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Figyelmeztetés.
Az erdőben látható fekete-vörös katonai jelzések 

semmi összefüggésben sincsenek az egyesület által 
készített átjelzésekkel.

Kérelem.
Kérjük azokat a tagtársakat, akik nagyobb- 

szabású utazásban vesznek részt, vagy érdekes turista 
kirándúlást (csúcsmászás, gerincvándorlás stb.) tesz
nek, hogy erről az egyesület titkárát értesíteni 
szíveskedjenek Ilyeneket tárgyaló útleírást vagy 

jurisztikai cikket az évkönyvben leendő közlés cél
úból köszönettel veszünk. Beküldési határidő 1907 
december hó 1.

A D. E. választmánya.





Zöldté a zöldtavi csúcscsal
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Séta a Zöld tó körűl.
(3 fényképhez.)

Balog Károly.





Három remek kis fénykép fekszik előttem, melyek 
úgy a művészi ízlésre valló „beállítás,“ mint a kivitel 
tökélye tekintetében dicsérik a mestert, a ki azokat fel
vette s szeretetreméltó előzékenységgel rendelkezésünkre 
bocsátotta.

Azt hiszem szolgálatot teszek a Tátránk szépségei 
iránt érdeklődő tagtársaknak, midőn e sikerült felvéte
leket pár sor kíséretében idei évkönyvünkben bemutatom.

A clichék közül kettőnek a Késmárki csúcs tövé
ben elterülő Zöld tó katlanából vett részletek képezik 
tárgyát.

Legbájosabb zuga talán Tátránknak ez a meredek 
sziklafalakkal körülzárt kis völgykatlan, melynek fenekét 
a Zöld tónak csendes, sötétzöld sírna tükre foglalja el, 
— igazi tengerszem, a maga rejtélyes nyugalmával, mély
séges titokzatosságával.

Nem csoda, hogy a mese tündére is Tátránknak 
ezt a zugát kereste fel, itt húzta meg magát, ezt szőtte 
át a naiv népköltészet aranyszálaival.

De hát nem a mesék országából valónak látszik-e 
a világot megalkotó erők titáni küzdelmének zord tanúja, 
a tó partján meredeken égnek emelkedő óriási gránit 
prizma: a Kárbunkulus torony.



A Tátra hegyvilágának szédületes meredélyeit va
dászva bekalandozó, majd annak lankáin nyájait legeltető 
hegylakónak képzelmét már az ős időkben lebilincselte 
a természetnek eme csodás alkotása s ennek a csúcsnak 
tetejére helyezte a minden földi szerencsének, boldo
gulásnak és jólétnek elérhetetlen kincsét: a mesének 
kárbunkulus kövét.

Midőn a viharjárta oromnak tündöklő hókoronája 
visszaveri a kelő nap sugarait, messzire szórva azoknak 
vakító fénykévéit: a népnek egyszerű embere a kar- 
bunkulus kőnek ragyogását sejtette abban s hozzá fűzte 
naiv meséjét a pásztorleányról s szerelmeséről, a ret
tenthetetlen vadászról.

„Légy enyém, szépséges pásztorleány!“ esengett 
emez.

„Tied leszek, de hozd el számomra hűséged zá
logául, onnan a magasból a ragyogó kárbunkulus követ.“ 
Felelt a leány.

S a bátor ifjú megy. Horzsolt tagjainak csepegő vére 
jelzi úttalan útját, melyen a magasba tör; — végre 
eléri az orom csúcsát s mohón kap a drágakő után; 
csak egy erős rántás még, hogy sziklafoglalatából ki
szabadítva — megvigye szerelmesének.

De földi gyarló embernél erősebb hatalmak őrzik 
annak birtokát. — A karbunkulusnak ragyogását nem 
állja ki közelről emberi szem. A káprázatos fénytől 
vakúltan megtántorúl a rettentő meredély párkányán a 
vadász s borzasztó esésben görcsösen markolt kincsével 
együtt a tó mélységesen mély fenekére száll, hol hab
karjaikkal örök ölelésben fogadják a tó tündérei . . .

Ott látod a tónak rengő tükrén keresztül most is



Frigyes-menedékház és Karbunkulus-torony
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csillogását annak a smaragd zöld foltnak, a mely a 
drágakő helyét mutatja. —

S mily paródiája ennek a mesének az az igaz 
történet, mely a Karbunkulus torony nyugati vállán 
elterülő s képünkön a toronytól balra látszó hómezőn 

• játszódott le a múlt században s adta ennek a rejtett 
s csakis életveszélyes úton elérhető hósikátornak: a 
Papyrus völgy nevet.

A földi boldogulásnak, az emberi önző vágyak 
kielégítésének újabb eszközét — aranyat keresni ment 
oda, valahonnan messze földről, Németországból a jó 
Papyrus, — de ő is sírját találta a zord völgymagány
ban, az ott tomboló hóvihar hideg takarója alatt.

Most már nem karbunkulus követ, de nem is 
aranyat keresni járnak oda az emberek.

A hegyóriások csodás világa, annak mesés szép
ségei, a hómezők ünnepi csendje, a zuhogva törtető 
hegyi patakok moraja, a levegőnek kristály tisztasága 
vonzzák most ide a lelkes turisták rajait, kik még az 
élet féltett kincsének kockázata árán is mind magasabb 
s nehezebb célokat tűznek ki maguknak a természet 
kultuszában.

A Zöld tó megtekintése nem jár ily nehézségekkel 
s a tó partján épült barátságos Frigyes menedékház 
kellemes pihenő helyül szolgál a fáradt és megéhezett 
vándornak, ki felkeresi e szép s megtekintésre minden 
Tátra-látogatónak első sorban ajánlható helyet; mely 
egyszersmind alkalmas központúi szolgálhat további ki
rándulásokra. Hiszen oly gazdag és különnemű válto
zatokban kínálkoznak ezek e helyről.

Ki a legnehezebbtől sem ijed vissza, átmehet 
nyaktörö ösvényeken az öt tó katlanába; ugyancsak 
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innen veheti útját a Lomniczi és Késmárki csúcsok bor
zalmas szikla párkányain keresztül azoknak hólepte 
tetőire.

Innen indúlt veszedelmes útjára a Lomniczi csúcs 
első megmászója, Fröhlich Dávid is, a késmárki lyceum 
igazgatója 1615-ben; a Frigyes menedékházban látható 
emléktáblán van megörökítve az ő vállalkozása, mely 
azóta számtalan követőre talált.

Kevesebb fáradsággal érhető el innen a színek 
gazdag skálájában tündöklő s azokról elnevezett hegyi 
tavaknak egész koszorúja, mely ezeknek legnagyobbikát 
a Zöld tavat körülveszi.

Alig pár száz lépésre tőle terül el a görbe fenyők 
sötét keretébe foglalt bájos kis Fekete tó, mely fölött 
keletnek tekintve, magad előtt látod a bélai mészhegyeknek 
vidám zöld gyeppázsittal borított dombhullámos vo
nulatát.

A menedékháztól képünkön jobbra látható görbe
fenyő tenyészet kusza bokrai között kanyargó meredek 
ösvényen pedig rövid órai kapaszkodással eléred a 
Vörös tavat, a vörös tavi csúcs törmelékes oldalába ágyazott 
sziklakatlanában, melyből remek kilátás tárul a síkságnak 
ködös távolába.

Innen már csak rövid emelkedés után a Kék tó-nak, 
az előbbinél zordabb s részben hóval telt medencéjé
hez érsz.

A zergék szívesen keresik fel e tavak magányát s 
csendjét. A sziklatörmelékes oldalak gyepes lankáinak 
üde pázsitján láthatod őket békésen legelészni, míg a 
legkisebb zörejre veszélyt sejtve, hirtelen irammal pillanat 
alatt eltűnnek szemeid elől; csak a gördülő kövek 
dübörgése jelzi szökésük irányát.



Leereszkedés a Ferencz József-csúcsrólJ

Mattyasovszky Tériké fölvétele
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Leírhatatlan s fáradságodat bőven jutalmazó a 
szépsége annak a képnek, mely a Vörös tótól visszafelé 
menet, különösen nap alkonyaikor feltárúl előtted. Parázs 
izzóvá válni látszanak ilyenkor a Késmárki csúcsnak 
falmeredek szikla bástyái, lenn pedig az estnek ködös 
párázatában ott terűl el alattad sötétzölden a sima tó
felület; a kis játékszerré zsugorodott menedékház fehér 
falai hivogatólag intenek feléd, hogy ott töltve az 
éjszakát, kiélvezd annak varázsát is a felséges kör
nyezetben s reggelre kelve lásd, mint siklanak a kelő 
nap első sugarai párkányról-párkányra a Karbunkulus 
torony csúcsáról alább és alább, míg elömlik vidám 
ragyogásuk az imént még oly zordonan sötétlő tó
katlannak egész sziklaamfiteátrumán.

Nem nagy fáradság árán megtekinthető még innen 
a Fehér tó s ugyancsak e helyet választhatod legalkal
masabb kiindúlási pontúi az immár lengyel területbe 
kebelezett Tengerszem és Halastó meglátogatására, a 
K.opa hágón keresztül, melyen át legkevesebb fáradsággal 
jár s teljesen veszélytelen az átjárás a Magas Tátrának 
éjszaki oldalára. Ezt a hágót másfél óra alatt éred el 
a Frigyes menedékháztól.

De ha nincsenek is további terveid s vagy a fehér 
habokkal lefelé zuhogó Fehérvíz folyását követve Madár
házának (3 óra), vagy az u. n. Vörös agyagon át Barlang
ligetnek (3]/2 óra) hazafelé veszed utadat és a sötét 
fenyők koronái fölött még egyszer napsütötten feléd 
mosolyog a Zöld tó katlanának hegypanorámája tün
döklő hómezőivel, s leszállsz a völgybe: őrizd meg híven 
a kincset, melyei tested, lelked itt fönn gazdagodott; 
hidd el, ez a mesének kárbunkulus köve; mert egészség 
s a kedély vidám derűje, mit a hegyek világa nyújt 



neked, többet ér, mint arany és drágakő s mert terhel
jenek bár az élet gondjai, csüggesszenek el olykor 
annak küzdelmei — a borús napok ködén mindenkor 
diadalmasan tör keresztül kincsednek bűvös sugárzása: 
az emlékezés. *

S most még a harmadik képről kellene szólanom. 
Sajnos, hogy erre az útra, melyen pécsi hölgyvilágunk 
egyik bájos képviselőjét mutatja be képünk merész vál
lalkozásában — saját tapasztalataim hijján nem vezet
hetem a szives olvasót; Magas Tátránk s ebben hazánk 
legmagasabb hegykirályának, a Gerlachfalvi, újabban 
Ferencz József csúcsnak 2663 méteres ormával még nem 
kötöttem személyes ismeretséget s bizonyára érdekes 
volna annak tollából venni tapasztalatainak, benyomásai
nak elbeszélését, aki hölgy létére nem ijedt vissza a 
szédületes borzalmasságairól ismert csúcs meglátogatá
sától s a siker pálmájával tért vissza onnan.



Napló töredékek 
az éjféli nap országából.

Irta :

Mattyasovszky Jakab.





A nagystylü, egész világrészeket felkaroló turisztika 
e századtól kezdve évről évre nagyobb és nagyobb 
mérveket ölt. Különösen a tengeren való utazás indúlt 
kiváló fejlődésnek. Míg eddig az exotikus földrészek 
felkeresése csak egyes kalandorok, vagy nagy vagyont 
felérő expedíciók privilegiuma volt, most már szerény 
vagyonú, magányos ember is felkeresheti a tengerentúli 
országokat, nagy kényelemmel és aránylag olcsóbban, 
mint a szárazföldi utazásnál.

Évtizedek óta az angolok kezdeményeztek nagyobb 
expedíciókat, különösen a közép tengeren kelet felé. 
De ezek az utazások is csak esetről esetre jöttek létre, 
klubbok vagy tudományos társulatok külön rendezése 
mellett.

Norvégország már évtizedek óta kitünően szerve
zett hajójáratok által vonzza az utazókat országa felé 
és annyira vitte, hogy ma már vetekszik a svájci és 
általában alpesi vidékek turisztikai berendezéseivel.

A „Hamburg—Amerika Linie“ hajós társaság nehány 
év előtt rendszeres turista hajójáratokat kezdeményezett 
a középtengeren, a spanyol-, algíri-, egyptomi- és kis- 
ázsiai partok meglátogatására, egybekötve szárazföldi 
kirándulásokkal.

Az ily tengeri utazásokon való mind tömegesebb 
résztvétel arra ösztökélte a hajós társulatot, hogy az 
éjszaki tengert is utazási programjába vegye. Télen 
és kora tavasszal turistahajójáratokat rendez a közép
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tengeren, nyáron pedig az éjszaki tengeren. Ezeket az 
utazásokat 1901-ik évben kezdte meg néhány hajójárattal 
a Norvég partok mentén egészen az éjszaki Kap-ig.

Két év óta már Skócziát, a Farőr szigeteket, 
Islandot és a Spitzbergát is programjába vette és évenként 
két nagyszabású járatot indít erre az útra.

lslandia és Spitzberga meglátogatása nagy varázszsal 
bírt reám és így elhatároztam magam a 24 napig tartó 
tengeri utazásra.

Pécsről julius hó 1-én a reggeli gyorsvonattal 
indúltam; Budapesten még 6l/2 órát tölthettem és más
nap délután 512 órakor már Hamburgban voltam; út
közben még maradt 2 órai időm Berlin város meg
tekintésére is. Bérelt automobillal bejárhattam Berlin 
nevezetesebb kiváló élénk utcáit, tereit és sétányait.

Az „Oceana“ nevű hajó elindulása az éjszaki tenger 
felé, julius hó 5-én délután 1 órára volt megállapítva 
és így Hamburg megtekintésére jó 21/2 napi időm maradt. 
Ezt az időt annál jobban kihasználhattam, mert este 10 
órakor még oly világos volt, mint Pécsett ez időtájt 8 
órakor. Még mesterséges világítás nélkül lehetett olvasni. 
Hogy Hamburg városáról minél előbb beható tájékozást 
nyerhessek, másnap reggel azonnal felkerestem azt a vál
lalatot, mely körkocsikázásokat rendez. E vállalatok Angol- 
és Németország nagyobb városaiban néhány év óta 
létesültek. Szükséglet szerint e vállalatok akár 10 vagy 
30 kiváló elegáns négyes fogatu Mailcoachot állítanak elő, 
libériás kocsissal és kalauzul szolgáló inassal. Német
országban egy ilyen 3—4. órás kocsizásnak az ára 3 
Márka. Egy ily Mailcoach-ban 28—32 turista fér el és 
dicséretes figyelemmel vannak az utassal szemben. Drez
dában például úgy jártam, hogy éppen a Mailcoach-ok 
elindulása előtt értem a felszálló helyre. A helyek már 
mind el voltak foglalva; a rendező kért, hogy legyek 
egy kis türelemmel, 10 perc múlva előállítanak más kocsit, 
és a véletlen úgy akarta, hogy én magam maradtam a 
négyes fogatú nagy kocsin. A hamburgi körkocsizás, 
mely alkalommal 15 ilyen Mailcoach indúlt, mindegyik 
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30 utassal, 10 órakor indúlt Hamburg legelőkelőbb, 
remek fekvésű helyéről, az Alster kiosktól, és délután 
2 óráig kocsikáztunk, közben a nagyarányú világki
kötőben kis csavargőzösre szállva, behajóztuk az egész 
száz meg száz sürgő-forgó hajó által átszelt kikötőt és 
megtekintettünk egy nagy, több ezer kivándorlónak szol
gáló hajót is. A körkocsizás nemcsak a városra, hanem 
annak közelebbi környékére is kiterjed. Különösen pompás 
látványt nyújtanak az Alster két partján épült gyönyörű 
nyárilakok, melyeket remekül gondozott, smaragd parkok 
körítenek.

Hamburg a milliomosok lakta városok benyomását 
teszi. Látva a város élelmesen kihasznált területét, érdek
lődtem a háztelkek iránt és meglepetésemre arról érte
sültem, hogy e telkek ára négyzet lábanként 150—300 
Márka. Mindazonáltal a város még sem szűkkeblű, mert 
úgyszólván kellő közepén van a nagy botanikus — és 
állatkert. Hamburgban tartózkodva, nem mulaszthattam 
el a világhírű, egyedül álló Hagenbeck-féle állatkert, 
illetőleg exotikus állatkereskedési telep meglátogatását; 
hiszen ez a czég látja el a világon lévő összes állatsereg
letek és állatkertek szükségleteit. Hagenbeck állattelepe 
Stellingenben van, Hamburg közelében, 10 kilométernyi 
távolságban. Saját költségén épített 5 kilométer hosszban, 
kövezett utat a sivár homok területen. A telep nagy 
kiterjedésű park, kitünően gondozva, számos épülettel. 
Már távolról magas, szakadozott sziklák tűnnek fel a 
sík homokterületből, melyeken zergék, kőszáli kecskék 
és több efajta állat tanyázik; a tevék és dromedárok 
tartózkodási helye piramisokkal van díszítve stb. A parkban 
egy nagy aréna van, hol naponta mutatványokat tartanak 
szelídített vadállatokkal. Ottlétemkor egy állatszelídítő 
l1/2 óra hosszat tartott az arénában 8 oroszlánnal, 8 
jeges medvével és 2 dogkutyával együtt hajmeresztő és 
kiváló ügyes dreszurával végzett mutatványokat. Egy 
külön helyiség van az állatok csomagolására és elszál
lítására.

Stellingenből átkocsiztam Ohlsdorfba, Hamburg 
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városának újabb temetőjébe. A temetők elhelyezése és 
gondozása csalhatatlan mértéket nyújt a város vagy 
vidék kultúrájáról, lelki érzékéről.

Láttam a genuai, bolognai, milánói és nápolyi híres 
temetőket, de egy sem tett reám oly mély benyomást, 
mint az ohlsdorf-hamburgi temető. Ezt a temetőt erede
tileg nagy szálas erdőben helyezték el és abban rend
szeres széles utakat létesítettek. Az utak két oldalán 
rózsafasorok vannak, melyek ottlétemkor legszebb virág
zásban voltak. E rózsafasorok jobbról, balról lombos 
és virágos fülkék által vannak megszakítva, melyekben 
a családi sírboltok vannak elhelyezve. Minden út el
ágazásánál és a sirboltos fülkék mellett nagy vaskosarak 
vannak felállítva az elhervadt koszorúk és papírhulladékok 
elhelyezésére. Oly kiváló tisztaságot és rendet alig találni 
máshol. Az egész terjedelmes temető, egy fejedelmi park 
benyomását teszi; tömérdek éneklő madár tenyészik a 
nagy fákon és bokrokon. A síremlékek és szobrok itt 
nem játszanak nagy szerepet. Az egész temető komolyan, 
méltóságteljesen hat. A föntemlített olasz remek fekvésű 
és nagy fényűzéssel fenntartott temetők művészi sír
emlékeiben inkább az emberi hiúság lép előtérbe.

Hamburgba estére visszatérve, ellátogattam az Alster 
partján elterülő Uhlenhorst nevű Hamburgi külváros 
nagy és előkelő vendéglőjébe, melyben a kerti helyisé
gekkel együtt rendesen 10000 vendég talál jó ellátást. 
Ez alkalommal azonban mégegyszer annyi vendége 
lehetett, mert a szász király tiszteletére, a ki ez időtájt 
Hamburgban időzött egy nagy hajó felszentelése alkal
mából, nagyszerű tűzijátékot és regattát rendeztek az 
Alsteren. A kisebb városi ember megretten az ilyen nép
tömegtől és fél, hogy éhesen, szomjasan kell távoznia. Nem 
volt azonban panaszra okunk, mert pincérünk, aki négy 
asztalt látott el, a legkielégitőbben szolgált ki bennünket.

Másnap, azaz julius 5-én, korán reggel siettem 
ismét a botanicus kertbe, hogy Island és Spitzberga 
arcti flóráját, mely ottan kitünően van képviselve, kissé 
tanúlmányozzam.
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A délelőtt folyamán a Hamburg-Amerika Linie 
palotájában rendeztem útiköltségemet. Elláttak különféle 
prospektusokkal és útbaigazításokkal, melyek szerint 
délután 1 órára kellett a kikötőben megjelennem. Ham
burgban két. pécsi hölgygyei találkoztam, kik szintén e 
hosszú tengeri útra készültek. Egy óra felé megdöbbenve 
szálltam az aránylag kis hajóra, mely már túl volt zsú
folva az „Oceana“ utasaival és tömérdek podgyásszal. 
Meglepetésünkre még két ismerős, Budapesten lakó, de 
pécsi származású hölgy lépett a hajóra és így együtt 
volt a magyar kolónia, mely derekasan és vígan tette 
meg a 9500 kilométeres utat.

A 8000 tonnás „Oceana“ hajó egyenesen New-York- 
ból jött és Kuxhaven előtt vetett horgonyt számos 
amerikai utazóval, kik szintén tervbe vették az éjszak
tengeri utazást. Az „Oceana“ hajó azért nem futott be 
a hamburgi kikötőbe, hogy a kikötői 20000 Márka vám
illetéket megtakarítsa.

Pontban délután 1 órakor indúlt el túlzsúfolt köz
vetítő hajónk a hamburgi nagyarányú, hosszú kikötőből 
az Elba folyó torkolatánál fekvő Kuxhavenbe. Az Elba 
jobb oldali hegyes partján szépfekvésű nyári lakok és 
gyárak vannak; balpartja pedig sivár homoklapály a 
szemláthatárig. Két órai hajózás után elértük a hatalmas 
„Oceana“ hajót. Meglepő látvány volt a sűrűen fel
lobogózott, fehérre festett, két sárga színű nagy kürtővel 
ellátott öt emeletes, illetőleg osztályú úszó palota.

Általános örömnyilatkozatok közt zendítettrá a hajó 
12 tagból álló zenekara a német indulóra. A hajó 75 
emberből álló szolgaszemélyzete (Steward és Stewardess) 
gálába öltözve állott sorfalat. Megkezdődött az Oceanába 
való átszállás; a közel 300 utas 1/'4 óra alatt a hajón 
volt, ezután kezdődött a tömérdek podgyász átrakása. 
Az összes szolgaszemélyzet és a tengerészek sorba álltak 
és kézről-kézre adták a podgyászt; 1/2 óra alatt ez is 
meg volt. Minden podgyászdarab megelőzőleg el volt 
látva az utas nevével és a hajófülke számával. A hajó
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hölgyeim, de a többi utas is, aggódva podgyászuk után, 
türelmüket vesztve mentek le kabinjukba, hól legnagyobb 
meglepetésükre, podgyászukat már elhelyezve és föl- 
szijjazva találták.

A hajónak van két étkező terme 153—150 sze
mélyre. Utaskabin van összesen 203, ezek közt egyes 
személyre 85, míg a többi kabin 2—3 és 4 személyre 
van berendezve. A 24 napig tartó hajóutazás ára teljes 
ellátással, a kabin nagysága és fekvése szerint szemé
lyenként 550 Márka és 1700 Márka közt ingadozik. 
1000—1100 Márkás magányos kabin teljesen megfelel 
a kényesebb igényű utasnak; ezekben egészen háziasan 
lehet letelepedni. Van benne ágy, díván, két ruhaszek
rény, gőzfűtés, villamos világítás és csöngetyü, fürdő
kabin annyi van, hogy a délelőtt folyamán akár az összes 
utasok fürödhetnek. Az étkezés megfelel bármely első 
rangú szállodának és a tálalás is bőséges. A szeszes 
italokat és ásványvizeket külön kell fizetni. A két étter
men kívül van még egy tágas dohányzó és kártyázó 
terem, ahol szeszes italokat is mérnek. A társalgó terem 
igen tágas és nagy fényűzéssel van berendezve; el van 
látva zongorával és több íróasztallal.

Az ételeket persze majdnem kizárólag konzerv alak
ban tálalják fel, a mihez szokni kell. A sütemény 
kitűnő, minden nap frisset készítenek a hajón és a jeget 
is ott gyártják. Friss húsételeket és halakat csak akkor 
élvezhettünk, ha nagyobb kikötő mellett horgonyoztunk, 
hiszen 500—600 embert naponta élelmezni nem csekély 
dolog oly vidéken, a hol napokig, sőt hetekig nem találni 
élelmi szert. A minden étkezéshez tálalt gyümölcsök, 
úgy mint: szőlő, dinnye, őszibaraczk, ananász, alma és 
körte, kitűnő minőségűek voltak. Az amerikaiak és né
metek mindvégig csodálatos étvágygyal fogyasztották 
a bőségesen tálalt ételeket. Az első napokban én is így 
voltam, de ötöd napra, a finom konzerv húsételeket 
már szagolni sem tudtam és így az utazás végéig majd
nem tisztán vegetáriánus életmódra voltam kárhoztatva.

A hajón katonás rend uralkodott. Reggel 1/2 8-kor



melodikus trombita az utasokat. A
zenekar trombitása emeletről emeletre minden folyosót 
végig járt. 8 órakor már energikus trombitaszó harsogott, 
a reggelizés kezdetét jelezve.

11 órakor a hajó séta-födélzetén bouillont és külön
féle sandwichét szolgáltak fel. 2 órakor következett a 
dejeuner, mely 3—4 fogásból állott. Délután 4 és 5 óra 
között a hajó séta födélzeten megint nyílt buffet tartottak 
teával, kétszersülttel és sandvichchel; és mikor az örök 
nap sütötte vidéken hajóztunk, éjfélkor ugyanily buffet volt.

7 órakor este volt a nagy ebéd, mely 5—6 fogásból 
állott; erre a hölgyek estélyi toilettben jelentek meg, az 
urak pedig Smoking-ban. Úgy a dejeuner, valamint a 
nagy ebéd alatt a hajó zenekara játszott.

A hajón tornacsarnok is volt amerikai rendszer 
szerint villamos készülékekkel,ezenkívül fodrász és borbély, 
valamint bazárféle és külön pénzváltó üzlet. Ez utóbbi 
nagyon üdvös intézmény, mert útközben, a német Márkán 
kívül még angol- és dán- illetőleg norvég pénzre is volt 
szükségünk. A pénzváltó üzletben egyúttal különböző 
országbeli postabélyegeket és képes levelezőlapokat is 
árúltak.

Délután 5 órakor az „Oceana“ felszedte horgonyait 
és Kuxhavenból megindult a nagy Óceánba. A hajó 
indulása és menete alig volt érezhető, ámbár nagy gyor
sasággal haladt. Szélcsendes napos időjárásunk volt.

Első nap este, a diner után, minden utas, úgy a 
hölgyek, mint az urak, elég finom, porosz szabású, a 
hajó jelvényével díszített sapkát kapott. Ez volt az utasok 
egyenruhája, mely nagyon praktikusnak bizonyéit a szél 
ellen és különösen a szárazföldi kirándulásoknál az 
utasok összetartozását jelezve.

Egy kitűnő nyugodalmas éjszaka után következő 
napon az utasok tetszésszerinti bemutatkozása következett. 
Kis magyar társaságunkban egy üde, élénk és szép leány 
is lévén, több fiatal ember kereste fel társaságunkat és 
szórakoztató amerikai játékokat játszottak a hajó födélzetén.
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Julius hó 7-én reggel 3 órakor hajónk Leith- 
Edinburg előtt, nyílt tengeren horgonyt vetett.

Helybeli időszerint 6 óra 20 perc, középeurópai 
idő szerint 7 óra 50 perckor reggel, átszálltunk egy 
kisebb gőzösre (Tender), mely 20 perc alatt a Ieithi 
rakodópartra vitt. Közelben már készen állott egy külön
vonat az utasok részére, csupa első osztályú kényelmes 
kocsival. A külön vonat pont 7 órakor szédítő gyor
sasággal indúlt Edinburgon át Linlithgow, (Mária Stuart 
születési helye) érintésével Jalkirkba és onnét tovább a 
Lomond tó (Loch Lomond) partján fekvő Balloclhba, a 
hová 8 óra 15 perckor értünk. A vasút mentén számos 
gyár, szénbánya és kohó volt látható. Nem messze 
Edinburgtól, hatalmas kőbányák is vannak, a hol a 
fűrészelhető homokkövet nyerik, melyből Edinburg palotái 
és munkásházai egyaránt épülnek. A vasút egy hegy
láncolat mentén haladt meglehetős magasságban. A hegy
lejtő alsóbb részén vitorlás hajót észleltem és közelében 
kerttől környezve egy lakóházat. Minthogy vizet eddig 
nem láttam, arra a gondolatra jöttem, hogy egy spleenes 
skót úr kedvtelésből vitorlás hajót tart kertjében Tovább 
haladva, több és több ilyen hajó tűnt fel, de megláttam 
aztán a vizet is, melyen ezek mozogtak. Egy hajózható 
csatorna volt, mely egész éjszaki Skóciát átszeli. Duzzasztó 
zsilipekkel emelik és sülyesztik a hajókat szükség szerint 
a csatorna mentén.

Balloch iparvároska a Lomond tó partján fekszik, 
mely magas hegyek által van körülvéve. Az iparnak 
itt már vége szakad. Bár napos időnk volt, mégis komor 
maradt a vidék. A tópartok mentén szebbnél szebb nyári
lakok és kastélyok voltak láthatók. A hegyeken fél
magasságig lombos erdő terűit el, a hegyek felső részét 
és csúcsait sötétzöld, buja fü borította és nagy, hosszú 
gyapjas skótfajú birkák legeltek rajta. Itt csak nagy 
birtokosok laknak, földmíves parasztházat és így népet 
sem lát az utazó. A kitűnő karban levő kocsiútak itt-ott 
kapuval vannak elrekesztve, jeléül annak, hogy csak tűrt 
közlekedési vonal ez a turisták és nyaralók részére. A skót
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„Highland“ (felföld) nagyon látogatott országrész; ezen 
a vidéken, Stronachlachar mellett irta remek költeményeit 
a skot Burns.

