
Március ll=én d. e. 11 órakor közgyűlés

A

MECSEK-EGYESÜLET

ÉVKÖNYVE
A XV-1K EGYESÜLETI ÉVRŐL. 

(1905.)

*
ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

KISS JÓZSEF
EGYL. TITKÁR.

PÉCSETT, 1906.
NYOMATOTT WESSELY ÉS HORVÁTH KÖNYVNYOMDÁJÁBAN





A

MECSEK-EGYESÜLET

EVKÖNYVE
A XV-IK EGYESÜLETI ÉVRŐL.

(1305.)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

KISS JÓZSEFEGYL. TITKÁR.

B0000084363

PÉCSETT, 1906.
NYOMATOTT WESSELY ÉS HORVÁTH KÖNYVNYOMDÁJÁBAN



Érdekes útleírást vagy turisztikai cikket az évkönyv
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Az erdőségekben található fekete-vörös katonai 
jelzések semmi összefüggésben nincsenek az egyesület 
által készített átjelzésekkel.



Jankovác
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Balog Károly.
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A völgyet záró sziklabérc mohos párkányán 
pihenteti fáradt tagjait az agg föúr, a szen

vedélyes vadász. Őszi hervadástól sárgult lombkoronák 
borúinak sátorként föléje. Egy-egy halavány fénysávban 
törnek keresztül a levélzet között a hegyek mögé tűnő 
napnak búcsúsugarai. Méla csend honol köröskörül; 
csak néha zörren egy száraz falevél, amint földre hull 
lassú keringő eséssel, mintha félne az enyészettől, mely 
az alant elterülő haraszt között, mint társaira — reá 
is vár . . .

Sima acéltükörként terül el lenn a völgy ölén a 
tó, a partjait szegélyező erdős hegyoldalak hullámos 
vonulatát mind sötétebben tükrözi vissza nyugodt fölülete.

Őszi hervadás — esti alkonyat... Az öreg va
dász szivét egy érzés szállja meg, mintha itt volna már 
az ö életének ősze is, mely után már csak a rideg 
tél következik; mintha reáborult volna az élet alkonyá
nak borongása, mely után megjő — az éjszaka.

Az éjszaka, mely sötét fátyoléval majd örök 
álomra zárja szempilláit . . .

S egy elhatározás kél lelkében. Itt, hol oly édes 
volt pihenni a naphosszat tartó cserkészés után, hol 
magasan keringve vonja köreit a bérci sas, — hol az 
erdő vadja hűs forrást, rejtett pihenő* talál — itt le
gyen az ő örök nyugvóhelye; kőkoporsó álljon a szikla
bérc üregében s abban porladjanak majdan hamvai.

így történt.
Fehér kőkereszt a bérc csúcsán már messziről 

jelzi a magányos sziklasir helyét, hol óriási területnek
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egykori hatalmas ura Jankovích József alussza Janko- 
vácon örök álmait; az óriási terület azóta kiesett a 
Jankovich család birtokából, százados erdők lombkoro
nái zuhogva hullnak alá a Gutmannok embereinek 
fejszecsapásai alatt, de néhány holdnyi terület szerző
désileg most is a Jankovichok kezein maradt, hogy a 
nagy előd hamvai a család örökében pihenjenek.

** *
Mecsekünkről délnyugat felé tekintve a Dráva 

mentén elterülő szlavóniai síkság peremén hullámos 
hegyvonulat olvad a távol ködös kékjébe; a Papuk 
hegysége az, mely oly csábítólag hívogatja magához a 
hegyek barátját. Ennek az erdős hegységnek egyik 
nyergében fekszik Jankovác.

Közel mihozzánk, pécsiekhez s 'mégis oly messze, 
ha az összeköttetés, az odajuthatás nehézségeit tekint
jük. Valóban nagy elhatározás és sok kényelmi szem
pontról való lemondás kell hozzá, hogy rászánjuk ma
gunkat fölkeresni a szép helyet s azért hiszem, hogy 
még ujdonságszámba jő tagtársaim legtöbbje előtt, ha 
a szomszéd hegyekről s ezeknek gyöngyéről: Jankovác- 
ról beszélek.

Pedig aki egyszer megfordult annak vadregényes 
völgyében — mi könnyen felejti hosszadalmas utjának 
minden nélkülözését, unalmát, fáradalmait, — de meg
őrzi egész életére emlékét a benyomásoknak, amelyek
től lelke ott megittasult s ha csak teheti, fölkeresi is
mét és ismét a Papuk hegységnek ezt a kies zugát.

Ismételten vissza s vissza tériem oda magam is,
— jártam ott, midőn a tavasz díszében pompázott 
erdő és mező, — ott jártam, midőn a vihar tombolá- 
sát, az égdörgés bömbölő moraját viszhangozták a he
gyek sziklaszakadékai s ott, midőn az őszi hervadás 
sárgavörösre festette a bükkfák koronáit, mégis utoljára 
is az volt búcsúgondolatom: viszontlátásra!

Aki felakarja keresni Jankovácot, a Szt.-Lőrinc
— nasici szárnyvonalat kell használnia. A Szt.-Lőrinc- 
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ről Nasicra induló vonatoknak azonban a Budapestről 
érkező vonatokhoz van csak csatlakozásuk. Legajánla
tosabb azért a Pécsről d. u. 3 óra 45 perckor induló 
vonatra szállva a Szt.-Lőrincről 4 óra 25 perckor 
Nasic felé induló vonattal folytatni az utazást.

Utolsó alkalommal, 1904 október havában tettem 
meg ez utat fiammal. A nap már lenyugodott, midőn 
Sztára-Zaláta állomást elhagyva vonatunk a Dráva 
szép vashidján robogott keresztül. A sekély medrében 
szélesen elterülő folyónak sima fölületén az alkonyati 
égnek már csak halavány pírja tükröződött a parti 
füzesek között; ezentúl már mindinkább reánk borult az 
éj, egy-egy távoli pásztortüz pislogó fénye vált ki néha 
annak vak sötétjéből.

Nyolc órára járt az idő, midőn végállomásunkat 
Miklóst (Mikleus) elértük. Koromsötétben bukdácsolva 
bizonytalan utón megtaláltuk végre a község nagy 
vendéglőjét, melynek bérlője Hirschfeld ur nejével, mint 
már más alkalommal, úgy most is szives előzékeny
séggel gondoskodott a szükségesekről.

Nemsokára készen volt az ízletes vacsora s 
házi gazdáink fiatal házasoknak megfelelő uj berende
zésű szobájukat bocsátották rendelkezésünkre hálóhelyül. 
A házi tűzhelynek kedélyes állatkája a tücsök sem 
hiányzott, mely a szoba valamelyik zugában megbújva 
egyhangúan czirpegte altató dalúl kicsi nótáját.

Kora reggel, midőn még alig szüremkedett be 
némi fény ablakunkon, mi már talpon voltunk s für
készve vizsgáltuk, mit hoz a mai nap: derűt-e vagy 
borút ?

A kilátás elég biztató volt. Házi asszonyunk nem 
késett a reggelivel, a kocsi is készen állott. Egyfogatu 
kis szekér 4 üléssel Hat óra tájban már elhagytuk 
Miklóst s lovacskánk egyenletes kocogásban ügetett 
Drenovácz felé.

A kitűnő, kövezett ut Miklós után nagy kanya
rulatban erdős hegy oldalának fordul, majd Hundjani 
falucskát elhagyva kisebb-nagyobb lejtéssel, emelkedés- 
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sel folyton a hegyoldal mentén, hatalmas bűkkök ár
nyékában kanyarog tova. Jobb’ kéz felöl a távol kö
débe olvadó rónaság, melyet kisebb-nagyobb facsopor
tok, ligetek tarkítanak. Nemsokára feltárul előttünk az 
immár gyorsan közeledő hegyek panorámája, sűrű erdő
ség szingazdag lombozata borítja hullámosan azoknak 
kúpjait, melyek között a reggel ködpárazatának fátyo- 
lával borított völgyek vonulnak csörgedező hegyi pata
kok mentén.

Még vidáman játszik a napfény a tetőkön, válta
kozva a tovaszálló fellegek árnyékfoltjaiva', de nem
sokára mindnagyobb tömegekben gomolygó felhőcso
portok emelkednek nyugot felől s az imént még ra
gyogó égbolt kékjére — reménytelen szürke palást borul.

Mintegy öt negyed órai kocsizás után elérve Dre- 
nováczot, már permetezni kezdett az eső, de a fel-fel- 
táinadó szél időnkint rést szakitott a felhők táborában.

Nem is késünk sokáig s pár üveg sör, kis sajt 
s kenyérrel felszerelkezve megindultunk. Csakhamar 
benn vagyunk az erdő sűrűjében, óriási bükkfák ter
jesztik itt messzire kinyúló koronáikat az út fölé, mely 
a nagy eséssel lefelé törtető patak medrét követve 
¡annak majd jobb, majd bal partjára tér

Mind nagyobb és nagyobb sziklatorlaszokon kell 
magát a tajtékosan habzó víznek keresztültörnie; már 
messziről hallod tompán dübörgő vergődését az óriási 
erőktől felhalmozott, simára csiszolt sziklatömbök kö
zött. A lókörömfű (tussilago farfara) hatalmas lapu
leveleinek, a méter magas ördögbordának (Pleris aqui
lina) dús tenyészete veszi ezeket körül. Az égnek csak 
keskeny sávját látod fejed fölött s jobbról-balról a 
bükkfák fehér törzsei lépcsőzetes emelkedésben márvány 
oszlopokként válnak ki a meredek hegyoldalak sötét 
hátteréből.

Háromnegyed órán át tart a vándorlás a völgyön 
fölfelé, mg annak kis tágulatához érsz. Az út e pontig 
kocsin vagy lóháton is megtehető; az itt visszamaradó 
kocsi, ló elhelyezésére fedett szín áll a hegy oldalában.



Az alsó vízesés Jankovácon.

ltj. Fürs: Gyula telveiele.
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Innen kis darabon keskeny és meredek falépcsőzet vezet 
tovább. Ennek legfelső fokát elérve egyszerre elbűvölő, 
lebilincselő látvány tárul szemeid elé.

A völgyet balfelől egyenes sziklafal zárja el, szét- 
porló vízesés kettős ágban zuhog lengő fátyolként vagy 
20 méternyi magasságból azon lefelé. A fal tövében 
egyesül a pataknak másik zuhogójával, mely a völgy
nek jobb oldali szurdokából törtet elő, innen aztán ha
talmas esésben rohannak egy tömegben a völgyön lefelé.

Utad keskeny gyaloghidon vezet tovább, amelyről 
letekintve magad alatt látod kavargó örvénylését a fehér 
haboknak, mely dübörgő morajjal tölti be a völgy
medencét.

Nehéz megválni e helytől, hogy a sziklafaltól 
jobbra eső szurdokot követve az u. n. ördög-úton uj 
csodái a természetnek kössék le figyelmünket.

A tátongó barlangüregek, boltozatos sikátorok a 
fejed fölött csüngő sziklaalakulatokkal, melyek minden 
pillanatban lezuhanással fenyegetnek, szinte borzadályt 
keltők e zord magányban.

Innen keskeny ösvény vezet fölfelé; felséges a 
lángoló skarlátvörösnek az a szinpompája, melybe az 
ösvényt szegélyező ecetfa (Rhus coriaria) bokrokat az 
őszi hervadás öltöztcté.

Rövid emelkedés után fenn vagyunk a jankováci 
kis fennsíkon, az erdőőri laknál; gyöpös térség terül el 
előtte, melyen még egy pusztuló félben lévő nagyobb 
épület áll, ez előtt terebélyes koronájú százados liárs 
terjeszti messzire lombos ágait; pár korhadó pad és 
asztal veszi ezt körül.

Miután az erdőőri párnál valamelyes ebédet bizto
sítottunk magunknak, folytattuk utunkat kirándulásunk 
végső célja — a sziklasir felé.

A jankováci épületektől nyűgöt felé keskeny kis 
félkörű völgy nyúlik be a hegyek közé. Két tavacska 
foglalta el még pár évtized előtt annak fenekét; most 
már csak dús vizinövénytenyészet jelzi az egykori ta
vak helyét, melyeknek kristályvizét akkor pisztrángok 
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népesítették, most pedig semlyékeikben békasereg fújja 
mélabús dalát

A völgyecske keleti végét csúcsosan emelkedő 
mészkőszikla zárja be, messzire látszó fehér kőkereszt 
van annak csúcsára elhelyezve. A sziklaoldalán kígyózva 
lépcsőzet vezet a sirüreghez, mely a sziklának körül
belül félmagasságában van. Díszes vasrács zárja el az 
üreg bejáratát s csak annak rácsozatán keresztül látható 
benn a vörös porfirkőből faragott oltárszerü szarkofág.

A szarkofágnak jobb és baloldalán egy-egy fehér 
márványtábla, ezeken egyfelől magyar — másfelől horvát 
nyelven következei felirat:PRIBÉRDI ÉS VUCSINI JANKOVICH JÓZSEF LEOPOLD CSÁSZÁR JELES RENDJÉNEK LOVAGJA ÉS CS. KIR. ARANYKULCSOSSZÜL. 1780. JUN. 15. MEGHALT 1861. JUL 11. ÁLDÁS HAMVAIRA.

Nyugodjál békében igaz barátja a természetnek! 
Lomb suttogása, vihar zúgása legyen altató dalod s e 
kies völgymagány, melyet annyira szerettél, híven őrizze 
poraid nyugalmát! — — —

Még egy ideig élveztük a sirüreg előtti szikla
erkély szédítő magaslatából az előttünk elterülő szép 
kilátást, de ekkor már fenyegető borulat emelkedett a 
Papuk felöl. Lesiettünk tehát a siriireghez vezető lépcső- 
zeten, hogy néhány szál gyufának gyönge világítása 
mellett még a sziklabérc tövében sötétlő barlangokat te
kintsük meg, amelyeket kanyarulatos alagútak sötét 
folyosói kötnek össze s melyekről azt mondja a rege, 
hogy régi időben valamely hírhedt rablófőnöknek szol
gáltak búvóhelyül.

Derékvastagságban előtörő források csobognak ki 
a nyirkos, hideg sziklafalak odúiból, patakká egyesülnek 
ezután, mely az egykori tómedencéket is ellátta vizével.

Mire visszafelé vettük utunkat az erdészlak felé, 
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már megeredt az eső s az ég komor szürkesége, a 
mélyen alant járó fellegek elvették minden reményünket, 
hogy egyhamar ismét kiderüljön.

Megtekintettük még a nagy épületet, mely Jan- 
kovác urának vadászkastélya lehetett hajdan, utóbb tu
rista menedék; erre vall legalább, hogy még pár év előtt 
néhány szalmazsák volt nagy termében elhelyezve; — 
most a pusztulás szomorú képe; horpadozó tetőzet, — 
oszlopos csarnok, de melyről lehullott a vakolat, — nagy 
terem, melynek egy ablaka sem ép s melynek padlózatán 
lyukakat vájt a rothadás gombája, — dohszag és penész 
mindenfelé . ..

Pedig mi jó turista központja lehetne itt néhány 
szép kirándulásnak. A hegység túl oldalán pár órányira 
Velika-fürdö, azon túl lenn a síkon Pozsega. Ugyane 
helyről két óra alatt a Papuknak remek kilátást nyújtó 
csúcsára juthatunk stb.

Sietve távozunk a pusztulás helyéről, még csak a 
vendégkönyvet tekintve meg; de ennek lapjai sem kel
lemes érzésekre hangolok. Szerencse, hogy egyes horvát 
szövegeknek csak egy-két szavából sejtjük azoknak tar
talmát — de ebből ez is elég; csakhamar letesszük a 
könyvet. Hiszen nem a gyűlölködés hangját keressük itt. 
Szűnjön legalább a szabad természet templomában a 
pártoskodás viszálya, s kik igazi barátai a természetnek: 
érezzék magukat legalább ott testvérekül! —

A jó erdőőrék már várnak az ebéddel s föltálalják 
a párolgó — récepörköltet. Szokatlan eledel, kissé 
kemény is és huncutúl sós; de jó meleg s ebben a 
zimankós, csepegős időben ez volt a fő dolog.

S most visszafelé! Az eső szakad; a talaj átázott, 
itt-ott már majdnem bokáig ér a víz; a zuhogóknak 
megduzzadt árja menydörgésszerü robajjal törtet szikla 
útján lefelé. Az eső nehéz csöppjeitöl vert levelek sűrű 
tömegben hullnak alá, — mi meg szótlanúl ballagunk 
egymás után, köpenyeinkbe burkoltan, esernyőink alatt. 
Végre elérjük Drenovácot; széles utcája sártengerként 
terül el előttünk, lepedőkbe burkolt horvát asszonyok



12 —

libáikat terelgetve térdig gázolnak a lábaik alatt fel-fel- 
locscsanó sárban.

Beköszönt az alkonyat kétes homálya, mire kis 
szekerünkön ülünk ismét. Kocsisunk emberül hajt, a kis 
ló is kitesz magáért; de azért végtelen hosszúra nyúlik 
az út a folyton szakadó esőben, míg tizenötször lemor
zsolódik kilóméter kilométer után. Ólomszinü, szürke, szín
telen az egész világ. Milyen más, milyen színes volt a 
kép reggel, a hegyek violaszin távlatával, a rétek üde 
zöldjével, az erdők szintarka lombozatával.

Sötét éjjel volt, mikor fél hét óra tájban elértük 
Miklóst.

Még egy vonat állott rendelkezésünkre, melylyel 
azonnal indulva, éjfél tájban Szent-Lőrincre érkeztünk 
volna, hogy annak primitív szállójában töltve az éj 
néhány óráját, a kora reggeli vonattal Pécsett legyünk.

De oly csábító volt a jó meleg szoba, mellyel 
Hirschfeld úr szives gondoskodása fogadott, oly barát
ságosan pattogott a tűz a jó Zsolnay-kályhában, oly 
vidámságra keltő volt a csészékben párolgó thea s oly 
jól esett a tűz közelében melengetni megdermedt tagja
inkat; de átázott ruháinknak, cipőinknek is annyira el 
kellett a konyha szárító melege, hogy mi a maradásra 
határoztuk magunkat s jó étvágygyal elköltött vacsora 
után felebaráti szánalommal gondoltunk azokra, kik a 
zakatoló vonaton töltik az éjszakát — mialatt mi ké
nyelmes ágyainkban pihenjük kirándulásunk fáradalmait.

Nem is tudom, szólt-e a tücsök csak egyet is ez 
éjszaka.



A felső vízesés Jankovácon.

ltj. Fürst Gyula felvétele.





30 nap 
Nemetorszagban.

Irta:
Dellin Mici.





5zerctem az édes otthont csendes nyugalmával, 
a napi élet megszokott munkájával, amelynek 

mégis meg van a maga változatossága; de örülök annak 
is, ha útra kelhetek távol szép vidékekre, idegen városokba, 
hogy nyitott szemmel ne csak nézzek, de lássak is, mert alig 
tudok szebb élvezetet, mint utazni. Bejárni első sorban 
hazánkat s ha alkalom nyílik, fölkeresni a távol nyugat 
kulturvárosait, tanulmányozni ott a művészetek remekeit 
s élvezni a természetnek mindenütt oly pazarul elszórt 
kincseit.

Öröm fogott cl azért, mikor a Mecsek-Egyesület 
több tagja által tervezett nyári út alkalmat adott arra, 
hogy eljuthassak Németországba — s julius 4-én könnyű 
szívvel búcsúztam azoktól a jó ismerősöktől, akik a 
társaságot a pályaudvarra elkísérték.

Gőzösünk lassan indult meg, mintha még egy kissé 
nyújtózkodni akarna, mielőtt hosszú útjára kél. Nem is 
csoda. A roppant hőségtől bizonyára az is el volt bá
gyadva, de mire megindultunk, a napsugarak is pihenőre 
tértek s az öreg masina biztosan azt gondolta magában 
(s e bölcs gondolatot én is osztottam vele) „most kez
dünk csak élni“ s víg személyvonat-tempóban vitt ben
nünket a távolba, — idegen ország felé.

Barcson a társaság részére fönntartott külön ko
csikba szálltunk át, melynek bőrpárnáin kényelmesen 
elhelyezkedve, belső megelégedéssel kezdtem tapasztalni, 
hogy így bizony nagyon kellemes az utazás.

Már ráterítette a nap aranyos sugárpalástját a 
soproni síkságra, mikor édes álmunkból fölriadtunk s 
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átrobogva szép hazánk határán, osztrák földre kerültünk. 
Sok kisebb-nagyobb nyaraló-telepet hagyunk el, mi
előtt bejutunk az osztrák metropolisba, melynek nyüzsgő 
élete szinte bántó a mi kis városunk megszokott csön
dessége után.

A délelőttöt bevásárlásokkal, látogatásokkal s az 
udvari muzeum megnézésével töltöttük el, — délután 
a roppant hőség elől Schönbrunn árnyas sétányain ke
restünk menedéket — nem sok sikerrel. Az állatkert és 
pálmaház megtekintése után aTivoli-kávéházban tartottunk 
pihenőt, de ez sem tartott soká, mert veszedelmes gyorsa
sággal közeledett egy zivatar. Sietve tértünk vissza a 
városba, de azért sikerült egy kicsit — megáznunk. A 
Praterbe tervezett esti kirándulásunkat a szakadó zápor 
elmosta, de nem baj! annál frissebben indultunk másnap 
reggel 7 órakor Chotzenba s onnét tovább Weckels- 
dorfba.

Kevesen tudják tán merre van Weckelsdorf s mi 
van ott látni váló? Pedig gyönyörű dolgokat találha
tunk a föforgalomtól elzárt kis falucska környékén. — 
Ahol a Becstől Brünnön át Prágába vezető vasútvonal 
északi irányából nyugatnak tér, találjuk Chotzen állomást, 
honnét egy kis szárnyvasút vezet 21/2 óra alatt Weckels- 
dorfba. Erre felé a vidék változatossága mindinkább 
fokozódott, csak kár, hogy a hegyek csúcsait felhők bo
rították, később pedig az eső kezdett zuhogni. Szeren
csénkre megérkeztünkkor elállt a nyári zivatar s a fel
hők közt előtörő napsugár csillogó gyöngyöket varázsolt 
minden fűszálra, minden lombra.

Előre megrendelt kocsikon vígan hajtottunk Weckels- 
dorfon át Adersbach felé, a jól ápolt kocsiúton. A szem 
kellemes pihenőre lelt az üde zöld mezőkön és sötét 
fenyveseken, s tüdőnk mohon szívta be a portól ment 
illatos erdei levegőt. Mintegy 3/4 órai kocsizás után — 
miközben a hegyeket borító erdők sűrűjéből több helyen 
láttuk kiemelkedni a csodálatos alakú sziklaoszlopokat 
— elértük célunkat: az adersbachi sziklaerdöt. Megvált
ván belépő egyeinket, egy vezető kíséretében jártuk be 
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a természet e csodásan szép alkotását, melyet az elté
vedés veszélye nélkül csakis vezetővel lehet fölkeresni. 
A homokkösziklák csoportjai között szép gyalogutak 
kanyarognak a labirinthusban s nagy szerencsénkre jött 
az előző eső, mert különben igen fárasztó a járás az 
utakat elborító homokban, mely a sziklafalak elmállása 
következtében jutott azokra. Meddig mosta a víz a szikla
falakat, a míg a mai sajátszerü alakjukat nyerték? Ki 
tudná megmondani. Amint a keskeny kis sziklafolyosó
kon tovább megyünk, vezetőnk minduntalan újabb és 
újabb csodás alakzatokra figyelmeztet Itt a polgármester 
úr ül kényelmes székében, amott egy barát vagy apáca 
áll zsámolyán, tovább a liszteszsákok egész csoportja 
képez sorfalat, majd Rübezahlnak a „Riesengebirge“ 
szellemének ott felejtett ruhadarabjait látjuk. A 80—100, 
sőt sok helyen több száz métert meghaladó sziklák közt 
kanyargó gyalogút mellett tisztavízii patak mossa a kő
zetet s körülötte gyönyörűen virít a nefelejcs.

Később egy sötét, tágas barlangba jutottunk, hol 
egy hatalmas vízesés zuhan a mélységbe, de sajnos — 
nem természetes vízesés. Fent a sziklák csúcsai közt 
van egy keskeny, hosszúkás tó, abból ered a vízzuhatag. 
A tó vizét zsilippel zárják el s csak a látogatók kíván
ságára, külön fizetés mellett nyitják meg azt. Később 
keskeny falépcsőkön, nedves mohával bevont sziklafalak 
közt másztunk föl az említett tóhoz, melyen egy csóna
kos vitt át bennünket a túlsó partra. Vadregényes szép 
víztükör ez a sziklafalak tetején, fák sűrűjével övezve; 
szinte elnémultunk a gyönyörűségtől és meghatottságtól 
s csak az evező csapása mentén felhangzó locscsanás 
zavarta a némaságot.

Nehéz szívvel fordultunk vissza a kanyargó ösvé
nyek tömkelegén, hogy búcsút mondjunk a sziklaerdő
nek. Egy helyen pihenőt tartottunk; itt hétszeres vissz
hang veri föl a sziklavilág csöndességét. Két fiatal 
vadászruhás ember — erdőkerülők lehettek — kürtön 
játszott el egy pár szép duettet, melynek részletei hét
szer ismétlődve szálltak vissza, mindig halkabban, behi- 
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zelgöbben, ahogy csak a természet tud beszélni az őt 
megértő emberi szívhez.

Kedves benyomásokkal távoztunk a sziklák váro
sából s a leszálló alkony félhomályában kocsiztunk 
vissza Weckelsdorfba, hol az erdőszélben, a hegyoldal
hoz támaszkodó barátságos és rendkívül tiszta Hotel 
Eisenhammerban szálltunk meg. Régi, kényelmes épület, 
tágas, tiszta szobákkal, barátságos házinéppel. Igazi 
turista-szálló, melytől nehéz megválni.

Másnap, jul. 6-án, már kora reggel együtt volt a 
társaság a vendéglő kényelmes verandáján, s innét in
dultunk meg, hogy a weckelsdorfi sziklákat is megte
kintsük.

Derűs, napfényes idő volt, ragyogó kék égről szű
rődtek be a napsugarak a fák lombjai közé; az útszéli 
virágokon csillogtak a harmatcseppek, madárdal és virág
illat töltötte be a levegőt s ez az édes hangulat még a 
legkomorabb emberre is felvidító hatással lett volna.

Az erdő szélén ismét kürtösök keltették föl az öt
szörös visszhangot, melynek meghallgatása után az erdei 
ösvényen behatoltunk a tegnap látottaknál még sokkal 
vadregényesebb sziklavárosba. Ennek legmagasztosabb 
pontját az úgynevezett „Dom“ képezi; egy elég tágas, ma
gas barlang, hova a 30 éves háború idején menekültek 
a szegény üldözöttek. Különben az egész sziklatelep 
nagyon jól szolgált menedékhelyül. Keskeny sziklafolyo
sókon, majd hatalmas kapuzaton jutunk be a csarnokba 
hol a baloldali falon levő nyíláson keresztül látni egy 
Frigyes császár fejét ábrázoló követ. Elég jó, — de ta
lán emberi kéz is működött közre — vagy csupán csak 
a természet alkotása lenne?

Egyszerre távoli orgonaszó elhaló hangjai szűrőd
nek át a barlang keskeny sikátorain. Beethoven „Isten 
dicsősége“ című gyönyörű zeneművének hatalmas accordjai 
zendülnek meg a sziklatemplomban, hol csendesen, áhí
tattal, az urak hajadon fővel, mi összetett kezekkel hall
gatjuk az imaszerü dalt. Vezetőnk egy természetalkotta 
szószékről beszédet tart, melyre mi a magyarok imájá
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val: a hymnussal feleltünk. Ti sziklák, bármi fenye
getné Ilonunkat, erősek leszünk, oly erősek, mint ti, a 
kik évszázadok óta álljátok meg helyeteket rendület
lenül.

Mikor a Dómból több keskeny folyosón keresztül, 
ismét a napvilágra jutottunk s becsukódott mögöttünk 
a kis faajtó, ott állt előttünk kinyújtott karral, fölfelé 
fordított tenyérrel egy kintornás, előtte az X lábú áll
ványon az „orgona“, melyet le nem foglalt kezével még 
akkor is szorgalmasan forgatott, míg a másik a művé
szetével méltán kiérdemelt jutalmat szorongatta. S ezek 
a fülbántó hangok a keskeny folyosók zugaiban meg
törve, megnemesedve a dómban az orgona fönséges 
hangjaival hatnak! Kissé illuzió-rontó volt ugyan, de 
azért az utolsó negyedóra benyomásain nem változtatott 
semmit.

Még sok szép pontot érintettünk ezután, melyek 
közt különösen az u. n. „Szibéria“ érdemel említést. A 
dómból gyönyörű erdei részlet vezet odáig; óriási páf
rányok üde levelei hajolnak egy kis patak fölé, melyre 
fenyő és lombosfák vetnek árnyékot. Belépünk az amfi
teátrumba, melyet égnek nyúló sziklabástyák fognak 
körül s ennek hátterében egy kis ajtón át jutunk Szi
bériába. Téli hideg levegő csapott arcunkba, a leheletet 
láthatóvá téve. A magas sziklafalak alján hó fedte a 
földet és a míg a szegény otthonlévők fuldokoltak a 
nagy hőségtől, mi egy víg hólabdacsatát rendeztünk és 
fázva, dideregve mentünk „Olaszországba“. Csak egy 
ajtó választott el attól s mikor átléptük annak küszöbét, 
erdei virágok közt találtuk újból magunkat, melyeket a 
langyos szellő ingatott, a mint — fürödtek a napsugár
ban. Igazán meglepő dolog.

Nemsokára azonban véget értek vándorlásaink a 
sziklavárosban, melynek egyes részleteit joggal nevez
hetnénk földfölötti barlangoknak s mi is lekocsiztunk az 
állomásra, hogy utunkat tovább folytassuk.

