feletti tűnődés 
pedig éjjeli nyugalmunkat rontotta volna. Egy pár perczig pihenve tehát neki fog-
tunk a munkának, és a hajó elémozdíthatása minden eszközeit váltva felhasználva, 
megkerültük lassan a kikötőt, és a város felső részén partra szállottunk; azután 
pedig sietve Reinfels vár megtekintésére indultunk, mely minden Rajna melletti rom 
közt a legnagyobb és legérdekesebb, sőt talán egy a legrégiebbek közt is, mert már 
1245-ben Diether Katzenellenbogen lovag által építtetett. 

Fogadónk (a liliomhoz) igen jó volt, és minden módon iparkodtunk a nap 
fáradságait és a boppordi rosz tartást felejteni; „terrasse"-unkról nagyszerű látványt 
élvezhettünk. A Rajna tükörsima vize folyt lábaink alatt, mindenfelől magas hegyek-
től körülkerítve, szemközt két vár-rom, melyet a mythus macska és egérnek nevez, 
oldalt megettünk a pompás Reinfels óriási tornyai és falai; mind ez a legtisztább, 
olasz fénynyel ragyogó hold sugárai által varázsvilággal elárasztva; és egy, terhével 
lassan felhaladó gőzös kerékcsapkodása, meg a talányos kikötő szülte örvény zúgása 
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által élénkítve. Sajnálatos, hogy a lakosság kielégíthetetlen nyerészkedési vágya nem 
hagyja az emhert békében élvezni a természet gyönyörű látványait, mert igen jeles 
viszhang lévén e helyen, minduntalan egy azon — nálunk is egy nem rég mult idő-
szakban nagyon elterjedt, — fúvó művészek közül „terrasse"-unk alá állva, az emlí-
tett visszhangot fárasztotta fülhasító trombitájával, természetesen azután feltartott 
tányérján más néki sokkal érdekesebb viszhangot várva, — mert emlékezetébe hívom 
a nyájas olvasónak, hogy az itteni pénz cseng. 

-Í* TE— 
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jövő nap volt az, mely egész merényletünk kulcsát tartotta, 
lelyre már régóta aggodalomteljesen gondoltunk, mert most jöt-

tünk a Rajna legnagyobb akadályai, legveszedelmesebb pontjaihoz; 
nap szerencsés befejezésétől függött, végrehajtjuk-e tervünket, 
szerencsésen haza hozzuk-e Ellidánkat, és talán személyeinket 

is. Egy, az ily hegyi szorosokban nem szokatlan rögtön lecsapó 
szélvész, egy válságos perczben eltörő evező, szakadó kormány kötél, vagy bár-
mily még eddig nem mutatkozott, vagy az eddigi tulhasználatból eredt gyöngeség 
a hajó szerkezetében, meghiúsíthatta minden eddigi fáradságunkat, dugába dönt-
hette egész vállalatunkat. 

Alig félórányi távolságban St. Goar helységétől van a vészteljes Lorlei örvé-
nye, melynek rémületes szépségét számtalan költő énekelte, melynek mythusa a 
legrégibb időkből származik; — remek szépségű szűz ö, kinek gyönyörű alakja éjje-
lenkint a magas sziklafalon szemlélhető, bájos énekkel és hárfajátékkal édesgetve 
magához a hajóst, és keserves könyekkel siratva annak elkerülhetetlen szörnyű 
vesztét. 

Den Schifler im kleinen Sehiffe 
Ergreif t es mit wildem W e h ; 
Er schaut nicht die Eelsenriffe 
Er schaut nur hinauf in die Höh! 

Ich glaube die Wellen verschlingen 
Am Ende Scliiffer und Kahn, 
Und das hat mit ihrem Singen 
Die Lorelei gethan. *) 

"-') Heine. r 



— 57 P 

What a whirlwind is at her head 

And what a whirlpool full of depth and danger 
Is all about her *) 

Valóságban egy meredek óriási sziklafal ez, mely a szűk medrében dühösen 
lezúgó Rajnába messze bele áll, és a folyam bőszült árját megakasztva, azt hatalmas 
örvényekben a túlsó part felé hajtja, hol az kissé lejebb majdnem szintén oly nagy 
akadályt találva, ismét örvényes hullámokban visszataszíttatik, és végre a S-t. Goar 
melletti rohamot idézi elé. 

Tudakolódzva elindulásunk előtt a hajósoknál, kik kormányosokul szoktak 
szolgálni az átmenő hajóknak, mi módon juthatunk legjobban mind ezen keresztül, 
feleleteikből átláttuk, hogy kormány nélkül az örvények és egymást rögtön felváltó 
huzamoknak neki menni merő képtelenség volna, minthogy pedig a folyam sokkal 
erösebb itt, semhogy egyikünk kormányozva a másik egyedül fel birta volna evezni 
a hajót, kénytelenek voltunk kormányost keresni az említett pilóták közt. De ez nem 
volt oly könnyű dolog, mindnyájan oly képtelenségnek találták egész vállalatunkat, 
és különösen gyönge hajónk vékony deszkáihoz oly kevés bizodalmuk volt, hogy 
eleinte egyik sem akart a dologról valamit hallani, hasztalan meséltük el nékik mily 
szeleket és hullámokat állt ki az oly gyönge kinézésű hajó Németalföld széles vizein, 
ezeket ők nem ösmerték, és következőleg nem is hatott rájuk beszédünk; csak 
mikor végre elmondtuk, és szavunkra bizonyítottuk, hogy az engersi szoroson átevez-
tünk, kezdettek némileg hajlandóbbak lenni valóban fényes ajánlataink elfogadására; 
szereztünk végre egy derék embert, ki maga is hajótulajdonos lévén, és maga szok-
ván kormányozni nagy teherhajóit, a járást tökéletesen ismerte, sőt azzal is, hogy 
vagyonos ember létére nem lehetett feltenni, hogy egy tuczat tallérért életét fogná 
koczkáztatni, némi megnyugtatást adott. 

Az innenső part mellett elmenni lehetetlen lévén, alig hogy a várost elhagy-
tuk túlsó oldalra kellett térnünk, és itt már az alsó, bár gyengébb, örvényeken 
átevezve, elöérzetét kaptuk annak mi vár reánk; bár legkisebb szél sem volt a leve-
gőben, hatalmas habok csapkodtak körülöttünk, és a szüntelen egymással találkozó 
vízhuzamok úgy ránczigálták a hajót a kormányos minden ügyessége daczára, mintha 
hatalmas kar ragadta volna meg, hogy szeszélyes játékát űzze véle. A túlsó part 
mellett a víz bár sebes de csendes volt, és lassan haladva, a kormányzásra pedig nem 
lévén gondunk, időnk volt a vad szépségű tájat szemlélni. 

*) Byron. 

8 



Körülöttünk és megettünk meredten magasra nyúló sziklafalak, jobbra balra 
kis távolságban festői változatossággal a hegyek csúcsain a kelő nap sugáraiban 
fénylő számos várromok, távolabb előttünk a vízből kiemelkedő még ködfátyolba 
boritott St. Goar városa. 

Mind inkább közeledtünk a Lorlei sziklafalához, és egészen alatta vonúltunk 
el mig legkiálóbb részéhez értünk, itt ismét el kelletett az eddig védő gátként szol-
gáló sziklapartot hagyni, mert a szeglet felett oly erővel rohan a víz a sziklának, hogy 
bár mily erős hajót apró darabokra zúzna; átkellett tehát vágnunk a hatalmas örvé-
nyek közepén, oly őrülten csapkodó hullámok közt, hogy hajónk, bár evezőink és a 
kormány biztos irányban megtartották, valódi tarantellát tánczolt; oly mozgása volt 
a víznek, mintha valami Titánok óriási üstben forralnák azt egy földalatti Vulcan 
tüzével, — és bár hosszas gyakorlatunk következtében gépszerű biztossággal és pon-
tossággal hajtogattuk evezőinket, nagy vigyázatra volt szükségünk, hogy a minden 
irányban csapkodó habok és a hajó bizonytalan mozgása által meg ne zavartassunk. 

Mintegy fél óráig tarthatott az egész munka, és tul voltunk utunk legna-
gyobb veszedelmén; bár soha sem kételkedtünk egy perczig sem, hogy meg lehet 
tenni, még is szabadabban lélekzettünk most, hogy csakugyan meg volt téve. 

Rövid idő múlva egy más hires veszélyes ponthoz, az ugy nevezett „Sieben 
Jungfrauen im Rhein"-hez értünk; hét egymáshoz közel a viz medrében kellemet-
lenül elhelyezett sziklához, melyeket, a mint mesélik, soha hajó megnem közelitett 
anélkül, hogy össze nem zúzatott volna; nem levén nagy tisztelői a népmondáknak 
megszerettük volna közelebbről nézni, váljon csakugyan oly igaz joggal viselik-e 
nevüket e barna szörnyek, de kormányosunk, bár egyébként értelmes ember, nem 
mert a helybeli traditiókkal daczolni, és kereken megtagadva beleegyezését, abban 
kényteleníttet hagyni tréfánkat. E veszedelmes helyeken fogják leginkább a hires 
Reinlachs-ot, és a hol csak a part lehetségessé tette, erős köteleken fekvő hajókat 
láttunk, melyekről a hálók lógnak a mélybe, és a mint mondják, nagy summákat 
űzetnek a halászok évenkint egy ily hajó felállithatásáért. 

A gyönyörű tiszta éles levegő, és az erős munka, hamar megemésztették 
velünk első reggelinket, és már nyolcz órakor nagy étvágygyal száltunk partra „Qber-
Wesel" helységénél villás-reggelire; de a kijelelt fogadóba érvén láttuk, hogy ott sok 
remény vágyaink teljesítésére nincsen, minden oly rendetlen állapotban volt, mintha 
egy duló tatárcsapat csak épen most vonult volna keresztül, felforgatott székek, a 
földön és piszkos asztalokon heverő üres palaczkok és poharak, az összeöntözött 
padolat, nem igen épületesen töltött éjszakáról tanúskodtak, végre megpillantottuk 
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mind ezen zűrzavar okozóit, lenem takart ágyakon, pamlagokon és ezek hiányában 
székeken, nehéz álomba merülten. Tanulók voltak egy közellévö egyetemből, kik egy 
úgynevezett „Commerce" (magyarul „nagyszerű ivásra") rándultak ki ide. Láttuk 
volt őket elébbeni nap, midőn egy különösen ezen alkalomra fogadott gőzösön zene 
mellett énekelve, és taraczkokat durrogatva haladtak el mellettünk. Egy nagy nehe-
zen elöszólitott álomittas szolgáló két ásitozás közt kihebegte, hogy bizony a háznál 
semmi sincs már, és igy mivel sem szolgálhatnak. 

Szomorúan visszavonúltunk hajónkra, éhesen és fáradtan folytatandók utun-
kat , midőn nagy örömünkre a város másik végén, még egy fogadót fedeztünk fel; 
hamar partra szálltunk ismét, és szerencsésebbek mint sem elébb, táplálékot és 
nyugalmat szereztünk magunknak. 

E házban is volt ugyan egy része a vig társaságnak, de a nagy lakoma nem 
itt menvén véghez, minden maga rendén volt; itt mulatásunk ideje alatt lassankint 
előkezdettek jönni Gambrinus imádói, hogy égő homlokaikat a viz melletti fris 
szellőben meghütve, uj erőt szerezzenek a nap folytában ismétlendö hős tettekre. 

A város előtt a folyam kissé kitágulván, nem igen sebes, és meglehetős 
könnyen haladtunk egy kis ideig, de mintegy fél óra múlva ismét szűkre szorúl, és 
egész Bingenig folytonosan meredek erdős szikla hegyek közé erőltetve, számtalan 
sziklák és sziklaszigetek által amúgy is elégtelen medrében megszorítva, mind 
inkább ragadóvá válik, mig mélysége sokszor tíz ölnyinél is több. 

Legelső nagyobbszerü akadály, melyhez értünk, egy a folyón keresztül fekvő, 
annak több mintsem medre felét elfoglaló, sziklasziget: o ' n 

Veninius ad scopulum fortém littusque praeruptum, 

Vorticibus Huvius decurrens inde profundis. *) 

melynek közepén az úgynevezett Pfalz vagyon épitve, egy meglehetős tágas, 
nagyobb részt jó karban tartott és jelenleg puskaporos toronynak használt régi 
várkastély, mely az egykori Pfalz grófok tulajdona volt, és melyben régi hagyo-
mány szerint a Pfalz grófnők szoktak férjeik távolléte alatt mulatni. Ezen helyhez 
közeledve a sziklás partok felé szorított vizet oly sebesnek találtuk, hogy abban 
haladni nem bírtunk, hanem a folyam közepére vonultunk, hol a széles szikla oltalma 
alatt nagy erőlködés nélkül egészen az épület mellé eljutottunk, ott pedig egy kis a 
sziklák közt kanyaruló nyíláson átcsúszva a sziget feletti szelídebb vízbe jutottunk. 