Ballochban a készen álló gőzösre szálltunk és 9 
órakor indultunk a Lomond tó hosszában 1 1/2 órai úton 
Inversnaid-ig, miközben skót nemzeti öltözetű dudások 
mulattatták az utasokat skót népdalokkal. Itt kiszálltunk 
a kis villatelepen, hol egy előkelő szállodában teát, kávét, 
kétszersűltet szolgáltak fel. Ez idő alatt 8 négylovas 
Mail Coach állott elő; a kocsik elé hatalmas irlandi lovak 
voltak fogva, a bakon vörös frakkos, cilinderes nagy 
gonddal és tisztasággal öltözött kocsisok ültek. Helyeinket 
a Coach-okon elfoglalva, 11 órakor elindultunk. Rendesen 
a kocsis mellett foglaltam helyet, hogy esetleg kalauzúl 
szolgáljon, de a skót tájszólás oly nehezen volt érthető, 
hogy nem igen boldogultunk a társalgással. A kocsis 
még inkább megértett engem, mint én öt. Egy óráig tartott 
a kocsizás az érdekes hegy-völgyes vidéken. A magas 
hegyek erdő helyett alacsony bokrokkal megszakított 
pázsittal voltak födve, melyen ezerszámra tanyáztak a 
legelésző birkák.

Déli 12 órakor érkeztünk Stronachlachar-be, a 
Katrine tó (Loch Katrine) partján Itt egy remek fekvésű 
nyaraló szálloda van; eleven kerítését éppen virágzás 
pompájában lévő Rododendronok képezik. A kertben a 
ribizke és egres bokrok, julius 7-én, még csak rügyeztek.

Stronachlacharban megint gőzösre szálltunk és l/21 
órakor a Katrine tavon keresztül tovább indúltunk 
Trossachs-ba. Az érdekes hajózás 1 óra hosszat tartott 
a kiválóan érdekes és természeti szépségekben gazdag 
sziklás szigetekkel bővelkedő tavon, hol azonban a per
metező eső komorrá tette a vidéket.

Trossachs hajóállomásánál találkoztunk az „Oceana“ 
utasainak második csapatjával, akik fordított irányban 
tették az utat Leith-tól kezdve. Trossachs hajókikötőnél 
megint MailCoach-ra ültek az utazók, hogy a 1/2 órá
nyira fekvő nagyszabású Trossachs-Szállodába és nyaraló 
telepre kerüljenek. Én ezt az utat gyalog tettem meg 
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a távolságot rövidítő ösvényeken, sziklás erdőn át. A 
Trossachs nyaraló-telep a kisebb terjedelmű Vennachar 
nevű (Loch Vennachar) tó magas partján fekszik. A 
Trossachs-Szállodában kitűnő és előkelő dejeuner-vel 
láttak el bennünket.

Negyed 4-kor folytattuk az utat Mail Coach-on a 
Vannachar tó éjszaki partján, rendkívül érdekes, szép 
erdős és pázsitos völgyön egészen Callander városig, 
hol a vasutat értük A buja pázsitokon szarvasmarhák 
és tenyészlovak legeltek, melyek közt feltűntek a különös 
skót szarvasmarhák. Jakféle, bozontos, bivalyos fejjel és 
lófarkkal. Callander város előtt, szép magaslaton palota
szerű nagy kiterjedésű épület áll. A Mail Coach kocsi
sától tudtam meg, hogy az egy Temperence-hotel vagy 
is az iszákosok szanatóriuma. Callander kiváló érdekes 
kis város; minden ház előtt szép kertecske van exotikus 
fákkal és növényekkel. Különösen feltűnő díszfenyő az 
Arancaria imbrisala, üde, feketészöld tűleveleivel, melyet 
eddig Európában sehol sem láttam szabadban tenyészteni.

Délután 5 órakor indultunk Callanderból külön 
vonaton Stirling városon és a maga nemében egyedül 
álló hosszú, vasszerkezetű „Firth of Forth Bridge“ hídon 
át Edinburgba, illetőleg Leith-ba, a hova 1/28- kor este 
érkeztünk meg. Edingburgban a vonat egy percre megállt 
a Waverleg-Station-nál, azon utasok kedvéért, kik az 
éjszakát Edinburgban akarták tölteni.

Fáradtan a 12 órai utazástól és mély benyomásoktól, 
kívánkoztam az Oceanára, hol az 1/49-kor talált nagy 
diner-en újból visszaidéztük a nap szép emlékeit s már 
éjfél lett mire kabinomba kerültem. Itt kaptuk meg az 
első táviratokat az otthoniaktól.

Másnap, vasárnap, julius 8-án Edinburg város 
megtekintése volt a programm. Az Oceánát reggel 9-kor 
hagytuk el; Leithban 12 elegáns Mail Coach állott ren
delkezésünkre.

Edinburg elbájoló fekvése vetekedik fővárosunk 
fekvésével, de a maga nemében sok tekintetben fölül 
múlja azt. Nagy iparral és kiváló tudományos intézetek
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kel biró város, de remek palotáival, terjedelmes nyil
vános parkjaival, gondozott smaragd színű pázsitjaival, 
inkább arisztokratikus színezettel bír. A világ egyik leg
szebb városának is nevezik Három párhuzamos dombon 
épült a város, melynek 300,000-en felüli lakosa van. 
A városon keresztűl-kasul kocsikáztunk Leith-tól a Com
mercial és Leith Walk-on át a St.-Andren Square-re, 
hol a Bukephalos szobor-csoport és közel hozzá Melwille 
államférfi szobra áll. Innét a Waterloo Place-re mentünk, 
melyen a hatalmas arányú Norih-Britisch Station (köz
ponti vasúti állomás), egy szálloda és a föposta van 
egy közös tető alatt. Ezzel szemben áll a Pregisterhause 
(állami levéltár) a Wellington lovas szobrával ; tovább 
a Calton Hillt találjuk, melynek magaslatán Skóczia 
nemzeti műemléke: a görög Parthenon be nem fejezett 
kopiája és a Nelson szobor ékeskednek. Nem messze 
innét a gótstilű várszerű fogházat és szemben vele a 
görög stílben épült királyi főiskolát látjuk. A közelében 
épült Holyrood Palace nevű nagy palotában Stuart 
Mária lakott. Őrség most is jár föl és alá a főbejárat 
előtt, nagy öntudattal, jól kimért lépésekkel. Az őrség 
15—17 éves gyerekekből áll, kik 5—5 évre lesznek 
fogadva. Tarka egyenruhában, szuronyos kis fegyverrel 
büszkélkednek. Az utasok közül többen kézmozdulattal 
üdvözölték a gyermek-katonát és az viszont prezentált. 
Komikus de kedves látvány volt. Innét Edinburg óvároson 
keresztül a Canos-gate Streeten, egy meredek és aránylag 
keskeny utcán, hol csupa 6—10 emeletü takaros ház 
van, a munkások negyedébe tartottunk. Már dél felé 
járt az idő, mikor Coach karavánunk arra felé haladt. 
A munkások családostól ellepték az ablakokat, legkez
detlegesebb reggeli toiletteben és kendő lobogtatással, 
hurrah kiáltással üdvözöltek bennünket. Nemsokára az 
utcán termett egy nagy gyermeksereg; a kocsik mellett 
szaladva cigánykereket vetettek 1 pennyt kunyorálva, 
akár mint nálunk valami tót vagy oláh faluban.

Ez nagy ellentétben állott a palotaszert! és kiváló 
tisztaságú utcával. A munkások családjaikkal együtt 
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szombaton a délutáni fizetés után nagyobbára földig leitták 
magukat és a policeman-eknek estefelé sok dolguk akadt 
azoknak hazaszállításával .

Tovább haladtunk a South Bridge és Chambers 
Streeten, a hol a nagy egyetem és muzeum van; a Stigh 
Streeten van a szép gótstilü St. Giles kathedralis és a 
régi országház, mely jelenleg a legfőbb bíróságok szék
helye. Innét egy magas domb tetején fekvő Castle-re 
mentünk. Az erősség már Septimus Severus korában 
épült és 110 méter magasságban fekszik; remek kilátás 
nyílik innét az egész városra. Bennt mutatják azon börtön
helyiségeket, a melyekben a Stuartok híveit őrizték, a szobát 
melyben Stuart Mária I. Jakabnak adott életet, a skót 
koronázási jelvényeket stb. Az épület most nagyobbára 
kaszárnyául és fegyvertáréi szolgál.

Az erősségtől a Lothian Roadon át a Princess Streetre, 
az új városrészbe indultunk. Az ó- és újváros közt elterülő 
völgyet az East és West Princess, Street Gardens nevű 
gyönyörű ültetvények és pázsitok foglalják el; rajtuk 
nagyszerű viaduktok: North Bridge Waverley Bridge és 
Mound vezetnek át a nemzeti műcsarnok és Royal 
Institution palotái szintén klasszikus stílben vannak 
építve, ezektől nem messze Walter Scott márvány
szobra áll egy 60 méter magas gótstylű baldachinum alatt. 
Edinburg kiváló kulturális intézetei és élénk tudományos 
élete miatt a Skót Athen nevét kapta.

A város bejárása közben éneklő ájtatos processióval 
találkoztunk; ez volt az üdvhadsereg körmenete. A ve
zetője hátrafelé járt és ütötte a taktust, a jámborok pedig 
felénk dobálták proklamátiojukat. Egy ilyen processziót 
láttunk az út melletti pázsiton megtelepedve; egy asztal 
volt fölállítva és a vezetőjük prédikált a híveknek a szabad 
ég alatt.

Délben 1 óra tájt visszakerültünk a Princess Streetbe, 
a skót arisztokráczia gyönyörű palota sorába, melynek végén 
a North British elsőrangú szálloda áll. Itt volt a dejeuner, 
mely után az utasok levelezéseiket és távirataikat intézték 
el az ugyanazon épületben lévő postafőhivatalban. Később
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a Princess Streeten tettünk egy sétát. Edinburgh tiszta
ságára nézve érdemes itt megemlíteni, hogy a járdán a 
legparányibb papirszelet vagy por sem látható és még 
is külön vasoszlopok vannak fölállítva azzal a fölirattal: 
Ne tessék a járdára köpni. Érdekes képet nyújtott egyik 
pázsítos tér parkszerű lejtős oldala. A munkások csalá
dostól 1000 számra, fekete ünnepi öltözetben, cylindere- 
sen ültek az üde smaragdszinű pázsiton és bibliát, vagy 
újságot olvastak.

Három órakor megint a négyes fogatú Mail Coach- 
okra szálltunk és indúltunk a Firth of Forth hatalmas 
hídhoz. A kocsizás South Queensferry-ig, kiváló élénk 
forgalmú és előkelő úton 11/2 órát tartott Az út jobb 
oldalán Edinburg külvárosától egészen Queensferry-ig 
szép és jó karban lévő falkerítés húzódik egy skót 
Lord birtokot kerítve be. Ez tulajdonképen egy angol 
park féle kert; egy terebélyes fákkal ellátott nagy pázsitos 
terület, melyen részben tehenek és lovak is legeltek. 
Vasárnap lévén, tömérdek magánfogat, egyes, kettős és 
négyes fogatú, valamint automobil közlekedett. Itt láttam 
először a nagy omnibus automobilt oly szabású ez, mint 
a volt budapesti lóvasútnak Kőbánya és Újpest-fele köz
lekedő nagy kocsijai, 60—80 személyre berendezve.

South Queensferry az óriás vasszerkezetű híd déli 
végén fekvő városka. A híd 1883—1890 évig épült 
Contiliver systema szerint Fowler John és Baker Ben
jamin mérnökök tervei szerint. 2527 méter hosszú és 
körülbelül 50 méter magasságban áll a víz fölött. A híd 
építéséhez felhasznált vas súlya 500,000 métermázsa és 
60 millió márkába került.

Fél hatkor délután Mail Coach-on érdekes, nya
ralókkal szegélyezett úton, az úgynevezett leithi Piers-on 
keresztül indúltunk vissza Leith ba, a hol este 7 órakor 
a közvetítő kisebb hajóra szállva, a nyílt tengeren hor
gonyozó,fejedelmi nyugodtsággal reánk várakozóOceánára 
tértünk vissza.

Az esti nagy diner ideje alatt az Oceana felszedte 
horgonyait és 10 órakor éjszak nyugati irányban meg- 
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indúlt az Orkney sziget-csoport felé, a hová másnap, 
julius 9-én délután 1 órakor érkeztünk. Útközben a tenger 
nyugtalankodott és az utasok jó része beteg lett; külö
nösen a német nemzetiségű utasok szenvedtek sokat, 
míg a hajó kis magyar kolóniája vígan tartotta magát. 
Hajónk délután 1 órakor Kirkwall, az Orkney-sziget- 
csoport 4000 lakosú fővárosa előtt vetett horgonyt.

Az Orkney sziget csoport körülbelül 90 kisebb- 
nagyobb szigetből áll, melyek Skócziához tartoznak. A 
lakott szigetek (szám szerint 28) lakosai kizárólag ha
lászatból élnek. Kirkwall városkának jó, tiszta és csöndes 
kikötője van; meglehetős magas éjszakon a nagy világ
forgalomtól félreeső vidéken fekszik. A szigetcsoport 
partjai szakadozottak, meredekek, sziklásak

A Skóczia fővárosában és környékén eltöltött 
mozgalmas és fárasztó 2 napi tartózkodás után jól esett 
e csendes idillikus hely. Kirkwallban több érdekes régi 
jókarban tartott építmény van; többek közt az 1137. 
évben épült Szt Magnus katedrális. Tisztán skót homokkő 
quaderokból van fölépítve, mert az Orkney szigetcsoport 
kizárólag vulkanikus eredetű, kemény, nem faragható, 
üvegszerü bazaltból áll. A városka megtekintése után 
geológus kalapácsom társaságában kirándulást tettem 
annak közvetlen környékére. Rideg pusztaság tárult elém; 
a szemhatárig semmiféle fanővényzet, csak moszat, itt-ott 
egy kis csenevész virággal; egy szikla tömb a másik 
után össze-vissza dobálva s a sziklák közti kisebb- 
nagyobb mélyedésekben turfatelepek, — az egyedüli 
fűtőanyag.

Kirkwallban takaros kis boltocskák vannak, hol 
néha eredeti dolgokat láthatni. Az utasok közt egy ber
lini udvari színész 2 régi kínai vázát fedezett fel és 
vásárolt meg 7 Shillingért. Nagy örömmel mutogatta az 
értékes kis tárgyakat.

Délután 5 órakor tovább indultunk éjszaknyugatra 
a Faröer szigetcsoport felé, mely már Dánia fennható
sága alatt alatt áll és 17 lakott- és 5 kis lakatlan szigetet 
foglal magában Thorshavn előtt, a Strömő szigeten 
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fekvő kis kikötőváros előtt horgonyoztunk és az Oceana 
hajóról, annak barcasse-aival szálltunk ki a város meg
tekintésére. Hajóról nézve az Orkney szigetcsoport me
redek szakadozott partjai, a kisebb méretű fjordokkal és a 
tengerből magasan kiálló egyes sziklákkal érdekes látványt 
nyújtanak. E szigetcsoport is tisztán vulkanikus eredetű. 
A szigetek lakosai főleg halászattal és birkatenyésztéssel 
foglalkoznak.

Thorshavn a szigetek kormányzóságának székhelye. 
A Faröer szigetek 6 járásra vannak beosztva, melyeknek 
egyenkint saját népképviseletük van, de együttesen kép
viseltetik magukat a dán országgyűlésen; így van ez 
minden dán fennhatóság alatt álló szigettel; Islandiával 
is. Thorshavn kis öblös kikötőjének sziklás partján pázsitok 
vannak, ezeken szárítják a tömérdek halat, melyet 
száraz állapotban besóznak és nagyság szerint osz
tályozva hordókba csomagolnak. Az osztályozás annyira 
megy, hogy az átvevő kereskedő kiküldöttje a halakat 
centiméterrel méri. Itt egy nagy halkonzervgyár is van.

A mocsaras, sziklás öböl partján bolyongva egy a 
tengerbe nyúló nagy szikla akasztott meg további utáni
ban. Befordultam tehát az első ház udvarába. A főutcá
ban fekvő házak telkenkint kerítéssel vannak ellátva; 
elől a ház zárja el a telket, a tenger felé szabad a nyílás. 
Az utcára nem juthattam másképen, mint a lakáson ke
resztül. Kopogtatásomra senki sem jelentkezett és így 
szorongatott helyzetemben engedély nélkül mentem át a 
lakosztályon, mely meglepett tisztaságával és berendezé
sével. Élő lelket nem láttam a házban s a főutca is nép- 
telen volt. Minden lakós künn volt elfoglalva a halak 
előkészítésével vagy a silány mező — illetőleg rét meg
munkálásával. Egyáltalábann úgy a dán fönhatóság alá 
tartozó szigeteken, valamint felső Norvégiában is a zár 
fölösleges dolognak látszik. A város főutcáján sétálva 
egy külön álló ház tűnt szemembe, melynek udvara előtt 
egy szép gótíves diadalkapu állt Közelebbről szemlélve, 
a kapuban egy hatalmas bálna álkapcsát ismertem fel.

Thorshavntól jullus hó 10-én délután 2 órakor 
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indultunk Izland felé. Az út nyílt tengeren 45 óráig tar
tott. Érdekes volt nézni útközben a nagy madárvilágot, 
mely a hajót követte. Érdekes különlegessége e vidéknek 
egy kis fürge, tarka, kacsaszerü madár, melyet tengeri 
papagájnak neveznek, Ez a tarka tollazatú madárka annál 
feltűnőbb e tájakon, mert a madarak itt majdnem mind 
világos szürke vagy fehér tollazattal bírnak

Julius 11-én déltájt előtűntek Izlandia fantastikusan 
szaggatott, hatalmas magasságú, hó- és jégfödte déli 
partjai. A fjordok torkolatain és egyes öblökben zöld 
pázs;tos helyeket lehetett látni 2—3 házzal, esetleg egy 
templommal és papi lakkal. Itt egyes farmerek laknak, 
akik juhtenyésztéssel foglalkoznak. Az összes utasok 
órákhosszat lesték látcsövekkel Izland partjait. A sziget 
délkeleti részében, nagy messzeségben előtűnt a világ 
legnagyobb jéghegye, illetőleg jégárja, melynek csúcsát 
világos szürke felhők bontották. A „Vatna“-jégár ez, 
Vatnajökull, mely 150 négyzet mértföldre terül el. Sze
rencsénk volt a napos tiszta időjárással, mert Izland és 
tengeri környéke rendesen ködbe és felhőkbe vannak 
burkolva. Nemsokára elértük Izlandia legdélibb „kap“-ját: 
Portlandot, hatalmas, komor, fekete sziklakapujával, melyen 
át, a hajóskapitány közlése szerint a legnagyobb vitorlás 
hajó is átmehetne, ha a hullámtörés nem volna mindig 
oly borzadalmasan erős. Tovább hajózva az esteli nap
fény ragyogásában, látható volt a hó- és jégfödre Myrdals- 
jöknll és a vulkanikus Eyjafgallajökul, mely két hatalmas 
hegy közt terjedelmes kékes-zöldszinü jégár húzódik le
felé a tengerig.

Nemsokára elhajóztunk a Vestmannaeyjar (Nyu
gati férfiak) sziget , illetőleg sziklacsoport mellett. Ezek 
a hatalmas, fantasztikus alakzatu magas sziklák olyan 

benyomást tesznek a nézőre, mintha az Óceánon nagy 
kőtömbök úsznának. A hajó gőzsipjának átható hang
jára ezerszámra röpültek föl a sziklákon tanyázó ma
darak, úgy, hogy hajónk környezete elsötétedett. Itt 
és a sziget még más helyein szedik az Izlandiak a meg- 
tollasodott madarak fészkeiből a finom pelyhet, melyből 



29 —

az oly drága szép női dunna-bundákat készítik a hölgy
világ részére. Egy ilyen bunda ára Bergenben 2000 - 2600 
korona norvég értékben.

Ezen a vidéken volt alkalmunk először látni a 
remekül titokzatosan fénylő éjféli napot, melynek óriás 
korongja halványan és hidegen lebegett a tengerszin 
fölött, a nyugati égbolton. A hullámverés e tájon 
rendszerint oly borzasztó erővel lép fel, hogy hatal
mas hajónk néha 45° alatt bukott orrával a tenger 
színe felé, de épp oly gyorsan emelkedett megint vissza. 
A távolban látott kisebb méretű halászhajók néha teljesen 
eltűntek szemünk előtt, mintha a hullámok nyelték volna 
el azokat. A sok nézéstől és a mélyen ható impressziók
tól kimerülve végre éjfélután 1/23-kor, napfényben, pi
henőre tértem A hajó termei, folyosói és fülkéi már 
fűtve voltak és boldog volt az az utas, aki bundát hozott 
magával, mert anélkül a hajó födélzetén való tartózkodás 
lehetetlenné vált a metsző hideg szél miatt.

Négy órai pihenés után, úgy 7 óra tájban reggel 
megint felsiettem a födélzetre, hogy a tájat élvezhessem. 
Hajónk éppen a sziget legnyugatibb fokát, (Reykjanes- 
Sturmkap) hajózta körül, aztán betért az öblös Jaxa- 
fjördur-ba (Jaxa-fjord), melyen át, délkeleti irányban 
haladt, a polar sziget fővárosa — Reykjavik felé, a hová 
reggel 9-kor értünk. Szép nyári reggel volt julius 12-én, 
kissé szeles ugyan, de hőmérséklete tűrhető, + 11° C. 
A tenger teljesen sima volt; tömérdek tarkatollú, veres
fejű, kis tengeri papagáj bukdácsolt fürgén, míg a szürke 
dunna-kacsák ezrei úszkáltak hajónk körül. Messze 
éjszakon, a fjord fölött látható a hatalmas Snarfallsjökull, 
melynek jégtömegei remekül ragyogtak a napfényben.

A város kikötője és tárházai tiszteletünkre zászló- 
díszszel voltak ellátva és a város lakósságának nagy 
része kíváncsisággal fogadott bennünket. Az ottani fő- 
gymnasiumi és fölötte álló tanintézet tanárai és növen
dékei rendezői jelvényekkel ellátva, várták az utasokat, 
kik mellé kalauzokul ajánlkoztak. Reykjavikban ugyanis 
egy főiskola létezik, az úgynevezett Lackjargata, azaz 



latiniskola, melynek szervezete és tananyaga megfelel a 
mi főgymnasiumainknak. Az izlandiak ezt az általános 
műveltségre tanító intézetet, melyből már több világhírű 
tudós került ki, jelenleg „Tudós - iskolának“ nevezik. 
14 tanár 16 tantárgyat tanít; van 6 osztálya 60 tanuló
val. A 16 tantárgy közül 7 nyelvészeti van, úgymint: 
izlandi-, dán-, angol-, francia-, német-, latin- és görög
nyelv. Hogy e tanításnak gyakorlati eredménye is van, 
meggyőződtem deákvezetömnél, kivel német és angol 
nyelven társalogtam. A 6 osztály végzésével érettségi 
vizsgát tesznek, melynek jó eredménye képesíti a tanuló
kat nemcsak a Reykjavikben létező theológiai és orvosi 
főiskolák végzésére, hauem a kopenhágai egyetemre is, 
ahol kizárólag philologusok, jogászok és teknikusok vég
zik tanulmányaikat. A reykjaviki orvosi fakultás hallgatói 
éppen csak 1/2 évi szülészeti tanfolyam hallgatásra van
nak kötelezve még.

Izland lakói most majdnem kizárólag református 
vallásuak. Reykjavikban van egy kath. missionarius, egy 
kath német iskola és kis templom.

Reykjavik már 1000 év óta áll azon a helyen, hol azt a 
Norvégiából ide menekült nemes Ingolfr alapította meg. A 
9000 lakóst számláló városka szabálytalanul épült és 
nyugat-keleti irányban terül el a tenger partján, úgy, hogy a 
tengerről nézve sokkal terjedelmesebbnek látszik, mint a 
milyen valóban. A takaros házak majdnem kizárólagosan 
fából vannak építve és a gyakori szél elleni védekezés cél
jából hullámos bádoggal burkolva. Mivel a talaj mocsaras- 
turfás, azért ezek a fa-alkotmányok l/2—1 méteres pillé
reken, vagy bazaltos sziklákon szabadon állanak; a ház 
falai is alig 20—30 cm. vastagok, egyszerű ablakokkal. 
Kiváló fagyos téli időre gondolva, nem állhattam meg a 
kérdést, hogy nem fáznak-e télen házaikban? Meglepe
tésemre azt a feleletet kaptam, hogy „nem“, mert leg
zordabb télen sem száll a hőmérő 4 C° on túl a fagy
pont alá. Elfelejtettem, hogy a nagy golfáram jár erre 
felé. A háztetőket előbb fakéreggel takarják, erre 15—20 
centiméteres földréteget raknak és azt fűvel vetik be, 
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vagy zsindelylyel, esetleg palával födik. A városnak két 
főutcája van, egyik Hafnarstaet, szép üzletekkel és terje
delmes áruraktárakkal, melyeknek legnagyobb része Ditler 
Thomsen nagykereskedő, német konzul kezében van. 
Ezzel az utcával párhuzamosan van az Austurstraet, kőből 
épített újabb épületeivel, ilyenek: az Országos bank és 
az Izlandi bank palotaszerű házai. Az Országos bank 
felső emeletén Izland régiséggyüjteménye van elhelyezve. 
A gyűjtemény főtárgyai a katholikus világból származ
nak; oltárképek, gazdagon hímzett templomi ornátusok, 
szőnyegek és szentségtartók stb. A gyűjtemény többi 
részét régi izlandi fafaragványok, egy kis numismatikai 
gyűjtemény és régi lószerszámok képezik. Az Országház 
termeiben képgyűjteményt találunk, míg egy kisebb 
magánházban Izland természettudományi gyűjteménye 
(Nátúrngripasafnid) van elhelyezve. Izland érdekes ásvá
nyai és madárvilága, tojásgyüjteménynyel van ott rende
zetlen állapotban. A latiniskola mellett egy kisebbszerü 
kőből épített ház van, Ch. Keltall nevű angol ajándéka, 
melyben 10.000-nél több kötet könyvet őriznek. Az 
Althingshaus-ban (Országház) van az országos könyvtár 
70.000 kötettel és 6000 kézirattal. Szóval meg van az 
anyag egy tekintélyes muzeum berendezésére, úgy, hogy 
az sokkal gazdagabb mint a pécsi kezdőleges múzeumi 
gyűjtemény.

Az Oceana utasainak legnagyobb része, hölgyek 
és urak, a hajó kikötése után sietett a Thomsen-féle 
terjedelmes tárházak felé, hol postahivatal is van, hogy 
a szokásos Anszixokat expediálhassa. Ezek a „Thomsen“- 
féle árúházak“ olyan párisi Louvre-féle intézmény. Egyik 
raktárban teljes szobaberendezések vannak a legegysze
rűbbtől kezdve a legfényűzőbbig, drapériák, szőnyegek, 
képek stb, a másikban üveg- és porcelláuárúk Európa 
minden országából, harmadikban úri és női ruhákat, 
posztó, selyem, csipke, kalap, sapkaárúkat találunk, negye
dikben lábbelieket az otromba halászcsizmától kezdve a 
legfinomabb lakk- és selyemcipőig; az ötödikben kon- 
zervák, friss déli gyümölcs és mindenféle nyalánkságok 
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vannak. A pincékben bor- és szeszes italokat látunk 
hatalmas hordókban és üvegekben; a felső traktusban 
dohány, szivar, vas, bádoglemez, mindenféle rövidáru és 
gyermekjáték foglal helyet. A padláson cipőgyár, úri és 
női szabóműhely számos női munkással; férfimunkás 
alig volt látható. A melléképületekben: tejcsarnok, mészár
szék, hentesüzlet, kenyérsütő-műhely, dohány- és szivar
gyártás; cukorkagyár és asztalos-műhely található.

A raktárak előtt néhány száz, úri és női nyereggel fel
nyergelt izlandi bozontos lovacska és több két- és négy
kerekű fogat állt az utasok számára, aránylag csekély 
díjért. Az utasok legnagyobb része fel is használta ez 
alkalmatosságokat a környékre való kirándulásra.

Hogy nyugodtabban szemlélhessem Reykjavik kör
nyékét, kalapácsommal a kezemben, gyalog indultam a 
kocsiuttól eltérve, görbe utakon a várostól l/2 órányira 
fekvő hőforrásokhoz. A város közvetlen környékétől 
kezdve borzadalmas sivárság, pusztaság tárult elém. 
Bazaltos sziklatömzsről-sziklatömzsre ugrálva haladhattam 
csak előre, mert mindenütt buja moszatos fűvel benőtt 
mocsaras talajra találtam. Halálos csend uralkodott, itt- 
ott egy farkbillegető-féle, kis szürke madárka csiriplése, 
a távolban legelésző izlandi lovacskák dobogása, vagy 
turfát ásó emberek zaja riasztott fel elmélkedésemből.. 
Zöldülő fának nyoma sincsen az egész láthatáron; 
nagyobb távolságban hatalmas jég- és hóborította komor 
hegyek, előttem a szürke, hullámzó Óceán. A rendes 
közlekedési karavánok jönnek-mennek. 20—80 lovacska 
van farkuknál fogva egymáshoz kötva. Az első lovon 
ül a vezető hajcsár, aki többnyire tulajdonosa a kara
vánnak, a többi lovacska hihetetlenül meg van rakva 
mindenféle terűvel. A város felé tartó karaván majdnem 
kizárólag gyapjúval van megterhelve; a várostól távozók 
pedig mindenféle árút, élelmi szereket, sőt egész ház
részleteket szállítanak. Izland lakósai úgy tüzelő-, vala
mint épitő-fa teljes hiányában, Norvégiából fedezik ház
építőfa szükségletüket. A hajók teljesen felszerelt, ablakkal, 
ajtóval ellátott házakat szállítanak Reykjavikba és innét
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a megrendelő farmer lovacskái hátán viszi azokat ren
deltetési helyükre, sokszor 100—150 kilométer távolságra 
is. A kevésbbé tehetős paraszt vagy halász házát turfá- 
ból készíti, mint azt Reykjavik külvárosában lakó halá
szoknál láttam.