Különösnek találom, hogy városunkból annyian 
járnak nyaranta a cseh fürdőkbe: Karlsbadba, Marien- 
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badba és senki sem keresi föl közűlök a sziklavárosokat, 
pedig ezeknek elkerülésével nagy mulasztást követnek 
el azok, a kiknek módjukban lenne oda juthatni.

Délután 3 órakor értük el Prágát s a Hotel 
D’Angleterreben megtisztulva a vasúti portól siettünk ki 
a városba. Prágát igen szépnek találom — már t. i. az 
újabb részt, a régi ellenben rendkívül érdekes. Különö
sen a Moldva kölcsönöz az egésznek valami érdekes 
jelleget s hidjai, elsősorban a Károly-híd számos régi 
szobrával, csak emelik a hatást.

Első utunkat a Laurenzi-hegynek vettük, hova sik
lóval mentünk föl. A hegy tetejét a párisi originále 
mintájára épült Eifel-torony díszíti; ide is felmentünk, 
de — személy-felvonóval. Szédítő magasságban találtuk 
magunkat — pedig hát a valódi Eifel-torony olyan ma
gas, mint a prágai a Laurenzi-hegygyei együtt. Gyö
nyörű kilátás nyílik innét. Átlátunk az egész városon s 
annak határán túl is, s a Moldva ezüst szalagként fo- 
nyodott az előttünk elterülő szép képbe.

A hegyről szép szerpentin úton sétáltunk le a 
Schützeninselre, a Moldvában fekvő kis szigetre, hol 
katonazene hangjai mellett töltöttük el az esti órákat 
azokkal a kedves prágai ismerősökkel, a kik az ősi ki
rályi városban szives kalauzaink voltak, s a kiknek jó
ságukért hálára vagyunk kötelezve.

Következő nap a város érdekes látnivalóinak meg
tekintése volt programmra tűzve. A kora reggeli órákban 
siettünk ki a Moldva partjára és megtekintettük a IV. 
Károly által épített tud. academiát és a hozzá tartozó 
templomot, mely most teológiává lett átalakítva. A Moldva 
túlsó partján emelkedő Hradsinra a kir. palotába siettünk 
azután, de előbb benéztünk, a Schwarzenberg-palotába 
is. A királyi palota dísztermei: a spanyol- és német 
termek szomorú elhagyatottságban régi fényes napok 
dicsőségéről álmadoznak.

A régi városi tanácsteremben minden úgy maradt, 
mint annak idején volt; régi bútorok, kemény faszékek, 
kopasz falak ... a lehető legnagyobb egyszerűség min
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denütt. Milyen ellentét a mai nagy városok polgármesteri 
hivatalaival, melyek — mint pl. a lipcsei vagy hamburgi 
a miket útközben láttunk — ragyognak a fénytől, a 
pompától. A régi tanácsszoba ablakaiból taszították le 
1618-ban a városi tanácsosokat s az ablakok alatt egy 
obeiiszk örökíti meg a szerencsétlenek emlékét.

A várhoz tartozó dóm is igen érdekes régi sír
emlékeivel s a Wenzeslau-kápolnával, melynek falai cseh 
drágakövekkel vannak kirakva; a kápolnaajtón ma is 
látni azt a karikát, melybe Sl. W. kapaszkodott, mikor 
bátyja megölte. Nagy értéket képvisel a templomban N. 
Szent-János vert ezüstből készült szarkofágja. A ká
polna a régibb, ahhoz építették a dómot, melyet most 
bővítenék ki, — az uj rész azonban még nem ké
szült el.

Felkerestük azután a Belvedere-t, hogy az ott lévő, 
a cseh történelem legfontosabb eseményeit ábrázoló fres
kókat megtekintsünk s élvezzük a szép parkra nyíló 
kilátást.

A régi város piszkos, szűk sikátorain, az u. n. 
Altprag és Judenviertel-en keresztül jutottunk újból visz- 
sza a városba, a Theinplatzra, hol a hasonló nevű régi 
templom áll. Alig talál oda az ember, mert házak közé 
van eldugva s csak egy magánház kapuján keresztül 
lehet a templom bejáratát elérni. A hogy a templom 
érdekes emlékeit végig néztük, siettünk a Rathaus elé, 
melynek szép régi órájában ha tizenkettőt üt, megjelenik 
két kis ablaknál a 12 apostol párosan, — egy pillanatig 
láthatók s aztán hajlongva eltávoznak.

A Rathaus belseje is érdekes régi termeivel, gyö
nyörű művii tölgyfa ajtaival és bútoraival. A nagy ta
nácsterem rejti az egész épület legnagyobb kincsét — 
két képet, melyeknek egyike Huss János halálra itélte- 
tését, a másik Podiebrad királylyá választását ábrázolja. 
A titkos tanácsterem mellett lévő börtönbe is benéztünk; 
oly alacsony és szűk, hogy állni sem lehet benne. No 
de siettem is kifelé, ne hogy véletlenül ott felejtsenek.
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A délutánt a városon kívül, a Moldva zsilipjeinél 
töltöttük, melyek rendkívül érdekesek. Ezekkel a zsi
lipekkel duzzasztják a folyónak töltések közé szorított 
sekély vizét, hogy azon hajók közlekedhessenek. 60—70 
méternyi távolságban két zárható és nyitható vaszsilip 
zárja el a folyót, melynek a zsilipeken kivííl lévő része 
közt 8—10 m. niveau — különbsége van. Ha felülről 
jön egy hajó, akkor elzárják az alsó zsilipet s így a két 
zsilip közötti részen a „kikötőben“ megduzzad a víz s 
mikor eléri a magasabban fekvő folyó rész magasságát, 
akkor a hajó kényelmesen beevez. Ekkor elzárják a 
felső zsilipet s a vizet az elzárt részben lassan leeresztik, 
miáltal a hajó mindjobban sülyed, mig az alacsonyabb 
vízállás magasságára jut. Ha most az alsó vaskapu meg
nyílik, nyugodtan folytathatja útját lefelé. Az alulról jövő 
hajókkal épen ellenkezőleg történik a dolog.

Egy kis gőzhajóval mentünk vissza a városba s a 
délután hátralévő óráit a szép városligetben, az esti 
órákat pedig az élénk utcákon töltöttük el, majd búcsút 
véve prágai ismerőseinktől, nyugalomra tértünk, hogy 
kellőleg kipihenve menjünk további útunkra.

Julius 9-én reggel 6 órakor indultunk Theresien- 
stadton keresztül Bodenbach felé. A vonat eleinte he
gyes vidéken keresztül robogott velünk, melyet itt-ott 
a Moldva élénkített, azután óriási komlóskertek mellett 
repültünk el s nemsokára Aussig előtt Schreckensteint, 
a Böhmische Schweiz festői rommal koszoruzott egy 
szikláját pillantottuk meg. Végre Bodenbachot értük és 
siettünk le az elbai hajóállomáshoz, hol még jó ideig 
kellett várnunk a kis »Elbdampferra.“ Vasárnap lévén, 
igen sokan utaztak, de maradt azért annyi hely, hogy 
körül tekinthessünk a bájos vidéken.

A keskeny Elba mindkét partján üde zöld erdők
kel vagy mezőkkel ékesített hegyek — inkább domb
sorok— húzódnak, melyek közül különös alakú homokkő
sziklák emelik föl fejüket; kiválóan jellegzetesek a Mönch 
és a Nonne. Innét nem messze van a cseh - szász 
határ.
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Elég gyorsan közeledünk célunkhoz, hisz repül az 
idő a szelíd bájában is oly varázslatos vidéken. 11 óra 
tájban érjük el Schandaut, az Elba partján fekvő szép 
fürdőhelyet, melynek csinos magán villái, ápolt parkok 
sűrűjébe vannak elrejtve. A régies főtéren álló Hotel 
Schweizerhof látott vendégül s elhelyezkedés után siet
tünk le az Elba-fürdőhöz, míg a víztől irtozók (mert 
olyan is akadt köztünk, aki szívesebben nézi a sört, mint 
a vizet) a parkban tettek egy sétát. Schandaut akarták 
„megschandauzni", mint az egyik kedélyes útitárs mondta. 
Milyen élvezet volt a 15°-os vízben lubickolni, ki sem 
mondhatom. Persze a fürdő után az első szász ebéd is 
jól esett, — csak a vékony barna sör szervirozásával nem 
voltam megelégedve, mert féljem, hogy még valaki bele 
fullad az óriási korsókba. Úgy látszik, itt az emberek 
mindig szomjasak.

Ebéd után nagy hőségben a hajóval Wehlenbe 
utaztunk Nagyon szép út, csak kár, hogy nem tartott 
tovább egy óránál. Balról áll a büszke Königstein régi 
várfalaival, a hegy alján pedig a hasonlónevü városka, 
jobbról a Lilienstein és Kaiserkrone, melynek sajátszerű 
alakulása meglepő.

Wehlen szintén csinos kis fürdőhely, Schandauhoz 
hasonló építkezéssel szép fekvésben. Nem időztünk azon
ban itt, hanem átmenve a kis községen, gyönyörű erdei 
útra tértünk s ezen hatoltunk be a szép Sächsische 
Schweiz-ba. Az út semmit sem fárasztó, sőt azt lehet 
mondani, kényelmes és kitűnő karban van tartva, s épen 
azért nagyon jól esett a séta az árnyékos völgyben az 
óriási fenyők és páfrányok között, a viharedzett sziklák 
mentén.

Ott, a hol az út kétfelé ágazik, balra tartunk s 
belejutunk az Uttewaldergrundba. Ez még szebb rész
let az eddigieknél s minden lépésnél vadregényesebbé 
válik. Szinte bántólag hatott azonban reám, mikor egy 
kis vendéglőben a vasárnapi dőzsölő publikum lármája 
ütötte meg füleimet. A kis kocsma környékén minden le 
van taposva, míg a közellévő sziklák alját és természe
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tes kis barlangjait tyúkólakkal töltötték ki. Csak ilyen 
helyen, hol a természet oly bőven mérte ki csodálatra
méltó szépségeit, ne csonkítaná meg azokat az emberek 
alacsony kapzsisága.

A kedvezőtlen benyomást azonban csakhamar el
felejtettem, mikor a Hexenküchéhez — egy remek va
donba jutottunk. Hűvös légáram csapott arcunkba s a 
sziklákról folyton peregtek le a vízcseppek a mellettünk 
elsiető kis patakba, mely bujdosva követett a Felsentórig. 
Az út erre már nem oly kényelmes; nagy köveken és 
szikladarabokon, kidőlt fákon kellett átmenni; de kár
pótolva voltunk érte bőven.

A Felsentor is elragadó szép. Két közel egymás
hoz álló sziklafal van összekötve egy leomlott szikla
darabbal, mely nagysága miatt nem csúszhatott le egészen 
s így képződött a kapu. Isten tudja mikor — már na
gyon régen történhetett, mert moha és mindenféle fo
lyondár födi. Különös érzéssel mentem el alatta, mintha 
minden pillanatban rám zuhanhatna. Innét még pár száz 
lépéssel haladtunk tovább, majd újból visszatértünk, 
hogy a Basteit keressük föl. Sajnáltam, hogy oly hamar 
el kellett hagynunk e regényes szakadékot, mert a most 
következő részletek, bár elég kedvesek voltak, meg sem 
közelítették az Uttewaldergrund szépségeit.

Egy jelentéktelen fenyvesen keresztül járva értük 
el célunkat, A Basteion persze egy rendkívül elegáns 
vendéglő éktelenkedik, melyet kirándulók csoportjai lep
nek el. Egy meredek szikla vasrácscsal kerített csúcsáról 
élveztük az elragadó szép kilátást, mely egész útunk 
legszebb emléke. Ott feküdtek mélyen alattunk a hegyek 
közt a helyes kis falvak és fürdőhelyek, villák a feny
vesekben ; Königstein s távolabb kékes párafátyolba 
burkolva a Pfaffenstein, Lilienstein és Kaiserkrone nevű 
hegyek egymástól teljesen elkülönítve s köztük az Elba 
ezüst szalagja számos kanyarúlataival.

Alig tudtam betelni a gyönyörű képpel, mely előttem 
elterült s nem is sejtettem, hogy ennél sokkal szebbet 
fogok látni a következő órában.
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A vendéglőben tartott kis pihenő után még egy 
búcsúpillantást vetettünk a bájos vidékre s aztán kiti
port, csúszós úton és kőlépcsőkön lementünk a Bastei- 
bríickehez, mely merész ívekkel köti össze a meredeken 
emelkedő sziklatornyokat. A hídon állva, óriási mélység 
tátong alattunk, — egy vad sziklaerdő folytatása, mely 
a hídtól balra terjed ki sötéten, komoran. S ha a jobb
oldalon emelkedő toronyalaku sziklák hasadékain keresz
tül tekintünk, megpillantjuk újból az előbb látott bájos 
ellentétet, a csendes völgyet, melyben az Elba hullámai 
most már a leáldozó nap bíbor fénysugaraitól ragyogva 
hömpölyögnek tova, messzire, míg a végtelen tenger 
fölveszi azokat magába. Apróknak látszó hajócskák sik
lottak vigan a víztükrön, de oda föl nem hallatszott 
semmi zaj s úgy éreztem, mintha e képet nézve álmodva 
látnám magam előtt a szép életet, melyhez úgy ragasz
kodunk, míg a zord sziklák komorsága a halál sejtelmét 
kelti föl. S a két kép közötti külömbség csakugyan ilyen.

Nehezen váltam meg e szép képtől s tudom, érzem, 
hogy ezt a megható benyomást egész életemben sem 
fogom elfelejteni.

Amint tovább haladtunk, egy fejalakú sziklát ta
láltunk útunkban — Tiedgenek egy természetbarátnak 
emlékszobra ez. Valóban ennél méltóbb emléket nem 
állíthattak neki!

Kissé kényelmetlen, meredek úton ereszkedtünk le 
Rathenba, hol kompon keltünk át az Elba túlsó partján 
lévő vasútállomásra, honnét 1/2 óra alatt Schandauba 
röpített a vonat. A város azonban a túlsó parton lévén, 
újból át kellett hajóznunk az Elbán, melynek hullámain 
már a szelíd hold fénylő sugarai ragyogtak a langyos 
nyári estén.

Következő napra (jul. 8 ) egész napos kirándulás 
volt tervbe véve a hegyek közé. Reggel 8 órakor villa
mos vasúttal indultunk meg egy gyönyörű völgyön 
keresztül, melyet a Schandauhoz tartozó magánvillák és 
sétaútak szépítenek. A szép hegyekkel körített völgyben 
a Kirnitzsch-patak kristálytiszta habjai mossák a virágos 
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partokat, melyek mellett mintegy 40 percig robogott a 
villamoskocsi, míg elértük a Lichtenhaimi vízesést, hol 
egy szikláról hull alá az összegyűjtött víztömeg, ha 
megnyitják a gátat. Gyenge kis dolog — mondhatom. 
Siettünk is tovább a szép erdei úton s mintegy 3/4 órai 
séta után megérkeztünk a Kuhstallhoz.

Ez egy tágas sziklacsarnok impozáns kapuzattal, 
gyönyörű vidéken. A 30 éves háború alatt szintén me
nedékhelyül szolgált. A szakadékot övező vasrács 
mellől szép kilátás van a hegyekre; de hiányzik a kép
ből az Elba víztükre. A sziklafalban van egy keskeny, 
félméternyi hasadék, melybe valami 100 lépcsőfokot rak
tak le; ez a Himmelsleiter, melyen a sziklakapu tetejére 
lehet fölmenni, honnét újból belátunk az erdős Habichts- 
grundba s a távoli homokkőhegyek völgyeibe.

A Kuhstall bejárata mellett balra egy meredek lép- 
csőzeten ereszkedtünk le később a völgybe s azon át
vágva gyenge emelkedéssel indultunk meg az átellenes 
hegyoldalon. Kissé fárasztó volt az út, mivel sok helyen 
köves és különösen a vége felé igen meredek, azonkívül 
még a széllel is kellett küzdenünk A KI. Winterberg 
tetején egy hatalmas sziklaplateau-ról élveztük a kilátást, 
majd az ott tanyázó asszonyoktól vett málnával és 
eperrel üdítvén fel magunkat, folytattuk az utat a Gr. 
Winterberg felé.

Nem sok idő múlva elkomorúlt az idő, a szél 
mindig kellemetlenebb lett, a napot felhők takarták el s 
nyári zivatar közeledett felénk. Siettünk előre a homokos 
úton és sikerűit is a zivatar kitörése előtt elérnünk a 
Gr. Winterberg 551 m. magas bazált-csúcsán épült nagy 
vendéglőt. Dél volt, mikor a fedett, tágas verandán 
helyet foglaltunk s míg künn zuhogott az eső, mi jó
ízűen fogyasztottuk el az ízletes ebédet.

Mintegy 11/2 óra mulva elállt az eső, a homokos 
talaj felszívta annak utolsó cseppjeit is és mi vígan ván
doroltunk tova a Prebischthor felé. A folyton erdők és 
mohos sziklafalak közt kanyargó regényes úton egy 
utazó „Studentencorps“-sal találkoztunk. Nagyon jól
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festettek kis sapkáikban, tarka vállszalagjaikkal. Ben
nünket meglátva, csoportba állottak és egy gyönyörű 
dalt énekeltek, azután számos „Heil“ és „Grüss Gott“ 
után mindegyik csapat folytatta útját.

Másfél órai séta után értük el a Prebischthort, a 
hegyvidék egyik legszebb pontját, mely már cseh földön 
van. Hatalmas sziklakapú ez, alul körülbelül 30 m. szé
les, fölül keskenyedik s egy óriási sziklalappal van le
födve. Lépcsözet vezet föl a vaskorlátokkal védett tetőre, 
melyről remek kilátás nyílik az erdős hegyhátakra s a 
sziklaóriásokra, Mikor később a Prebischthor boltíve 
alatt megpihenve föltekintettünk a boltozatra, akkor 
láttuk milyen lazán feküsznek egymáson a homokkő
rétegek, félelmet gerjesztve az emberben.

Szép úton, erdőn keresztül folytattuk azután a 
sétát; az esőcseppek gyémántjai ragyogtak a rétek fű
szálain s a fenyők tülevelein. Egy kis patak csörgedező 
vize vezetett le a völgybe, az országúira, melyen körül
belül két óra alatt Herrenkretschen szélső házait értük 
el. Innét nyílik az Edmundsklamm, a Kamnitz-patak 
szakadéka, melyet teljesen betölt a bővizű hegyipatak, 
alig adva helyet a kényelmes gyalogcsapásnak, mely 
itt-ott a sziklafalakba vájt alagútakon vezet keresztül. 
Ezen a részen szilajon szökell a patak egyik szikláról a 
másikra, fehér tajtékot hányva útjában s hangos tnor- 
molásával tölti meg a keskeny hasadékot. Később meg
szűnik a gyalogút, a megduzzasztott rakoncátlan hegyi
patak tóvá szélesedve elvette attól a helyet. Itt csónakra 
ülünk s azon hatolunk be a csodás vadonba, melynek 
sziklafalairól folyondárok csüngnek alá. Néma csend 
honol körülöttünk s csónakunk halkan siklik a csudás 
sziklaképzödmények között. De ahol 14 magyar van 
együtt, lehetetlen, hogy dal ne kél jen az ajkon; mi is 
rágyújtottunk édes bús magyar nótáinkra, melyeket bi
zonyára csudálkozva visszhangoztak a cseh szirtfalak.

Az egész napi sétától elfáradva gyalogoltunk ki a 
Herrenkretscheni hajóállomásra, hol sokáig kellett vár
nunk az Elba sekély vize miatt megkésett hajóra. Esti
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fényben ragyogott már Schandau, mikor fáradt testtel 
megérkeztünk kis vendéglőnkbe, hol még soká elbeszél
gettünk a nap folyamán látott természeti szépségekről.

Julius 11-én reggel 1/2 9-kor, borús, hűvös időben 
ismét hajóra szálltunk, hogy Drezdába utazzunk. Weh- 
lenen túl már ellaposodott a föld s egyhangú lett a 
vidék. Érintettük Pirnát, Pillnitzet a királyi nyaralóval, 
Blasewitzet és több kisebb állomást, míg délben elértük 
a gyönyörű fekvésű Elbflorenzet. Gyalog sétáltunk a 
Germania-szoborral díszített Altmarkton és Neumarkton 
át a Pragerstrasséban lévő drezdai otthonunkba: a Hotel 
du Nord-be. Kényelmes és elegáns szállodánk, a kitűnő 
kiszolgálás, a jó konyha kellemessé tették ottlétünket.

Drezdát nem akarom fölfödözni, aki ismeri, annak 
nem mondhatok semmi újat, aki meg nem ismeri, az 
előtt nem tudom azt oly szépnek elmondani — amilyen. 
Véghetetlen kedves benyomást tett reám ez a villaváros 
csodás parkjaival, gyönyörű virágaival, remek villáival, 
híres műkincseivel s nem három napot de három hetet 
szerettem volna ott tölteni. A merre jártunk, mindenütt 
virágdíszben pompáztak a házak balkonjai s a villák 
kertjei is virágillatot leheltek. Nemcsak Florenzet, de 
Drezdát is méltán illeti a „virágok városa“ elnevezés.

Első délutánunkat a város megnézésére szántuk; 
bejártuk annak szabályos szép utcáit, megbámulva a 
kirakatok secessios dísztárgyait, szép festményeit és a 
meisseni porcellángyár remek készítményeit. Felkerestük 
értékesebb és műbecscsel biró szobrait s aztán kisétál
tunk a Grosser Gartenba, ahol a szász király nyári 
kastélya áll. Remek szép park ez és kedvenc kiránduló 
helye a dresdaiaknak. Régi fái alatt jól ápolt gyalog és 
kocsiútak vezetnek, melyeket a sétáló közönségen kívül 
az elegáns úri fogatok, lovagló és hajtó angol missek 
lepnek el. A park előtt roppant nagy játszótér van, hol 
a kis szász gyermekek százai űzték játékaikat a friss 
levegőben.

A park egy kávéházában pihentük ki a nap fára
dalmait. Istenem, micsoda kávét hoztak nekünk! Hami
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sítatlan „Blűmchen“ volt, vékony mint a szilvalé — és 
még egy bögre melegvizet is mertek hozzá adni, hogy 
az idegzetünknek meg ne ártson. No de ilyent!

Reggel a királyi várban lévő „Grüne Qewölbe“-t 
kerestük föl, mely mesés kincseket rejt magában. Az 
első teremben remekül kidolgozott elefántcsont tárgya
kat láttunk, többek közt egy hajót, melynek vitorlái át
látszó vékonyra vannak faragva. A porcellán-teremben, 
de különösen az arany-, ezüst- és érctermekben oly 
kincsekben gyönyörködhetünk, hogy nehéz lenne leirá- 
sukot megkísérelni. Egy kisebb szobában drágakövek
ből készített apróságok vannak, pl. egy kis törpe, mely
nek törzse egy nagy igazgyöngyből áll, feje és tagjai 
mindenféle tarka drágakövekből vannak művésziesen 
összeállítva s messziről az egész valami kis porcellán- 
nippes-nek látszik. Nagy onix és más értékes kövekből 
csiszolt csészék és poharak, remek kristály és alabastrom 
tárgyak, gyöngyházzal és mozaikkal kirakott bútorok 
állnak ott oly mennyiségben, hogy nehéz lett volna 
mindegyiket alaposan megtekinteni.

Mikor a brilliántok és gyémántokhoz jutottunk, 
szemeink szinte káprázni kezdettek. Mesés értékű női 
fej- és nyakékek, rózsaszínű gyémántból való csillagok, 
keresztek, drágakövektől csillogó kardok és övék a rokokó 
időből, arany, vagy ezüstbe foglalt mogyorónagyságú 
smaragd, rubin és saphir-gombok, keresztek stb. fény
lenek üveg mögött fekete bársonyalapon.

Később az „Albertinum“ nevű gyűjteményt kerestük 
föl, hol régi görög és római szobrok, mozaik-részletek, 
edények, egyptomi múmiák s egy külön teremben ujabb- 
kori szobrok, bronztárgyak vannak roppant mennyiségben 
felhalmozva. Az emeleten műtörténelmi szempontból híres 
szobrok gipszmásolatait találjuk a közép és renaissance- 
korból. Érdekes, de fárasztó az óriási csarnokok tüzetes, 
megtekintése s ki voltunk merülve, mire szállásunkra 
visszatértünk.

A délutánt a szabadban töltöttük. Villamoskocsin 
mentünk ki a gyönyörű Blasewitzer- és Residenz-strasse 
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árnyas fasorai alatt Loschwitzba. Szebbnél szebb villák 
mindenfelé, buja növényzetű parkok közepette. A Schwebe- 
bahnon föl vitettük magunkat a „Weisser Hirsch“ nevű 
plateau-ra. Kellemetlen érzés a tátongó mélység fölött 
egy szál sodronyon függő kocsiban emelkedni a magasba, 
de baj nem ért bennünket — s ez a fő.

Fenn a hegyen van a híres Lahmann-féle szana
tórium, melyet már a társaságunkban lévő orvosok 
kedvéért is tüzetesen megnéztünk és azt laikusokra nézve 
is rendkívül érdekesnek találtuk. A jól ápolt kertben 
légfürdőket használnak a betegek, vagy sátrak alatt 
pihennek; mások tornászattal, kuglizással vagy más test
edző szórakozással kötik össze a légfürdő használatát. 
Az éjjeli és nappali tartózkodásra berendezett szellős kis 
faházak bejáratait ajtó helyett függöny zárja el, hogy 
állandóan járja a levegő. Külön álló üvegházban veszik 
a napfürdöket s kényelemmel berendezett fürdőházak 
vannak a villamos és fényfürdőkre, a massage-ra stb. 
Mindenhol csak a természet erejét veszik gyógyító esz
közül. Végigjártuk az elegáns társalgó termeket és ebédlő
ket is, hol épen adagolták a zöldségféléből álló délesti 
kosztot. Szegény betegek! Ezt a vacsorát nem irigyel
tük tőlük.

A weisser Hírschről ismét villamoson tértünk vissza 
a városba. Egész utunk modern stílusban épült Ízléses 
villák közt vezetett a Neustadton keresztül — ottho
nunkba.

Az esti órákat a város élénk utcáin töltöttük, hol 
még este 10 órakor is fényben ragyogtak a díszes 
kirakatok.

Következő nap a Zwinger megtekintésére volt 
szánva; 9 óráig, a míg a képtárt megnyitották, pár 
templomot s az eredeti Gansediebbrunnent meg az új 
Bisinarck-szobrot néztük meg, s jóval 9 óra előtt már 
a Zwinger rokoko-stílű gyönyörű kertjében vártuk a kép
tár megnyitását.

A Zwinger egyike Drezda legérdekesebb épületei
nek. Barockstilben készült, de a részletek és kontúrok 
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sok helyen rokokostilben vannak tartva. 7 pavillonból 
áll, melyeket egyemeletes galériák kötnek össze, együt
tesen egy szép négyszögü teret zárva be, melynek közepén 
I. Ágost Frigyes ércszobra emelkedik.

Mennyi kincs van a képtárban összegyűjtve! Istenem, 
ki tudná azt számokban kifejezni. Raffael, van Dyck, 
Tintoretto, Rubens, Holbein, Tician, Coreggio, Paolo 
Veronese, Rembrandt s a veneziai, niederländische, spanyol, 
hollandi iskolák összes mestereinek remekeit megtaláljuk 
s büszkeséggel láttuk ott Munkácsynk „Feszületét“ 
is. Raffael híres sixtini Madonnája (Madonna di S. Sisto) 
külön teremben van kiállítva. Ki ne ismerné e képet, 
legalább másolatban?! Az Istenanyáta kis Jézussal, amint 
angyaloktól körülvéve és szentektől imádva jelenik meg 
a felhők közt. Meghatóan szép és oly természetes, mintha 
minden pillanatban ki akarna lépni keretjéből.

A Zwinger képcsarnokát többször, sokszor kell 
megnézni, ha igazi fogalmat akarunk szerezni annak 
gazdagságáról, mert azt egy délelőtt bár csak futólag is 
megfigyelni teljes lehetetlenség.

Délután újból a városban néztünk meg pár érdekes 
dolgot, míg a társaság egy része villamos vasúton 
Plauenbe ment a villatelepet megtekinteni. A telephez 
közelesö parkban van egy köböl épült szép kilátótorony : 
a Bismarckthurm, melyet 1896-ban a város 56000 márka 
költséggél építtetett. Ugyan mikor épít nálunk valaki a 
Mecsek ormán kilátótornyot?

Drezdának érdekes és minden idegen által fölke
resett helye a Brühlsche Terrasse, mely a régi erődök 
sáncvonalán létesült az Elba mentén. Impozáns lépcsözet 
vezet föl a terraszra; a lépcsőzeten négy aranyozott 
szoborcsoportozat a négy napszakot ábrázolja. A terraszról, 
különösen az ott épült kávéház verandáiról igen szép a 
kilátás a hidakkal övezett Elbára és az átellenes új-városra.

Julius 14-én reggel Lipcsébe utaztunk s a Hotel 
Fürstenhofban való elhelyezkedés után első sétánkat az 
uj színház felé vettük. Egy kis parkon sétáltunk végig, 
hol a Hattyu-tó mossa a színház hátsó falának félkör
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ben kinyúló terraszát; a színház főhomlokzata görög 
stílben készült, pompás korinthusi oszlopokkal. Átellené— 
ben, a tér túlsó oldalán van a muzeum s előtte egy 
ércből öntött remek szökőkút, a Mendelbrunnen, mely 
egy gazdag úriasszony hagyományából épült. Négy 
ideális női alak a kút legszebb dísze; gyöngyöt, koráit 
halat és kagylót tartanak. Lábaiknál tritonok s ezeknek 
kürtjeiből, meg lovaik orrából vizsugarak lövelnek.

A Markt- vagy Fleischerplatzon igen érdekes a 
régi Rathaus épülete és a tér közepén emelkedő hatalmas 
nemzeti-emlék Vilmos német császár, Frigyes, Albert, 
Moltke és Bismarck lovas szobraival. Az uj városház 
pompás épület, kár hogy még nem volt megnyitva s 
így belsejét nem láthattuk. A Thomaskirche fényes 
belseje szokatlan az evang templomok között, valamikor 
kath. templom volt. A hozzátartozó gót stílusban épült 
régi plébánia is megnézni való érdekesség. A templom 
közelében van Seb. Bach sok viszontagságot átélt emlék
oszlopa.

