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S visszatértünk mindannyian. Arcunkat megbarni- 
totta a nap, a hó és szélvihar; izmainkat megacélozta, 
testünket megedzette a megpróbáltatás és kemény küz
delem.

Onnan hoztunk magunknak a jövőre lelkesedést 
és emlékeket. Emlékeit azon zajtalan küzdelmeknek s 
magasztos óráknak, melyeket ott gyűjtöttünk a hegyek 
magányában, melyeket ott szedtünk felhőkbe nyúló, 
szellős ormokon; emlékeket, melyek aranyhálót szőve, 
szebben, ragyogóbban varázsolják vissza azt, ami vissza- 
jöhetlen s melyekhez elszáll a gondolat mindannyiszor, 
midőn uj, merész tervekre akarunk bátorságot meríteni.

Együtt ülünk ismét, csendes baráti körben. Meg
szólal az egyik, majd átveszi a szót a másik ...; hogy 
s mint forgatta az idén a csákányt, mint győzte le a 
meredélyeket. Mert az „Egyetemiek“* közt egyikünk sem 
volt tétlen.

* Magyar Turista-Egyesület Egyetemi osztályának tagjai. 
Szerk.

Most rajtam a sor. Hadd beszéljek.
*

Az idei hosszú szünidőt a Nördliche Kalkalp-oknak 
szenteltem s e fenséges hegyvilágot bolyongtam be Wien- 
től Salzburgig terjedő részében, melynek közelében volt 
állandó nyári tartózkodásom. így lett ez évi barangolá
saimnak főszintere az a gyönyörű darabka föld, mely a 
Nördliche Kalkalpoknak egyik legszebb ékessége: a Berch- 
tesgadner Land. Hányszor vettem utamat, vándorbottal 
a kézben, a hallturmi hágónak, mely be vezet e kis 
csudaországba? El-elzarándokoltam oda, hogy meghall
gassam, mint susog az esti szellő, midőn végig bodrozza 
a Königsee smaragdszinü tükrét, midőn lágy suhogás 
kél a tűlevelesekben, mintha az Untersberg manói súg
nák fülembe a szomorú szép regét: élt egykor egy 
hatalmas, de gonosz és kőszívű király, kit övéivel együtt 
kővé dermesztett az örök igazság sújtó haragja: a 
Watzmann.
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Kevés oly népszerű hegye van az Alpeseknek, 
mint ez a felhőbe nyúló, mondaövezte kőóriás. Nem is 
lehet ezt tulajdonképen hegynek nevezni, hanem inkább 
egy egész hegységnek mondható; hét csúcsban mered
nek ormai Berchtesgadennek esőben dús egébe.

Ki ne ismerné azt a képet, melyet Berchtesgaden 
felé tár elénk? Komor sziklatető, széles talapzatból ki
emelkedve, melynek lábánál balról egy hómező kandikál 
elő; majd egy karcsú tű és végűi egy merészen fel
szökő, meggörbített kúp; igy tekint alá Berchtesgaden 
utcáira. Grosser Watzmann (2713), igy hívják a hatalmas 
kőpiramist, míg a masszív bal szélén tornyosuló karcsú 
kúp a Kleiner Watzmann (2307), melyet a nép Watz
mann Weibelenek nevez. A grotesk szülők közt húzódik 
meg a Watzmann-Kar, felső zúgában a kis Watzmann 
gletscherrel. Vígan csörgedezik a kis glecser-patak a 
mésztömbök közt a végtelen törmelék mezőkön, melyek 
lassanként átmennek azon sötét fenyvesekbe, melyek a 
Ramsau felé lehuzódó Schappbach-Talt környező enyhe 
lejtésű dombhátakat borítják. A Watzmann-Kar felett 
húzódó és a két öreget összekötő gerincből emelkedik 
ki az öt kisebb szikla orom: a Watzmann Kinder, me
lyek meredek falakat bocsátanak alá kődunyhával ki
párnázott kemény bölcsőjük, a Watzmann-Kar felé. Kö
zülük kettő úgy látszik „csirájában megakadt a fejlődés 
stádiumában és igy nem számíthatnak a gyermekek 
jogaira.“ Egészséges, vaskos, kifejlődött gyerek a másik 
három; ezek között a középső magasság tekintetében 
nem is áll messze anyja mögött; ezt Watzmann Jung- 
frau-nak. (2270) nevezi a nép szája.

Kelet felé egyetlen, tagolatlan falat képezve, emel
kedik ki a Watzmann a Königsee melletti kis St. Bar- 
tholomd csendes erdeiből. Puszta, kietlen, megfoghatat
lanul magas és meredek. A napsütötte gerinc-éltől le a 
falak lábáig alig egy-egy zöldelő csomótól tarkítva, 
minden sötét, rideg szikla, 1900 méter magasságra tor
nyosulva ; a keleti Alpoknak egyik legnagyobbszerü fala. 
Itt-ott egy-egy hómezőcske ragad a falon, csobog belőle 
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a víz, lépcsőröl-lépcsöre feltartózhatlanul aláesve, le az 
Eisbach medrébe, mely az erdők csendes csarnokán ke
resztül a Königsee habjaihoz vezet.

Ez a sziklavár a Watzmann; országában az ő 
büszke ormát éri először a pitymallat mosolya, a hajnal 
üdvözlete s tőle válik utolsóul a búcsúzó esti napsugár. 
Üde zöld fenyvesek bársonypalástot borítanak vállaira, 
melyet hermelin gyanánt szegélyeznek szűziesen fehér 
hómezők vagy a kékellő jégár. Komor arca pedig, melybe 
a villámok és az évek ezrei mély redőket szántottak, ott 
a Königsee tükrében gyönyörködik önön szépségében 
és kegyetlen hidegségében. És körülötte számtalan égbe 
törő orom, nálánál alacsonyabb, de óriás valamennyi; 
csatlósai a hatalmasnak s védfalai Watzmann birodal
mának, a kies Berchtesgadner Landnak.

Küzdelmes és nehéz, de boldog napok emlékei 
fűznek hozzája, melyekről oly szívesen beszélek egyet- 
mást csendes baráti körben, kik velem éreznek s meg
értenek. Mint látogattam meg ez ősz hegyóriást, mint 
jöttem hódolattal lábaihoz s mint hágtam ormára; túráim 
közül e kettőnek legyenek emlékei a következő sorok.

** *
Az alkony vakító fényében tündöklik az égbolt és 

ismét egy gyönyörű nyári nap mond bucsuzót. Hanyat
lóban a tűzgolyó s halkan, nesztelenül közeleg az est.

Játszian suhannak pajkos napsugarak a Watzmann 
szédítő falain, káprázatos vörösben ég a vihardúlta orom 
s tündöklik, akár egy tüzkorona, mely csillogó kövekkel 
van kirakva.

A Königsee katlana izzó párával van telve; mint 
egy lángoló fátyolon, úgy téved a tekintet a csendes 
víztükörre, átkalandozik a túlsó partra, a hegyóriások
hoz, melyeket a szürkület takar áttetsző ibolya színű 
leplével s most oly könnyedén és légiesen tornyosulnak 
a magasba, mintha nem volnának, csak finom légi tü
nemények, melyeket a délibáb ecsetje festett oda s 
melyek bármely pillanatban szétfolyhatnak az arany 
fénytengerben.
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peremétől lehuzódnak a völgy aljáig. Hátra pillantunk; 
a halványodó fénysugarak épen a Hochkönig hatalmas 
firnplateauján suhannak végig, a Hohe Tauernok büszke 
tetőit a nap búcsúölelése enyelgi körül. Lenn a mélyben 
tanyáznak már az éj árnyai, lassan felkúszva a szaka
dékok meredélyein. Nyugaton letűnik az utolsó fény
csóva; az esti pir elhal, még egy utolsó fellobbanás, 
mint az izzó fémnek kihűlése — és hidegen, holtan, 
szürkén fekszik előttünk a kő. Álomra hajtotta fejét a 
természet, éjjeli nyugalomra; csak a Watzmann falának 
odvai álmodnak ébren, mint óriás szemek s merednek 
az éj sötétjébe. Mélyen alattunk a viskókban kigyullad 
a mécs; távol keleten felvillan az első csillag.

Belépünk az erdőbe. Óvatosan baktatunk tovább, 
a tisztásokon minduntalan elvész az ösvény s csak 
bizonyos ösztön az, mely meg tud tartani a helyes 
irányban; imbolygó kis lámpásunk halvány fénye mel
lett jutunk előre. A fák koronáinak méla suhogásába, 
mely néha-néha megszakítja a halotti csendet, bizony
talan távolból belevegyül a kolompnak monoton dallama. 
Kis vártatva fenyvesektől körülvett tisztáson állunk: a 
Kúhroint Altit (1458) festőien elszórt négy kis kunyhó
val ; az egyiknek ablakából még halvány mécs-világ 
szűrődik ki a sötétbe.

A háttérben sötét tömegek folynak össze az éj 
feketeségével; ez a kis Watzmann, mögötte pedig az 
öreg. Északi kifutója peremén egy fénylő pont tündököl. 
Mintha egy mélyen járó tüzes csillag ereszkedett volna 
alá megpihenni s most onnan villog, ragyogóbban a 
többinél. Ez a Watzmann Haus (DÖAV. Sect. München), 
1927 m., mely hivogatólag int le a magasból hozzánk 
s mutatja az utat az éj késői vándorainak.

De mi már elértük mai célunkat s az éjt e ven
dégszerető kunyhók egyikében fogjuk tölteni. Hisz sok
kal közelebb is fekszik a Watzmann-Kar*  bejáratához,

* Kar alatt értjük a magas hegyfalak által körülzárt, om- 
ladékkal borított, katlanszerü fennhavasi völgyeket.
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mely túráinknak kiindulási pontja lészen s hova a Watz- 
mann-Hausból csak 400 méter magasságvesztéssel 
juthatnánk. Azonfelül a Watzmann-Kar mint zerge tanya 
vadászati érdekekből tilos terület lévén, könnyen meg- 
eshetik, hogy az éberen őrködő vadászok visszatessé
kelik az oda igyekvőket.

Meglehet, hogy e viskók kényelmet nem igen 
fognak nyújthatni; de ezért még nem cserélem fel bár
mely menház kényelmével e kis hajlék egyszerűségét; 
derékaljas nyoszolya helyett jó lesz az illatos széna is. 
Jól esik, midőn kilépünk a nagy világ zajából, ha azon 
természetességet és fenséges nyugalmat itt a hegyek 
birodalmában nem zavarja meg az emberi kultúra. Meny
nyien vannak pedig, kik a völgyek rút szokásait, ebbe 
a világba is átültetik; rajokban lepik el a könnyebb 
ormokat, mely távoztuk után telve van hulladékkal, 
akárcsak egy szemétdomb. A menházból korcsma lesz, 
melyben a „Gelegenheitstourist“-ok a kiürített palackok 
tábora mellett verik mellüket, fitogtatják köteleiket, me
lyeket oly nagyon szeretnek igénybe venni, hol arra 
más épkézláb embernek semmi szüksége nincsen. Jobb 
ezektől távol maradni és élvezni nem kényelmet, hanem 
egyszerűséget s igy legalább gondolatban visszavará
zsolhatjuk azon letűnt szebb időket, azon egyszerű viszo
nyokat, melyekben az Alpesek első bajnokai és vándorai 
éltek s itt találtak; azon boldog múltat, melyben a mi, 
a vezetőnélküli ifjúság ideálja, a korán elhunyt Zsig
mondy Emil indult vakmerő vállalataira s mely múltat 
ma, sajnos, már úgyszólván csak könyvekből ismerjük.

Zörgetésünkre megnyílt a kunyhó s mi beléptünk. 
Szürke hajú anyóka fogadott; kissé nagyot hallott már, 
de azért jól megértettük egymást azon rövid néhány 
nap alatt, melyet takaros kis lakában töltöttünk. Le
telepedtünk a tűzhely köré s osztoztunk az egyszerű 
vacsorán. Majd felkúsztunk a padlásra s illatos szénára 
leheveredve lassan elszenderedtünk; s álmainkhoz az 
erdő méla susogása, a patak egyhangú mormolása és 
kolompszó adták az altatót.



Áthaladva az Alm mezején, betértünk a balzsamos 
erdőbe; ott, ahol egy kis vadász ösvény ágazik el a 
Watzmann-Karba, szabadjára eresztettük utunkat, mely 
tovább szaladt, kanyargóit a Falz Alm felé, mi pedig 
rátértünk a vadász ösvényre. Majd uttalanul haladtunk 
tovább a meredek lejtőn, melyen az óriás szálfák kel
lemes árnyékot tartottak. De az erdő ritkul s bejutunk 
a törpefenyő birodalmába.

Most már tisztán látjuk az irányt, melyet követnünk 
kell. Azon élen, mely az északi falat a nyugati letörés
től elválasztja, fogunk haladni. A gerincéi kezdetben 
inkább egy hátat képez, melyet egy darabig törpefenyő 
foltok, váltakozva fűpadokkal, tarkítanak. Nemsokára 
azonban összeszűkül a gerinc, előlép a szikla s csak 
itt-ott kandikál elő egy-egy mohacsomó. Elértük az 
első nehezebb helyet; a gerincéi kiélesedik, megszakad, 
majd felugrik egy kis torony alakjában. Ki a kötéllel! 
Megragadom az első sziklát, lassan kúszom előre; a 
hely exponált, de a fogások jók. Fogy a kötél s éppen 
végét járja a húsz méter, midőn ismét biztos helyre 
érek. Néhány pillanat múlva követ társam. A kötelet 
összegyöngyöljük s haladunk tovább. Könnyű, de szép 
mászás következik; törmelék mezők váltakoznak szik
lákkal, fallépcsőkkel. Gyorsan jutunk előre, fokról-fokra, 
s nemsokára megpillantom a csúcsot ékesítő feszületet. 
Még csak egy akadály, egy óriási kőlap. Egy húzódás 
s fennállunk a csúcson.