A karavánokon kívül utasokat is láttam; férj, nő, 
gyermek egyaránt lóháton. A nők hosszú fekete lovagló 
ruhában gyorsan poroszkálnak kis lovaikkal órahosszat, 
sokszor széles folyókat gázolva át. A folyók Izlandiában 
hóolvadáskor, junius—július hóban, szélességükben több 
kilométernyire terjednek szét; mélységük nem nagy, mert 
a hóolvadás csak hosszantartó, de sohsem rohamos.

A belső izlandi kereskedelem nagyobbára még 
csereviszonyon alapszik. Készpénz csak a nagy sziget 
4 városában és néhány kis kikötőben van forgalomban 
a termelő vidékiek érzékeny kárára. Ha a termelő nyers 
terményeit (itt majdnem kizárólag gyapjú) a városi kal
márhoz viszi és ha a gyapjú nagyobb értékkel bír, mint 
a szükségleteinek fedezésére cserébe kért árú, akkor a 
kalmár nem egyenlíti ki a különbözetet készpénzzel, 
hanem azt bizonyos összegben a termelő javára könyveli. 
Azonban, ha a termelő szükségleteinek fedezésére több 
csere-árút kér, mint amennyit nyersterményei érnek, 
— és ez valószínűleg többnyire az eset — akkor a ter
melő. a kalmárnak adósa marad és ez az adóssága évről- 
évre nagyobb lesz. Előfordul az az eset is, hogy a 
kalmár oly fényűzési cikkeket tukmál a termelőre, melyek 
ő rá nézve teljesen fölöslegesek, sőt hasznavehetetlenek; 
vagy pedig más alkalommal a gyapjú árát szorítja le 
értéken alul.

Izlandia területe 104785 K2 nagyságú, tehát kétszer 
akkora mint Erdély és összesen csak 82.000 lakossal 
bír. Mily összhangzásba hozható tehát az előbb ecsetelt 
nagyszabású reykjaviki áruház, — mely a tulajdonos 
gazdagságát feltételezi — a csekély lakosság arányával ?

Utamat folytattam a várostól 1/2órányira fekvő 
hőforrásokhoz (Laugar), mely egyúttal az összes lakos

3



Ságnak olcsó mosókonyhául szolgál. Két nagyobb mosó
épület áll a forrás mellett.

E hőforrások hullámos-lapályos helyeken fakadnak, 
egy kisebb patak mellett. Az elég bő forrásokat két 
hosszúkás, félíves vasrudakkal födött tartányokban fogják 
fel. Egy francia utitársam hőmérővel akarta a víz hőmérsékét 
megállapítani, de a hőmérő egy pillanat alatt szétrobbant; 
én az újammal akartam méröpróbát tenni, de jól leforráztam 
azt. Itt valóságban forró-hőforrással van dolgunk. A forrás 
laposan fekvő, bazaltos sziklából fakad, erős gőzöléssel, 
kénes szaggal. A források körül kénes tuffa rakódott le. 
A hőforrások tájékáról, a Laugarnes nevű félszigeten, 
körülbelül 4 kilométernyire a várostól, egy nagy, két
emeletes épület tűnt fel (a város legnagyobb építménye). 
Kérdezősködésemre megtudtam, hogy ez a Lepra-betegek 
kórháza. Tehát ez a borzadalmas ázsiai nyavalya itt, 
úgy látszik, jó talajra talált. Talán a hiányos táplálkozás 
okozza némileg e betegséget.

Visszatérve a városba, a metsző szélben, nem men
tem a hajóra, hanem a város egyik szállodájába (kettő 
van: „Hotel lzland“ és „Hotel Reykjavik“), hogy lássam, 
mily ellátásra számíthat itt az idegen. Kellemesen voltam 
meglepve a takaros, barátságos helyiségek által, hol az 
étkezés és kiszolgálás ép oly kifogástalan volt, mint a 
kisebb svájci hotelekben.

Az izlandiak forró hazaszeretetének megnyilatkózása- 
képen minden asztalon Izlandia kis selyemzászlója volt 
elhelyezve (kék mezőben fehér sólyom).

Uzsonnámat hamarosan végezve, folytattam utamat 
a városban és környékén. Siettem, mert a mai délutánra 
még két mulatságos programm volt kitűzve: Izlandi 
ponnyló-verseny és utána hangverseny vegyes karral. 
A reykjavikiak ugyanis az „Oceana“ utazók tiszteletére 
rendezték ezeket a kellemesen szórakoztató mulatságokat.

Először is a város keleti részén emelkedő dombra 
siettem, a honnét remek látkép nyílik az egész városra. 
Lent a kikötőben számos halászhajótól körülvéve pihen 
a fejedelmi „Oceana“ egy német hadihajó társaságában. 



Izlandia körül rendesen egy ilyen hajó vesztegel az ott 
tartózkodó németországi alattvalók védelmére. Éjszak felé 
a majdnem mindig felhőkben álló, hatalmas „Esja“ hegy 
kelti föl figyelmünket, kelet és dél felé a láthatárig köz
vetlen a város határától kezdve csak sivár kőhalmaz, 
valódi pusztaság, a messzeségben pedig a felhőkkel 
takart Lönguhlidarfjall — nyugat felé a városka fehérre 
festett házai, némely ház előtt egy parányi kertecske, 
melyben rügyező ribiszke és egres bokrok vannak; az 
egyedüli szabadon tenyésztő bokrok Izlandiában. Fás 
növényt csak egy helyen láttam és pedig Izlandia éjszaki 
részében az Eijafjord belsejében, Akureiri városka terü
letén ; ezek is csak csenevész, törpe nyírfák voltak. A 
fásnövényeknek úgyszólván teljes hiányát az egész nagy 
szigeten, sem az ottani mostoha talajnak, sem a zord 
időjárásnak nem lehet tulajdonítani. Szerény véleményem 
szerint a nappali világosság rövidsége miatt nem fejlőd
hetnek a fás növények. Nappali világosság az egész 
szigeten és pedig éjjel-nappal egyfolytában csakis május
tól kezdve augusztusig uralkodik, a többi 8 hónap többé- 
kevésbbé éjjeli sötétségben van és merem állítani, hogy 
a mostani világrendszer alatt, a diluviális korszaktól 
kezdve, ott fás növény nem létezett és nem is létezik.

A város nyugat-éjszaki végén feltűnt egy gőzhaj
totta gyáracska, tehát oda mentem. Egy beton-építőkőgyár 
áll ott. A körülötte fekvő bazaltos, kiváló kemény, szívós 
kőtömzsöket kőtörőgépekkel aprítják, cementtel keverik, 
formába sulykolják és így építésre teljesen alkalmas, 
szabályos tömzsöket állítanak elő 50 cm. hosszú és 25 
cm. vastag quaderekben. Reykjavikban már 2 palotaszerü 
ház épült ebből a tartós anyagból.

E gyártmánynak nagy jövője lehet úgy a szigeten, 
valamint Norvég-Svédországban, mert a gyakori tüzesetek 
következtében az illető kormányok azon vannak, hogy 
az újabb faépítményeket, legalább a városokban törvényileg 
megtiltsák.

A városnak még egy magaslatát kerestem fel, ahol 
a katholikus templom és a Szent József kórház áll; innét 
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is szép kilátás nyílik dél felé, a különös kúpalaku Kri- 
suvik hegyekre, melyekből bő kénesforrások fakadnak. 
Innét leereszkedtem a város előtt elterülő halászviskókhoz, 
melyek körül a sziklákon ezer meg ezer felhasított és 
tisztított tőkehal van szárításra kiterítve. A tőkehal nagy 
kiviteli cikk különösen Spanyol- és Olaszországba; az 
ország többi főkiviteli cikkei még: gyapjú, dunna, hal
zsír, halcsont, bálna, guanó, lazac stb.

A város rendben tartott kis temetője mellett elhaladva, 
egész tekintélyes síremlékeket láttam ott; máskülönben 
sivárság van itt is, minden fa vagy bokor nélkül, legfelebb 
itt-ott zöldel egy kis moszatos füszegély.

A temetőből már nagy népmozgalmat láttam. Az 
„Oceana“ utasai és Reykjavik város lakosságának leg
nagyobb része sietett a versenytér felé, hol 50—60 
izlandi lovacska állott futásra készen. Itt szemléltem 
meg behatóbban a fürge, erős csontu, kitartó álla
tokat. E lovacskák, melyek hasonlítanak a nálunk 
látható kisebb ponnykhoz, Izlandia fő közlekedésé
nek közvetítői. Gyapjuszerü szőrrel, bozontos sörény
nyel és üstökkel vannak födve, vastag farkuk majdnem 
a földig ér. Uralkodó szörszin a fakó-izabelle; úgyszólván 
semmiféle ápolásban nem részesülnek, vakaró, kefe nem 
érinti őket, sőt táplálkozásukra sem fordítanak gondot. 
Télen-nyáron kinn legelnek a sziklák közti moszatos 
füvön, de azért mindannyi jó húsban van. Meglehetős 
nagy kiviteli cikket képeznek e lovacskák; áruk 150—300 
korona.

A futtatási tribün mellett álltam és élveztem a tréfás 
futamokat; volt valami 6 szám, fiatal reykjaviki legények
kel. Valóban bámulatos sebességgel és kitartással folyt 
a verseny.

A programm utolsó száma az »Oceana“ utasainak 
volt hagyva. Jelentkezett is 10—12 fiatalember, többek 
közt a hajó fiataloskodó orvosa is. Már a startnál lát
ható volt, hogy kedves doktorunk jobban tudott bánni 
a tengeri betegséggel kínlódó pácienseivel, mint a kis 
lóval. Doktorunk kezdettől fogva utolsónak maradt, ami 
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ambícióját nagyon sértette, dolgozott tehát ostorral, 
lábbal-kézzel ; a szegény lovacska végre kitört és kínjá
ban a sorfalat álló nézőközönség közé keverődött, elgá
zolván három gyermeket és két hölgyet, míg végre a 
doktor is lebukott. Szerencsére semmi komolyabb baj 
nem történt. Doktorunk ügyessége fölött az ezrekre menő 
nézőközönség egészséges, víg nevetésre fakadt.

A mulatságos lóverseny után megint a városnak 
és környékének megtekintésére indultam.

A város közvetlen határán, a lutheránus dóm és 
országház mögött egy édes vizü, szép fekvésű tó terül 
el, mely télen kitűnő korcsolyázó pályának van beren
dezve. A faalkotmányu lutheranus dóm és kőből épített 
országház (Althingshaus) előtt, vaskerítéssel bekerített 
nagyobb pázsitos „Austurvöllur“ nevű tér van és annak 
közepén áll a hires Bertel Thorvaldsen szobra, melyet 
Kopenhága város 1874-ben Reykjavik fennállásának ezer
éves jubileumára ajándékozott az izlandi származású 
Thorvaldsen emlékének megörökítésére.

Az evangelikus-lutheránus dóm aránylag kicsinek 
látszik a mostani lakossághoz mérten és kevés érdekeset 
nyújt. Legérdekesebb benne a Thorvaldsen által készített 
és a templomnak ajándékozott, márványból faragott 
keresztelő medence. A templom szomszédságában van 
egy vigadó-féle terem és ebbe volt hirdetve az „Oceana“ 
utasok tiszteletére rendezett hangverseny. Oda siettem 
tehát, hogy a hangversenyből semmit se mulasszak el. 
A terem hamarosan megtelt. Az első sor a közreműködő 
hölgyek számára volt fenntartva; a csinos leányok és 
asszonyok kivétel nélkül szép és meglehetős gazdagon 
díszített nemzeti öltözetben, a férfiak pedig fekete kabát
ban jelentek meg. Vegyes karokat adtak elő harmonium 
kísérettel. A programm következő volt :



Program.
1. a) Svb. Sveinbjörnson; Lofsöngur.

b) Helgi Helgason: Eggert Ólafsson. Vegyeskar.
2. a) Jón Laxdal: Sólskríkján.

b) Sigfús Einarsson; Augun blán. Énekli Poskelsson 
Eliz úrnő.

3. a) Island
b) Islandi népdalok. Férfikar.

4. Jónás Hefgason: Vid hafid ég sat. Vegyeskar.
5. a) Islandi népdal: Ólafur Liljurós.

b) Sigfús Einarsson: Sjá hin ungborna tdi. Férfikar.
6. a) Órni Thorsteinsson: Dalvisur.

b) Svb. Sveinbjörnsson: Hvar ern fuglar ? Énekli : 
Matthíasdóttir Elin úrleány.

7. Bjarni Porsteinsson : Sólseturslójd. Éneklik; Poskelsson
E. úrnő és Matthíasdóttir E. úrlány.

8. Olufa Finsen: Kantate. Vegyeskar, sopran és bariton
soloval.

A nagyobbára nemzeti és népdalokból álló program
számokat, melyeket solo-énekek tettek még változatosabbá, 
jól iskolázottan adták elő, igazi élvezetet szerezve a hang
verseny közönségének. Különösen a mély hangok voltak 
kitünően képviselve.

Nem mulaszthatom el, hogy az „Island*  című dal 
szövegét, mely az izlandiak hazaszeretetét oly megkapóan 
tolmácsolja, dr. Qreksa Kázmér egyetemi tanár úr szép 
fordításában be ne mutassam:

ISLAND.
Island, drága hazám,
Kit észak örök hava fed,
Hős híred, ősi erőd,
Ősi jogod hova lett ?

Minden enyészik a földön;
Ős fénykorod úgy ragyog épen, 
Mint villog az éji homályban 
A csillag a távoli égen.

Szép, kies, ékes e föld, 
Hófedte a jéghegyek orma, 
Kék ég mosolyog, ragyog a tó, 
Miként ha ezüst vize volna ...

És jöttek a nagynevű hősök 
Fénynyel, koszorúval övezve
E boldog, ez édeni honba 
Sok tengeren általevezve;

Itt ütve tanyát e mezőkön 
Mit ezernyi virág hímezett, 
Sok századig éltek örömben 
Szép műremekek közepeit.
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Tíz óra tájt volt vége a hangversenynek és a 
közreműködők a permetező esőben velünk együtt az 
„Óceánéra“ szálltak. Az „Oceana“ födélzetének egyik 
része táncteremnek volt berendezve t. i. erős ponyvákkal 
körülzárva és bár nappali világosság uralkodott, számos 
színes izzólámpával díszítve. Tizenegy órakor kezdődött 
a tánc, mely vígan folyt éjfélután 3 óráig. Reykjaviki 
vendégeink eltávozása után, az „Oceana“ azonnal föl
szedte horgonyait és 4 órakor reggel folytatta útját a 
nagy sziget nyugat-éjszaki partja mentén.

Reggel 9 óra tájt hajóztunk el a hatalmas Snee- 
fellsjökul jégár előtt és 6 órakor délután hajónk befor
dult az Isafjordba, amely magas és zord szikláktól van 
szegélyezve, melyeken tömérdek madár tenyészik. A 
hajózást tovább folytatva Izlandia éjszaki partjai mellett, 
julius 14-én az Eyjafjordba tértünk be, egészen Aku- 
reyri-ig, Izlandia második nagyobb városáig, hol négy 
óra hosszat időztünk. Ezt az időt szárazföldi kirándulásra 
használtam fel. Izlandia ezen éjszaki része nem mutatott 
oly zord, kietlen vidéket, mint Reykjavik. Itt már zab
termést és csenevész nyírfácskákat láttam. Itt úgy látszik, 
a golfáram hatása jobban érvényesül, mint Izlandia déli 
részén. A turista-hajó csak föltételesen, csendes időjárás 
mellett folytatja útját a sziget éjszaki részén.

Délután négy órakor elhagytuk Akureyri-t és ezzel 
Izlandiát is, neki indulva a 60 óra hosszat tartó szaka
datlan tengeri útnak a Spitzbergáig.

Éppen csak halavány fogalmat nyertem Izlandiáról, 
a nagy polár-szigetről. A sziget belsejébe való hatolás 
legalább is 3—4 hetet igényelt volna, hogy a Heklát, 
a föld legnagyobb vulkánját a közbe elterülő láva és 
rapilli pusztaságot, vagy a nagy geizirt láthassam; 
mindazonáltal hatalmas benyomást tett lelkemre e rövid 
látogatás is.

Hajónk egyenes vonalban indult éjszak-keleti irány
ban Spitzberga jeges sziget felé. Még aznap, azaz julius 
13-án este felé a Grimsey kis szigetnél szeltük az éjszaki 
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polár övét és így a nagy Atlanti Óceánból az éjszaki 
jegestengerbe kerültünk.

Julius 14-én reggelre zord, szeles időre ébredtünk; 
a hőmérő csak 4° C. mutatott és egész nap így is 
maradt. Némi borzalommal néztem a hajó berendezé
sének biztosítását. Az asztalok úgy voltak terítve, hogy 
minden edény és evőeszköz külön, az asztalhoz meg
erősített tokba volt elhelyezve. Tehát nagy viharra 
készültünk, ami nem is maradt el, de Istennek hála, 
nem volt hosszantartó. Az utasok nagyobb része beteg 
lett, de minden oly szépen volt intézve, hogy a beteg
ség symptomáit a többi utas észre sem vette. A stewar- 
dok és stewardeszek gondoskodtak a gyors és láthatlan 
ápolásról. A kis magyar kolónia ez alkalommal is bátran 
tartotta magát s a legjobb egészségben állta ki a nagy 
zivatart, míg a németek sokat szenvedtek attól. Egyik 
utitársunk, egy müncheni müakadémiai tanár Reyjavik- 
ban két tiszta szürke szőrű izlandi macskát szerzett, 
melyek napokig kínlódtak a tengeri betegségtől.

A födélzeten való tartózkodás néhány órára lehe
tetlenné vált. Este felé a zord idő és szélvihar kissé 
engedett és azért a legtéliesebb öltözékben a hajó fedél
zetére siettem, hol némi borzalommal órák hosszat néztem 
a hatalmas hullámverést. Szürkés az égboltozat és szürkés
fehér a tenger; a meddig a láthatár terjedt, semmiféle 
élőlény nem volt látható. Hová lett az a sok madár és 
különösen a hajót híven kísérő sirályok serege ?

Az utasok legnagyobb része a hajó belsejében 
tartózkodott. Kiváló látogatottságnak örvendett a hajó 
tágas „bar“-ja, ahol egész napon át alig lehetett helyet 
kapni ; nappal a német utasok söröztek (kétféle kitűnő 
sör volt kapható csapról : pilseni és barna bajor sör) 
és skat-ot játszottak, éjjel pedig füstölgőtt a pezsgős 
„Bowle“.

Julius 15-én tiszta, napos idő köszöntött be, a hő
mérő azonban állandóan 4° C. mutatott. Délután a 
matrózok grotesque mulatságot rendeztek azon alkalom
ból, hogy a polárkőrön első ízben áthaladó társaikat
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nagy és barbár ceremóniával megkereszteljék. Zene
szóval, förtelmes álarcban vonultak fel és körüljárva a 
födélzetet, megállapodtak az alsó födélzeten, ahol egy 
nagy ponyva volt kifeszítve és melegvízzel megtöltve. 
Nagy, igazi német komikummal hosszas szónoklat köz
ben sorba vettek valami 8 — 10 matróz-újoncot és be
kenték arcukat kátrányos korommal. Két matróz azután 
nagy fa-beretvával úgy, ahogy, levakarták a bemázolást 
és ennek végeztével hanyatt dobták a legényt a vizet 
tartó öblös ponyvába, honnét kiemelve, teljesen lucskosan 
egy nagy tömlőn kellett átmásznia. Ugyanez az eljárás 
ismétlődött 8—10-szer; egyik matrózlegény teljesen vizes 
ruhájában a tömlőn átmászva, az utasok nagy rémüle
tére felhágott a legmagasabb árbocra a metsző, hideg 
szélben.

Este, illetőleg éjjel 1 1/2 órakor az úgynevezett éjféli 
nap remek látványosságát teljes pompában láthattam. 
Ezen a tájon és ebben az időben az éjszaka csak abból 
áll, hogy az esteli és reggeli pír összetalálkozik, — egy
másba folyik és 2—3 óra hosszat tart, remek, színes 
lángoló világítással és visszatükrözéssel a tenger felü
letén. A polárfény persze csak téli estéken látható, de 
nyáron, ha oly alkalmas idő van reá, mint ottlétemkor, 
akkor az a ritka tünemény élvezhető, hogy melléknapok, 
mellékholdak láthatók. Ezek gyöngébb szivárványszínű 
aureolákkal körülvett visszatükrözései az égi testeknek.

Junius hó közepe táján az úgynevezett éjféli nap, 
halavány rózsaszínű nagy korongjával 8 napig majdnem 
mozdulatlanul áll a tejszinü éghatáron.

Julius 16-án megint zord, hideg időjárásunk volt. 
Az utasok egy része vigalmi rendezőségnek állt össze; 
újságot szerkesztettek német és angol cikkekkel. A lap 
címe: „Nord Polar Kreisblatt“. Ernstes und Heiteres 
von der 1-ten Fahrt der Yacht „Oceana“ nach dem hohen 
Norden. Elmés, tréfás balladákban, költeményekben és 
sürgönyökben többnyire az „Oceana“ utazás élményei 
voltak kiszerkesztve. Hangversenyt is rendeztek a hajó 
szolgaszemélyzete javára, a mi annál könnyebben ment, 



— 42 —

mert az utasok közt operaénekesek és zeneművészek is 
voltak.

Nagy riadalmat és érdeklődést okozott a cethalak 
megjelenése, amelyek hosszú időn át 50—60 lépésnyi 
távolságban versenyt úsztak az „Oceaná“-val. E hatal
mas állatok (hárman voltak) jelenlétüket a kibocsátott 
hatalmas vízsugárral árulták el és időnként féltestükkel 
a tenger színe fölé emelkedtek ki. Ezek voltak az egyedüli 
élő lények, amelyeket 3 nap óta a tengeren láttunk.

A cethal-vadászat poézisa már nagyon alá szállt 
mióta kézi harpunákkal ellátott vitorlás hajók helyett 
nagy és biztos járatú gőzösök ágyúkból lövik ki a gyilkos 
harpunákat.

De a bálna létszáma is oly mértékben pusztult, 
hogy az érdekelt államok komolyan közös megállapo
dásra gondolnak a bálna-vadászat 10 évre való beszün
tetése céljából.

Julius 16-án éjjel ugyanazt a remek égi tüneményt 
élveztük, mint az előző éjjelen és így későn, azaz csak 
3 óra után feküdtünk le, teljesen kimerülve. Mikor julius 
17-én déltájt felébredtem, mára „Senki szigete“ Advent- 
Bai öblében vetett horgonyt az „Oceana“.

Szép, csendes, napos időjárás volt, (11° C.). A ma
gyar kolónia hölgyei néhány fiatal gavallérral majálist 
rendeztek, azaz élelmet vittek magukkal, hogy a rendes 
étkezési időben ne kelljen visszatérni a hajóra.

Reggeli után siettem a födélzetre, hogy lássam a 
tájat. Nagy meglepetésemre sivár, meredek, sziklás hegyek 
és jégárak övezte öbölben ember lakta helyet találtam, 
rendes lakóházakkal, sőt egy teljes bányász-teleppel is 
az öböl éjszaki oldalán. Az öböl déli oldalán meglehetős 
terjedelmes síkság van, mely a hegyi patakok által az 
öböl felé sodort kőtörmelékből képződött. Itt egy egé
szen takaros fa-ház áll és mögötte egy tennis-játszóhely. 
Egy angol bányamérnök lakik benne a feleségével, kik 
ottani kikötésünk alkalmával látható örömmel üdvözöltek 
bennünket; 2 nagyobb ház volt még épülőfélben, me
lyekkel egy tucat ács foglalatoskodott. E kis félszigettel 
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szemben, a sziklás hegy oldalán, bányanyílás és szén
hányó látszott, mellettük pedig 12 házból álló bánya
telep. A bánya-tárna úgy áll, hogy a termelt antracit 
szén a bányából gurító segélyével egyenesen a hajóba 
rakható.

Az angol mérnök lakásától néhány száz lépésnyire 
egy kis temetőhöz érünk; 4 fakereszt jelzi a hajótöröt
tek sírjait és mellette van a most romban fekvő mene
dék gunyhó, mely még nem is egy évtized előtt a sark
kutatóknak (többek közt a gróf Wilczek sarkkutató ex- 
peditiónak) és befagyott expeditíóknak szolgált menedék
helyül. Itt tanyáztak Payer, Weipprecht és Kepes dr., 
kik tudvalevőleg az innét nem egész napi járásra fekvő 
Ferencz József-földet fedezték fel. Tovább haladva föl
felé, feliratos emlékkövekre és gúlákra akadunk, melye
ket különféle nemzetbeli utazó-társaságok emeltek és 
nemzeti zászlójukkal díszítettek.

Magyar emléket is találtam itt, melyet három évvel 
előbb állított két magyar utazó, kik azt bádogból készült 
trikolórral is ellátták. A nekünk mindenhol, de különösen 
itt a messze északon oly becses színek azonban már 
alig voltak kivehetők.

Az „Oceana“ víg zeneszó mellett szintén állított 
fel egy két méter magas pirámist feliratos táblával, me
lyen a dátum és az utazók száma volt feltüntetve. A 
pirámis gazdagon volt zászlókkal díszítve és különösen 
az amerikai utítársak voltak azok, akik csillagos lobogó
jukat kitűzték.

Magam nem vettem részt ez ünnepélyen, hanem 
a hegyekre rándultam. Az Adventbay déli oldalán bá
nyászati kutatásokat láttam, azokat akartam megtekinteni. 
Itt ugyanis már versenytársa támadt az angolnak egy 
norvég vállalkozóban. Érdekes itt az úgynevezett ős
állapot a „Senki szigeten“, hol semmiféle törvény nem 
létezik. Aki odajön, az egyszerűen elfoglal valamely 
területet s ezt azzal jelzi, hogy drótot húz az elfoglalt 
darab körül; és mivel itt semmiféle törvény nem véd
heti foglalási jogát, úgy gondolom, nemsokára az „ököl
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jog“ fog érvényesülni, ha csakugyan jó vállalatnak bi
zonyul majd a szénkutatás és szénbányászat Ennek a 
fekete kincsnek felkutatása máris felkeltette a szomszéd 
államok figyelmét s felmerül a kérdés: kié legyen tulaj
donképpen a nagy Spitzberga szigete ? A nyár folyamán 
máris megindult e körül az érdekelt országok napilap
jaiban a tárgyalás. Ezek szerint úgy látszik, hogy Nor
végia, Oroszország, Angoiország, Dánia és Amerika tart 
igényt a nagy sziget elfoglalására.

A szénbánya vállalatok nagymérvű fejlődésében 
azonban van egy nagy bökkenő, t. i. az, hogy a Spitz- 
bergában való emberi tartózkodás csak három hónapra 
terjedhet, mert e tájakon 9 hónapra megszűnik minden 
hajóközlekedés. Az Advent-öböl és a jeges tenger befagy 
és majdnem folytonos éjszakai sötétség uralkodik, úgy, 
hogy egy nagyobb telepet 9 hónapra élelmi szerekkel 
ellátni nagy nehézségekbe ütközik.

Legnagyobb sajnálatomra egy kis baleset követ
keztében nem látogathattam meg a szénbányát, de sike
rült onnét széndarabokat kapni, melyek legjobb minő
ségű antracit szénre vallanak.

A velem történt baleset abban állott, hogy az 
Advent-öböl déli partvidékén létesített bányakutatásokat 
akartam legelőször felkeresni, e végből egy széles medrü 
patakon kellett átmennem. A patak ugyan jó vastag jég
réteggel volt helyenként borítva és így jégről-jégre és 
kiálló sziklák segítségével elérni reméltem a másik partot. 
Az olvadás következtében azonban a jég meggyengült 
és alattam beszakadt, miközben övig estem a vízbe; 
vissza kellett tehát sietnem az „Oceanára“ ruhát váltani. 
Olyan távol voltam a hajótól, hogy 1 1/2 órá kellett, míg 
a metsző hideg szélben odaértem és már aggódtam, 
hogy valami halálos betegség lesz a következménye, de 
hála Istennek, még náthát sem kaptam.

Mire a hajót megint elhagyhattam, már lekéstem 
a bányához induló csónakokról. Visszatértem tehát megint 
az öböl déli oldalára és több órán át a hegyoldalt jár
tam be. A meredek hegyek alján elterülő terasz-szerű, 
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nagy kiterjedésű kőtörmelék, a hirtelen hó- és jégolvadás 
következtében süppedékes volt, de a virágzásban lévő 
moszat-változatok kedves látványt nyújtottak. Különféle 
állati csontváz és rénszarvas-agancs hevert szanaszét. 
A sirályokat kivéve, semmiféle élő állatot nem láttam. 
A jeges medvék, melyek téli időben itt is tartózkodnak, 
ezidőszerint nyaralni mentek még éjszakabbra fekvő 
szigetekre, a rénszarvasok pedig a sziget belsejébe vo
nultak legelni. Az Advent-öböl déli oldalán fakadó pa
takok mentén a kavics és kőtörmelék közt antracit szenet 
találtam és Így biztosra vehető, hogy az öböl éjszaki 
hegyoldalán feltárt széntelepek az öböl déli oldalán is 
feltalálhatók lesznek.