Míg a régi városrész érdekes épületeivel a 17-ik 
századba vezet vissza, addig az új rész gyönyörű, mo
dern palotáival a 20-ik századot tárja elénk. Benéztünk 
a tartományi főtörvényszék gyönyörű palotájába, mely
nek hatalmas előcsarnokát pompás freskók, remek már
ványoszlopok és ballusztrádok díszítik Impozáns épület 
a nagy könyvtár is elegáns előcsarnokával, kényelmes 
olvasótermeivel. Az egyetem aulája —, a hangversenyek 
czéljaira épült Gewandhaus az előterében álló Mendel- 
solin szoborral, a Buchgewerbehaus mind megtekintésre 
méltó érdekességek.

A régi erődítmények helyét most gyönyörű sétá
nyok foglalják el buja növényzettel, árnyékot vető tere
bélyes fákkal, szinpompában ragyogó virágdiszszel. Ezen 
a sétányon van Bismarcknak szép emlékszobra; hatal
mas sziklatömbön polgári ruhában áll a vaskancellár, 
Tiras kutyájával. Igazán szép emlék, mely elüt a min
den városban látható s szinte sablonossá vált Bismarck- 
emlékektől.
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A késő délutáni órákat Cliarlottenhofban töltöttük; 
ez a lipcseieknek egy kedvelt kiránduló helye. Jókora 
tavacskát fognak körül a terrasszerüen épült pihenő
helyek. A tetőzetet tartó oszlopokat üvegprismákból 
készült füzérek kötik össze; a fák ágain is üvegdiszek 
csillognak s ezek a szivárvány színeiben verik vissza 
az alkonyatra térő nap sugarait, majd a kigyúló villamos 
lámpák fénykévéit. A tavat övező kertben mesterséges 
barlangok vannak, melyeknek tetejére lépcsőzet vezet; a 
tóban egy igen furcsa alakú baldachinos hajó úszkál 
tetején hatalmas koronával, s a vízben készült kis szi
geten tarka-barka zenepavillon emelkedik. A gyermek
mesék világát föltáró képet képez az egész, de a feltálalt 
uzsonnát kevésbé találtuk mesésnek.

Julius 15-én reggel utaztunk Berlinbe. A vidék 
nagyon egyhangú — legalább turistákra nézve, csak a 
mezőgazdákat érdekelheti a fejlett kultúra. Déltájt értük 
el a németek nagy rezidentiáját. Egyszerű kis szállodára 
találtunk a Hotel Grüner Baumban, de tisztasága ellen 
nem lehetett panaszunk s úgyis csak aludni tértünk 
esténként oda vissza.

Berlinben az igazi világvárosi élet lepett meg. 
Nemcsak a nappali, de a késő éji órák forgalma is 
bámulatos; az átjáróknál ugyancsak helyén legyen az 
embernek a szeme meg a szíve, ha a sok villamos, 
automobil, omnibusz, kerékpár és más közlekedő esz
közök tömkelegén szerencsésen át akar vergődni. Persze 
ehhez a forgalomhoz mért a zaj is.

A közlekedés főerei a Leipziger- és Friedrich- 
strassek; ezeken át mentünk ki az Unter den Linden-re. 
Ettől a nagy hírnévvel bíró berlini speciálitástól azonban 
többet vártunk. A két hársfasor nagyon gyöngécske s 
a széles út házai is nem annyira magánpaloták, mint 
nagy üzletek óriási kirakatokkal. Nemzeti sovinizmus-e, 
nem-e, de a társaság tagjai az Andrássy-útnak adtak 
előnyt. Az Unter den Linden jelentékenyebb épületei: a 
kultuszminisztérium, I. Vilmos császár egyszerű palotája,
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az óriási Hotel Westminster, a Metropole-szinház, a kir. 
könyvtár, vele szemben az opera és a két épület között 
Auguszta császárné szobra.

A hosszú út végén van a Pariserplatz a branden
burgi kapuval; dór oszlopok által elválasztott öt nyílása 
közül a középsőn csak a császár megy keresztül. Fölötte 
Viktória büszke alakja egy római négyesfogatot hajt.

A szép kapun át jutottunk az országházhoz, mely 
olasz renaissance stílusban épült 22 millió Mk. költséggel. 
Az előtte lévő téren áll a szép Bismarck-emlék s néhány 
száz lépéssel tovább Roon szerény szobra. A Königs
platz közepén emelkedik a hatalmas Siegessäule, tetején 
Borussiával, s a talapzaton finom művű bronzreliefekkel.

Itt kezdődik a Siegesallee, mely a Tiergarten-on 
át vezet. A gyönyörű régi fák között mindkét oldalt 
fehérlenek a brandenburgi és porosz uralkodók szobrai, 
az elsőtől a mostani császár elődjéig. Mindegyik szobor 
mögött félkörben márványpad húzódik, az illető ural
kodó idejének legkiválóbb két férfia szobrával díszítve; 
az allee végén a gót stílusban épült Rolandbrunnen-t 
találjuk.

Berlinnek egyik érdekes látványossága, — a mely 
bennünket nőket különösen érdekelt — a Wertheimer 
áruháza; egy nagy ötemeletes épület, melyben mindent 
lehet kapni vörös hagymától az automobilig, Böcklin- 
másolatoktól a virágzó kaméliákig, jól szabott ruháktól 
a koporsóig, meisseni dísztárgyaktól a legfinomabb 
bőröndökig, szarvasderéktól a kerékpárig, mint szives 
berlini vezetőnk azt jellemezte. Felvónógépek viszik az 
embert az emeletekre s az egyes csarnokokba. Ha elfára
dunk, az áruház üde levegőjű pálmakertje vagy csinos 
kávézó helyisége hí pihenőre.

A délutáni órákat az állatkertben és Charlotten- 
burgban töltöttük el, este pedig a Berliner Theaterben 
szereztek nekünk kellemes órákat a bécsi Burgszinház 
művészei.
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Július 16-án, vasárnap a város zaja elöl a sza
badba tettünk kirándulást. A potsdami pályaudvarból 
Grünewalden keresztül Wannseebe utaztunk. Az állomási 
épület melletti kis erdőségen keresztül sétálva, kelleme
sen lepett meg a gyönyörű tó, mely a sűrűből elénk 
tárult. A Havel-folyó alkotja széles vízmedencéjében 
errefelé a tavakat, melyek oly különös bájt kölcsönöznek 
a vidéknek. Egy kis gőzös vitt át bennünket a tó túlsó 
partján lévő vendéglőhöz; körülbelül 11/2 órai időnk volta 
nagy hajó indulásáig, ráértünk tehát a szép fekvésű villa
telepen egy sétát tenni a hatalmas hársak és más lom
bos fák árnyékában.

A hajóút Wannseetől Potsdamig egyike a legélve
zetesebbeknek. A Havel sokszor több kilométernyire széle
sedik ki s hatalmas tavakat alkot, hol sirályok röpködnek, 
éles vijjogással csapongva hajónk körűi. Mintegy két 
órai hajózás után kötöttünk ki Potsdamban s siettünk a 
kastélyhoz, melyhez Nagy Frigyes emléke fűződik.

Ebéd után, melyet a park egyik éttermében költöt
tünk el, a régi kastélyban lévő Frigyes császár és Viktória 
császárné mauzóleumát néztük meg. Az oda vezető 
Mózes-szoborral díszített folyosó falairól már hullik a 
vakolat s az egész az elhagyatottság benyomását teszi 
ránk. Annál szebb a sírkápolna maga gömbölyű kupo
lájával, festett márvány oszlopaival és falaival. Áhitatos 
hangulat fogott el, mikor a békésen ott pihenő császárt 
pár márványból faragott alakjait megpillantottam. A sok 
koszorú hervadt virágjai különös illatot terjesztettek s 
csak néhány napsugár lopódzott be szerényen e szen
télybe, hogy a nagy halottak és gyermekeik örök álmái 
ne zavarják ....

Árnyas fasoron értük el Frigyes császár kedvenc 
nyaralóhelyét, Sanssouci-t. Azelőtt kopár domb volt, 
melyet 1794-ben a császár terrasz alakú díszkertté ala
kíttatott át ápolt szőllőlugasokkal, a dombot koronázó 
rokoko épülethez illő virágágyakkal s gondosan nyírt 
taxus csoportokkal. A terraszok kezdetén elhelyezett
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hatalmas szökőkút mitológiai alakokat ábrázoló márvány
szobrokkal van körülvéve s óriási víztömeget lövell az 
ég felé.

A nyári kastély belseje nagyon érdekes, mert annak 
berendezésén Nagy Frigyes óta mit sem változtattak, 
A főbejárat egy kerek terembe vezet, értékes régi ké
pekkel ; ez után következnek: a fogadószoba néhány 
Watteau-val, az étterem, a zeneszóba, a császár halottas
szobája óriási arany pókhálóval mennyezetén, a könyvtár, 
képgyűjtemény és Voltaire szobája. Mindenütt aranyozott 
brokát rokokobútorokat találunk.

Az egész Sanssouci árnyékos, márványszobros park
jával egy bájos, könnyű rokokokép.

A történelmi szélmalmot és a Ruinenberget érintve 
az Orangeriehoz jutottunk. Egy remek épület florentini 
renaissance ízlésben, előtte IV. Frigyes Vilmos császár 
szobra áll. Ő volt az Orangerie fölépitője.

Innét tovább a Sanssouci édeni kertjein keresztül 
az új-palotához siettünk s a szakadó eső elől annak 
termeibe menekültünk. Persze nem jártuk be mind a 200 
szobát, csak a dísztermeket és a nevezetesebb helyisé
geket, melyek gyönyörűen vannak díszítve és fantasztikusan 
berendezve. Különösen meglepő szép a bolthajtásos 
kagylóterem, melynek falai a tenger legszebb kincseiből 
és uralkodók által ajándékozott drágakövekből vannak 
művésziesen összeállítva. Istenem, micsoda mesés fényben 
ragyoghatnak a csillogó kagylók, csigák és gyöngyök, 
ha kigyúlnak a terem lámpái!

Pihenőre tért már a felhők mögé rejtőzött nap, 
mikor még mindig szemező esőben a közeli pályaudvarra 
mentünk, hogy a Halensee-i mulatóhelyen töltsük az estét.

Egy kis tó körül félkörben épített terraszokon ezré
vel ülnek az emberek és élvezik a felváltva játszó zene
karok előadásait. Minden modern itt és secessios. A 
kivilágítás ragyogó s erről a berliniek már előzőleg cso
dákat meséltek. Meglepő szép látvány is, mikor kigyu- 
ladnak a müvirágcsokrok, ezernyi lámpák és villamos 
füzérek. A díszítésűi szolgáló kis tornyocskák százféle
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színben világítanak s a forgó tűzkerekek színes fény
kévéi befúródnak a tó fodros fölületébe, melyből hatal
mas szökőkút ontja villamos fényben tündöklő cseppjeit. 
Valóban tündérmesékbe illő kép! Éjfélre járt már az idő, 
mikor vonattal visszamentünk Berlinbe, hogy az útcák 
zsibongó tömegén keresztül csendes szállásainkra térjünk 
pihenni.

A következő nap reggeli órái a kegyeletnek voltak 
szánva. A weissenseei temetőben alussza örök álmát a 
pécsi társaskörök egykori kedvence, a Mecsek-Egyesület 
volt buzgó munkása: dr. Mócs Szaniszló, aki egy sze
rencsétlen kimenetelű orvosi műtét következtében, itt 
fejezte be tevékeny életét. Társaságunk tagjai a M. E. 
nevében díszes bronz pálmaágat helyeztek el a köke- 
reszten, mely borostyánnal befuttatott sírhalma fölött 
emelkedik A sírra letett pár virágcsokor tanúja annak 
a szeretetnek, melyet a megjelentek iránta éreztek s ki
hűlt szíve bizonyára megértette azt az ¡zenetet, amit a 
virágok tolmácsoltak neki a Mecsektövi városból.

Meghatva tértünk vissza a fővárosba, hogy pár 
gyűjteményt tekintsünk meg. Sajnos, a Havel és Spree 
közti szigeten oly szépen épült Friedrichs-muzeum ezen 
a napon zárva volt, bementünk tehát a National-galerie 
hatalmas csarnokaiba, hol az antik dolgok mellett a 
modern művészet gyönyörű alkotásai vannak fölhal
mozva. Sok eredeti Böcklin-kép köti le egyik teremben 
figyelmünket s a sokszor az ízléstelenségig túlhajtott 
secessios képek között jól esett egy-egy történelmi fest
mény vagy csendéletet ábrázoló kép előtt megpihenni. 
A szobrok között — a másolatokban annyira elterjedt 
— marathoni hős ragadott meg különösen.

A múzeumok közelében van az uj dóm, egyszerű
ségében is művészi hatással; egyes részletei akkor még 
befejezésre vártak

Innét a királyi palotába mentünk. A kastély négy
szögbe van építve; főbejárata előtt áll I. Vilmos császár 
gyönyörű emléke. A császár lovasszobrán kívül figyel
met érdemelnek a háborúra és békére vonatkozó pom
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pás reliefek s az a négy hatalmas oroszlán, mely az 
ellenségtől elvett diadalmi jelvényeket őrzi. A kastély 
másik oldalán bronzból készült Neptunkút vize csörgedez.

A palotának 700 szobája van; ezeknek csak egy 
részét jártuk be s röviden említek meg belőle egy pá
rat. A Galeriá-ban gyönyörű csataképek vannak, a rote 
Adler terem brokát szövettel bevont bútorainak díszét 
vörös sasok képezik, a Königszimmerben az összes 
porosz királyok életnagyságú képeit találjuk, a fe
kete sasrend lovagjainak termében a menynyeze- 
tet ezek címerei ékesítik, a pompás Rittersaal régi ér
tékes aranyedér.yekkel és a négy világrészt ábrázoló 
allegóriái alakokkal van díszítve. Nagyon szép a fehér 
terem, egészen márványból, a német uralkodók szobrai
val. Ebből nyílik az egyszerű kis házikápolna. A csá
szári családnak az első emeleten lévő lakosztályait ter
mészetesen nem nézhettük meg

Éppen az őrséget váltották föl, mikor elhagytuk a 
palotát s volt alkalmunk a nagy tolongásban végig él
vezni a Burgmusik-ot s a fölváltással járó katonai 
parádét.

Bementünk még a közeli Zeughaus-ba is, hol régi 
fegyverek és ágyuk vannak egy teremben, míg az eme
leti termeket csataképek és mindenféle zászlók töltik meg.

Délután az aquáriumban töltöttünk egy kellemes 
órát, s több érdekes dolgot néztünk még meg a város
ban, igénybe vévén a változatos Hochbahn-t is, mely 
hol föld alatt, hol házak tetején röpített bennünket egyik 
ponttól a másikhoz.

Estefelé a Johannisbrückétől a Spree folyón leha
józtunk Treptowba, a berliniek kedvelt kirándulóhelyére, 
hol egy tóparti restauratióban fogyasztottuk el vacso
ránkat, élvezve azt a szép képet, melyet a fényesen ki
világított partok nyújtanak. Később a katonazene víg 
nótái mellett egy vizi-kerékpáron csónakáztunk is a 
Spree holdfénytől ezüst hullámain.

Julius 18-án reggel 1/2 7-kor az anhalti pálya
udvaron szálltunk be a hamburgi vonatba. Berlintől
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elbúcsúzni nem esett nehezemre. Igaz, hogy világvárosi 
és nagyszerű benne minden, de nagyzók az emberek is, 
meg az épületek is. Úgy látszik, az egyszerűséget csak 
meséből ismerik. A hölgyek borzasztóan ki vannak öl
tözve; értékes ruhákat viselnek, — de nagyon Ízléste
lenek. Feltűnő a cipők formája : hegyesek és hosszúak, 
mint egy regatta csónak; úgy látszik, ebben a tekintet
ben is biztos lábon állnak.

Ráértem az egyhangú vidéken — Berlin és Ham
burg között — ezen elmélkedni, később azonban tarokk
partievá szervezkedtünk s XXI-es hajszolással tettük 
kellemessé a borongos időben unalmassá volt hosszú 
útat. Ezt annál könnyebben tehettük, mert két egymásba 
nyíló fülkénkben csak társaságunk tagjai foglaltak helyet, 
amint hogy egész hosszú útunkon is mindig reservált 
külön szakaszokban utaztunk.

Végre megpillantottuk régi kedves ismerősünket 
— az Elbát, mely nagyot nőtt utolsó találkozásunk óta, 
s pár perccel dél előtt, szakadó esőben, megérkeztünk a 
nagy Hanza-városba. Pályaudvara barátságtalan és pisz
kos, megrakva a kirándulók málháival s a kellemetlen be
nyomást mit ránk gyakorolt, még fokozta a szakadó 
eső, mely a közelfekvö Hotel Graf Moltke-ig kisért. 
Annál barátságosabb volt az elegáns, szép tiszta szál
loda, hollandi ízlésben tartott szobáival, kitűnő nemzet
közi konyhájával, otthonias éttermeivel, jó kiszolgá
lásával.

A rossz idő dacára is siettünk ki a városba; nem 
vettük igénybe a Maelcoach-okat, ez óriási kocsikat, 
melyeknek tetejére létrán kell fölmászni s a miket négy 
erős ló hoz mozgásba. Oly nevetségesnek tűnt föl előt
tem ez a Noe-bárkájaszerü alkotmány, hol 14 ember 
verődik össze a világ minden nemzetségéből, hogy sok
kal szívesebben ültem a körvillamosra, mely érinti az 
érdekesebb részeket.

Hamburg remek egy szép város és amilyen szé
pek az uj részletek, épen olyan érdekesek a régi „Mat- 
rosenvíertel“-nek szűk, piszkos sikátorai. Több útcáján 



— 40 —

csak csónakon lehet közlekedni, akár csak Velencében. 
A házak építkezése is sajátszerű; rendkívül keskenyek s 
ablakaik szorosan egymás mellett vannak. A homlokzat 
is különös benyomást gyakorol az idegenre magas és 
hegyes oromfalaival.

A városnak igen szép része a Binnenalsterra nyúló 
Jungfersteig szép parkövezetével. A Binnenalster nagy 
négyszöget képez, melynek három oldalát szép épületek 
körítík, a negyediket tömör híd zárja el. Ezen túl van 
az Aussenalster s a kis hajó ezt szeldelve vitt ki ben
nünket Uhlenhorstba. Hideg volt, mint nálunk őszsze! s 
dideregve ültük körül a kis hajó kéményét.

Uhlenhorst (bagolyfészek) nyaralótelep valóságos 
kis paradicsom. Villái pompás kis díszkertek közepén 
emelkednek; építkezésük finom, változatos és ízléses. Itt 
látni legjobban, mennyi dúsgazdag ember van Hamburg
ban. Egy séta a szép telepen megérdemli a fáradtságot 
és a ráfordított időt.

Esténket a Busch-cirkuszban akartuk eltölteni; ki 
is mentünk, de már nem lehetett jegyet kapni. Ez a hír 
épenséggel nem volt örvendetes, mert szakadt az eső s 
dacára annak, hogy kocsin tértünk haza, még is bőrig 
áztunk, mire otthonunkba értünk. A nedves kis epizód 
azonban nem ártott meg senkinek s ez volt a fő. Az 
akaratlanúl megnyert estét aztán fölhasználtuk úton lé
tünk két heti jubileumnak ünnepélyes megülésére.

Reggel villamosvasúton a kikötőbe siettünk; érdekes 
alakokkal van tele a környék, — viharedzett matrózok 
nézik megvetőleg bennünk a szárazföldi patkányokat, cson
tos bennszülöttek szívják apró pipáikat s a világ minden 
részéből idevetődött idegenek járnak az óriási áruraktárak 
között. Alig tudjuk nyakunkról lerázni a tolakodó veze
tőket s aztán sietünk beszállni egy kis gőzösbe, melyet 
itt „Jolle“-nek neveznek. Körülmentünk vele az óriási 
kikötőn; zúgott a szél, fehér habbal koronázott hullámok 
csapkodták hajócskánkat, melyet alaposan meg is tán
coltattak. Ahova tekintettünk, mindenütt valóságos árboc- 
és hajókémény-erdők emelkedtek. Képviselve láttuk a 
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hajók minden nemét a kis halászbárkától föl a Ham
burg—Amerika vonal óceánjára kolosszusáig.

A Cap Onegal nevű amerikai személyszállító gő
zöst meg is néztük, — a legnagyobb eleganciával és 
kényelemmel van berendezve minden helyisége: a tár
salgó- és éttermek, a kajütt-ek, a toilette szobák stb. s 
rendkívül tiszták a konyhák, sütőkemencék s a többi 
gazdasági helyiségek. Igazán kedvet kaptam Amerikába 
utazni, hisz annyi kényelmet nyújtanak ezek az úszó pa
loták. De csak a jól fizető osztály részesül ilyen gondos 
ellátásban. Az u. n. „Zwischendeck“-en láttuk, hogy a 
szegény utasnak milyen kín lehet az utazás. Joggal 
mondhatom, hogy kín, mert 30— 40 személy alszik egy 
alacsony, sötét helyiségben egymás fölött és mellett lévő 
rossz ágyakban, — ha ezeket a kis ketreceket egyálta
lában ágynak nevezhetem. Vezetőnk szavai szerint étke
zésük is nagyon rossz, levegőre sem mehetnek, mert a 
két fedélzet csak is az elsöosztályú közönségnek áll 
rendelkezésére. Oda le pedig nem hatol a mindent éltető, 
a felvidító napsugár, — szürke, komor, szomorú világ 
van ott. Hozzá képzeltem még a kiránduló nyomott lelki
állapotát, gondolatát: „mi lesz velem a nagy idegen 
földrészen, ahol mindenki csak előre törtet kegyetlenül, 
összetiporva mindent, ami útját állja — s vajjon vissza
térek-e még hazámba gyermekeimhez?“ . . .

A hajó fenekéről kirakták a három nappal azelőtt 
Amerikából hozott gambiát és mindenféle óriási csoma
got. A gépház el volt zárva, felmentünk tehát újból a 
több emelettel fölebb fekvő fedélzetre megnézni a finom 
kormányszerkezetet, majd újból kis Jollenkra szállva foly
tattuk kőrútunkat a nagykiterjedésü kikötőben. Vezetőnk 
figyelmeztetett a petróleum-hajókra, melyeknek aljából 
nagy raktárakba szivattyúzták ki az olajat. Érdekesek a 
villamosgátak is, melyek eliszaposodás ellen védik a ki
kötőt, hol az árú- és személyszállító hajók százai között 
egy „nyugdíjazott“ hadihajó is élvezte a jól kiérdemelt 
pihenést.

Két órai hajózás után tértünk vissza a partra s a 
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látottak által teljesen kielégítve sétálgattunk az érdekes 
sikátorok között a Nikolaus-templom előtti piacra. Pél
dás rend és tisztaság uralkodik itt; — kis kosarakban 
árulják az epret, őszibarackot, banánt s a különböző év
szakokban érő gyümölcsök minden faját.

A templomot zárva találtuk s így csak annak gót- 
stilü szép külsejét s portáléját nézhettük meg. Kiképzett 
szép tornya egyike Európa legmagasabb tornyainak; 
magassága 1 '7 m.

Szép épület a hamburgi tőzsde is — de pompájá
ban fölűlmúlhatatlan a német renaissance stílben épült 
városház 112 méter magas tornyával, melyet a német 
birodalmi sas díszít. — Homlokzatán szobrászmunkák,, 
kő- és bronz szobrok, a Hanzavárosok címerei s a pol
gári erényeket ábrázoló allegorikus alakok vannak. Belső 
berendezése is pazar s tanúságot tesz a város gazdag
ságáról ; a szépen faragott bútorok, drága szőnyegek, 
értékes dísztárgyak és képek, remek préselt bőrtapéták, 
majolika képek, mind művészi érzékre vallanak. Az ülés
terem, a polgármester szobája, a császárterem, a dísz
terem mesés fényben ragyognak s ennél szebbet egész 
utazásunkban nem láttam.

A városház előtt áll Vilmos császár monumentális 
emlékszobra értékes bronz reliefekkel s gazdag szobrász
díszítésekkel.

Hamburg legkedveltebb kirándulóhelye Blankenese, 
hova akár villamos vasúton, akár hajóval mehetünk. Mi 
a szeles, hűvös idő dacára is az utóbbit választottuk s 
kis hajónkat ugyancsak megtáncoltatták a hullámok, pedig 
de messze vagyunk itt még a tengertől. Szinte hihetet
lennek látszott előttem, hogy ugyanaz az Elba gorom- 
báskodik velünk, mely egy hét előtt oly szelíden ringatta 
hajónkat a Sächsische Schweiz hegyei között. Persze, itt 
már tengeri jelleget ölt s érezteti velünk erejét.

Blankenesenél emelkedik Hamburg környékének 
egyetlen dombja (hegynek alig nevezhető) a Süllberg. 
Az ott lévő vendéglő erkélyablakaiból remek kilátást 
élveztünk a tengerre. A nap nehéz harcot vívott a szürke 
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felhötakaróval s csak néha-néha vethetett egy sugárt a 
hullámfodrokra, melyeket aranyfénybe vont. Egyszerűsé
gében is megkapó szép kép volt.

Este felé tértünk vissza Hamburgba; a nap épen 
leáldozóban volt, sugarai a tiszta láthatár pereméről be
világítottak a kikötőt ellepő párába, misztikus fénybe 
takarva az árbocerdök elmosódó körvonalait. Micsoda 
remek színhatás volt ez! méltó tanulmány a festőművész
nek. Éppen utolsó sugarát küldte hozzánk a távol víz
tükörbe lebukó égitest, mikor a hajóról leszálltunk s 
ugyanakkor jelezték a város harangjai az esti 1/2 9 órát. 
Nálunk ilyenkor már a csillagok kezdenek ragyogni az 
égbolton.

Az esti órákat a város élénkebb utcáin, a Jung- 
fersteigen és az Alsterarkádokban töltöttük el, mielőtt a 
nap fáradalmai után pihenőre tértünk volna.

Nehéz szívvel vájtunk el másnap reggel (jul. 20-án) 
a szép Hamburgtól. Úgy megszerettem ittlétünk rövid 
ideje alatt ezt az érdekes várost, hogy viszontlátni kívá
nom. Vitt bennünket a gyorsvonat a terjedelmes, egy
hangú síkságon Köln felé. Mondhatom hosszú út, de 
külön fülkéinkben kellemes csevegéssel meg tarokkozással 
gyorsan teltek el az órák. Mivel a gyorsvonat mindenhol 
csak rövid ideig áll, azért a Hamburgból magunkkal 
hozott hideg felszeleteltből rendeztünk barátságos ebédet, 
fölavatván az egyik szakaszt ebédlőnek, míg a másik 
dohányzó- és játszószobáéi szolgált. Rendkívül kellemes 
egy ebéd volt s jobban ízlett, mintha fehér keztyűs szolga 
szervírozta volna. Osnabríick állomáson egynéhány német 
fánkot is vásároltunk, melyek nagyságukat illetőleg kisebb 
ágyúgolyókkal vetélkedtek; elég volt megbirkózni velük.

Nemsokára feltűnt a távolban a Teutoburgerwald, 
az ó-németek megénekelt csatatere; átrobogunk több 
városon és Düsseldorfnál üdvözöljük először a Rajnát.

Esti 1/2 6-kor érkeztünk meg Köln gyönyörű pálya
házába s siettünk a Dómplatzon lévő szállodánkba. Kel
lemesen voltam meglepve, hogy ablakom a dómnak—a 
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gótstilus a legtökéletesebb művének remek szép hom
lokzatára nyílt.

Kis pihenő után sétát tettünk a város főutcáját 
képező Hohe-strasse-ban, mely élénken emlékeztetett a 
pécsi Király-utcára, — épen olyan szűk, de hosszabb — 
és fényes kirakatok díszítik. Vacsora után a Rajna partján 
sétálgattunk; remek képet nyújtott a folyó túlsó partján 
fekvő Deutz. Mindenütt csend honolt s így annál jobban 
élvezhettük a langyos nyári estét és gyönyörködhettünk 
a csillagok reszkető fényét visszatükröző Rajna fodros 
hullámaiban.. A parton lévő ódon, magas és keskeny- 
homlokzatú házak oly kellemes benyomást tettek ránk, 
hogy ezt a várost is csakhamar a szívünkbe zártuk.

Másnap reggel a város nevezetesebb épületeit te
kintettük meg, u. m. a régi tanácsházat, a tőzsdét és a 
vásárcsarnokot. Piaca a Kaiserreiter szoborral meglehetős 
piszkos és rendetlen, az utcák a régi városrészben szűkek 
és szabálytalanok. Minden azt mutatja, hogy régi, ódon 
város falai között vagyunk.

A dóm-teret szép és modern szállodák körítik s 
odanyílik a gyönyörű indóház homlokzata is. A tér kö
zepén emelkedik az emberi elme legfelségesebb alkotása : 
a dóm, mely kisebb-nagyobb megszakításokkal 640 évig 
épült. A keresztalakú bazilikát hatalmas oszloperdők öt 
hajóra osztják; a templom hossza 135 m, a szélessége 
61 m., a kereszttemplomé 86 m., s magassága 61 m. 
El lehet képzelni e számokból a templom belsejének 
impozáns méreteit; magasságát még csak fokozni látszik, 
hogy az oszlopok és gyámfalak minden oszlopfő nélkül 
olvadnak össze a boltozat merész íveivel. A remek festett 
ablakokon átszűrődő fény csodás világítást hoz létre, ami 
még fokozza azt az áhítatot, mely betölti lelkünket, amint 
átlépjük a küszöböt.