11 órára járt az idő; forrón tűz az augusztusi 
nap. Boldog gyönyörrel adjuk át magunkat a csúcs 
nyújtotta kilátás élvezetének s a kis kereszt tövében 
ereszkedünk pihenőre. Távol kelet és dél felé teljes 
pompájában tárul elénk mind az a szép és fenséges, a 
mit a Berchtesgadner Land csak nyújthat. Hegy hegy 
mellé, csúcs csúcs előtt sorakozik s mered az azúr kék 
égbe, mely tele van hintve bárányfelhők göndör pely- 
hével. Lenn a völgy fenekén Berchtesgaden csinos, piros 
fedelű házai mosolyognak, akárcsak egy játék skatulyá
ból rakták volna a Watzmann gyerekek mulattatására 
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oda a zöld pázsitra, melyet ezüst szallag módjára szel 
ketté a kacskaringós Ache sodra.

S most nyugat felé tekintünk, bizonyos várakozás
sal és feszültséggel; ott várnak ránk a jövő problémái. 
Szemben a nagy Watzmann észak-keleti letörései; azzal 
fogjuk holnap erőinket összemérni. Majd letéved tekin
tetünk a Watzmann-Kar aljába; ez mai célunk, ide 
fogunk most leszállani. Lassan készülődünk tehát az 
indulásra; elő kerülnek a mászó cipők, derekunkra fűzzük 
a kötelet s éppen délre kondultak meg a berchtesgadeni 
ősi Stiftskirche harangjai, midőn megindult a munka.

A csúcsról néhány lépést haladva déli irányban, 
betértünk azon couloirba, mely meredeken esik alá 
nyugatnak; felső részében törmelék borítja, melyet csak
hamar sziklatáblák váltanak fel. Kényes óvatossággal 
kell előre mozognunk, mert a sima kőlapokat többször 
laza törmelék borítja, mely könnyen megindul alattunk 
s elfödi az amúgy is gyér számú fogódzásokat. Elértük 
a sziklafolyosó első letörését, mely egy vagy 75°-nyira 
hajlott, alúl függőleges, simára csiszolt kőlapból áll. Egy 
közeli sziklafejre dupla kötélgyürüt fektetve, átvetjük 
rajta duplán 20 méteres tartalék manilla kötelemet; 
éppen le ér. Egymás után ereszkedünk le, kölcsönös 
biztosítással az alsó biztos helyre. Itt a couloir kiszéle
sedik s baloldalán egy sötét, áthajtó s barlangszerü 
mélyedést alkot, melynek fenekét agyagszerü sárgás föld 
borítja A barlangból kivezető vályú falai egész fehérre 
vannak csiszolva, mert úgy az egyes lövegek, mint a 
kőlavinák, melyeket a haragvó csúcs itt-ott rossz ked
vében lezúdit, ezen az utón érnek le a völgybe s ugyan
csak megkoptatják medrüknek falait. Sietve kúszunk 
azért tovább e kétes biztonságú helyről s ahol couloirunk 
letörik, búcsút véve tőle, kimászunk a baloldali falakra. 
Ezeken három-négy kötélhosszban, déli irányban traver
zálunk, követve egy szellős párkányt, mely bennünket 
egy kis nyeregre vezet.

Az elért hágó egy kis törmelék folttal függ össze, 
mely kedvező alkalmat azonnal fel is használtuk s le
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telepedtünk néhány percre lábainkat lógatni, tagjainkat 
pihentetni. Hogy a pihenés percei se menjenek veszen
dőbe, igyekeztünk ezalatt legalább utunk további rész
leteit, mely ezentúl szorosan a gerincet fogja követni, 
lehetőleg kikémlelni s előre megállapítani. Minthogy a 
sziklák ezentúl sokszorosan fűcsomókkal vannak tarkítva 
s azonfelül is többször kell meredek fűlejtőkön áthalad
nunk, biztosabbnak véltük, hogy ha mászócipőinket 
ismét szegesekkel cseréljük fel.

A következő kis torony megmászása minden ne
hézség nélkül ment végbe a délkeleti oldalon, de innen 
a lepillantás a Watzmann Scharte-ba. és a Watzmann- 
Karba, melyek végcéljainkat képezték, sehogy sem volt 
biztató. Lassan folyik a munka s a helyzet az nem 
javul. Ismét előkerül a második kötél s ezen függesz- 
kedünk alá egy keskeny vályúban, mely csakhamar 
függőlegesen szakad le lábunk alatt. Óvatosan vissza 
kúszunk tehát a szellős gerincre s követjük ezt mind
addig, míg egy újabb letörés újabb akadályokat nem 
gördít elénk, hol újból segítségül kell vennünk a tar
talék kötelet. Egy sima sziklalap felett állunk, mely alsó 
felében letörik s áthajlóvá lesz; az utolsó négy méteren 
át szabadon függeszkedve a kötélen kellett lebocsátkoz
nunk Majd könnyebb helyek jönnek, de itt meg a kőzet 
rendkívüli törékenysége nehezíti meg helyzetünket. Min
den fogást külön ki kell próbálnunk, vajjon meg tart-e 
s meg kell tisztítani a laza kövektől, melyek egész kő
lavinákat hozva mozgásba, óriás robajjal, ívben esnek 
alá az Eisbachtalba, sokáig kísérve az utánuk szabadult 
görgeteg zúgása, morgása által. Még néhány nehéz hely, 
de most végre enyhül a gerinc, szelidebbé, könnyebbé 
lesz, s nehézség nélkül érünk, az utolsó tornyokat déli 
oldalukon megkerülve, végre le a Watzmann Schartéba.

De ez még csak a siker felét jelentette, mert a 
Kar még mindig mélyen lábunk alatt feküdt s bármi
képen is vizsgálgattam a falakat, sehol sem tudtam oly 
kibúvót felfedezni, mely biztos lejutást igért volna a 
völgy fenekéig. De elvégre le kell jutni s ezért rátértem 
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a hágóból lefelé vezető párkányok egyikére, melyről 
könnyen juthatván a mélyebben levőkre, e párkányok 
egy szerpentin benyomását keltették bennem. Jó dara
bon követtük is, de alig lehettünk úgy 30 m.-nyire már 
csak a völgy fenék felett, midőn úgy látszott, hogy itt 
megakad előre haladásunk.

Álláspontunkat minden oldalról sima sziklafalak 
határolják; párkányunk csak jobb felé talált folytatást, 
de mily alakban! Kissé lefelé hajló, vízzel át folyt kő
lapok, melyek felett alig 1/2—3/4 méternyire ismét mesz- 
szire előugrik a sziklafal, akárcsak egy falba vájt folyosó 
volna. Amolyan igazi egér útnak lehet nevezni. S hogy 
e ravasz párkány hogy végződik, azt egyelőre még látni 
sem lehetett. Miután társam alkalmas helyet talált a 
biztosításra, előre kúsztam. Kezdetben még ment gug
golva, majd négykézláb; de végre is meg kellett adnom 
magamat. Hátra fekve tólom magam lassan lejjebb; 
szinte látatlanba tapogatódzom és kapaszkodom s jutok 
lassan előre. Még háti zsákomat is le kell vennem, 
különben nem férek át. Majd szabadabb lesz a párkány. 
„Zwei Meter“, hangzik társam figyelmeztető szava, de 
annyi biz nem elég, hogy biztos helyre juthassak, hon
nan az utánam jövőt biztosíthatnám, hisz magam is 
csak tűrt lény vagyok e ferde kőlapon. Azért a leg
nagyobb óvatosságra intve társamat, mivel sem őt, sem 
magamat nem biztosíthattam, hagytam magam után 
jönni, úgy három métert. Ez által elég kötelet nyerve, 
elérhettem a legközelebbi biztos kőtömböt, hol már ké
nyelmes biztosítás volt lehetséges. Nehéz helyek jöttek 
még ezután is, vagy 15 méteren keresztül, sima kőlapok. 
De ezeken is lejutottunk minden baj nélkül s nemsokára 
a völgy fenekét borító hatalmas kőtömbökön álltunk.

Időközben beborult és a mennybolt rosszkedvű 
ábrázatot öltött; biztatásul még néhány esőcsepp is 
hullott födetlen fejünkre. Jobbnak tartottuk ennélfogva 
egyelőre búcsút venni a Watzmann-Kar grandiózus szikla 
világától, jóllehet, nagy kedvünk lett volna még az egyik 
Watzmann Kind-et is megmászni. Rövid pihenés után 
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volt valami síró, valami mélabús, mintha egy sóhaj 
lebbent volna el a fenyvesek koronái felett s ez oly 
őszies, nyomasztó hangulatot varázsolt a tájba. A bércek 
bár tisztán merednek a magasba, de felettük erős szürke 
fátyolt vontak a fellegek, melyen nem tudott át ütni a 
közelgő napnak tüzes sugara.

1/26 órakor szótlanul indultunk neki a már ismert 
útnak, majd letértünk balra, a Watzmann-Karba vezető 
kis vadászösvényre. A fenyves lassankint elmarad 
mögöttünk; ott botorkálunk már a törpefenyők csalfa 
ösvényein át s csak elvétve nyúlik a magasba egy 
merész növésű sudár; óriási ledöntött fatörzsek hevernek 
szanaszét utunkban; a hatalmas morénatömbök a pylo- 
nok, melyek a bejáratot őrzik e szentélybe. Két oldalt 
a Watzmann-csúcsok függőleges falai; simára csiszolta 
ezeket évezredeken át tartó, szorgalmas munkája az 
egykor hatalmas jégárnak, melynek egyedüli maradványa 
ama jelentéktelen kis glecser, mely felé mi most töre
kedtünk. Hátunk mögött volt már az élet üde zöldje s 
mi haladtunk szótlanul a kopár kietlenségbe. Néha egy- 
egy éles, ijedt zergefütty süvít át a levegőn. Azután 
ismét csend lett, melyet ezentúl is csak szegeseink egy
hangú csikorgása, csákányunk hegyének koppanása sza
kított meg. Mi haladtunk tovább szótlanul. Hisz a 
szürke égbolt s a halálos csend e kőtenger közepette 
nem tesz beszédessé. S ez oly jól illett hangulatomhoz. 
Midőn az ember régi elhatározások, nagy tervek meg
valósítása előtt áll, elszáll a mosoly s bizonyos ünne
pélyes komolyság s férfias elhatározottság ül az arc
vonásokon. A bensőben munkál a tettvágy, a vállal
kozási kedv, mely szinte dacossá tesz; merészen csapong 
a gondolat, akadálytalanul száll a meredélyeken, a fan
tázia már a csúcson ül diadalt s a nyugodt külső mind
ebből nem árul el semmit.

Hosszú menetelés és óriási tömbökön való ugrálás 
után a Watzmann Jungfrau lábaihoz értünk; ennek jobb 
oldalán tovább haladva eljutottunk a kis glecser pere
méhez. Alsó részét teljesen hómentes kék, illetve fekete
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jég alkotá, de itt fenn legtöbbnyire meredek s keményre 
fagyott firn borította, melyen a legkisebb repedés vagy 
hasadás sem volt észlelhető. Ennélfogva még a kötelet 
sem kellett igénybe vennünk, hanem lábunkra csatoltuk 
a hágóvasakat s gyors menetben elindultunk a hágó 
felé. Mélyen és biztosan harapnak a vasak éles fogai 
a hólepelbe s csak néha pendül meg a csákány, ott, hol 
elődugta fejét a fekete jég. Fél óra múlva mögöttünk a 
glecser s elértük a nyerget.

Gyönyörű volt innen a lepillantás a Königsee felé 
aláeső függőleges falaira a Watzmann gyerekeknek, 
melyek ott sorakoztak előttünk, egymásnak kezet adva, 
míg háttérben a családanya kandikált le ránk. Hátunk 
mögött a család legöregebbike, a nagy Watzmann égbe 
nyúló orma. Szemtöl-szembe álltunk ellenfelek; ő felénk 
fordítja hatalmas mellét. Vajjon sikerülni fog-e szikla 
páncélján sebet ütni s rajta diadalmat venni?

A hágó, melyen jelenleg állunk, a legmélyebb hor
padás a Watzmann Jungfrautól az öreg Watzmann felé 
húzódó gerincen. Megindultunk tehát a gerinc élen; 
kezdetben nagy kőlapokon, könnyű törmelékes sziklán 
jutottunk előre egészen az utolsó, a legkisebb Watz
mann gyerek lábáig, melynek jobb oldalára kerültünk 
ki. A gletscher itt igen magasra tólta felső peremét, de 
el lévén válva a sziklától, hatalmas hószakadékot (Schrund, 
Randkluft) képez. Ezen vesszük további utunkat, mely 
ha nem is könnyű, de rendkívül érdekes. Itt-ott egészen 
összeszűkül, úgy hogy erősen terpeszkedve, hátat a 
sziklának, lábakat a jeges firn-falnak támasztva jutunk 
tovább; majd hirtelen feltornyosul, úgy hogy e pár 
méteres hótorlaszt csákánnyal a kézben, szinte mászva 
kell legyőzni.

Végre kinn vagyunk a hüs folyosóból, ott állunk 
az utolsó hágón. Ezt szemléltem ki beszállásul a falakba; 
most kezdődik a nehéz, komoly munka.

Derekunkra füzzük a kötelet s neki indulunk az 
ismeretlen ellenségnek.

2Ü3ÍJ3
2
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sárga színű s bár többszörösen össze-vissza hasogatott, 
de mégis teljesen sima kőlap által egy kis hágót képez. 
Hátra fekve s kezet lábat szétterpesztve kúszunk alá, 
míg elérjük a kőlapot nagyrészben boritó hófalat, csá
kányunkat be-be verve, biztosan érjük el a hágót.

Rövid pihenőnket a helyzet tanulmányozására szen
teltük. Bizony nem sokat emelkedtünk, mert a kis Watz- 
mann csúcsa is letekintett álláspontunkra. De a sok 
keresgélés meglassítja az előre haladást. Egészen más 
dolog taposott ösvényeken, ismert csúcsokon járni s 
mászni oly falakon, melyet eddig még csak a ködfelhők 
nyaldostak, a hóviharok csapkodtak meg, melyeken végig 
lebegett a napsugár, végig suhantak sötét árnyak s hova 
csak itt-ott téved pihenni a szárnyas madár. És éppen 
ebben rejlik a vezető nélkül, vagy először meg tett túrák 
nehézsége, de egyúttal gyönyöre is. Nemcsak a testi 
munkában, az akadályok legyőzésében áll a nehézség 
és a fárasztó, hanem a nagy szellemi megerőltetésben. 
Kitalálni a sokszor egyedüli módot, mely átsegít egy 
óriás, fegyverekkel felvértezett sziklalabyrinthuson s tájé
kozódni, eligazodni benne a segítő Ariadne fonál nélkül 
is. A megfeszített idegek fárasztó munkája a keresgélés, 
a küzdelem a szerencsés kimenetelért, bizonytalansága 
a végnek s aggódó várakozás ismeretlen, előre nem 
látott akadályokra.