Már éjfél felé járt az idő, mikor az „Oceánára“ 
mint utolsó visszaérkeztem. Ott találtam a spitzbergai 
angol bányamérnököt a nejével; előbbi zongora-kíséret ' 
mellett ernyedetlen kitartással énekelt angol és amerikai 
kuplékat. Ráért a mérnök e mulatságra, mert előző napon 
sztrájk ütött ki a bányászok közt, akik a legelső hajóval 
megszöktek, pedig teljes ellátás és lakás mellett napi 
5 márka bérük volt.

Julius 18-án, éjfél után, hajónk felszedte horgonyait 
és ezzel elhagytuk utazásunk legéjszakibb vidékét, mely 
az éjszaki szélesség 76°, 20' és a keleti hosszúság 16°, 
20' alatt fekszik. Innét már visszaindultunk Dél felé.

Hajónk julius 18-án reggel még egyszer horgonyt 
vetett Spitzberga szigetén és pedig a „Bellsunt-öböl“- 
ben. Hét órakor reggel fölsiettem a födélzetre. Remek 
látvány tárult szemeim elé. A meleg, napsugaras időben 
a hegyek és jégárak gyémántszerüen ragyogtak. A ha
talmas jéghegyek által körülzárt öbölben szokatlan élénk
ség uralkodott. Egy francia tudományos expeditiós hajó 
és három nagy bálnavadász gőzös horgonyzott ott; az 
utóbbiak mindegyikéhez 3—4 hatalmas bálna volt kötve 
zsákmányul. A bálnák teste félig a vizszint fölött volt 
és ezeken a bálna testrészeken száz meg száz sirály 
telepedett le, éles, erős csőreikkel igyekezve bálnafala
tokra szert tenni.
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A bálna-vadászhajók zsákmányukat a Bellszuntba 
vonszolják és itt dolgozzák fel. Nagy darabokban a 
hajó födélzetére hozzák a bálna testrészeit, ott üstökben 
kifőzik a halzsírt és hordóba rakják. Az értékes hal
csontot külön szedik a bálna szájából. Kisebb vitorlás 
bálna-vadászok partra vontatják a bálnát és ott főzik ki 
a szabadban felállított üstökben. A bálna csontvázát ott 
hagyják a parton. Ilyen teljes bálna csontvázat hármat 
láttam a part különböző részein jól letisztítva. Lerágták 
azokat a polár rókák, sirályok és más állatok.

A francia hajó és a mi német hajónk közti üdvöz
lések és köszöntések elég ridegen folytak le. Bár hajónk 
azonnal kitűzte a francia lobogót és zenekara a Mar- 
seillaise-re zendített, a franciák némán fogadták üdvöz
lésünket és éppen csak általános tiszteletből húzták fel 
a német lobogót. A két hajó kapitánya és utasai kerülték 
egymást; mikor mi partra szálltunk, az ott tartózkodó 
és gyilkos lövöldözéssel mulatozó franciák (a szegény 
sirályok ellen folyt a gyilkos harc) azonnal elhagyták a 
partot és hajójukra szálltak. A franciák ez alkalommal 
csakugyan nem tüntették ki magukat. A parton 50—60 
meglőtt sirály hevert, az öböl vizén talán épp annyi 
feküdt, félig vagy halálosan megsebesülve. Mikor a Bell- 
sunt öblöt kezdtük körülhajózni, az öbölbe torkoló jég
árak közelebbi megtekintésére, az ott lévő franciák tüs
tént visszavonultak.

Bellsunt meglehetős védett menedékhelyül szolgál, 
bár 5 hatalmas jégár által van határolva. A tengerbe 
nyúló jégárak végfalai 20—30 méter magasak és ott
létünkkor, meleg időben, ágyúlövésszerü detonatíók közt 
haránt jégrepedések támadtak azokon, mire a jégár eleje 
a mély tengerbe zuhant. A leszakadt jégtömbök a tenger- 
áramlatba kerültek és így, mint úszó jéghegyek indultak 
nyugat, délnyugat felé. Ily úszó jéghegyekkel az Euró
pából Newyorkba utazóknak gyakran van alkalmuk talál
kozni.

Délután 1 órakor hajónk a franciák bosszantására 
a „Wacht am Rein“ hangjai mellett tovább indult. Éj
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szaka a hajón hangversenyt rendeztek a hajó szolga
személyzete javára. Az élvezetes hangversenyen közre
működtek : Kleyn Laurence k. a. (hollandi) művészi 
zongorajátékkal, Dr. Ohnhauser énekszámmal, zongorán 
kisérte Dr. Zettel Pál; Ritter Anna asszony saját költe
ményéből szavalt; Tillmann-Liszewsky bécsi operaénekes 
énekszámait Dr. Dettmer kísérte, Jeiteles űr zongorán 
játszott, Girisch k. a. érzéssel, szépen énekelt. A hang
verseny tiszta jövedelme 750 márka volt.

Harminc órai szakadatlan gyors hajózás után elér
tük Európa, illetőleg Norvégia legéjszakibb részét: az 
éjszaki fokot. Ide való utazásunk nehéz, sőt veszedelmes 
volt az úszó jéghegyek miatt; a „Medvesziget“ közelé
ben hajónk egy ilyen úszó jéghegyet nem tudott elég 
gyorsan elkerülni és az riasztó robaj kíséretében kissé 
meg is horzsolta az „Oceánát“. Szerencsénkre a tengeri 
áram nyugat-délnyugat felé sodorta a hatalmas úszó 
jéghegyeket és így az összeütközés veszedelme is csök
kent, mivel hajónk déli irányban tartott.

Julius 19-én este 7-kor érkeztünk az éjszaki fokra. 
Hajónk egy nyugtalan kis öbölben vetett horgonyt és 
ott találkoztunk a „Neptun“ nevű túrista-, illetőleg vadász
társasági hajóval. Ez kisebb méretű hajó, melyet „éjszak
sarki“ (Nordpolfahrer-nek) hajónak is neveznek; szen
vedélyes vadászaival a legéjszakibb tengerbe is be me
részkedik.

Étkezés után partra szálltunk. A kiszállás itt, ahol 
folyton erős hullámverés uralkodik és csak provisorikus, 
deszkákból és vékony fagerendákból összetákolt kikötő- 
hid van alkalmazva, épp úgy, mint az Advent- és Bell- 
sund öbölben is, — valódi tornász vagy tűzoltói ügyes
séget tételez fel.

Néhány élelmes norvég fogadott minket a parton, 
pezsgőt és házi cikkeket kínálva. A házi cikkek közt 
feltűnt egy különös szék, igazi „bálna-szék“. Ülőhelye 
bálna csigolya, támlája és lábai bálna-bordákból állnak. 
Több utas vett is ily eredeti széket. Az éjszaki fok rop
pant komor benyomást tesz; fekete szinti, a tengerből 



majdnem függélyesen kiemelkedő sziklás hegyek. A ki
kötő helyén kissé lankásabb behorpadás van, telve szik
lákkal, melyek közt moszatos fü és ibolyaszerű virágok 
díszlenek. Első pillanatra ibolyának is néztem a virágot, 
de közelebbi megvizsgálás után Pingvicula vulgarisnak 
tűnt ki. E növény levelének hátsó lapja fapados és rajta 
tömérdek apró rovar akadt meg, úgy, hogy az akár 
rovar-evő növénynek is nevezhető.

Az éjszaki fok megmászása 1 1/2 óráig tart és igen 
fárasztó; mesterségesen kivájt lépcsők és elhelyezett vas- 
fogózkodók és drótkötelek nélkül alig lehetne feljutni, 
annál kevésbbé, mert a sziklák mohásak és nedvesek. 
Az utasok fiatalabb része ambicionálta az éjszaki fok 
megmászását, hogy annak tetején élvezhesse az éjféli 
nap sugarait és egy pohár pezsgőt üríthessen a túr után. 
Én megelégedtem az út negyedrészével, miközben a 
kőzetet és növényzetvilágot vizsgáltam.

Éjfél felé visszatértem az „Óceánéra“, hogy onnét 
élvezzem teljes pompában az éjféli nap világító szín
gazdagságát. A hajóba való visszatérés azonban nem 
ment olyan simán, mert a hullámtörés oly erős volt, 
hogy a barkasse 4 és 5 méteres hullámvölgy és 
hullámhegyek közt libegett. Kimerültségem és szórako
zottságom következtében- nem figyeltem e körülményre, 
és akkor léptem a faalkotmányos kikötőhídról a csónakba, 
mikor az a sülyesztő hullámba jött; ez oly gyorsasággal 
történt, hogy testi súlyom esési sebessége nem tudta 
utolérni a csónakot és így valami 3 méternyi mélyre 
zuhantam a bárkában ülő utasok nagy rémületére. Az 
udvarias és elővigyázó utasok azonban karjaikkal fogtak 
fel és így mi bajom sem történt.

Az éjszaki fok megmászóinak visszatértével éjfél 
után 3 órakor hajónk elindúlt Hammerfest, — az első 
európai város felé.

Négy napi utazás után, julius hó 20-án délelőtt 9 
órakor érkeztünk Hannnerfestbe, a világ legéjszakabbra 
fekvő városába (70°, 40', 11" éjsz, szélesség). Az ottani 
kikötőhíddal szemben áll egy kis faalkotmányu r. kath.



M
er

íd
la

n-
os

zl
op

 Ha
m

m
er

fe
st

be
n





49 —

templom. A magyar kolónia egyik női tagja a tem
plomba menést indítványozta, hogy Istennek hálát adjunk 
az eddigi szerencsés utazásért. Mindannyian meghatóban 
követtük az indítványozó méltóságos asszonyt és mély 
ájtatossággal hallgattunk meg egy csendes misét.

Hammerfest a múlt század kezdetén 100 lakossal 
bírt, mely szám jelenleg 2200-ra emelkedett. 1890-ben 
majdnem teljesen leégett, de megszépülve újból felépült. 
Élénk kereskedelem fejlődött itt ki a fehér tengerparti 
oroszokkal és spitzbergai cethal-halászokkal, úgy, hogy 
kikötője élénk forgalmat mutat. Az „Oceana“ utasai itt 
várták az első híreket otthon maradt kedveseiktől. A 
leveleket már a hajón kiosztották. Aki hirt kapott, öröm
teljes arccal, vidáman, megelégedve sétált a fedélzeten, 
míg azok, akik nem kaptak értesítést a kedves otthon
ból, majdnem sírva fakadtak. A helybeli kis pósta- és 
távirdahivatal rendkívülien megélénkült, mindenki sür
gönyt, levelet, de különösen sok képes levelező-lapot 
adott föl. E kedves teendők elvégzése után indultunk 
a város és környékének megtekintésére.

A városka egy szigeten fekszik és fölötte sziklás, 
kopár hegy emelkedik, melyre egy gránitos sziklába vájt 
és terméskőből készült korlátokkal, kőtömzsökkel vé
dett, kitünően gondozott turista út vezet. A hegy magas
latáról remek kilátás nyílik a tengerre és a hegyvidékre. 
A hegy túlsó oldalán pázsitos völgykatlant látunk s az 
út mentén egy kis nyárfa-liget van túrista vendéglővel; 
de ez bizony nagyon rideg nyári mulatóhely. Itt láttam 
az első teheneket. Apró állatok; olyan formák, mint a 
minőket Cherso szigetén vagy a Karszton találhatunk. 
A város közelében rénszarvas-telepet találtunk vándorló 
Lappokkal.

Hammerfest várostól nyugatra, Fuglnaes nevű hegy- 
nyulványon áll a világító torony és a Meridional-oszlop. 
Az oszlop azt a pontot jelzi, ahol 1816-tól 1852-ig 
norvég, svéd és orosz mérnökök végezték a Fekete ten
gernél megkezdett fokmérés fáradságos munkáját. Egy 
norvég- és latin-nyelvű fölirat utal erre.

4
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Hammerfestnél május 14-től julius 30-ig nincs 
naplemente, tehát örökös a napfény, november 20-tól 
január 21-ig azonban a nap teljesen eltűnik, tehát éjszakai 
sötétség uralkodik. A lakósok ezen idő alatt elektromos 
világítással pótolják a nap világosságát.

Julius 20-án délután 1 órakor hagytuk el Hammer- 
festet és hajónk ugyanaznap este 10-kor ért Troinsoebe. 
Egy egész raj csónak tartott hajónk felé, megrakva 
kiváncsi tromsoei lakosokkal, különösen fiatalsággal. 
Mindannyian ki voltunk merülve a sok fáradságtól és 
kevés alvástól, azért a hajót csak másnap korán reggel 
hagytuk el és megindultunk az élénk forgalmú, 6500 
lakóst számláló város megtekintésére. Tromsoe 69°, 38' 
éjszaki szélességben egy kis szigeten fekszik, meglehetős 
üde vegetatió közepeit; különösen a fjordokban vannak 
szép virághímes, zöld hegyoldalak, nyírfa- és vörös kőrisfa- 
ligetek. Tromsoe a fóka- és .rozmár-vadászoknak, vala
mint a polár-régiókba rendezett expeditióknak főkiinduló 
pontja. Kikötőjében a legkülönbözőbb nemzetek hajói 
horgonyoznak. Tekintélyes, kőből épített múzeuma van, 
melyben különösen a természettudományi osztály van 
kiváló gonddal rendezve. Ezek többnyire az éjszaksarki 
expeditióktól származnak. A népismei rész majdnem 
kizárólag a „Lapp“-törzs ruházatából és házi, családi 
berendezésből áll. Az arktikus flórából kertet tartanak fenn 
a múzeum-épület előtti térségen.

Délután meglátogattuk a „Lappok“ (Norvégia ős
lakosai) telepét, mely a szembe lévő szigeten, az egy 
órányira fekvő pázsítos és itt-ott csenevész nyírfákkal 
benőtt völgyben található. Odaérkezésünkkor a lappok 
igazi „lapp“ házi iparcikkeket: mindenféle fafaragványo- 
kat, rénszarvasbőrből készült bábukat és papucsot aján
lottak megvételre. A lappok, felsőmagyarországi cigányok 
módjára, földes kunyhókban laknak. Ruházatuk szőrmés 
rénszarvas bőrből áll, tehát ellentéte az ingre vetkőzött 
vagy meztelen tót cigánynak. Typusuk egyforma a 
csenevész, alkoholos tótokkal.

A rénszarvasok, számban 200—250, a völgy hegy
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lejtőin legelésztek, de kérésünkre azokat a kunyhójuk 
mellett lévő karámba terelték. A dolog nagyon gyorsan 
ment; 4—5 magyar juhászkutya-féle pár perc alatt 
elvégezte ezt a feladatot.

A városban nagy és szép kereskedések és rak
tárak vannak; különösen a szőrmeféléknek van itt 
nagy piaca s az utasok jó része nagyobb bevásárlásokat 
is tett.

A hajón megismerkedtem a newyorki érsekkel, aki 
két titkárral egyenesen Newyorkból jött az „Oceaná“-val 
és velünk tette meg az egész utat vissza Hamburgig és 
innét Bécs—Budapesten át Konstantinápolyig, honnét 
ismét hajón tért vissza Newyorkba. Az egész utat egy
folytában tette meg, tehát kitartó túrista. Tromsoeben, 
tudván azt, hogy itt még egy katholikus templom is 
van, két segédkező titkárjával misézni indult. A tem
plomban éppen a norvég pap misézett, de egy ájtatos 
hivő sem volt jelen. Az érsek miséjén, melyet nagy or- 
natusban tartott, csakis egy német utitársnő fiával és 
én vettünk részt.

Este 7-kor hajónk tovább indult dél felé és más
nap, vasárnap, julius 22-én délelőtt kikötött a Lofoten 
nevű szigetcsoport közt, Digermulen telepnél. A Lofoten 
szigetek nyugat és éjszak felé körülzárják a széles Vert- 
fjordot és így védik a belső partot a Jegestenger hullá
maitól. Kiváló érdekes vidék ez; a sziklás hegyek majd
nem merőlegesen emelkednek ki a tengerből tekintélyes 
magasságra.

Az utasok itt két részre oszlottak; az egyik rész 
a Digermulkollenre mászott föl, a másik rész csóna
kon tett kirándulást a keskeny és vad Troldfjordba. Én 
a Digermulkollenre való kirándulást választottam. A 
hegy megmászása helyenként nehézségekkel járt és egy 
óra hosszat tartott. Remek kilátás nyílik a hegytetőről 
a szigetcsoportra és jegestengerre. A német császár 
kedvenc kiránduló helye ez; három emlékoszlop jelzi 
ismételt látogatását. A hegytetőn kis menedékház van,
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melyben az élelmes norvégiaiak pezsgőt és egyéb italokat, 
meg anzixokat árulnak.

Digermulen maga a hegy tövén és a fjord partján 
5—8 házból áll, két kisebb szállodával és e közt egy 
svájci lobogóval díszített kis hotellel; egy kis templom 
és idillikus fekvésű temető és posta-távirdahivatal van 
még ott. A fjordok partjain elszórva egyes házakat talál
hatunk, melyeknek lakói már egy kis mezőgazdaságot 
is folytathatnak. A főfoglalkozás és kereset azonban 
mégis csak a halászat. Január hó közepétől husvétig 
folyik a Vestfjordban a tőkehal-fogás; 6000—8000 bárka, 
közel 30.000 halászszal indul akkor tengerre.

Hajónk délután 5 órakor elhagyta e vad, de idil
likus vidéket és 36 óra hosszáig haladt Norvégia szigetei 
és szakadozott partjai hosszában. Nemsokára áthalad
tunk az éjszaki polárkörön és megint a nagy Atlanti 
Óceánba kerültünk. A vegetáció erre már mindjobban 
fejlődik.

Július 24-én hajónk Aalesund város mellett be
kanyarodott a kiváló szépségű Geirangerfjordba, végig
hajózva azt egészen Merok-ig. E fjordot inindakét ol
dalon hatalmas, 1600 méter magas és meredek hegyek 
szegélyezik. Kiváló érdekesek a függélyes sziklahegyekről 
lerohanó nagy vízesések és ezek közt a „Hét testvér“ 
vízesés, mely az ejszaki parton 7 egymás mellett lezuhanó 
vízszalagból áll, míg a fjord déli partjáról a hosszú 
Gleitfos vízesés rohan le nagy dübörgéssel egy hegy
szakadékból. Dacara a fjord meredek partjainak, mégis 
odatelepedtek az emberek. Sasfészek módjára, a fjord 
szintjétől 100 méternyi magasságban kis lakóházakat 
lehet látni pázsitos környezettel. Némelyikhez csak a 
sziklába vájt ösvényeken, vagy létrával lehet jutni. A 
visszhang úgyszólván végtelen. Hajónk kürtölése több 
percig tartó orgonaszerü visszhangot keltett.

A fjord végéhez érve, zordsággal egyesített, ki
válóan kedves, idillikus kultúra tárul szemeink elé. 
Takaros házak és szállodák, virágos és gyümölcsös 
kertekkel. Az alma, körte és szilvafák roskadásig voltak 
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rakva egészséges, szép nagy gyümölcscsel. Remek kar
ban tartott kigyózó út vezet a Merok fölötti alpesi jel
leggel bíró magaslatra. Egy óra hosszat tartó séta után 
ez úton 300 méter magasságban van a takaros „Udsig- 
ten“ szálloda, a hol kitűnő frissítőket lehet kapni. Az 
ide vezető kitűnő kocsiút termés szikla korláttal van 
ellátva és technikai szempontból remek műútnak mond
ható, mely a glecserek által környezett Djupvand nevű 
havasi tavak mellett, egész Norvégián keresztül visz. 
Az idő rövidsége miatt a tavakig nem juthattam, de 
már az „Udsigten“ szállodától is remek tájkép tárult 
elém. Alul a Geirangerfjord gyümölcsös kertekkel körí
tett öble és fölötte a teljesen magasalpesi jellegei bíró 
zordság.

Délután két órakor hajónk még egyszer végighasí
totta a remek Geirangerfjord víztükrét. Útközben az 
„Oceana“ utasai az éjszaki foknál, Hammerfestben és 
Tromsö-n vásárolt tárgyakból, főleg szőrmefélékből. és 
házi iparcikkből sorsjátékkal egybekötött kiállítást ren
deztek a hajó tengerészei javára, mely 1750 márka 
tiszta jövedelmet hozott.

Útba ejtve a Jörundfjordot másnap, julius 25-én 
korán reggel hajónk a Nagy Sognefjordba fordult be. Ez 
Norvégia legnagyobb fjordja; hosszúsága 180 kilométer, 
átlagos szélessége 6’5 kilométer és némely helyen 1200 
méter mélységgel bír. Hajónk azután a mellék Fjaer- 
lands- és Naeröfjordokat kereste föl, beevezve egész 
Dördalig, hol egy kisebb gőzösre szálltunk, mely a 
keskeny Naeröfjordba vitt. Ennek végén fekszik Gud- 
wangen magas, meredek, sziklás hegyektől körülvéve. 
Itt a 600 méter magzs „Kilefos“ vízesés zuhan a ten
gerbe ; a vízesés felső részében mintegy 170 méter 
magasságból egy kiálló sziklára zuhan, hol porrá törve, 
fátyolszerüen hull tovább lefelé. Gudwangen telepnél, a 
fjord partján, 120—150 fogat várt az „Oceana“ utasaira, 
hogy azokat Norvégia belsejébe vigyék.

Néhány kétfogatu hintó is volt köztük, ékesebb 
hölgyek és urak részére; a többi egyfogatu, kétkerekű 
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norvég taliga, erős csontú, zömök fél-ponny lóval. A 
taliga elöl két üléses, hátul van a kocsisnak a helye; 
a kumetes ló istráng nélkül van befogva. Dacára a 
hegyes-völgyes utaknak, a kocsinak nincs fékezője, a 
taliga egyensúlyát az ülés hátrább vagy előre tolatásával 
szabályozzák. Az ülések nagyobbrészt vörös bársonynyal 
vannak kárpitozva. Én egy ilyen kényelmes kocsin tettein 
meg a 60 kilométeres utat. Utitársam Ghika, a párisi 
román nagykövet fia volt, egy teljesen francia nevelésű 
és műveltségű kellemes fiatalember. Reggel 9 óra tájt 
indúlt meg a hosszú kocsikaraván a Naerövölgyön fel
felé. Érdekes keskeny völgy, sziklás, magas hegyek közt, 
oldalt több nagyobbszerű vízéséssel. 11 kilométer távol
ságban a Stalheimhegy tövéhez érkeztünk. Innét gyalog 
sétáltunk fel a kitűnő, de meredek kocsiuton a magas 
vízválasztó tetején álló Staiheim-szállodákhoz. A meredek 
út idáig 14 kanyarulatot (szerpentin) tesz. A természet 
vadregényes szépségeit élvezve, 1 óra alatt Stalheimba 
érkeztünk. Minthogy az éjszakai elszállásolás miatt a 
további szárazföldi utazás az összes utasokkal nehéz
ségekbe ütközött volna, Voss városkában, az „Oceana“ 
utasait két csoportba osztották. Az egyik rész körülbelül 
170 utassal, Stalheimtól kocsin folytatta az utat Voss 
és Bergen felé; a második csoport visszatért Gudvan- 
genbe és onnét hajón ment Bergenbe.

Remek kilátás nyílt Stalheim magaslatáról a Naerö- 
dal felé. Balról a csonka Jordalsund sziklafala (1100 m.), 
jobbról a labrador tartalomtól csillogó meredek, gránit
hegyek: Aaxeln és Kaldafjeld (1300 m.).

Stalheim jelenlegi nagy szállodája két év előtt épült 
fel újra, mert a régi a tűz martaléka lett. Igaz, hogy 
fából épült, de oly méretekben és teknikával, amilyent 
csak a skandináviaiak tudnak igazán építeni. Sok angol 
és német nyaraló tartózkodott ott. A hatalmas arányú 
ebédlő teremben kitűnő „lunch“-et szolgáltak fel. Ki
szolgálásra csak női személyzetet alkalmaznak, úgy az 
étkezésnél és fürdésnél, valamint a borbélymesterségnél 
is. Az étkezés végeztével a felszolgáló személyzet egyike 



a borravalóért tányérozni megy. Férfiakat a kocsisokon 
kívül, úgy a belső szolgálatnál, valamint a külső mun
káknál alig lehet látni, mert a férfiak nagyobbrészt a 
tengeren vannak mint halászok vagy tengerészek. Dacára 
annak, hogy az utas előtt folyton az a kérdés merül 
fel: miből is élhetnek Norvégia lakosai a zord, hegyes 
vidéken ? még sem lát az ember koldust vagy rosszul 
öltözött bennlakót és házaik is mind takarosak, tiszták, 
szóval minden csak az általános jólétet mutatja.

Délután 2 órakor minden utas felkereste kocsiját 
és hosszú sorban indultunk Vossevangen felé. A kitűnő 
karban lévő kocsiút nagy kanyarulatban vezet még föl
felé a Staiheimklevig (szírt), míg a Naerö és Voss folyó 
közti vízválasztóra érünk; innét jó lejtős úton ereszke
dünk a Voss-völgybe, mely kies, erdős hegyek közt 
húzódik lefelé. A szélesedő völgyben rétgazdaságot 
folytainak és pedig oly intensive, hogy egy holdas 
rét tulajdonosa is már kis, egyfogatu kaszáló-géppel 
dolgozik. Naoközben annyit kaszál, amennyit a széna- 
szárogató állványokon el tud helyezni. Oly nagyszámú 
fükaszálógépet még nem láttam működésben, mint e 
völgyben. A völgy felső részében a sziklák közti kisebb 
pázsitokon apró kézi kaszákkal dolgoznak. Ott jártunkkor 
éppen szénatakarítás volt, mindenütt asszonyok, leányok 
és gyermekek foglalatoskodtak. Férfi csak éppen annyi, 
amennyi a kaszálógépek kezeléséhez szükséges volt.

Vinge kézségnél a Voss-folyó meglehetős kiterje
désű tavat képez, ez az „Opheim“-tó, mely körül több 
túrista-szálloda és gazdasági épület áll, a tavon pedig 
számos csónak látható.

Tvinde község mellett, az országúitól jobbra, szép 
és nagy vízesés van; innét még 11 kilométernyi út 
vezet kocsizásunk végállomására, éjjeli pihenőhelyünkre : 
Vossevangen-ba, ahová délután 6 órakor érkeztünk. 
Minden utast nár készen vártak az előre megrendelt 
szobával. A kitűnő és bőséges estebéd után megindul
tam a remek fekvésű kis városka megtekintésére.

A Voss-folyó it elég tekintélyes tavat képez és 



ennek keleti végén fekszik a kies városka, mely egy
szersmind vasúti állomása a Bergen és Kristiania közt 
tervezett nagyszabású vasútnak, melynek Bergen és 
Gravehalsen közti részén már közlekednek a vonatok. 
Vossvangen igen fontos túristikai központja a Hardanger— 
Bergen és Sogn felé vezető utaknak. A takaros városkát 
és annak 13-ik századbeli, köböl épített templomát meg
tekintve, a tó partjához ültem és éjfélig élveztem az 
idillikus környéket. A túlsó parton, az alkonyat beálltáig, 
éjjeli 11 óráig folyt szorgalmasan a szénatakar tás.

Másnap, julius 26-án reggel 1/2 10-kor különvonaton 
indultunk Bergen felé. A távolság innét Bergenig 108 
kilométer és a vasút 48 alaguton vezet át. Az egész 
vasútvonal a teknika legcsudásabb mérnöki vívmányait 
tárja szemeink elé.

A vasút előbb a tó partján halad, magas, meredek, 
hófedte hegyek közt. A Voss folyó erre felé még több 
kisebb-nagyobb tavat képez, míg Bolstadná' eléri a Sör- 
fjordot és ennek sziklás partjain majdnem egészen Ber
genig halad, remek vidéken keresztül.

Délután 1 órakor érkeztünk Bergenbe, ahol meg
lepő látvány tárult szemeink elé. Norvégia uj királya, 
aki 1—2 napot töltött itt, érkezésünk előtt csak néhány 
órával hagyta el a várost. Hogy a vasrti állomástól 
a kikötőig juthassunk, egész zászlóerdön kellett keresztül 
haladnunk. Ennyire fellobogózott és felcíszített várost 
eddig még nem volt alkalmam látni. Nemcsak az utcák 
voltak díszítve, hanem minden ház ablakából, a föld
szinttől kezdve fel a 3—4-ik emeletig, sőt a háztetőkön 
is Norvég lobogók lengedeztek.

Bergen fekvése igen szép; kikötője, iletőleg tenger
öble magas, szép hegyek által van környezve.

Délután a magyar utazó társaság közös kirándulást 
tett a 270 méter magas Flöifjeld hegyre, ahová kitűnő 
karban tartott túrista kocsiút vezet 3/4 ón alatt. A hegy
tetőről nagyszerű kilátás nyílik a festőien fekvő városra, 
a fjordra, a nagy tengerre és a sziklás kis szigetekre. 
Norvégiának ez egyik legszebb panorámája. Fenn a tetőn
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tiszta, szép vendéglőt találtunk, hol a magyar kolónia 
bücsú-ozsonnát rendezett.

Másnap, julius 27-én. reggel 9 órakor kocsin tet
tünk egy kirándulást Fantoft-ra. Az út a Lungegaard-tó 
mellett, Solheimstriken  elővároson keresztül, kies fekvésű 
völgyben, kedves és előkelő nyaralók közt vezet Fjősati- 
geríg, melynek közelében Fantoft nevű nagyúri birtok 
fekszik, terjedelmes parkkal. A park egyik részében a 
német származású birtokos, egy a XII. századból szár
mazó, kiválóan érdekes fatemplomot állított fel, teljes 
épségben és eredeti berendezésével. A templomot, melyet 
„Stavkirke“-nek neveznek, a tulajdonos „Stav“ nevű 
északnorvégiai községtől szerezte és azt a birtokos 
előzékeny engedelmével meg is lehet tekinteni. Fantoftról 
a tó túlsó partján a Chalet Birkelund-on át, remek nyári 
telep közt, a szép és kiváló gonddal fönntartott régi 
temető mellett, regényes úton tértünk vissza Bergenbe. 
A délutánt a „Hansa“ és a város nagyméretű és kitü
nően rendezett múzeumának látogatására fordítottam.