A sanctuariumot gyönyörű főoltárával aranyozott 
vasrács választja el a templom többi részétől; ide csak 
belépő jegyekkel juthatunk. Az oltárt körűlfutó falmélye
désekben lévő kápolnák érdekes síremlékeket s a templom 
tervezetére vonatkozó szép rajzokat rejtenek. Egy külön 
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helyiségben remek templomkincseket találunk, melyek 
közül különösen a három szt. király arany- és Engelhart 
püspök ezüst koporsói, továbbá értékes miseruhák, püspök- 
gyürük, botok, süvegek, drágakövekkel kirakott keresztek 
és ritka szép mísekönyvek s kéziratok kötötték le figyel
memet.

A templom belsejéből felmentünk a harangokhoz is, 
hova keskeny, sötét kis folyosókon át 580 csigalépcső 
vezet. Kétszer is pihenőt tartottunk útközben s a bal
konokról letekintettünk a városra, mely gyermekjáték
szernek látszik innen felülről, — és a többi templomok 
tornyai is eltörpülnek ebből a magasságból. Az alulról 
oly kicsinynek mutatkozó dísztornyocskák és kőrózsák 
itt fönn egész kis várost alkotnak. A harangok közül 
a Kaiserglockenak mozgásba hozatalára 24 ember egyesült 
erejére van szükség; ezeket évenként csak hatszor — a 
nagy ünnepeken szokták meghúzni, a legkisebb haran
gokat is 6—6 ember szokta húzni. Innét sokan vissza
mentek, de mi mint jó mecseki turistákhoz illik, felmen
tünk egész a tetőcsúcs aljáig s ebből a szédítő magasból 
néztünk le a ködbeveszö Rajnára s a toronysisak áttört 
díszítésein keresztül a derült égboltra. Lefelé jövet végig 
mentünk még a templom belsejében körülfutó coridoron, 
honnét a dóm újabb magasztos szépségei tárúltak elénk. 
Igaz, hogy térdeink megérezték ezt az erőltetett sétát, de 
azért nem bántuk meg a „kirándulást.“

Ebéd utáni pihenőnk után az új, szép városrészeket 
jártuk be, megnézve a szép középületeket, parkokat és 
szobrokat, majd villamossal a Flóra-kertbe rándultunk 
ki, ahol egy jó zenekar tartott hangversenyt. — A Flóra
kért a kölniek látogatott kirándulóhelye pálma- és orchidea 
házakkal, kis tóval, tennis pályákkal, árnyas fasorokkal s 
a mükertészet pompás részleteivel. Az esti órákban hajón 
tértünk vissza a városba, hogy a napi fáradalmakat a 
Treppchen nevű barátságos Weinstube-ban pihenjük ki.

Julius 22-én reggel 1/4 8-kor szálltunk be a minden 
kényelemmel berendezett Borussia nevű hajóba, hogy 
azon Mainzba utazzunk. A fedélzet zsúfolásig telve volt 
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utasokkal, leg lagyobbrészt amerikaiak és angolok, akik 
Wiesbadenbe mentek üdülni. Érdekes volt nézni őket, 
milyen angolos flegmával szundikáltak, mikor a hajó a 
legszebb pontok mellett siklott tovább.

Bonnig egyhangú a vidék, csak azután tűnnek föl 
a szőlőhegyek, melyeken a híres rajnai borok teremnek. 
A legtöbb hegyet érdekes régi várak és romok díszítik. 
Legelőször üdvözölt a büszke Drachenfels és a Heisters
bach rom; az előbbit a romon kivűl egy remek uj kas
tély a Drachenburg koronázza. A Rolandsecknél a Rajna 
jobbra kanyarodik, a szikláról pedig büszkén tekint le 
egy várkapu romja: a Rolandsbogen, míg balról a Sieben
gebirge emelkedik a Godesberg rommal. Elhagytuk azután 
Andernachot, egy sor uj kastélyt s később az ebédet 
jelző csengőszóra lesiettünk a fényes berendezésű, tágas 
étterembe, hogy a gazdagon talált társas ebéddel csilla
pítsuk a friss levegőben hatalmassá növekedett étvá
gyunkat.

Ebéd után ismét a födélzetre siettünk s bár tűrhe
tetlen volt a hőség, rendületlenül kitartottunk, mert a 
Rajna vidék érdekes pontjait nem akartuk elmulasztani. 
Coblenz fekvése gyönyörű, a Rajna-parton emelkedő Vil
mos emlékszobor inpozáns. Ezen túl sorban következtek 
a szebbnél-szebb fekvésű regényes várak: Ehrenbreitstein, 
a szép Stolzenfels kastély, lábainál Capellen falu, vele 
szemben Oberlahnstein. Nemsokára Lahneck kastélyt és 
a kedves Braubach falut a Marchsburggal értük el, ké
sőbb Boppardon mentünk keresztül, hol nagyot kanya
rodik a csöndesen folydogáló Rajna. Gyönyörű pontot 
képez a parthoz közelfekvő Kloster Bornhofen, hátte
rében a Sterrenberg és Liebenstein romokkal. A Szent 
Goár fölött emelkedő Rheinfels is büszke vár lehetett 
valaha — most fák nőnek ki falai közűl és folyondárok 
kúsznak föl rajtuk. Nem messze Szent Goarshausen fa
lutól egy hegyről tekint le a restaurait Burg Katz, régi 
falaiból csak gömbölyű őrtornya maradt meg.

Ezen túl általános izgatottság uralkodott a fedél
zeten. Az angol missek ide-oda futkostak kodakjaikkal, 



— 47 —

hogy hamarosan lekaphassák a folyton szépülő vidék 
legszebb pontjait és mindenki türelmetlenül várta a 
Heinetol oly kedvesen megénekelt Loreley-sziklát. Esti 
6 óra körül értünk oda; örömmel constatáltam, hogy az 
utasok már mind kialudták magukat. A Loreley nem 
valami meglepően nagyszerű látványt nyújt — a Rajna 
folyását erős kanyarodásra kényszerítő sziklafal nem tűnt 
fel oly festőinek, a milyennek képzeltem, aminthogy az 
egész Rajna sem tette rám azt a benyomást, amit a sok 
ékesszavú leírás után arról magamnak alkottam.

A Loreley sziklafalánál örvényző sebességgel folyik 
a víz s tán ennek következtében több kisebb vizi-alkot- 
mány pusztult valaha ott el, azért vette regélő ajkára a 
nép a „Lurlei“ félelmes boszorkányát. Eszembe jutottak 
az erről szóló mondák s mintha ezek bűvös erőt köl
csönöztek volna a népszerű sziklának. Úgy tűnt föl nekem, 
mintha arany hajszálak ragyognának a vörösbe játszó 
kopár sziklafalakon, vagy csak az esti napfény okozta a 
csalódást ?

Oberwesel mellett a Schönburg-Kastély és hasonló 
nevű rom emelkednek a hegytetőn. Érdekes a Rajna 
közepén emelkedő kis szigetre épített Pfalz vagy Trutz- 
burg: valószínűleg azért építették annak idején oda, 
hogy az arrajáró hajókat annál kényelmesebben rabol
hassák ki. Vele szemben egy hegy tetején a Gutenfels 
rom, alul Caub. Lejebb Bacharach a Stahlberg rommal, 
tovább a Fürstenberg rom, Lorch, fölötte a Heimburg, 
Burg Sooneck, Trechtlingshausen, a gyönyörű Falken
burg és valamennyi közt a legszebb: a Rheinstein. A 
restaurálás dacára is megtartotta régi alakját

Ha mindezek a várak, romok és kastélyok be
szélni tudnának! Mennyi borzalmas jelenetet láthattak 
régi falai! Mindegyik várhoz fűződik egy-egy monda s 
oly szívesen olvasom ezeket.

Assmanshausenen túl kevésbbé szép a vidék, er
dőt már alig látni, csak terjedelmes szőlőültetvényeket, 
melyek közül szinte bántón rítt le az Ehrenfels-rom, 
mintha a Rajna mentén lakó „Raubritterek“ présháza 
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lett volna. Közelében egy kis szigeten a festői Mause- 
turm áll őrt. Nemsokára a hatalmas Niederwaldi szobrot, 
a „Wacht am Rhein“-t pillantjuk meg a hegyormon; 
26 méter magas emelvényen áll a 10 m. magas Germania, 
a német dicsőség emléke. Vele szemben a Nahe torko
latánál van a szép fekvésű Bingen.

Még csak Rüdesheimot említem meg, a híres bor 
termőhelyét, mert ezután már alig van néznivaló; — a 
partok ellaposodtak s lassan ránk is sötétedett az idő. 
Bibrachon túl már leragyogott az égről a csillagok sze
líd fénye s föltűntek a távolban Mainznak kivilágított 
házsorai. Esti óra volt, mire szállásainkon elhe
lyezkedtünk, hogy nyugvóhelyeinken legalább képzelet
ben még egyszer végig nézzük a látott szép képeket.

Julius 23-ika vasárnap volt s azért első utunkat a 
dómba vettük, hálát adni az Istennek, hogy minden baj 
nélkül tettük meg eddig áz utat. Mainznak legérdekesebb 
emléke ez a templom, mely az idők folyamán többször 
lett a tűz martaléka s a többszöri átépítés sokban el
vette annak tiszta stílusát Román templom, de keverve 
gót motívumokkal s nagyon rontja festői hatását az a 
körülmény is, hogy házak közé van beékelve. Belsejét 
épen az istentisztelet miatt csak kis részleteiben láthat
tuk s abban rendkívül érdekesnek találtuk a régi sír
emlékeket, de kevésbbé kellemesnek a rossz kövezetet, 
melyben majd kitörik az embernek a lába.

Amint a Baedeker mondja: a dómot legjobban 
lehet látni Mainz „legszebb kilátópontjáról“ a Windműhl- 
bergről. Ide siettünk tehát s nagyon kellemetlenül vol
tunk meglepve, mikor egy kopár, napsütötte dombhoz 
jutottunk, melynek tetejét két perc alatt értük el egy 
homokos szerpentinúton, anélkül, hogy a régi város 
kopott háztetőin, meg a dóm tornyain kivűl mást lát
tunk volna.

Igen szép az uj ev. ref. templom merész kupolá
jával és pompás üvegfestményeivel. Egyik téren Guten- 
bergnek szép szobra áll; ezenkívül még pár érdekes régi 
ház — és ezzel be is fejeztük a városban tett sétánkat. 
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mely után villamos vasúttal az impozáns Rajna-hidon 
át Wiesbadenbe tettünk kirándulást.

A nagy hírre vergődött fürdőhely a Tannus hegy
lánc végnyulványai mentén egy szép völgymedencében 
fekszik s évenként átlag 150 ezer idegen keresi föl. A 
fürdővendégek részére minden kényelemmel van beren
dezve; fényes szállodái és finom ízléssel épített villái 
kellemesen lepik meg az embert. A szép árnyékos park 
közepén állott régi Curhaus éppen bontás alatt volt, 
helyébe egy fényes gyógyházat fognak építeni. Az ideig
lenes gyógyház egy magánvillában volt berendezve és 
éppen ideiglenes jellegénél fogva nem tett ránk valami 
kedvező benyomást. Meglehet különben, hogy a rossz 
hangulat fölkeltéséhez hozzájárult a roppant hőség is, 
mely miatt sokat szenvedtünk. Siettünk is a fényesen 
berendezett Viktória-fürdöbe menedéket és üdülést ke
resni a kiállhatatlan hőség elől, mely egész hosszú utunk 
alatt csak ezen az egyetlen napon kínozott meg ben
nünket.

Gyönyörű villasorok mellett, árnyas fasorok alatt 
értük el a fürdőházat, honnét teljesen felfrissülve tértünk 
később vissza, megnézni a szép színházat s a szabályosan 
épült várost, melyet a fürdőteleptől csak egy széles út 
választ el.

Az ebéd utáni idő volt a legkeservesebb az elcsi
gázó hőségben; olyan hajléktalannak éreztük magunkat, 
mert nem volt hova lepihenni „csak egy negyedórára“. 
Most láttam be, hogy nem jó, ha az ember oly kénye
lemhez szokik, mint a minőben nekünk volt részünk az 
egész úton.

Felkerestük a Kochbrunnen-t, Wiesbaden meleg 
forrását; de nem szeretnék inni annak sárgaszinű vizé
ből. A mellette lévő Brunnenkolonnade a körülvevő kis 
parkkal igen csinos.

Gyalog sétáltunk ki később a Neroberg-ig, hova 
siklón mentünk föl. A kilátás a tetőről Wiesbadenre és 
környékére elragadóan szép, de tán még szebb az er
dőben vágott nyíláson át egy görög kápolna aranyozott 

4 



— 50 —

kupoláira. Minden el volt árasztva a vasárnapi kirándu
lók csapataival s alig kaptunk helyet az ottani vendéglő 
kerti helyiségének árnyas fái alatt, ahova a még itt is 
tűrhetetlen hőség elöl menekültünk. Nem sok ered
ménynyel.

Este felé az erdőkön keresztül vezető szép séta- 
úton mentünk le a villamosvasút állomására, hogy Bib- 
rachba, majd onnét hajóval Mainzba térjünk vissza.

Julius 24-én kellemetlen, esős időben utaztunk el 
Mainzból, de mire Frankfurtba érkeztünk, kiderült az 
idő s az előző nap tűrhetetlen forrósága után jól esett 
újból az üde, friss levegőt élvezni Frankfurt indóháza 
a legnagyobb, amelyet utunkban láttunk s rendkívül 
kényelmes és áttekinthető beosztása van, ami majdnem 
lehetetlenné teszi azt, hogy valaki rossz vonatra száll
jon föl.

Az uj városrészek szabályos utcáikkal, palota
soraikkal, gazdag kirakataikkal, parkjaikkal rendkívül 
szépek, de bennünket inkább érdekeltek a régi német 
stílusban épült házak, azért az ó-városrész felé vettük 
utunkat Az ó-német házak emeletei úgy vannak egy
másra építve, hogy minden emelet kijebb áll a másik
nál, azért a szűkebb utcákban a szemben lévő magas 
házak negyedik, ötödik emeletei majdhogy össze nem 
érnek. A magasra nyúló hegyes háztetőket palazsindelyek 
fedik, sőt a felső emeletek homlokzata is ezekkel van 
kirakva. Némely ház külseje érdekes képekkel van tele
festve, vagy pedig érdekes mondások vannak rájok írva.

Különösen szép ó-német házakat találunk: Rö- 
merplatzon, melynek közepét szép antik kút díszíti. Itt 
van a régi tanácsház is: a Römer, mely a városnak 
egyik legérdekesebb épülete. Bolthajtásos előcsarnokon 
keresztül jutunk az emeleti termekbe, de előbb nagy 
posztócipőket kell lábainkra húznunk, hogy kíméljük a 
famozaik-padozatot. Legszebb a termek között a Für- 
stensaal, melynek a termet körülfutó gót ornamentu- 
mokkal díszített falmélyedéseiben a régi német uralkodók 
és hercegek vannak szép kivitelű képekben megörökítve. 
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Az úgynevezett pompaszoba teljesen be van vonva piros 
brokáttal, az ünnepi teremben értékes gobelineket s 
szép faragott tölgyfaburkolatot láttunk. Minden a nemrég 
történt restaurálás nyomait mutatja. A Römerhez épített 
uj városház termei zárva voltak s így oda be nem jut
hattunk, — betekintettünk tehát a dómba, mely az eddig 
látott szép templomok után semmi különös benyomást 
nem tett ránk.

Az uj városrész palotasorai közt töltöttük el a 
délelőtti órákat, hisz ez a nap inkább csak pihenésre és 
bevásárlásokra volt szánva. A város közelében igen szép 
villatelepet láttunk; de nagyon szép a Rotschild-palota 
is a hozzátartozó pálmakertekkel.

A belső várost körülfogó régi erődökből csak egy 
pár torony van meg s ezek közül különösen szép az 
Eschenheimer Thurm. Sétánk közben megnéztük az opera
házat, a város nagy szülöttjének Goethenek szobrát s 
azt az épületet, hol 1871-ben a frankfurti béke köt
tetett.

Délután 5 óra felé indultunk a vonattal Darmstad- 
ton át Heidelbergbe, hova este 7 órakor érkeztünk meg. 
A Hotel Darmstadter Hof-ban való elhelyezkedés után 
siettünk ki a Neckar partjához s a sok síkság után oly 
jól esett végigtekinteni a folyó völgyét szegélyező hegy
sorok erdős felületén, az Odenwald láncán, a Heiligen
bergen s a Neckar zöldesszinű vizén. Vidékének szép
ségét és kedvességét tekintve egy német város sem 
versenyezhet a kedves Heidelberggel, mely emellett tör
ténelmi és érdekes emlékekben is gazdag.

Legérdekesebb látnivalója a vár, hova a követ
kező reggel siklóval mentünk föl, előbb azonban még 
egy magasabb pontról, az u. n. Molkenkur-ról tekintet
tünk végig a gyönyörű vidéken, az alattunk elterülő 
városon s a folyónak messze kanyargó szalagján.

Ettől a ponttól jól ápolt szép árnyas sétaút vezet 
le a várhoz, melyet gyönyörű sétányok tesznek hozzá
férhetővé. A régi fölvonóhidon s hatalmas bástyakapún 
át jutunk a kastély udvarába, hol egy vezető kíséretében 
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először is az u. n. Ottó Heinrichsbau-t néztük meg ér
dekes helyiségeivel. A hozzátartozó Friedrichsbaú pár 
évvel előbb lett fényesen restaurálva, szobái csak rész
ben vannak berendezve. A régi vár földalatti helyisé
geiben érdekes gyűjteményt találtunk mindenféle régi 
páncélingekből, fegyverekből, golyókból, régi zárakból 
stb. A földalatti folyosók tömkelegében szinte eltéved az 
ember s örül, mikor újból napvilágot ér.

Egyik földalatti teremben van a híres heidelbergi 
hordó (2217 hectoliter), melynek tetején — hova lép
csőzd vezet — 50 ember kényelmesen elfér. Ebből az 
óriási hordóból egy cső vezetett fel az Ottó Heinrichs- 
bau ebédlőjébe — régente, évszázadok előtt, mikor még 
csizmából itták a bort a régi Ritterek. Ez bizony elég 
kényelmes és célszerű berendezés volt s nem is kellett 
attól félni, hogy kiürül a forrás.

Érdekes része a várnak a szétrobbantott torony is, 
melyet valami francia robbanó golyó tett rommá. A to
rony fele most is áll s dacolni fog még tán évszázadok 
viharaival, a másik fele egy darabban fekszik lenn a 
várárokban, erős vaspántokkal védve a szétomlás ellen. 
Poros lépcsőkön föl lehet jutni a megmaradt rész eme
leteire is, honnét szép kilátás van a környékre.

Bejártuk a kastély minden zegét-zugát; a régi 
részek falmaradványai a német renaissancenak értékes 
műemlékeit képezik s különösen a Heinrichsbau tornya 
gyönyörű. A gazdasági helyiségek: az óriásméretű kony
hák, a sziklafalba vájt kenyérsütő kályhák, a pincék 
megbámulni való dolgok.

A kastély körül gyönyörű park terűi el szép sé
tányokkal, honnét remek kilátást élvezhetünk az alattunk 
fekvő városra és a hegyvidékre s ahonnét mindaddig 
követhetjük a Neckar folyását, míg annak ezüstfényben 
csillámló vize egybeolvad a távoli kékes párafátyollal.

A parkon keresztül — miután megtekintettük volt 
a szép Scheffel-szobrot — gyalog sétáltunk vissza a 
városba, megnézni a régi egyetemet. Egyszerű, nagy 
szürke épület, mely úgy hat az emberre, mint egy ko-
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moly öreg ember, aki kötelességeinek szigorú teljesíté
sében már megvénűlt ugyan, de akinek tevékenysége 
megöszűlt feje dacára sem lankadt el.

Az egyetem sötétes csarnokában tekingettünk ép
pen körül, mikor a félhomályos háttérből egy fiatal ember 
örömteljes arccal közeledett felénk. Magyar ő is — csak 
ennyit mondott; a többit könnyű elképzelni. Neki köszön
hetjük, hogy az aulán kívül az egyetem legérdekesebb 
részét: a „Carcer“-t is megnézhettük. Néhány szűk fa
lépcső vezet föl ez egyetemi hallgatók zárkáihoz, hol 
éppen négy-öt „bűnös“ időzött. Nem igen vették azonban 
szívükre az ötnapi áristomot, mert víg éneküktől hang
zott a keskeny boltíves csarnok, amelyen hozzájuk men
tünk. Nem is volt rossz dolguk, — vígan borozgattak 
s látogatásunk láthatólag megörvendeztette őket. Meg
mutogatták társalgó és hálótermeiket, mint kis celláikat 
gúnyosan nevezték s fölkértek, hogy gyorsan előszedett 
vendégkönyveikbe írjuk be nevünket. A „termek“ csupa 
alacsony kis szobák, pár faszék, asztal és egy rozzant 
ágy a bútorzat; de a falak sikerűit rajzokkal és kitűnő 
mondásokkal vannak telve. Nincs egy tenyérnyi hely, 
ahol valami érdekes torzképet vagy verset ne talál
nánk Az egyik ajtón az ott fogságot kiállt kitűnőségek 
arcképei vannak összegyűjtve, köztük láttam Bismarch 
arcképét is. A szobák ablakain sűrű vasrács van s a 
folyosó ajtaja is állandóan zárva, — a fogságot tehát 
egész komolyan veszi az egyetem tanácsa.

Földink, aki maga is ideiglenes egyetemi hallgató 
volt, sok érdekes dolgot mondott el az ottani víg diák
életből. Az egyes fakultások külön-külön köröket képez
nek, köztük legelőkelőbb a Slavia, azután a Franconia, 
Borussia, Saxonia és így tovább. Mindegyiknek meg van 
a maga háza többé-kevésbbé pompásan berendezve. Az 
egyes testületeket sapkáik és couleur-szalagjaik színe 
szerint lehet megkülönböztetni.

Uj ismerősünk kíséretében tettünk délután kirán
dulást a Neckar-völgybe. Vonaton mentünk Neckar- 
gmündig s innét gyalog sétáltunk Neckarsteinachig, a 
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folyó mellett regényesen fekvő falucskáig. Remek szép 
séta vezet először a folyó mentén fekvő országúton, 
majd egy lombos erdőn át a faluig. Az erdő sűrűjében 
több érdekes rom van, ilyen a Schwalbennest, mely 
magas talapzatáról tekint le a szép völgybe; ezenkívül 
még két régi várnak romjait hagyjuk el az erdőben, 
mielőtt a falu mellett emelkedő urasági kastély boros
tyánnal és folyondárral beültetett nagy épületét értük el.

Steinach falunak a folyóra nyílovendéglői erkélyé
ről gyönyörködtünk pihenésünk közben a szép Neckar- 
völgyben és hegyfoglalatában. Alkonyaira járt már az 
idő, mikor csónakra szállva indultunk vissza Heidel- 
bergbe, hogy így még jobban élvezzük a vidék szépsé
gét s a növényzet buja pompáját. Felváltva vettük kézbe 
az evezőlapátokat, s csónakunk a kormányos ügyes 
vezetése mellett gyorsan siklott keresztül a folyó sellőin 
és örvényein. Már elborították a csillagok ezrei a tiszta 
égboltot, mikor a regényes Ziegelhaus mellett elsurran
tunk s remekül festett a kivilágított város, ahogy este 
1210 órakor oda megérkeztünk.

Fájó szívvel hagytuk el julius 26-án reggel a ked
ves diákvárost, hogy Karslruhen és Oos-on át Baden- 
Badenbe utazzunk. 10 óra körül értük el a nagyhírű 
fürdőhelyet, mely díszkertnek látszik gyönyörű parkjában 
elhelyezett pompás villáival, elegáns fürdőházaival és 
kényelmes szállodáival. Sokkal kedvesebb benyomást tett 
rám, mint Wiesbaden, mert vidéke is igen szép s a 
remek parkot körítő szelidebb hegyek közt gyönyörű 
kiránduló helyek vannak, mint arról a délutáni órákban 
személyesen is meggyőződhettünk.

Badentől Karlsruhén át Stuttgartba utaztunk. Kel
lemes, szép út ez a Schwarzwaldon keresztül, hol folyton 
változó kedves képek tárulnak föl előttünk. Este értük 
Würtemberg szép fővárosát s a napi fáradalmakat a 
pályaházzal átellenben fekvő Dierlamm szállodában pi
hentük ki új erőt gyűjtendő a holnapi napra.

Reggel első sétánkat a Schlossparkba vettük, mely
nek pompás sétányai egész Cannstattig húzódnak. A 
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parkban pár szép tó és szoborcsoportozat van, melyek 
közűl különösen kiválik a Graf Eberhard emlék és a 
Rossebandiger csoport. A park 4 km. hosszú föútja ösfák 
árnyékot vető lombsátora alatt vezet a Cannstattban 
fekvő Rosensteini kir. nyaralóba. A görög stílben épült 
egyszerű kastély lakatlan s benne értékes kép és szobor
gyűjteményt találunk.

Innét a parkon át (hol fehér dámvadakat is láttunk) 
lesétáltunk a tiszta mór stílben épült Wilhelma nyaralóba, 
mely kétségen kívül az eddig látott főúri paloták leg- 
szebbike. A nyaraló két épületből áll, melyeket félkör
alakú kolonnádok kötnek össze, együttesen egy keríilék- 
alakú nagy teret zárva be, melyet a műkertészet remek 
díszkertté alakított át. Széles lépcsözetek vezetnek a kert 
egyes terraszaira, hol gyönyörűen nyírt növényzet képez 
sorfalat; az égő vörösszínű virágok csoportjai között 
fehér márványszobrocskák emelkednek s ebben a szín
pompában az ember az „Ezeregy éj“ mesevilágába 
képzeli magát.

Bámulatosan szép a palota főépületének belseje 
Nehéz volna azt a keleti kényelmet és a díszítések szín
gazdagságát leírni, mely ott elénk tárúl. A belső be
rendezés és díszítés minden részlete tiszta mór-stil, s ha 
nem láthatom az Alhambrát, boldog vagyok, hogy a 
Wilhelmában tehettem látogatást. Á termek mozaik
padozatát neszfogó szőnyegek takarják, a remek 
üvegfestésű ablakokon beszűrődő fényt keleti ízlésű 
brokátfüggönyök mérséklik s még ebben a félhomályban 
is ragyognak az arany, vörös és kék színekben játszó 
mór díszítmények. A dolgozószoba, háló és fürdőszoba, 
az elfogadó és étterem ragyog a fénytől s az egész a 
mesebeli tündérkastélyokra emlékeztet.

Az épület mellett hatalmas (ivegház van gyönyörű 
pálmákkal, orchideákkal, ficuszokkal, hol kúszó növények 
virágos füzérei s a kaméliák színpompás virágai élén
kítik a zöldszín változatait.

A kolonnádok egyike egy kis pavillonba vezet, 
hol keleti képekből van egy szép gyűjtemény. Ezen a 
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kolonnádon át jutottunk a külön épületet képező dísz
terembe, hol ünnepélyeket és táncestélyeket tartottak. A 
mór díszítések ezerféle változatában pompázik a terem, 
mely az egész épülettömbnek legdíszesebb helyisége s 
nehezen tudtunk megválni ettől a remek csarnoktól, hogy 
újabb Iátogatócsoportnak csináljunk helyet.

A délutáni órákat rendes napi szokás szerint a 
szabadban töltöttük, hogy a gyűjtemények és néznivalók 
megfigyelésében kifáradt szellemünket kipihentessük. A 
várost az u. n Panoramabahnnal hagytuk el, melyről 
állandó szép kilátás van a környékre. A Westbahnhof 
állomásról aztán gyalog sétáltunk föl szép erdei utakon 
a Hasenbergre, hol a Waldhaus-vendéglö erkélyéről 
szép kilátás van a távoli város elterülő háztömegére 
s a hegyek láncolatára. A vendéglő közelében van egy 
46 méter magas, kőből épült kilátótorony, melynek 
tetejéről a széttekintés még fokozottabban szebb, nem
csak a városra, de a Schwarzwald és Odenwaldnak a 
búcsúzó nap fényétől megaranyozott ormaira is.

Estefelé gyalog sétáltunk le az egyik külvárosba, 
honnét villamoson mentünk vissza a város központját 
képező Schlossplatzra, hol egyik oldalon a szép királyi 
palota emelkedik, másik oldalán a régi kastélyt találjuk, 
A régi kastély árkádos folyosókkal körülvett udvarának 
közepén Eberhard gróf lovasszobra áll. Különben nem 
sok látnivaló van az egészen. — A Schlossplatz igen 
szépen van parkírozva, közepén egy magasra nyúló, 
gyenge kivitelű Jubileumi emlékoszlop áll, s itt találjuk 
Württemberg! Kristóf herceg szobrát is.

Megnéztük még Vilmos császárnak újonnan fel
állított emlékét,— a Thorwaidsen által mintázott Schiller- 
szobrot s még pár élénkebb utcát s ezzel be is fejeztük 
Stuttgart érdekességeinek megtekintését, mert gyűjtemé
nyeket itt nem akartunk fölkeresni. Volt azokban részünk 
Drezdában, Berlinben bőven.

Julius 28-án a reggel 7 órai gyorsvonattal utaztunk 
tovább Nürnbergbe, ahova 11 órakor érkeztünk. A város 
bástyafalaival, őrtornyaival, ó-német stílusban tartott 
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épületeivel egyetlen a maga nemében s rendkívül jó 
benyomást tesz az idegenre. Régi várfalak boltozatos 
kapuzata alatt jutottunk a főutcában fekvő szállodánkba: 
a Deutscher Kaiserba, mely ugyancsak ó-német stílusban 
lett újra restaurálva. Minden a „régi jó időkre“ emlé
keztet itt.

Délután első utunkat a St. Lorenz templomba vettük. 
Ez a legnagyobb protestáns templom Nürnbergben. A 
13-ik század folyamán gót stílusban épült, de azóta már 
több átalakításon ment keresztül. Legszebb díszét képezi 
a Kraft által készített u. n. „Sakramentsháuschen.“ A 
mester és két tanítványa térdelő alakjainak vállán emel
kedik 20 m. magasságig a kőből finoman kidolgozott 
remekmű. Szépek az üvegfestmények is, különösen a 
homlokzatot díszítő, 9 m. átmérőjű Rosenfenster.