'"') Orpheus : Argonaut. 
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Kevés helység van itt a Rajna part ján, mert a meredek hegyek nem enged-
nek erre alkalmatos helyet, de annál több a régi várrom, és ha, a mint a történet 
beszéli, ezek jobbára rabló vitézek által voltak a hajdankorban lakva, nem igen 
kellemetes lehetett azon időben, az amúgy is a gőzerő feltalálása előtt annyi vesze-
delemmel összekötött rajnai hajózás ezen a vidéken. 

Már nagyon lassan haladtunk, és a munka oly fárasztó volt, hogy több izben 
meg kelletett állni, pihentetni karjainkat és különösen lélekzetünket visszanyerni, 
mert csak igen sebes mértékben evezve, lehetett némikép előre erőltetni a hajót, 
végre minden iparkoclás daczára, a folyó medre mindenütt egyforma sebes lévén, 
evezővel való tovább haladás lehetetlenné vált, és minthogy hívek akartunk maradni 
elvünkhez, semmi nemű idegen segítséget nem használni, partra szálottunk, és 
kötélre kötve hajónkat, azt magunk után vontattuk: 

prolixum pectora circuui 

Succincti funem, supremis viribus instant, 
E t contra fiuctus stridens propellitur Argo. 
Contrariasque undas lapidoso in littore sulcat. *) 

A víz rohama oly erős volt, hogy ily módon is csak nagy nehezen és lassan tudtunk 
haladni. 

Ezen hely akadályaink utolsója az úgynevezett „Bingerloch" volt; itt a Rajna, 
mely feljebb igen széles és hatalmas folyó, egyszerre a közeledő meredek hegyek által 
igen szűkre szoríttatik, mig ezen szűk medrének még több mint három negyedét 
folytonos lánczolatban lévő kisebb nagyobb sziklák foglalják el, kik egészen a túlsó 
meredek partig terjeszkednek; a fenmaradt csekély nyíláson kényteleníttetik e szerint 
az egész víztömeg keresztül menni, mi természetesen oly rohamot idéz elé, hogy 
ellene még a gőzösök is nagy nehezen és felette lassan tudnak haladni. Mindig csak 
egy hajónak szabad egyszerre a szorosba menni, és ha gőzös lefelé megy rajta keresz-
tül, a habok mintegy két ölnyire csapkodnak fel a meredek partfal ellen; nagyon 
kelletett tehát vigyáznunk, nehogy áthaladásunk ideje alatt gőzhajóval találkozzunk, 
mert ez legjobb akarat mellett sem állhatván meg, irgalom nélkül zúzta volna össze 
szegény Ellidánkat a part ellen. 

Magához a szoroshoz érvén, a nyomás, melyet a rohanó ár hajónk ellen gya-
korlott, oly nagy volt, hogy több izben fáradságos lassú haladásunkban megakad-

*) Orpheus : Argonaut. 
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tunk, és végre a kötél annyira feszült, hogy szükségesnek lát tuk, még a horgony 
kötelét is segítségül venni és két kötélén vontatni fel hajónkat. Megkerülvén a szikla-
torkot ismét csendes és sima vizet találtunk; evezőhöz fogtunk tehát újra és néhány 
percznyi munka után Bingen városnál kikötve, az igen jeles „Victoria Hőtel"-be 
szállottunk. 

Nagy volt megelégedésünk, midőn itt partra léptünk, mert tudtuk, hogy 
továbbá semmi komoly akadály nem állhatja utunkat, idő és kitartás volt minden, 
mire ezentúl szükségünk volt, hogy szerencsés végre vezessük mindeddig kétséges 
vállalatunkat. 

Bingen környéke egyike a Rajna legszebb pontjainak. Kanyarulat mellett fek-
szik, melyet a lapos vidékről jövő folyam képez, mielőtt a meredek sziklahegyek 
közé szorulna, s így egy oldalt legtermékenyebb térségen csendesen átkígyódzva: 

Frugiferas terras splendentibus alluit undis. *) 

másfelől pedig sötét szikla-ormok közt vadul átrohanva lehet azt szemlélni. 
Legszebb a kilátás egy csak félórányi távolságban fekvő kis templom mellől, 

mely az itt végződő hegyek utolsó partján áll, s az épen említett két folyómederre 
kimondhatatlan szép látványt szolgáltat. Nem is mulasztottuk el, Ellidáról kiállt 
veszedelmei után illőn gondoskodva, a nap fáradságai daczára azonnal oda kirán-
dulni, s az épen lenyugvó nap tündérvilágitásában csodálni a természet ezen remekét. 
Valóban meglepő, ha az ember az úgynevezett Rheingau számtalan kies helysége 
közt csendesen és tágasan elnyúló folyamról szemeit egyszerre azon sötét vad hegyi-
torkolatnak fordítja, melyen útját áterőszakolnia kell. 

A víz medrét elfogó hosszú sziklasor közepén egy torony romja szemlélhető, 
melyről az a monda, hogy e vidék egykori ura, Hatto püspök építé menhelyül az őt 
üldöző egerek ellen; mert ezen szent ember egy rosz termés következtében népét 
nyomorító éhséget kizsákmányolandó, nagy mennyiségű előlegesen összevett gabonát 
lakában rejtve tartott , csak roppant áron akarván abból a szűkölködőknek kenyeret 
adni; de Isten, úgy beszél a monda, megbiinteté az állásáról megfeledkezett papot és 
a vidék minden egere lakába gyűlve, éjjel nappal zaklatta. Üldözőitől menekülendő, 
építette az ezen esemény után „egértorony"-nak nevezett lakot, reménylvén, hogy a 
rohamon keresztül nem fogják öt ellenségei követhetni, de alig vonult be oda, mikor 
az egerek is megjelentek, s éjjel nappal minden nyugalomtól megfosztva, gonosz 
életének nyomorult véget vetettek. 

'") Orpheus : Argonaut. 



Bingenben ismét új meséket olvastunk utazásunk felett, különösen ki volt 
mindenütt emelve az út oka : nagyszerű fogadás, melyet magam négy ezer font 
sterlinggel jelezni hallék. Német előtt t. i. egy ily fáradsággal, sőt tán némi veszély-
lyel is járó „sport" oly valami megfoghatatlan, hogy azt csak nagy fogadással elő-
idézett nyereség-vágygyal magyarázhatja meg. 

Szint olyan hasztalan küzdöttünk élőszóval és újságban ezen állítás ellen, 
mint az erőszakosan ránk tukmált „angol nemzetiség" ellen. Mert e vidék lakossága 
zászlót csak diszítménynek tekintve, nem is vette figyelembe nemzetiségünket jelelő 
magyar lobogónkat. Angolok voltunk és nagy fogadás következtében Londonból 
Constantinápolyba mentünk csolnakunkon, mely kalandos merényletben egyébként 
az újságírók véleménye szerint okvetlen vesztünket fogjuk találni. 

Másnap csak mintegy öt mérföldnyi utat szándékozván tenni, nem igen 
siettünk elhagyni jó fogadónkat, annál inkább, hogy esővel vegyített köd boritá a 
láthatárt, csak 7 óra tájban léptünk hajónkba és igen jól esett a lassabban folyó 
vízben a könnyűbb munka a mult napok nagy fáradságai után; de még jobban meg-
örültünk midőn mintegy másodfél órányi evezés után hatalmas szél kezdett dél-nyu-
gatról fújni, melyet, minthogy a Rajna itt keletről nyugatra folyik, igen jól használ-
hattunk vitorlázásra. 

Eddig utunk fő iránya délnek volt, csak itten fordúltunk valahára kelet felé, 
merre kedves magyar hazánk szép határa fekszik, a kényelmes haladáson kivül tehát 
még azon kellemes érzés is örvendeztetett, hogy sebesen röpültünk honunk felé : 

Oh! schön ist's immer vom fernen Lande 
Die Segel wenden zum Heimathsstrande. *) 

Nagy sebességgel haladtunk előre, úgy hogy a számos gözös közül egy sem ért utói, 
és majdnem sok is volt a jóból, mert sokszor mindketten kénytelenítve voltunk 
testünket mennyire csak lehetett, egyfelől a hajóból kilógatni, hogy a vitorla által 
másik felére fektetett hajót némileg egyensúlyozhassuk. 

Mind azután, a mit már eddig tapasztaltunk, nem csudálhattuk eléggé Ellida 
jeles építését, mely lehetségessé tette, ezen valóban dijóhajnak mondható kis sajkán 
ily erős habok közt gyorsan és bátran haladni: 

How gloriously her gallant course she goes 
Her white wings flying — — — — — — 
She walks the waters like a thing of lií'e., 
And seems to dare the elements to striíe. **) 

*) Tegner : Frithjof. — **) Byron : The Corsair. 



A Rajna itt igen széles és sok szigetet képez, melyek közül többen felső csú-
csuknál nagy töltések által a meder mélyebbítése érdekében a parttal össze vannak 
kötve, s így mintegy zsák-utczákat képeznek, melyekbe ha szokás szerint a part 
közelében felfelé evezünk, nem egyszer belehajtottunk volna, mely kellemetlenséget 
s idövesztést történetesen azáltal kerültük el, hogy a folyó közepén vitorlázhattunk. 

Több nap óta mindig meredek hegyek közt utazván, nem volt kellemetlen 
a tájkép változása; az egyik oldalon gazdag termékeny lapály, a másikon, kis távol-
ságban a „Taunus" hegyláncz, melynek sürü erdeiből itt-ott egy csinos vadász-
kastély tiinik elé, közelebb a híres szőlőkkel fedett alacsonyabb partok, melyek 
legnagyobbikán, a jeles boráról ismert Johannisbergi nagyszerű kastély díszlik, a 
folyó mellett pedig, egymást nyomban követő gazdag helységek, és mindenféle 
fantasticus modorban épült, szebbnél szebb kéjlakok és kástélyok, részint gazdagabb 
belföldi családok, nagyrészt idegenek tulajdona. 

A közlekedés felette élénk, a folyó mindkét partján vasutak, melyeken egyik 
vonat a másikat követi, minden másod órában az egész folyó végében járó gőzösök, 
melyekből minden nap nyolcz megy fel és nyolcz lefelé, nem mint nálunk sokszor 
fél napokig váratván az utast, hanem pontosan megtartva a kiszabott órákat, épen 
ugy mint a vasutak. A mindig nagy számmal fel a lá já ró , nagy részt idegen utasok 
leginkább a gőzösöket használják, minthogy ezek fedezetéről a szép tájékot élvez-
hetik, de fájdalom, félni lehet, hogy noha a társaságok mindent elkövetnek hajóikon 
az utasok legnagyobb kényelmükre figyelni, alig fogják kiállhatni a vasutakkal az 
igazságtalan versenyt, mert a vasutaknak az álladalom bizonyos időre határozott 
százalékot biztosított, és igy az adózó nép kárára, most inkább veszteséggel szál-
lítanak szintúgy terheket mint személyeket, ugy hogy a hajók velük nem verse-
nyezhetnek, és aligha meg nem fognak bukni, mikor majd alkalmuk lesz a vasút-
társaságoknak áraikat feljebb emelve, a veszteséget visszaszerezni. 
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ülönös érdekes Játvány a többi közt azon óriási talpak, melyekkel 
ky itt több izben találkoztunk, és melyek a Schweitz és Feteke-erdö 

vidékéről lejött kisebb talpakból Mainznál összeállittatnak, hogy 
a nagyobb teher következtében sebesebben hajtassanak a viz által 
lefelé. Az ilyen nagy, szigethez hasonlító talpakon számos kunyhók, 
magas állványok a kormányosok számára, számtalan vasmacskák, 

és a jobbadán velük utazó tulajdonosok használatára, minden kényelemmel ellátott 
lakások vannak; olvastunk egyikén 140 embert, kik 48 nagy evezővel kormányozták 
a faszigetet, egy kalauz vezetése alatt. Veszedelem elkerülésére, kötelességül van 
nekik téve, mindig félórányira előre egy csolnakot járatni, szembetűnő vörös és 
fekete koczkás zászlóval, hogy a hajósok e szerint intézkedhessenek; ha járás közt 
találkoztunk velük, tetszett az eredeti élénk látvány, de ha valahol part közelében 
horgonyaikon pihenve találtuk, meg nem örültünk neki, mert messze kiszorítottak a 
viz közepére, melynek folyása nyomásuk által sokkal sebesebbé vált, és igy nehezí-
tették haladásunkat. 

Még délelőtt érkezénk Biberiehbe, hol a hideg fürdő tulajdonosát régi időkből 
ismerve, intézeténél kötöttünk ki, hol is hajónknak igen jó s biztos állomása volt, 
azon néhány nap alatt, melyet a közel fekvő Wiesbadenben töltöttünk. Alig értünk 
parthoz, midőn néhány angol úriember az ujsági hirek következtében földieiknek 
tartván, elénk sietett és kiszállási hely meg fogadó miatt tanácsot adván, tud-
tunkra adák, hogy már több nap óta velünk találkozni kívántak, és nyomunkat 
követték, de mindenhová későn érkeztek. Kétségkívül kiejtésünk csakhamar felvi-
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lágosítá őket tévedésük iránt, mindamellett ezt észrevétetni nem akarván, bevárták 
míg magunk adtuk a szükséges felvilágosítást. Mégis nagy érdekkel és részvéttel 
minden félét tudakolva, s maguk is nagy „sportsmen"-ek lévén, jó tanácsokat adva, 
csak akkor távoztak, mikor észrevették, hogy nedves ruháink felcserélésére s táplá-
lékra talán több szükségünk volna, mint jó tanácsra. 