Este 8 órakor hajónk Kuxhaven felé indúlt, ahová 
harmadnap, azaz julius hó 29-én reggel 7-kor érkezett 
meg. Előző éjjel még egy kiválóan nagyszerű tengeri 
látványosságot élveztünk. Sima, csendes tengeren siklott 
a hajó, melynek eleje tűzlángba boruknak látszott, annyira 
foszforeszkált itt a tenger vize, azaz annak infuzoriái.

Kuxhavenben már minden utas izgatott volt; álta
lános búcsuzás, különféle érzelmekkel. Azt hiszem, majd
nem mindenki sajnálta a kedves otthonává vált hajót 
elhagyni, de azért mégis mindenki örült, hogy lábát 
nemsokára a Continens szilárd földjére teheti és otthon 
maradt aggódó kedveseihez siethet.

Kuxhavenben megint a kisegítő kisebb gőzösre 
kellett átszállnunk. A kiszállás nem folyt olyan rendben 
és gyorsaságban, mint annak idején a beszállás. Türel
metlen, ízléstelen tolongás támadt; a kis gőzös túl volt 
zsúfolva utasokkal és podgyászszal, úgy, hogy az utasok 
nagyrésze kénytelen volt a csomagok tetején helyet 
foglalni; mozogni a hajón egyáltalában nem lehetett. 
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Vasárnap lévén, a hamburgiak tengeri kirándulásra hasz
nálták föl e napot; vagy Hellgolandba vagy Kuxhavenbe. 
A négy nagy hajó, melyekkel útközben találkoztunk, 
zsúfolásig volt tömve kirándulókkal.

A hamburgi kikötőbe délelőtt 11 óra tájt érkeztünk. 
Itt újból ismétlődött az előbbi tolongás, a podgyász 
kiválasztása és a kocsi megszerzése körüli türelmetlenség 
és lárma. Két órai keresés után végre sikerült hajlékra 
találnom. Úgy Hamburgban, mint egyáltalában Német
országban nagy rendet tapasztaltam, külünösen a bér
kocsik ügyében; de oly nagymérvű idegenközlekedés 
mellett, mint megérkezésünk napján volt, amikor maguk 
a tengeri hajók 10.000 utast és a vonatok szintén néhány 
ezer utast hoztak, nem lehetett csodálni, ha nem ment 
minden oly simán, mint rendesen.

És itt befejezem naplótöredékeimet. Reám nézve e 
nagy utazás nem ment üdülés számba. Kimerülten érkez
tem haza. Hetekig sínylődtem ; álmatlan, nyugtalan éjsza
káim voltak; a látottak éjjelenként szemeim előtt lebegtek 
és a hajó mozgását álmomban is sokáig éreztem. S ha 
most visszagondolok a nagy útra, a képek panoráma
szerűen vonulnak el emlékezetemben. Igazi újkori felületes 
utazás. Nagy fogás — kis markolás 1 De azért azok a 
benyomások, amelyeket ott szereztem, hatalmasak és 
mindig kedves lesz a rájok való visszaemlékezés.



A választmány jelentése.

Mélyen tisztelt Közgyűlés /

Úgy hisszük, fölösleges munkát végeznénk, ha a 
tagtársak és a nagyközönség előtt egyesületünk műkö
désének irányáról akarnánk szólani, hisz az elmúlt 16 
esztendőnek minden mozzanata, a Mecseken végzett 
munkának minden eredménye tanúságot tesz arról. És 
a látható eredmények már számottevők. Az a 9 km.-t 
meghaladó műút-hálózat, mely ma városunk lakósságának 
kedvenc sétahelyét képezi, a kis menedékházak és ki
látók, melyek a sétálóknak szolgálatot tesznek, legszebb 
tanujelei egyesületünk munkásságának.

Ezeknek a maradandó és szép alkotásoknak létre
hozásában a legnagyobb érdem azoké a lelkes tagtársaké, 
akik áldozatkészséggel támogattak bennünket ügyszere
tettel végzett munkánkban. És ez a támogatás évről- 
évre fokozódik; tagtársaink száma állandóan növekedő
ben van és örömmel jelenthetjük a m. t. Közgyűlésnek, 
hogy az elmúlt 1906-ik évben az egyesület tagjainak 
száma túllépte az ezeret és reméljük, hogy az igen t. 
tagtársak részéről is kifejtendő lelkes buzdítás és tag
gyűjtés mellett gyorsabban érünk el a második ezerhez.

Csakis tömeges pártolás és a társadalom minden 
rétegének támogatása mellett lehet majd később még a 
múltaknál is szebb eredményeket felmutatni és meg
valósítani mindazokat a nagy feladatokat, melyek a 
M. E.-re a jövőben várnak. Mert nagy feladatok állnak 
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még előttünk. Felemlítjük ezek között első sorban a 
Misinán emelendő nagyobbszabású kilátó-tornyot és a 
Kardos-úton építendő kényelmes menedékházat, ahol az 
egyleti szolga is állandó lakást találhatna. A szolga 
fenn lakásával elérnénk azt a célt, hogy a kirándulók 
az év minden szakában és a napnak minden órájában 
nyitva találnák a menedékház barátságos helyiségeit; 
de a szolga is csak ekkor végezhetné lelkiismeretesen 
az utak jókarban tartását és más kötelességeit.

Ennek a két nagyobbszabású feladatnak megvaló
sítását vesszük a jövő munkásság alapjául s már most 
arra kérjük a t. tagtársakat, hogy ezeknek a feladatok
nak megoldásában a választmányt támogatni szíves
kedjenek.

Egy, a Misina-tetőn felállítandó kilátó-torony esz
méje már régen felmerült az egyesület kebelében és 
ezért készült el annak idején a Bánffay-út is. Eredetileg 
a milleniumi emlékünnep alkalmával akartuk a kilátót 
megépíteni, de ez a terv — miután az egyesület jöve
delmei más munkák létrehozására voltak szükségesek — 
akkor nem valósulhatott meg és csak most, 10 év eltelte 
után jutott egyesületünk abba a helyzetbe, hogy a pénz
ügyi egyensúly megbillenésének veszélye nélkül egy 
több ezer koronába kerülő díszes kőtornyot építhessen. 
A közeledő pécsi országos kiállítás jó alkalom ennek 
a régi tervnek kivitelére és a kiállítás alkalmával meg
tartandó ünnepségek valamelyike szép keretet fog képezni 
a torony felavatásához.

Miért választotta a kilátó-torony helyének megálla
pítására kiküldött bizottság a Misinát az ennél magasabb 
Tubesz-szel szemben ? erre nézve szükségesnek tartjuk 
a t. tagtársakat tájékoztatni.

A Misina*  a város fölötti közvetlen helyzeténél 
fogva uralja nemcsak Pécs festői panorámáját, de az 
onnét élvezhető kilátás kiterjed a Mecseknek majdnem 
egész láncára kelet, észak és részben nyűgöt felé is, és 

• Nem lenne szebb Rákóczy-csúcsnak nevezni ?
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csak a Tubesz elhúzódó gerince vet gátat a kutató szem 
tekintetének. Igaz, hogy a Tubesz panorámája a hegy
világra szebb a Misináénál, de nem terjed ki a városra, 
ami pedig a körképnek egyik legszebb részlete leend. 
A Tubesz-csúcs azonkívül még körülbelül 21/2 km.-rel 
távolabb van a Misinánál s oda újabb műutat kellene 
készíttetni, ami tekintve a sziklás talajt, valószínűleg pár 
ezer koronába kerülne s fenntartása nagyon megterhelné 
az útjavításokkal eddig is túlságosan igénybe vett egyesü
leti pénztárt. A misinai torony a város minden részéből 
s a Pécs felé közlekedő vasutak minden vonaláról tisztán 
látható s így fölhívja a természet kedvelőit a hegyorom 
fölkeresésére, míg egy esetleges tubeszi kilátó, mely a 
szem elől teljesen el van rejtve, alig képezné azt a 
vonzóerőt, mely különösen az idegeneket szép hegyeink 
közé csábítaná. Felemlítjük még azt a körülményt is, 
hogy a Misina-tető a városi erdőség azon részébe esik, 
melyet á város a M. E. kérelmére az üzemtervből kivett 
és a jövőben parkszerűen kezel és így ennek, a jövőben 
természetes park jellegével bíró erdőnek egyik ékességét 
fogja képezni s közelebbi fekvésénél fogva bizonyára 
több látogatója lesz, mintha azt a Tubeszen építenénk 
meg. Hogy aztán később a Tubeszen, sőt a Jakabhegyen 
és Zengőn is épüljenek a célt megfelelően szolgáló, 
egyszerűbb kilátók, azt a helyi turisztika jövő fejlődése 
érdekében kívánatosnak és szükségesnek tartjuk.

Ezek voltak azok az indító okok, melyek a vá
lasztmányt arra bírták, hogy a kilátót a Misinára ter
vezze és erre most a közgyűlés jóváhagyását is kéri.

A kilátó és a hozzávezető rövid útszakasz meg
építése képezi egyúttal az 1907. év munkaprogrammját. 
Ezzel ismét egy maradandó emléket akarunk állítani oly 
sok ideig elhanyagolt hegyvidékünk egyik festői pontján. 
A turísta-sétautak jókarban tartása, az átjelzések egy 
részének felújítása és a szükséghez képest újabb jelző
táblák elhelyezése egészíti ki az 1907-ik év munka
tervezetét. Ebben az évben még egy más érdemes mun
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kát is végezünk. Ez a meteorológiai pavillon felállítása, 
melyet a tavaszszal akarunk átadni a nagyközönségnek.

Az elmúlt év eseményeit a következőkben ismer
tetjük. Az év folyamán megalakult Madárvédő-osztály 
élénk tevékenységet fejtett ki, miről az osztály külön 
jelentése számol be, — éppen így külön van ismertetve 
a Barlangkutató-osztály működése is, ezekre tehát itt 
bővebben kiterjeszkedni nem akarunk. Ugyancsak a múlt 
év folyamán alakult meg újból a Kirándulásokat rendező 
bizottság is, mely több jól sikerült helyi kiránduláson 
kívül az Al-Dunára is rendezett egy 7 napra terjedő 
túrát. Kirándulóink a legkedvezőbb időjárásban tették 
meg az utat és éppen azért a szép vidékeken eltöltött 
napokat mindig kedves emlékeik közé fogják számítani. 
Nem mulaszthatjuk el, hogy köszönetünket ki ne fejezzük 
a kirándulás vezetőjének, Zsiga László tagtársunknak, 
aki nagy körültekintéssel és kiváló figyelemmel gon
doskodott arról, hogy kirándulóink mindenhol meg
találják a szükséges kényelmet, megláthassák a látni
valókat s hogy utazásuk minden percét kellemesen és 
tanulságosan töltsék el. Éppen így köszönetét mondunk 
a helyi kirándulások vezetőinek: dr. Buday Dezső, Feszti 
Nándor és Szigriszt Lajos uraknak, akik a közeli kirán
dulások rendezése körül fejtettek ki elismerésre méltó 
buzgalmat.

A társas kirándulások rendezését á folyó évre is 
tervbe vesszük, ha tagtársaink az azokban való részt- 
vétellel bennünket támogatnak. Husvétkor és a nagy 
nyári szünidőben távolabbi vidékre óhajtjuk elvezetni a 
szép természet barátait, ha jelentkezésükkel ezt lehetővé 
teszik. A részletes programmokat és költségvetést a 
rendező-bizottság, annak idején, a helyi lapok útján 
fogja ismertetni.

Működésünkben gondot fordítottunk a hazai turista
egyesületekkel való jó viszony fenntartására és a test
véries érzés ápolására is. A szeptember hóban, Sopron
ban, a Muck-kilátó felavatása alkalmával tartott ünne
pélyen a M. E.-et Kiss József és Myskowszky Emil 
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tagtársak képviselték, kiket a testvéregyesület a leg- 
szeretetteljesebb fogadtatásban részesített, amiért a 
D. T. E.-nek ez úton is kifejezzük köszönetünket. Ennek 
a látogatásnak viszonzásául a Dunántúli Turista Egyesület 
is kilátásba helyezte a pécsi kirándulást, amit a leg
nagyobb örömmel várunk. Isten hozza őket körünkbe!

Az elmúlt év folyamán kifejtett munkásság ered
ménye a Balog Károly- és Szaniszló-utakat összekötő 
útszakasz, mely régi hiányt pótol. Felújítottuk ezenkívül 
több helyen az átjelzéseket, amiben nagy segítségünkre 
volt Haffner Aladár reáliskolai VII. oszt, tan., akinek 
fáradságos munkájáért őszinte köszönettel adózunk. Az 
átjelzéseket, tekintettel a pécsi kiállításra, mikor bizo
nyára sok turista-ember is megfordúl majd nálunk, a 
tavaszszal fokozottabb mértékben fogjuk felújítani, sőt 
a szükséghez képest új jelzésekét és útmutató táblákat 
is fogunk készíteni. Kérjük azon tagtársainkat, akik 
hajlandók lennének erre irányuló munkánkban bennün
ket támogatni, szíveskedjenek ebbeli készségüket titká
runkkal közölni.

Az elmúlt évben a turista-utak tatarozása vette 
legnagyobb mértékben igénybe egyesületünk pénztárát, 
amennyiben majdnem az összes utakat újra kavicsoz- 
tattuk s csakis a Bánffay-út felső szakaszának rendbe
hozását halasztottuk arra az időre, mikor a kilátó-torony 
építéséhez szükséges anyag felszállítása be lesz fejezve.

A M. E. munkássága a közönségnek mindnagyobb 
rokonszenvével találkozik, aminek bizonysága a tagtársak 
fokozottabb pártfogása. Az elmúlt évben felvettünk 193 
tagot, ezek közt 7 örökös, 2 alapító és 184 rendes tagot. 
Eltávozott vagy kilépett 52, meghalt 15 és így a tény
leges szaporulat 126. Jelenleg 1090 tag támogatja az 
egyesületet nemes munkájában. A tagtársak ezen szíves 
támogatását nemcsak fokozottabb munkával és újabb 
eredményekkel háláljuk meg, de különösen a nagyszámú 
vidéki tagtársakra való tekintettel — akik Mecsekünk 
szépségeit alig élvezhetik — évkönyvünk minél tartal
masabb és díszesebb kiállításával is óhajtjuk viszonozni. 
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Kérjük tagtársainkat: szíveskedjenek az évkönyv mellé 
csatolt gyüjtőív fel használásával a M. E.-nek újabb 
pártolókat szerezni.

Egyesületünk buzgó igazgatója a lefolyt esztendő
ben is két nagyobb szabású népünnepélyt rendezett 
részben a Tettye szabályozási alap, részben a Pécsett 
1809—10-ben elhalt és a Mecseken eltemetett francia 
katonáknak emelendő emlékmű költségeire. Az idegen 
földben pihenő katonák iránt megnyilatkozó ezen nemes 
kegyelet a Mecseket ismét egy díszes emlékkel fogja 
gazdagítani, melyhez nemcsak mi, de azt hisszük a 
szabad és nemes francia nemzet fiai is el fognak zarán
dokolni, hogy a honfitársaik porai fölött állított emlék
oszlop lépcsőjén egy virágszálat helyezzenek el. Az 
emlékművet a bizottság, — melynek élén Zsolnay Miklós 
alelnökünk áll — még a folyó évben nagyszabású ünne
pélyek közt fogja felavatni. Ez ugyan nem tartozik jelen
tésünk keretébe, de a Mecsekkel való szoros kapcsolata 
miatt nem tartjuk fölöslegesnek ennek fölemlítését, hogy 
így tagtársaink figyelmét arra előre is fölhívjuk.

Ami a Tettye-rendezés kérdését illeti, ez oly nagy 
feladat, hogy azt a M. E. meg nem valósíthatja. Az 
egyesület ezt megkezdette, de folytatását és befejezését 
a város közönségének kell teljesíteni. Ennek a szép 
pontnak felkarolása és a puszta térségnek rendezése és 
parkírozása városi közszükséglet, mely elől már alig 
lehet elzárkózni s hisszük, hogy ha pénzügyi nehézségek 
ledönthetetlen akadályokat nem képeznek, a város érde
mes tanácsa nemes ambícióval fog hozzá látni e szép 
feladat megoldásához. Az egyesület igazgatója a nép
ünnepélyek jövedelmeiből a Tettye fensikja alatti régi 
vízjáratokat tárta föl és tette hozzáférhetővé. A mész
tufában a víz által hosszú évszázadokon keresztül kivájt 
üregsorozat, mely közönségünk előtt a „Tettye barlangja“ 
néven ismeretes, egyik érdekes látványosságát képezi a 
regényes fensíknak.

A múlt közgyűlésen tett alapszabálymódosításokat 
a belügyminisztérium 48308 906 III. a. sz. a. helyben



hagyta s ezért a közgyűlés határozata értelmében mind
azokat, akik a választmánynak hivatalból lettek tagjai, 
üléseinkre már az elmúlt évben meghívtuk. A módosított 
alapszabályokban rendszeresített uj tisztségek betöltése 
a mostani közgyűlésre vár.

Az elmúlt évben választmányunk két érdemes tagját 
érte a város polgárainak kitüntető bizalma. Pleininger 
Ferencet a választók nagy többsége a legutóbbi képviselő
választás alkalmával Pécs szab. kir. város képviselőjévé 
választotta, Nendtvich Andort pedig a törvényhatósági 
bizottság tagjai ültették a megüresedett polgármesteri 
székbe. Igaz örömmel üdvözöljük őket uj tisztségükben, 
hol nemcsak városunk érdekeinek éber őrei és ápolói, 
de éppen a város érdekében munkáló egyesületünket 
is szeretetteljesen fogják támogatni, amire elég biztosíték 
a M. E. iránt a múltban mindig tanúsított meleg érdeklő
désük és jóakaró barátságuk.

Egyesületünk az elmúlt évben is több oldalról 
részesült támogatásban. Első sorban hálával kell meg
emlékeznünk Pécs szab. kir. város közönségéről, mely 
1000 korona segélyt adott és a „Pécsi Takarékpénztár
ról, mely 200 koronát juttatott pénztárunkba. Gróf Zichy 
Gyula megyéspüspök úr Ö Méltósága a meteorologiai 
pavillonra és a kilátó-toronyra 50—50 koronát küldött, 
míg dr. Leitner Nándor úr egy bírósági tárgyalás alkal
mával neki Ítélt 6 koronát ajándékozta pénztárunknak. 
Fogadják a nemeslelkü adományozók a közgyűlés hálás 
köszönetét.

Köszönettel tartozunk még Suba Rezső városi erdő
mester és Wenk Ferenc püspöki főerdész uraknak is 
azért a jóakaratú támogatásért, melylyel bennünket az 
erdőkben végzett munkánknál részesítettek, — nem
különben a helyi sajtónak, mely a M. E.-et mindig 
szeretettel istápolta. A Pécsi Napló „Turistaság“ című 
rovatában rendesen ismertette az érdekesebb turista
mozgalmakat.

Kedvezményben részesítette a tagtársakat a múlt 
évben már közölt közlekedési vállalatokon kivűl a Magyar 



folyam és tengerhajózási társulat is, mely az arcképes 
igazolvány felmutatása mellett II. oszt, jegygyei az I. 
osztályon való utazást engedélyezte, úgy Popper és 
Steiner mohácsi cég, mely áraiból 15% kedvezményt 
nyújtott. Reményünk van arra is, hogy társas kirándu
lásaink alkalmával a MÁV vonalain is kapunk kedvez
ményt. Azon engedélyek újból való érvényesítéséért, a 
melyek csak évről-évre adatnak meg, a szükséges lépé
seket a választmány meg fogja tenni.

Könyvtárunk a következő müvekkel és folyóiratok
kal szaporodott: Turisták Lapja (1905. 1906), Erdély 
(1906), Turista Közlöny (1906), Magyar Kárpát-E. év
könyve (1906), Deutsche Alpenzeitung (1906), Zeitschrift 
des D. u. Ö. A. (1906), Mittheilungen des D. u. Ö. A. 
(1906), dr. Falk Zs.: Oroszország, dr. Falk Zs.: Buda
pesttől Lissabonig, dr. Falk Zs.: Budapesttől San- 
Franciskóig, Erődi B.: Utazásom a Szentföldre, Erődi 
B.: Utazásom Siciliába, a Tátra képekben, Sebők Imre: 
Öt világrészen keresztül, A pozsonyi Toldy-kör története 
(a kör ajándéka), a D.T. E. évkönyvei, az Aradi T. E. 
évkönyve, a „Délvidéki Kárpátok“ és„Állatvédelem“ című 
folyóiratok, melyeket tiszteletpéldányokképen küldöttek 
egyesületünknek. Közönet érte !

Könyvtárunkat, addig is, míg egyleti helyiséget 
kaphatunk, a Nemzeti Casino elnökségének szives enge
délyével a casino könyvtári helyiségében állítottuk föl. 
Az elnökség szivességeért itt mondunk hálás köszönetét.

Tagtársaink közül az elmúlt évben is többeket 
elvesztettünk; egy jobb hazába költöztek: Arady Géza, 
Bartosság Józsa, dr. Dobszay Antal, Eiser János, Geb- 
hardt István, Jakits Szilveszter, Krautszak János, Lehel 
Győző, Maletter Rezső, dr. Mende Lajosné, Mihálovits 
Antal, Niki Lajos, Pfeffer Antal, Szegedy Fülöp és Za
varos Péter. Áldás legyen emlékükön!

M. T. K. Ezzel befejeztük a 16-ik egyesületi év 
történetének ismertetését, mely az osztályok és a pénz
táros által tett jelentésekkel együtt hű képet ád a lefolyt 
év munkásságának eredményeiről. Úgy hisszük m. t. K. 



igyekezetünk és tevékenységünk nem volt siker nélküli 
s elértük azt, ami elérhető volt. Hogy a választmány 
munkája minél eredményesebb legyen, a tagtársaknak 
nemcsak anyagi támogatására van szükségünk, de 
közreműködésére is. Kérjük ugyanazért önöket, hogy 
az egyesület érdekében álló nézeteiket, indítványaikat 
velünk közölni szíveskedjenek, hogy azoknak felhaszná- 
ásával működésünket esetleg intenzivebbé tehessük. 

Különösen azt kérjük, hogy az erdőkben való munká
latoknál, minők az átjelzések hálózatának felújítása, 
újabb szép részletek kikutatása és föltárása stb. segít
ségünkre legyenek, mert csak egyesült erővel valósíthat
juk meg azokat a szép feladatokat, melyeket magunk 
elé tűztünk.

M. T. K. Jelentésünk nem lenne teljes, ha meg 
nem emlékeznénk egy férfiúról, akinek személye 15 éven 
át össze volt forrva a M. E.-tel s akitől ez úton is 
búcsút venni kedves kötelességünknek ismerjük.

A múlt évi rendes közgyűlés alkalmával az egye
sületnek 15 éven át közszeretetben és tiszteletben álló 
elnöke, Kardos Kálmán ny. főispán úr Ö Méltósága, a 
közgyűléshez intézett átiratában, az öt ért súlyos csapá
sok által okozott szomorú kedélyhangulatára és meg
rongált egészségére hivatkozva, hosszú éveken át viselt 
elnöki tisztéről leköszönt. A közgyűlés a lemondást a 
távozó elnök iránt érzett szeretetének és kiváló nagyra
becsülésének kifejezése mellett, méltányolva az előter
jesztett indokokat, sajnálattal elfogadta és hálájának és 
elismerő köszönetének jegyzőkönyvében adott kifejezést.

Úgy hisszük m. t. K. mindannyian ismerjük Kardos 
Kálmán Ö Méltóságának az egyesület iránt való meleg 
érdeklődését, tanúi voltunk a részéről kifejtett áldásos 
munkásságnak, tudjuk — hisz ő maga is annyiszor 
hangoztatta ezt — mennyire szivéhez van nőve a M. E., 
s mikor Pécsről távozva minden tisztségéről leköszönt, 
a M. E. elnöksége volt az, amelytől megválni nem tudott, 
mert érezte, tudta, hogy az a szeretet, melylyel ő visel
tetett kulturális missiót teljesítő egyesületük iránt, sok
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szoros viszonzásra talál a tagtársak részéről. Ennek a 
szeretetnek megnyilatkozása volt a múlt közgyűlés azon 
egyhangú lelkesedéssel hozott határozata, melylyel a 
távozó elnököt a M. E. örökös díszelnökévé választotta 
s erről őt a közgyűlésből kiállítandó díszokmány átadása 
mellett értesíteni rendelte.

A közgyűlés ezen határozatának a választmány az 
1906. március 22-én tartott látogatott társasvacsora alkal
mával tett eleget, mely alkalmul szolgált a M. E. 15 éves 
fennállását ünneplő összejövetel keretében búcsúzni a 
távozótól, aki, ha tényleg nem is vezeti tovább a M. E. 
ügyeit, nem szakadt el tőlünk, mert díszelnöki tisztségén 
kívül állandóan hozzánk csatolják a szeretet láncai. S 
mikor most évi jelentésünk keretében is búcsút veszünk 
tőle, annak a szivünkben élő őszinte óhajtásunknak adunk 
kifejezést: engedje a Mindenható, hogy azt a tisztséget, 
amelyet oly örömmel ruháztunk rá, még sok-sok évig 
viselje egészségben, boldogságban, a M. E. iránt mindig 
táplált szeretetének teljességében!



A „Barlangkutató-osztály“ jelentése.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!

Midőn a „Mecsek-Egyesület“ a pécsvidéki Mecsek- 
hegység földalatti természeti viszonyainak feltárását munka- 
programmúl felvette, ezen tevékenysége révén a magyar
országi turista egyesületek között — erkölcsi tekintetben 
— messze kimagasló helyet foglalt el, miután a szokásos 
értelemben vett turisztikán kívül, mint azt a „Magyar 
Földrajzi Társaság“ egyik szaktekintélye a társulat köz
lönyének hasábjain egy alkalommal kijelentette: a komoly 
tudományosság szolgálatába lépve, — egyesületünk — 
annak egyik számottevő factorának tekinthető.

Általánosan elismert tény az, hogy a turisztika, 
melynek képviselői a humoros értelemben vett u. n. 
»Globe tretterek“ és „Sonntags-Kletterer“-ek niveauján 
felülemelkedve kellő tudományos készültséggel járják az 
ismert és ismeretlen hegyóriások vagy pedig a hegy
szakadékok, kráterek és barlangok mélységeit, — gyakran 
igen fontos szolgálatokat tesznek a természettudományi 
kutatások mezején.

És éppen azért, csakis azok képesek a turisztika 
valódi jelentőségét, valamint hivatását kellőleg méltányolni, 
a kik a mai társadalmi élet eme szülöttjét, erről az 
oldalról is ismerik.

Hogy a turisztikának haszna a természetvizsgálás 
körében miben és mennyiben nyílvánúl: azt ismertetni e 
jelentés kerete korlátozza, célja pedig még kevésbbé 
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lehet. A ki eziránt érdeklődik, az a turisztikai irodalom 
megfelelő munkáiban a legkimerítőbb ismertetéseket meg 
fogja találni.

Egyesületünk tehát két iránybani tevékenységével, 
egyrészt a hazai tudományosságnak tesz kiváló szolgá
latokat, másrészt a helyi turisztikának is új működési 
teret nyit meg, a mi annál figyelemre méltóbb, mert e 
tekintetben úgyszólván úttörőkként szerepel.

Az elvállalt feladatnak megoldása éppen nem mond
ható egyszerűnek, tehát sablonosnak, miután nemcsak 
arról van szó, hogy az eddig ismert abaligeti barlang
képződményt megfelelően kibővitsük, hanem új, eddig 
ismeretlen üregeket, tehát emberi vandalizmus által még 
tönkre nem tett természeti alkotásokat nyissunk meg

A barlangkutató-osztály múlt évi jelentésében ki
fejezést adtunk ama véleményünknek, hogy a geológiai 
jelenségek minden kétséget kizárólag igazolják egy ki
terjedt földalatti vizihálózat s így ennek következtében, 
egy barlangképződmény létezését a Mecsekhegység trias- 
mész-formációjában s így elvállalt munkánknak ered
ményesnek kell lennie; — de ugyanekkor megjegyeztük, 
hogy ezen eredmény a jövőben csakis kitartó, el nem 
csüggedő vállvetett munkával és természetesen kellő anyagi 
segítség mellett lesz csak elérhető.

Az 1906. évre összesen 1218 K 92 f.-t kitevő összeg 
állott rendelkezésünkre, a melyből 521 K 60 f.-t a pécs- 
városi muzeum közbenjárására, a múzeumok és könyv
tárak országos főfelügyelősége engedélyezett oly feltétel 
mellett, hogy a barlangban található archeológiái és 
palaeontologiai leleteket, a pécsvárosi muzeum rendel
kezésére bocsátandjuk.

Fennti összegen kívül: 697 K 32 f, a „Mecsek- 
Egyesület“ hozzájárulását képezi, a mely összegből 197 K 
32 f. mint céljainkra fentartott alapnak 1905. évi ma
radványa, 500 korona pedig, mint az 1906. évre utal
ványozott segélyösszeg szerepel.