Felettünk megmászhatatlan sötét falak; messzebb 
nyugat felé egy vad szakadék esik alá, melyről remél
tem, hogy felvezet a föcsúcsra s melyet ennélfogva ok
vetlenül el is kell érnünk. Elhagytuk tehát a hágót, 
mely egy utolsó bepillantást engedett a Watzmann-Karba, 
s mely immár a tulajdonképeni Mittelspitze masszív 
falába vezet. A hágó magasságában egy hosszú sárgás 
párkányra tértünk, melyet itt-ott megszakítások nehezí
tenek, vagy egész keskennyé, szinte ujjnyi szélességűvé 
válik. Szép mulatság a méterek százai felett! E párkányt 
követtük mindaddig, míg egy kis törmelék mezőcskévé 
ki nem szélesedik s itt alkalmas helyen a felső párkányra 
kúsztunk át. Hosszú időn át követtük ezt balfelé s végre

2*
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el is értük szerencsésen a sötét szakadékot. Egy be
pillantás s megvallom, hogy egy kis borzongás futott 
rajtam végig. A meddig csak be lehetett látni, tükör 
sima, járhatatlan lapok s csak tekintélyes magasságban 
nyújtott használhatóságára némi reményt. Mindig remél
tem, hogy e couloir által a természet maga mutatja meg 
a sikerre vezető, lehetséges utat s ime, újból csak előt
tünk áll a fal legnehezebb részében a munka, további 
keresgélés, küzködés.

Balra hagytuk a szakadékot, mely itt két függő
leges sziklalapban esik alá s könnyű sziklákon beszál
lunk a falakba, melyek néhány lépés után teljes nagy
szerűségükben tornyosúlnak a magasba. Szegeseinket a 
manillatalpas scarpettikkel váltjuk fel. Még egyszer 
megszorítom derekamon a kötelet; megragadom az első 
sziklát. Tart. Lassan húzom magam a magasba, izmaim 
feszülnek; lassan-lassan, igen nehéz munka után nyerek 
métert méter után a nehéz falból. Végre kis nyugvó 
pontra érek, hol megállhatok; de intenem kell társamat, 
hogy óvatosan kövessen, mert kevés lehetőség van itt 
a biztosításra. Bizony még neki, mint másodiknak is 
hosszú munkájába került e fal meghódítása. Majd ki- 
traverzálok egy párkányon jobbra; de ez csak olyan 
ráfogás, mert úgy érzem, mintha a levegőben járnék. 
Apró kis fogásokon jutok a magasba s érem el a kö
vetkező széles párkányt, mely felett egy másik széles 
párkány húzódik.

E két markáns párkány igen szembeötlő s alulról 
igen jól kivehető. Legjellegzetesebb helye a falnak, de 
egyúttal kulcsa is a túrának. Párkányunk felett sötéten 
mered ránk az áthajló fal, mely közvetlenül a párkány 
letörése előtt merőlegessé válik. A sok lehetetlen közt 
úgy látszik ez az egyedül lehetséges, vagy mondjuk 
talán inkább úgy: a legkevésbbé lehetetlen. Jól szem
ügyre veszem a falat. Mert a tekintet még csak végig 
lebben e 10 méteres simaságon, de ezen felkuszni! 
Egyedüli vigaszom, hogy: „Merész kezdet fél siker.“ 
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A bölcs közmondás szerint tehát már az egyik fél meg 
volna s rám már csak a másik fele vár; igaz, hogy a 
nehezebbik.

Háti zsákot, csákányt levetem s két puszta kézzel 
fekszem neki a falnak. Társam erős állást foglal el; 
szerencsére itt széles a párkány s ö legalább biztosan 
áll. Szemeit rám szegzi s figyelemmel kiséri mozdula
taimat. Lassan kúszom a magasba úgy három métert; 
de itt úgy látszik, hogy mégsem fogok továbbjutni. A 
természet, mely amúgy is fukaron bánt e függőleges 
helyen az apró egyenetlenségekkel, itt már igazán na
gyon kapzsi volt.

Nem vagyok barátja a mászásban a mesterséges 
segédeszközöknek, de ott, ahol nincs más mód a ter
mészeten kifogni, ott még ily eszközöket is fel kell 
használni. Félig-meddig biztos álláspontomhoz kötél 
segélyével hamarosan felvontam egy csákányt és vas
kampót s ezt lehetőleg mélyen bevertem egy kis repe
désbe, hogy legalább egyik lábamnak nyerhessek némi 
támpontot. Még most is élénk emlékezetemben van a 
pillanat, midőn rálépek a kampóra, ki az űrbe. Kissé 
enged, de mégis megtart. Kezeim lázasan keresnek fogás 
után; itt-ott alig észrevehető dudorodások. Csak gyor
san, gyorsan! Ily helyeken nem érünk el sokat lassú 
mászással vagy nyers erővel. Aki jobban tud simúlni, a 
sziklához tapadni, az boldogúl. Még egy méter; rászo
rítom tenyeremet a párkány lehajló peremére. Egy hatal
mas lendülés s végre fenn vagyok. Hamarosan felhúz
zuk a csákányokat és zsákokat; néhány perc múlva 
mellettem áll társam.

Rövid pihenés után ismét megindúltunk balfelé; 
felettünk messzire kinyúlnak az áthajló sötét falak. A 
széles párkány, melyen jártunk, elvezetett az alább em
lített szakadékig, melyet nagy örömünkre itt már járha
tónak találtunk, habár a tovább haladás szorosan a 
couloirban egyelőre nem látszott lehetségesnek. Egy kis 
törmelék folton haladtunk jobbra mindaddig, míg a to
vábbi előrejutást két sima, fent áthajló kémény el nem 
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zárja. Felkúsztam tehát a jobboldali, igen nehéz munkát 
adó meredek kőlapokon, inig nem a kémény felső végé
nek magasságát el nem értem. Innen át kellett traver- 
zálnunk balfelé a sima falon a kémény nyílása fölé. 
Nehéz munka volt ez, de a fekete leves a végére ma
radt: egy hatalmas kőtuskó körül át kell lépni a sem
miség felett a kéményt elzáró, beékelt kőtömbre. Talán 
1 1/2 méteres lépés s a tömbön alig valami fogás. Mint
hogy a második kémény is járhatatlan, a bal oldalfala
kon kell keresnünk kibúvót.

Most már tisztán látható szakadékunk vége is s 
biztos a siker. Búcsúzóul felépítjük tehát a túra utolsó 
kőemberkéjét, ebbe rejtjük névjegyeinket az adatokkal. 
De azért a túra még távolról sincs befejezve; néhány 
esőcsepp sietésre ösztönöz. Lázasan dolgozom, mert hisz 
a vizes kőlapok járhatatlanok s átázott mászócipők sem 
fognak többé. Kémények, falak s könnyebb sziklák vál
takoznak egymással. Majd erősebben megered az eső; 
még néhány nagy tábla, de még át tudok rajtuk jutni, 
mert manilla talpaim még szárazak s hasznavehetők. S 
ekkor nem messzire fejem felett vasláncokat pillantok 
meg. Hurrá! Ezek vasbiztositékok, rabláncai a Schön- 
feldspitze felé vezető gerincnek. Felettem felröppen né
hány varjú; károgásuk megüti fülemet. Boldogan üd
vözlöm az ijesztő magányban a hegyek komor, fekete 
vándorait, melyek most felérnek nekem olajágat vivő 
fehér galambbal.

Már nem sokáig tart a munka. Kilépek a gerincre, 
verejtékes, kipirúlt homlokom megcsapja a hüs szellő s 
feltűnik az esti fényben az Üdvözítő keresztje, mely köré 
glóriát fon a búcsúzó napsugár. Néhány lépés s ott 
állunk a vaskereszt mellett a Watzmann Miitelspitze 
csúcsán (2713).

Az égen szakadozott a szürke fátyol és nyilsebesen 
száguldtak felettünk a sötét vihar fellegek.

Ki tudná leírni egy augusztusi napon csúcstetőröl 
élvezett kilátás pompáját, melyben a hó vakító fehérétől 
a fenyvesek sötét zöldjéig és az örökké árnyékos sza- 
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plateaukat alkotnak, ormoktól szegélyezve, melyek me
redek falakban esnek alá. Mögötte Reichenhall zöldelő 
virányai; ott emelkedik a kedves szülői ház. A Hoch- 
stauffentől északra Bajorország és Salzburg lapályai 
összefolynak a horizonttal.

Az a hatalmas sziklatető ott Berchtesgaden lapálya 
felett a Hohe Göll; sokkal szelidebbek a Hagen-Gebirge 
gyopárban gazdag, fűboritotta hegyei, melyek azonban 
ismét vad kifejezést öltenek a Teufelshörnerekben. Me
rész alakjukat a békésen ringó Übersee tükrözi vissza.

Távoli szomszédságból egy jó barát integet. A 
glecserek övezte hatalmas szikla-bástya a Dachstein. Gosau 
hegyei és a Tennengebirge ormai eltörpülnek mellette.

Mily gyönyör küzdelmes órák után széttekinteni 
büszke oromról. S míg e pillanatok magukban is el- 
törölhetetlen emlékké kristályosodnak ki, addig ismét 
magukhoz fűzik letűnt napok elhalványodott emlékeit. 
Vissza idézik a múlt napjait, kiemelik a feledés homá
lyából, midőn megpillantunk a távolban egy- egy magasba 
szökő ormot, melyek oldalán szintén küzdöttünk, izzad
tunk s diadalt arattunk. Hosszú, ragyogó e lánc, mely 
elvisz távoli múltba.

Vérvörösen áldozik le a nap; sugár kévéi körül
ragyogják az ormokat. A Tauernek jégmezői kigyúl- 
nak, lángban égnek a firnek; a távolból a Dachstein 
sziklafalai hívogatnak tüzvörös köntösben. Megittasodva 
a látvány nagyszerűségétől, a győzelem varázsától, a 
kiállóit veszedelmek gyönyöreitől, hordozzuk körül sze
meinket. Magasztos pillanatok ezek s érezzük, hogy 
küzdelmünk jutalmat nyert. A bámulat elvegyül a meg
elégedéssel s felettünk halkan lebeg a boldogság.

De válnunk kell. Hosszúra nyúlnak már az árnyak, 
halvány párák ereszkednek alá s a jégmezők felől hús 
fuvallat lengedez. A kékes égen könnyed felhők szállin
góznak; fellángolnak először a széleken enyhe fényben, 
kipirúlnak tüzes bíborban és elmosódnak lanyha szür
kéjében az estnek. Minden forma felolvad, a színek el
halványodnak s a távoli hegysorok összefolynak a bi-
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zonytalanság ködével. Nehéz szivvel indulunk s mondunk 
búcsút a koronás főnek.

Gyors menetben érünk minden nehézség nélkül a 
jól biztosított gerincen a három Watzmann-orom leg- 
kisebbikére, a Hocheckre, melyen egy kis nyitott kunyhó 
áll. Könnyű sziklákon s végnélküli görgetegen szinte 
futva jutunk lejebb. Már a Watzmannhausnál vagyunk, 
mely ma különösen látogatott. Teljes sötétben botorká
lunk el a Falz Alm mellett; víg nóta hallatszik ki s 
hangos mulatozás; peng a citera s javában járja a 
Schuhplattler.

Befordultunk az erdőbe, lámpásunk fakó világa 
mellett végig lopódzunk az álomban ringó fenyvesekben 
s 1410 kor elértük csendes otthonunkat.

A jó anyóka, az öreg Barbara szinte nyakunkba 
ugrott; komolyan aggódott már értünk; este felé el is 
futott hazulról s keresett, kutatott, kiabált utánunk min
denfelé, mert meg volt győződve, hogy rosszúl jártunk 
s valami bajunk esett. Vidáman költöttük el a vacsorát 
s hosszú ideig elcsevegtünk.

S mielőtt pihenőre tértünk, kiosontam még egyszer 
a szabadba, hogy megnézzem, mit csinál az én jó öreg 
barátom, a Watzmann. Ezer meg ezer csillag rezeg az 
égbolton, a hold fakó fénye körül enyelgi a hideg 
sziklafalakat. Fagyos lehellet suhan végig a Watzmann- 
Karon, mely felett csendesen szunnyadozik az ősz óriás. 
Mozdulatlanság, béke és nyugalom mindenütt; a termé
szet alszik mélyen s az éj átvette csendes birodalmát.

Másnap búcsút mondtunk a csendes hajléknak, a 
szép hegyvilágnak, Watzmann csúcsainak. Levonúltunk 
a völgybe, de levittiik magunkkal múló perceknek felejt
hetetlen emlékeit is. Emlékeit azon két szép napnak, 
melyet Watzmann birodalmában töltöttem s melyekhez 
visszaszáll olykor lelkem... Ismét bolyongok csúcsain, 
járom völgyeit, keresem pajzán tavait, békés kunyhóit s 
álomban újból meg újból átélem azon boldog napokat, 
midőn először tettem lábamat felhő koszorúzta ormára, 
mondákkal övezett ősz fejére.



Kirándulás a plitvicei 
tavakhoz

Bosznián keresztül.
Irta :

Dr. Kiss Emil.





BEVEZETÉS.
Évről-évre ostromolt a vágy, hogy azelőtti szoká

somhoz hiven útra keljek, gyönyörködhessem idegen 
természeti szépségekben, lássak, tanuljak s a mindennapi 
egyformaság fáradalmait kipihenhessem.

Mert hát az utazás is olyan szenvedélylyé válik, a 
melynek legyőzése a lehetetlenségek közé tartozik.

Engem csak nagy rábeszéléssel tudtak ezelőtt 15— 16 
évvel rábírni, hogy vándoroljak idegenbe.

Százféle kifogással álltam elő. Mire való ez? He
gyet és vizet láttam már. Egyik város olyan, mint a 
másik. Ezért fáradjak én s tegyek meg száz meg száz, 
ezer meg ezer kilométert, mindenféle kényelmetlen és 
alkalmatlan szerszámon és költsem a drágán szerzett 
pénzt?