Biberich maga is igen szép hely lévén, mielőtt Wiesbadenba távoznánk, 
meglátogattuk a gyönyörű fekvésű herczegi kastélyt, nagy kiterjedésű angol modorú 
parkját és az abban épült mesterséges romban lévő szobrászati-műtermét, melyben 
különösen érdekes a Lorlei-szobor mintája, melyet a Nassaui herczeg, kinek birto-
kában fekszik a hires Lorlei-szikla, óriási nagyságban akart ugyan ott felállittatni. A 
néprege szülte lény, oly művészileg van a képzelet elibe állitva, hogy nem lehet 
eléggé sajnálni a művész idő előtti halálát, mely következtében ez, és számos más 
készítendő mű abban maradt. Szintén ezen olasz művésztől van a gyönyörű fehér 
márvány szobor a wiesbadeni orosz kápolnában, és az evangélisták ugyan ott az 
protestáns egyházban. 

Ezen érdekes látványok megszemlélése után kocsit fogadtunk, és fertály 
óra alatt a világhírű fürdőhelyre, Wiesbadenbe mentünk. Sokkal ismeretesebb e hely 
minden utas előtt, hogy sem itt annak hosszas leírásával fáraszszam az olvasót. Ki is 
volna az, ki a Rajna partjait megutazná, anélkül hogy egynehány napot e kies 
helyen ne töltene, és számtalan szebbnél szebb sétáit, valóban érdekes kirándulási 
pontjait, nagyszerű parkjait, a legvígabb társaságtól sürgő játszó- s társalgó-termeit, 
hol hangversenyek és tánczvigalmak szüntelen váltják egymást; a fényes, jelesen 
szolgált, korán reggeltől késő estig telt étteremeit meg nem szemlélné, különösen 
pedig a világhírű orosz kápolnát meg nem látogatná, hogy mit sem szóljak csoda 
hatású gyógyforrásairól. 

Nagyon hamar megszoktuk itten tartózkodásunk alatt a kényelmes idözést, 
és negyed nap reggel oly soká tartott, mig Cölnböl ide küldött pogyászunkat ismét 
elintéztük, levelezéseinket, vásárlásainkat és búcsú látogatásainkat elvégeztük, hogy 
közel volt délhez, mikor Biberichben ismét hajóra szálltunk. 

83 
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>oka volt ezen kényelmes eljárásunknak azon reményünk, hogy a 
iMajna vize, melyben ezentúl voltunk utunkat folytatandók, igen lassú 
biztos viz, és hogy csak amúgy tréfálgatva fogunk abban kényünk 
kedvünk szerint haladhatni, mennyiben volt igaz ezen vélemény, 
annak rövid idö múlva megkellett válni. 

A Rajnán már csak egy mérföldnyi utunk volt, melyet is egy 
hosszú sziget által képezett lassúbb folyású mellékágban nagy erőlködés nélkül má-
sodfél óra alatt bevégezve a Majna torkolatához értünk. 

Midőn Mainz városán keresztül haladva a gőzös-állomás mellett eleveztünk, 
ismét nagyszámú kiváncsi egyént láttunk, kik jöttünkről értesülve ott várták Elli-
dát , és midőn észrevették, hogy nem is akarunk megállni, ezen tettünket városuk 
iránti méltánylás hiánynak vették, és némi keserűséggel szólítottak fel kikötésre és 
legalább rövid idözésre, mire mink késő elindulásunkkal mentegetődzve, azt vála-
szoltuk, hogy visszajövet nem fogjuk elmulasztani tiszteletünket tenni. 

A mainzi vár bástyái és az óriási a Rajnán átvezető vasúti hid közt létező 
Maina torkolata, meglehetősen széles zátony nyal elvagyon zárva, és sok bajunkba 
került, inig a jó bejárást kitaláltuk, jobb lett volna a folyó túlsó partján feljőve a 
vasúti híd alatt kis távolságban egyenesen átjönni. 

Egyébként torkolatánál a Majna egészen megfelelt várakozásunknak, csende-
sen folyó, békés, meglehetősen mély víz ez, melyen nagy erőlködés nélkül halad-
tunk előre, úgy hogy régi modorunkhoz véltünk visszatérhetni, és egy pár evezővel 
kezdtünk dolgozni; de már egy óra járás után a víz sebesebbé vált, és minthogy már 



úgy is hozzá voltunk szokva egész nap együtt evezni, sőt könnyebben és vígabban is 
ment így a munka, ismét mindketten fogtunk a lapátokhoz. Számos nagyobb helység 
található itt a folyó partján, és meglehetős élénk hajóforgalom is látható, noha gőzö-
sök már megszűntek járni, miután a vasútvonalak mind kiépültek. 

A vidék nem igen szép, de még nem is egészen kellemetlen, egyfelől még a 
lassan visszavonuló hegyek is láthatók; egyátalában pedig a folyó medre szabályos, 
és jobbára élénk vegetatio díszlik a közel fekvő helységek közt. 

Több helyen hasztalan keresvén ajánlkozóbb kinézésű fogadót, végre egyiké-
ben a legnagyobb helységek közül, jobb hiányában egy nagyon kisszerű korcsmában 
voltunk kénytelenek megszállni. Innét kezdve mind inkább mutatkoztak az ezen 
folyón való hajózás árnyoldalai, először is a viz távol sem oly csendes mint mink azt 
hittük, sőt sok helyen szintoly sebes mint a Rajna, azonkívül annyi a természetes 
zátony és más részt a mesterséges akadály, ugy mint gátok, kösarkantyúk, alig 
átférhető hidak, hogy nem kevesebb bajba került utunkat kitalálni, mint sem az 
épen elhagyott folyamon. 

Ugyan is mindjárt ebédünk után, oly zátonyra jutottunk, mely a Temse tor-
kolatánál fekvő gravesendi homokokra emlékeztetett, (melyekben a legnagyobb hajók 
is, ha vigyázatlanúl reá vetődnek segítség nélkül elmerülnek, úgy hogy a legmaga-
sabb árboczok sem látszanak ki. Milliónyi érték fekszik mélyiben ezen óriási zátony-
nak, melyen egykor lord Gravesend szántóföldei voltak). A zátony, melyre jutot-
tunk, szint oly ingovány volt, sima vízzel fedve, messziről kinem volt vehető, és noha 
a hajó mozdulatlan belefészkelte magát, még is a csáklya alatt úgy engedett, hogy 
lehetetlen volt azzal nyomást gyakorolni, markolatáig elmerült egyforma könnyűség-
gel; — nehogy talán nagyobb veszedelembe jussunk, neki fogtunk mihamarább az 
evezőknek, és minden erővel visszafelé dolgozva, nagy nehezen sikerült végre meg-
szabadúlnunk; másfelől a folyó majdnem egész medrét fonókás növények fogták el? 
oly sűrűn egymásba fűződve, hogy a hajót alig birtuk keresztül hajtani: 

— — — — — — in densa restitit Alga 
Nec f'orti heroum dextra iinpellente movetur. *) 

annálinkább, hogy evezőinkre rátekerödzve, és ezeket mintegy erős kézzel meg-
fogva, nem egyszer felfordulási veszedelembe hoztak. 

*) Orpheus : Argonaut. 
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De legtöbb bajt és munkát okoztak azon helyek, hol a folyó egész szélessé-
gében nem lévén a víznek rendes mélysége, ez nagy sebességgel rohan át a jobbára 
kövecses feneken; az ily helyeken sem hajónk sem evezőink számára elegendő víz 
nem lévén, végtelen fáradságba került áthaladni, azonkívül, hogy mindig legnagyobb 
veszedelemben voltunk evezőinket eltörni, minél nagyobb szerencsétlenség alig érhe-
tett volna, mert a Majnán az evezők használata egészen ösmeretlen, a nagy hajókat 
lovakkal vontatják, a kicsinyeket csáklyával tolják, a Rajnán pedig az evező eszméje 
nem terjed tovább egy fanyélhez szegezett deszka darabnál. Nem tehettünk volna 
egyebet, mint Angliába írni új evezőkért, és a legközelebb helységben a küldemény 
megérkeztét bevárni, mi aligha legkellemetesebb mód lett volna a nyári idényt 
tölteni. 

Két nagyobbszerü úri lak mellett haladtunk el, a mi itt Németországban elég 
ritka látvány, és napnyugotkor „Höchst" városhoz értünk, hol egyike a legnagyobb 
kastélyoknak létezik, mely a régi időkből épen és lakhatón maradt meg a mai napo-
kig, noha fényes uralkodói lak helyett nagy része most gyárrá van változva, mely 
használatra számos, e folyó mentében található régi klastrom is át van alakítva. 

A sok zátony és egyéb akadály nagyon feltartóztatott haladásunkban, és 
komoly aggodalmakat költött bennünk a közeledő este, annál inkább, hogy a nap 
hősége után a borús nyugat égiháborút sejtetett. Hamar elterjedtek nehéz felhők a 
láthatáron, és mindig nehezebbé vált utunkat a sok kanyarulat és zátony közt kita-
lálni, mondhatom, hogy ez egy a legkellemetlenebb helyzeteink közt volt, mert 
végre tökéletes sötétség fogott körül, úgy hogy csak evezőinkkel tapogatództunk 
utunk iránt: 

Ac velut ignota captus regione viarum 
Ivocte ragum qui carpit i ter , non aure quiescit 
Non oculis, noctisque metus niger auget utrinque. *) 

és ha a számos villám valamennyire nem segített volna, nem tudom mit lettünk 
volna teendők, mert azt lehetett hinni, hogy mint a költő álmában : 

The bright sun was extinguish'd, and the stars 
Did -wander darkling in the eternal spaee 
Ka)less and patliless, and the icy earth 
Swung blind and blackening in the moonless air. **) 

*) Valerius Flaccus : Argonaut. — **) Byron : Darkness. 
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&iz óra után volt mikor Frankfurthoz érkeztünk, és nem csekély vala 
% meglepetésünk, midőn a városnak minden a víz felé nyíló kapuit erősen 
Wbezárva találtuk; három lépcsözetnél álltunk meg, de sehol a vasros-
^télyzatnál tovább nem juthattunk. Mily atyai gondoskodás ez az érde-

mes városi tanács részéről, mily utánzásra méltó példa. Nem mondom, 
hogy az utolsó időkben nem akadt holmi felforgatási szellemmel biró 

egyén, ki ezen bölcs rendelkezést anachronismusnak állítva, azt megszüntetni kívánta, 
de a mai naptól fogva bizony nem fog többé merészelni anarchicus tervével előlépni; 
mert mi világosabb, mint azon következtetés, hogy a mint háborítatlan eljutottunk 
a tengerparttól idáig és sötét éjjel kiszállani kisértettük meg; úgy valami gonosz 
tengeri rablók valami „RiíF pirátok" példánkat követve véghez vihetik ugyan ezen 
merényletet, és a gondatlanul nyitva hagyott kapukon berohanva rablást, pusztítást 
és minden kigondolható eröszakot vihetnének véghez a védtelen városban. 

Jó hogy a kapuk vasrostélyból készültek, és így sikerült a ben czirkáló éjjeli 
örökkel alkudozásokat megkezdeni; hosszas vitatkozás, és végre nyomatékos okoknak 
a rostán keresztüli behatásuk után, ráállott egyik, hogy az őrizetére bizott ajtót fel-
zárja előttünk, melyen R. behatott a városba mig én a hajó örizetére visszamaradtam. 
És unalmas egy fél óra volt az, míg társamnak sikerült a „Rheinische Hof" fogadót 
megtalálni, és ott a vörös inges matróz különös látványa által szokott eszmejárá-
sukban megzavart népeket annyira felvilágosítani a tényállásról, hogy a házi cselé-
deket leküldötték pogyászunk és hajósszereink felhozatalára. Egyébként szerencsések 
voltunk fogadónk önkénytelen választásában, mert míg mind a többi a hires „Zeile"-
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ben fekvő nagy fogadó egytől egyig rosz és drága, a „Rheinische Hof" igen jó és 
illedelmesnek mutatkozott, és minden tekintetben túl haladta várakozásunkat; régi 
időben, mikor még gőzösön jártak az utasok, ez volt a leghiresebb szálloda, de most 
igen ritkán találja külföldi vendég ide útját. 