Hálás köszönetünket fejezzük ki ez alkalommal is az 
„Esztergom Szászvári Bányagondnokság“-nak, mely vál
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lalat Grósz Ábris főbányamérnök úr közbenjárására 12.5 
kg. elsőrendű dynamitot, 5 köteg gyújtózsinórt és 100 db. 
lökupakot bocsátott rendelkezésünkre. A bányavállalat e 
szép és követésre buzdító ajándékával nagyban elő
segítette a barlangkutatási munkálatoknak gyorsabb elő- 
haladását, mivel a továbbmenetelt akadályozó hatalmas 
sziklatömböknek eltávolítása, csakis szakadatlan robban
tások alkalmazásával vált lehetségessé.

Nemkülönben meg kell emlékeznünk az „I. cs. és 
kir. szab. Dunagőzhajózási Társaság“ pécsi bányaigaz
gatóságának — ugyancsak elismerésre méltó — hozzá
járulásáról, a mennyiben tetszés szerinti időre igénybe 
vehető két kolóniai bányamunkását bocsátotta rendel
kezésünkre, a kik veszélyt nem ismerő páratlan vak
merőséggel dolgoztak terveink kivitelén.

Mulasztást követnénk el, ha e nemes érdeklődők 
sorában Kindl Ferenc gyáros úrról meg nem emlékeznénk, 
a ki a földalatti tó vizének kiszivattyúzása alkalmával 
kész örömmel bocsátott rendelkezésünkre egy szivattyút 
és egy szereklő munkást.

Mindazonáltal, hogy a rendelkezésünkre álló pénz
összeg sokkal szerényebb fedezetet nyújtott, mint azt az 
előirányzott kutatási munkálatok szükségelték volna, dacára 
ennek, ama tervünket, hogy a Mecsekvonalat nyugati 
részének úgy barlangtani, mint őslénytani viszonyait a 
lehetőséghez képest felderítsük, keresztül vittük.

Az előzetesen megállapított program szerinti mun
kálatok, főként két kérdés megoldására irányúltak:

1. Valjon léteznek-e őslénytani tekintetekben érdem
leges maradványok, s ha igen, úgy azoknak felkutatása 
és összegyűjtése a pécsvárosi muzeum gyűjteményei 
részére. (Miután ez okból járúlt hozzá munkálataink 
részbeni fedezésére a múzeumok és könyvtárak országos 
főfelügyelősége.)

2. Biztos megállapítása annak, valjon szerényebb 
anyagi erőinkkel képesek vagyunk-e Abaliget környékén 
az ismert és tényleg létező spelaeologiai jelenségek alapján, 
— eddig szemünk előtt elrejtett — ismeretlen nagyobb- 



szerű bariangképzödmények sikeres feltárására, — ha 
nem, úgy a mecseki triasmész-formációnak mely más 
részében ?

Hogy mennyire feleltünk meg — e kérdések meg
oldását illetőleg, — a belénk helyezett bizalomnak, azt 
a következőkben előadott jelentésünk mutatja.

1. Őslénytani kutatásaink eredményei az abaligeti 
barlangban.

Hogy az abaligeti barlangképződmény régészet
őslénytani szempontból figyelemre méltó maradványokat 
tartalmaz, az már régebben ismeretes Wosinszky Mór, 
a szekszárdi múzeum igazgatója által, 1889. évben meg
kísértett ásatásai nyomán.

Ugyanis azon alkalommal, a barlangi patak bal
partján, az u. n. „Bagolyvár“ üregében, 83 cm. iszap
föld, majd stalagmitréteg alatt, régi tűzhely nyomai fedez
tettek fel, melylyel több calcinált csontszilánk, egy nagy 
állati fog s néhány silex darab került elő. Nem messze 
ezen helytől, szintén iszapföldben, a barlang mészkő
falához rézsútosan fektetve, egy mamuth agyar ásatott 
ki. Ez azonban oly korhadt állapotban volt, hogy az 
csak egyes darabokban volt kiszedhető; e darabok meg
száradva, gyűrűs rétegekre mállottak szét.

Wosinszky még egy helyen ásatott és pedig a 
legutolsó üregben, s ott is égett földet, illetőleg régi tűz
hely nyomait fedezte fel.

Eme ásatások azonban, csak futólag eszközölt kí
sérleteknek tekinthetők, de már ez is azt bizonyítja, hogy 
barlangunk úgy az ostaeologust, valamint a régészt is, 
igen érdeklő maradványokat rejthet magában, tehát főleg 
ostaeologiai szempontokból, határozottan komoly érdek
lődésre tarthat számot. Annál is inkább, miután a fenti 
adatokon kívül a legújabban oly jelenségek merültek fel, 
amelyeknek alapján az Abaliget környéki barlangképződ
mények régészeti tekintetben nemcsak hazánk, de a távol 
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nyugat tudományos körei előtt, — amint azok publicálva 
lesznek, — nagyon is számottevő lelhelyként fognak 
szerepelni.

Biztos adataink vannak arra nézve, hogy e barlan
gokat nemcsak a környéken lakó római telepítvényesek 
ismerték, de lakóhelyűi használták a történelem előtti 
korok lakói is.

Hogy mely részét használták e barlangjáratoknak, 
továbbá hol és milyen nyíláson át közlekedtek a kül
világgal, eddig még nem jöttünk nyitjára. Azt eldönteni,
— illetve e kérdést megfejteni — a jövőbeli kutatások 
vannak hivatva.

De hogy azon az úton semmikép sem közleked
hettek, amely utakon nekünk sikerűit e leihelyeket meg
közelíteni, az elvitázhatlanúl bizonyos, mert a barlang
járatok oly kis méretekben állottak előttünk, hogy csakis 
dynamittal való robbantások segítségével voltunk képesek 
azon keresztülhatolni. Bejuthatásukat tehát csakis oly
képpen magyarázhatjuk meg, hogy ama nyílások, melyek 
annak idején még bejárhatók voltak, utólag — csapadék
vizek által behordott iszappal — betömődtek.

És valóban, az újonnan felfedezett barlangjáratban,
— amely folytatásával a régi barlang u. n. „Könyvtár“ 
névvel jelölt termébe torkollik, — azon a helyen, ahol 
a történelem előtti kor lakója által, a barlangi medve 
(Ursus spelaeus) alsó állkapcsából készített fűrészszerű 
szerszámot megtaláltuk, ott egy — a külszínen is észre
vehető — töbörnek aknás csatornája látható, amely azon
ban — mint barlangjaink legtöbb hasadékai, — sajnos, 
fövényszerű iszapos agyaggal be van tömödve.

Az őskori barlanglakó bejárója gyaníthatólag ez 
lehetett.

Ugyanez áll arra a lelőhelyre nézve, ahol egy kisebb 
állat lábszárcsontjából formált, egy villaszerű készítményt 
ástunk ki és pedig az u. n. „Kis paplika“ nevű barlang 
mögötti űredékre. Innét — behatolásunk előtt — csakis 
a barlangi patak ömölhetett a napvilágra; keskeny hasa- 
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dékán lehetetlen volt bármely kis termetű embernek át
hatolni

E leleteknek az ad kiváló fontosságot, hogy míg 
ezeknek egyikét: a fűrészszerű szerszámnak hasonmását 
eddigelé még seholsem találták, addig a villaszerű készít
ménynek csakis egy riválisa ismeretes és pedig az, amely 
a 70. évek végén a frank-sweiz egyik barlangjában talál
tatott s jelenleg Limmer, muggendorfi kereskedő régészeti 
gyűjteményének egyik kiváló díszét képezi. (Lásd : Ranke 
„Der Mensch“ II. k. 508. 1. 9-ik ábráját)

A római telepítvényesek előtt, mint azt jeleztük 
szintén ismeretes volt a barlang belseje. Erre nézve 
ugyancsak bírunk bizonyítékokkal azon cseppkövek révén, 
amelyeket a barlangi bejárattól keletre eső római tumu- 
lusok egyikének kiásása alkalmával, színes üvegedény 
töredékekkel együtt, bennt a sírban találtunk.

Hogy ezen cseppkő a sírüregbe való jutása előtt 
nem talán a patak medréből — de magából a barlang
ból hozatott ki, azt a cseppkőnek friss és ép törési lapja 
bizonyítja. Ez a körülmény az eleven kőzetről való direct 
letörést igazolja.

Nem kevésbbé fontosak őslénytani, illetőleg ostaeo- 
logiai szempontból amaz ásatások eredményei, melyek a 
régi barlangban : a 4. sz fixponttól jobbra és a bejárat
tól 41.367 mnyire, illetve innét mintegy 20 -30 méter 
távolban, szintén egy újonnan megnyitott üregjáratban 
— junius hó első napjaiban — foganatosíttattak.

Számos csontalkatrészen kívül egy, az özönvíz
korban élt óriási vagy rénszarvasnak (Cervus Euryceros, 
Megaceros) — épen kihozott és utólag conservált — 
csontjai ásattak ki részben, e leihelyről.

Minthogy célunkat nem kizárólag ez ásatás képezte, 
de a barlang mihamarabbi odabolása, e leihelyet jól meg
jegyezve betakartuk azon okból, hogy — addig is, amíg 
a jövőben minden igyekezetünket csakis ez ásatásnak 
szentelve összegyűjtjük a még ott hagyott csontaikatr 
részeket — esetleg illetéktelen kezek azt fel ne dúlhassák.
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Mint jelentésünk eddigi ismertetése mutatja, az 
abaligeti barlangképződmények ugyancsak érdemesek arra, 
hogy régészet-őslénytani szempontokból komolyan vétes
senek egy jövőben foganatosítandó kutatásra nézve.

Ha mindazt, amit leihelyünk még magában rejt, 
gondosan összegyűjtjük, a pécsvárosi muzeum e tekin
tetben oly collectiót állíthat ki, a milyennel eddigelé 
— főleg — egy vidéki gyűjtemény, alig dicsekedhet.

2. Az abaligeti barlang bővítésére, illetőleg új, eddig 
ismeretlen barlangok megnyitására irányuló munká

latok ismertetése.

Ha a címben jelzett munkálatokat egész terjedel
mükben — részletesen — ismertetni akarnók, úgy az, 
jelentésünk contemplált terjedelmét sokszorosan meg
haladná; de szükségtelennek tartjuk a kutatások szak
szerű munkálatait ily alakban előadni, miután az úgyis 
publicáltatni fog a „Magyar Földrajzi Társaság“ köz
lönyében, mint erre leghivatottab helyen.

A kutatási munkálatok április hó 5-én megkezdettek 
s úgyszólván szünet nélkül julius végéig folytak Ez idő 
után, augusztus és szeptember hónapokban a kutatások 
a körülményeknek megfelelőleg csakis helylyel közzel 
tartattak meg, inkább speciális esetek felderítése céljából. 
Alólirott, a mint a szükség kívánta, személyesen vett 
részt a munkálatok vezetésében és irányításában.

A barlangkutatási munkálatok chronologikus sor
rendje következő:

1906. április 5—6. A régi barlangnak, annak egész 
hosszában és talpszintjén való megvizsgálása azon célból, 
váljon léteznek-e bejárható szakadékok, melyen a barlang 
további folytatása megtalálható. Ilyen szakadékokat tényleg 
találtunk több helyen, de azoknak folytatólagos meg
nyitásáról — a szükséges robbantások költsége miatt, — 
egyelőre lemondottunk.
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Ugyanazon hónap 21-ig, munkásaink az új bejárat
ban földeltakaritással voltak elfoglalva, az őslénytani 
lelőhely feltárása céljából.

Április hó 21—22. A barlangban létező s felfelé 
haladó aknás üregek kikutatása, a pécsi önkéntes tűz
oltóság két tagjának közreműködésével. E veszélytelennek 
nem mondható munkálatok révén meggyőződtünk arról, 
hogy a régi barlang felett, a régtől fogva gyanított felső 
emeleti barlangképződmény csakugyan létezik, de annak 
további feltárását — nagyon is költséges volta miatt,
— sajnos — a jövőre kellett halasztanunk, a mikor is 
ilyen célra megfelelő fedezetünk lesz

Május 7—8. Abaligetről a Jakabhegynek tartó úttól 
balra, a kereszt melletti — egy — töbör kiásása, a le
vezető csatorna szabaddá tétele miatt, hogy ez úton a
— már ismert — felső barlangjáratokat megközelíthessük. 
Ez a művelet mintegy két hónapi — szakadatlan robban
tással egybekötött erős munkát igényelt. Az ily módon 
tágított barlangban, mintegy 200 méterre ereszkedtünk 
le lejtős irányban a régi barlangunk felé. Vezetőnk egy 
mesterségesen fakasztott forrásvíz vize volt, a mely folyá
sában megmutatta a követendő utat Bár ellenkező oldalon, 
tehát a régi barlangnak „Könyvtár“ nevű űregében, meg
találtuk a fent fakasztott forrásvíz lefolyását, — sajnos — 
előbb jelzett munkánkat nem folytathattuk egyszerű és 
primitív szállító eszközeink miatt, a melylyel eddig is 
csak nagy fáradtsággal voltunk képesek a fejtett szikla
tömegeket a napszintra kiszállítani.

E barlangjáratban különben is nagy akadályokat 
támasztottak a felszíni töbörökből bemosott iszapos töme
gek, amely körülmény mindenkoron éppen legnagyobb 
akadálya kutatási munkálatainknak.

Több, igen szépen kifejlődött cseppkő stalagmiton 
kívül (jelenleg a múzeumban láthatók), itt találtuk meg a 
történelem előtti barlanglakónak, az „Úrsus spelaeus“ áll
kapcsából kikészített fűrészszerű szerszámát.

Május 19—20 A „Kis paplika“ nevű barlangnyílás 
megnyitása. Itt, 2-3 m.-nyi talajréteg eltávolítása után 



egy szabad üredéket találtunk, amelynek hófehér csepp
kövekkel borított falai, elragadó látványt nyújtottak. Ter
mészetesen e képződményeket teljesen ép állapotban 
találtuk, miután előttünk ezen a helyen ember még nem járt.

A hirtelen eséssel képződött, mintegy 25 méter mély 
aknás üreget mászó kötelek segélyével jártuk be. Aka
dályunk minden irányban itt is a bemosott iszapföld volt, 
bár az üregek további folytatása világosan constatálható’

Ezt a helyet, augusztus hó 3-án, egyletünk érdek
lődő titkára, Kiss József tanár úr szintén bejárta. A meg
tekintés azonban némi kellemetlenséggel van összekötve, 
amennyiben a szűk üredékbe csak hanyatfekve lehet 
leereszkedni.

Az üredéket — esetleg későbben való felhasználása 
miatt — letakartuk, úgy hogy addig is senki azt meg 
nem bolygathatja.

Junius hó 6—7—8. napjain a pécsvárosi múzeum 
részére ásatások eszközöltettek a régi barlangnak — je
lentésünk elején már ismertetett helyén. Az ásatások 
eredménye — dacára a rendelkezésünkre álló rövid 
időnek, — felül múlta várakozásunkat (Cervus Euryceros.)

Minthogy ezen lelőhely korántsem lett teljesen ki
kutatva, azt szintén lefödtük, hogy alkalomadtán folytat
hassuk e gazdag őslénytani lelőhely alapos és gondos 
kiaknázását.

Julius hó 10. Régi tervünket szándékoztunk meg
valósítani a barlang legutolsó üregében lévő tóvíz szint
jének lejjebb szállításával, hogy ily módon nyerhessünk 
bepillantást a barlang folytatását képező üregekbe.

Előző hosszas szárazság, a mely a barlang vizét 
meglehetősen csökkentette, volt indítója tervünk szán
dékolt kivitelének. A megállapított napra Kindl Ferenc 
gyáros úr oly szíves volt egy szivattyút rendelkezésünkre 
bocsátani, a mely, számítás szerint ezen csökkentett 
hozzáfolyást könnyű szerrel legyőzte, s ennek következ
tében a tó vizét — legalább a szükséges időre kiszi
vattyúzhattuk volna.

A kísérletet megelőző éjjelen — három heti szá
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razság után azonban, egy hatalmas záporeső közbenjötte
— sajnos — meghiúsította a nagy fáradtsággal elő
készített tervünket, a mennyiben a beállított szivattyú
— dacára 8 ember 6 órán át tartó megfeszítő munkájá
nak, — most már egyáltalán nem volt képes a hirtelen 
felszaporodott vízmennyiséget legyőzni.

Minthogy a kísérlet — nem tekintve a sok aka
dállyal járó előkészületeket — (hogy csak egyet említ
sünk : a szivattyúnak a szűk barlangjáratokon való 
beszállítását) nagy költséget emészt fel és e mellett 
kivitele csak nagyon szerencsés körülmények között járhat 
sikerrel, ennek — a jövőbeni ismételt — keresztülviteléről, 
tekintve szerény anyagi viszonyainkat, úgyszólván le kell 
mondanunk.

Augusztus hó 13-án utolsó kísérletképpen a „Kis 
paplika“ nevű szűk hasadékot kezdtük feltárni. A mun
kálatok ezen a helyen két héten át szakadatlanul folytak 
a barlang kitöltését képező — sajnos ismét — agyagos 
tömedékben. Itt szintén konstatáltuk a barlang tényleges 
létezését.

Hogy a meddő tömegeket minél gyorsabban ki
szállíthassuk, tárószerűen haladtunk befelé, — természe
tesen azonban csak targonca szállításra berendezve.

E primitív szállító eszköz — amint a kiszállítandó 
tömegek mennyisége felszaporodott, — igényeinket nem 
elégíthette ki.

Megfelelő szállítási mód berendezése pedig anyagi 
erőnket meghaladta, minek folytán a továbbhaladásról 
le kellett mondanunk.

Lehet, sőt valószínű, hogy 100—150 méterre elérjük 
a nyílt üregeket, mert hiszen ugyanazon viszonyok 
között képződött ez a barlang is, mint a nem messze 
lévő s evvel egyközösen haladó régi barlangunk. Azon
ban számolnunk kellett a fogytán lévő anyagiakkal. De 
ezenkívül még egyéb kérdések is vártak megoldásra, t. i. 
vajjon a Mecseknek keletibb része, ahol úgy a mánfai 
mint pedig a vágot-pusztai töbörök sőt barlangképződ
mények léteznek, nem-e kecsegtetnek kedvezőbb viszo-
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nyokkal, mint amilyenekkel mi Abaliget környékén talál
koztunk, ahol a tényleg constatált és létező összes 
üregek a felszínről besodort agyagos-iszaptömegekkel 
teljesen betömődtek.

Mert karsztos területeken aránylag nem nagy nehéz
ségekkel jár a barlangkutatás, ahol ha az üregek vala
mikor be is tömődtek, az u. n. barlangi nyirokkal, de 
mivel utóbb éppen a karsztosodás folytán a külszíni 
lágyabb talajrétegek elsodortattak, be kellett következni 
egy oly időpontnak, amidőn megszűnvén az iszapnak 
az üregekbe való behordása a külszíni csapadékvizek a 
már felgyülemlett iszap- és törmelékanyagot mosták ki, 
míg az üregek úgyszólván megtisztíttattak az idegen 
anyagoktól.

Ilyen szerencsés körülmények között találták a 
baradlai (Aggtelek), a dobsinai, a meziádi, funácai, to
vábbá az adelsbergi, lurlochi és canziani barlangokat, 
azoknak felfedezése alkalmával.

Az abaligeti viszonyokat így megismerve, augusztus
szeptember hónapokat arra használtuk fel, hogy a Mecsek
nek keleti részében települt triasmész formáció spelaeo- 
giai viszonyait tegyük részletes tanulmányozás tárgyává.

A helyszínén foganatosított eme tanulmányainkat 
eredményesen fejeztük be, amennyiben főleg a „Cigány
hegy“ alatti süppedési völgyben több mint két kilométer 
hosszban kiterjedt töbörök legnagyobb része, a mélység 
felé — igen jól kivehető — kráterszeríi, szabad, tehát 
tömedéknélküli hasadékokkal bírnak, melyek alsórészük
kel — kétséget kizárólag — szintén szabad üregekkel 
állanak összeköttetésben.

Ezt a jelenséget az Abaliget környéki töbörök 
egyikénél sem constatálhattuk, mivel az ottani szőkébb 
töbörcsatornák betömődtek a besodort iszaptömegekkel.

A vágot-pusztai viszonyok tehát csak azt igazol
ják, hogy a föld mélyében oly tágas és szabad üregek
nek kell létezniük, amelyeket a legnagyobb záporeső 
alkalmával behordott anyagok sem képesek megtölteni.

De lehetséges, hogy a Mecseknek földalatti világát 
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még könnyebben megközelíthetjük és pedig az u. n. 
„Mánfai Kőlyuk“ barlang útján, melynek csörgedező 
patakja, a vágot-pusztai töbörök által egybegyűjtött 
csapadékvizet vezeti le, illetve hozza a napvilágra.

Bennünket távolról sem csüggeszt az a körülmény, 
hogy Abaligeten — eddig folytatott kutatásaink tisztán 
turisztikai szempontból — jelenleg kevés eredményt 
szolgáltattak, sőt ellenkezőleg, eltekintve, hogy ott tanultuk 
megismerni a Mecseknek locális barlangképző viszonyait, 
oly gazdag culturhistoriai lelőhelyre tettünk szert, amely 
körülmény már egymagában is nem megvetendő ellen
értéket képvisel a befektetett anyagiakkal szemben!

Azt tehát, amit az elmúlt évre Abaliget környékén 
folytatott kutatásaink révén magunk előtt kitűztünk — 
elértük; hogy azonban tisztán turisztikai szempontból 
nem vihettük keresztül úgy amint azt magunk is óhaj
tottuk volna, csakis azon — de technikailag egyáltalán 
le nem győzhetlen — akadályokon fordúlt meg, aminek 
kivitele csakis pénzkérdésen mullik.

De éppen ez a körülmény volt — sajnos — összes 
munkáink kivitelének legfőbb korlátozója.

Ezt megoldani pedig nem állott hatalmunkban.
Pécs, 1906. évi december hó 25-én.

Myskowszky Emil.



A „Madárvédő-osztály“ jelentése.

Hazánkban az állat-, madárvédelem tulajdonkép 
akkor vette kezdetét, midőn Darányi Ignác földmivelés- 
íigyi miniszter, az 1901-iki évben kiadta az állat-, madár
védelmi törvényt, megjelölvén azon emlősöket, madarakat, 
melyek a törvények erejével megvédendők, melyeknek 
oktalan pusztítása büntetést von maga után.

A törvény azonban nem volt elegendő arra nézve, 
hogy hasznos állatjaink és éneklő madaraink kellőkép 
megvédessenek a szívtelen, oktalan emberek pusztításaitól. 
Jólelkületű, nemcsak a hasznot és kárt mérlegelő, hanem 
az állatok nélkülözését, fájdalmát átérző embereknek 
kellett egyesülniük, hogy a nemzetgazdasági, erkölcsi 
szempontból fontos feladatnak szolgálatába szegődjenek, 
így keletkeztek hazánk egyes városaiban állatvédő egye
sületek.

Pécsett nagyon nehezen haladt előre az állatvédelem 
eszméje, dacára, hogy egyesek már évekkel ezelőtt ipar
kodtak e mellett hangulatot csinálni a közönség körében.

így Várady Ferenc, megyei főlevéltáros, már 1890- 
ben egy kérelmet adott be a madár- és állatvédelem 
érdekében Baranya vármegye alispánjához, melynek kö
vetkeztében az alispán 7136/1890. sz. rendelettel utasí
totta a járások főszolgabíráit és ezek útján a községek 
jegyzőit az állatvédelem felkarolására.

Mayer Károly, a madárvédő-osztály pénztárosa, a 
külföldön és hazánk egyes városaiban már rég meg
honosított, mesterséges fészkelők elhelyezésével igyeke
zett propagandát csinálni a madárvédelem eszméjének,

6 



sőt évekkel ezelőtt ily fészekodvakat a Mecsek-Egyesület- 
nek is ajándékozott, mely azokat a Kardos-úti menedék
ház környékén helyezte el.

Majd Róna Jenő, a „Pécsi Napló“-nak 1906. év 
januárius hó 28-iki számában vetette föl egy állatvédő
egyesületnek az eszméjét, illetőleg, mert már Pécsett 
egyesület nagyon is sok van, egy „Madárvédő-osztály“ 
megalakítását a már virágzó Mecsek-Egyesület kebelében. 
Ugyan ő a Népakadémián két estére terjedő előadást 
tartott az állatvédelemről.

Kiss József, a Mecsek-Egyesület lelkes titkára is 
megmozgatott minden követ, hogy a nemes ügy meg
valósuljon. Nagy része van neki abban, hogy a „Madár
védő-osztály“ megalakulhatott.

Végre, midőn már az eszme teljesen megérett, Kiss 
József, Reeh György, Róna Jenő és Roth Miksa, a Mecsek- 
Egyesülethez beadványt intéztek a Mecsek-Egyesület 
kebelében létesítendő „Madárvédő-osztály“ megalakítása 
érdekében. A választmány a beadványt pártolólag ter
jesztette az 1906. március 11-én tartott rendes közgyűlés 
elé, mely azt egyhangúlag elfogadván, a „Madárvédő- 
osztály“ megalakítását kimondotta.

A közgyűlés egyúttal az osztályban való részvételre 
a következő tagtársakat kérte föl: Buzássy Ábelt, Czupy 
Edét, Drazenovich Jenőt, Girtl Vincét, dr. Günther Mi
hályt, Kiss Józsefet, Kolossváry Andort, Marosy Arnoldot, 
Mayer Károlyt, Pánczél Ottót, Pintér Ferencet, Reeh 
Györgyöt, Róna Jenőt, Róth Miksát, dr. Sárkány Ármint, 
dr. Seeh Károlyt, Seeh Jenőt, Suha Rezsőt, Szigethy 
Antalt, Vaniss Sándort, Várady Ferencet és Wenk Ferencet.

A Mecsek-Egyesület „Madárvédő-osztályának“ első, 
alakuló ülése 1906. május 2-án volt, melyen az osztály 
elnöknek Várady Ferencet, titkárnak Róna Jenőt, pénz
tárosnak Mayer Károlyt választotta meg.

További ülésein elintézte a folyó ügyeket és meg
állapította munkatervét, amely a következő: az osztály 
feladata az éneklő s egyáltalában hasznos madarak vé
delme ; az állatok iránt való emberséges, szeretettel teljes, 
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jó érzés fölkeltése, ápolása; az állatkínzás és kegyetlen
kedés megakadályozása.

E feladat megvalósítására szolgáló eszközök és 
módok:

1. A közigazgatási hatóságok, ezek útján a községi 
elöljáróságok, iskolák megkeresése.

2. A madár- és állatvédő-egyesületekkel való állarí dó 
összeköttetés.

3. A madár- és állatvédelemmel foglalkozó, az 
állatok iránt szeretetet és könyörületet keltő, szívre és 
lélekre egyaránt nemesítőleg ható könyvek és olvasmá
nyok terjesztése.

4. Fölolvasások, előadások tartása.
5. A város bel- és külterületén, a népesebb és 

nagyobb forgalmú helyeken föliratos táblák állítása.
6. Madárfészkelő és madáretető készülékek beszer

zése, raktáron tartása és elhelyezése.
7. A tapasztalt állatkínzás, madárpusztítás, fészek

rablás, tilalmas madarászás, madárárúsítás bejelentése az 
illetékes rendőrhatóságnak

8. Télen át a madarak táplálása.
9. A madár- és állatvédelem céljaira szükséges 

költségek fedezése céljából önkéntes adományok gyűjtése, 
perselyek fölállítása.

Nem elégséges azonban csak a programul meg
állapítása; az abban foglaltakat meg is kell oldani. Első 
célunk az volt, hogy a közönségben fölkeltsük az érdek
lődést az állatvédelem iránt. Ezt oly módon értük el, 
hogy alkalom adtán egy-egy újságcikket tettünk közzé. 
Ha valahol durva, brutális állatkínzást tapasztaltunk, az 
újságban mindjárt napfényre hoztuk.

Átírtunk a városi tanácshoz, mely a legnagyobb 
készséggel megengedte, hogy a város területén a mada
rak és általában az állatok védelmére figyelmeztető föl
iratos táblákat, valamint madáretetőket helyezzünk el. 
Ennek következtében a tanács fölkérte a rendőrfőkapitányt, 
az erdőmestert, a gazdasági felügyelőt és a hegybiztost, 
hogy a „Madárvédő-osztályt“ közhasznú, nemes mun-

6*  
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kásságában minden kínálkozó alkalommal hathatósan 
gyámolítsák.

Az Országos Állatvédő-Egyesület kiadványaival 
támogatott bennünket, úgyszintén szives volt az „Állat
védelem“ című havonként megjelenő lapját az iskolák
nak, kaszinóknak, nagyobb kávéházaknak díjmentesen 
megküldeni. Egyszersmind megígérte az 0. Á. E., hogy 
adandó alkalommal mindig segítségükre lesz.

A földmivelésügyi minisztériumhoz is fordultunk 
támogatásért. Sajnos azonban, innen semminemű segít
séget nem kaptunk.

Az állatok iránti szeretetet. könyörületességet már 
a fejlődő gyermekbe kell beléoltani. Ez pedig csak úgy 
lehetséges, ha az iskola maga szolgáltat példát. Átírtunk 
tehát a városi iskolák felügyelőségének, az állami, egy
házi iskolák tanfelügyelőségének, hassanak oda, hogy a 
felügyeletük alatt álló iskolák udvarain télen madáretetők, 
fészkelő odvak állíttassanak föl. A tanulók maguk is 
megoszthatják ily módon morzsáikat Isten madárkáival, 
minek nyomában csak irgalmasság, szelídség vésődik a 
gyengéd gyermekiélekbe. A tanfelügyelőségek az osztály 
indítványát magukévá tevén, több iskola udvarán ott 
láthatjuk már az etetőket és fészkelőket. Egyik-másik 
iskolában valóságos ünnepélyével, beszéd kíséretében 
adták át az etetőket a tanulóknak.