A templom mögött van a régi szép városház ér
dekes csarnokfolyosóival, innét nem messze a Liebfrauen 
templom a főtérre néző szép gót stilű homlokzatával. A 
főtéren találjuk az ujabbkori Neptunkútat és a régi, már 
500 éves toronyalakú Schöne Brunnen-t, fejedelmek, 
hősök, evangélisták szobrocskáival díszítve. A kissé 
ízléstelen színezés nem válik előnyére.

Dürer Albert és Hans Sachs szobrainak megtekin
tése után a Sebaldus templomba mentünk. Nagyon régi 
templom ez is. Legértékesebb kincse a „Sebaldusgrab,“ 
Peter Vischer híres műve, melyen 13 éven át dolgozott. 
Az aranyból és ezüstből készült koporsó templomot 
ábrázoló födelét a legfinomabb kivitelű reliefek és apostol
szobrocskák díszítik. Ezen kívül is sok műkincset rejt 
magában e komoly templom, melynek egy része ott- 
jártunkkor éppen restaurálás alatt volt. Festői hatást 
gyakorol a hozzá tartozó plébánia épület szép gót erké
lyével és a közeli St. Mór kápolna a „Bratwurst glöcklein“- 
nal. Ez egy a kápolna mellé épített kis vendéglő, hom
lokzatán haranggal; egykor Hans Sachs, Vischer, Dürer 
és híres kortársaik kedvenc sörözője. A kis konyhában 
ina is nyílt tűzön sütik a kolbászt s a mellette lévő 
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keskeny, alacsony vendégszoba most is úgy néz ki, mint 
400 évvel ezelőtt.

Rendkívül érdekes és eredeti a Nassauerhaus, meg 
a régi vámház, de különösen Dürer háza a régi várfal 
mellett, mely a város nagy részét ma is körülfogja.

A Dürer-házból a várba mentünk föl. Régi, 900 
éves épület számtalan tornyocskával és erkélylyel; a 
régi várból tulajdonképen csak az „ötszegletű torony“ 
maradt fenn eredeti állapotában, a vár többi része 1420- 
ban leégett s újra épült. Az u. n Kaiserburg a 19-ik 
században lett teljesen restaurálva s lakható állapotba 
helyezve. A belső udvar érdekességét képezi a Kunigunda 
császárné által állítólag 1020-ban (?) ültetett hársfa. 
Megengedem, hogy e fa 400 vagy 500 év óta küzd a 
viharokkal és örvend a napfénynek, de a régi emlékek 
iránt érzett minden kegyeletem dacára sem hiszem el, 
hogy 900 év eseményei vonultak el immár sorvadó
lombkoronája fölött

Az előudvarban van a 94 méter mély kút, melyhez 
a városból két titkos út vezetett. Igen érdekes megnézni 
a roppant mélységben kivilágított víztükröt s a szikla
falat, melybe a kutat — ki tudja mily embersanyargató 
munkával -- vájták.

Utoljára hagytuk az ötszegletű tornyot, hol a leg
borzasztóbb kínzóeszközök százai vannak felhalmozva 
Ezek megtekintése is már borzadálytkeltő s látva az 
emberben lakó állatias kegyetlenségnek ezeket az el
szomorító bizonyságait, más fogalmakat alkotunk ma
gunknak a régi jó időkről A torony több emeletre 
terjedő helyiségeinek mindegyikében százával találjuk a 
legkülönbözőbb kinzóeszközöket, melyekkel halálra nyo- 
morgatták a gyanúba keveredett nyomorúltakat. El sem le
hetne számlálni milyen válogatott kegyetlenségeket tudtak 
kieszelni az emberbőrbe bújtatott bestiák. A pókhálós, sötét 
torony második emeletén találjuk a legiszonyúbb eszközt 
a „vas szüzet.“ Ez egy vasból készített kétfelé nyíló női 
alak, melynek belsejében hosszú, hegyes szegek vannak, 
ebbe tették bele a szegény áldozatot s aztán lassan becsuk
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ták az ajtót, miközben a hosszú hegyes szegek átjárták 
testének minden részét. Két szeg úgy van elhelyezve, hogy 
azok éppen az áldozat szemeibe fúródtak. Rettenetes!

Egy külön kis cellában látjuk azokat az erős vas
láncokat, melyekkel Eppelein a híres rablólovag volt a 
falhoz erősítve. A kínzóeszközök között azonban voltak 
olyanok is, amelyeknek alkalmazása tán üdvös dolog 
volt. Láttunk pl. ott egy ketrecet, amelybe azokat a 
pékeket tették, akik a kelleténél kisebb süteményeket 
készítettek s aztán ahány lat (vagy milyen mérték volt 
akkor) hiányzott a süteményből annyiszor mártották a 
víz alá a liszttel takarékoskodó polgártársat. Ugyan mit 
szólnának hozzá a mi sütőink, ha valahogy behozná a 
város tanácsa a régi jó nürnbergi szokást?!

A torony negyedik emeletén régi ereklyék vannak; 
itt láttuk az eredeti „nürnbergi tölcsért,“ egy tölcsér
alakú bádog szócsövet, amelyen keresztül háború idején, 
ezelőtt pár száz esztendővel, parancsaikat adták ki a 
csatavezetök.

Megkönnyebbülve lélekzettem fel, mikor kikerültünk 
ebből a borzalmas toronyból. A vár udvarának erkélyéről 
az alkonyaira szálló nap fényénél még egyszer kiélveztük 
a városra nyíló szép kilátást s aztán az utcák szép 
kirakatai előtt gyönyörködtünk a Nürnberg specialitását 
képező játékszerek és dísztárgyak ezerféle változatán.

Az éjjeli eső kellemessé tette reggelre a levegőt és 
mi a „macskafej“ kövezeten visszamaradt tócsákat 
óvatosan kikerülve, a várfalak mentén körüljártuk a régi 
városrészt. Ennek legszebb pontja a Henkersteg. Itt, mint 
több helyen is, a Pegnitz folyócskába vannak építve a 
házak. A Henkersteg 2—3 ablaknyílással ellátott fedett 
híd, mely két érdekes tornyot köt össze. Az ember igazán 
visszaképzeli magát a középkorba és nem csodálkoznék, 
ha a széles várfalakon páncélos őröket látna megjelenni.

A délelőttöt különben a híres „Germanisches mu- 
zeum“-ban töltöttük. Az épület régente egy karthauzi
szerzet kolostora volt; tanúskodnak erről a hosszú, bolthaj
tásos folyosók, melyeknek festett üvegablakain szerényen 
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lopódzik be a szent félhomályba egy-egy napsugár, 
megvilágítva a falak mellett álló régi síremlékeket.

A muzeum gazdag gyűjteményeiről írni akarni 
merész vállalkozás lenne, annyi művészeti- és művelődés 
történeti tárgy van itt felhalmozva, hogy azoknak bár 
csak fölemlítése is messze kibővítené rövid útleírásom 
keretét. A látott sok szép dologtól szinte elkábúlva 
hagytuk el a csarnokot, hogy újból az érdekes utcák 
tömkelegébe keveredve nézegessünk körűi a városban.

Délután villamossal kimentünk a közeli környékre. 
Amilyen szép a város, olyan semmitmondó a vidék. Az 
elég nagy Dutzendteich környezete egyhangú, az út innét 
a vidék legszebb pontjáig: a Schmaussenbuck-ig nem 
sokkal külömb. Ritkás fenyvestáblák, homokbuckák, pár 
csenevész lombosfa kisérnek a hegytetőre, hol nagyon 
egyszerű igényeket kielégítő vendéglő áll. Milyen más a 
mi Mecsekünk szép sétaútjaival, árnyas erdeivel, elrejtett 
forrásaival, regényes völgyeivel! Sokszor gondoltunk rá 
a német síkság egyhangúságában.

Julius 30-án, vasárnap, a társaság egy része a 
hajnali vonattal Regensburgba utazott, hogy a gregorián
ének hazájában hallgasson végig egy misét, — mi csak 
a 9 órai vonattal indultunk s délben érkeztünk meg oda.

Délután a villamossal a Walhalla-vasútig és ezzel 
a régi Duna-hídon keresztül a Walhallához utaztunk. 
A hegyoldalon fekvő remek görög stilíi épülethez két 
terrasz által megszakított, 250 fokból álló, széles lépcsőzet 
vezet. Az épület lapos érctetőzetét két sor nemes már
ványoszlop tartja. Alapítója Lajos bajor király szebb 
helyet alig választhatott volna e gyönyörű épülethez, 
mely büszkén tekint le a kanyargó Dunára, a kis fal
vakra s a távol ködében elmosódó Regensburgra. A 
Dunát megpillantva, kimondhatatlan öröm vett erőt rajtam, 
— közeledünk hazánkhoz! És vitte, vitte a szőke Duna 
üdvözletünket haza felé.

Beléptünk a Walhalla belsejébe — a Német dicső
ség templomába. Híres nagyságok mellszobrai s remekül 
megmintázott 6 békeangyal képezik a mozaikkal padló
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zott márványcsarnok díszét. A bejárattal szemben I, 
Lajos király fehér márványból faragott szobra ül trónusán,, 
mint egy görög istenség. Megható benyomást tesz a 
látogatóra a nagy embereknek ez a gyönyörű pantheonja.

Regensburgban még a szép gót stilü dómot és a 
tanácsház érdekes külsejét tekintettük meg, azután egy 
sétát tettünk a Thurn-Taxis herceg nagyszabású palotá
jához tartozó külső parkban (a belsőbe nem juthattunk), 
mielőtt a Hotel National-beli kényelmes szállásainkra 
tértünk volna éji pihenőre.

Következő nap (jul. 31.) a reggel 8 órai vonattal 
indultunk Passauba, ahova 11 óra tájt érkeztünk meg. 
Podgyászainkat egyenesen a hajóállomásra küldöttük, 
mi pedig egy sétára indultunk az aranyos kis bajor 
városkában. Igen szép a nemrég restaurált barok-stilű 
székesegyház, a karcsu-tornyu városház és érdekesek a 
belső város ódon utcái, meg a hegyen fekvő erődök és 
templomok.

A Dunán egy ingó vashíd s a túlsó parton egy 
sziklába fúrt kapu vezet át a kis llzstadtba, hol az Ilz 
smaragdzöld vize fölé épített uszodában mostuk le ma
gunkról a vasút porát. Felfrissülve tértünk vissza a 
Rathauskellerbe, honnét ebéd után a vámhivatalba siettünk 
s miután itt elvámoltattuk az elvámolandókat, (a cigaretták 
természetesen nem kerültek finánc szeme elé), helyet 
foglaltunk a Babenberg nevű gőzös födélzetén.

A keskeny folyón nehéz megfordúlni a nagy hajó
nak, de azért rövid idő múlva elértük a város végén 
azt a pontot, ahol a Duna, Inn és Ilz egyesülnek. Innét 
látni csak milyen gyönyörű szép fekvése van Passaunak 
a három folyó összetorkollásánál. Jó darabig meg lehet 
egymástól különböztetni a folyók vizét: közepén a Duna 
világoszöld színben, jobbról a zavaros szürke Inn, bal
felöl a sötétzöld Ilz, s csak később olvad egybe a három
féle színárnyalat.

Nekem a Felső-Duna jobban tetszett a Rajnánál 
— kanyarulatai merészebbek, egész vidéke kedvesebb.. 
Igaz, hogy itt csak ritkábban látunk impozáns régi várakat, 
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melyek annyira hozzájárúlnak a Rajnavidék szépítéséhez, 
de majdnem Linzig kísérőink maradnak a kedves szép 
hegyek üde lombtakarójukkal. Itt-ott egy falu — egy 
malom és Engelhardtszellen túl a fák közűl kifehérlő 
„Marterl“-ok jelentik, hogy már Ausztriában vagyunk. 
Rendkívül romantikus a Burg Krempenstein egy kopár 
meredek sziklán és Obernzell közelében a régi Fichtenstein 
vár; lejebb a Wesenstein-rom, Marsbachzell fölött a régi 
Marsbach-kastély és a Haienbach-vár romjai, Kirchbergen 
túl pedig a Burg Neuhaus.

Aschachnál rövid időre eltűntek a hegyek, de 
nem sokára újból egy magaslatról tekint le büszkén a 
Stauf-rom. Ezután következnek Mühldorf, Ottenheim a 
Frauenberg kastélylyal és azután feltűnik a Pöstlingberg 
Linz mellett, hova este 7 órakor érkeztünk meg.

A következő napot (aug. 1.) itt töltöttük, hogy 
Felső-Ausztria fővárosában is körül tekintsünk egy ki
csit. Linznek nincsenek kiváló középületei, de igen szép 
a most épülő székesegyház, melynek egy része már fel 
van szentelve s minden részletében pompázik a modern 
gót stilus. Innét a tanácsház előtt álló ideális szép 
Stifter-szoborhoz mentünk, majd a múzeumban tettünk 
egy látogatást. A muzeum-épület igen szép s bár a 
gyűjtemények az eddig látottakhoz képest szegényesek, 
mégis rendkívül érdekes dolgokat tartalmaznak.

A délutánt a város legszebb kirándulóhelyén — a 
Pöstlingbergen töltöttük. Villamosvasút vezet föl a hegy
tetőre s maga az út is élvezetes, mivel a többszöri ka
nyarulatok és a fokozatos emelkedés következtében folyton 
más és más képek tárulnak elénk. Fenn a hegytetőn — 
búcsújáró helyet is képez — egy bárok stílben épült 
kéttornyú templom áll, melynek terraszáról remek ki
látás van nemcsak az alattunk elterülő városra, a Dunára 
és a közeli hegyekre, de láthatók a távoli Salzkam
mergut finoman rajzolt hegyvonalai is. Egy kényelmesen 
berendezett vendéglő is áll a tetőn s ennek fedett ve
randájáról néztük végig azt a nyári zivatart, mely hir
telen reánk szakadt. Pompás látványt képeztek a vakító 
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villámcikázások, de szomorúság kelt nyomukban, mert 
két helyen is gyújtottak s az égő tanyák és lángot ka
pott erdő vérvörös világossága szomorúan illett bele a 
megrendítően szép esti képbe.

Másnap a „Franz Josef“ gőzössel utaztunk tovább 
a Dunán, melynek ez a része is igen szép. Vidéke he
gyes és kellemes változatosságról gondoskodnak a régi 
kastélyok, kis falvak és városkák, melyek a partokat 
élénkítik.

Emis közelében a hasonlónevű folyó ömlik a Du
nába, sorra következnek utána: Lorch, az Achleiten-rom, 
Niederwallsee, Kreuzen, Clam és Ardagger kastélyok, 
majd Grein a Greinburggal. Most a folyó két részre 
oszlik, a Wörth szigetet képezve. Egy impozáns kőszikla, 
melynek végén a festői Werfenstein-romot átjuk karcsú 
tornyával. Érdekes a balparton, egy hatalmas szikla te
tején a régi Persenburg kastély, lejebb Ybbs, a Sausen- 
stein-rom, Marbach mezőváros, Mária Taferl — egy 
búcsújáró hely, később Erlaf, Pöchlarn és Melk büszke 
apátságával

Emmersdorf és Schönbichel közt kezdődik a vad
regényes Wachau, melynek szépségét sajnos nem él
vezhettük, mert sűrű köd és felhők borították a hegyeket, 
majd pedig szakadó eső szürke takarója vont átlátha- 
tattlan fátyolt hajónk körűi. Mire a zivatar — Síéin 
közelében — elvonúlt, már túl voltunk a legszebb rész
leteken s csak Hollenberg, Tulln, Stockerau városok 
látképei s az impozáns Greifenstein-rom és Klosterneu- 
burg kárpótoltak részben az elmulasztottakért.

Este ’/«S-kor egy újabb zápor kisérte robogó 
kocsijainkat Bécs élénk utcáin át a Hotel Víctoriába, 
honnét másnap — augusztus 4-én — az utazóíársaság 
tagjai szétoszoltak, ki előbb — ki utóbb térvén haza.

Bámúlatos gyorsasággal múltak el utazásunk szép 
napjai. Sok érdekeset láttunk a természet szépségeiből, 
a kultúra és művészetek alkotásaiból.

Boldognak mondhatja magát az, aki körültekint
het egy kissé a világban, megismerve annak eddig is
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meretlen szépségeit és gyönyörűségeit. Hangulatunk — 
lerázván magunkról a szürke köznapiasság porát — 
megváltozik, mintha uj élet kezdődnék részünkre. Eltűnnek 
apró gondjaink a napi élet láthatáráról; tágul a szívünk, 
hogy gyönyörrel vegye fel magába a nemest, a szépet.

Nekünk módunkban volt ezt az érzést kiélvezni, 
mert helyettünk mindenről, még a legcsekélyebb dol
gokról is fgodoskodott, fáradhatatlan, körültekintő 
vezetőnk Kiss József tanár úr, a Mecsek-Egyesület ér
demes titkára, ki odaadó buzgalommal, bámulatraméltó 
türelemmel végezte nehéz feladatát, amiért neki nagy 
hálával tartozunk.

Nehéz szívvel búcsúztunk el utitársainktól s csak 
a hazatérés öröme kárpótolt az elmúlt szép napokért, 
hiszen otthonunkat csak akkor tudjuk igazán megbecsülni, 
ha egy ideig nélkülöztük annak kényelmét. A hosszú 
téli estéken most újból átélvezzük utazásunk szép em
lékeit s szövögetjük terveinket a jövő nyárra.



Százéves szerelem 
nyomán.

(Utazás a balatoni Kisfaludy-emlékek körül.)

Buday Dezső dr.





. . . Hetedik esztendeje járom a Balatont. 
És nem tudok betelni a gyönyörűségeivel.
Ha csak egy pár napra is, — minden esztendőben 

módját ejtettem, hogy bejárjam ezt a csillogó, nagy min- 
denséget, hogy annak egyik vagy másik zugában kissé 
letelepedjem, végtelen hullámain egyedül elcsónakázgassak.

... A vén Badacsonynak komor tetöje tavaly 
érdekes kirándulásra hívogatott. Öreg homlokán még 
haragosabban összehúzta a bazalt-szikla-ráncokat (mintha 
haragudott volna, hogy odaát Fonyódon milyen zajos 
élet ütötte föl a tanyáját) s úgy tetszett nekem, hogy a 
mint szemöldökét ráncolgatja (erdős taréján hatalmas 
szélzúgás süvöltött végig) — hozzám beszél hívó szóza
tával : „Jer, és ne csak a vén homlokomra lépj föl, mint 
három éve, hanem nézz el a hátam mögé is egy kissé. 
Nézd meg, hogyan mennek a tördemiczi parasztmenyecskék, 
meg a lányok keztyüsen, kalaposán vasárnap a templomba; 
nézd meg a jó öreg Gulács kollégámat, meg a kopasz 
Szentgyörgy hegyet; nézz el Csobánczra, a hol a daliás 
Szentgyörgy László mátkájának, Gyulaffy Rózsának a 
halálos ágyán kardjába dőlt. De menj tovább is. Nézz 
be Sümegre, a hol az én nagy Kisfaludym élt, szeretett 
— és meghalt.“

A Badacsony hívott és én nem tudtam ellentállani. 
Miután a tavasszal még egyszer mohó lélekkel 

keresztül olvastam, keresztül éltem mindent, a mi Kis
faludy Sándornak és Szegedy Rózának a szerelmére 
vonatkozott, (mert ennek a százesztendős, nagy szere
lemnek az emlékeiről akarok egyetmást elmesélni) — egy

5* 
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szép, csillagot hintő augusztusi éjszakán vasútra ültem 
s elrobogtam a Balaton mellé.

A hogy Fonyódon egy csomó kedves ismerőstől 
és útitárstól búcsút vettem, (hála Istennek, most már a 
Balatonnak minden táján lehet pécsi ismerőst találni) — 
siettem ki a mólóra, annak is a végére, a hol már han
gosabban csapkodnak a hullámok, a haragos Badacsony
nak a kis ingerkedő, enyelgő taréjos postásai, leültem 
ott egy rossz hordó tetejére s végre elmondhattam azt, 
a mit a francia regényekben a szerető szívek el szoktak 
mondani: enfin seul, végre egyedül!

Igen, egyedül voltunk — a Balatonnal. Egy kerek 
éve, (mily hosszú esztendő!) hogy nem láttuk egymást. 
A Badacsonynak zöld rengetegében egy kicsiny fehér 
pont: a Kisfaludy-ház, (a hol a költő legszebb regéit 
írta) nyájasan integetett felém: nemsokára közelről is 
viszontlátlak!

Alig van hely, a hol a nagy víztömeg látása ele
mibb hatással volna az emberre, mint a fonyódi Balaton- 
part, s annak a mólója.

Nem mindenütt áll az ember egyszerre szemben 
az ilyen roppant víztömeggel. Az az utolérhetetlen pano
ráma, a mi az ember elé a zalai partról tárul, a Bada
csony felül folyton haragosan zúgó szél, a mólón 
megtörő erős hullámverés: együttvéve olyan hangu
latot teremtenek az emberben, hogy ennél külömbet 
sem a tenger első látásakor, de még Venezia vagy 
Napoli napsütötte, nyájas tengervidékén sem éreztem.

(BADACSONY.)
Alig vártam a hajót. S a hogy a hullámokkal küz- 

ködve, egyre jobban közeledtünk a zalai ponthoz, már 
jobban látszottak a Kisfaludy-ház fehérlő falai. Már az 
emlékezet rózsás szárnyain oda szállt a lelkem, a ház 
nyájas pitvarára, a hol a költő Szegedy Rózával enyel- 
gett a badacsonyi szüreteken, — a mikor egyszerre füstbe 
borult az egész ház tája s a nyomban felhallatszó fül
siketítő durranás és süvöltés jelezte, hogy a Kisfaludy- 
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ház mellett viharágyuznak a vincellérek, mert jégfelhö 
közelget.

Csakugyan, mire kikötöttünk, már esőfelhőbe bur
kolta magát a vén Badacsony s jó szerencse, hogy a 
parknak terebélyes fái megoltalmaztak bennünket a sűrű 
záportól, míg a közeli Hableány-szállóba bejutottunk. 
Esett is aztán egész nap az eső, s más mulatság híján 
az ott levő néhány fürdőző családdal ismeretséget kötve, 
muzsikaszóval, beszélgetéssel ütöttük agyon a délutánt.

De már vacsora után sem a sár, sem a sötétség 
nem akadályoztak meg abban, hogy búcsút ne mondjak 
a kedves társaságnak s hogy kissé fölebb a szőlők 
között, az országút párkányáról ne bámuljak bele a 
Balaton sötét tükrébe. Már elvonultak a felhők, kelet 
felé, talán Rendes vagy Szepezd táján élvezhették most 
a zivatart. Egy-egy villám ott a messzeségben belecsa
pott a Balaton tükrébe s fényesség futott át egy pillanat 
alatt az egész vizen, föltárva a szem előtt egy másod
percre az egész vidék isteni panorámáját.

Alig vártam a reggelt, hogy újra viszontláthassam 
a vén Badacsonytetöt.

Útközbe esik a szép, szőlők között vezető utón (a 
hol lépésről-lépére nagyobb lesz a kilátás a víz tükrére) 
a Kisfaludy-forrás. Azt mondják, sokszor oltotta itt 
szomját a nagy költő.

Pár száz lépéssel fölebb, fehéren kandikál ki az 
erdő hátteréből, — mert mindjárt utána vége a szőlőnek s 
az erdői rész következik — a Kisfaludy-ház, a hol a 
költő legszebb regéit írta. Szerény emléktábláján ez a 
fölírás : „Kisfaludy Sándor legszebb regéit írta e helyen. 
Emlékezetét ünnepelte a Balatoni-Egyesület 1886. jun. 
14-én“. Ebben a házban lakott Kisfaludy minden esz
tendőben nyáron át, egész a szüret végéig, itt írta a 
legszebb regéit, itt élte talán legboldogabb óráit Szegedy 
Rózával. Annak idején szőlő-szomszédok voltak Sze- 
gedyékkel s itt ismerkedett meg, a badacsonyi szüreten 
1795. szeptember 5-én Rózával, itt vált el a haragnak 
és szerelemnek kettős falánkjával szívében a büszke 
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pár, hogy néhány évre rá a szerelem hatalma őket el
választhatatlanul egyesítse.

Itt bolyonghattak az erdőszélen, a mikor a gyors 
hódításhoz szokott, deli ifjú minden szerelmét elfeledte 
Róza látásakor. Itt folyt le az a híres szüreti mulatság, a 
mikor a költő a táncban kosarat kapott szíve választottjától 
s a mikor azért is mással táncolt reggelig. Róza meg, 
a vasvármegyei alispánnak, Szegedy Ignácnak szépséges 
lánya, adta a közömböst, bár szívében már ott égett 
a deli testőr iránt a viszontszerelem fulánkja. De büszke 
lány létére nem adhatta jelét érzelmeinek, hiszen előbb 
próbára is akarta tenni Kisfaludyját, nem szalmaláng-e 
most is a hirtelen fellobbant szerelem szívében, mint 
előtte annyi más? „De jaj Magának — írja — ha valaha el
felejtené, hogy ez a szív, százaktól keresett és imádott 
szív, valamennyit megveté és . . . egyedül magáért 
vert!“

Öt esztendeig tartott a „két szerető szív története“ 
— a hogy Kisfaludy írja, öt évig epedt egymásért a 
két büszke lélek; Kisfaludy akkor írta a Kesergő Sze
relmet „a halavány olajfáknak járván csendes kékében“, 
idegen bujdosásában, Róza pedig öt esztendeig oszto
gatta a kosarakat a megyebeli gavallérok között.

A vincellér, a ki tegnap idefönt viharágyuzott, ma, 
az eső után, hasonló szakavatottsággal sietett újra meg
permetezni a leázott szőlőleveleket. S mivel a most 
Esterházy tulajdont képező szőlő elég terjedelmes, a 
permetező kannák zöld rozsdás mivoltukban tucatszám 
hevertek ott, a tornácon, a hol először égette Szegedy 
Rózának ajkait, a nagy költőnek akkor még erőszakkal 
lopott s azért is hosszú, hosszú boldogtalansággal bün
tetett szerelmi csókja ... Kisfaludy Sándornak ez a háza 
most vincellér-lakás!

A Kisfaludy-háztól a Badacsony tetejére még jó 
fél óra az út, mely a gyakorlott túristát is próbára teszi, 
annyira köves és meredek. De a tetőről a kilátás — 
ez aztán kárpótol mindenért. Az egyik csúcson félszá
zados kereszt hirdeti a vidék vallásosságát, s onnan 
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remek perspektíva nyílik a Balaton felé, háromszáz 
méter mélységben! A fonyódi hajó épen ideát igyeke
zett, — alig lehetett eleinte észrevenni a kis füstölgő, 
mozgó fekete pontot. Tiszta időben, délután a szegszárd- 
vidéki Dunát is lehet innen látni. Itt van nem messze az 
a híres nagy „Rózsakő“, a melyről Berczik Árpád is 
olyan szépen megemlékezik a „Himfy dalai“ című ked
ves vígjátékában. Kár, hogy ez a különben annyira 
kedves darab Kisfaludy Sándor és Szegedy Róza sze
relmének történeti igazságait, a melyeket a maguk 
históriai valóságában is oly szépen föl lehetett volna 
használni, egészen megmásítja s úgy tünteti föl a cse
lekményt, hogy ez minden ízében klasszikus szerelmi 
regény, egyszerű tévedések-vígjátékává fajul. Még 
másról is nevezetes ez a Rózsakő, a miről a könnyező 
fákba vésett számos „hálairat“ is tanúságot tesz: tudni
illik az a lány, aki ráül (de háttal a Balatonnak!) az 
még abban az esztendőben bizonyosan főkötő alá kerül. 
(Parancsoljanak helyet foglalni, hölgyeim, de jól meg
nézzék előbb, hogy kit hoznak föl magukkal . . .)

A másik csúcsa a Badacsonynak magasabb, 438 
méter a tenger színe fölött. Ez volt a krátere ennek a ki
aludt vulkánnak, most fűvel és bozóttal benőtt szikla
törmelék. Három éve nem voltam itt s most ezt is 
megnéztem, de kár volt a fáradtságért, a kilátás sem 
szebb, mint a kereszt-csúcsról.

(SZIGLIGET.)
Most már tudtam a harmadévi tapasztalatból, hogy 

Badacsonyból az út Szigligetbe Tördemiczen keresztül 
viszen. Három évi ugyanis át akartam vágni egyenesen, 
a Lábdi hegy irányában, de oly nagy vizekre találtam 
a réten, hogy néha térden fölül kellett a vízben gázolni, 
cipővel és túristazsákkal a hátamon, sőt még akkor is 
folyton fenyegetett a legnagyobb szégyen, ami egy 
túristát érhet: a visszafordulás veszedelme. Tördemicz az 
a híres falu, ahol olyan nagy a nép fényűzése, hogy 
vasárnap a templomba keztyüsen, kalaposan mennek az 
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munka után. Ezen a környéken is felütötte már fejét a 
pusztító magyar betegség, az egygyerek-rendszer, — pe
dig a környék elég gazdag. De a mint láttam, gazdál
kodásuk nem elég intenzív, s a jó legelők dacára sem 
tudnak olyan tejgazdaságot és állattenyésztést produ
kálni, mint például minálunk, Baranyában.

A hatalmas Szigliget vára legeslegszebb a Balaton- 
vidék számos várromkoszorúzta vulkánja között. Oly 
regényes és szép a fekvése, olyan jól lehet látni mindenütt 
ezt a merész csúcsban végződő hatalmas hegyalakulatot, 
hogy mintegy központot képez a többi kisebb-nagyobb 
vulkanikus produktum között, a melylyel az őskorban 
működő hatalmas természeti erők ezt a vidéket elárasz
tották.