Későn volt másnap, mikor ismét útra indúltunk, mert sokféle dolgunk volt a 
városban végzendő, mindenféle apróságokat kellett szerezni, mire szükségünk volt, 
mert tudtuk, hogy már most a civilisált világnak úgyszólván hátat forditunk, és a 
Rajnán élvezett kényelem, jóllét és víg életről nem kell többé álmodnunk sem; 
jobbára kis, régi, idegenek által soha nem látogatott városkák léteznek csak a Majna 
partján, melyekben a legtúlságosabb egyszerűség uralkodik; igy tehát szivarokat, és 
efféle apróságokat előlegesen be kellett szerezni, különösen léggel töltött ülő ván-
kusokat vettünk, mert a folytonos erős mozgással párosult ülés igen alkalmatlan 
kezdett lenni; postán is vesztettünk némi időt, egy eltévedt pénzes levél felkeresésé-
vel, melyre nagy szükségünk volt, utunk sokkal többe kerülvén, mintsem gondoltuk 
volna, mivel nagy fogadásban járó excentricus angoloknak tartatván, a számadások 
mindig ezen véleményhez voltak mérve, azonkivül nem csekély pénzbe kerültek azon 
mindannyiszor szükségelt őrök, valahányszor hajónkat akár ebédre akár éjszaká-
zásra elhagyni kénytelenítettlink. 

így történt, hogy magasan állt az égen a forró nyári nap, midőn fogadónkból 
kiszabadultunk: 

Jam medio cursu rapidis altissimus ibat 
Phoebus equis dum nos tensos de littore funes 
Solviraus — — - — — — — — — — *) 

és már a parton számos úri egyént találtunk, kik a reggeli lapok által a hires rajnai 
utasok ittlétükről értesülvén, felkeresték Ellidát és nyugtalanúl várták, hogy elin-
dulásunkat szemlélhessék. 

A víz itt igen sebes, mert azon kivül, hogy a számos oszlopokon nyugvó hid 
által összeszoríttatik, azáltal van különösen nevelve rohama, hogy csekély a mély-
sége, oly annyira, hogy a víz közepén láttunk hajókat vontató lovakat járni; mind e 
mellett annyi néző előtt még is illedelmesen indúlni akarván, a hőség pedig felette 
nagy lévén, nem sokára oly sürüen folyt le arczunkról az izzadság, hogy egészen 
nedves lett tőle a hajó padlózata. Zátonyok, csekély vizek, kösarkanytyúk folyvást 
követték és váltották fel egymást, a vidék pedig végtelen unalmassá vált, minden 

'") Orpheus : Argonaut. 



változás minden érdek nélkül; a folyó partjai pedig mocsárosok, sok helyen messzire 
sás és náddal bevoltak nőve; a faluk és városok is ritkábbak lettek, hajó pedig egy 
két vontatón kivül épenséggel már nem is mutatkozott 

Kihaltnak látszott az egész vidék, mert volt eset, hogy több óráig élő lénynyel 
nem találkoztunk. Végre két óra tájban Hanauhoz Kassel herczegség fővárosához 
közeledtünk, de mielőtt oda értünk egy szétmosott kőtöltés rohanó vízzel fedett 
romjain váratlan felakadva, oly sebesen megforgattattunk, hogy nagyon kicsibe 
mult, hogy fel nem fordultunk; innét kiszabadulva pedig egy egyenest utunkba álló 
kőfalnak vigyázatlanúl nagy sebességgel neki hajtottunk, úgy hogy ha utolsó percz-
ben nem sikerül rögtön megfeszített evezőkkel a hajót megállítani, azt ezer darabra 
törtük volna. A város nem egészen a viz partján fekszik, de egy csatorna vezet oda, 
és ebbe behajtva egy teherszállító hajó mellett kikötöttünk, a hajó tulajdonosára 
bízva Ellidát. A város nagyon kisszerű és élettelen lévén nem vesztegettük benne 
időnket, hanem a csak egy kis órányira fekvő „Wilhelmsbad"-ba rándultunk ki, 
melynek nagy fürdőket utánozni akaró parkját, (a pesti városligetihez hasonló 
pocsolyájával és nevetséges mesterséges romjaival), cursaalját, és számtalan őrház-
zal díszített fejedelmi kastélyát fél óra alatt alaposan végig néztük. A játszó terem-
ben, nagy megindulást idézett elé két idegen érkezése, és e nemes iparág kezelői 
felül múlták magukat gracziában a golyó dobásnál és kártya keverésnél, nem 
különben mint édesgetőn csalogató szavakban, hogy a zsebeinkben feltételezett tallé-
rokat kicsalják biztos menedékhelyükből, de ha nem is voltak füleink bedugva mint 
Ulysses társainak, mégis syren dalaik nem nagy eredményre vezettek. Visszasétálva 
a városba reánk estéledett és csak nagy nehezen tudtuk fogadónkat, melynek czimét 
nézni elfeledtük vala, megtalálni. 

Néhány napig most utunk tökéletesen érdektelen, mondhatom unalmas volt, 
zátonyok, sarkantyúk, és rohamok untatva fárasztottak a legkietlenebb érdektele-
nebb vidéken. 

Legcsinosabb városka, mire akadtunk, Lohr, nem érdektelen vidékben, hol a 
gőzhajózás idejében számos idegen megfordulni, sőt tartózkodni is szokott, különö-
sen a halászatot kedvelő angolok, melynek egyikével most is találkoztunk, kelleme-
tesen töltve az estét barátságos társaságában. A postás fogadója, melyben szállva 
voltunk, meglehetős. 

Innét kezdve emelt partok, és jobbára erdőkkel fedett dombok közt kanyaro-
dik a folyó, és egy pár régi kastély is látható az emelt helyeken, noha már végké-
pen romba dőlve: 
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Meine Burgen zerf allén zwar, doch getröstet erblick ich 
Seit Jahrhunderten noch immer das alte Geschlecht. *) 

Gemünden is nagyobb helység, de nagyon kevés kényelemmel kínálkozik, a 
fogadó díszes szobáiba a tehénistállón keresztül nyaktörő garádicson juthatni fel, de 
még ennél sokkal nyomorúltabb az erős falakkal körülvett, számos remek építésű 
régi házzal bíró „Karlstadt", hol utunk egyik legroszabb éjszakáját töltöttük, oly 
kellemetlen helyzetben, hogy alig várhattuk a hajnalt, és noha sürü hideg köd borí-
totta a vizet, mégis inkább útnak indultunk, semhogy a legszükségesebb időnél töb-
bet töltöttünk volna ottan. 

*) Schiller : Der Main. 
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; hiem csudálhattuk eléggé hogy a nagy teherhajók, melyekkel oly-
J kor találkoztunk, miként bírtak mind ezen akadályokon keresztű 
v vergődni; igaz, hogy kimondhatlan lassan haladnak, háromszor 
J) annyi idő alatt teszik az utat mintsem mi megjártuk, afelett pedig 

széles lapos talpuk következtében, igen csekély [vizet kívánnak, 

víz mindig csekélyebb, és a hajókázhatás mindig nehezebbé vált, 

nem egyszer akadtunk fel kis csolnakunkkal ott, merre ezen hajók átmentek, igy 
teszem nem voltunk képesek a Kissingen mellől jövő Saale folyó torkolatába bele-
hajtani, noha szemünk előtt két nagy hajó jött ki belőle; folyvást feneket értek 
ugyan ezek is, de lapos széles szerkezetüknél fogva a sebes víz nyomása által mint-
egy odébb sodortattak a kavicson, míg hajónk éles „keelu-je mindjárt bele fúrta 
magát a fövénybe. Ellenben ha egyszer felül az ilyen teherszállító hajó, a baj igen 
nagy, mert nincs más segítség, mint üres hajót keríteni, azzal a mennyire lehet 
oldalához állni, és arra átrakodni mind addig, míg a víz ismét felemeli a felültet, 
ha ezen mindig számos napot igénylő műtét alatt a víz apad, megeshet, hogy holna-
pokig is ott ülhet a szerencsétlen, sőt hogy a segítségére hozott is hasonló sorsban 
részesül. Hogy mennyire fel tudja a hajósok kedélyét izgatni az efféle baleset, szem-
tanúi voltunk épen ma, mert mig a lassan eloszló ködben vigyázva haladtunk, rög-
tön közelről segélykiáltás ütötte meg füleinket: 

„— — — — dum littora blando 
Anfractu sinuosa legunt, vox at t igi t aures, 
Flebile succedens, cum fracta remurmurat unda; 
Attoniti pressere ratem — — — — — — —" "') 

Valerius Flaccus : Argonaut. 
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Sebesen a hang felé eveztünk, és alig egy pár evezö-hajtással egy nagy hajó 
mellé érkeztünk, melyet a kalauzásra fogadott kormányos elég szerencsétlen lévén 
zátonyra vezetni, a hajó tulajdonosa legényeitől követve fejszével támadta meg vak 
dühében a szerencsétlen embert; megrezzenve e szörnyű látványon minden erőnket 
összeszedtük, hogy mihamarább segítségre jővén, az iszonyú, mindkét részre vészes 
tettet megakadályozzuk, és sikerült is lármánk, és közbenjárási szándékunk tünte-
tése által visszariasztani a támadókat, úgy hogy nem is kény tel enítettünk tettleg a 
dologba elegyedni, megjelenésünk elég volt a békét visszaállítani, és közelében 
néhány perczig mulatván láthattuk, mint adtak jobb irányt tetterejüknek. 

Egyátaljában az itteni nép a civilisatió igen alacsony fokán áll; alig lehet véle 
a legegyszerűbb dolgokat megértetni, és sokszor lehetetlen volt a legvilágosabb kér-
désre feleletet nyerni; különös kedvük volt az okosabbaknak azon mély bölcseségü 
kérdést intézni hozzánk: Oh! tehát önök a Majnán felfelé eveznek? Nem! válaszoltunk 
egyszer nekik, mi nem megyünk felfelé, csak a hajónk áll megfordítva; rendkiviil 
megzavarta e válasz itélő tehetségüket, és nem tudom eddig mit elmélkedtek ki 
belőle, ha ugyan egyátalában elmélkednek valamin, a min bizony kételkedni merek. 
Egy másik alkalommal mintegy két órányira Würzburgtól egy hajó mellett elevez-
vén azt kérdeztük, hogy mennyire van még Würzburg; igen, felelt a legénység böl-
cse, ez az út Würzburgba. 

Ezen út pedig Würzburgba oly hosszú és fáradságos volt, hogy legnehe-
zebb napjaink közé számítható, fél öttől reggel délutáni fél háromig eveztünk 
majdnem mindig erős vízben, anélkül, hogy csak egyszer is kikötöttünk volna, 
még mikor a magunkkal vitt eleséget elfogyasztottuk sem álltunk meg, hanem 
akkor ettünk, mikor gyengébb folyású vízhez érve egyikünk is elbírta hajtani a 
hajót, míg a másik falatozott; több helyen oly annyira akadályozva volt a víznek 
járása minden irányban fekvő zátonyok által, hogy alig száz ölnyi távolságban 
négyszer ötször át kellett eveznünk a folyón. Vasárnap lévén több, galyak vagy 
sátorokkal fedett bárkával találkoztunk, tömve a közel fekvő faluk népeivel, kik 
szent énekek hangoztatása mellett egyik templomtól a másikhoz búcsút jártak. Amint 
Würzburghoz közeledtünk, a vidék valamivel szebb és érdekesebb lett, magas dom-
bok és csinos tájképek mutatkoztak, de a víz is mindig alacsonyabb és sebesebb és a 
haladás nehezebb lett, a hőség pedig rendkívül nyomasztó volt. Déli egy órában egy 
nagy kanyarulat végében, hol egy most gyárrá átalakított nagyszerű régi klastrom 
festőileg rejtödzik, nagy örömünkre megpillantottuk a magas parton fekvő wíirz-
burgi kastélyt és templomot, oly közel előttünk, hogy alig félóra múlva megérkez-
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hetni reménylettünk, de a folyó itt végtelen kanyarulatokat tesz, és azon kiviil 
tömérdek zátony és kösarkantyú annyira nehezítik a járást, hogy csak fél háromra 
köthettünk ki a városnál; különösen az utolsó mintegy ötszáz öl majdnem az engersi 
szoros rohamával vetélkedhetne. Mióta elhagytuk volt a Rajnát és vele a gőzösöket, 
Ellida kikötése és ellátása sokkal több bajjal járt ; mindig keresni kelletett valami 
más hajót, melyhez köthettük, és ilyen vagy nem volt közel kéznél, vagy pedig 
nem volt biztos, nem indul e elébb mint sem mi; néha épenséggel nem találtunk 
semmi alkalmat, és ilyenkor valami más esólnak segítségével beljebb vittük a vízbe 
és ott horgonyra fektettük; itt sem lévén tanácsos a part mellett hagyni a hajót, 
egy a folyó túlsó felén lévő fürdőhöz vittük át, minekutána podgyászunkat kirak-
tuk volna. 

Würzburg egy a legeredetibb régi német városok közül. Szük utezáiban sok, 
még a legrégibb időkből fennmaradt házat láthatni, számos templomai közül pedig 
többen igen érdekesek. Mind magára a városra, mind pedig a vidékre s különösen a 
víz folyamára kilátást szerzendők, a város megtekintése után a régi massiv hídon 
keresztül az egy meglehetős magas hegyen fekvő Calvaria-templomnak tartottunk. 
Épen valami egyházi ünnepnap lévén, igen sok bucsújáróval találkoztunk, kik 
közül leginkább magára vonta figyelmünket egy nő s egy férfi, kik a több százra 
menő lépcsőkön visszafelé lépegettek le, minden lépcsőn megállva s egy imádságot 
mondva. A templom magában semmi érdekkel nem bír, de a kilátás különösen egy 
mögötte emelkedő hegycsúcsról igen érdekes. 