No erre aztán jött a cáfolat özönével.
Végre engedtem a sok unszolásnak. Három hétre 

elutaztam. Bejártam Stájert, Karinthiát, Tirolt és Salz
burgot. Megittasodva a természetnek még soha nem 
látott remekeitől, eddig ismeretlen érzelmektől meghó
dítva, kábultan a látott szépségektől tértem vissza sze
rény falunkba, ebbe a mi istenadta poros Dárda köz
ségünkbe.

Ettől az időtől kezdve aztán nem volt nyugtom.
Alig vártam a nyarat, hogy elmehessek messze, 

messze, oda, a hol felfrissül a vér, élénkül a képzelet, 
felvidul a kedély, elmereng a lélek. Csak menni a ter
mészet elbűvölő csodáihoz; elzarándokolni a bájos tavak
hoz, kutatni a sötét hegyszakadékok félelmetes rejtélyeit;
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gyönyörködni az örök hó fenséges világában. Látni ide
gen embereket, megismerni a különböző népviseletet, 
tanulmányozni a legsajátosabb népszokásokat és bele
merülni a természet és az emberi művészet és szorgalom 
csodáinak szemléletébe.

Valahányszor csak utaztam, mindig láttam ujjat és 
találtam megkapót. Még ott is, a hol már megfordultam.

Három Ízben láttam Schveiczban a Gotthard-vasut 
közelében a Reuss folyó 30 méternyi esését az 1440 
méter magasan fekvő úgynevezett „Teufelsbrücke“ alatt.

Elmentem ide háromszor is, hogy e csodálatos víz
esés dörgő moraját meghallgassam. Hogy a környéket 
elsötétítő vizpárájának hűsítő porában gyönyörködjem. 
Hogy bámuljam a millió és millió vizgyöngy őrült roha
nását s a sziklákon csattogó szétporlását, miközben 
haláltusájukban a ragyogó nap égető sugarait a szivár
vány bájos színeire osztják.

Félelmes borzongás és hipnotikus láz tartott fogva 
a természet e fenséges haragjánál.

Órákon át lehet félve gyönyörködni a víz őrületes 
rohanásában, égiháborut megszégyenítő haragjában.

Eltörpül itt az ember s annak hánytorgatott ha
talma. Semmiség, parány az alkotó ész a természet fel
séges remeke mellett.

Ismételten meglátogattam Tirolban az európai hírű 
„Liechtenstein-Klamm“-ot, az Arlbach által mosott félel
mes hegyszakadékot.

A folyó a sziklahasadékokban fülsiketítő lármával 
rohan le, a kisebbszerü vízesések egész sorozatát alkotva.

Már a bejáratnál borzongás fogja el még a leg
erősebb idegzetű embert is.

Az eget elzáró sziklák, izzadó falaikkal szűk hasa- 
dékon bocsájtják csak be a melegítő nap sugarait; ösz- 
szeszorult ormaik közt alig talál helyet a szem vágyó 
sugara a vidám égboltozaton. Vésztjóslóan sötét a hát
tér, mely a bejáratnál szemünkbe ötlik.

A sziklafal oldalán vannak a deszkapadlók el
helyezve, melyek a levegőben függnek; alul a sziklába
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DÁRDÁTÓL—BOSZNA NOVI-IG.

Sokat hallottam a gyönyörűséges plitvicei tavakról 
valóságos extázissal beszélni, s úgy gondoltam magam
ban, hogy ha ennek csak a fele is igaz, hát mesés szép 
lehet.

Végre, minthogy az idénre (1908) tervezett s már 
minden részletében kidolgozott schweizi utunk egy nem 
várt akadály miatt abbanmaradt, hogy némileg csillapít
suk utazási vágyunkat, elhatároztuk, hogy felkeressük a 
szépséges plitvicei tavakat.

Kedvvel fogtunk hozzá az útiterv megállapításához.
Első feladat: elhatározni, hogy mikor és mennyi 

időre utazunk el; ehhez képest kell a csomagolást esz
közölni. Minél kevesebb „pakk“ ez volt a jelszó.

Az utazás idejét hat napban állapítottuk meg. 
Indulás julius 26-án az esti gyorsvonattal, érkezés haza 
augusztus hó 1-én este szintén a gyorsvonattal.

Az útirány: Bosznia egy részén keresztül Bihácson 
át Plitvicére.

Négyen utaztunk: Dr. Húgel József járási orvos, 
ennek neje, Gaal Sándor dárdai r. kath. plébános és én.

Szép este volt, midőn elbúcsúzva övéinktől kihaj
tattunk julius 26-án vasárnap este az állomásra.

Mint tapasztalt utasokhoz illik, legsürgősebb fel
adatunk volt a kalauz jó indulatát kiérdemelni, hogy 
idegenek beözönlésétöl megkímélve legyünk, mert már 
a beszállásnál figyelmeztettek, hogy különösen Dályán 
és Vinkovczén sok utas szokott beszállni. Épen ezért 
mentünk mind a négyen egy szakaszba, mert igy keve
sebb volt a valószínűség, hogy háborgatnak.

Eszéken 10 percig állt a vonat, de vendéget nem 
kaptunk. Vig beszélgetés közben értünk be 10 óra 8 
perckor a dályai állomásra, hol a vonatnak szintén 10 
perc tartózkodási ideje van.

Itt már tömegesen szállnak be az utasok, de a mi 
kalauzunk hű maradt ígéretéhez és senkit hozzánk be 
nem bocsátott.
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Most már bizalommal néztünk az ut elé, mert 
Vinkovce kevésbé látogatott állomás, mint Dálya.

Bródban, hova éjjel 12 óra 14 perckor értünk, 34 
percnyi tartózkodás van, mert itt át kell szállni.

Feltűnnek immár a turbános, böbugyogós alakok. 
Jelzik a keletet.

Az élénk forgalmú állomás kellemes benyomást 
tesz az emberre. Sürgés-forgás, lótás-futás, a hordárok 
raja, az osfromolt restauráció, a vasúti portásoknak a 
különböző vonalokra szóló figyelmeztető csengetése, 
mind meg annyi jele, hogy nagy forgalmú állomáson 
vagyunk.

És tényleg Bród egyik kiválóbb helye a Slavoniai 
Pozsega vármegyének. Szabad kir. város, 7000 lakossal, 
vasúti- és hajóállomás a Száva mellett, élénk kereske
delmet, ipart és mezőgazdaságot űz, egyházi és polgári 
hatóságok székhelye, szép vendéglőkkel és szállodákkal.

Itt veretett hidat báró Filippovics József táborszer
nagy 1878-ban, melyen hadtestét átszállítva, Serajevóba 
menetelt. Magain is azok közt voltam (az 52-ik ezred 
9. századánál) kik 1878 julius 29-én a recsegő hajó
hídon ellenséges földre masíroztak s így nem csoda, ha 
Bród látása lelkemre különös benyomással volt.

Átellenben a Száva túlsó partján fekszik Bosna- 
Bród, mely 3000 lakósával már török jellegű város.

Bródból 12 óra 48 perckor indultunk tovább a 
személyvonaton. Szerencsénkre — pedig nagyon sok 
utas volt itt is — külön szakaszt kaptunk.

Reggel fél négykor Jesenovác-nál robogtunk át a 
Száván és fél ötkor Sunja állomást értük, a hol meg
lehetős jó kávét kaptunk reggelire.

Sunja a hasonló nevű folyócska partján fekszik. 
Két vasút csomópontját képezi, egyik a Sziszek—Zág
rábi horvát, másik a Doberlin—Novi-Banyalukai -bosz
niai vonal.

Húsz percnyi tartózkodás után indulunk tovább s 
a Sunja patakon átlépve szép vidéken vezet a bájos 
Sunja völgye. Mindig szebb és szebb tájkép nyílik meg

3 
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előttünk, Bosznia romantikus vidéke egész szépségében 
kezd kibontakozni.

Vonatunk csak lassan haladhat az emelkedő pályán.
Majur állomást elhagyva, a tekintélyes Kostajnica 

állomásra érünk. A város 3500 lakost számlál, kik na
gyobb részt görög keleti vallásuak. A város az Una 
folyó balpartján fekszik a Djed sziklahegy tövében el
nyúló festői szépségű völgyben.

Nagy görbületben folytatja útját vonatunk az Una 
hosszában, mígnem a vasúti hídon át megérkezünk az 
utolsó Slavoniai állomáshoz Volinjához, honnét negyed
óra alatt a Doberlin-i boszniai állomás fogad bennünket.

Ez a boszniai katonai vonalnak kezdőpontja.
Katona itt az állomás-főnök, katonák a kalauzok, 

mozdonyvezető, fütő, szóval az egész vasúti személyze
tet az osztrák-magyar armádia adja.

Reggel háromnegyed hétkor indultunk el Dober- 
linból s 7 óra 16 perckor szálltunk ki Bosna—Noviban.

Valóban kívánatos volt, hogy majdnem tizenkét 
órai zaklatott utazás és egy álmatlan éjszaka után végez
zünk a vasúttal.

Török hordárok szaladtak elénk, felajánlva szolgá
lataikat. Hatalmas, nagy szál emberek, keleti viseletben. 
Nehéz utazó táskáinkat bámulatos könnyűséggel viszik. 
Nem bocsájtjuk szem elöl hordárunkat, mert a nagy 
tömegben rá nem akadnánk többé.

Az állomásnál öreg török ülve kínálja nagy s pisz
kos rézedényben sistergő fekete kávéját; körülötte s 
közelében az állomás épülete előtt csoport számra áll 
és ül a tisztátalan török és bosnyák.

Bérkocsisok is vannak az állomáson, de ments 
Isten abba beleülni. A rondaság, a piszok már évek óta 
gyülemlett bennük össze. Rozoga, kopott, szűk tákol
mányok, a melyekre ráülni istenkisértés. Elnyomorodott 
és szánakozást keltő gebék vonszolják, miközben a kocsi 
kelepelő zakatolással döcög odább.

Egy automobil vonja magára figyelmünket, mert innét 
Bihácsig automobilon tesszük meg az utat. Kérdezősködé-
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sünkre megtudjuk, hogy ez a póstakocsi, mely a vasúton ér
kező küldeményeket viszi be a postára. Tudakoljuk a soffőr- 
től, hogy megy-e automobil Bihácsra s lesz-e helyünk rajta. 
Megütközéssel halljuk, hogy nincs már hely. És méltatlan
kodásunk jogosult, mert már hazulról előjegyeztettünk 
magunknak négy ülést s választ is kaptunk, hogy biz- 
tositva vannak a helyek, melyek árául a vasúti kalauz
ban 9 korona van személyenkint megállapítva.

Gyalog tettük meg a pár percnyi utat az állomás
tól a postahivatalig, hol meglepetéssel láttuk, minő óriási 
póstaforgalom van itt. Öt-hat katona-hivatalnok dolgozik 
serényen, hogy a legközelebbi szállítmányok útnak indít
tassanak.

Az egyik ablaksarokban ült a „Führer“, a kinek 
mindjárt jeleztük, hogy mi vagyunk azok,' kik az ülő
helyeket előjegyeztük. A legnagyobb előzékenységgel állt 
rendelkezésünkre és állította ki a szükséges automobil
jegyeket, a melyekért azonban 9 korona helyett 12 kor. 
42 fillért szedett be mindegyikünktől. Meghagyta egy
úttal, hogy háromnegyed kilenckor ott legyünk a posta 
előtt, mert kilenc órakor van az indulás.

Szabad időnket a város megtekintésére fordítottuk. 
Ez elég csinos helyen, a termékeny Szana-völgy torko
latánál, az Una folyó jobb partján fekszik, lakósainak 
száma 4000 körül van, kik mohamed, katholikus és 
görög keleti vallásuak. Van kerületi hatósága, adóhiva
tala, mecsetjei karcsú minarettekkeL

Utcái elég szélesek, de görbék. Épületei, a bíró
sági s egy-két magánházat, valamint az iskolát kivéve, 
összedüléssel fenyegető rozoga faalkotmányok ; alsó ré
szükben, talán földszintnek mondhatnám, barmaikat he
lyezik el, a mellettük és felettük lévő helyiségekben az 
emberek laknak. Bűz, szemét és megnevezhetlen piszok 
mindenfelé. Egy-két udvarba betekintve, valóságos undor 
fogott el, látva a felhalmozott piszkos anyagot. Az utca 
elég élénk, benlakók csoportokban s egyenként járnak 
alá-fel, inkább sétálnak, nagy része a lakosságnak háza 
előtt üldögél, nem tesz semmit, csak apathikosan bámul

3*  
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ablakokkal ellátott zárt automobil. Kerekei nem pneu- 
matik rendszerűek, hanem tömör gummi, mely a rossz 
utat könnyebben bírja. Igaz, hogy jobban ráz is.

Teteje már tele van rakva postaküldeményekkel, 
mert a kocsi póstajáratot is teljesít.

Belül két bőrpamlag van egymással szemben; a 
hátsó három, a vele szembelevő két személy számára. 
Ha van hatodik utas, az a kocsi hátsó részén alkalma
zott lépcsőn megy fel s az ott lévő ülésen foglal helyet 
a póstakezelővel együtt. A soffőr mellett egy másik alkal
mazott ül, aki kürtöl a szemközt jövőknek.

BOSNA-NOVITÓL BIHÁCSIG.

Még nem utaztam soha automobilon s ezért nagyon 
kiváncsi voltam a mindenfelől magasztalt közlekedési 
eszközre.

Nagy zakatolás s az automobilt megreszkettető ber
regéssel hozzák a kocsit mozgásba, midőn azután már 
elegendő erőt gyűjtött a gázfejlesztő össze, elindul a gép.

Megy akárcsak a vasút, azzal a különbséggel, hogy 
ráz, s az ut vágós és kavicsos volta miatt dobál ide- 
oda, úgy, hogy több Ízben egymásra lódított bennünket.

Bizonyos gyönyör-érzet fogott el, midőn őrületes 
és mindig fokozódó sebességgel rohantunk tovább az 
országúton.

A postaépülettől elindulva az Una folyó hidján át pár 
pillanat alatt kiérünk a városból a kifogástalanul gondo
zott állami útra, melyen teljes erővel hajt a soffőr, foly
ton a sebes Una folyó partján.

A szakadatlan kürtölés és sípolás bizonyos ideges 
érzést kelt az emberben, mert remegés fogja el, látva az 
előtte haladó vagy szemközt jövő kocsikat vagy állato
kat, a melyek mellett az automobil oly közelségben rohan 
el, hogy az összeütközés kikerülhetetlennek látszik.