Az egyházmegyei tanfelügyelőséghez intézett átirat 
folytán Zichy Gyula gróf megyés püspök Öméltósága, az 
1906. november 5-én kiadott püspöki pásztorlevélben 
hívta föl az erre illetékesek figyelmét az állatvédelemre. 
A fölhívása következőképpen szól: „A hasznos madarak 
védelme úgy erkölcsi, mint gazdasági okból az iskola 
nemes feladatai közé is tartozván, úgy az összes kerületi 
ntiszt. esperes-tanfelügyelők, tiszt, iskolaigazgató-plébá
nosokat, valamint az egyházmegyém hatósága alá tartozó 
tanítókat felhívom, hogy az iskolaszékek közreműködé
sével igyekezzenek odahatni, miszerint az iskolák udva
raiban és kertjeiben madár-etetők és fészkelő odvak 
állíttassanak fel s ahol csak lehet a madarak védelmében. 
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gondozásában, téli etetésében az iskolás gyermekek is 
részt vegyenek, azt megszokják s ezáltal a madarak 
megbecsülését megtanulják.“

A Mecsek-Egyesület „Madárvédö-osztálya“ a leg
mélyebb köszönettel tartozik Öméltóságának, hogy ezen 
nemes érzelemről tanúskodó fölhívást kibocsátani kegyes
kedett, annál is inkább, mert ez az első eset, hogy 
püspöki pásztorlevél ily irányú fölhívást tesz közzé.

Az október 24-iki ülésen a föliratos táblák és fész
kelők elhelyezését, valamint az etetés mikéntjét állapította 
meg az osztály. Az odvak, fészkelők árúsítását szíves 
volt Mayer Károly, az osztály pénztárosa magára vállalni.

Hogy a közönség tájékozva legyen a fészkelők 
használatáról, az etetésről, a tél beköszőntével a „Pécsi 
Naplóban“ és „Pécsi Közlönyben“ egy cikket tett közzé 
az osztály „A fészkelők használatának és az etetésnek 
módjáról.“

Föliratos táblákat fogunk felállítani és részben már 
fel is állítottunk: a Széchenyi- és Majláth-téren, a Budai 
vásártéren, a felső- és alsó-sétatéren, az Indóház-utca 
végén, a kórház előtti téren, az uj vásártéren, a Kardos- 
úton és a Tettyén; mind olyan helyeken, hol legtöbb 
ember, faluról bejött idegen fordul meg.

Etetőket helyeztünk el a felső- és alsó-sétatéren, a 
megyei árvaház kertjében, a Tettyén és a Kardos-úton; 
fészkelő-odvakat erősítettünk a sétatéri fákra. Szóval oly 
helyeket választottunk ki, hol ezek felügyelet alatt vannak. 
Az osztály célja ilyeneknek a fölállításával inkább csak 
a példaadás, az állatok iránti szeretetnek a fölkeltése a 
közönségben.

Hogy a „Madárvédő-osztály“ ezen erkölcsi, gazda
sági szempontból fontos feladatot teljesíthesse, jólelkű 
adakozók adományaira volt szükség; gyüjtőíveket bocsá
tottunk tehát ki és hogy közönségünk mennyire fölkarolta 
ezen nemes ügyet, arról tanúskodik az adakozók követ
kező, díszes névsora: Báró Biedermann Rezső 100 K, 
Gróf Zichy Gyula 50 K, Jusztusz Mihály 25 K, Gróf 
Benyovszky Móric, Erreth János 20—20 K, Tulipán
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Asztaltársaság 14 K, Róna Jenő, Zsolnay Miklós 10—10 K, 
Taizs József, Villamostelep 6—6 K, Brázay Kálmán, Vaniss 
Sándor 5—5 K, Baudisz Ilona 4 K, Balog Károly, 
Buzássy Ábel, Herbert János, Komáromy Tivadar, dr. Steril 
Lajos, Szauter Gusztáv, Wurster József dr. 3-3 K, id. 
Maiéter László 2 K 30 f, B. E., Bencze Sándor, Berecz 
Fidél, Berecz Károly, Böbel Hermin,Dinicsödön,Dulánszky 
Adolf, Engel Gyuláné, Farkas Irma, Fonyó Antal, Förster 
Jenő, Gallovich János, dr. Günther Mihály, Hamerli Imre, 
Hamerli József, Hanny Gábor, Hirschfeld Samu, Horváth 
Antal, Horváth István, Horváth Károly, dr. Jellachich 
Károly, Kádár István, Kaufmann Nándor, Kiss Józsefné, 
Kondor Béla, Koszits Kamii, ifj. Krausz Béni, Lechner 
Kornél, Marossy Arnold, Mihálffy Aura, Mihálffy Lili, 
Paulay Ödön, Reberits Imre, dr. Schick Jácint, Spitzer 
Ferike, Stadtdrucker Mici, Tausz Gyula, Tichy Aladár, 
Tóth László, Varga Nagy István, Várady Ferenc, Vörös 
Mihály, Zsiga László 2—2 korona, Bittér Illés 1 K 10 f, 
Angyal Pál, Arnhold Nándor, Asztaltársaság, Böröczffy 
Károly, Buday Béla, dr. Czirer Elek, Darvas Donát,. 
Deutsch Kornél, dr. Doby Imre, Dómján Izor, dr. Dujmovits 
Zsigmond, Erreth Kálmán, Filippovits József, dr. Forgon 
Lajos, Fürst Gyula, Gebauer Antal, Gebhardt Ferenc, 
Gianone Virgil, Gyömörey Zsigmond, dr. H. D., Hankó 
Márton, Heidecker, dr. Hinka Miklós, Holics Gyula, Hor
váth Mici, Horváth Mór, I. B, lka Amália, dr. Jellachich 
Lajos, dr. K. A., dr. Kálmán Miksa, Kelcz, Kelemen 
Gyula, Kf., Komócsy István, Kovácsffy Kálmán, Krausze 
Ignác, Lajos Ferenc, Mike Géza, N. N., Nábráczky Lajos, 
Náray Szabó Gyula, Nemes Jolánka, Németh Gyula, 
Pintér Ferenc, Pintér János, Pleininger Ferenc, Porgesz 
Béla, Raichl Károly, Rácz Sándor, dr. Rákossy Imre, 
Reeh György, Rigó Ferenc, Rock Gyula, Schwarz József, 
Sebestyén Ádám (Csúza), Simon Béla, dr. Szegedy Rezső, 
Szigethy Antal, dr. Szilárd Ármin, Török János, dr. Vass 
Antal, Vende Ernő, Virág Ferenc, Záray Jenő, Zsabokrszky 
Ferenc, Zsolnay. Imre 1-zlpiK, Asztaltársaság, Jakobi 
Fülöp 80—80 f, Halász D.'/jA madár, Madarász 60—60 f, 
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Bodolay István,. Erdélyi Vilmos, dr. G. G , Krausz Károly’ 
Őrangyal 50—50 f, Fischer Henrik, Götz Gy, H., H. E., 
Meianie, Pannikám, Schuy Jakab, dr. Tichay Alfréd, 
Vodicska Ferenc, X. Y. 40—40 f, Kálmán Ede 30 f, 
E. M. Etti, Hekinger István, J. M., R. F., Reinfeld A. 
20—20 f, Kálmán Edéné, N. N. 14—14 f, Grósz Sándor, 
Schapringer Gusztáv 2—2 zsák ocsu, özv. Sipöcz Istvánná 
2 zsák mag.

A Mecsek-Egyesület „Madárvédő-osztálya“ köszö
netét fejezi ki a jólelkü adakozóknak, kik a természet 
ingyenes, hasznos munkásairól, erdeink fölvidítóiról sem 
feledkeztek meg.

Ezzel beszámoltam azzal, mit a „Madárvédö-osztály“ 
rövid idő alatt végzett. Az új évben folytatni fogjuk a 
munkát, mert bizony még sok tenni való van e téren. 
Nem egyszerre, hanem lassan, fokról fokra, ernyedetlen 
munkával juthatunk oda, hova más művelt államok vá
rosai ezen a téren már eljutottak.

Róna Jenő
titkár.



BEVÉTEL A Mecsek-Egyesület pénztári

Tagsági díjak:
962 helybeli tag után á K 4.—
95 vidéki „ „ á K 4.—

2 hátralékos „ á K 4.—
2 alapitó tag „ á K 20.—
6 örökös „ „ á K 100.—
1 „ „ „ á K 40.—

3848
380

8
40

600
40

—

4916

II. Adományok, kamatok: •
Pécs szab. kir. város segélye . 1000 —
Pécsi Takarékpénztár adománya 200 —r
Leitner Nándor ur adománya . 6 —
Betétek utáni kamat .... 157 35 1363 35

III. Kiadványok:
Eladott térképekért.................... 4 02

„ vezetökönyvekért . . 18 —
„ levelezőlapokért . . . 66 16 88 18

IV. Különféle bevélelek:
Klapok Alajos úrtól Hamedli-

féle fényirda után .... 1381 25
Italok eladásából a Kardos-uti

pavilonnál.............................. 197 36 1578 61
Egyenleg 1906. január 1-én . 417 46

8363 60

»
»»

Különféle alapok:
Tettye rendezési alap.................................
Örökös tagsági
Kilátó torony
Barlangkutatási
Időjelző pavillon

6171 kor. 80 fillér



kimutatása az 1906-ik évről kiadás

I. JCezelési költségek:
Tiszteletdijak..............................
Szolga fizetése 12 hóra á K 50 
Nyomtatványok........................
Különf. póstadíj. és irodai szerek

400
600
137
113

41
77 1251 18

II. Építés és n tjavít. költségek:
Útjelzések................................... 49 —
Építés, tatarozás, anyaghordás

1906 — 1907. évre.................... 2349 26 2398 26
III. Leltári szerek:

Könyvek és folyóiratok . . . 66 46
Apróbb szerek......................... 3 96 70 42

IV. különféle kiadások:
Évi jelentés nyomatása . . . 489 25
Tagdíjak egyesületekbe . . . 36 30
Italmérési engedély .... 20 60
Pavillon biztosítása .... 20 20
Kisebb számlák......................... 376 45
Vásárolt italokért.................... 144 06
Választm. határoz, folytán örökös
tagsági alaphoz 200 1-400 K . 600 —

Barlangkutatási alapra . . . 500 —
Kilátó torony alapra .... 200 —
7 örökös tag díja az örökös tag-
sági alapra átvíve .... 700 —

Hamedli-ügyben kifizetve . . 147 27 3234 13
Egyenleg 1906. december 31-én 1409 61

8363 60

Pécs, 1906. december 31.
Megvizsgáltuk s a vonatkozó okmányokkal összehason

lítva teljesen rendben levőnek találtuk.
Szigriszt Lajos Fekete Mihály



A MECSEK-EGYESÜLjÉT

TISZTIKARA ÉS TAGJAINAK NÉVSORA
1906. ÉVBEN

Díszelnök:
vaszkai és kardosfalvi Kardos Kálmán nyug, főispán, arany

sarkantyús vitéz, a Szt. István-rend kis keresztese stb.

Elnök:
Balog Károly, kir. táblai elnök.

Alelnökök:
Walter Antal, pápai praelatus és Zsolnay Miklós, gyáros.

Igazgató:
Reeh György, városi tanácsos.

------Pénztáros^—----- 3
Kiss Ernő, pénzintézeti tiszt

viselő (Pécs, Hitelbank).

Titkár:
Kiss József, főreáliskolai tanár 

(Pécs, Arany |ános-u. 3.)

Mérnök:
Károlyi Sándor, kultúrmérnök.

Választmány:
Dr. Bokor Emil, kórli főorvos, 
Dr. Czirer Elek, Pécs szab, 

kir. város főorvosa,
Dömmel Anzelm, lapszerkesztő 
Eibach Emil, takarékpénztári 

vezérigazgató,
Fekete Mihály, Pécs szab. kir. 

város főügyésze,
Feszti Nándor, aljárásbiró, 
Girtl Vince, kápt. erdőmester, 
Dr. Hang Dániel,főgimn. tanár,

Hetyey Elek, püsp. jószág
kormányzó,

Hinka László, püsp. jogtanács., 
Dr. Igaz Béla. c. kanonok, 
Dr. Johan Béla, Baranyavár- 

megye főorvosa.
Kindl József, segélyegyleti 

vezérigazgató,
Klekner Alajos, p. t. titkár,
Kovácsffy Kálmán, áll. főmér

nök, műszaki tanácsos,
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Koszits Kamill. Baranya vár
megye alispánja,

Krigl Nándor aljárási?író, 
Lenkei Lajos, lapszerkesztő, 
Majorossy Imre, kir. tan 
Mattyasovszkyjakab, geológus 
Myskovszky Emil, bánya fel

ügyelő,
Nagy Jenő, megyei főügyész, 
Nendvich Andor, polgármester, 
Németh Gyula, ügyvéd. 
Oberhammer Antal, városi tan. 
Opris Péter, posta és távirda 

igazgató,
PánczélOttó,áll erdőfelügyelő 
Pintér Ferenc, városi árvaszéki 

elnök,
Tiszteletbeli tagok:

Dr. Fejérváry Imre báró,

Pleininger Ferencz, ország
gyűlési képviselő

Schapringer Gusztáv, bankár, 
Sey László, ny megyei árva

széki elnök, kir. tanácsos,
Stern Károly, ügyvéd,
Suha Rezső,városi erejömester, 
Szeifritz István, pápai prael.. 
Szigriszt Lajos, magánhiva

talnok,
Szuly János, ügyvéd.
V.Nagy István, kir. táblai bíró,
Wenk Ferenc, püspöki erdő

mester,
Wurster József, kanonok,
Zsolnay Imre bútorkereskedő.

Vaszary Gyula.

Örökös
Baranya vmegye közöns.
Balog Károly
Bánffay Simon (megh.)
Gróf Benyovszky Móric

5 Brázay Kálmán (Bpest).
Cackovic Miiivoj
Dr Dulánszky N. (megh.)
Försfer Béla (megh.)
Goldberger József

10 Hetyey Sámuel (megh.)
Honvéd hadapródiskola
Ivánkovics István (megh.)
Kardos Kálmán
Mándi Béla

15 Myskovszky Emil
Nemzeti Casino
Gr.PallaviciniMajláth Etel

tagok:
Országit Lajos (Kistelek)
Pécs sz. kir. v. közönsége

20 Pécsi takarék pénztár
Reéh György 
Schapringer Gusztáv 
Schapringer Mór (megh.) 
Schönherr Mihály (megh.) 

25 DrSchwarc Frigy, (megh.)
Stern Károly
Szauter Gusztáv
Szauter Gusztávné
Szigriszt Lajos

30 Szntik Antal
Wajdits Gyula
Walter Antal
Gróf Zichy Gyula

Alapitó
Alt és Böhm
Angszter József
Dellimanich István(megh.)
Dischka Győző (megh)

5 Dulánszky Adolf
Eisner Dóczi

tagok:
Erreth Antal (megh)
Erreth János
Erreth Kálmán

10 Dr. Erreth Lajos
dr Feszti Károly (megh.)
Glatt Ignác
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Hinka László
Höfler Jakab

15 Höfler N. János 
Dr. Käufer Mór 
Kindl József 
Dr. Kiss Emil (Dárda) 
Koszits Kamill

20 Krasznay Mihály 
Dr. Krasznay Miklós 
Krausz Béni
Lechner Gyula (megh.) 
Littke József (megh.)

25 Dr. Mende Lajos 
Dr.Mende Lajosné (megh.) 
Nagy Jenő
Dr. Nick Alajos 
Dr. Pauncz Lipót

30 Pintér József (megh.)

Rendes
Abt Sándor 
Dr. Altstock Ármin 
Dr. Altstock Árminné 
Amtmann Károly

5 Andretzky József 
Angszter Emil 
Angyal Pál 
Angyal Pálné 
dr. Angyal Pál

10 dr. Angyal Pálné 
Antoni Gusztáv 
dr. Apor Lipót 
Arnhold Nánder 
Asztalos József

15 Asztalos Nándor 
Auber Gyula 
dr. Auber Tiv. (Mohács) 
Auber Vilma 
Auguszt Ferencz

20 Aulik József 
Ádám Kristóf 
Áronffy Józsefné 
dr. Áronffy Rókus 
Árpád Gyula

25 Babics Sándor 
dr. Bahula Joísef 
Balog Ignác

Pozsgay József 
RothmüllerKároly(megh.) 
Dr. Schaurek Bódog
Gr SchmideggK -né(mh.)

35 Siskovich Tamás (megh.) 
Skála Venczel 
Spitzer Béni 
Spitzer Lajos 
Szeifritz István

40 Szláby Ferenc (megh.) 
Szuly János 
V. Nagy István 
Werner Ottó 
Wiesner Rajmár (megh)

45 Zsinkó István (megh.) 
Zsolnay Imre 
Zsolnay Miklós 
Zsolnay Vilmos (megh.)

tagok:
Barbarini Laura 
Barla Benő

30 dr. Barta József 
Bary István 
Bauer Zoltán 
Bauerle Ferenc 
Baumann Emil

35 Bálint István 
Bányai Mihály 
Báter János 
Beck Gyula 
Bein Hermán

40 Beksics Gyuláné 
Bencze Bálintné 
Bencze Sándor 
Benczenleitner József 
Benczenleitner Sándor

45 Benedek László 
Benyovszky Manó 
Berczely István 
Berecz Fidél 
Berecz József

50 Berecz Károly 
Berecz Károlyné 
özv. Berecz Károlyné 
Berecz Sárika 
Beretvás Sándor
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55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Bernhard György 
Bertalan István 
dr Békeffy Rémig (Bpest) 
Biber Mátyás
Bihari Benő (Darda) 
dr. Bíró Jenő 
Bíró József 
Bitter Illés 
Blancz József 
Blaskovich István 
dr. Blan Adolf
Blauhorn Mihályné 
dr. Bodó Aladár 
dr. Bodó Aladárné 
Bodolay István 
Bodolay Jusztin 
Bokor Ede 
dr Bokor Emil 
Bokross Zoltán 
Bo gár Tivadar 
Boronkai Béla 
dr Bors Emil 
dr. Bors Lajos 
dr Borsy Jenő 
Bőbei Ferencz 
Böck Béla 
dr Böhm Jenő 
Böhm Ma ó 
Börötzffy Károly 
Bözsöny Mihály 
Braun Ármin 
Breining Leontin 
Brenner Jenő 
Breuer Jakab 
Breuer József 
dr Breuer József 
Brucker Béla 
Brunner Olivér 
Bubreg János
Bubreg Nándor 
Buday Béla 
dr. Buday Dezső 
Buday Klárika 
Budai Sándor 
Bugár Ede 
Burgics Nándor 
dr. Buzagits István 
Búzás József

Buzássy Ábel 
Cackovic Milivojné

105 Callisch Jenő 
Caflisch Kristófné 
dr. Cholnoky Ferenc 
Csapó István 
Csarsch Dezső

110 Csarsch Jenő 
Cseh Maríanne 
Csernák Ede (Budapest) 
Csery István 
Csethe István

115 Cséfay Flórián 
Csigó János 
Csincsák Béla 
Csukás Zoltán 
Csurda Henrik

120 Csurgay Béla 
Csernohorszky József 
dr. Czirer Elek
Czirer József (Kátoly p.) 
Czury József

125 Czvetkovits Gyula 
Czvingler Ferenc 
Daempf Imre 
Danitz Juliska 
Darázs Sándor

130 Darvas Donáth
Deák János 
Debreczeni Géza 
Dekleva Dénes 
Dekleva Ignác

135 Dekleva Ferenc 
Dellin Frigyesné 
Dollin Mici 
Deutsch Ádám 
dr. Deutsch Antal

140 Deutsch Béla
Deutsch Kornél 
dr Deutsch Zsigmond 
Dénes Iván
Dillmann Antal

145 Dinesz György
Dirr Frigyes
Dittler Aurél
Dobra Imre 
Dobrozsemszky Mátyás

150 Dobszay Antal
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Dobszay István
Dobszay János 
dr. Doktor Sándor
Domján Izor

155 Dorner János 
Doroszlay Lajos 
Dorsán Sándor 
Dorsán Sándorné 
Döbrössy Alajos

160 Dömmel Anselm 
Drazenovich J. (Bányatél.) 
dr. Dujmovits Zsigmond 
Duka Achil (Budapest) 
Edvi Gyuláné

165 Eger Zsigmond 
dr. Egry Béla 
dr. Egry Béláné 
Egry József 
Éhn Emília

170 Ehrenfest Mihály 
Eibach Emil 
Eisenhuth Antal 
Eiser Jánosné 
Előd -Annin

175 Elter Agát 
Elvers Rudolf (Révpuszta) 
j. Engel Gyula 
Engel Mihály 
dr. Engel Richard

180 dr. Engel Róbert 
Engeszer Miklós 
Engler Kálmán 
Erdélyi Vilmos 
Erreth Kálmánné

185 Erzse Sándor 
Eötvös Gusztáv 
Eötvös Jenő 
Fabriczy Elek 
Farkas Tihamér

190 Fehér Domonkos 
br. Fejérváry Imréné 
Fekete József 
Fekete Mihály 
Fektér Ferenc

195 dr. Felber Arthur 
dr. Feniczy Ignác 
Fenyőssy Zoltán 
Fenyves Sándor

Fenyvessy József
200 özv. Ferenczy Istvánné 

Feszti Lehel 
Feszti Nándor 
Feszti Raj már 
Fillippovits József

205 Finkey Pál 
Fischer Béla 
dr Fischer Ferenc 
Fischer Ferenc 
Fischer Ferencné

210 Fischer János
Fischer József 
Fleischhammer Jenő 
Fodor Hugó 
dr. Fodor Ignác

215 dr. Fodor Leó 
Fodor Mór 
dr. Folly Gyula 
Forgách László 
dr. Forgon Lajos

220 Forray Valér (Pécsvárad) 
Förster Eliz 
Förster Jenő 
Frank Sándor 
dr. Franki Henrik

225 Franki Izidor
Frey Tivadar (Siklós) 
Fried Izidor 
Friedmann Izidor 
Friedmann Jenő

230 Fridrich Sándorné 
Fuchs Adám 
Füchsl Arnold 
Füchsl Gizella 
dr. Fürst Győző

235 ifj. Fürst Gyula
Fürst Gyula
Fürst Lipót
Fürst Zsigmond
Fürst Reeh Hermin

240 Füspök József
Gaál Sándor (Dárda) 
Gabriel Ferencz 
Gadó Antal
Gadó Ferenc (Üszög)

245 Gadó Ignác 
Galamb Gyula



250

255

260

265

270

275

280

285

200

Gallovich János 
Ganter Ferencné
Gábor György 
dr. Gál Jenő 
Gálik János
Gebauer Antal 
Gebauer Gusztáv 
Gebhardt Ferenc 
Gehring Fülöp
Geller Otto (Dárda) 
dr. Gellér Samu
Geltsch Frigyes 
German Ferenc
German István 
Gianone Anna 
Gianone Virgil 
Gillitzer Juliska
Gipsz József 
Girardi József 
Goldberger Bernát 
Goldberger Mór 
Goldhammer Pál 
dr, Gonda Sándor (Dárda) 
Goót Zsigmond 
Gosztonyi Gyula
Gőbel Gyula 
Gőbel Kálmán
Götz Henrik 
Graef |ános 
Graf Ödön
Graics Endre 
dr. Greiner József 
dr. Greksa Kazm. (Zágráb) 
Gresz Károly
Griesz Jakab (Bogyiszló) 
Grosz Ábris (Szászvár) 
Grueber Ágostonná 
dr. Grün Sándor 
Günsberger Lajos 
Günter József 
dr. Günter Mihály 
dr. Gyenes József 
Gyikos Péter 
Gyimóthy Gyula 
Gyömörey Zsigmond 
Györkő Sándor 
Gyurits Elek
Haas Samu

295 Hainess Károly
Hajek József
Hajdu Imre
Haksch Emília
Haksch Károly

300 Haksch Lajos
Halász Antal
Halász Bernát 
Halusz László.
Hamar Károly

305 Hamerli Aladár 
Hamerli Imre 
Hamerli József 
Hamulyák Böske 
Handwerk Fer. (Szabolcs)

310 dr. Hang Dániel
Hankó Gyula
Hanny Gábor 
Hantay Lajos
dr. Hanuy Ferenc (Bpest)

315 Hardy Sándor 
dr.Harmos Á.(Bányatelep) 
Hartl Gyula 
Hebenstreit János 
Hegedűs Imre

320 Heimer Frigyes (Bécs) 
HeindI Géza (Bányatelep) 
Heindl Nándor 
Hekinger István 
dr. Heller Ferenc

325 Hellmich Aranka
Hencz Richárdné 
Herbert János
Herdlein Lajos
Hering,József

330 Herr Ágoston 
Hesz János (Bányatelep) 
Hetyey Elek 
dr. Hinka Miklós 
Hippmann Károly

335 Hirn Lajos
Hirschfeld Sámuel 
Hirschler Dezső 
Hirschler Mór
Hoch József

340 Hofer Ferenc 
Hofbauer József 
Hoffer Kálmán
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345

350

355

360

365

370

375

380

385

390

Hoffmann Ferenc 
Hoffmann Henrik
Hoffmann Lajos
Holics Gyula 
ifj. Holics Gyula
Holly Mihály
Horváth Antal
Horváth Csongor János
Horváth Csongor Jánosné
Horváth Dávid
Horváth István
Horváth János
Horváth Mór
Höfler Jánosné
dr. Hrabéczy I. (Zágráb) 
Hubalovszky Károly
dr. Hugel József (Dárda) 
Huszár Sándor
Huziák István
Igalics Radivoj 
dr. Igaz Béla 
Inselt Jenő
Inselt Samu
Istók Jenő 
lványi Zsigtnond 
Izraelita hitközség 
Jáhl Jenő 
dr. Jahoda Gábor 
Jakab Béla
Jakobi Fülöp 
Jancsics Lajos 
lancsics Milán 
Jankovits József 
Janovszky Hugó 
Jaskovits Vilmos 
Jelenek Ignác 
dr. lellachich István 
Jellachich Ilona 
dr. Jellachich Károly 
dr. Jellachich Lajos 
dr jellachich Lajosné 
Jellachich Mariska
Jeszenszky Kálmán 
Jeszenszky Lajos 
Jeszenszkj Saiolta 
Jezovits József 
Jilly Viktor (Dárda) 
Jobszt Béla

dr. Johann Béla 
Julcher Béla

' Junász Józsefné 
Jusztusz Miksa
'Jüsztl Ede 
Kaidi Mihály 
Kalisch Adolf

395

Kait József
Kait Józsefné

400 Kaltnecker Györgyné 
Kaltnecker K. (Szt.- Lőrinc) 
Kammerer Ferenc 
Kammerer Miksa(Mohács) 
Kammerer Miksáné „

405 dr. Karcsay Sándor 
Kaszapovits István 
Katona János 
dr. Kaufer Jenő 
Kaufmann Lajos

410 Kaufmann Nándor 
Kayser Lajos 
Kádár István 
Kálmán Ede 
dr. Kálmán Miksa

415 Károly Ignác 
Károlyi Emil 
Károlyi Emilné 
Károlyi János 
Károlyi Sándor

420 Keesz Károly 
Kelemen Gyula 
dr. Kelemen Mihály 
dr. Kelemen Mózes
Keller István

425 ifj. Keller István 
Keltz Géza 
Kemény Béla 
Kemény Zoltán 
Kende Alfréd

430 Kenedi Nándor
dr. Kenessev Aladár 
dr. Kenessey Aladárné 
dr. Kengyel Ernő 
Kerbolt Ferenc

435 Kerboit Pál 
dr. Kereky Mihály 
dr. Kerese György (Sásd> 
Kerese Miklós
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Keresztény János
440 Kertész Gusztáv 

dr. Késmárky István 
Késmárky Iván (Paks) 
Kész István 
Kim Gáspár

445 ifj. KindI József 
KinnetH Viktor (Dárda) 
Kirchner Herm (Kolozsv.) 
KircHner Hermanné „ 
Kirschanek Ö.(Kiskőszeg)

450 Kisaszondy Géza
dr. Kiss Albin 
Kiss Ernő 
dr. Kiss István
Kiss Jenő

455 Kiss József
Kiss Lajos 
KissfaludyZs.(Főherc. lak) 
Kisszely Antal
Klapok Alajos

460 Klausz Endre 
Klauber Izsó 
Klein Sándor 
dr. Klein Zsigmond 
Klekner Alajos

465 Klimó Miklós 
Klingenberg Jakab 
Klobucsár József 
Knapp József 
dr. Kobilicz Elek

470 Kocsák József 
Koharits N. János 
Koharits Károly 
özv. Koharits Károlyné 
Kohn Pál

475 Kohn Oszkár (Mohács) 
Kolossváry Andor (Mánfa) 
Komócsy István
dr. Koncz Adolf (Mohács) 
Kondor Béla

480 Konkoly Ágoston 
Konvalinka Riza 
Kopáry Gyula (Abaliget) 
Koródy Miklós
Kossa Aladár

485 Koszér János
dr. Koszits Ákos

Koszter Károly
Kovács Antal
Kovács Bernát

490 Kovács Imre
Kovácsffy Kálmán
Kovácsics János
Kovácsics József
Kosztella János (Bányatél.)

495 Körmendy József
Körmendy Károly
Körösztös Józsefné
Koszi Vilma
Kött Jenő

500 ifj. Krasznay Miklós
Krausz Alfréd
ifj. Kraus Béni
dr. Krausz Jenő
Krausz Miksa