Láttuk a már megtett utunk utolsó, szintúgy mint még teendő utunk több 
órára terjedő jövő részét, míg alattunk a város régi bástyáival és templomaival volt 
kitárva, fél uton alattunk pedig a nagyszerű régi várkastély és hozzá tartozó tem-
plom volt látható. 

A hídnál a víz egészen el van rekesztve, s a közlekedés zsilip által történik, 
s az e czélra tett építmények oly nagyszerűek, hogy talán a legdühösebb tengernek 
is ellentállhatnának. A víz folyása ezen gát következtében több órányira a város 
felett csendesebb és medre mélyebb, de a vidék valóban rendkivülileg unalmas, rit-
kán látni egyebet szőlőkkel fedett köves domboknál. A helységek is ritkábbak és az 
egyetlen valamivel nagyobb I í i t z i ngen is csak névre város. 

Innét kezdé meg útját azon három angol, ki mintegy nyolcz év előtt csolna-
kon Pestre érkezett. Bár ennyi év folyt le azóta, mégis mindenütt, merre jártak, 
megemlékeztek rólok, és megemlegették midőn bennünket láttak. Akkori időben a 
Majnán gőzösök jártak, s ezekkel hozatták ők hajójukat eddig; de a folytonos ala-
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csony vízállás nem különben, mint a mind inkább elterjedő vasutak következtében 
minden gőzhajójárás megszűnt, most is felette csekély volt a víz, oly annyira, hogy 
minden szakértő ember, kivel tanácskoztunk, lehetetlennek állította, mintegy kilencz 
hüvelyknyi vizet igénylő sajkánkkal tovább juthatni; mindamellett megkísértettük a 
dolgot, de hasztalan fáradozás után nagy keservünkre abban hagyni kénytelenítet-
tiink, és áttéve Ellidát a vasútra, a Majna ezen járhatatlan pár órányi részét 
Schweinfurtig a szárazon tettük. 



77 — 

chweinfurt első nagyobb helység Würzburg után a Majna mellett; 
meglehetős kereskedéssel bír, és nyáron a híres Ki s s ingen fürdőbe 
utazó vendégek által kissé élénkké tétetik. Hajónkat a kikötő mellett 
lévő vasúti raktárba elhelyezvén, szintén egy pár napra az említett 
fürdőbe rándultunk. 

% A minden mozzanatunkat éber szemmel kísérő német lapok 
ez által rögtön elvesztették nyomunkat> és több napig találgatták, mi lett a két hír-
hedett csolnakászból: 

Mais oü donc est Harold, ce pélerin du monde 
Dont j 'a i suivi longtemps la course vagabonde? 
A-t-il donc je té l'ancre au midi de ses jours ? 
Ou s'est-il ejadormi dans d'i^nobles amours? *) 

A közlekedés Kissingennel vasút hiányában pósta-kocsik *által történik, me-
lyek minden képzeletet túlhaladó lassúsággal kínozzák az utast. -Híven régi szoká-
sukhoz, a sörvérü póstalegények nem zavartatják magukat a legkeményebb dorgálás 
által sem vérlázító hajtásmodorukban. Egyébként ez rég óta lehet igy, mert már 1. 
Byron mondja „Don Juan"-jában : 

To Germany, whose somewhat tardy millions 
Have princes who spur more than their postillions. 

És tovább ugyanezen póstalegények érzéktelenségükről minden dorgálás iránt, 
mondja 

To Avhom h t íind verfl . . . . er 
Is like lightening to a conductor. 

*) Lamartin : Child Harold. 



Noha mi oly szerencsések voltunk, itt több jeles hazánkfiával találkozni, s 
kedves társaságukban igen kellemesen tölteni időnket, mégis annak, ki hasonló sze-
rencsére nem számíthat, nem tanácsolnám, hogy mulatásképen nyári-idényit itt 
töltse. Az egyetlen mulatság abban áll, hogy reggel víz ivás közt a talán száz lépés-
nyi fasorban mindenki fel s alá szaladgál, azután pedig a fasor végében állványokon 
kirakott zsemle féle süteményekből egy bizonyos mennyiséget papirba csomagolva 
haza visz, hol azt a világ legrosszabb kávéjába, melyet inkább kávélevesnek kellene 
nevezni, mártogassa. Dél felé megint egy kis séta a fasorban, azután igen rosz ebéd, 
és megint egy kis séta a fasorban, vagy talán nagyszerű kirándulás a sóspatakhoz, 
melyből kipárolgatás által sót nyernek, a mi talán még a legérdekesebb látvány, 
vagy egy éktelen romhoz az egyik közelfekvő dombon, melyről, ha az ember körülte-
kint, azon meggyőződést nyeri, hogy ezen a vidéken semmit sem láthat; vagy pedig 
a híres Klaushofhoz, hol ismét kávélevessel kínálják az embert s hol egy nagy táb-
lára az van fölirva „Sitz eines königl. bairischen Revierjagers." Valóban nagy tekin-
télyben állhat maga előtt a bajor hivatalnok, midőn erdőkerülő szerény lakását 
„Sitz"-nek nevezi. Egyébként szerencse, hogy ez a tábla némi tréfát szerez az utas-
nak, mert ezenkívül épenséggel semmit sem talál időtöltésre. A gyógyforrás érdemei-
nek kutatásába nem akarok bocsátkozni, de annyi bizonyos, hogy bárkivel beszéltem, 
mindenki panaszolkodott a víz rosz hatása felöl. Különösen pedig mindenki azt 
akarta észrevenni, hogy az elmebeli tehetségekre igen nyomasztó hatást gyakorol. 
Ha az igaz, meg vagyok győződve, hogy vegytani elemezés által kiderülne, hogy 
ez országban sok ily hatású víznek kell léteznie, mert lakosságára ugyan csak ráil-
lik a költő szava : 

Seltsames Land! Hier habén die Fliisse Geschmack und die Quellen, 
Bei den Bewohnern alléin hab' ich noch keinen verspürt. *) 

Ránk is gyakorlá kellemetlen hatását a forrás, mert mindketten némileg 
zavart egészségi állapotban hagytuk el a helyet, hogy ismét Ellidánkhoz és félben-
szakadt munkánkhoz térjünk vissza Schweinfurtba. Itt minden utas a vasúti állomás-
nál szállván ki, bennünket is e helyen tett le kocsisunk, mit nem is igen bántunk, 
mert hajónk csekély távolságban volt eltéve; de minekutána ezt a vízre tettük volna 
ismét, azon nevetséges és bosszús eset adta magát elé, hogy az állomásnál lerakott 
podgyászunkat a vasúti szolgák nem akarták odébb szállítani. Minden felszólítá-

*) Schiller. 



sunkra és unszolásunkra csak azt válaszolták, hogy van még elég idő „a vonat csak 
egy óra múlva jön", mert azon eszmét nem lehetett velük felfogatni, hogy más mó-
don is lehetséges utazni, mint a vonattal; és csak sok perlekedés és szitkozódással 
érhettünk végre czélt. 

Schweinfurtnál a Majna ismét úgy mint Würzburgnál zsilippel el van zárva, 
és ennek következtében folyása eleinte igen csendes, és mélysége is elegendő; való-
ban sajnálatra méltó, hogy a sok haszontalan a medret csak mind inkább elrontó 
sarkantyúk helyett több zsilipet nem építenek, minekutána a tapasztalás ily világo-
san szól mellettük. 

Egyátalában utunk innét fogva kellemetesebb volt, mert a vidék szebb, és 
lakottabb, a közlekedés is élénkebb; egy kis órányira Schweinfurttól szép látványt 
nyújt egy nagyszerű régi kastély, mely meredek sziklapartról néz le a vízre, egészen 
jó karban van fentartva és jelenleg papír-gyárnak használtatik. 

Lassanként megint eléállottak a zátonyok és sarkantyúk, és utunk ismét 
fáradságosá vált, több ízben fél óra hosszant alig hat-hét hüvelyknyi igen sebes 
vízben kellett utunkat erőszakolni, míg hajónk „keel"-je és evezőink folyvást súrlód-
tak a mozgó kavicson. A hőség tikkasztó volt, és bár a Majna iszapos vize nem igen 
vonzó, mégis megállottunk, hogy megfürödhessünk benne, sőt más vizet nem talál-
ván falatozásunkhoz, egyúttal szomjunkat is enyhítettük belőle. 

Későn érkeztünk éji szállásunkra, Hassfurtra, mi annyiban kellemetes volt, 
hogy annyival kevesebb ideig kellett ott mulatnunk, mert itt mint majdnem az egész 
Majna mentében a fogadók felette el vannak hanyagolva, mióta a gőzhajók megszűn-
vén járni, idegenek többé itt meg nem fordulnak; minek következtében nem igen 
kellemesen töltöttük szünóráinkat, és a folytonos rosz és nyomorult élet, és vigasz-
nélküli gályarab féle munka mellett sokszor szomorún emlékeztünk vissza a Rajna 
mentében töltött kedves napokra, mint a zsidók a pusztaságban az egypitomi húsos 
tálakra: 

— — — nessun maggior dolore 
Che ricordarsi dcl tempó feliee 
Nella misseria — — — — — — *) 

Természetes volt, hogy érkezésünk itt is bámulást és zavart okozott, nagy 
csapat nép követett hajónktól a fogadóig, és késő estig ácsorogtak kíváncsi egyének 
ablakaink alatt. 

*) Dante 
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jövő nap köddel kezdődött, és hajnalban oly hideg volt, hogy 
flanell-ingeinken evezés közt dér csillogott, oka ennek egy igen 
messzire terjedt záporeső volt, mely majd nem egész éjjelen át sza-
kadt, és egyszersmind rögtön megnövesztette a vizet, úgy hogy a 
vízállás, mely tegnap csak nyolez hüvelyk volt, ma reggel har-
minczkettöre emelkedett. Igaz, hogy az iszapos ár mélyen elborí-

totta a zátonyokat, és ezek többé nem veszélyeztették utunkat, de annál kellemetle-
nebbek voltak a sarkantyúk, hol a roham majdnem legyözhetetlenné vált, sőt az 
egész folyamon, mely itt szűkebb és szabályozottabb, jobbára kővel kirakott egye-
nes partú, igen fáradságos volt a haladás, oly annyira, hogy e napra tervezet utunk-
nak fele részét is alig bírtuk végrehajtani. 

Eltmann városkában kellett délre megállni, midőn Bambergbe volt remé-
nyünk eljutni, és itt oly kimondhatatlan piszkos és kellemetlen fogadóra akadtunk, 
hogy csak erőlködve tudtuk megenni egy kis részét a soha meg nem fejtendő myste-
riumba burkolt ebédnek, melyet személyesen állított elénkbe a korcsmáros, ki nem 
csekély véleménynyel volt háza és konyhája érdemeiről, mert minden beszéde csak 
ezek dicsérete körül forgott. Ebéd után kissé pihenni akarván, az egerek ezen kíván-
ságunk ellen tiltakoztak, sőt midőn az ágyakat bővebben megvizsgáltuk, az egyik 
megett hatalmas varasbéka mérges szemeivel találkoztunk. 

De mindez csak a jó akaratú sors intése volt, hogy ne vesztegessük itt időn-
ket, hanem folytassuk mihamarább napi munkánkat , mi hosszú és fáradságos volt; 
mindjárt a városnál kemény tusánk volt a hid szük nyilásán vadon átrohanó vízzel, 
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melynek sebessége különféle rejtélyes czélú kőgátak és zárok által igen nagyítva 
van, és ez esetben még a hid oszlopánál hosszú sorban kikötött nehezen terhelt hajók 
által is volt növelve. 

Csak igen lassan haladtunk előre, és több ízben pihenés miatt kénytelenítve 
voltunk kikötni, sőt egy helyen a víz sebessége oly nagy volt, hogy minekutána 
hasztalan kisértettük volna meg a legeröltettebb evezést, végre kötélén kénytelenít-
tettünk vontatni a hajót, mely alkalommal, minthogy a part gátai minduntalan át 
voltak szakítva, vagy elárasztva, többször övig érő vízben kellett gázolni, vagy siirii 
füzesen keresztül törni utat a láb alatt elgördülő köveken; a kötél pedig nem lévén 
elég hosszú, minduntalan felültünk a kösarkantyúkra. 