Eleinte még meglehetős egyenes az ut, de már 
Otokánál, hol a hosszú tahidon az Unán áthajtattunk, 
megkezdődik az ut sűrűbb kanyarodása.
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Otokénál pihenőt tartunk addig, mig a póstával 
elkészülnek; ezt a 20—25 percet sétára használjuk, mert 
a folytonos rázás után szükségét éreztük annak, hogy 
meggörbült tagjainkat kissé kinyújtsuk.

A község maga, a mi felfogásunk szerint nagyon 
igénytelen. Nem hiszem, hogy nálunk lenne ily kicsiny 
község. Ott, Boszniában azonban ez már a számottevő 
községek közé tartozik, mert van utcája, egy-két primitiv 
üzlete s a házak nem mint a legtöbb helyen szétszórva, 
hanem egymás mellett vannak építve.

Az Úna hidjáról tekintve az építkezést, az valósá
gos pilóta-épitkezés. Az utca egyik sora a folyó partján 
épült s nehogy az áradás az épületekben kárt okozzon, 
cölöpökön emelték fel a házakat.

Otokának is különben az a képe, ami Novinak. 
Mohamedán lakosság, barátságtalan hideg fogadtatás, 
tisztátalanság, szemét, bűz mindenfelé. A házak istálló
szerű faalkotmányok, a nyárson sült birka itt sem 
hiányzik.

Húsz perc tartózkodás után nagy tülköléssel indu
lunk tovább a poros országúton, melynek kanyarulatai 
mindinkább érezhetőbbekké válnak.

Délben, tizenkét órakor érjük el Bosna Krupát, 
mely már egy tekintélyesebb városka kellemes benyo
mását teszi.

Épen országos vásár van, alig tudtunk keresztül 
hatolni a tömegen; csak úgy nyüzsög az emberáradat; 
látható itt a kelet minden nemzetisége: török, bosnyák, 
bolgár, szerb, horvát. Mind az ő feltűnő nemzeti vise
letűkben.

A városban találkozunk szebb épületekkel is. A 
pósta, a kerületi hatóság és iskola modern emeletes 
épületek; a csendőrlaktanya és több magánház éles 
ellentétet képez a Boszniában általános viskókkal.

Minthogy időnk rövidre volt szabva, sietünk egy 
tisztességes vendéglőt keresni, hol megebédelhetünk. 
Végre egy rendőrféle ember kalauzolásával ráakadtunk 
a város intelligens vendéglőjére a „Hotel Krupá“-ra, a 
hol sebtében elköltöttük a rosz konyhára valló ebédet.
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Fél óra múlva már útban vagyunk ismét. Most 
az Una bal partján haladunk, még nagyobb sebességgel 
mint eddig.

Utunknak ez a része végtelen szép s örökké em
lékezetes marad. Az Una völgye valóságos hegyszoros 
jellegét veszi magára. Az országút kiváló jó, a balolda
lon felnyúló sziklahegy oldalában készítve; jobbról a 
nagy mélységben rohanó Una folyó s azon túl a szeli- 
debb jellegű hegyláncolat egész sorozata, úgy, hogy 
minden pillanatban attól tartunk, hogy a sürü és rövid 
utkanyarulatok valamelyikénél az eszeveszett hajtásban 
lefordulunk. A terméskőből készült kerékvetőkben van 
némi reménységünk.

Fenséges látvány ez. Az országút alig fér el az 
egyik oldalon meredeken felnyúló sötét sziklafal s a 
másik oldalon hangos robajjal zuhogó folyó közt. Robban
tások utján tudtak csak neki helyet csinálni a szorosban. 
Majdnem minden kanyarulónál uj és uj természeti ala
kulatban gyönyörködhetünk. De a legfenségesebb lát
vány terül el, ha előre tekintünk. A hegyszorost, ott 
messze elül, elzárni látszanak a hamuszinben játszó 
óriási hegytömbök és sziklagerincek. Mintha valami 
félemletes hegykatlanba rohannánk őrült irammal. Min
dig sötétebb és komorabb lesz az előtér. A vadság, az 
elhagyottság, a vidéknek kietlensége, az egymásfölé 
toluló s egymás mögött kibukkanó hegyóriások félelme
tes panorámája mintegy óva int, hogy elhagyatott ma
gányukat bántatlanul háborgatni nem lehet.

Turfa lerakodásokon átbukdácsolva, szikláról- 
sziklára hömpölyögve tajtékzik a völgy kedves folyója; 
ezüst habjaival mormolva nyaldossa és csókolja a mo
gorva hegyek öreg lábait s ugrándozva siklik át a leg
szűkebb szorosokon is.

A mint arra a helyre érünk, hol a hegyszorost 
elzárva hittük, a mélyen behúzódó ut hirtelen forduló
val kiszökik a sziklák közül s ime előttünk az Una völ
gyének még gyönyörűbb részlete; újabb hegyek, mere- 
dekebb sziklafalak, kopárabb táj s távol előttünk megint 
csak az a láttani csalódás, hogy el vagyunk zárva.
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így megy ez egyik hegykatlantól a másikig, mig 
végre Ostrozacon rövid pihenőt tarthatunk.

A 14—15 kilométernyi őrületes hajtás után öröm
mel szálltunk ki a kocsiból s az ut melletti sziklákra 
telepedve jó izüen költöttünk el néhány falatot a velünk 
hozott ennivalóból.

Maga Ostrozac az Una túlsó partján emelkedő 
hegyen fekszik, amelynek legkimagaslóbb csúcsán egy 
meglepően szép, exotikus s újabb építkezésre valló vár 
tekint le a völgy szorosba. Régebben a hegyszoros vé
delmére szolgáló vár volt itt, amelynek romjai részben 
még most is láthatók; a régi romok helyébe az utolsó 
évtizedek valamelyikében a kerületi hatóság feje robot
ban a saját céljaira szolgáló kényelmes várat építtetett, 
amely karcsú tornyaival, szürkés falaival, magas bás
tyáival gyönyörű látványul szolgál.

Negyed óra múlva jókedvűen folytattuk utunkat, a 
mely most már kevésbé zord vidéken vezet, mig végre 
tágul a völgy s előttünk látjuk Bihácsnak a nap suga
raitól tündöklő minarettjeit. Kibontakozik lassan a város 
is, feltűnnek templomai, szép épületei s délután fél 3-ra 
a nevezetes város kövezett utcáján robog végig automo
bilunk s loholva fordul be a megtett 60 kilométer után 
a postaépület udvarába.

B1HÁCSTÓL A PL1TV1CEI TAVAKIG.
Bihács az ugyanily nevű kerület székhelye a Ben- 

kovac hegy tövében elterülő úgynevezett Bisce síkságon, 
az Una balpartján fekszik. 7000 lakósa van, kik majdnem 
kivétel nélkül mohamedán vallásuak. Kereskedelme és ipara 
rohamosan fejlődik; sok modern épület és üzlettel bir. 
Nagy katonai helyőrség állomásozik a városban, amely 
1878-ban a boszniai okkupáció alatt véres csatáknak 
volt színhelye. Jelentékeny veszteség árán sikerült csak 
az osztrák-magyar csapatoknak a várost 1878 szept. hó 
18-án bevenni.

A póstaudvarban leszállva a katona postatiszttől 
tudakozódtunk, vajjon megrendelte-e számunkra a bér-
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kocsit, mely bennünket tovább visz a plitvicei tavakhoz 
s amely miatt mi a bihácsi postahivatalnak irtunk is. 
Rögtön jelentkezett az őrmester, kivel levelezést folytat
tunk és a póstaépület előtt álló két rozoga bérkocsira 
mutatva, mondta, hogy ezek a mieink. Arra a megjegy
zésünkre, hogy mi csak egy kocsit kértünk amelynek 
ára 24 koronában lett kialkudva, azt felelte, hogy a két 
kocsi két testvér tulajdona, s nehogy egy pár lónak 
megerőltető legyen, a felfogadott bérkocsisnak testvére 
önként felajánlotta az ő kocsiját is, azzal, hogy a két 
kocsi csak 32 koronába kerül, mert visszafelé úgyis lesz 
bizonyosan utasuk.

Ez ellen természetesen nem lehetett kifogásunk 
mert a kocsik úgyis oly szűkek, gyengék és viseltek 
voltak, hogy egy kocsin, utazó táskáinkkal együtt 
teljes lehetetlenség lett volna utaznunk.

A városban rövid sétát téve, tovább folytattuk 
utunkat. Az utazótáskákat felkötözve neki indultunk a 
még előttünk lévő 40 kilométeres útnak. Török kocsi
saink marcona nagy emberek de emellett beszédesek. 
Arcuk és modoruk azonban bizonyos üzleti ravaszságot 
árul el; lovaik, elütőleg az apró bosnyák lovaktól — 
elég nagyok és serények.

Már nem vezet bennünket a mi kedves ismerősünk, 
a bájos Una vize, mert ez Bihácsnál keletre tért.

A városból, sík talajon ügetve haladnak kocsijaink 
sa sátortábort és katonai kórházat elhagyva elég mere
dek szerpentinre jutunk, melyen csak lassú lépésben 
mehetünk előre, mindig az 1650 méter magasságig emel
kedő Pljesevica hegylánc tövében.

Török kocsisaink, a mint azon a vidéken már úgy 
látszik szokásos, majdnem az egész utón az ő jajgatás
szerű énekeikkel szórakoztatnak. Monoton hangon, szöveg 
nélkül énekelnek, de lehetetlen énekükben a fájdalom, a 
keserűség, talán az elnyomottság sajgó érzetét fel nem 
fedeznünk.

Zavalje községnél lépünk ki Boszniából és térünk 
ismét vissza Horvátországba, Lika-Krbava vármegyébe.
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Már Karsztszerü vidéket járunk; a Karsztra nézve 
oly szerfölött jellemző fölszini alakzatok: a körülsáncolt 
vakvölgyek, a teknöszerti bemélyedések (poljék), a töl- 
csérszerü behorpadások (dolinák), mind megannyi tekto
nikai rendellenességek; terméketlen sziklatalaj, a gazda
sági termékek csak tengődnek, zab és tengerin kívül 
egyebet nem látunk, de a páfrány buján tenyészik, egész 
mezőségeket alkotva. Ezt kaszálják a benszülöttek és 
megszáritva, takarmány gyanánt etetik.

Feltűnő, hogy kutakat a helységekben nem látni; 
az alantabb fekvő rétségek forrásaiból szerzik be víz
szükségletüket.

A lakósság, az úgynevezett likánerek, már szorgal
masabb nép, mint a bosnyák és török. Intenziven fog
lalkozik állattenyésztéssel, apró szarvasmarháik, kecskéik 
és birkáik elég dús legelőt találnak az erdőségben; ser
tések is láthatók már. Több tevékenység, szorgalom és 
öntudatos munka jellemzi ezt a szép népfajt.

Folyton a Pljesevica hegy lábánál vezet regényes 
utunk Petrovo Selo-ig, a hol kocsisaink etetés és itatás 
céljából fél órai pihenőt tartanak.

Innét kezdődik hegyi utunk legszebb része.
Meredek és sokszorosan visszatérő gyönyörű szer

pentinen kerüljük meg a Pljesevica hegység északi és 
észak-nyugati oldalát. Elragadó ez az erdei vándorlás; 
mindig feljebb és feljebb kapaszkodunk a gerincen; 
kocsisaink gyalogolnak, hogy lovaik terhét könnyítsék; 
mi is leszállunk, hogy egy kedves cikláment vagy más 
hegyi virágot szedjünk, avagy, hogy megállva látcsővel 
tekintsünk végig a mögöttünk elterülő biliácsi síkságon.

A nap forró sugarainak fényétől reszket a levegő 
és a bennünket körül övező erdők mélye mégis oly 
sötét. A török bús dalát szomorúan veri az ismeretlen 
rengeteg vissza Ez a mélységes csend, a természet e 
felséges nyugalma oly andalító és vigasztaló. Kell, hogy 
az ember lelke felemelkedjék oda, hol a hit és a vallás 
trónol, mert ez a mindenek Alkotójának örök temploma.

Elmélyedve gondolatainkban, észre sem vesszük, 



hogy felhők húzódnak a derűit égre, elhomályosítva a 
ragyogó napot; közeledik az est is, elborul lassan a 
láthatár s mi még mindig emelkedünk; folyton sűrűbb 
erdők mélyébe hatolva.

Priboj községnél az ut hirtelen kanyarulattal észak
nyugat felé vonul, egy darabig még emelkedve, aztán a 
Medvedjak hegység nyugoti oldalán elérve a hegygerin
cet, lejtősen halad a végtelen erdőség sötétjében. Mintha 
csak kitünően ápolt parkban járnánk; a hófehér ut finom 
kavicsával, minden oldalról az illatos fenyő erdő, majd 
felváltva őserdővel, melynek tölgyei megszámlálhatlan 
évekre tekintenek vissza.

Az est mind sötétebb lesz, a kocsik lámpái kigyul- 
nak; az eső nagy cseppekben indul meg, a kocsi fedelét 
felhúzzuk s köpenyeinkbe burkolva gyönyörködünk a 
természet haragjában. A zivatar kitörőben van már, tá
voli menydörgés és villámlás jelzi, hogy jó lesz sietnünk.

Kocsisunk megnyugtat, hogy már közel vagyunk a 
tavakhoz, a vihar addig nem tör ki.

Sebesen ügetünk a sokszoros szerpentinen le a lej
tőn, forró vággyal tekintve ki kocsinkból, vajjon látha- 
tók-e már az óhajtott tavak.

A mint szemeim az erdő sűrűjét kutatják hirtelen 
felcsillámló és ismét azonnal eltűnő szikrákat, apró fénylő 
földi csillagokat, százat meg százat látok. Hol itt villa- 
nik fel, hol amott. Azt hittem, hogy csalódás s tán a 
kocsi lámpájának világossága s az erdei mély sötétség 
közti ellentét okozza szemeimnek e játékát. Sándor ba
rátom is látta ugyanezt a tüneményt s előtte is meg- 
fejthetlen volt annak lényege. Utóbb láttuk aztán, hogy 
ezek repülő Szt. János bogarak, melyek ezer számra 
röpködnek az est homályában viliódzó tündérjátékban 
enyelegve.