505 Krausz Mór
Krausze Aurél
Krausze Ignác
Krausze Jenő (Budapest) 
Krászonyi Ferenc

510 Kreiner Andor (Szászvár)
Kremling Károly
Krigl Nándor
Kristóf Józs. (Bányatelep) 
dr. Kronesz József

515 Krum Péter
Kühnel Márton (Kárász)
Labrencz Gusztáv
Ladányi Lajos
Lajos Ferenc

520 Lakits Ferenc
Lakits Gyula
Lám Frigyes (Eger) 
dr. Lammer Károly
Lang Jakab

525 Lange Gyuláné
Lantos Flóris
dr. Lauber Rezső
Lauber Viktor
Lányi Ödön

530 Lechner Kornél 
özv. Lechner Antalné 
Léderer Ferencz 
Lehr Izidor
Leichner és Fleischer
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535 Leipnik Sándor 
dr, Leitner Nándor 
Lengváry Lajos 
Lengyel Adolf 
Lenkei Lajos

540 Légár Hugó
dr. Lieber György 
Liebscher Vilma 
Littke Ernő 
Littke Ernöné

545 Littke József 
Littke Józsefné 
özv. Littke Józsefné 
Littke Lőrinc 
Lohr Gyula

550 dr. Lóránt Lipót 
Lovinus József 
dr Löbl Gyula 
Löffler Vince 
dr. Lövi Ignác

555 dr. Ludvig Ferenc 
Ludvig Károly 
Luisser Jenő 
Luisser Viktorné 
dr. Lukács Ad. (Kolozsvár)

560 Lukrics István 
Lukrics Kálmán 
Madarász Béla 
dr. Madarász István 
Magdics Gáspár

565 Magenheim József 
Magyar Károly 
Majorossy Imre 
Majorossy Viktor 
Makay István

570 Makara Iván 
dr Maiéter László 
Marossy Arnold 
Martinek József 
Marton József

575 Marton Miksa 
Marx József 
Marx Nándor 
Marxreiter Győző 
Mattyasovszky Jakab

580 Mattyasovszky Jakabné 
Mayer Károly 
Mayer Károlyné

Mándoky Sándor
Márton Sándor

585 Mecz Géza
Mestrics Imre
Mestrits Jenő
Méhes János
Mihálffy Árpád

590 Mihálffy Dénes
dr. Mihálffy Ernő 
Mike Géza 
Mikes Andor
Mikes József (M.-Peterd)

595 Miklóssy Géza
Miksik Ákos
Mildner József 
Millner József 
dr. Miltényi Miklós

600 Misky József
Miskrits Imre
Mitzky Kálmán 
dr. Módly Béla 
dr. Módly László

605 Molnár János
Molnár Kálmánná
Molnár Ottó
dr. Mosonyi Dénes 
Mosonyi Géza

610 dr. Mosonyi Géza 
Moticska J. (Bányatelep) 
Möglich Gáspár 
Moussong Vince 
Mustos Sándor

615 Mutschenbacher Irén
dr. MutschenbacherViktor 
dr. Mutschenbacher V.-né 
Muttnyánszky Béla 
Muzikár Ferenc

620 dr. Miiller János 
Miiller József (Budapest) 
Miiller Róbert 
Miiller Salamon 
Miillherr Alajos

625 Miillherr Ferenc
Münz Jenő
M. T. T. E. (Budapest) 
Nagy Gyula (Dárda) 
Nagy Jenő

630 Nagy Jenőné



- 99 -

Nagy Mihály
Nagy Pál (Dárda)
Nagy Pálné (Dárda) 
Nábráczky Lajos

635 Nádassy Kálm.(Görösgal) 
Námessy Médárd 
Nádor Lajos 
Nehrebeczky Ilona 
Nemes Tivadar

640 dr. Nemes Vilmos 
Nendvich Andor 
Nendvich Dezső (Siklós) 
Nendvich Vilma 
Netter Ignác

645 Neubauer Adolf 
Neubauer László 
Neuberger Lajos 
Neuberger Lajosné 
Neumann Ignác

650 Neupauer János (Siklós) 
Németh Gyula 
Némethy József 
Némethy László 
dr. Nick Alajosné

655 Nick Károly 
Nikelszky Géza 
Niki Béla 
Notter Jenő 
Novák János

660 Novák László 
ifj. Novák László 
Nowotarsky Miksa 
Nyáry Pál 
Nyitrai Andor

665 Oberhammer Antal 
Óbermayer Géza 
Opris Péter 
Orf Gáspár 
Orf Győző

670 Orlovszky Sándor 
Oroszy Sándor 
dr. Orsós Ferenc 
Oszvald Ferenc 
Ott Béla

675 Ott Márton 
Öertzen Gusztáv 
Pain Emil 
Papp Gyula

Papp István
680 dr. Parragh Antal 

Pataky Lucidus 
Pataki Vilmos (Szabadka) 
Patzelt Frigyes 
Paula y Ede

685 Paulay Ödön 
Paunz Adolf 
Paunz Artúr 
Paunz Gábor 
Paunz Regina

690 Pazsitzky József 
Pálfy Zoltán
Pálos Ödön (Budapest) 
Pánczél Ottó
Pártos Gyula (Üszög)

695 Peitler Imre
Pelcz Szilárd 
Pendl János
Perczel József (Bikácsj 
dr. Perls Ármin

700 dr. Péchy Károly (Dárda) 
Péter Ferenc 
Pfeiffer Károly 
Philippovits József 
Piacsek Gyula

705 Piacsek Virgil 
Piacsek Virgilné 
dr. Pick Ignác 
Piller József 
Pilch Andor

710 Pilch Antal 
Pilissy József 
Piller Kálmán (Üszög) 
Pinter Ferenc 
Pintér Ferencné

715 Pintér János
Pintér Józsefné 
Piribauer János 
Piribauer Jenő 
Pleininger Ferenc

720 Pleininger Ferencné 
Plichta Ferenc 
Podvinecz Károly 
Polli Béla 
Polgár Károly

725 Polgári Casino 
Pollák Soma

7
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730

735

740

745

750

755

760

785

770

dr. Popper Manó (Mohács) 
Popper Sándor
Porgesz Béla
dr. Porgesz Miksa
Poszek Vilmos
Präger János
Präger Samu
Preusz Adolf
Ptacek Viktor
Ptacek Viktorné 
Pupp Ferenc
Putzer Lajos 
dr Radnai Emil 
dr.Radnai Samu (Polgárdi) 
RadojcsicsD.(D-Szekcső)
Raichl Károly
Rainer Soma
Rapp Ferenc
Rappay Ignác 
Ratkovics Károly
Rauch János
Razgha Gyu'a 
Rácz Izidor
Rácz Sándor
dr. Rásky Béla
Reberics Imre
Reisch János
Reeh Aladár
dr. Reeh Dezső
Reinfeld Imre
Reinfeld Károly 
Remes Ferenc
Requinyi Gézáné 
Resch János
Részvénynyomda
Retter Rezső
dr. Révai Sándor
Révész Miksa
Rihmer Aladár
Rihmer Antal
Roboz József
Róna Jenő
dr. Rónaky Kálmán 
Rónay Lajos (Zircz) 
dr Rosenspitz Berta 
Rosinger Valér
Roth Aladár
Roth Miksa

775 Roth Pál 
Rozgonyi Bertalan 
Rock Gyula 
Rudle Ignác 
Rudolf János (Jolsva)

780 Ruh Ernő 
Rupprecht János 
Rusz Béla 
Rusz Gábor (Budapest) 
Ruvald Ferenc

785 Ruzsavy Jánosné 
Ruzsovits József 
dr. Rüll János (Mohács) 
Saághy Ferenc 
Saághy Vince

790 Salacz Kálmán 
Sándor Károly 
Sándor Pál , 
dr. Sárkány Ármin 
Scharf Róbertné

795 Schapringer Rich. (Bécs) 
Schindler József 
gr. Schlippenbach István 
Schlauch Lőrinc 
Schlesinger Imre

800 Schlippert Fülöp 
dr. Schmidt Antal 
dr. Schmdt Antalné 
Schmidt B. (Bányatelep) 
Schmidt Ferenc

805 Schneckenberger Julcsa 
Schneider Fülöp 
Schóber István 
Scholz Gyula 
dr. Scholz István

810 dr. Scholz Istvánné 
Schöner Hugó 
Schreiber Rezső 
Schulhof Róbert 
Schultz Ferenc

815 Schuy Jakab 
Schwarz Ernő (Almás p.) 
dr. Schwarz Gábor 
Schwarz Gyula
Schwarz Sám. (B-Lőcs)

820 dr. Schwarz Vilmos 
Sebes Lipót 
Sebők Béla (Darány)
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Sebők Géza 
Seh Jenő

825 dr. Seek Károly 
Sefcsik József 
Sey László 
dr. Sik Jácint 
Siilay Béla

830 Simacsek Alajos 
Simon Béla 
dr. Simon József 
Sípos Gábor 
dr. Sípos István

835 dr. Sipőcz Géza 
Sipőcz Istvánná 
Skolnik Géza 
Skrkanek Ágoston 
Skrnyár Mátyás

840 Slavicsek Antal 
Sohr Sándor 
dr Solt Lipót (B.-Baán) 
Solti Lajos
Solymár László (Villány)

845 Somogyi Zsigmond (Paks) 
Soóstó Gyula 
Sperl Lajos 
Spiesz János 
Spiesz Viktor

850 Spiesz Viktorné 
Spitzer Jakab 
Springsfeld Gyula 
Stappel Béla 
dr. Stein Lajos

855 Stein Oszkár 
Steiner Eliz 
Steiner Simon 
Steiner S. M. 
Steinmetz István

860 Stenge Ferencz 
Stirling Károly 
Stoffer Hugó 
Streicher Anna 
Straka Ferencz

865 Stróbl Ferencz(Laskafalu) 
Siara Cramelito 
Suschnik János 
Szabó Gyula 
ifj. Szabó József

870 Szabó József

Szabón István
Szakváry Emil
Számp Ádám
Szántó Antal

875 Szántó Kamii 
Szántó Mór 
dr. Szegedy Rezső 
Szeibert Fülöp 
Szeifritz Antal

880 dr Székely Ede 
Szendrődy Szilárd 
Szendrődyné Winnners- 

berg Irma bárónő 
Szentgyörgyi Béla 
Szentkirályi István

885 Szevera János
Sziebert Antal 
Sziebert Nándor 
Szigethy Antal
Szigethy Ede

890 Szigethy Lajos 
Szigvárt Béla 
Szikora Edéné 
SzikoraGyula (Somogyb ) 
Szikorszky Tádé

895 Szilassy Katinka
dr. Szilvek Lajos
Szirt Károly (Szt-Lőrinc) 
Szita József 
dr. Szivér István

000 dr. Szivér Laj. (Pozsony) 
Szlamay Béla (Mohács) 
Szlamay Béláné (Mohács) 
Szlapák Rudolf 
Szlezák Vitus

950 Szmodics Béláné 
Szmodics Ödön 
Szommer Béla 
Szommer Dezső 
Szommer Gyula

910 Szontag Károly 
dr. Szőnyi Ottó 
dr. Sziics Jenő 
Taizs József 
dr. Takács László

915 Tallián Zsigmond
dr. Tausz Dezső
Tausz Gyula
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Tauszig Ernő 
Telegdy Kálmán

920 Telegdy Kálmánná 
Teleki Dezső (N.-Bóly) 
Teleki D.-né (N -Boly) 
Teleki Zsigmond 
Teliéri Jánosné

925 Thtirn Emil 
dr Tichay Alfréd 
Tichy Aladár 
dr. Tichy Ferencz 
Tichy Ödön

930 Tihanyi Sándor 
Till István 
Tirts Rezső 
dr. Toldy Béla 
dr. Tolnay Géza (Siklós)

935 dr. Tolnay Vilmos 
Tomanek Adolf 
Topolits György 
dr. Torday Ányos 
Tóth Aladár

940 Tóth Dezső 
Tóth Géza 
dr. Tóth Kálmán 
Tóth Lajos 
Tóth László

945 Tóth Miksa 
Török János 
Traubermann Aladár 
Trixler Aladár 
dr. Trixler Rezső

950 dr. Tróber Aladár 
Tiicherer Ferenc 
Ujfalussy Géza 
Ullmann Károlyné 
Ullmann Marcell

955 Unger Barnabás (Eger) 
Ursiny Pál (Dárda) 
Vaczes Miklós 
Vadász Jenő 
Vadnay Jenő

900 Vajda Ferenc 
Vajda Zoltán 
Vaniss Sándor 
dr. Varga Gyula (Siklós) 
Varga József

965 Varga Mariska

Varsányi Szilveszter 
dr. Vass Antal 
dr Vass Bertalan 
Vaszary Gyuláné

970 Várady Ferenc 
Vermes Izsó 
dr. Vessel Manó 
Végh Imre 
Végh Lajos

975 Vérffy „Aladár
Vései József 
Vétek Lajos 
Viasz Béla
Viczián Antal (Bpest)

980 dr. Virág Ferenc 
dr. Visy László 
Visnya Ernő 
VizerVilm.(Sajósztpéter) 
Vodicska Ferenc

985 Vogl János
Vörös Hiador
Vörös Mihály 
dr Vörös N. (Bodony) 
Wachter Ede

99o Wajdits Géza 
AValfisch PaT- 
Walla Ferenc 
dr. Wallerstein Bódog 
Wéber Ferenc

995 Wéber János
Wéber József 
Weil Károly

Weisz Kálmán
Weisz Kálmán 
Weisz Zsigmond 
Wertheimer Jakab

1005 Wessely Antal 
Weszelszky Ferenc 
Wicha József 
Wiesler Henrik 
Willmann Árpád

1010 Winter Károly 
Witt József (Mohács) 
Witt Józsefné (Mohács) 
Wolleszky Károly 
ifj. Wolleszky Károly
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1015 Wurster Antal 
dr. Wurster József 
Záray Jenő
Zdrahál Fer. (Bányatél.) 
Zefferovits János

1020 Zeisz József 
Zelmsz Gyula 
Zidarits Iózsef

dr. Zöld Sándor
Zurna Károly 

1025 Zsabokrszky Ferenc
Zsiga László
Zsille Ferenc
Zsille Károly 
Zsolnay György

Meghaltak :

Arady Géza 
Bartosságh Józsa 
Eiser János 
dr. Dobszay Antal 
Gebhardt István 
Jakics Szilveszter 
Krautszak János 
Lehel Győző

dr. Mendl Lajosné 
Mihálovits Antal 
Maletter Rezső 
Niki Lajos 
Pfeffer Antal 
Szegedy Fülöp 
Zavaros Péter



Figyelmeztetés.

Az egyesületet illető levelezések és Írásbeli megkeresések 
a titkár címére (Pécs, Arany János-utca 3.) intézendők, a pénz
küldemények pedig a pénztároshoz (Kiss Ernő, Pécs, Hitelbank) 
küldendők.

[ZH

Kérelem.

Kérjük t. tagtársainkat, hogy erdei sétáik alkalmával az 
utakról — különösen a fiatal ültetések között — le ne térjenek.

□
A kirándulások rövid ismertetése és a jelzések színes táb

lázata (két térképvázlattal) a Mecseki útmutató cimü könyvecs
kében található. Kapható minden könyvkereskedésben 40 fillérért; 
tagok a pénztárosnál 30 fillér kedvezményes áron kapják.



Zsolnay Vilmos=féle kerámikai gyárak
P* é c s»

Dísz- és használati edények 
Építészeti díszítmények, terrakotta- és majolikából 

Kályhák és kandallók
Fürdőkád ésfalburkolólemezek
Elelctrotechnikai cikek 

mint szigetelők, bevezetők stb. stb.
’«1 ollclielt

Kőanyagcsövek és kéményrakványok
Keramit és klinker kövek

Tűzálló chamotte anyagok

£-

>PWWWWW

Ne hallgasson senki a lapokban megjelenő nagyfrázisu 
hirdetésekre! Ne vegye senki az ott hirdetett silányminő- 
ségü és értéktelen órákat, mert az legtöbbnyire a vásárló 
közönség rovására megy !

Számtalanszor bebizonyított dolog, hogy az igy hirdetett 
órák nem szolgálatképesek és mégis sajnos, hogy a közönség 
ilyen hirdetéseknek felül.

Minden óravásárlásnál és javításoknál forduljon a vevő
közönség bizalommal a szakavatott órásmesterhez. Leg
pontosabban járó és legmegbízhatóbb uj órák és javítási 
munkák

Walla Ferenc órásmesternél
Pécs, Kossuth Lajos-utca 4. szám kaphatók, aki 20 év óta 
fáradságos és becsületes munkával jó hírnevét megállapí
totta, nem pedig megtévesztendő nagyhangú hirdetésekkel

Mindenki jól nézze meg, mit vesz és miért adja ki a 
pénzét; azért pártoljuk a helybeli iparunkat, ne küldjük pén
zünket külföldre nem látott s nem tetszés szerint válogatott 
árukért, mert pénzünkért vehetünk ott, hol az áru szemünk 
előtt van és választhatunk, ami nekünk tetszik, szóval ne 
keressük a távolban, ami közelünkben van

Walla Ferenc órásmester, Pécs, Kossuth Lajos-utca 4.



Reeh Vilmos özv. 
Pécsett, Ferenciek-utca 4. (Jókai-tér) 

Fűszer, csemege, bor, lea, rum, pezsgő ásványvizek nagy raktára.
Kávé Padang keverék, a legjobb fajok, kilója frt 

„ Brazíliai „ legfin. minőség „ „
„ Brazíliai legfinomabb pörkölt „ „
„ Háztartási, igen jó zamatos „ „

Tea, igen zamatos, indiai, legfinomabb •„ „
„ „ „ orosz karaván „ „
„ „ „ Kin Tuck

Rum. valódi, direct importált Gordon Stafford
& Cie. londoni cégtől 1 literes üveg..................

Rum, igen finom, Jamaica.................................... „
Borszesz, legfin.,likőrgyártáshoz ajálva, 95% 1 Lt. „

1.60
1.50
2.—
1.20
7.—
6.—
4.—

3.—
1.20
1 —

JVfagyobb megrendelésnél árengedmény, postán 
bérmentve I

Telefon-szám 333. Telefon-szóm 333.

Legújabb!
Utolérhetetlen 

erejű és tiszta
ságú hanggal a

„Favorité" grammophon
kapható

Lenhardt János
hangszerkészítőnél

Pécseit, Király-utca 38. szám
Mindennemű hangszerek javí
tása olcsó áron eszközöltetik



TTíangold Zsigmond
műszaki festő-terme

Pécsett
Munkácsy Mihály-utca 18. szám

Készít elegáns kivitelű cég- 
táblákat, üveg-, fa- és 
ércfestéseket, aranyozáso
kat, valamint mázoló munkákat 
megrendelés szerint, legjutányo- 
sabb árakon. ------

Köszvény (rheuma) csúz, hasogatásstb. 
eseteiben, valamint az izmok erősítésére a

XöszVétiy-szesz
párszori bedörzsölés után

biztos hatásúnak bizonyult.
Egy üveg 1 korona

PAIN EMIL = „Arany sas" =
■ gyógyszertárában

Péos, 1'.



Városház-épület, Széchenyi-tér

Dr.VámosésFüredi
fényesen berendezett 

gyógyáru- és illatszertárában 
olcsó árban, kitűnő minőségben kaphatók:

Francia, angol illatszerek eredeti üvegekben 
kimérve, pipere-szappanok, őréinek, dísz
fésűk, fogkefék, szivacsok, mindenféle köt
szerek, gummiárúk, háztartási cikkek, gaz
dasági fertőtlenítő és gyermek-tápszerek.

Különös figyelmébe ajánljuk dús raktáron levő

fényképészeti cikkeinket.
A képek előhívására sötét kamarát rendeztünk be, 
mely t. vevőinknek bármikor díjmentesen rendel

kezésére áll.



A bolgár fejedelem udvari szállítója

I
Alapittatott 1845. a Telefon szám 152.

neufwnn n.
kész férfi-, fiú- és gyermek-ruhák telepe

PÉCSETT, 5ZÉCHENTI-TÉR
Takarékpénztári palota

Központi áruház íT)agyarország részére: 
Budapest, Muzeum-körut 1. szám

Központi áruház Flusztria részére : 
Bécs, I., Karntnerstrasse 19.

Fiókraktárak:
Debreczen, Arad, Temesvár, Miskolcz, Kassa, 
Pozsony, Nagyvárad, Zágráb, Belgrád, Fiume, 
Trieszt, Szófia, Szarajevó, Niscli, Kolozsvár stb.

Szabott árak minden darabon 
számokkal vannak feltűntetve.

Vidéki megrendelésnél a legcélszerűbb egy régi, jól 
testhez álló kabátot, illetve egy nadrágot küldeni.

Sürgős esetekben ruházatok 24 óra alatt mérték 
után a legjobban elkészíttetnek.



Szabadalmazott

Gyermekek csemege gyanánt kérik

Kapható minden gyógyszertárban és drogériában

¡ENERQIN*
Csukamájolaj-csokoládé.

a 
a

Ezen kitűnő ízű, 
tablettákba for
mált csukamáj
olaj készítmény 
minden egyes 
tablettája egy 
kávés kanálnyi 

csukamáj-olajat 
0'20 phosphor- 
savas meszet

0 05 tojáslecithint 
tartalmaz

a 
a
s!•a
£
sQa
S

Hizlalóéserősitő 
tápszer : vér
szegénységnél, 
ideggyengeség- 

nél, tiidövésznél, 
stb.

a
a
a
a
a 
a
a

Készíti:

Szigeti és JDr. Szilárd
Energin-vállalata Pécs,

s3
I



I
Virágh József üzemerőre berendezett kocsi-gyára 

Rákóczi-ut 39- szám Técsett Czitrom-utca 3. szám
ö“ c>

CG cr/ s<77''§1
<7^

Készít mindennemű

ruganyos valamint gazdasági kocsikat
és elvállal

mindennemű javításokat jutányos áron

Állandóan nagy választékú kocsiraktár uj és használt 
kocsikban jótállás mellett

Stern Ignácz
első pécsi butor-paszomőnyos 

DeáR'Utoa “• szám

Készít rojtokat, bojtokat, zsinóro
kat, úgy bútorokra, mint mindenféle kézi
munkákra, valamint díszes függönytartó
kat Iegizlésesebb és legolcsóbb árak mellett. 
Mindenféle vidéki megrendelések postafordultával 

eszközöltetnek
A címre tessék ügyelni: Stern lgnácz Pécs, 

Deák-utca 5. szám.



IFJ. BUDAY
templom- szoba-, dísz- és cégfestő, festékkereskedö 
Pécsett, József ’titen 3«’». szóm. 

Festék kereskedés : lókai-tér 9.

Ajánlja magát mindennemű művészies kivitelű 

templom=, szoba= és diszfestészeti munkák 
valamint szoba- és terem-berendezések elkészítésére a 

legmodernebb kivitelben, jutányos árak mellett.

Vidéki megrendelések a legpontosabban eszközöltetnek.
Kívánatra tervekkel és költségvetéssel készséggel szolgálok.



PJCCSIJTT
Virágkötészet: Széchenyi-tér 12. szám. — Te'efon 122. szám.
Kertészet és faiskola: Siklósi országút, központi temető mellett.

Telefon 123. szám.

Ajánlja:

Virágkötészeti dolgaii a legújabb és a legszebb kivitelben.
jtllandó készlet nyitó és szobanövényekben.

Faiskolai cikkek, u. m. gyümölcsfa,díszfa, 
díszbokrok, tűlevelű fák (palánták tavasz- 

szal) stb. nagy választékban.
Árjegyzék külön virágkötészetről s kü
lön faiskolai cikkekről ingyen és bér

mentve küldetik
: ---------------- :

PISKUR GÉZA
épitö- és inülakatos

Pécs, Munkácsy NI. utca 27. sz.

Van szerencsém a nagyérdemű közönség b figyel
mébe ajánlani

míílakatos-műhelyemet.
A kiil- és belföldön szerzett tanulmányaim képesítenek 

arra, hogy mindennemű lakatos-munkát a legtökéletesebben, 
díszesen, jól és olcsón készítek : rácsozatokat, vaskapukat, 
takaréktíízhelyeket. mindennemű vasmunkát, dísztárgyakat 
sárga és vörösrézből stb. Vízvezetéket, fürdőszoba beren
dezést, házi villanycsengőt, telefont, uj toronyórákat stb.

Piskur Géza, építő- és műlakatos.



ROMEISZ GYÖRGY
bádog-, fém- és rézárugyára 

PÉCSETT.
JEL Részit: ~~IB[

Épület, préselt és Ornamentik bá
dogos munkákat. Torony felszerelé
seket minden stílusban, csúcsokat, 
vázakat, kupola éleket és bordákat. 
Egyenes párkányokat huzva, ív- és 
körpárkányokat sajtolva és minden- 

Iféle konyhaberendezéseket. =
Elvállal: Vízvezeték, fürdőszoba, 
closett, telefon berendezéseket és 
javításokat a legolcsóbb árakon.

] ® I l® E

H Tisztelettel van szerencsém a n. é. közönség tudó- ■
mására hozni, hogy 16 éves folytonos működés után ■

| ÓRZÍ5 ÜZLETET
nyitottam Pécsett, Ferencziek-ütca 16. sz. a.

A múltban kifejtett tevékenységem és munkálkodá
som, úgy vélem, teljes garanciát nyújtanak jövő működé
semre és a vevő közönség bizalmára, mert eddigi mindenkor 
bevált elveim céltudatos továbbfejlesztésével most még 
inkább arra fogok törekedni, hogy vevőimnek mindenkor 
a legjobbat a legolcsóbban nyújtsam. Nyugodtan teszek erre 
ígéretet, mert sok éven át szerzett gazdag tapasztalataimat 
teljes mértékben igyekszem majd érvényre juttatni.

Raktáron tartok: a legmegbízhatóbb és legjobb 
minőségű órákat, melyek általam történt szabályozás után 
lesznek kiadva egy éves feltétlen kezesség mellett, a mely 
árut legjutányosabb, de szabott árakban rendelkezésre 
bocsátom, úgyszintén javított óráknál is

Ezek alapján bizalommal számítok szives pártfogására 
és kérem jóakaratu támogatását.

_ x —— — —
Teljes tisztelettel LrtULT JOZ5EF □ 

__  órás. == ■



Kisaszondy Lajos
mechanikus és műlakatos

Pécs
JVtária-utca 32. szám 

(saját ház)

*>!• *#• *#•  *#*  *#•
Uj és használt 

kerékpárok 
és az összes 

villamos cikkek 
nagy raktára

Stellner Mór né
Pécs, Ferenciek-utca 42.

Ajánlja magát a t. közönségnek plis- 
sirozásra, guvlirozásra és

fehérnemüek varrására.
Elvállal minden e szakmába vágó munkát; 
díszes kivitelről, valamint lelkiismeretes és 
pontos kiszolgálásról biztosit. Vidéki meg
rendelést elfogad. A címre tessék ügyelni:

Ferenciek-utca 42.



Auber Gyula vasnagykereskedése
I’tSox, Kiróly = vifen O. ssz.

Újdonság!

Olcsó!

Gélszerű!

Ruha
mángorló.

Felülmúl minden eddigi hasonló gépeket Könnyű járatú, 
gyors munkát végez: felényi idő alatt Kevés fárad
sággal kétszeres munkát végez mint az eddigismertek.

<__«- <£,

A Magyar Ornithologiai köz
pont által megszabott és felül

vizsgált

fészkelő odúk
pécsi főraktára

L-J





Újdonság!

Olcsó!

Gélszerű!

Ruha
mángorló.

Felülmúl minden eddigi hasonló gépeket Könnyű járatú, 
gyors munkát végez: felényi idő alatt Kevés fárad
sággal kétszeres munkát végez miiit az eddigismertek.

»
<—«-<£.

A Magyar Ornithologiai köz
pont által megszabott és felül

vizsgált 

fészkelő odúk
pécsi főraktára

□





Szőnyeg Olcsón
Függöny és jól 

Vászon | ||
P (S Chiffon 

kapható a Szövet 
„‘Békánál“ Selyem

QÜNTflER JÓZSEF
fényképészeti és festészeti műterme

J’ées,SzéchenYÍ-tér2.,dr.Iioránt-paIota

Műintézetem elfogad mindennemű reproduk- 
tiókat, nagyításokat életnagyságig, tájkép, ház, 
állatcsoport és tableaufelvételeket, aquarell- 

és olajfestményeket

gesXV Pigment= és gumminyoniat
Kényelmes és elegáns toillete- és 
öltözőszobák rendelkezésre állanak

Felvételek borús időben is sikerrel eszközöl
tetnek



— Alapittatott 1878.----- -■
Kitüntetések : PÉCS, TRIEST, TEMESVÁR, BUDAPEST 

6------------------------ -------------------

JIRATKÓ ALBIN UTÓDA

KÁLMÁN EDE
szobrász és oltárépitész

Király-utca 38. sz. ?ÉC5 Perczel-utca 35. sz.

Ajánlja magát: 
mindennemű tem

plomi mű-munkák, 
fa-, kő- és gipsböl 
leendő elkészítésére.

□
Készít: oltárokat, 

szó-székeket stb. — 
Szent szobrok min
den alakban köböl, 
fából és anyagból, 
művészies ki vitelben 
készíttetnek, vala
mint átalakításokat 
és javításokat jutá
nyos ár mellett el
fogad.

Ezen templomi mű
munkákon kívül min
dennemű épületdísz- 
müvek és fa-farag- 
ványok készíttetnek.

Árjegyzék, költségszámítás ingyen és bérmentve küldetik.

Telefon 383. szám



ISzép es jó 
munkáért

Kiállítási 
aranyérem

I Jdtwarcz Károly
Pécs legrégibb és legnagyobb

gőz=müfestészete és ruha=tisztitása
vegyi utón

Pécsett, Mária-utca 39. szám
(saját házában)

I
Fest és tisztit vegyileg

I
I
Hl

I
mindennemű férfi=, nöi=, gyermek= és 

egyenruhát 
függönyt, ágyteritőt, selymet 

úgyszintén

vég- és szőrme-árut
olcsó ár mellett ;*

I
!JPontos kiszolgálás 1 Pontos kiszolgálás I