Egy ízben igen sürü füzfagalyak közt botorkálva, egyszerre félig elfuladt han-
gon „megállj "-t hallok kiabálni, és átbukván a hol leghamarább lehetett a sűrűségen, 
a kormányzás miatt (melyben egymást felváltottuk) a hajóban maradt társamat a 
vízben úszva pillantottam meg, a hajóról elmaradt kormányt vontatva maga után. 
Egy sarkantyú végében t. i. felülvén a kormány kiemelödött, és midőn ezt ismét 
helyére tenni és a hajót elszabadítani iparkodott, a vízbe bukott, és az azalatt elsza-
badult hajót el nem érhetvén többé, partra volt kénytelen kiúszni, a mi magában 
nem volt nagy baj, de nem csekély fáradságba került a hajót ismét visszakeríteni, 
mert kormánya nem lévén, a vontató kötél pedig árboczához lévén megerősítve, 
mindég mélyebben bele ment a folyóba ha húztuk; végre visszafelé eresztve sikerült 
nagy nehezen ismét birtokába jutni. 

A sok baj közt ránk estéledett, annyival sebesebben, mert sürü sötét felhők 
fedték az egész láthatárt, és nem sokára erős hideg szél kíséretében sürü zápor kez-
dett esni, mi a fáradságunkat, a sebes vizet, és a sötétséget tekintve nem igen kelle-
mes helyzetbe tet t : 

Chili and mirk is the nigthly blast, 
And angry clouds are pouring fást 
The vengeanee of the skies. *) 

Meg kellett elégednünk midőn Bamberg helyett Bischberg faluba érhettünk, 
hol a veszedelmes kikötőben még sok bajunk volt, mig Ellidát partra hozhattuk; 
magunk pedig ennyi fáradság után egy nyomorúlt paraszt korcsmát találtunk csak 
hajlékúl, hol a vihar és zápor zenéjénél meglehetős rosz éjjet töltöttünk. 

*) Byron : A Thimder Storm. 
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Mindjárt e helység felett elhagytuk másnap a Majna vizét, és áttértünk a 
7,Regnitz"-be, a mely a kettő közt az erősebb folyam lévén, és az összejövetelnél 
előbbi irányát megtartván, méltatlanul fosztatott meg nevétől csekélyebb társa érde-
kében. Nem is volt többé semmi bajunk, a mint egyszer a kikötőből kiszabadultunk, 
sem zátonyokkal, sem egyéb akadályokkal, és egy órai kényelmes evezés után egy 
roppant zsilipen keresztül Bamberg városába bocsátattunk be. A csatorna alakot 
öltött folyó két partján terjed el ezen régi időkből híres helység; legrégibben önálló 
harczias grófok tanyája, később püspöki szék lett, sőt egykor német császárok is 
használták lakhelyül, miről még most is fennálló, bár nem igen császári külsejii kas-
télya II. Henrik császár idejéből, tesz bizonyságot. Igen festőileg veszik ki magukat 
a folyó mentiben épült régi házak, mindenféle színekre festett oszlopos erkélyeik-
kel, különösen érdekesek pedig a folyó közepén lévő szigetre épült legrégibb kor-
ból épen fennmaradt városházának külső falain létező nagyszerű freskó-festvények, 
melyek annyi századon által az idő minden viszontagságainak kitéve, nagyobbrészt 
tökéletes épségben megmaradtak. 

A püspöki kastély is szép épület, de különösen érdekes a főtemplom, mely 
gyönyörű byzanti modorban építtetett második Henrik császár által; legremekebb 
faragványokkal, szobrokkal és oszlopokkal gazdagon van díszítve, főbemenetele köze-
pén vagyon, mind a két végén pedig két-két ékes alakú torony faragványokkal dús 
porticoval. Belülről is ezen különös rendszer van alkalmazva, s mind a két végében 
széles márvány garádics felett két egyenlő fő-oltár áll; az orgona és szószék pedig 
közepén van. 

De a mi a legérdekesebb magyar emberre nézve, az sz. István első magyar 
király életnagyságú szobra „a ki", ugy mondá a templom szolgája „azért van lóhá-
ton ábrázolva, mert lóháton jött be a templomba megkereszteltetésére. „Különösen 
jól van utánozva a ló", tette hozzá magyarázólag, „mert ezen tatárfajta lovak csú-
nyák ugyan, de igen tartósak." Ezenkívül sok régi szobor, faragvány és felirat lát-
ható az épületben, miután nem régiben Lajos bajor király a három ujjnyi vastag 
meszelést levakartatván a falakat eredeti szépségükben hozta napfényre. Ezenkívül 
még egy félórányi távolságú hegyen egy jó karban tartott régi várkastély látható, 
melynek magas tornyáról igen messze terjedő kilátást élveztünk, környéke pedig 
nyilvános kertté alakíttatván, igen kedves sétahelyül szolgált. 

A város még egy remekét szerettük volna látni, azon érdemes akadémiai 
tanárt t. i. ki az előttünk járt angol hajósokat csak azért kereste volt fel, hogy lát-
tassák vele titkos szerkezetét azon gépnek, mely a hajó hátuljához illesztve, és két 
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kötél által mozgatva, oly csodálatra méltó sebességgel hajtja azt előre.'"*) A nyájas 
olvasó bizonynyal már megértette, hogy a hajó kormányáról akart a jó tudós szó-
lani. Fájdalom ezen bölcs ember távol lévén, veszve volt számunkra mind a szép 
tudomány, melyet társaságában nyerhettünk volna. 

Bambergbe érve megtettük volt hosszas utunk nehéz részét, ezentúl nem kel-
lett többé víz ellen eveznünk, és ha különös baj nem vala érendő, Pestre való érke-
zésünk csak idő kérdése volt; egyébként mind azon bajak és akadályok, melyek eddig 
annyira nehezítették utunkat, leginkább csak annak következménye voltak, hogy az 
időjárás sehogy sem kedvezett; Rotterdamból elindúltunkkor az amúgy is rendkivüli 
magas Rajna nyolcz lábbal áradva a két utolsó nap alatt, partokat, töltéseket, és sok 
helyen az oly veszedelmes sarkantyúkat is dagályával borítván, egyetemben az erős 
széllel okozta első napjaink kellemetlenségeit, továbbá mindég ellenséges szelekkel 
küzdöttünk, a mi szintén rendkivüli eset, mert a Rajnán az esztendő legnagyobb 
részében uralkodó szél az észak-nyugati, melylyel igen sokat vitorláztunk volna, 
ellenben ez évben mindég dél-nyugati és következőleg ellenséges szél fújt; a Majnán 
pedig fő bajunk az alacsony vízállás volt, melynek következtében minduntalan fel-
ülési veszedelemben voltunk, azonkívül pedig hajónk a szükségletnél alacsonyabb 
vízben nehezen haladott, utolsó nap pedig az említett rögtön zápor által előidézett 
árvíz akasztotta meg majdnem járásunkat. 

A Rajnán bár mily nagy hajó mindég járhat, mert vize igen mély, a gőz-
erő pedig, mely mostanában a kereskedés tényezője, mind azon akadályokon képes 
győzni, melyeket a sebes rohamok okoznak, a Majnán is rendes víz-álláskor bár mily 
nagy lapos talpú hajó bátran járhat, az idei vízhiány rendkivüli volt; igen kár, hogy 
több zsilipet nem építenek rajta, minekutána láthatják, mily nagy előnyük van azok-
nak, melyek Wtirzburg és Schweinfurtnál építtettek, sokkal jobb volna ezek építésére 
fordítani azon költséget, melyet a czéltalan kősarkantyúk felállítása évenkint elfo-
gyaszt; az elv, melyből ezek építtetnek, egészen hamis, azt akarják t. i. hogy a vizet 
összeszorítva annak erejét növeszszék, és kényszerítsék sebesebb folyása következté-
ben mélyebb medert vájni magának, de észre nem veszik, hogy ily hatalmas aka-
dály következtében a víz nagy része más irányba kényszeríttetik, mely a többi egye-
nesen lefolyó víztömeggel összeütközve az akadály mellett veszedelmes örvényeket 
okoz, később pedig, mint minden egymást keresztben érő folyás midőn meggyengül, 
a magával ragadt kavicsot vagy földet valahol a folyam medrében lerakja. Bizonyítja 

*) Lásd : The log of the Waterlily by R. B. Mansfield. B. T. p. 95. 
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ezen állítást azon számos zátony, mely mindég található két víz egymásba folyásá-
nál, vagy egy folyónak tó- vagy tengerbe való ömlésénél, de bizonyítja kézzel fogha-
tólag azon körülmény, hogy minden ilyen nagyobb sarkantyúnak meg van bizonyos 
távolságban megfelelő zátonya, úgy hogy felfelé menetünkben bizonyos alakú záto-
nyokra akadván már tudtuk, hogy ellenkező félen közel sarkantyúnak kell lenni. 
Sokkal czélszerübbeknek bizonyúlnak a némely helyeken vízmentében a folyam irá-
nyában épült kötöltések, melyek szintén a meder összeszorítása miatt építtetnek, és 
melyek nem bántván a víz irányát, annak erős folyást és mélyebb medret szereznek. 
Mind a hajós nép, kikkel e tárgyak felől szólottunk, szintén ezen véleményben van, 
mind igen károsnak mondván minden tekintetben a sarkantyúk építését, tapasztalá-
sukból azonkívül állítván, hogy bár mily erősen is építtessenek ezen sarkantyúk, még 
is minduntalan az árvizek által keresztül szakíttatnak, és ilyenkor nem csak liaszon-

« 

talan költséget okoznak, hanem a víz medrének sokszor egészen más irányt adnak; 
mert mindég hasztalan veszíti idejét és erejét „sisiphusi" munkában, ki hatalmas, 
folytonosan működő erőnek homlokegyenest ellenszegül; irányozni lehet bár mily 
óriási vak erőt ügyességgel, de erőszakkal útját állani esztelenség. Annál sajnosabb 
pedig, hogy a vizek szabályozásával megbízott egyének, nem hallgatván a tapaszta-
lás szavára, felállított hamis elvüknél maradnak, mert ennek következtében a Dunát 
a Majnával összekötő csatorna nagyon veszíti haszonvehetőségét, minthogy a Majna 
minduntalan vízhiány miatt számtalan zátonyai következtében nehezen hajókázható; 
a partok összeszorítása vízmentiben épült töltések által, és valami negyven ötven 
illő helyen épült zsilip a bajt gyökeresen megorvosolná; mennyit lehet jól alkalma-
zott zsilip által elérni elég szembetünöleg van megmutatva a Lajos-csatornán, melyre 
most áttértünk. 



85 

A 

imondhatatlan kellemes érzés volt az, midőn a csatorna csendes 
l e á l l ó vizén megindultunk azon öntudattal, hogy többé folyam ellen 

nem kell küzdenünk, és hogy a sarkantyúk, ezen fő ellenségeink, 
^többé nem bánthatnak, mert ha a csatornán végig menve ismét 

folyó vizet érünk, lefelé annak közepén járandunk, és minden a mi 
h a folyam sebességét neveli, haladásunkat fogja elésegíteni. Maga 

a városban lévő víz ugyan még nem a valódi csatorna, ez csak a zsilipekkel elzárt 
és csatornává alakított Regnitz vize, melynek a városból kivezető része képezi egyi-
két a legszebb pontoknak, melyeken jártunk; a víz lassú, tiszta, és meglehetősen 
széles; egészen egyenes vonalban lévén vezetve, igen szép tekintetet adott a városra; 
jobb oldalon magas fákkal árnyékolt, dús vegetatióban diszlö sétahely (Theresien-
hain) terült, bal felül pedig szőlőkkel és kertekkel fedett, és szép nyári lakokkal 
diszlö dombok emelkednek. 

A város végén van elseje azon száz zsilipnek, melyek a csatornán találtatnak, 
itt hajózási engedélyünket elé kelletett mutatni, melyet e czélra Bambergben a csa-
torna főfelügyelőségénél váltottunk, és mely az egész útra három forint és neliány 
krajczárba került, mi tekintve, hogy mindamellett, hogy bár mily kicsi is volt hajónk, 
mégis épen annyi munkába és vízveszteségbe került annak áteresztése a zsilipeken 
mint bár mily nagy hajóé, valóban csekély díj. Hogy a csatornába beléptünkkor az 
engedelem elémutatását követelték ezt természetesnek találtuk, de valóban haszon-
talan idővesztegetés és untatásnak találtuk azt, hogy a száz zsilip mindegyikénél 
ezen eljárás ismételtetett; mindegyiknél át kellett az engedélyt adni a zsilip-mester-



nek, kinek amúgy is elég dolga lett volna a zsilipkapuk felnyitása és bezárásával; 
ez szobájába vitte, ott pápaszemét ünnepélyesen megtörülve egy nagy protocolu-
mot kinyitott, abban kitudja milyen lapot kikeresett, beleigtatta az évet, hónapot, 
napot, órát és perczet (sic), melyben megérkeztünk, mind ezt az engedély-levélre is 
nagy pontossággal feljegyezte, és csak tollát megtörülve, könyvét beporozva és 
elrakva jött ismét ki a zsilip körül munkáját folytatandó; ha az ember meggondolja, 
hogy száz ilyen állomás vagyon, és egy-egynél csak tizenöt perezre teszi a vesztett 
időt, ez 1500 perczet azaz 25 órát teszen, melyet haladásunk idejéből veszítettünk 
azon negyedfél nap alatt, míg a 23 '/2 mérföldnyi csatornán végig jártunk. Eleinte 
az eljárás siettetésére II. mindég kiszált, midőn egy zsiliphez értünk, de látván, hogy 
ez mitsem használ, a csolnakkal pedig igen nehéz volt egynek elbánni a szük zsilip 
falak közt, míg a sebesen beeresztett víz azt minden irányban megtánczoltatta, 
továbbra ö is a hajóban maradt, és ezen czélra készített pózna segítségével nyújtot-
tuk mindég fel a hajóból okmányainkat az öröknek. Sokszor már más hajó volt bent 
a zsilipben, vagy már jelentkezett más ellenkező irányban, és ilyenkor várni kelletett 
míg ez keresztül ment, legunalmasabb volt, midőn előttünk vontatott hajót utólér-
tünk, mert a zsilipben mindég annyi időt veszítettünk, hogy a jövő zsilipig ha csak 
kissé tovább nem esett, a hajót megnem kerülhetvén, ismét megette maradtunk, és 
ez esetben nem tehettünk egyebet, mint hogy borravaló mellett a hajósokat arra 
kértük, álljanak meg és ereszszenek előre. 