E közben folyton sebesen ereszkedünk lefelé; a 
vihar is másfelé vonul s az esti homályban meg tudjuk 
a táj egyes képeit különböztetni.

Nyolc órára jár az idő este, midőn a fák sűrűjében 
valami csodálatos kék szinü csillogás vonja magára fi
gyelmünket.
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tottunk nekik előadást, mire nagy fenyegetőzések közt, 
hogy ezt így nem hagyják, kikotródtak.

Pár perc múlva újból nyílik az ajtó s jön be a 
fiatalabbik török.

No Sándor — mondám — fogtunk törököt, de 
nem ereszt el.

Ha már nem adjuk meg a másik 32 koronát, hát 
adjunk neki legalább egy kis borravalót, hogy egy po
hár sört ihassék. Ezt a kívánságot aztán teljesítettük s 
igy végre megszabadultunk a követelőzőktől.

Magunkat némileg rendbehozva, lementünk a ven
déglő terraszára, ahol bizony alig volt össze-vissza tiz- 
tizenkét vendég.

Vacsoránk botrányos rosz volt. Borjupörkölt volt 
az étlapon írva, de amit kaptunk, az csakis birkapör
költ lehetett, elkészítve oly paprikásán és borsosán, hogy 
abból alig tudtunk egy falatot enni. A sör és bor ha
sonlókép élvezhetetlen.

így hát a belépő nem valami jól sikerült.
Azért majdnem éjfélig kedélyesen elüldögéltünk a 

balzsamos levegőn.
Másnap a reggelinél elhatároztuk, hogy délelőtt a 

felső tavakat fogjuk megnézni.
Kalauzra szükségünk nem volt, mert doktor uti- 

társam már több Ízben járt erre.
Az idő gyönyörű s igy kedves kirándulásra van 

kilátásunk.
** *

Mielőtt az egyes kirándulásokról beszámolnék, 
röviden ismertetem a plitvicei tavakat általánosságban.

A plitvicei tavak Horvátországban, Lika-Krbava 
vármegyében a Mala-Kapela hegység lábánál feküsznek, 
Bosznia tőszomszédságában, 506-tól 625 méter magas
ságig, a tenger színe fölött.

Köröskörül a hegyóriások körbe futó láncolata, 
mely a legbájosabb hegykatlant képezi. Ennek mélyén 
van a legszebb tó a „Kozják“, a többit a hegyoldalakat
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sűrűn boritó erdők mélye s a félelmetes alakulatu ko
pár sziklák szűk szakadéka rejti el szemeink elől.

Amazok ott, az illatos erdő ölén: a felső tavak; 
emezek itt, a sziklaóriások vad rejtekeiben : az alsó tavak.

Vajjon melyik csoport szebb?
Szép ez mindegyik a maga nemében Megkapó és 

leírhatatlan báj és fenség, szelídség és vadság, nyuga
lom és zabolátlanság jellemzi a természet ezen ritka 
csodáit.

Kimondhatatlan varázs rejlik bennük, mely fogva 
tartja a lelket, megreszketfeti az ember valóját, lebilin
cseli a szívet és agyat.

A hegyvilág belsejében ki hinne ennyi csodás 
szépséget ? Paradicsom ez, melyet a hegyóriások gyűrű
ként vesznek körül s féltékenyen rejtegetnek a kiváncsi 
turisták szemei elöl.

A plitvicei tavakhoz még hiányzik a kényelmes 
közlekedés s ez az oka leginkább, hogy nem örvend 
annak a látogatottságnak, melyet megérdemel.

Vasúti állomása a Zágráb—fiumei vonalon Josipdol, 
mely a tavaktól 644 kilométernyire van. A Zágráb felől 
jövő vonat l45 perckor, a Fiume felől érkező 337 perckor 
érkezik délután Josipdolba, hol a plitvicei társaskocsi 
fogadja az utasokat. A kocsi kényelmes és nyolc sze
mély számára van berendezve. A fuvardíj 9 korona 
személyenkint. Éjfél tájt érkezik, folyton váltott lovakkal 
a plitvicei szálloda elé. Plitvicéről viszont reggel félötkor 
indul s déli 1 órakor érkezik Josipdolba az állomásra.

A nagyobb tavak száma 15, melyek közül 11 a 
felső és 4 az alsó tavakhoz tartozik. E mellett még 
számos kisebb tó van, melyek azonban jelentéktelenek.

A tavak egymás felett feküsznek, erkélyszerüleg, 
úgy, hogy az alább fekvő tavat a felette lévőből alá- 
özönlö víztömeg táplálja. Ez a víztömeg a legváltozato
sabb vízeséseket képezi, melyeknek magassága 3 méter
től 78 méterig váltakozik.

Legmagasabban fekszik sűrű rengetegtől körülvett 
gyönyörű fensikon, 625 méternyire a tenger színe felett
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a „Proscansko jezero“, mely a közeli Leskovac fenyve
seiben eredő „Crna Rijeka“ (fekete folyó) vizéből kelet
kezik. A tó hossza 1264, szélessége 422 méter. Keleti 
csúcsán van Labudovac nevű majorszerü kis birtok, 
fürészmalommal, kényelmes szállodával, parkkal és für
dővel. A tó északi részén, a balparton jól ápolt sétány 
vonul végig; majd a nyugati sarok közelében a Liman 
öböl nyúlik, melyen csónakon lehet átmenni a nyugati 
sarokra, honnét regényes ut vezet Leskovac községbe.

A Proscansko jezero alatt a Ciginovac (614 m.), 
Ogrugljak gornji (604 m.), Batinovac (600 m.), Vir 
(600 m.), Veliko jezero (597 m.), Galovac (585 m.), 
Milino jezerce (581 m.), Jezerce (557 m.), Bük (Jerkusa) 
(549 m.) tavak terülnek el, egymással a legelragadóbb 
vízesésekkel egybekapcsolva.

Alul a medence mélyén terül el a megragadó szép
ségű Kozják-tó (536 m.) a kedves kis Stefánia szigettel. 
A tó 3 km. hosszú s 600 méter széles.

Ennek déli partjáról meredek gyaloguton, majd ma
gas lépcsőzeten jutunk a „Hotel“-hez, mely a plitvicei 
tavak és a vidéknek gondozására és szépítésére alakult 
társaságnak tulajdonát képezi.

A szálloda modern emeletes épület, kilátó toronnyal; 
van 40 elegánsan berendezett vendégszobája, tágas ét
terme terasszal, olvasó- és billiárd szobája. A szobaárak 
elég mérsékeltek; 1 korona 20 fillértől 4 koronáig. Négy 
napnál további tartózkodás után már mérsékeltebbek az 
árak, 8 napon túl még olcsóbbak. Az épületben van 
pósta- és távirda hivatal, kézi gyógytár. Kirándulások 
céljára omnibus áll a vendégeknek rendelkezésére. Az 
élelem és kiszolgálás elég jó; az árak mérsékeltek.

Gyönyörű kilátás nyilik a teraszról az alatta elterülő 
Kozják-tóra s annak túlsó partjától kezdődőleg az 1200- 
1300 méterig emelkedő hegy láncolatra.

Tizenkét kabinra berendezett fürdőház van a tó 
partján, hol 30 fillérért adják a jegyeket (fürdőruhával 
együtt.) Emellett a szabad fürdőt is használják.
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A szálloda közelében van egy kis katholikus kápolna, 
másik oldalon pedig a csendörlaktanya.

Végül egy vegyes kereskedő üzlet, a hol a legszük
ségesebb apróságok beszerezhetők.

A Kozják-tó a Kozják-hidnál végződik, melyen túl 
az alsó tavak kezdődnek. A hídig a fürdőháztól kiindu- 
lólag csónakon lehet menni, vagy a szállodából a tó 
partján vezető kitűnő karban tartott országúton.

A hídnál a „Mária Dorottya“ nevű gyaloguton ha
ladunk lefelé.

Égig nyúló sziklaóriások hasadékában szállunk alá. 
Nincs itt már erdőség, illat és báj. Megszűnt a tenyészet, 
kopár falak emelkednek mérhetlen magasságba; szikla
tömbök állják el utunkat, a melyek mellett szűk gyalogút 
és rozoga falépcsök vezetnek le a vadság zugó katlanaiba.

Ez az alsó tavak birodalma. Milán-tó (527 m.), 
Osredák (518 m), Kaludjerövac (509 m.), Novako- 
viéev brod (506 m.), melyek azután mint Korana folyó 
hagyják el a sziklahasadékot.

A tavak nívó-különbsége tehát 119 méter.
A víznek színe megmagyarázhatlan varázslatos já

téka a szinvegyüléknek. Itt malachit-zöld, ott lazur-kék, 
de a kéknek is oly csodálatos válfaja, melyet meghatá
rozni nem, csak bámulni s elragadtatással csodálni lehet.

** *
Julius hó 28-án, kedden reggel tehát lemenve a 

szálloda előtti meredek parton, a fürdőháznál csónakba 
ülünk s áthajókáztunk az átelleni partra, honnét vidám 
hangulatban indultunk a tavak felkeresésére. Stefánia-utnak 
hívják a finoman kavicsolt kényelmes utat, melyen a 
fel menetel eléggé kellemes. Folyton erdőben a suttogó 
lombok csöndjében hatolunk mind fellebb. Nemsokára 
csobogás, vizcsattogás s közelebb érve hangos moraj 
jelzi, hogy vízeséshez közeledünk. A felső tó löki el 
magától felesleges viztömegét.

így van ez feljebb és feljebb, még a legfelső tóig, 
a Proscansko jezeroig nem jutunk.
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Egyik vízesés szebb mint a másik.
A lezuhanó víztömeg örületes sebességgel siet le a 

sziklapárkányról, százféle alakban. Majd mint egy folyó 
zuhan alá, megcsavarva esése közben fehér testét, mely 
dübörgő zajjal törik össze kivájt sziklaágyában.

Majd mint gyönyörű asszonyi hajfonat, hízelgően 
simulva a hideg sziklafalhoz, kúszik bájosan alá, aztán ott 
lent, a habzó hullámokon igézően terjeszti szét csillogó 
szálait.

Ismét másutt mint ezüstös menyasszonyi fátyol hull 
alá a sziklabércről és reszkető fátyolénak ritka szövetén 
keresztül félve engedi csak a kőszirt mogorva homlok
zatát látni.

Emitt, mint oldott kéve omlik alá az oromról s 
nagy körben szórja szét hűsítő porát.

Amott, mint játszi sugár szökik ki csintalanul rej
tett virág-fészkéből; tulnan pedig méltóságteljes harag
gal, nagyokat zökkenve, dobja le magát erkélyröl-er- 
kélyre.

Millió meg millió vizgyöngy kergeti és űzi egy
mást, örületes sebességgel, izgató sietséggel s az alant 
zúgó örvény mélyében találkozva, rövid haláltusa után, 
mint szende tótükör húzódnak fáradtan, lustán tovább 
az alsó tavak felé.

Elnéztük az ott elhelyezett padokról ezt a szépsé
ges látványt soká. Elábrándozva, elmerülve e csodás 
bájban, alig tudtunk megválni a kábító gyönyörtől.

És igy van ez minden egyes tónál, amelyek mind 
erkélyszerüleg helyezkedtek el egymás fölött, s amelyek 
mindegyike többszörös vízeséssel közlekedik az alatta 
levővel.

Szépség, csoda és tündéri báj, mit itt felhalmozva 
együtt látunk. A természeti ritkaság elbűvölő sokaságát 
együtt találni csak itt lehet.

A plitvicei tavakhoz hasonló mesés tünemény 
Európában párját nem leli.

Az utat fel végig a ciklámenek ezrei s a hegyi és 
erdei virágok megszámlálhatatlan faja szegélyezik.

4



50 -

Dél felé járt az idő, hogy felértünk a Proscansko 
jezerohoz, ahol azonnal a Labudovac nevű vendéglőbe 
siettünk ebédelni.

Sajnos, ott előtte való este nagy mulatság volt, föl 
ettek és megittak mindent. A szakácsnő még csak a 
fésülködésnél tartott, a pincér pedig álmosan adta tud
tunkra, hogy semmi sincs készletben. Még az éléskam
rát is kikutattuk, de bízón az is üres volt.

Iparkodnunk kellett, hogy lejussunk a szállodába, 
hol még tán kapunk valamit ebédre.

Délután 1 órára szerencsésen leérkezve, jó étvágy- 
gyal költöttük el ebédünket, mely felejtette velünk az 
előző napi rossz étkezést. Általában ezután már nem is 
volt okunk panaszra az ellátás miatt.

Programmszerüleg töltöttük el a délutánt is.
Három órakor csónakba ülve, lehajókáztunk a Koz- 

ják-hidhoz, hol kiszálltunk s megkezdtük vándorlásunkat 
az alsó tavakhoz és vízesésekhez.

Már a hídnál nagy szélességben esik le a Kozják 
tó vize az alantabb fekvő Milanovac tóba.

Előttünk a félelmet gerjesztő sziklahasadék, melyet 
Klammnak nevezhetek. Alig indulunk meg a vizmosta 
gyaloguton, már hallatszik a sziklarejtekek mélyében 
rohanó víz fülsiketítő dübörgése. Mintha távoli meny
dörgés vésztjósló robaja volna, mely a félő csodálat fel
kiáltásait csalja ki belőlünk.

Óvatosan és vigyázva haladunk lefelé, majd kavi
csos utón, majd rozoga lépcsőkön és a sziklaoldalba 
erősitett karzatszerü fapadozaton. Több helyen sziklá
kon át kapaszkodva hatolunk előre.

Felhőkig érnek a sziklapárkányok, domszerü bol
tozatot képezve meredek kopár kővárakat alkotnak s 
tompán verik vissza a lábaiknál küzdő viz-ár dühöngő 
robaját.

Óriási sziklatömbök hevernek a mélységben s az 
ember szinte önkénytelenül feltekint, vajjon a magasban 
előre hajló szírt nem épen akkor válik-e le.

Csak az itt-ott ugrándozó kecskék kölcsönöznek 
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némi életet a sötét sziklák mogorva magányának. A 
gyéren tenyésző nyír-cserje lombjait legelik. A pásztorfiu 
a fák gyenge törzseit félig levágva, lehajtja, hogy kecskéi 
a leveleket elérhessék. Így azután a tengődő cserje levelei 
napokon át-zöldek s élénkek maradnak, táplálékul szol
gálnak.