Szigliget a magyar történelem folyamán annyi 
gazdát cserélt, hogy unalmas volna elmondani a histó
riáját. Nem is fűződik hozzá szebb rege, csak az alján 
lévő két szelidebb halomhoz. Két kis nyereg van az 
alján, egyik az áldott halom, a másik a megátkozott. 
Mert a rege szerint egy szép szigligeti jobbágylány épen 
akkor ment arra esküvőjére, mikor a szerelmében csa
lódott vadász-udvarlója arra cserkészett, s a bosszútól 
ösztönözve elbújt egy bokor mögé s a násznép között 
haladó szegény lányt agyonlőtte. A násznép megkereste 
a gyilkost s még azon helyt megkövezte, aki pedig arra 
ment, mindenki egy-egy követ vetett sírja fölé. így nőtt 
azon a helyen a megátkozott halom, melyen az útszéli 
kórón kivűl mi egyéb sem virult, — míg a menyasszonyt 
ott mellette egy másik halom alá temették el, az áldott 
halom földjébe, a hol most is a vadrózsa virít.

Most nem is mentem föl a hegytetőre, mert a ro
mokat már láttam három éve odafönt, hanem csak váz
latot készítve róluk, visszafordultam Tördemicz felé, azon 
át Gulácsra.

Öreg este lett, mikor Gulácsra értem. Ezeket a 
helyeket gyalog is könnyen be lehet járni, egy kis 
turista-fölszereléssel, mert igen közel vannak egymáshoz, 
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mindenütt szép árnyasak az utak, s az egész vidék 
annyira változatos és szép, hogy minduntalan megállásra 
készti az embert s így el se fáradunk a nagy útban. 
Gulács különösen gyönyörű helyen fekszik. A Balaton 
felé a hatalmas és komor Badacsony integet, mint egy 
kiérdeműit vén örtálló megyei huszár, mellette a gyö
nyörűséges szép lánya: Szigliget, fején a várrom- 
diadémmal, melynek repkénybefutotta falain aranyos 
fénynyel törik meg a lenyugvó nap fénye, jobbra az 
erdökoszorúzta Gulács, balra a hattemplomos, kopasz 
Szent György-hegy, előttem a meredek Csobáncz . . . 
Ezen az úton, a hol most járok, futkosott a szép Gyulaffy 
Rózsa, hogy szíve Lászlóját lássa, jön-e már vissza a 
harcból. Nem elégedett meg avval, hogy eléje ment a 
büszke Csobáncz várából, hanem ifjú szívének szerelmétől 
űzve, fölszaladt a Badacsonynak nyaktörő szirtjein, s 
onnan a tetőről nézte, leste, jön e már a bárka a Bala
tonon, a mely az ő kedvesét hozza . . .

(CSOBÁNCZ.)
Másnap minden féltve követett elvet (a koránkelést 

illetőleg) félre kellett tennem, hogy eljussak a Cobáncz- 
tetőre és még a déli tapolczai vonatot is megkapjam. 
Azért úgy tettem, mint annak idején László lovag, aki 
kedveséhez sietett Csobánczra : toronyiránt, egyenesen a 
büszke vártetőnek irányozva lépteimet, siettem árkon- 
bokron keresztül. A kúp alakú, 376 méteres hegy ko- 
páran emelkedik ki a környező mezöségből, csak az 
alját használják szőlőmívelésre. A várat, mely csak ro
mokban van meg, negyedik Béla király emeltette a 
tatárjárás után. Évszázadokig a hatalmas Gyulaffyak él
tek benne, a kik ősi magyar szokás szerint honvéde
lemmel és az erre járó stájer kereskedők kirablásával 
foglalkoztak és sikerűit is nekik temérdek sok kincset 
összegyűjteni a vár alatti pincékben. A csobánczi várnak 
szép virága, Gyulaffy Rózsa, így egynél több oknak is 
köszönhette, hogy hét vármegye leventéje törte magát 
utána . . . Míg aztán a kaján lelkek holt hírét költötték 
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szíve jegyesének. S hogy nap nap után hiába várta fönn- 
a Badacsony tetőn visszatérő vőlegényét, búsúlásnak adta 
szép fejét és hervadt, hervadt, mint egy letört liliomszál. 
Mikor aztán László lovag mégis hazatért és megtudta 
az ármányt, akármennyire sietett, rohant, repült a sze
relem szárnyain kedvese felé, mégis csak szép halotti 
ágyára borulhatott a siratott üdvösségének ... Ez a 
csobánczi várnak szomorú története, a melyet Kisfaludy 
Sándor oly gyönyörűen megénekelt. Ki ne emlékeznék 
a kezdő soraira:

Ülj mellém a kandallóhoz, 
Föl van szítva melege, 
Csobáncz várról, édes, kedves, 
lm halljad egy bús rege . . .

A Gyulaffyak mindig kurucok voltak, el is vették 
tőlük a várat 1670-ben. De azért a második Rákóczy- 
felkelés idején már ismét kuruc kézen találjuk a várat, 
s 1707-ben hiába ostromolja kétezer labanc a mind
össze 60 főből álló várőrséget. De nem is csodálom, 
hogy hiába, mert a köztudomású osztrák hősiességtől 
eltekintve, olyan meredek ez a vár, hogy külömb legé
nyeknek is meg kellett volna talán előtte hátrálniok. A 
kúpalakú hegy mindenütt egyformán meredek, úgyszól
ván bevehetetlen.

Lefelé a kicsi, egészen jelentéktelen Csobáncz köz
ségen és Díszei falucskán át jutottam el Tapolcára, jó 
tikkasztó déli napsugárban. Alig vártam a vonatot, hogy 
Sümeg felé vigyen tovább.

(SÜMEG.)
Óriási erdőségen keresztül visz az út Sümegre, 

ebbe a kedves városkába, melyet Kisfaludy Sándor em
lékezete annyira híressé tesz.

Szelíd halmok-völgyek váltakoznak az erdőkoszo- 
rúzta vidéken, majd Sümeg előtt közvetlenül egy hatal- 
mas bazaltbánya-telepet érünk, a honnan az Üzleti 
vállalkozás függő vasúton, levegőben járó kocsikkal 
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szállítja el a hegy termékét. A sümegi bazaltkő nagyon 
jó, a sümegi függővasút nagyon szép, — de engem az 
otthoni kolóniái merész, függővasútra, s annak piszkos, 
darabos, fekete szenére gondolva, büszke honvágy fo
gott el . . .

Csak akkor tudtam aztán megint elfogulatlan lé
lekkel nézni a szép testvérvármegye gyönyörűségeit, a 
mikor berobogtunk Sümegre.

Itt van hát az a hely, a hol Kisfaludy Sándor szü
letett és nevelkedett, a hova diákkorában vakációzni 
hazatért, a hol ifjúkori impressziói a legélénkebbek vol
tak, a hol emléke legszívesebben időzött és a hol ifjú 
házaséletének legboldogabb idejét töltötte!

Úgy hiszem, hogy a Balatonnak szépséges vidéke, a 
badacsonyi szőlő, a felejthetetlen szüretek, a csobánczi 
és a szigligeti panoráma: ezek az ő életének regényes 
pihenői voltak, szerelmének keletkezését, lángralobba- 
nását, regeköltö fantáziáját, — szóval a regényeset kö
szönhette ő a Balatonnak.

Olaszország babérligete még fájdalmas szerelmé
nek, epekedő honvágyának tenni: ezek az ő egykori 
költészetének igazi forrásai.

De talán mindezek fölött a „szülőföldnek szép 
határa“, a sümegi vár, a messziről idelátszó Tátika zöld 
koronája s az a bájos, szelíd, igazi dunántúli hangulat, 
a mely ennek a lankás dombvidéknek levegőjét alkotja: 
talán mégis az a Kisfaludy Sándor költői lelkének igazi 
alapja.

Onnan fakad az ősi erő, a mely költői vénáját 
táplálta, a szülői ház terebélyes fái mellől, a gyermek
kori első benyomások közűl. Mert ez az erő a hazafiság 
ereje. Kisfaludy Sándor, mint lyrikus, nem volt valami 
nagy, mint regeköltő is csak a mi irodalmunkban tesz 
számot, — de egészben véve harmonikus, magamagával 
betelő lélek, jó gazda, tisztes hazafi, aki megalapítja a 
sümegi kaszinót, nagy része van a nemesi fölkelés szerve
zésében, az akadémia szervezésében, a balatonfüredi 
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színház alapításában: nem nagy költő, a milyen az 
„Alföld tengersík vidékén“ születhetik, hanem csak olyan, 
a milyent a Dunántúl harmonikus vidéke teremthet. 
Nem olyan nagy szervező államférfiul talentum, a milyent 
a szép Erdély tucatszámra adott Magyarországnak, ha
nem csak a megyei közélet vezető alakja. Pedig abban 
az időben, a mikor élt, európai műveltségű embernek 
tartották.

Szóval ez a szép, kies, szelíd Dunántúl, a Kis- 
faludyak, a Vörösmartyak, Deák Ferencek hazája : csak 
magamagához hasonló szelíd jellemeket, akaratokat, szí
veket tud produkálni. (Azért legyen áldott ennek a 
„szelíden“ termő földdarabnak is minden göröngye!)

A kies dunántúli városka elejétöl-végig tele van 
Kisfaludy-emlékekkel.

Menjünk, keressük föl először is Kisfaludynak a 
szülői házát.

Egyszerű nemesi kúria, földszintes lakóház, árnyas 
fákkal szegélyezve, — fehér falai nyájasan integetnek a 
jövevény felé. „E házban született, élt és halt meg Kis
faludy Sándor“, — ezt hirdeti a kis vörös márvány
tábla a falán.

A ház előtti kis térségen van a Kisfaludy-szobor, 
díszes műalkotás, melyet a városka hálás közönsége 
emelt a nagy költő emlékének. Ez a kis tér, s ez a 
házacska volt hát a Himfy-dalok ¡Illetetett költőjének 
életében az a kiindulás, a honnét elment a magyar szí
veket meghódítani.

Bementeni a házba. Ma a veszprémi püspöki ura
dalom intézőjéé; szívesen megmutatják. Minden úgy van 
még ebben a kis nemesi lakban, a mint a nagy költő 
életében volt; a szobák beosztása is ugyanaz. Megmu
tatták a költő dolgozó-szobáját. Itt írta lelkes terveit, 
hazafias költeményeit Kisfaludy, a magyar közélet nagy 
férfia. (Mert a regeköltő badacsonyi szöllejében írt leg
szívesebben, a fájó szívű szerelmi lantos kínjai pedig 
valamikor idegenben szólaltak meg.)
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Árnyas kert tartozik az egyszerű kis lakáshoz: a 
régi nemesi kúriák fényűzése. Ez a kert volt tanúja az 
ifjú álmadozó vágyainak s majd a boldog ifjú pár ve- 
rengö esti sétáinak. Mennyit mesélhetnének ezek a zúgó 
hársak, ha az ember nyelvén tudnának szólani’!

Alig száz lépésnyire ettől a háztól, Sümeg piacán 
van a Kisfaludy-muzeum. Darnay Kálmánnak, a minden 
jó és szép iránt fogékony vaskereskedőnek magántulaj
dona ez, a melyet az idegen az ö kalauzolása mellett 
bármikor megtekinthet. Ezreket és ezreket költött erre a 
muzeum művelt mecénása, — de össze is tudott hozni 
olyan műkincseket, melyek párjukat ritkítják.

Nem beszélek most a gazdag etnográfiai és num- 
mizmatikai gyűjteményről, a régi magyar hadi lobogók
ról, a melyek (drága pénzen, sok utánjárással megsze
rezve) tucatszám csüngenek le a nagy terem tetejéről, 
sem a páratlanul gazdag költői kézíratgyűjteményt nem 
említem, sem a kalauzoló gazda kedvességét és szíves
ségét, — csak a Kisfaludy-ereklyéket tartalmazó pár 
szekrénynek a kincseiről szólok, a miknek a látásáért 
egymagáért érdemes Sümegre jönni.

Különös kegyelettel és műérzékkel gyűjtötte össze 
Darnay azokat az ereklyéket, a melyek Kisfaludy Sán
dorra és Szegedy Rózára vonatkoztak. A legbecsesebb 
ilyen hátramaradt ereklye kétségkívül a Himfy-dalok első 
fogalmazványa, a melyet drága pénzen vásárolt meg a 
nagy műgyűjtemény számára. Ugyanabban a nagy almá- 
riomban vannak elhelyezve a hátramaradt kézíratgyűjte- 
mények, a melyben a költő is tartotta őket. Ott van a 
költő pénztárcája, ezüst sarkantyúja, kedvenc pohara, ott 
van az emberi koponya is, a mely íróasztalán díszlett,. 
— egész gyűteménye azoknak az apró, intim tárgyaknak, 
a melyek a költőt, mint embert hozzák hozzánk köze
lebb, s a melyek még kedvesebbé varázsolják a szem
lélő előtt a letűnt kor emlékeit.

Azt a kultuszt, a mely a nagy emberek apró-cseprő
dolgaihoz fűződött, mindig tudtam érteni. Hiszen a har
monikus embert, az egész embert örökítik meg az utókor 



kegyeletében, annak az intimitásait adják át a tisztelő 
utódoknak. Nem csoda hát, ha az amatőr szeretettel 
gyűjti, a szemlélő áhítattal nézi ezeket az apróságokat

De nem kevesebb bámulattal néztük, a kik ott 
összeverődtünk, a költő szerelmének hagyományait, Sze- 
gedy Róza ereklyéit.

A századeleji magyar időknek ideális magyar höl
gye ott lebeg egész szellemével ezeken a szeretettel 
gyűjtött apróságokon, — rokkája, varróasztala, hang
jegyei, lemásolt konyhareceptjei, mind annyi poétikus 
emlékei ennek a fehérlelkü, büszke leánynak, aki után 
hét vármegye fiatalsága törte magát annak idején. Egyet
len hiteles arcképe is a Darnay-muzeum birtokában van: 
elefántcsontra festve, ideális szépségű barna nőt áb
rázol.

Lehetetlen meghatottság nélkül nézni azt a hajfo
natot, melyet a család beleegyezésével az exhumáláskor 
Szegedy Róza hajából vett és állított ki műgyűjteményé
ben Darnay, — egyben ott van mellette az a poétikus 
kicsiségéi, lehetetlenül könnyű kis cipő, a mely szinte 
megjárta már a sírnak zord ölét, ugyancsak az exhumá
láskor került le a költő által is megénekelt kicsi lábacs
káról . . .

Ahogy ezeket az ereklyéket (mert ereklyék !) néz
zük, megjelen lelki szemeink előtt az ideális szépségű, 
büszke lány, aki öt esztendeig hordozza némán szívének 
sebét, tűr és szenved, — de büszkesége tiltja, hogy 
szereimének hódolatát a badacsonyi jelenetek után is 
elfogadja, a meddig nem tudja biztosan, hogy a költőnek 
lelke is a fájdalomnak tűzében megtisztúlva méltó lesz-e 
hozzá . . . Igazi magyar nő, aki szeret, de hallgat, aki 
büszke, de azért megbocsát, aki nem akar tudni magán 
kivűl mást szeretettjének szívében, — aki képes nagy 
szerelmének csodálatos akaraterejével olyan próbára tenni 
szerelmesét, a melybe csaknem hogy mindakettöjüknek 
a büszke lelke belepusztul . . .

Szép emlékei a költőnek és szépséges szerelmének, 
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isten veletek, de nehéz tőletek megválni a balatoni szép
ségektől, emlékektől megittasúlt lelkemnek!

Hogy aztán múzeumtól és annak szives gazdájától 
búcsút vettem, siettem ki a temetőbe. Ha az ember 
Sümegen van, lehetetlenség a kegyeletnek adóját ott is 
le nem róni, ahol a nagy emlékek már igazán porla- 
doznak. De szép kis temető ez! A zalamegyei magyarság 
legnagyobb nevű képviselői mind itten nyugosznak, egész 
kis pantheonja ez a temető a magyar nagyság útait ma
guk módja szerint előkészítő s arról a maguk módja 
szerint álmodozó régi nemzedéknek. A kik odalenn al
szanak, a többi Kisfaludyak, a Bezerédyek, a Sándorfiak, 
— vajjon álmodnak-e ők is arról, hogy micsoda szellők 
járnak most idefönn, a föld fölött, — vajjon az ő porló 
szíveiket meg-megdobbantja-e a fönt küzdők gondolata, 
hogy a miről az ő Kisfaludyjuk a múlt század elején 
dalolt, az az ige testté készül lenni a jelennek idején? 
Mert hogy az a két lélek, mely most már egymás mellett 
szendereg mellettük: Kisfaludy Sándor és hűséges hit
vese érzik az idők szívesnek ezt a dobbanását, arról 
ugyan ki kételkednék . . .

Két éve csak, hogy a szerető szívek pora egymás 
mellett pihen. Főleg Darnay Kálmánná az érdem, hogy 
Szegedy Róza hamvait exhumálták és a költő hamvai 
mellé újra eltemették, nagy ünnepségek között. A temető 
bejáratának átellenében, a legmagasabb ponton van a díszes 
rácscsal ellátott közös sír, a melyet Istók János bronz 
reliefje és Kisfaludynak carrarai márványból készült mell
szobra díszít.

Gyönyörű onnan a kilátás: messze, az apróbb he
gyeken, völgyeken túl a költő által oly szép regében 
megénekelt Tátika lombkoronája zöldel, — a közelben 
másfelől termékeny rónaság ontja kebléből az aranysárga 
életet, emitt meg a városka terűi el kies szépségében, 
rajta a kopár dombról letekintő Sümegvárnak néhány 
szeme-ablaka őrködik, mintha kegyelettel virrasztana a 
nagy költő sírja fölött . . .
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(HAZAFELÉ.)
Alkonyodott már, a mikor Sümegnek szépségeitől 

megválva, hazafelé kezdtem indúlni.
Az a kis utazás, a mit az ember Sümegtől Keszt

helyig vasúton tesz, egyike a legszebb dunántúli pártik
nak. Ahogy Tapolczát és az öreg Csobánczot elhagyjuk,, 
a leáldozó nap fényétől bearanyozva egymásután tüne- 
deznek föl a várak, a kúpalakú dombok, hegyek, — mintha 
a szépséges Balatonnak őrzöszemei volnának, a melyek 
aggódva virrasztanak a Dunántúl fényességes tükre fölött, 
hogy megőrizzék annak a bűbáját. Nemsokára Ederics- 
nél kikanyarodik a vasút a víz szélére, s aztán mind 
egész Keszthelyig a parton megy. Balra a holdvilágban 
fényeskedő víztükör, romantikus csónakázó társaságok
kal, — jobbra meg a hatalmas Petöhegynek komor lán
colata, melynek erdei hűs árnyat borítanak az ő gyer
mekeire : Edericsre, Győrökre, Vonyárczra, Vashegyre, míg a 
távolabbi Gyenesnek és Diásnak már kevesebb jut a jóból.

Két éve ezeket a részeket is bejártam, mikor ezt 
a szép kis vicinálist megnyitották, de turisztikai szem
pontból semmi érdekeset nem találtam a hegyekben. 
A kilátás, a mit a Balatonra nyújtanak, össze sem mér
hető a badacsonyival. Ezek a fürdők, jóllehet most már 
van vasútjuk is, nem igen tudnak föllendülni, mert jó 
hullámverést úgyszólva sohasem kapnak. Győröknek még. 
volt az idén valami kis közönsége, de a többinek annál 
kevesebb. Pedig a zalai parton, Keszthelytől föl egész 
Tihanyig, a legszebb fürdőhelyek kínálkoznak mindenütt, 
— szinte fáj az embernek a szíve, ha látja, hogy olyan 
helyek, mint Badacsony, vagy Szepezd, Zánka, mennyire 
hátra vannak még a „európai“ civilizációtól.

Keszthely felé megélénkült a kis vonatunk, a közeli 
állomásokról gyalogos, vagy csónakos kirándulók szálltak 
föl, s vasúton jöttek vissza a városba, — olyan volt a 
hangulat, mintha valami kis főváros felé közelednénk, 
Csakugyan: Keszthely méltán „fővárosa“ a Balatonnak, 
az utolsó években rohamosan szépül és emelkedik.
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De hát nem akarom én a Balatont, a hol évről- 
évre úgyis annyian találkozunk, — „fölfedezni“ — s most, 
hogy a Kisfaludy-emlékekkel leszámoltam, be is zárom 
reminiszcenciáimat Mert a mit Keszthelyen és utána 
Fonyódon kerestem és meg is találtam, ez már mind
annyiunknak közös kincse: a szép, az utolérhetlen, a 
mindig új, az erőt, életet, egészséget nyújtó Balaton . . .

Szerencsére kaptam még egy kis szobát a Balaton- 
parton levő Hullám-szállóban, így hát ismét közel lehettem 
a vízhez. Kellett is, mert az egész napi fáradtság, hegy
mászás, csak most kezdte hatását éreztetni. S mivel 
fürödni már nem lehetett, (itt este nem lehet fürödni — 
óh átkozott civilizáció!) — a vizet pedig két napi távoliét 
után epedve kívántam, (a forró augusztusi éjszaka úgy 
sem adott volna máskép nyugalmat) — hát el kellett 
mennem a város végére, a hol egy gazdaember, már 
előző évekből jó ismerősöm, hosszas kérésre odaadta a 
lélekvesztőjét, szidva keményen az urak „bolond gusz
tusát,“ a kik éjnek idején, kilenc órakor mennek csó
nakázni.

Kifizettem a csónakot, aztán megnyugtattam, hogy 
oda fogom kötni a helyére, csak menjen nyugodtan 
aludni. Megbíztunk egymásban, hiszen „gentlemannek 
voltunk mind a ketten.

A teli hold kacéran gyönyörködött a párától terhes 
víz tükrében, — de most az egyszer haragudtam rá, 
mert irigy szépségével, meleg ragyogásával elhomályo
sította a csillaghintő augusztusi éjszaka gyönyörűségét: 
a csillagfutás tiszta fénykévéit.

Azért arra Badacsony felé, a százéves nagy szere
lemnek misztikus földjén, le-lecsapott egy szelíd fény
sugár. Nem volt olyan hatalmas égi erő, mint a minap 
a villámnak hatalmas világa, hogy az öreg Badacsonynak 
redős arculatját, a tetején az erdőt, idáig megvilágította 
volna, — csak gyenge csillogás, túlvilági mécsesgyújtás 
annak a hatalmas, termékeny, nagy érzésnek emlékére, 
a mi százesztendővel ezelőtt ott vert csírát egy lángoló

6 
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nagy lélekben, meg egy büszke lánynak szerelmes szí
vében . . .

Végigfeküdtem a csónakban, — most már csak 
azokat a badacsonyi hullócsillagokat néztem.

A lélekvesztőmet az augusztusi éjszaka legforróbb 
és Iegszerelmesebb szellője ringatta csöndesen s hallottam, 
hogy amott a parton hogyan rezdűl meg rája ritmikusan 
a diási nádas lágy suttogása . . .



Titkári jelentés.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!

Egyesületünk az elmúlt évvel fejezte be működé
sének 15-ik évét s a jelen alkalommal számot kívánunk 
adni az elmúlt évben kifejtett tevékenységünkről, hogy 
képet nyújthassunk t. tagtársainknak az év történetéről.

Mint múlt évi jelentésünkben arról már számot 
adtunk, bold. Hamedli Gyula tagtársunk hagyatékából 
6000 korona jutott a Mecsek-Egyesületre, mely összeg
ből a végrendelet értelmében a Tettyéről a Dömörkapuhoz 
vezető Irma-útat kellett megépítenünk. Ez az összeg 
azonban csak részletekben folyik be egyesületünk pénz
tárába s így pár év múlva juthatunk csak annak birto
kába, azért a múlt közgyűlés engedélye alapján az út 
építésére az egyesület pénzkészletéből vettünk előleget s 
az Irma-útat az elmúlt nyáron nagy költséggel el is 
készíttettük s átadtuk a közhasználatnak.

Az új út a Tettyétől északi irányban húzódó völ
gyet követi s amennyire a talajviszonyok engedték, szer
pentinekkel könnyíti meg a meredekebb részek bejárását. 
Középső részén a völgyet egy nagyobb híd öleli át s 
fölebb még egy kisebb híd van alkalmazva. Az út a 
Kardos-útat a Dömörkapuval összekötő Balog-útba tor
kollik s egész hossza 1491 méter, szélessége 16 m. s 
szilárd köalapra van építve. A nagyközönség véleménye 
alapján az Irma-út egyesületünk egyik legszebb alkotása

6*
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s annak látogatottsága legjobban mutatja milyen égető 
hiányt pótol.

Az Irma-út megépítésével összes műútaink hossza
8227 m., még pedig

a Kardos Kálmán-út . . . 1097 m. 
a Bánffay Simon-út . . . 1305 „
a Balog Károly-út .... 1436 „
a Kiss József-út.................. 1206
a Szaniszló-út.................. 1342 „
az Irma-út................................. 1491 „
a Gyuri-út.......................   . 350 „

összesen 8227 m.
s ha hozzá vesszük még a Zsolnay-szölőtöl a Kardos-út 
elejéig vezető 387 m. útszakaszt, meg a Früveisz-völgybe.n 
lévő 520 m. hosszú részletet, akkor 9134 m. műút hirdeti 
egyesületünk eddigi tevékenységét.

Ily hosszú útvonalnak fönntartása jelentékeny munkát 
és költséget okoz, még is azok mindig kifogástalan 
állapotban voltak s házi kezelésben való fönntartásuk 
sem rótt pénztárunkra elviselhetetlen áldozatot.

Ugyancsak a múlt közgyűlésen számoltunk be a 
dr. Mócs Szaniszló emlékezetének megörökítésére össze
gyűlt alapról, melyről a gyűjtést engedélyező polgár
mester úrnak a végleges leszámolást beterjesztettük. A 
polgármester úr 1905. december 11-én 27578 sz. a. kelt 
határozatával a számadást helyesnek találván, a fel
mentvényt megadta, s most felhasználjuk a jelen alkalmat 
arra, hogy az összeg hovafordításáról s miként történt 
felhasználásáról tagtársainkat is tájékoztassuk. Adomá
nyokból befolyt 1822'20 kor., ennek időközi kamatai 
6067 kor., összesen 1882 87 kor. A Szaniszló-ut építésére 
1142'32 koronát fordítottunk, a Szaniszló-pihenö 532'25 
koronába került, míg a berlini sírkőre elhelyezett bronz 
pálmaág és sírgondozás költségei 202'57 koronát tettek 
ki. Összes kiadásunk eszerint 1877'14 kor., melyből a 
Szaniszló-úton elhelyezett lépcsők és korlátok költségeit 
is födözhettük s egyesületünk pénztárát csak az építés 
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befejeztét követő év őszén teljesített tatarozási munká
latok terhelték. A megmaradt 5’73 koronát pénztárunkba 
utalványoztuk.

Felejthetetlen tagtársunk emlékét első sorban a 
Szaniszló-út őrzi, melynek elkészültéről már a múlt köz
gyűlésnek tettünk jelentést. Pótlólag most csak annyit 
említünk meg, hogy az útnak a Tettye fölötti sziklás 
talajon készült részén fenyőcsemetéket ültettünk, hogy 
Mócs Szaniszló kedvenc fái szegélyezzék az utat, mely 
az ö nevét viseli.

Befejeztük ezenkívül a Szaniszló-pihenöjét is a 
hegyoldalon lévő kis fenyőerdő árnyékában, hol úgy 
szeretett nyugodni a munka után. Terméskőből készült 
tömb ez, melybe fekete gránittábla van elhelyezve a 
következő fölirással:SZANISZLÓ PIHENŐJEDR. MÓCS SZANISZLÓ CISZT. R. TANÁRNAK,A TERMÉSZET LELKES BARÁTJÁNAK, A M. E.BUZGÓ MUNKÁSÁNAK EMLÉKÉRE,TISZTELŐI ÉS BARÁTAI TÁMOGATÁSÁVAL 

Állította a mecsek-egyesület 1905. évben.

Az emlék előtt kőpad áll s maga az emlék boros
tyánnal van körül ültetve.

A fölavatási ünnepséget sok akadályozó körülmény 
miatt csak szeptember 5-én lehetett megtartani. Ezen 
nap délutánján az elhunyt tagtárs rokonai, tisztelői és 
barátai nagy számban gyülekeztek a Tettyén, honnét 
1/46 órakor indultak meg a Szaniszló-úton, melynek 
szépsége — különösen a Tettye sziklái közti részlet — 
általános tetszésben részesült. A pihenő előtt szépen 
díszített emelvény volt elhelyezve, melyről Balog Károly 
alelnök úr Ö méltósága a következő szép beszéddel 
avatta föl a pihenőt:

összegyülekeztünk itt a szép Mecseknek ezen kies 
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helyén, hogy felavassuk Mecsek-Egyesületünknek leg
újabb alkotását s ama férfiú emlékének szenteljük ezt, 
aki amily hű és igazi szeretettel szolgálta az Urat ott 
lenn, a tömjénillatos szent oltár előtt, oly hű és igaz 
szeretettel áldozott szíve oltárán a mindenség alkotójá
nak, annak ebben a másik templomában, amelynek 
kupolája oly áldólag, oly szeretöleg, oly egyesitöleg 
borul fölénk.

Mócs Szaniszló emlékének szenteltük e helyet s 
most, midőn ennek ünneplésére összegyűltünk, — mind
nyájunknak, akik őt ismertük, lelki szemeink előtt lebeg 
a szeretet glóriájától körülsugárzott alakja, jóságos 
szemeinek szelíd tekintetével, — a maga egész szerény 
valójában.

Mócs Szaniszlónak a tanári pálya az emberi hiva
tásoknak egyik legnemesebbikét, a haza reményeinek, 
az ifjúságnak tanítását, vezetését — tette életének fel
adatává. Ennek a feladatnak szentelte ő szerető szívének 
minden dobbanását, ez töltötte be az ő lelkét teljesen; 
azt a nemes idealizmust pedig mely létünket meg
aranyozza s melyet az őt rajongó szeretettel környező 
tanítványainak szíveibe csepegtetett — nagy részben itt 
merité: a Mecseknek madárdalos ösvényein s amott a 
firn hófehér mezébe öltözött svájci hegyóriások üde 
légkörében abból a szent forrásból, mely ha nem is a 
testnek, de igenis a léleknek, a kedélynek örök ifjúságot 
ad s amely a természet minden igaz barátja számára 
a természet öléből fakad.