Hogy a zsilip nyitásával időt ne veszítsünk, mindég a mint egy pár száz 
lépésre közeledtünk, hangos kiáltással előszólítottuk házából az őrt, de minden eről-
ködésünk sokszor hasztalan maradt, és kénytelenek voltunk azt személyesen kihozni 
lebuvójából, mert úgymond „hallott ugyan valami kiáltást, de nem hihette, hogy 
ötet illeti, minthogy lovat nem látott"; a hajók t. i. minden irányban lovakkal von-
tattnak, csolnakok pedig épen nem járván, a hajó eszméje elválaszthatatlanná vált 
náluk a lótól. 

Ha Hollandiában igen érdekelt kíváncsiság tárgya voltunk, itt már épen a 
legotrombább bámulatot idéztük elé, evező egész ösmeretlen tárgy lévén, sehogy 
sem tudták nehéz eszméletükben magyarázatát találni ezen lovaiknál jóval sebeseb-
ben haladó különös alakú valaminek; mint köszobrokká változva tátott szájjal me-
resztették ránk szemeiket, és ha a bámulat szóhoz engedte jönni, a távolabb társaikat 
csődítették össze nagy visoklásokkal; többen futva iparkodtak követni; egy virgoncz 
legény egy óránál tovább szaladt mellettünk a parton, ugy hogy emberségből las-
sabban mentünk, minekutána a zsilipeknél vesztett idő miatt hasztalan iparkodtunk 



volna öt nyakunkról lerázni; déli statióra pedig egy közellévö vasútállomáshoz 
ebédre menvén mindjárt felfogadtuk őtet, hogy vigyázzon a hajóra. Annyira megtet-
szett a szegénynek a tréfa, hogy ebéd után ismét követni akart, de hosszabb ideig 
zsiliphez nem érvén elvesztettük szem elöl. 

Éjszakára Erlangenbe szállottunk, hol a kikötő-örnél hagyva Ellidát, és pod-
gyászunkat a kissé távol fekvő, de igen jó „harang" czímü fogadóban letéve, vissza 
siettünk a csatorna felé a város másik végére, hogy ott a nagyszerű emlékszobrot 
megnézzük, mely a csatorna alkotójának Lajos bajor királynak állíttatott. Nagy ter-
mészetes sziklaálványon a Dunát és Majnát ábrázoló két óriási igen szépen faragott 
alak hajlik egymásfelé, melyek közepette nagy kötáblán olvasható az alkotó neve, 
a mü bevégzésének ideje, mint szintén az is, hogy a mü már ezer évvel ezelőtt Nagy 
Károly által megkezdetett , de mint lehetetlen abban hagyatott. És valóban meg is 
érdemel a mü alkotója emlékszobrot, mert gyönyörű és nagyszerű eszme az, a Dunát 
a Majna és Rajna vízével összekötve, Európa szívén keresztül vízi utat készíteni a 
Fekete-tengerből az Északi tengerig, és ha még eddig illő eredménynyel nem bír a 
munka, leginkább a Majna vízének nyári időben rosz hajókázhatása miatt, mégis 
bizonyos, hogy ha ezen úgy is csak száraz években létező akadály el lesz hárítva, 
végtelen áldást fog hozni e csatorna e folyók parti lakosaira, és különösen reánk, a 
Duna alsó részén lakó nemzetekre, kiknek minden kiviteli kereskedésük nyugat felé 
van irányozva, és kik ezáltal talán ismét visszahozhatjuk a Duna vonalára a kelet 
üzletét a nyugoti Európával, mint ez régi időben volt, mielőtt Velencze és Genua 
kezébe véve a régi világ kereskedését, azt a Középtengerre tette át, és mikor Esz-
tergom mellett a Duna-ága volt nagyszerű kikötő, és mellette franczia, német és 
hollandi, majdnem coloniakká vált kereskedelmi ügynökségek virágzottak. 

A csatorna maga 23V3 német mérföldnyi hosszú, és a „Sulz", meg több 
hegyi patak és forrás segítségével a Majnát a Dunától elválasztó hegy vonal egyik 
360 láb magas partján van keresztül vezetve; nem úgy kell érteni mint ha a Majna 
vagy Duna vize emeltetne fel a hegyre, ez lehetetlenség, de a csatornánál még maga-
sabban fekvő hegyek minden patakai belevezettetve a csatorna legmagasabb részébe, 
itt vizük felfogatik, és a zsilipek által jobbra balra leeresztetik. A víz mindég hori-
zontál állást kívánván hogy állva maradjon, a zsilipek mindannyi garádicsot képez-
nek, melyek által a különböző „niveau"-k összeköttetnek. Teszem fel a hajó Bamberg 
felöl jön, ekkor az első zsilip alsó kapuja kinyittatik, a hajó a zsilip mintegy két 
ölnyi magas, három ölnyi széles, tizenöt öl hosszú falai közé bele megy, utána a 
kapu becsukatik, és a másik végén lévő kapun lassan beeresztetik a túlsó magasabb 



állású víz, mindaddig, míg a zsilipben lévő víz és ezzel a hajó annyira felemeltetett 
mint a zsilipen tul lévő víz, ekkor a kapn kinyittatik és a hajó az -emeltebb vízszinen 
tovább megy; és így mindaddig zsilipről zsilipre emeltetik, mig a legfelsőbb pontra 
ér, de természetesen mindig a fentről jövő víz segítségével. Ellenben ha a hajó fent-
ről leereszkedik a felső kapu nyittatik meg először, és a zsilipbe vezettetik a hajó, a 
kapu becsukatik, és most az alsó kapun addig kieresztetik a víz, mig a zsilip alatti 
vízzel egyirányos, azután kinyittatván ezen alsó kapu a hajó kimegy, és alacsonyabb 
vízszinen találja magát, és így tovább mind a zsilipen keresztül mig le ér, — ismét a 
fentről nyert víz segítségével. 

Rendes vízálláskor hat lábnyi vize van, és 2000 mázsás hajókkal is járható, 
jelenleg nagyrészt fakereskeclésre használtatik, de találkoztunk sok magyar búzát a 
Rajna vidékére szállító hajóval is; a forgalom évenkint mintegy 3000 hajóra emel-
kedik; különösen ajánlható volna pedig a magyar borok szállítására, melyek mindég 
az oly drága vasutakon igen sokat szenvednek. 600—800 mázsát vivő hajók egy 
lóval vonatnak minden irányban, nagyobbak két lovat használnak, a számos zsilipek 
miatti idövesztés következtében öt napig járnak, a Majnán pedig tavaszkor és nyár 
elein, mikor nagy a víz, szintén annyi nap alatt megtehetik az utat, a mint a Rajnába 
érnek pedig ismét a gőzösöket találják szolgálatukra. 

A partok mindenütt, meddig a víz ér, kővel, e felett pedig gyeppel vannak 
kirakva, gyümölcsfákkal kiültetve, és igen rendesen tartott úttal a vontató lovak 
számára ellátva, a zsilipek, hidak, és víz-vezetések, hol t. i. a csatorna mélységeken 
vezettetik keresztül, szépen faragott nagy négyszeg köböl vannak készítve; és ezen 
gyönyörű munkát, melynek nem igen van Európában párja, melynek hasznos voltát 
az egész emberiségre tagadni nem lehet, — Lajos király, szintúgy mint számtalan 
egyéb diszes és hasznos építményeit, mind a nép legkisebb megterheltetése nélkül 
hozta létre, egyedül azon pénzzel, melyet azáltal takarított meg, hogy a szövetségi-
leg kiszabott katonáságnak egy harmadát csak papiroson tartotta, valóságban pedig 
az erre járó pénzt az építményi pénztárba folyatta, a meddőn elvesztegetendő jöve-
delmet áldásteljesen használva fel. 

Másnap a hőség hideg esős idővé változott, a vidék sem bírt sok érdekes tárgy -
gyal; a partos, jobbára erdőséggel takart tájékon csak helylyel-közzel látszott egy 
kis falu, a nép szegény, testileg és szellemileg jobbára nyomorúlt. Azonkívül pedig 
sokszor órák hosszant minden kilátástól meg voltunk fosztva, minthogy a csatorna 
vezetésére átmetszett dombok magas partokat képeznek; végre pedig az egyforma, 
bár biztos és kényelmes, de gépszerű minden izgatás és érdektől megfosztott utazási 
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modor, melynek eleinte annyira örültünk, untató és fárasztó kezdett lenni oly 
annyira, hogy nemsokára visszakívántuk a Rajna veszedelmeit és a Majna fárasztó 
munkáját. 

Nürnberg felé a csatorna nagyot kanyarodván, a bár igen gyenge szelet vitor-
lázásra használtuk egy pár óráig, és ez alatt kipihenve meg sem állottunk délre 
Nürnbergben, csak hogy mennél hamarább átjussunk a csatornán, de nagy bosszúsá-
gunkra már délutáni négy órakor Röttenburg helységnél meg kellett állnunk, mert 
a következő zsilipen kár történvén a forgalom meg volt akasztva, mi annál kellemet-
lenebb volt, mert az említett hely egy nyomorúlt falu lévén csak rosz parasztkorcs-
mát találtunk. Időnket azzal töltöttük, hogy Ellidát a legnagyobb gonddal megmos-
tuk és szereinket kiigazítva mindent legjobb rendbe hoztunk, azután pedig a lakásul 
nyert padlás kamrát a csapszékböl hozott padokkal és székekkel bútoroztuk be. 
Vacsoránk is olyan volt, hogy csak minden nyomorhoz szokott egész napi munka és 
koplalás által kiéhezett hajóslegények, mint mi, ehették és emészthették meg, kemény 
füstölt disznóhús, soha sem látott fekete lisztből csinált tészta, és az orosz katonáé-
hoz hasonló kenyér. Nem kevéssé megörültünk tehát, mikor korán reggel azon hírt 
vettük, hogy a hibás zsilip éjjelen át kijavíttatván az út ismét szabad; nem is várat-
tuk magunkra a hajnalt, hanem egy darab orosz kenyeret reggelizve, a milyen hamar 
csak lehetett, útra indúltunk, nehogy a számos utánunk érkezett és szintén itt vissza-
tartóztatott hajó mögé szorúljunk. 

Mintegy két órai evezés után, az erdőben rejtett Feucht helység közelében 
igen érdekes látványra akadtunk. Itt t. i. a csatorna egy mély sziklavölgyön van 
keresztül vezetve nagyszerű „aquaeduct"-al, mely építmény megtekintésére elhagyva 
csolnakunkat, lementünk a mélységbe, innét bemenetet találtunk az aquaeduct bel-
jébe, mely egy jókora templom nagyságával és alakjával bír; itt az építmény fene-
kébe vezető széles garádics első lépcsőiről a leggyönyörűbb viszhangot találtuk, 
melyet életünkben hallottunk; R. egész accordot hangoztatott a mélység felé és ez 
oly tisztán adta azt vissza és oly kedves teli zengő hangon, mint a legjobb orgonáé; 
alig bírtunk az élvezetdús helytől elválni. 