A vízesések mennyisége itt megszámlálhatatlan; 
nem 2—3 vizoszlop táplálja az alsó tavat, hanem azok
nak meg nem számlálható tömege.

Meredek lépcsőzetekben lenyúló szikla-karzatokon 
rohan alá a víz; vakító fehér habja fékvesztetten vájja 
ágyát, mintha csak az egész katlant szét akarná repeszteni.

Legfenségesebb az úgynevezett „Sastavci“-rész, egy 
valóságos katlan, melyben minden oldalról irtózatos dü
börgéssel ront alá a mérhetetlen víztömeg, homályba 
borítva a légkört fagyasztó párájával. Mohával benőtt 
sziklára telepedve bámuljuk a tüneményt és megreszke
tünk az elemek borzasztó tusijának láttára.

Fölséges, de egyúttal rémes látvány!
A vizzuhatag fénypontja a „Plitvica-esés“ mely ket

tős szalagban 78 méter magasságból ontja szétporló vizét.
Alig bírunk megválni a rettenetes szépségtől és 

sajnálkozva ballagunk még lejebb, az utolsó tavat is 
felkeresni.

Három terasszon lenyúló meredek falépcsők vezet
nek ide, melyek deszkái megbizhatlanok, karfájuk pedig 
hiányzik. Majdnem ülve-csuszva érünk le a fenékre, a 
mely a Klammnak legmélyebb része. Itt egy széles és 
10—12 méter magas dús vízeséssel ér véget a tavak 
sorozata s a viz mint Korána folyó rohan tovább s a 
katlant elzáró mészkő és Dolomit hegyóriás gyomrában 
tűnik el.

Visszatérőben ugyanazt az utat használjuk, hogy a 
felejthetetlen kép még mélyebben emlékünkbe vésődjék.

A plitvica-esésnél újonnan készült falépcsőzet lát
ható a sziklafal derekán, mely 78 méter magasba emel
kedik a sziklapárkányon vezető országutra, a honnét a 
Plitvice folyó leesik.

4*
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Még egyszer meg-megállva a vízesések előtt, fel
ballagtunk a Kozják hidjához, hol mosolyogva néztük, 
minő szenvedéllyel rákászik egy szállóbeli vendég.

De már nyugovóban a nap, fényes korongjának 
csupán felső része tekint fáradtan ránk; az esti köd 
párnái közé húzódva, kialvó verőfényének csak fonnyadt 
csókja éri a sötét fenyők koronáját Az ég kék színe 
megsötétedik, fénye elhalványul, a bokrok zöldje élesen 
válik ki a növekvő árnyékból s az este mélabuja terül 
el a természeten.

Rövid pihenő után az erdő aljában húzódó fehér 
országúton ballagunk szállodánk felé, hova fél óra alatt 
beérkezünk.

Egy végtelenül kedves nap soha el nem múló 
emlékei vésődtek szíveinkbe.

A vacsora alatt, természetesen, egyébről sem folyt 
a társalgás, mint az eddig látottakról. Összehasonlítást 
tettünk a felső és alsó tavak közt, de végleges meg
állapodásra nem jutottunk abban a kérdésben, hogy 
melyik a kettő közül a szebbik. Abban azonban nem 
volt nézeteltérés, hogy másnap a „Medvedják“ hegyet 
másszuk meg.

Másnap, julius 29-én szerdán reggel 7 órakor el
költve reggelinket, ujult erővel fogtunk hozzá a túrához, 
melynek felséges idő kedvezett.

A szállodából kijövet balra megyünk s mintegy 
50—60 lépés után ráakadunk a szép erdei útra, mely 
ismét balra fordulva vezet bennünket a rengetegbe. Sűrűn 
látható a fák törzseire festett vörös útjelző, mely a vezető 
segélyét feleslegessé teszi.

Utunk eleinte egyenesen, majd meredek völgynek 
vezet lefelé. Óriási kerületű Karst-tölcsérek mélyeiből 
hatalmas jegenyék emelkednek, melyeknek koronája mégis 
alig ér fel a tölcsér gerincéig. Vihardöntötte százados 
fák korhadt törzse állja el utunkat, úgy, hogy kerülővel 
térünk vissza az elhagyott ösvényre; a hajlékony páfrány 
csipkés mezőjét meg-megszakitják a lankás bokrok cse
vegő sűrűi; de im előttünk a völgy túlsó oldalának ko- 
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mor meredeke, sziklagerinceken barázdált ösvényével, 
azon kell tovább haladnunk, hogy fárasztó gyaloglásunk 
édes örömét élvezzük.

Hosszú szerpentinekben kígyózik fel utunk; se vége, 
se hossza ezeknek; nehéz a járás, mert az ut éles ka
vicscsal van fedve, vékony cipőinken keresztül lábainkat 
töri a kő. Mindjobban érezzük a nap hevét, kabátjainkat 
félvállra dobjuk s az utmenti sziklákon kívánatos pihenőt 
tartunk.

A fele utón idilli tisztásra érünk, hol a sürü pázsit 
virágos szőnyegére leheveredve, az előttünk és alattunk 
elterülő változatos panorámában merülünk el.

Az átelleni hegység sötét zöldjéből felvillanó felső 
tavak szűzies bája tündéri látványt nyújt; az erdők me
zőjén gondtalan kecskepásztorok édes dallama hangzik; 
távol a hegygerincen, mint fehér szalag kígyózik sze
szélyes kanyarulatokban a rudopoljei országút, mely fent 
észak felé a Plitvice—Saborski útba torkollik.

A természet e pompájától elbűvölve szinte meg
feledkezünk arról, hogy nehéz utunk van még a hegy
gerincig.

Fájó szívvel hagyjuk el édes pihenőnket s vágyó 
kíváncsisággal folytatjuk megszakitott utunkat.

Két órai gyaloglás után, kibukkanva az erdő sűrű
jéből, fenn vagyunk a 881 m. magas hegycsúcson. Óriási 
sziklahát lapos ormára kapaszkodunk s csodás bámu
lattól elkábitva tekintünk szét a messze láthatáron.

A bérei régió szellője hüs csókot lehel áthevült 
arcunkra; köpenyeinket felöltve kábulva szemléljük a 
távol mérföldekben körös-körül futó s egymásba fonódó 
horvát—boszna hegységek naptól zománcozott láncolatát, 
az Una-völgy tengersikságát, Bihács és környéke.mesés 
látképét.

Mögöttünk a Pljesevica hegytömb nyújtja fel 1650 
méter magasra sziklaráncolt tarkoponyáját, büszkén uralva 
a messze tájat.

Jótékony pihenő után elhagyjuk a szép helyet, 
melytől még egyszer búcsút veszünk.
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A lemenetel nagyon fárasztó; csak vigyázattal és 
megerőltetéssel csetlünk-botlunk a goromba kavicson. 
És mintha hosszabb lenne az ut mint fölfelé, a szer
pentinek mintha hosszabbak és megsokasodtak volna.

Délre járt az idő, hogy a szálloda melletti kis 
ligetbe értünk. Itt még egy negyed órát üldögéltünk, 
ebédelőtti pihenőnek. Most éreztük csak igazán, külö
nösen én és utitársnőm, mennyire megviselte trenirozat- 
lan izmainkat a két napi hegyi ut. Ezt az érzékeny 
fáradtságot, különösen a térdeink körüli sajgó fájdalmat 
még napokon át éreztük. Volt is mit hallanunk másik 
két társunktól, kik gúnyolódva hányták szemünkre, mily 
jó turisták vagyunk; nekünk a svájci hegyeket kellene 
másznunk.

Délután a szálloda előtti fürdőházba mentünk le, 
hogy a Kozják-tó hűs habjaival frissítsük föl kimerült 
testünket.

Csinos kis fürdőház fogadja a vendégeket, 12 ka
binjával. Fürdőruhával együtt 30 fillért kell fizetni.

A víz kellemes; 20°-ot Írtak ugyan ki, de azt 
hiszem, hidegebb volt. A kabinokban a viz másfél méter 
mély lehet, tiszta, mint a kristály; a vizbe vezető lépcső
fokokon és a viz fenekén lomhán terpeszkednek a tavi 
rákok, de megfogni magukat nem engedik, villámgyor
san fordulnak meg s rúgják magukat ki a szabad tóba.

Fürdés után kellemes csónak-kirándulást tettünk a 
tón, majd visszatérve a kikötőhöz, vacsora előtt még az 
erdei ut egy részét barangoltuk be.

Julius 30-án délelőtt még egyszer megnéztük a 
felső tavakat, délután pedig Leskovac-ra kocsiztunk ki, 
hogy megnézzük a Crna-rieka (fekete folyó) eredetét.

A remek Stefánia utón halad szekerünk a két bos- 
nyák lóval; a ProSéansko jezeroig mindig emelkedik az 
ut, Labudovacnál érjük el a tavat, melynek keleti part
ján, hüs erdőszélben döcögünk a legszebb kanyargó utón.

Egy óra múlva elértük Leskovac falut, a honnét 
gyalog indultunk tovább a Crna-rieka patak üde völ
gyében, felkeresni a kis folyócska forrását.
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Remek szép völgy a Crna-rieka völgye; mindkét 
oldalon magasra meredő hegységek szűk szorosában 
bukdácsolnak a patak kisded hullámai; sietve csobog
nak a tó felé; tinta fekete szintiek, mintha fekete posztó 
ráncai fodroznának szeszélyes karikákban.

Feketeséget a víznek valószínűleg a medrében vas
tag párnát képező sötét moha kölcsönöz, ezért nevezik 
aztán Crna (fekete) riekának.

A folyócska keleti partján, a szorosban, már alig 
fér el a mezei kocsiút, melyen haladunk.

Fél órai gyalogolás után bezárul a bájos völgy s 
felhőkig érő sziklák oldalán szőnyegfalat alkotnak a 
százados fenyők; csodálatos látványt nyújt az élő fal, 
mely a völgyet elzáró hegykatlant, a bércek e néma 
csarnokát sötét árnyékba burkolja.

Kopár sziklafészkek láthatatlan rostjain minden 
oldalról ezüst szálak szivárognak ki, átsiklanak az 
utjokban heverő kőóriások közti hasadékokon s alább 
egy medencébe összeölelkezve s megizmosodva sietnek 
lefelé, magába fogadva minden oldalról csergedező viz- 
gyöngyöket. Alig egy kilométernyire a pár perccel előbb 
világra jött csecsemő már mint csobogó, kacagó patak, 
szétlocsolva bársony fekete habjait iramlik tovább, hogy 
a Proscanskó tó szomját enyhítse.

Gyönyörködve nézzük a bájos természeti jelenséget 
és a fenyvesek bóditó árnyékában elmerengünk az alko
tás csodálatos varázsa felett.

Visszafelé jobban iparkodunk s idejében érjük el 
Leskovacot, ez élénk kis falucskát, honnét az erdőből 
levágott óriási fenyőtörzseket a labudovaci fürészmalomba 
dereglyézik.

Leszállt már az alkonyat, midőn a faluból elindul
tunk. Oly szép volt ez az erdei ut a magas hegyekben, 
a nyárest andalító csendjében.

Nyolc óra már elmúlt, mire a szálló elé értünk. 
Mielőtt vacsorához ülünk, kis proviántot szerzünk be, 
mert holnap itt hagyjuk e tündéri helyet s kocsin nagy 
utat kell tennünk a josipdoli állomásig.
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HAZA FELÉ.
Másnap, julius hó 31-én, pénteken reggel 4 órakor 

gyülekeztünk a szálló éttermében, mert félötkor indul a 
társas-kocsi. Legnagyobb örömünkre más utas nem volt, 
úgy, hogy a nyolc személyre szolgáló kényelmes kocsi
ban csak négyen ülünk.

Kora hajnal van még; a pirkadó reggel hűvös 
szele felkényszeriti köpenyeinket. Az erdőség körös-körül 
csöndes, nincs élet, nincs hang, a mi megzavarná a sű
rűség csöndjét.

A Kozják hidján át hajtatva, csak lassan haladha
tunk a meredeken emelkedő országúton, mely az alsó 
tavak sziklapárkányán vonul végig. Leszálltunk a kocsi
ról, hogy még egyszer betekintsünk a komor sziklafalak 
katlanába, hol párázva hullatják a bájos tavak omló 
könnyeiket. Ugyanaz a zúgása, sziklákat vájó rombolása, 
félelmet gerjesztő dörgése a víznek, mint akkor, midőn 
nedves porát éreztük.

Messze zörög már üveges kocsink s a haragvó 
víz robaja még mindig izgató zúgással figyelmeztet a 
természet fenségére.

Plitvice községet balra hagyva, a Korana folyó 
mentén haladunk a Plitvice hágón át folyton északnak 
és felfelé, azután nyugatnak térünk állandó emelkedéssel, 
miközben jót mulatunk a kocsink után futkosó cigány- 
purdékon, kik krajcárért kunyerálnak.

Balról a Maia Kapela hegyláncolat, keletről pedig 
a Preka rosa erdővel borított magaslatai teszik regé
nyessé a tájat.

Felérve a hágó legmagasabb pontjára, elragadó 
kép terül előttünk s mögöttünk. Viszontlátjuk néhány 
percre a szép Kozják-tót uraló szállodánkat, a mögöt
tünk óriási félkörben elnyúló boszniai hegyeket; elől 
pedig Saborski, Jesenica, Lopat és Plaski tekintélyes 
helységeket barátságos vidékükkel, de még mindig óriási 
hegyektől koszoruzott völgyben.

A merre a szem lát, mindenfelé hegyek és csak 
hegyek; mintha soha el nem fogynának. Észak-nyugat
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nak a Velika Kapela sziklagerince nyomul fel s zárja el 
a szemhatárt, keletről pedig a Babina Gora fenyvesei 
terjesztik a légürben álható illatukat.

Régidők tanúja, magas hegyormon múlásában is 
dacos várrom vonja magára érdeklődésünket. Minő har
cok és küzdelmek véres emlékei tapadnak enyésző 
falaihoz?!

Kocsisunk magyarázata szerint ez a Plaska Glava 
várrom.

Délelőtt 10 — 11 óra közt értünk be Plaski-ba, 
mely egy 2500 lakóst számláló csinos község. A károly- 
városi gör. keleti püspök székhelye. A görögkeleti püs
pöki templom, melyet megnéztünk, újonnan van beren
dezve ; gazdag aranyozás, remek festmények, mindamel
lett előkelő egyszerűség teszik megkapó széppé a 
templom belsejét.