Mócs Szaniszló nevét nem vette szárnyaira a hír; 
de nem is tartozott ő azok közé, akik az élet verseny
pályájának porában lihegve küzdenek, hogy pályabérül 
elnyerjék a dicsőség, a hírnév, a halhatatlanság dics- 
koszoruját s — ha sikerült ezt elnyerniük s letűnnek az 
élet színpadáról, — vajmi gyakran hidegen hagyják 
maguk után a szíveket! . . .

Mócs Szaniszló emléke a szeretet. A Szeretet volt 
az ő életeleme. Szerette Istenét, hazáját; emberszerető 
volt a szó legnemesebb értelmében: elnéző és könyö
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rületes: a leggondosabb atya szivének melegével sze
rette tanítványait s mily szép példája a minden áldo
zatra kész szeretetnek az, a mellyel korán árvaságra 
jutott rokonairól gondoskodott.

Ennyi és ily nagy szeretetnek tüze nem hamvadhat 
el a távol idegen földben porladó szívével; — úgy 
érzem annak lángja most is itt lobog közöttünk!

S a ki így tudott szeretni, annak szeretete nem 
maradhatott viszonzatlanúl.

Szerettük is őt mindannyian s mindnyájunk szívén 
keresztül sajgott a fájdalom, mikor váratlanéi jött ha
lálának vettük hírét, — szeretetünk volt az, mely a pécsi 
társadalom minden rétegében megnyilatkozott, midőn 
egyesületünk — a boldogult meghitt, jó barátjának Kiss 
József tanár úrnak kezdeményezésére, Mócs Szaniszló 
emlékezetének megörökítése végett gyűjtést rendezett. 
Nem remélt mennyiségben gyűltek be az adományok s 
Pécs sz. kir. város tanácsának támogatása és Suba erdő
mester úrnak — kit szintén szoros baráti kötelék fűzött 
a boldogúlthoz — szíves előzékenysége mellett lehet
ségessé tették a Mecsek-Egyesíilet ez alkotásainak meg
valósítását.

Szaniszló útja,Szaniszlópihenője! Legyetekmost és a 
távol jövőben hirdetői annak, hogy a mi sokszor sivárnak 
nevezett korszakunk is meg tudta becsülni azt, aki 
hivatásának szerény és becsületes munkása volt, — a jó 
és igaz embert!

Te pedig, a Mecsek vándora, ki e kies helyen 
majdan rövid pihenőre térsz, — szentelj egy áldó gon
dolatot ama férfiú emlékének, ki áldásos munkásságának 
e helyen oly szívesen pihente ki fáradalmait, — aki oly 
igaz barátja, oly buzgó és munkás tagja volt Egyesü
letünknek s aki oly rajongó szeretettel szeretett Téged 
— örökszép, felséges természet!“

Szem alig maradt szárazan a szónoki hévvel, majd 
a meghatottságtól remegő hangon elmondott beszéd 
alatt, melynek elhangzása után Majorossy Imre kir. 
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tanácsos, Pécs szab. kir. város polgármestere mondott 
köszönetet a M. E.-nek a következő szavakban:

„Büszkeség tölt el, hogy ezen az ünnepségen Pécs 
sz. kir. város közönségét képviselhetem. Bár nem hiva
talos az ünnepség, mert hisz ez a társadalom ünnepe, 
de a társadalom a város közönsége s így indíttatva 
érzem magamat arra, hogy midőn annak a férfiúnak 
emlékét ünnepeljük, aki nem magának, hanem a társa
dalomnak élt, köszönetet mondjak a város közönsége 
nevében mindazoknak, akik az emlékoszlop felállításá
hoz hozzájárultak és pedig főleg Balog Károlynak az 
ünnepi szónoknak és Kiss József reálisk. tanárnak, aki
től ez a szép eszme származott.“

Meghatva távoztunk a szeretet ünnepének szín
helyéről, hol a természet igaz fiának emléke van meg
örökítve, aki példaképe volt a munkaszeretetnek és 
kötelességtudásnak s lelkes munkása egyesületünknek.

Itt említjük meg, hogy a múlt nyáron a titkár 
vezetése alatt a M. E. több tagjából alakult utazótársa
ság kereste föl Berlinben Mócs Szaniszló sírját és sír
kövére egyesületünk nevében bronzból készült pálma- 
ágot helyezett el, melynek szalagján a következő felirat 
olvasható:

Buzgó munkatársának a Mecsek-Egyesület, Pécs.
Ezekben számolunk be mindazoknak, akik kedves 

társunk emlékének megörökítésére adományokkal járulni 
szívesek voltak.

Az előbb említett nagyobb munkálatokon kiviil a 
sétautak nagyrészét is újra kavicsoztattuk, sőt a jövő 
évi tatarozásra is nagyobb mennyiségű murvát gyűj
töttünk, hogy kora tavasszal a téli károk nyomait 
kijavíthassuk.

Több helyen fölujítottuk az átjelzéseket és sza
porítottuk a jelzőtáblákat; de sajnos, hogy roszakaratú 
emberek ezeket még ma is letörik és elpusztítják 
Hisszük azonban, hogy a lakosságnak kevésbbé művelt 
része és az éretlen suhancok is be fogják látni idővel 
azt, hogy egyesületünk tevékenységével a köznek tesz
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szolgálatot s munkásságának áldásaiban épen úgy része
sülnek ők is, mint a tagdíjjal áldozatot hozó tagtársaink. 
Ha ennek tudatára jutnak, akkor megszűnik ez a Van
dalismus s fáradozásaink gyümölcsei nem fognak évről- 
évre kárba veszni.

Részben az egyesület közbenjárásának köszönhető 
a Péter-utca rendezése is, melyet Pécs város a M. E. 
kérésére nagy áldozattal készített. Bírjuk a város gazda
sági tanácsosának ígéretét, hogy az utca felső szakaszán 
egész a Zsolnay féle szőlőig egy gyalogútat is fog 
építtetni, melynek fenntartását a választmány vállalta 
magára. Ennek a gyalogúinak elkészítésével a Kardos- 
úthoz juthatás kérdése teljesen meg lesz oldva, mert a 
gyalogjárón még a legnagyobb eső után is száraz lábbal 
kereshetjük föl erdei sétautainkat. Fogadja a város 
közönsége s a munkálatokat teljesítő tanácsos úr 
egyesületünk hálás köszönetét.

Pécs város törvényhatóságához az 1904. február 
7-én tartott rendes közgyűlés megbízásából 69/1903. 
sz. a. beadott azon kérelmünk, hogy a város fölötti 
erdőterület a rendes üzemtervből kivétessék, kedvező 
elintézést nyert. Pécs sz. kir. város törvényhatósági 
bizottsága által 1905. aug. 21. és 22-én tartott rendes 
közgyűlésből 201/32462 sz. a. átirat érkezett egyesüle
tünkhöz, melyben arról értesítik a választmányt, hogy:

a tanács a kérvény elbirálhatása végett erdöfelügyelő 
közbejöttével helyszíni szemlét rendelt el s a kikül
dött bizottság a kérés teljesítését a maga részéről is 
kívánatosnak tartotta, mégis erdőfelügyelő szakvéle
ménye alapján azon módosítással, hogy ezen erdő
résznek véderdővé való kijelölése mellőztessék, mert 
eltekintve attól, hogy a véderdő az erdőbirtokos kezét 
teljesen megköti és semmit sem jövedelmez, e helyen 
a talaj- és terepviszonyok a véderdővé való kijelölést 
és véderdőként való kezelést nem követelik meg.

A bizottság javaslatához csatlakozik a tanács is, 
mely ily értelemben tesz előterjesztést, mit a törvény
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hatósági  bizottság is helyeslőleg tudomásul vesz és 
elhatározza, hogy

a C üzemosztályban az üzemterv szerinti mecseki 
háromszögelési pontot a 40. számú osztagba beszö- 
gellő idegen szőlőterület legészakibb pontjával össze
kötő vonaltól keletre eső terület az eddigi üzemmód
tól eltéröleg külön üzemosztálylyá átalakíttassák és 
szállaló üzemben kezeltessék. Ennek megfelelőleg a 
C üzemosztályra nézve az erdészeti hivatal által két 
külön üzemterv dolgozandó ki és megbizatik a város 
tanácsa a további intézkedésekkel.

Örömmel adunk hirt a törvényhatósági közgyűlés 
ezen nemes határozatáról és azt hisszük nemcsak mi, 
hanem a város minden egyes lakosa hálás ezért a 
határozatért, mely eloszlatta azon aggodalmat, mely 
lelkünkre nehezedett, hisz ezen erdőrész letarolása 15 
évi fáradságos munkának eredményét döntötte volna pár 
fejszecsapással halomra.

A Tettye rendezéséhez is megtettük az első lépést. 
A költségek megszerzésére egyesületünk igazgatója a 
múlt idényben ismét két ünnepélyt rendezett, melyek 
anyagilag bár nem sikerültek úgy, mint az előzők, 
mégis pár száz koronával gyarapították a rendezés 
céljaira eddig összegyűjtött kis tökét. Ebből az összeg
ből elsősorban is a romokat tataroztattuk, úgy hogy 
most ismét évek hosszú sorára biztosítva van azok 
fennmaradása, másodsorban a Tettye-utcából egy 21/2 
méter széles, 350 méter hosszú szerpentin útat épít
tettünk a Tettye fensikig, melyet az őszszel be is fásít— 
tattunk s a puszta terület egy részét cserjékkel ültettet- 
tük be és a romok környékét védő korlátokkal láttuk 
el. Mindezen munkálatokat egyletünk igazgatója teljesí
tette, ki a Tettye rendezésén a legnagyobb odaadással 
buzgólkodik s kinek ezen a téren kifejtett munkásságát 
a választmány azzal hálálta meg, hogy 35/1905. sz. 
határozatával az előbb említett útat Gyuri-útnak nevezte 
el. Megemlítjük még, hogy a Tettye fensikon 10 drb. 
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díszes padot helyeztünk el és a villamos 'vezetéket is 
célszerűbben alakíttattuk át.

Ezek a munkálatok azonban csak az első lépéseket 
képezik a Tettye végleges rendezéséhez, melynek nagy 
munkája a város közönségére vár. Ily feladat megol
dására az egyesület nem rendelkezik elég anyagi erővel 
s hálás közönségét sem adóztathatja meg évről-évre.

A múlt évben kimutatott Tettye-alapból a végzett 
munkálatokra 3861'81 koronát fordítottunk s a padok 
beszerzésére is 220 koronát adtunk ki. Pénzkészletünk 
jelenleg 463'14 kor., s leltári tárgyakban is mintegy 
1200—1500 korona áll a Tettye-alap rendelkezésére

A meteorologiai pavillon fölállítása is már a közel 
jövő feladatát képezi s bár nem áll még az egész összeg 
rendelkezésünkre, reméljük, hogy az új városház föl
avatása után a kis időjelző házikót elhelyezhetjük és ez 
is hirdetni fogja tagtársaink áldozatkészségét és a Mecsek- 
Egyesület tevékenységét. A múlt évben kimutatott 854'09 
koronához az idén Galamb Gyula tagtársunk küldött be 
8 koronát, melylyel az alap 862 09 koronára szaporodott, 
mely összeget az időközi kamatok 892'05 koronára nö
veltek. Még pár száz koronára lesz szükségünk, hogy a 
tervezett időjelző költségei teljesen födözve legyenek, de 
bízunk a tagtársak áldozatkészségében, a társaskörök 
támogatásában s a város nagylelkűségében, hogy e szép 
terv megvaiósítását elősegítik.

A f. évben tagtársaink részére több kedvezményt 
sikerűit kieszközölnünk, melyeket annak idején közöltünk 
a tagtársakkal s jelen évkönyvünkben külön is lenyo
matjuk, hogy mindenkinek birtokában legyen, ha netán 
az annak idején szétküldött körlevelet nem vették volna 
kézhez. Megjegyezzük, hogy a D. G. H. T. kedvezmé
nyét csak a múlt évre kaptuk meg s annak az 1906-ik 
évre való további érvényesítéséért kérvényünket az igaz
gatósághoz már beadtuk s hisszük, hogy az kedvező 
elintézést nyer. Kedves kötelességet teljesítünk, mikor 
Straka Ferenc bányaigazgató úrnak szíves közbenjárá
sáért hálás köszönetét mondunk, mert az ő fáradozásainak 



tudhatjuk be azt, hogy egyesületünk tagjai Passautól 
Orsováig használhatják a kedvezményt, a mit egy túrista 
egylet sem élvez.

Könyvtárunk a f. évben a következő művekkel 
szaporodott: Turisták Lapja (1905. évf), Turista Közlöny 
(1905.), Erdély (1905.), Magyar Kárpát-Egyesület év
könyve (1905.), Mittheilungen des D. u. Ö A. (1905.), 
Zeitschrift des D. u. Ö. A. (1905.), Deutsche Alpenzeitung 
(1905.), Flórián Károly: Barangolások a Magas Tátrában 
(szerző ajándéka), Gáspár Ferenc: 13000 mértföld gőzzel 
és vitorlával, Harmatzi Lóránt: Vizen és szárazon, Jászai 
Rezső: Útirajzok és tanulmányok, Déli Kárpátok 1905. 
(a Délvidéki Kárpát-Egyesület ajándéka), Franz Günther: 
Der Harz, Ludw. Neumann, Der Schwarzwald, F. von 
Zobeltitz: Berlin, Hippolit Haas: Neapel.

Egyesületünket a f. évben is többen támogatták 
adományaikkal s elsőhelyen emlékezünk meg Pécs város 
közönségéről, mely az elmúlt évben ismét 1000 koronával 
segélyezte egyesületünk pénztárát — és a Pécsi Takarék
pénztárról, mely most is 200 koronát küldött át hozzánk. 
Fogadják a nemes adakozók a közgyűlés háláját nagy
lelkű adományukért, melylyel bennünket nehéz feladataink 
megvalósításában segítettek.

Hálával tartozunk Suba Rezső városi erdömester- 
és Wenk Ferenc 'püsp. föerdész uraknak szíves támo
gatásukért, úgy a helyi sajtónak, mely törekvéseinkben 
mindig hathatósan pártfogolt. Örömmel említjük meg, 
hogy a Pécsi Napló turista rovata rendesen beszámolt 
nemcsak a helyi, de az országos és külföldi nevezete
sebb turista mozgalmakról is, úgy hogy tagtársaink 
ezekről mindig kellő értesítést nyertek.

Egyesületünkbe a f. évben 138 új tag lépett be, 
és pedig 1 örökös, 1 alapító és 136 rendes; kilépett, 
illetőleg eltávozott 53, meghalt 11, s így a szaporulat 
74. Kérjük t. tagtársainkat, hogy a jelentéshez csatolt 
gyűjtő-ív felhasználásával ismerőseik körében újabb 
tagokat gyűjteni szíveskedjenek, mert csak a közönség 



minél lelkesebb támogatása mellett valósíthatjuk meg 
szép és nemes feladatunkat.

Elhunyt tagtársaink a következők: Czirer József, 
dr. Dobszay Antal, Graff Károly, Littke József, Lum- 
nitzer Béla, Pinterich Lajos, Ribás János, Ruepprecht 
Nándor Schaffer Béla, Szabó Károly és dr. Zsolnay 
Gyula Áldás legyen emlékezetükön!

Az elmúlt évben megalakult barlangkutató osztály 
is szorgalmas tevékenységet fejtett ki, de részben a ren
delkezésére álló összeg csekély volta, részben a kezdet
ben felmerült akadályok miatt nagyobb eredményeket 
nem mutathat föl. Ez különben természetes és előre 
látható dolog volt, mert hisz az ily természetű munká
latok csak hosszabb idő után vezethetnek teljes sikerre. 
Hisszük azonban, hogy a barlangkutató osztály tevé
kenységének s a munkálatokat vezető Myskowszky Emil 
tagtársunk buzgalmának meg lesz a kívánt eredménye s 
az évek múlva majd erre járó turisták nemcsak a föld 
fölött, de alatta is megtalálják egyesületünk fáradtságot 
nem ismerő buzgóságának nyomait. A barlangkutatás 
céljaira a múzeumok és könyvtárak országos főfelügye
lősége az elmúlt évben 521'60 koronát engedélyezett, 
melynek fejében a barlangban található régészeti és 
őslénytani tárgyakat a helyi múzeumhoz fogjuk juttatni. 
Ezt az összeget még nem használtuk föl, hanem a jövő 
év munkálataira fogjuk fordítani. Köszönetet mondunk e 
helyen az országos főfelügyelőségnek, mely az összeget 
engedélyezte és a város tanácsának, mely azt dr. Tichy 
Ferenc mindannyiunk hálájára méltó lelkes ajánlatára 
nekünk megszerezte

Mielőtt jelentésünket befejeznénk, egy a közelmúlt
ban történt örvendetes eseményről is meg kell emlékez
nünk, bár tudjuk, hogy ez minden tagtársunk előtt isme
retes. Ö Felsége a Király, december havában, szeretett 
alelnökünket a pécsi kir. Ítélőtábla elnökévé nevezte ki. 
A város minden polgára e tényben az igazi érdem el
ismerését és méltánylását látta s általános volt az öröm, 
hogy erre az előkelő állásra azt a férfiút állította a 
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király kegye, aki az igazságügy terén való hivatottságával és 
lekötelező modorával mindenkinek tiszteletét szerezte meg.

Reánk Mecsek-Egyesületi tagokra nézve kétszeres 
az öröm, hisz egy nagy gond esett le a szívünkről azzal, 
hogy itt marad köztünk, a Mecsek közelében, melyet 
annyira megszeretett s mely az ő eddigi munkásságának 
és a természet szépségei iránt való szeretetének mind
nyájunkat túlélő tanúja, s él bennünk a remény, hogy 
nem fogja elhagyni egyesületünket se, melynek érdekeit 
mindig oly szeretettel istápolta.

Fogadja Ö méltósága az egyesület összeségének 
üdvözletét s szeretetének kifejezését és kérjük legyen 
ügyünknek ezután is lelkes apostola; mi a magunk 
részéről biztosíthatjuk, hogy nemes szándékaiban mindig 
odaadó és buzgó munkatársai leszünk s örömünkre fog 
szolgálni, ha bölcs vezetése alatt egyesületünk fölvirá- 
goztatásához mi is valamivel járulhatunk.

M. T. K! Ezekben számot adtuuk az elmúlt év 
eseményeiről; jelentésünk világot vet munkásságunkra 
és azon irányelvekre, melyek bennünket intézkedéseink
ben vezéreltek. Ezek után nincs más hátra, minthogy 
köszönetet mondjunk Önöknek azért a kitüntető bizalom
ért, amelyet belénk helyeztek, mikor az egyesület ügyei
nek vezetésével ezelőtt 3 évvel megtiszteltek. Meg
bízatásunk az elmúlt évvel lejárt s mi tisztségeinket 
vissza tesszük az Önök kezeibe, hogy azokkal nálunk 
tán hivatottabbakat tüntessenek ki. Az Önök feladata 
most bírálatot mondani a mi ténykedésünkről s mi 
bízunk abban, hogy az Önök bírálata nem lesz elítélő 
mert ha tán nem is tudtunk minden feladatunknak meg
felelni, de ügyszeretetünket és jóakaratunkat senki sem, 
vonhatja kétségbe. Lelkiismeretünk e tekintetben teljesen 
nyugodt, mert minden alkalmat megragadtunk, hogy 
egyesületünk fölvirágoztatásán munkálkodjunk s az 
elérhetőt megvalósíthassuk.

Előttünk mindig ez a jelszó lebegett:
Viruljon, éljen a M. E.

Kérjük jelentésünk tudomásúl vételét !



A barlangkutató bizottság jelentése.
Mélyen tisztelt Közgyűlés!

Van szerencsém — az abaligeti barlangban — f. 
év folyamán foganatosított barlangkutatási, — illetve 
föltárási munkálatokról következőkben beszámolni:

Az abaligeti barlang kiterjedésére vonatkozó elő- 
leges tanulmányok, — melyek egyrészt a föld alatt, — 
tehát magában a barlangban és a közeli töbörökbe való 
leszállással, — másrészt a külszinen való bejárás útján 
— még a múlt év nyarán foganatosíttattak, — oly 
adatokkal szolgáltak, — melyeknek révén a meglévő 
barlangjáratokon kívül nemcsak szintes irányban — 
illetve síkban, — hanem függőleges irányban fölfelé, 
tehát étage szerű kifejlődésére, a legnagyobb valószinii- 
séggel következtethetünk.

Az általános tájékoztató kutatási mukálatok tehát 
erre bazirozva f. évi április hó 5-én megkezdődtek, — 
sajna — ez alkalommal csak meglehetősen szűk keret
ben, miután a rendelkezésre álló alap egy részét, mind
járt elején a szükséges eszközök és anyagok beszerzé
sére kellett fordítani. A tulajdonképeni költségek fede
zésére így, sokkal kisebb összeg maradt fel, mintsem 
az ez évre tervezett munkákat befejezhettük volna.

A kutatási munkálatoknak tervszerű irányban tar
tására egy, még szintén az elmúlt év nyarán magán
céljaimra készített térkép szolgált, a mely a helyszínen 
való tájékozódást nagyban elősegítette. Jelentésemben 
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foglalt fixjelzések, ezen a térképen kitüntetett adatokra 
vonatkoznak.

Mivel a barlangkutatások főleg első stádiumaikban, 
daczára az ilyenkor felmerülő kiadásoknak a legritkább 
esetekben mutatnak szemmel látható eredményeket, ez 
alkalommal pedig bennünket azon szempont vezérelt, 
hogy már eleinte is legalább valamit produkálhassunk, 
ezért a munkások egyrészét a bejárattól: 41'356 m.-re 
eső 4. számú fixpontnál balra nyilló barlangjárat tovább-- 
hajtására osztagoltam, a munkások másik részével pedig 
a barlang oldalait és főtéjét illetve boltozatát vizsgáltuk 
meg lépcsről-lépésre a bejárattól kezdve egész a jelen
leg bejárható pontjáig, esetleges oly szabad nyiladékok 
felfedezése czéljából, melyek úgy a szintes mint a 
függőleges sikbani továbbhatolást lehetővé teszik.

Ama föltevést, hogy a jelenlegi barlang fölött még 
egy emeletnek léteznie kell (a mely már teljesen kifej
lődött cseppkőképződményekkel van borítva) beigazolva 
láttuk a barlang boltozatából kiinduló u. n. aknás üregek 
létezésével, a melyek az étage-szerü barlangok elmarad- 
hatlan jelleges kísérői. így pl. a bihari meziád-i, jászói 
és a lueg-i barlangokban az egy, két, illetve öt emeletes 
üregrendszert, ily kürtőszerü aknás üregek hatják át 
keresztül kasul.

Barlangunkban két ilyen kürtőt vizsgáltunk meg, 
és pedig a 10. sz. jelölt fixpontnál lévő u n. pisai 
torony név alatt ösmert kürtöt, a 16., 17., sz. fixpontok 
közötti üreg jobb oldalán felnyúló kettős szakadékot, 
végül a Dómnak nevezett hatalmas omladéküreget. Az 
itt tapasztaltak bővebb ismertetésére, mivel csakugyan 
érdekes támpontokat szolgáltattak, még visszatérünk

Addig, mig az előbb említett tájékozódó munkála
tok folytak, a 4. számú oldaljáral továbbhajtása serényen 
haladt előre, a mint azt csak a körülmények megenged
ték ; mivel kiadott rendelkezés szerint különös gondot 
kellett a munkásoknak forditaniok a beiszapolt kitöltési 
anyagban előjövő s beágyazott csontmaradványokra is.

Ha a barlang előtti völgyből visszapillantva figyel
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mesebb tekintetre méltatjuk a domboldalt, mihamar 
észreveszünk egy, a barlangtól balra kblül 300 lépésre 
eső s avval csaknem egyközösen haladó siippedési 
vonalat, mely alant a völgyben külszínre törő vizkiömlő 
szakadékban végződik. Ezen siippedési vonalat diagoná- 
léban haladó másik horpaszerü völgyelet köti össze a 
barlangunk fölötti igen jól kivehető süppedésekkel. Ha 
tehát e körülményeket egybevetjük a barlang alaprajzi 
térképével, lehetetlen észre nem venni azt az okozati 
összefüggést, mely a 4 sz. oldaljárat, a felette elvonuló 
süppedés iránya, valamint annak képződése között 
létezik.

Röviden, — eme siippedési vonalak — alattuk lé
tező s eddig ösmeretlen barlangjáratok létezését bizo
nyítják, melyek közül az egyközösen haladó alatt 
valószínűleg szabad és így bejárható üreg van, mert hiszen 
abból jelenleg is kifolyó patak csörgedez, a diagonálé 
alatt pedig a most feltárás munkájában álló 4. sz. oldal
járat húzódik. Az eddig itt történt kivájjás összes hossza: 
30 métert tesz ki.

A szintes síkbani további föltárás céljából, ugyan
ezen munkáscsapat még egy helyen tett kísérletet és 
pedig a barlang jelenlegi végén létező tó mögötti szik
lafal áttörésével.

Hogy a barlang a tó mögött még tovább húzódik, 
az a külszínen látható s egy vonalban haladó töbörök 
révén bizonyossággal állítható. Az a sziklafal tehát, a 
mely a tó mögött elzárja a tovább hatolást, nem egyéb, 
mint egy syphon képződmény, a milyen barlangunkban 
több is látható — de már elmosott állapotban. így pl. 
a 13. és 15. sz. utáni syphon maradványok érdemelnek 
különös figyelmet.

A tó mögötti syphon áttörésének megkísérlésével 
tehát azt akartuk kipuhatolni, valjon az minő vastag
sággal bír, de érdeklődtünk aziránt is, esetleg mily mélyen 
nyúlik annak éle a tó vizébe.

Mindenekelőtt a tó vizének niveauját apasztottuk, 
de azt, sajna a talp csekély esése miatt, csak mintegy
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50 cm-nyire sikerült lejjebb szállítani. Nem maradt tehát 
más hátra, mint a sziklafalat robbantás útján meggyön
gíteni. Négy napi szakadatlan robbantás után mintegy 
másfélméterrel sikerűit beljebb hatolni az igen szilárd 
mészközetbe. De mivel a megkopogtatás hangjából 
ítélve, még tetemesebb vastagságra lehetett következtetni, 
az odabolás munkáját beszüntetve, a 4. sz. oldaljárat 
munkálatait ismét fölvették. Ez úton tehát, legalább 
egyelőre a szintes iránybani továbbhatolásról le kell 
mondanunk, mert más helyen kisebb költséggel és fá
radsággal, hamarabb érhetjük el kitűzött célunkat.

Jelentésem elején jeleztem, hogy a kürtőszerű üre
gek érdekes és figyelemreméltó támpontokat szolgáltat
nak, a függőleges iránybani továbbhatolásra vonat
kozólag.

Á térképen 10. sz. jelölt aknás-üreg oly jelleges 
kifejlődéssel bír saját nemében, hogy más nevesebb bar
langban is alig találtam ehhez hasonlót. Magassága, 
mini a hogy azt szemmel megbecsülhettem s az acetylén 
lámpa fényeffectusa megengedte: mintegy 15—20 mé
terre tehető: szélessége alúl: 2—3' 1/2 m., fölfelé azonban 
konikusan mindjobban szűkül.

Hogy fölfelé szabad és külszinttel közlekedésben 
álló üreggel összefüggésben van, azt a talpon meggyúj
tott szalmarakás lángjának kitűnő huzatjából mindjárt 
kivettem.

Már ez az egy körülmény magában is eléggé bi
zonyítaná, hogy fölfelé eddig ösmeretlen üregeknek kell 
létezniük; de személyesen szintén volt alkalmunk erről 
megbizonyosodni, a mennyiben a felállított tűzoltó-létra 
legfelső fokáról világosan ki lehetett venni egy tágasabb 
üregnek nyílását, fejünk fölött cca. még 4—5 méter 
magasságban. Ez alkalommal jellemző, egy nyugalmában 
megzavart troglophil denevér repült alúlról fölfelé s tűnt 
el ama üreg nyílásán

Hasonló támpontokat szolgáltatnak a 17. sz. előtti 
tágasabb kettős kifejlődésű szakadékok. De mégis avval 
a különbséggel, hogy itt a függőleges szakadék előbbi-
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nél még magasabban emelkedett fejünk fölött s csakis 
a legfelső, a lámpa fénye által alig megvilágított részek
ben vehettünk ki, ide betorkoló üregeket.

A mi a barlang végén az u n. „Dóm“ terjedel
mes üregének, az étage-szerű jelleg létezésére való 
bizonyságát illeti, az kétségtelenül elvitázhatlan tényként 
áll előttünk.

Az a több százezer köbmétert kitevő beomlott 
szikla és kőzettörmelék, a mely ott borzasztó szépsé
gével lebilincseli figyelmünket, egy kataklyzmának 
eredménye.

Az eset megoldásáúl kétféle magyarázatot állítha- 
hatunk föl, de mindenképpen az étage-létezésének föl
tételével, mert előre kell bocsátanunk, erre nézve meg
dönthetetlen bizonyítékunk van és pedig ama víztiszta 
vastag Stalagmit fölfedezésével, a mely a „Dóm“-ban 
látható törmelékkúpban, beágyazva találtatott.

Ehhez hasonló cseppkőképződmény egész alsó bar
langunkban sehol sem látható, de itt az ilyen eddig még 
nem is képződhetett, mivel ezt illető elöföltételek nin
csenek meg, vagy legalább is legnagyobb részben hi
ányzanak.

Tehát hogy ez a cseppkő darab az alsó barlangból 
eredt légyen, az ki van zárva; de igenis egy felső 
emeletből; hogy mikép, azt a következőkben igyekezem 
röviden előadni.

A speleologiai ismeretekben való némi jártasságot 
föltételezve, ha a barlangnak a „Dóm“ körüli részét és 
az e fölötti külszínt kissé behatóbban tanulmányozzuk, 
mihamar tudatára jövünk annak, hogy itt oly jelensé
gekkel állunk szemben, melyek egy barlang életének 
végső stádiumához való közellétét jellemzik.