12 
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y olytatva utunkat még néhány zsilipen keresztül, elértünk a csatorna 
(legmagasabb részére, hol ez magas -domb tetején három óra folytán 
egyenes vonalban van vezetve zsilipek nélkül; csak „mentő zárok" 
láthatók, melyeknek kapui azon esetre csukatnak be, ha a csatorna 
oldalai valamikép megrontatnának, nehogy az ilyen esetben a magas-
ban összefoglalt víz a vidék veszedelmére egyszerre a völgybe rohan-

jon. — Dél lévén egy kis hajós korcsma mellett kikötöttünk, és mig sajttal és kenyér-
rel megebédeltünk, az érdekes látványon legeltettük szemeinket; vad, erdős, hegyes 
vidék közepette, e magas partról széles látkör nyilt előttünk, mellettünk pedig állt 
kis csólnakunk, melylyel a tenger partjától e hegyre jutottunk volt fel, — egyfelül 
a Majna völgye, melyből jöttünk, másfelől a Duna völgye hová mentünk. A tanya 
gazdája is kijött házi népe és házi állatai kíséretében látni a csudát, és nagyon sze-
rette volna megérteni, kik vagyunk, honnét jövünk és hova megyünk, de legjobb 
akarattal sem tudtuk a szegénynyel ezt megértetni. Különösen csekély véleménye 
volt hazánkról, midőn azon kérdésére, „hogy áll nálunk a komló?" azt válaszoltuk, 
hogy nálunk nem igen termesztik a komlót, és csak úgy tudtuk szegény Magyaror-
szág becsületét némileg megmenteni, hogy egy velünk volt palaczk jó vörös bor hátra 
volt tartalékát vele megitattuk, azon magyarázattal, hogy mink ilyesmit szoktunk 
inkább termeszteni, mint sem a komlót. A nem igen ösmert ital nagyon megtetszett 
neki, és már most csak azért sajnált bennünket, hogy nem vontathatjuk magunkat 
valami hajó által, hanem egész nap keményen dolgozni kényteleníttetíink. Csendben 
bámészkodó cselédjei, kutyái és kecskéi szintén ezen véleményt látszottak kifejezni. 



Délután egy zsilipnél R. partra szállván előttünk járó hajósokkal előrebocsá-
tás miatt alkudozni, midőn a zár nagyon is sebesen nyittatván, hajónk rendkivül 
megingattatott, és ennek védelmében hüvelykujjam a sikamlós kőfal ellen ütődve 
kificzamodott, mi bár azonnal helyreigazitottam, mégis nagy gyuladást okozván a 
sértett részben, haszonvehetetlenné tette jobb kezemet, és R. egyedül evezni kényte-
leníttetvén, Neumarkt városánál tovább nem mehettünk. Ez majdnem csupa korcs-
mából álló helység, és nem tudtunk korcsma-czímert kigondolni, mely itt képviselve 
nem lett volna, mindamellett igen középszerű fogadó volt még a legjobb is köztük, 
és hosszú czivódásba került, egy tűrhető jó szobát szerezni. R. egy közel fekvő vár-
rom látogatására indult, én pedig fájós kezemet borongattam hideg vízzel, minthogy 
nagy bosszúságomra jeget, R. minden szives fáradozásai daczára, az egész városban 
nem lehetett találni. 

Másnap reggel kezem még haszonvehetetlen lévén, nehogy R.-re nehezüljön az 
egész munka, partra szálva kötélén vontattam egy pár óráig a hajót , mi valóban 
egyéb nem volt igen kellemetes sétánál, mert a hajó terhe az álló vízben alig volt 
észrevehető, az út jó, a vidék pedig igen szép, sőt érdekes. Meglehetős vagyonos-
ságról tanúsító helységek, gazdag jól művelt földek terültek el jobbra balra, a 
háttérben pedig a hegyláncz oldalában nagy klastromok és néhány kastély volt lát-
ható. De ezen bár kényelmes haladás módnál nagyon veszítettünk sebességben, ismét 
helyet foglaltam tehát Ellidában, és bal kezemmel húzván az egyik evezőt, jobb 
karomra rátekertem a kormány zsinórt, hogy ennek segítségével az egyenetlen 
munka hatását a hajóra ellensúlyozzam, így már jobban haladtunk, és még napnyu-
gat előtt a csatorna végéhez érve, az „Altmühl" folyóba tértünk át , azon reményben 
hogy bár későn is éjszakára „Riedenburg" helységbe érkezhetünk, de bár mily eré-
lyesen is hajtogatta R. az evezőket, míg én a kormányt tartottam, mégis a zsilipekkel 
vesztve időnket, ismét egy Gündelfingen nevű kis falunál megállni kényteleníttettünk; 
mert nem csak veszedelmes volt, midőn egészen besötétedett, a sok helyen sziklás 
és sebes folyón lefelé járni és magunkat azon veszedelemnek kitenni, hogy a zsilip 
helyett a zúgóba hajtsunk, hanem még az is lehetetlenné tette további haladásunkat, 
hogy a zsilipek csak fél nyolczig nyittattnak ki, az idő pedig már kilenczre járt. 

Sorsunk ismét az volt mint más hasonló helyeken; Ellidát a zsilipben hagy-
tuk az őr gondviselése alatt, ki egyszersmind útmutatóúl és hordárul is szolgált a 
mintegy fertályórányi távolságban fekvő faluig. Háló-szobául ismét egy kis „man-
sard"-ot kaptunk, melybe magunk is alig férve be, podgyászunkat az ajtó előtt 
kénytelenittettünk hagyni éjszakára, míg az igen lapos fedél alatt álló ágyakba mint 
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valami fiókba beletoltuk magunkat; az ablak nyitva hagyása vagy becsukása miatt 
sem tudtunk tisztába jönni, mert becsukva a kellemetlen rekedt levegőben megful-
ladni féltünk, ha pedig kinyitottuk a legborzasztóbb szag tódult be a ganéjdombról, 
mely mint egyátalában minden német faluban az ablakok alatt létezett. Ezen diszes 
és egészséges szokás az igen szük udvarok következménye, és bizonyosan egyik 
föoka a nép nyomorult kinézésének, — csak lett volna szénaboglya, be szivesen belé-
bujtunk volna éjszakára. Tartásunk mégis valamivel jobb volt, mint az elébbeni 
napokban, mert a vidék már gazdagabb, és házi népünk is civilisáltabb volt; sőt a 
korcsmáros legidősebb fia, ki maga is hajós, értelmes és tapasztalt embernek mutat-
kozott; kereskedő hajósoknak tartottak, kik személyesen jönnek a vizeket megvizs-
gálni, hogy ahhoz képest készíthessük ezeken kezdendő üzletünkre hajóinkat; és meg 
is hagyván őket e hiszemben, igen jó és szives tanácsokat adtak, minden irigység 
nélkül, mert úgymond „nem irigykedünk mi másokra, sőt szeretjük ha jönnek, mert 
tudjuk, hogy utóljára mi is nyerünk ezáltal." 

Mig másnap elkészítették reggelinket, elmentünk Ellidáért, és a korcsma 
alatti kerthez hoztuk, hogy podgyászunkat ne kelljen olyan messze vinni. Az idő 
eleinte kedvezett, és a vidék valóban gyönyörű volt, nagyon kevés pontja van a 
Rajnának, mely az Altmühl völgyével vetélkedhetne, oly festőileg állnak a régi vár-
romok a hegyeken, oly ékesen kanyarodik a kristály tisztaságú kis folyó a gazdag 
völgyen keresztül, oly csinosak a helységek, különösen Riedenburg városka hol az 
éjszakát szerettük volna tölteni; valóban kár, hogy ezen szép vidék egészen ösmeret-
len az európai utasok előtt, midőn oly élvezetteli változást nyújthatna a szép termé-
szet barátainak. 

Egy pár óra kellemetes haladás után erős ellenszél kerekedett, és oly harago-
san korbácsolta fel a csendes kis víz habjait, hogy nagy nehezen tudtunk déltájban 
Kehlheiinbe érni. 

Különös vigyázattal kelletett lennünk útközt, hogy a zsilipeket elnehibázzuk, 
és ezek helyett az olykor fertályóra távolságban létező zúgókba ne jussunk; és oly 
egyenlő volt több ízben a két ág szétoszlásánál, hogy csak a vontató út jelelte ki, 
merre kell a hajóval járni; a legcsekélyebb útnak is m e g l é v é n Németországban útmu-
tató táblája, ezen gondatlanság különösnek tetszik, és csak azáltal magyarázható, 
hogy itt idegen hajós nem igen szokott megfordúlni. 

A kehlheimi kikötőben végződik a mesterséges csatorna, és itt a századik 
zsilipnél elvették tőlünk, minden kérésünk daczára a számtalan „visa"-val fedett 
hajózási engedélyt, hogy illendőn protocoláltassék, és az ország archívumaiban 



eltétessék, és igy a kormány századok múlva is tudhassa Ellida hajó micsoda órában 
és perczben ment ez vagy amaz zsilipen keresztül. 

A fogadóban igen rosszul fogadtak eleinte, mert vörös ingeinknél fogva Gari-
baldistáknak tartottak, de minekutána valódi minemüségünkben megösmertek, nem 
volt többé okunk panaszkodni. Mig ebédünket készítették, meglátogattuk az ujjonnan 
épült „Befreiungshalle"-t egy strassburgi pástétom alakú nagy építményt, melyben a 
német vitézség fö tettei fognak örökíttettni. A mü nagyrészt még Lajos király alatt 
készült, de már öregedett fantasiája gyenge szüleményének mondhatni. Legérdeke-
sebb a szép kilátás a Michaelsberg nevü dombról, melyen az épület áll, és nagy 
érdekkel tanulmányoztuk e helyről utunkat az öreg Dunán, melynek habjain kedves 
hazánkba valánk sietendők. Nagy zápor esőktől rendkivülileg megvolt dagadva és 
haragosan rohantak ki iszapszínü habjai a hosszú hegyszorosból Kehlheim felett, hol 
meredek sziklafalak közt rendes időben is oly erős hajtása van a víznek, hogy a hajók 
csak a sziklafalakba vésett nagy vas gyűrűk segítségével vontatthatnak felfelé. 

Elindulásunkkor nagyszámú hölgykoszorú várt a kikötőben és néhány barát-
ságos szót váltva elkisért egészen a Dunáig. Ezen szivélyesség és udvariasságuk miatt 
tiszta szívből kivántuk volna, hogy a természet kevesbé mostohán bánt volna velük. 
Itt ismét R. egyedül fogta az evezőket, mig nekem elég dolgom volt a folyamtól sebe-
sen megragadt sajkát a számos hidoszlopokon, és később a rejtett sziklákon keresztül 
kormányozni; mindjárt eleinte, az örök intése ellen idő előtt kiindulva a kikötő tor-
kolatából az igen sebes Dunába, csak nagy nehezen tudtunk elkerülni egy épen 
befelé vontatott hajót. Különösen kellemetlenné vált helyzetünk, midőn reánk kezdett 
sötétedni, mielőtt Regensburgba juthattunk volna; a nagy kanyarulatok, melyeket 
a folyam tesz, a számos, sokszor egyik végén a parttal összekötött szigetek, az oldal 
folyók, a nagy víz által elfedett zátonyok és néhol a víz közepéig terjedő sziklák, 
csaknem lehetetlenné tévén a jó út biztos kiszemlélését, nem egyszer jó szeren-
csénkre kellett bízni magunkat, mely nem is hagyott el, és negyedfél óra sebes járás 
után Regensburgba érkeztünk, hol a már végképen beállt sötétség miatt, a partot 
elfoglaló hajók és gőzösök közt nem találván alkalmatos helyet kikötésre, a folyam 
túlsó partján lévő fürdőknél állottunk meg. Hajónkat biztos helyre húztuk a fürdő-
házak közé, hajós szereinket pedig egy közellévö korcsma tulajdonosa vette gondvi-
selésbe, mi alatt bérkocsiért küldöttünk, melynek segítségével a távol fekvő de jó 
„három sisak" fogadóba eljutottunk. 
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egensburgnál utunk eredetisége és fö érdeke megszűnt, egy folyón 
r^feölefelé úszni csolnakban nagyon egyszerű dolog, és csak sebes hala-

dásunk meg az öröm, hogy szerencsésen befejezve utazásunkat 
szeretett hazánkba fogunk rövid idő múlva érni, kölcsönzött még 
szerencsésen befejezett utunk utolsó napjainak némi érdeket. 

Más nap nyugalom napja volt, leveleket olvastunk és 
irtunk, poclgyászunkat rendbe hoztuk, és azután Németország legnagyobb „sports-
man"-je, Turn és Taxis herczeg igen szépen tartott tágas istállóit néztük meg, hol 
számos hatalmas vadász-lovat láttunk. 

A Walhallát, a székes egyházat és más mindenesetre érdekes müveket már 
sokszor látván most mellőztük, hanem további utunk lévén főgondunk, lementünk 
a vízhez, hogy az oly veszedelmesnek mondott hidat megvizsgáljuk, meg is győződ-
tünk arról, hogy csakugyan keresztül nem mehetünk alatta, mert az egész most 
felette erös Duna egy pár szűk nyíláson keresztül rohanni kényteleníttetik, minek 
következtében rendkívüli hullámokat és örvényeket képez, melyekbe oly csekély 
hajót mint Ellidát beleereszteni, teljes esztelenség volna, és ha valami Isten-csuda 
által se össze nem zúzatna, sem fel nem fordulna, sem el nem nyeletne a hullámok 
által, bizonyosan morzsára töretne a lejebb álló akadályok ellen. Nagy hajók a part 
melletti legnagyobb nyíláson eresztetnek át, noha ez ritkán történik, mert sem a 
gőzösök, sem a kereskedelmi hajók nem szoktak átjárni, hanem terheik más hajókra 
rakatnak át; itt tehát át menni nem lehetett, de láttuk, hogy egy talán száz lépéssel 
a híd felett álló nagy malomnak lefolyó vize csak vagy három ölnyi széles kötöltés 