Ugyanis beállhatott az az eset is, hogy a felső 
emelet boltozata magassági kiterjedésében elérte a maxi
mumot, de viszont a hegytető szintje denudátió, tehát 
külső geológiai tényezők közreműködése folytán — le
szállt arra a minimumra — a mikor már a felső eme
leti barlang boltozata nem volt képes a kőzettakaró 

7*
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nyomását többé ellensúlyozni s ekkor az beszakadt. 
Ha tehát most a beomlás következtében oly mennyiségű 
törmelék hullott le az emelet talpára, hogy az ennek 
nem állhatott ellen, az is keresztül tört s a törmelék a 
földszinti — jelenleg ösmert — barlangba került.

Hogy eme kataklyzma a hegygerinc egész confi- 
gurátiójában mily alakváltozást idézett elő, azt legjobban 
láthatjuk, ha fölmegyünk az abaligeti kálváriahegy csú
csára s onnan visszapillantva szemügyre vesszük azt a 
dombot, mely alatt barlangunk végig vonúl.

Azonnal és világosan szemünkbe ötlik annak sa
játos kráterszerű alakzata éppen a „Dóm“ fölötti részen, 
úgy, hogy már csak ez az egy körülmény is önként 
valamely barlangi beomlás megtörténtét juttatja eszünkbe.

Ez az eset — mint jeleztem — más módon is 
történhetett, de olykép, hogy az előbb leírt jelenségnek 
csak első felvonása játszódott le. Az emelet talpa volt 
olyan szilárd és nem tört keresztül a beomlás követ
keztében ; a beszakadt szikladarabok — törmelékkúp 
alakjában — így tehát a felső barlang talpán megma
radtak s meg is állapodtak. Abban az esetben, ha a 
jelenség e második modus szerint ment végbe, kutatá
saink alkalmával a felső barlangba jutva, erről meg is 
fogunk győződhetni.

A „Dóm“-ban látható és összevisszaságukban fekvő 
szikladarabok e szerint csakis az emelet talpának ön
súlya következtében való beomlás révén jutottak a föld
szinti járatba.

Ez is gyakori eset a barlangok életében. Az emelet 
talpa hasonló módon gyöngült meg — mint azt már 
előbb is láttuk — míg végre a beszakadás stádiuma 
bekövetkezett.

Ennek illusztrálásakép említem föl az adelsbergi 
barlangban látható s nagyszerű dimensióval lebilincselő 
utolsó üreget a „Kálváriát“, vagy pedig Biharban a 
meziád-i barlangnak több helyen beszakadt emeleti 
talpát, a mely különben a speleologiában — mondhatni 
— páratlanúl álló példát szolgáltat.
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Barlangunkban tehát ezekkel analóg esetet lát
hatunk.

Egybevetve az előadottakat, kimondhatjuk: hogy 
barlangunk csakugyan megérdemli a további komoly 
kutatást. De itt előre is kijelenthetem, hogy oly körül
ményekkel állunk szemben, melyek nem igen tálalnak 
élénkbe — könnyű szerrel elérhető eredményeket, mint 
sok más barlangban.

Eredménynek lennie kell, azt következtetéseink 
alapján bizonyossággal állíthatjuk, de ezt a jövőben 
csakis kitartó, el nem csüggedő válvetett munkával és 
természetesen kellő anyagi támogatással fogjuk csak el
érhetni.

Pécs, 1905. évi december hó 25-én.

Myskowszky Emil, 
bányafelügyelő.



BEVÉTEL A Mecsek-Egyesület pénztári

I. Tagsági dijak:
874 rendes tag után á 4 K. .

57 vidéki „ „ á 4 „
1 hátralékos tag után á 4 K.
1 alapító „ „ á 20 „

3496
228

4
20 3748

II. Adományok, kamatok:
Pécs sz kir. város segélye . . 1000
Pécsi Takarékpénztár adománya 200 —
Betétek utáni 3 72% kamat . . 84 15 1284 15

III. kiadványok:
Eladott levelező-lapokért. . . 180 80

„ térképekért................... 5 76
„ vezetökönyvekért . . 31 20 217 76

IV. különféle bevételek: 
Eladott borból befolyt. . . . 223 40
Kölcsön Örököstagsági könyvből 2000 —
Klapok Alajos 3 negyedévi fiz. 1068 75
Tettye-alapból bevételezve . . 141 40
Fényirda „ „ . . 454 34

62Mócs „ „ . . 5 73 3893
Egyenleg 1905. január 1-én 1607 94

10751 47

3966 Kor. 24 fill.

különféle alapok
Tettye rendezési alap................... 463 Kor. 14
Örökös tagsági » ................... 2000 „ —
Kilátó torony » ................... 413 „ 73
Barlangkutatási » • • • • • 197 „ 32
Időjelző pavillon » ........................ 892 „ 05



kimutatása az 1905-ik évről kiadás

I. kezelési költségek:
Tiszteletdijak............................
Szolga fizetése 12 hóra á K. 50 
Különféle postadijak .... 
Nyomtatványok........................

400
600

58
73

86
30 1132 16

II Építési és javítási költségek : 
Utjelzések és táblák .... 172 58
Uttatarozások (19O5. 790 95, 1906.241'58) 1032 53
Irma-út megépítése................... 5138 48 6343 59
III. Leltári tárgyak beszerzése : 
Könyvek és folyóiratok . . . 66 60
Különféle beruházások . . . 23 60 90 20

IV. különféle kiadások: 
Évi jelentés nyomatása . . . 375 50
Tagdíjak egyesületekbe . . . 35 —
Italmérési engedély................... 20 —
Pavillonok biztosítása .... 20 20
Vásárolt borés kezelési költségek 183 07
Különféle apróbb számlák . . 134 29
Örökös tagsági kölcsön vissza fiz. 2000 — 2768 06
Egyenleg 1905. december 31-én 417 46

10751 47I
Megvizsgáltuk s a vonatkozó okmányokkal összehasonlítva 

teljesen rendben levőnek találtuk.

Pécs, 1905. december hó 31-én.

Koharits N. János Fekete Mihály
Szigriszt Lajos.
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Választmány:Dr. Bokor Emil, kórh. főorvos, Dr. Czirer Elek, Pécs szab.kir. város főorvosa, Dr. Daróczy Aladár, orsz gyűl, képviselő,Eibach Emil, takarékpénztári vezérigazgató,Fekete Mihály, Pécs szab, kir. város főügyésze,Girtl Vincze, kápt erdőmest., Dr. Hang Dániel, főgimn, tanár,Dr. Hanuy Ferencz, theol. tanár,Hetyey Elek, püsp. jószágkormányzó,Hinka László, püsp. jogtanácsos,Dr. Igaz Béla, püsp. titkár,
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Dr. Erreth LajosDr. Feszti Károly (megh.) 15 Glatt IgnáczHinka LászlóHöffler JakabHüffler N. JánosDr. Kaufer Mór20 Kindl JózsefDr. Kiss Emil (Dárda)Dr. Koharits Károly (mh.)Koszits KamillKrasznay Mihály
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Siskovich Tamás (megh.)Skála VenczelSpitzer BéniSpitzer Lajos45 Stirling István (Bécs)Strassar Henrik NosztánySzeifritz IstvánSzily LászlóSzláby Ferencz (megh)50 Szuly JánosVaszary GyulaWiesner Rajmár (megh.) Zsinkó István (megh.) Zsolnay Imre55 Zsolnay MiklósZsolnay Vilmos (megh.)
tagok:

Bodonyban:Dr. Vörös Nándor
Dárdán:15 Bihary Benő Gaal Sándor Gellér OttóDr. Gonda Sándor Dr. Hugel József20 Jilly Viktor
Egerben :Unger Barnabás

Budapesten ;Dr. Békeffy RémigM. Tanítók Turista Egyi- Müller József25 Pálos Ödön
Görösgalon :Nádassy Kálmán
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30

35

40
45
50
55

Kátoly pusztán :Czirer József
Kolozsvárt:Kirchner Hermann Kirchner Hermanné Dr. Lukács Adolf

Magyarpeterden :Mikes József
Mánián :Kolossváry Andor

Mohácson :Kammerer Miksa Kammerer Miksáné Kohn Oszkár Margittay Jolán Szlamay Béla
Pécsett:Abt SándorDr. Altstock Armin Amtmann Károly Andretzky József Angszter Emil Angyal Pál Angyal Pálné Dr. Angyal Pál Dr. Angyal Pálné Antoni Gusztáv Antoni Miklós Dr. Apor Lipót Arady Géza Arnhold Nándor Auber Gyula Auber Vilma Auguszt Ferencz Aulich József Asztalos József

Asztalos NándorÁronffy Józsefné Dr. Áronffy Rókus60 Árpád Gyula Babics Sándor Dr. Bahula József Barla Benő Dr. Barta József65 Bary István Bartosságh Józsa Bauer János Bauer Zoltán Baumann Emil70 Bálint István Bányai Mihály Báter János Beck Gyula Beksics Gyuláné75 Bencze BálintnéBencze Sándor Benczenleitner Sándor Benczenleitner József Benedek László80 Benyovszky Manó Berczely István Berecz Károlyné Berecz József özv. Berecz Károlyné85 Berecz Sarolta Beretvás Sándor Bernhard György Bertalan István Biber Mátyás90 Dr. Biró Jenő Biró József Bitter Illés Blancz József Blaskovics István95 Dr. Blau Adolf özv. Blauhorn Míhályné Dr. Bodó Aladár Dr. Bodó Aladárné Bodolay István100 Bokor EdeDr. Bokor EmilBokross ZoltánBolgár Tivadar



— 108Dr. Bors Emil105 Boronkay Béla Dr. Bors Lajos Borsy Jenő Böbel Ferencz Böck Béla110 Dr. Böhm Jenő Böhm Manó Börötzffy Károly Bözsöny Mihály Braun Ármin 115Breining Leontin Breuer József Dr. Breuer József Brucker Béla Brunner Olivér120 Bubreg János Bubreg Nándor Buday Béla ifjú Dr. Buday Dezső Budai Sándor125 Bugár Ede Burgics Nándor Dr. Buzagits István Buzás József Buzássy Ábel130 Gaflisch Jenő Csabay EmilDr. Cholnoky Ferencz Csarsch Dezső Csarsch Jenő135 Cserv István Cséfáy Flórián Csigó János Csincsák Béla Csukás Zoltán140 Csurda Henrik Csurgay Béla Csernahorszky József Dr. Czirer Elek Czury József145 Czvetkovics Gyula Czvingler Ferencz Daempf Imre Danitz Juliska Darázs Sándor150 Deák János

Debreczeni Géza Dekleva Dénes Dekleva Ignácz Dellin Frigyesné155 Dekleva Ferencz Deutsch Ádám Dr. Deutsch Antal Deutsch Béla Deutsch Kornél160 Dr. Deutsch Zsigmond Dénes Iván Dér Sándor Dillmann Antal Diemár Ernő165 Dinesz György Dirr Frigyes Dittler Aurél Dobra Imre Dobrozseriszky Mátyás170 Dobszay Antal Dobszay István Dobszay János Dr. Doktor Sándor Domján Izidor175 Dorner János Doroszlay Lajos Dorsán Sándor Dorsán Sándorné Döbrössi Alajos180 Dömmel Anzelm Döry István Drasenovits Jenő Duka Achill Edvi Gyuláné185 Eger Zsigmond Dr. Egri Bála Dr. Egry Béláné Egry József Ehn Emília190 Ehrenfest Mihály Eibach Emil Eisenhuth Antal Eizer János Eizer Jánosné195 Előd Ármin J. Engel Gyula J. Engel Richárd



- 109 —Engel JenőEngel Mihály200 Engeszer Miklós Engler Kálmán Erdélyi Vilmos Eötvös Gusztáv Eötvös Jenő205 Fabriczy Elek Farkas Ferencz Farkas Tihamér Fehér Domonkos Br. Fejérváry Imréné210 Fekete József Fekete Mihály Fektér Ferencz Dr. Felber Artúr Fenyőssy Zoltán215 Fenyves Sándor özv. Ferenczy Istvánná Feszti Lehel Feszti Nándor Feszti Rajmár220 Filipovits József Finkey Pál Fischer Ferencz Fischer Ferenczné Fischer József225 Fleischhammer Jenő Fodor Hugó Dr. Fodor Ignácz Dr. Fodor Leó Fodor Mór230 Dr. Folly Gyula Dr Forgon Lajos Förster Eliz Förster Jenő Franki Izidor235 Frank Sándor Friedmann Izidor Friedmann Jenő Fuchs Ádám Fiichsl Arnold240 Füchsl Gizella Fülöp Mór Dr. Fürst Győző ifj. Fürst Gyula Fürst Gyula

245 Fürst Zsigmond Fürst Reeh Hermin Fürst Lipót Füspök |ózsef Gadó Ignácz250 Galamb Gyula Dr. Gál Jenő Gallovits János özv. Ganter Ferenczné Gábor György255 Gebauer Antal Gebauer Gusztáv Gebhardt Ferencz Gebhardt József Geltsch Frigyes260 Dr. Gellér Samu Germann István Germann Ferencz özv. Gianone Anna Gillitzer Juliska265 Gipsz József Girardi József Goldberger Bernát Goldberger Mór Goldhammer Pál270 Gombárovics Kálmán Gosztonyi Gyula Goth Hermin Goth Zsigmond Göbel Gyula275 Gőbel Kálmán Graf Ödön Graics Endre Dr. Greiner József Gresz Károly280 Dr. Grün Sándor Günsberger Lajos Dr. Günter Mihály Dr. Gyenes József Gyikos Péter285 Gyimóthy Gyula Gyömörey Zsigmond Györkő Sándor Gyurits Elek Haas Samu290 Hainess Károly Haksch Emilia
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295
300
305
310
315
320
325
330
335

Haksch Lajos Huziák IstvánHaksch Károly 340 Igalics RádóHalász Bernát Dr Igaz BélaDr. Halász Lajos Inselt SamuHalusz László Istók JenőHanierli Aladár Iványi ZsigmondHamerli Imre 345 Izraelita hitközségHamerli József Jáhl JenőDr. Hang Dániel Dr. Jahoda GáborHankó Gyula akab BélaHanny Gábor akics SzilveszterHantay Lajos 350; akobi FülöpDr. Hanuy Ferencz ancsics LajosHardy Sándor ancsics MilánHartl Gyula ankovics JózsefHefner Antal askovics VilmosHegedűs Imre 355 anovszky HugóHekinger István Dr Jellasich IstvánDr. Heller Ferencz ellasich IlonaHerbert János Dr. Jellasich KárolyHerdlein Lajos ellasich MariskaHering JózsefHerr Ágoston 360 ' eszenszky Elemér eszenszky KálmánHetyey Elek eszenszky LajosHippmann Károly obszt BélaHirn Lajos Dr. Johann BélaHirschfeld Sámuel 365 unász JózsefnéHirschler Dezső usztusz MiksaHirschler Mór tiszti EdeHocli József Kajdi MihályHofer Ferencz özv. Kaltnecker GyörgynHofbauer József 370 Kammerer FerenczHoffer Kálmán Dr. Karcsay SándorHoffmann Ferencz Katona JánosHoffmann Lajos Kaszapovits IstvánHolics Gyula Dr. Käufer lenőHolii Mihály 375 Kaufmann LajosHorváth Antal Kaufmann NándorHorváth Csongor János Kayser LajosHorváth Csongor Jánosné Kádár IstvánHorváth Dávid Kálmán EdeHorváth István 380 Dr. Kálmán MiksaHorváth János Károly IgnáczHorváth Mór Károlyi EmilHöffler Jánosné Károlyi JánosHubalovszky Károly Károlyi SándorHuszár Sándor 385 Keesz Károly



111Kelemen GyulaDr. Kelemen Mihály Dr. Kelemen Mózes Keller István390 Ifj. Keller IstvánKeltz GézaKende AlfrédKenedi NándorDr. Kenessey Aladár395 Dr. Kenessey Aladárné Dr. Kengyel Ernő Kerbolt Ferencz Kerbolt Pál Kerese Miklós400 Keresztény János Kerpner Mihály Kertész Gusztáv Dr. Késmárky István Késmárky Istvánná405 Kész IstvánKim GáspárIfj. Kindl József Kisasszondy GézaKiss Ernő410 Dr. Kiss IstvánKiss JenőKiss JózsefKiss LajosKisszely Antal415 Klapok AlajosKlausz EndreKlauber IzsóKlein Sándor Kleckner Alajos420 Klimó Miklós Klingenberg Jakab Klobucsár József Knapp JózsefDr. Kobilicz Elek425 Kocsák JózsefKoharits N. JánosKoharits Károly özv. Koharits Károlyné Kölni Pál 430 Komócsy IstvánKondor BélaKonkoly Ágoston

Kóródy Miklós Kossa Aladár435 Koszér János Dr. Koszits Ákos Koszter Károly Kovács Antal Kovács Bernát440 Kovácsffy Kálmán Kovácsics János Kovácsics József Dr Kovácsics Sándor Körmendy József445 Koszl VilmaKött JenőKrach Rezső Ifj. Krausz BéniDr. Krausz Jenő450 Krausz Mór Krautszak János Krausze Aurél Krausze Ignácz Krászonyi Ferencz455 Kremling Károly Kreneisz Gáspár Krigl Nándor Dr. Kronesz József Krum Péter460 Labrencz Gusztáv Ladányi Lajos Lajos Ferencz Lajpczig József Laky Kornél465 Lakits Ferencz Lakits Gyula Lám Frigyes Dr. Lamnier Károly Lang Jakab470 özv. Langé Gyuláné Lantos Flóris Lányi Ödön Dr Laubcr Rezső Lauber Viktor475 Lechner Kornél özv Lechner Antalné Lederer Ferencz Lehel Győző Lehr Izidor
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490
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500
505
510
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525

Leichner és Fleischer Leitner NándorLégár Hugó Lengyel József Lenkei Lajos Dr Lévay Ödön Dr. Lieber György Liebscher VilmaLittke Ernő Littke Ernőnö Ifj. Littke József Ifj. Littke Józsefné özv. Littke Józsefné Littke LörinczLittke Lörinczné Lohr Gyula Löffler Vincze Dr. Löwy Ignácz Dr. Loewy Lipót Ludwig Károly Dr Ludwig Ferencz Luisser Jenő Lukrics István Lukrics Kálmán Madarász BélaDr. Madarász István Magdics Gáspár Magenheim József Magyar Károly Majorossy Imre Makay István Makara IvánDr. Maletter László Maleter Rudolf Marossy Arnold Marton Miksa Marx JózsefMarx Nándor Marxreiter Győző Mass Gusztáv Mattyasovszky Jakab Mattyasovszky Jakabné Mautner Mór Mayer Károly Dr. Mayer Lajos Mestrics Imre Mestrics Jenő

Metz GézaMéhes JánosMihálffy Árpád530 Mihálffy Dénes Dr. Mihálffi Ernő Mihálovics Antal Mike Géza Miklósy Géza535 Miksik Ákos Mildner József Millner József Dr. Miltényi Miklós Misky József540 Miskrits Imre Mitzky Kálmán Dr. Módly Béla Molnár János Molnár Kálmánné545 Molnár Kázmér Molnár Sándor Mosonyi Géza Dr. Mosonyi Géza Möglich Gáspár550 Mussong Vincze Mustos SándorDr. Mutschenbacher V„ Muttnyánszky Béla Dr. Miiller János555 Miiller Róbert Miiller Salamon Müllherr Ferencz Mlinz Jenő Nagy Jenő560 Nagy Jenöné V. Nagy István Nagy Mihály Namessy Medard Nábráczky Lajos565 Nádor Lajos Nemes Tivadar Dr. Nemes Vilmos Nendvich Andor Nendvich Vilma570 Neuberger Lajos Neumann Ignácz Neubauer László Neusinger Fülöp



— 113 —Németh Gyula575 Némethy László Ifj. Némethy József Dr. Nick Alajosné Niekl Béla Nickl Lajos580 Nikelszky Géza Notter Jenő Novák László Nowotarszky Miksa Nyáry Pál585 Nyitray Andor Oberhammer Antal Obermayer Géza Opris Péter Orczán Sándor590 Orf Gáspár Oroszy Sándor Oszwald Ferencz Ott Béla Ott Márton595 Öertzen Gusztáv Pain Emil Papp Gyula Papp István Dr. Parragh Antal600 Pataky Lucidus Pataki Vilmos Paulay Ede Paulay Ödön Paunz Adolf605 Paunz ArtúrPaunz Gábor Paunz Regina Pazsitzky József Pálfy Zoltán610 Pánczél Ottó Peitler Imre Pelcz Szilárd Dr Perls Ármin Péter Ferencz615 Pfeffer Antal Pfeiffer Károly Philipovics József Piacsek Virgil Piacsek Virgilné620 Piacsek Gyula

Dr. Pick Ignácz Pikier József Pilch Andor Pilch Antal 625 Pilissy JózsefPintér FerenczPintér FerencznéPintér JánosPintér László630 Pintér JózsefnéIfj. Piribauer János Piribauer Jenő Pleininger Ferencz Pleininger Ferenczné 635 Plichta FerenczPodvinecz Károly Pohl BélaPolgár Károly Polgári Casino 640 Pollák SomaPorgesz BélaDr. Porgesz Miksa Poszek Vilmos Prager János 645 Präger SamuPreusz Adolf Ptacsek Viktor Pupp FerenczPutzer Lajos650 Dr. Radnay EmilRaichl Károly Rainer Soma Rapp Ferencz Rappay Ignácz 655 Ratkovics KárolyRauch JánosRazgha GyulaRácz IzidorRácz Sándor660 Dr. Rásky Béla Reberics Imre Reisch János Reeh AladárDr. Reeh Dezső665 Reinfeld Imre Remes Ferencz Requinyi Gézáné
8



114 —Retter RezsőResch János670 Részvenynyomda Dr. Révai Sándor Révész Miksa Riedl Antalné Rihmer Aladár675 Roboz JózsefRóna JenőDr. Ronaky KálmánRóth MiksaRoth Pál680 Rozgonyi BertalanRock GyulaRudolf János Ruh ErnőRuepprecht János685 Rusz Béla Ruzsovits József Saághy Ferencz Saághy Győző Salacz Kálmán690 Sándor Károly Sándor Pál Dr. Sárkány Ármin Sávoly János Sávoly Jánosné695 özv. Scharf Róbertné Schindler József Gr Schlippenbach István Schlauch Lőrincz Schlesinger Imre700 Schlippert Fülöp Dr. Schmidt Antal Schneckenberger Julcsa Schneider Fülöp Schober István705 Scholz Gyula Dr. Scholz István Dr. Scholz Istvánná Schreiber Rezső Schreier István710 Schulhof Róbert Schultz Ferencz Sebes Lipót Sebők Béla Sebők Géza

715 Seeh Jenő Dr. Seeh Károly Seffcsik József Sey László Dr. Sík Jáczint720 Sillay Béla Simacsek Alajos Simon Béla Dr. Simon József Sípos Gábor725 Dr. Siposs István özv. Sipőcz Istvánné özv. Skaritza Nándorné Skolnik Géza Skrkanek Ágost730 Slavicsek Antal Sohr Sándor Solti Lajos Soóstó Gyula Sperl Lajos735 Spiesz János Spiesz Viktor Spiesz Viktorné Spitzer Jakab Springsteld Gyula740 Steinberger Aladár Dr. Stein Lajos Stein Oszkár Steiner S. M. Steiner Simon745 Steinmetz István Stenge Ferencz Stirling Károly Stofler Hugó Straka Ferencz750 Suara Carmelitó ifj. Szabó József Szabó József Szabón István Szakváry Emil755 Szántó Antal Szántó Árpád Szántó Kamill Szántó Mór Szegedy Fülöp760 Dr. Szegedy Rezső Szeibert Fülöp



- 115 -Szeifricz Antal Dr. Székely Ede özv. Szendrödyné Wim-765 mersberg Irma bárónő Szentgyörgyi Béla Szentkirályi István Szevera János Sziebert Antal770 Sziebert Nándor Szigethy Antal Szigethy Ede Szigeti Lajos Szigvárt Béla775 Szikora Gyula Szikorszky Tádé Szilassy Katinka Dr. Szilvek Lajos Szita József780 Dr. Szivér István Dr. Szivér Lajos Szlapák Rudolf Szlezák Vitus özv. Szmodits Béláné785 Szmodics Ödön Szommer Béla Szommer GyulaDr. Szönyi Öttó Szontag Károly790 Dr. Szűcs Jenő Taizs József Tabak Frigyes Takács Sándor Dr. Tausz Dezső795 Tausz Gyula Tauszig Ernő Telegdy Kálmán Telegdy Kálmánné Teleki Zsigmond800 Thurn Emil Dr. Tichay Alfréd Tichy Aladár Dr. Tichy Ferencz Tichy Ödön805 Tihanyi Sándor Till István Tirts Rezső Tomanek Adolf

Dr. Toldy Béla810 Dr. Tolnay Vilmos Topolits György Tóth Aladár Tóth Géza Tóth Kálmán815 Tóth Lajos Tóth Miksa Török János Trixler Aladár Dr. Trixler Rezső820 Dr. Tróber Aladár Tücherer Ferencz Ujfalussy Géza Üllmann Károlyné Vaczes Miklós825 Vadnay Jenő Vajda Zoltán Vaniss Sándor Varga N. István Varsányi Szilveszter830 Dr. Vass Antal Dr. Vass Bertalan Vaszary Gyuláné Vági Gyula Várady Ferencz835 Végh Imre Végh Lajos Dr. Vessel Manó Vérffy Aladár Vései József840 Vétek Lajos Viasz Béla Viczián Antal Dr. Visy László Visnya Ernő845 Dr. Virág Ferencz Vodicska Ferencz Vogl János Vörös Hiador Vörös Mihály850 Wachter Ede Wagner István Wajdics Géza Walfisch Pál Walla Ferencz855 Dr. Wallerstein Bódog8*



- 116 -Wéber FerenczWéber JózsefWeil KárolyWeisz Ármin860 Weisz GáborWeisz KálmánWeisz Kálmán Wertheimer JakabWerner Ottó865 Wessely és Horváth Weszelszky Ferencz Wicha József Willmann Árpád Winter Károly870 Witzl Győző Wolleszky Károly ifj. Wolleszky Károly Wurster AntalDr. Wurster József875 Zavaros Péter Zefferovics JánosZeisz JózsefZelmsz GyulaZidarits József880 Zsabokrszky FerenczZsiga LászlóZsille KárolyZsolnay György
Pécsváradon :Forrai Valér

Polgárdi (Fejér m.):885 Dr. Radnay Samu
Révpusztán ;Elvers Rudolf

Siklóson :Frey Tivadar Neupauer János Dr. Tolnay Géza 890 Nendvich Dezső

Somogybányán:Kosztella János
Szabadkán:Kammerer Mihály
Szabolcson:Handwerk Ferencz
Szászváron:Grosz Ábris

Szent-Lőrinczen :895 Kaltnecker KárolySzírt Károly
Szigetváron:Rihmer Antal

Üszögön:Gadó FerenczPártos Gyula
Vasason:900 Gianone Virgil

Villányban :Solymár László
Zágrábban;Dr. Greksa KázmérDr. Hrabeczy István

Zirczen:Rónay Lajosösszesen 26 örökös, 56 alapító és 904 rendes tag.
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különben a tiszai hajózásnál is. 
Nem érvényes azonban a kedvez
mény a bécsi-, bpesti-, Zirnony— 
Belgrád—pancsovai helyi forga
lomban.

Úgy ezt, mint az alább felsoro
landó kedvezményeket csak az 
egyesület tagjai vehetik igénybe ; 
családtagokra az csak akkor érvé
nyes, ha azok is tagjai az egyesü
letnek.

2. A Balatontavi gőzhajózási 
részvénytársaság ugyanezt a ked
vezményt nyújtja a balatoni uta
zásoknál, 603/1905. szám.

3. A boszniai és herczegovinai 
államvasutak igazgatósága a Sara- 
jevó—ilidzei helyi forgalom kivé
telével minden rendes személy
szállító vonaton és bármely kocsi
osztályban 33'/3"/u kedvezményt 

ad, ha az arcképes igazolvány az 
állomási pénztárnál bemuttattatik. 
Ezt a kedvezményt a tagok min
den év április hó 1-től november 
15-ig vehetik igénybe (17406/111. 
b. szám). Körutazási jegyeknél, 
kéjvonatoknál, tour-retour kártyák
nál a kedvezmény nem érvényes.

4. Az Adria tengerhajózási rész
vénytársaság múlt évi május 31-én 
P. 9/VII—37. szám alatt kelt átira
tával az egyesület tagjainak, a 
társulat hajóin való utazásoknál 
ugyancsak 33 százalék ked
vezményt enged a menetárakból. 
Az élelmezésre ez a kedvezmény 
nem terjed ki. A Fiúméból meg
kezdődő utazásoknál elég az arc
képes igazolvány felmutatása a 
fiumei pénztárnál, más idegen ki
kötőkből megkezdendő utazásoknál
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hajózási rész vény társaság 1905. 
május 11-én kelt átiratával az 1. 
pontban említett kedvezményt en
gedélyezte egyesületünk tagjainak 
a következő tengeri utazásoknál: 
Fiume—Póla, Fiume—Lussinpic- 
coló, Fiume—Triest és a dalmát 
vonalakra Fiúmétól—Cattaróig, ha 
egyszerre legalább öten utaznak. 
A kedvezményes jegyekre jogosító 
igazolványokat az igazgatóság az 
egyesületünk elnöksége által látta- 
mozott kérvényre fogja kiszol
gáltatni.

Mindezen kedvezményeket tag
társaink csak akkor vehetik 
igénybe, ha egyesületünk pecsét
jével lebélyegzett arcképes évi 
jegyükkel magukat a M.E.tagjai
ként igazolják. Kérjük azért t. 
tagtárs urat, ha e kedvezménynyel



Aláírási ív
Mecsek-Egyesületi tagságra.

Örökös tagdíj egyszer s mindenkorra 100 K.
Alapító tagdíj „ „ „ 20 K. s évenként 4 K.
Rendes tagdíj évenként 4 K.Név és állás Pontos lakcím (utca, házszám) Örökös-, alapító- vagy rendes tag