Húsz percnyi tartózkodás után kocsink már be 
van fogva s váltott lovakkal folytatjuk félbeszakított 
utunkat. Nagy kanyarodókban hajlik a hegyi ut, amely 
már lejtősen vezet; tágul a láthatár, a hegyóriások oldalt 
távolodnak, síkabb és barátságosabb a vidék, a kultúra 
már sokkal előrehaladottabb mint Boszniában és a Dal
máciával határos horvát részeken. Észrevehető ez külö
nösen a termőföldeken, a hol a gazdasági ágak minden 
fajával találkozunk; szorgalmas munkáskezek aratják a 
termést s kaszálják az illatos füvet; a rendesen épített 
falvak népei szorgosan látják el dolgaikat; a házak 
csinosak, lakóik, különösen a parasztnők takarosak, vise
letűk megkapó szép. Arcuk barátságos, modoruk szívélyes.

Alig mentünk pár kilométert, Sanyi barátunk ismét 
felfedezett egy magasan ülő várromot s elkérve lát
csövemet, figyelmeztet érdekességére.

Én mosolyogva mondom neki, hogy ez ugyanaz, 
amit az előbb láttunk, csakhogy az ut kanyarog s ez 
okozza a csalódást.

Gaal barátom ritka hevességgel védelmezte állás
pontját, de mi sem engedtük magunkat meggyőzni.
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A heves vitát azzal fejeztük be, hogy megkérdeztük 
a kocsist, vajjon ugyanazok a romok-e ezek, mint az 
előbbiek. A kocsis nemmel válaszolt s egyúttal mint 
Modrus várat jelölte meg a romot.

Egyéb bizonyíték híján meg kellett adnunk ma
gunkat — hej pedig de szerettük volna, ha nekünk lett 
volna igazunk — csak azért is!

Kis vártatva előkerült a kézi konyha, s abból a 
szalámi meg a boros üveg, amit kínálást jelentő moz
dulattal mutatok, kérdezvén : „Sanyi! talán mégis a Plaska 
glava volt ez a rom és nem Modrus, mit gondolsz?“ 
Sanyi végig mérte a szalámit és végig nézte a butéliát 
és egész őszinte magába szállással mondta, hogy ő mégis 
tévedett, mert ez csakugyan nem lehet Modrus vára. 
Kedélyes kacagás jutalmazta az ötletet, miközben jóízű 
falatozással enyhítők éhségünket.

Sándor barátom hűségesen állta szavát az utolsó 
bor-csöppig, de aztán visszahajtatott megint a régi kerék
vágásba: „azért is Modrus vára.“

Déli 1 órakor érkeztünk a josipdoli állomáshoz, 
hol az átelleni csinos vendéglőben megebédelve, a 3 
óra 37 perckor induló személyvonattal Károlyvároson át 
este 6 óra 40 perckor Zágrábba érkezénk, honnét a 
város szép részleteinek megtekintése után másnap dél
után 2 óra 18 perckor induló gyorsvonattal utaztunk 
vissza csendes otthonunkba.

* * *

A hosszú téli estéken gyakran vissza gondolunk 
az elmúlt szép napokra s magunk elé idézzük újból 
azokat a szép természeti jelenségeket, melyek oly gyö
nyörrel töltöttek el.

Ismét magunk előtt látjuk a szép tavakat, amint 
ringó felületükön fürdetik a hold ezüstös sugarait, — 
hallani véljük a vízesések dübörgő zúgását, amint leom
lanak a sziklafalon, — magunk elé képzeljük a hegyeket 
boritó fenyves örökzöld függönyét, melynek titokteljes 
redöi közt tettük meg sétáinkat, — és mennél gyak-
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Még most is borsódzik a hátam, amikor erre a 
nyári kirándulásomra gondolok. Nem, mintha valamely 
veszélyes légi túrára vállalkoztam volna, ami őszintén 
bevallva, még soha eszembe nem jutott, hanem az elém 
táruló látvány nagyszerűsége borzongatott meg és annak 
tudata, mint söpörne magával pehelyként a hegyszaka
dékból vad bömböléssel, ágyuk dübörgéséhez hasonló 
zajjal a mélység felé rohanó áradat, mely hóhegyek 
olvadásából ered, — ha megfelelő óvóintézkedések: 
vaskorlátok, hidak feltétlenül biztossá nem tennék ott a 
magasba való feltörtetést.

Münchenből szárnyvasut vezet a bájos Alpok leg
kedveltebb pontjai felé, főkép Oarmisch-Partenkirchen állo
másig. mely maga is igen látogatott, nagyobb arányú 
légfürdőhely, melyben vagy ötven szálloda gondoskodik 
az idegenek elhelyezéséről.

Ezen állomás előtt tömegesen állanak az omnibu
szok, melyek elvisznek a vidékbeli tavakhoz és ki
ránduló-, valamint turisztikai nevezetességgel biró 
helyekre.

Vagy háromórai út vezet az Eib-tóhoz rendkivül 
érdekes ez az ut, mely mindinkább a magasba visz és 
szegény lovak fel se tudnak hatolni a magasba, ha az 
erősebb kapaszkodónál nem kapnak segítőtársul, egy 
nagyerejü harmadik lovat. Oly meredek az emelkedés, 
hogy a visszafelé tartó kocsiknak legteljesebb elővigyá- 
zatra van szükségük, hogy össze ne ütközzenek a 
szembe jövő kocsikkal, vagy le ne zuhanjanak a mély
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ségbe. Egy társaskocsinkkal szembejövő kis egylovas 
kocsi bele is bukott az árokba, de utasainak nagyobb 
bajuk nem történt. Omnibuszunk „müncheni“-től potro- 
hos kocsisa pedig ostorát pattogtatva, egykedvűen bal
lagott tova, mintha mi sem történt volna. Az ilyen ösz- 
szeütközés arrafelé mindennapi nyári mulatság lehet!

A tó mentén nagyarányú mulatóhely létesült és 
ezen nehezen és csakis kocsin elérhető helyen is olyan 
nagy az idegenforgalom, amilyennel még legélénkebb 
magyar fürdőhelyeinken sem találkozhatunk. És min
denki csak a tiszta levegőért jön ide, meg egy kis hű
sítő tófürdőért, bár a fürdés itt alárendelt szerepet ját
szik. Fődolog a levegő; de az aztán balzsamos és 
tágítja a tüdőt.

Vagy félórai kocsizás ide a Bader-tó, mely a maga 
nemében egyedül álló. Kitünően ápolt park közepén van 
a tó, mely nem valami nagy, de az a sajátossága, hogy 
teljesen átlátszó, bár mélysége némely helyen eléri a 
6—18 métert is. Udvarias csólnakosom, hogy megmu
tassa mennyire átlátszó a viztükör, apró kis amulettjeit 
sülyesztette a kristálytiszta vizbe és bizony látni lehetett 
ahogy mindenkorra letelepedtek azok a tó fenekére.

A park és tó tulajdonosa, aki különben igen szel
lemes módon belépti dijat is szed a látogatóktól, mely- 
lyel kényszerítővé teszi a tóparti vendéglő és csónak 
használatát, (mert mindez be van már számítva a lefi
zetett összegbe) a tó közepén képződött sziklatömegre 
széparcu, de mert bronzból öntötték, hát nem veszélyes 
vizitündért helyezett el a tó mélyén, melyet halpikkelyü 
testével ugyancsak megringatnak a habok. Ezen vizitün- 
dér körül csolnakáznak a kiváncsiak egész nyáron és a 
tó fenekén elhelyezett márványtábla föliratát tanulmá
nyozzák, hogy mit is jelképez tulajdonképen a tündér, 
melyet télviz idején szépen elraktároznak az éléskama
rába, hogy valahogy meg ne fázzék.

A Bader-tótól ismét kocsin, de még többen gya
log mennek Hammersbach falucska felé. Szép fás út



— 66 —

tésére, melyeken szédületes örvény felett jutunk fel a 
magasságba.

Erkélyes, sok helyen csak egy embernek helyet 
adó keskeny padozott utat vájtak itt ki a sziklából. Mint 
két csaknem égig nyúló fal mered egymásnak ezen 
mintegy két-három méter széles sziklahasadék. A ma
gasban összegyülemlett források és glecservizek törtek 
itt maguknak utat a mélységbe és bizonyos, hogy az 
óriási méretű, két-három kilométer hosszú hatalmas 
szikla szétrepesztése a lassan csörgedező, másutt szi- 
lajon rohanó hegyi pataknak évezredekig tartó munkát 
okozhatott, míg most az emberi kéz és találékonyság 
néhány hónapi munkával lehetővé tette, hogy a mere
dek sziklán annak csúcsáig — ha mindjárt a sziklából 
alázuhanó vizcsöppök hű kísérete mellett is — erkélyes 
utón haladhassunk életet megvető bátorsággal (!!) a 
mindenképen védett és biztositott utón a magasba.

És minél magasabbról pillantunk alá a mélységbe, 
a látvány annál inkább borzalmasan fenséges. A szikla
szorosban hóhegyek szorultak meg. A tél maradványai, 
melyek alig olvadnak. A napsugár kora reggel csak 
érinti, mert csak titkon suhanhat be a szorosba; nincs 
ereje és a hatalmas hótömeg a lágy érintésnek ellent 
áll. Csak apró vizcsöppök válnak el porszemenként a 
nagy hótesttől, mely mint a megfagyott örökkévalóság 
— mintha maga is már megkövesedett volna — tartja 
egymástól távol a két sziklafalat.

Mégis óvatosságból, nehogy esetleg lezuhanjon 
egyik vagy másik sziklakorona s így köszöntse ezred
éves jó szomszédját, még vaspántokat is feszítettek a 
sziklák közé. De sodronyok is futnak végig a szakadék
ban, hogy arra az esetre ha valaki az alacsony vaskor
láton minden elővigyázati intézkedés dacára leszédülne 
(mert megtörtént már ez is) belekapaszkodhasson a 
mentősodronyba, amíg segítség jön.

Többször ismétlődik, hogy épenséggel lehetetlen 
volt a meredek sziklafal elé erkélyt helyezni, ott rob
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bantás utján kis lépcsős alagutat vájtak ki a falból, 
sötét üregeket, melyekben egész nyáron égő mécsesek 
fénye töri át a misztikus sötétséget, amig ismét a sza
badba, jutunk.

És mindig mélyebb és mélyebb lesz alattunk a 
szakadék, mindig félelmesebb, amig csak el nem tűnik 
az utolsó erkély és állóhely. Újból hegycsúcson vagyunk; 
tán 1000 méterrel a menház magassága fölött, honnét 
ismét kavicsos gondozott út vezet tovább az Alpokon 
újabb tájakra, más vidékre. Jóleső érzés fogja el a turis
tát, ha nem izzadja már a szikla kalapjára és ruhájára 
piszkos könyeit. Itt a magasban kristálytiszta hegyi levegő 
üdvözli a kirándulót és a lágy esti szellő, mely elosz
latta a felhőket, vígan himbálja a kék-fehér lobogót, 
mely miután végcélhoz értünk, ismét jelzi a határt.

Amint újból visszamegyünk a Pokolvölgy szorosba, 
hogy kiinduló állomásunkhoz térjünk vissza, már nem is 
tetszik oly félelmetesnek ez a pokoli mélység.

Újból Garmisch Partenkirchenben vagyunk. Bájos 
kis bajor városban, jellegzetes régi, magasra épült 
házaival, de a városka határában ott az uj, modern 
fürdőhely nagy szállodáival, kényelmes berendezési 
eszközeivel, amint elhelyezkednek a hegyeken. Közbe- 
közbe a bajor sörösházakkal, melyek méreteikkel meg
közelítik a münchenieket és vasárnapon mind zsúfolva 
vannak a közeli falvakból is itt egybegyülő bajorokkal. 
Egyike ez a legkedveltebb bajor magassági fürdőhely
nek és sok iró, zeneköltő, akinek hírneve beszárnyalja 
a világot, itt nyaral és itt alkot e hangulatot adó 
környezetben.

Három óráig tartott a kirándulás, mig célhoz 
értünk, visszafelé pedig másfél óra alatt lenn voltunk a 
társaskocsi állomásán, honnét gyorsan röpített a kocsi 
a vasútállomásra és másfél órával később már kényel
mesen hátradőlhetünk a müncheni opera zsölyéjén és 
élvezhetjük Wagner Istenek alkonyát.

A Wagner istenei tanyáznak ily pokolszorosokban. 
Félelmetesek, imponálók, nagyok, erősek, hatalmasak és 
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mégis emberek voltak 1 Milyen megkapó szép a zene, 
amikor Szigfriedet adják vissza az anyaföldnek.

Tán az alussza ott örök álmát a zord és kietlen 
Pokolvölgy-szorosban és ott suhannak el a halandó 
istenek fölött az évszázadok és évezredek.



Mecseki séták.

Első kirándulás.



Minden mecsekjárónak feltűnik, hogy amint a város 
közvetlen közelében levő hegygerincen átmegy, többé 
emberrel, főkép kirándulóval, sétálóval nem találkozik. 
Itt van előttünk ez a gyönyörű hegység bájosnál bájo- 
sabb völgyeivel, fenséges kilátást nyújtó csúcsaival, 
rengeteg erdőségével, de nincs ember, ki azt élvezné; 
nem keresi fel senki, hogy szórakozást, üdülést, enyhü
lést vagy gyógyulást találjon benne. Sok embernek 
hiányzik az érzéke a turisztika, sőt a természet szépsége 
iránt is. Beszéltem egy egyébként intelligens, sőt tanult 
úri emberrel, aki képtelen volt felfogni, hogy mit keres
sen valaki egész nap, vagy pláne több napon keresztül 
künn a hegyek közt, az erdők mélyében.

Úgy volt ez a kedves úri ember az erdővel, mint 
én a szanszkrit nyelvvel. Nem tudom felfogni, hogy mi 
szépet, érdekeset találnak azon a nyelvészek, a rég 
elmúlt korszak rajongói. Nem pedig azért, mert — nem 
tudok szanszkritul. Úgy vannak az emberek a hegység
gel, az erdővel is. Aki nem járt benne, aki nem küz
dötte le vele született kényelemszeretetét, aki nem hagyta, 
nem engedte, hogy hasson a lelkére a hegy, az erdő, a 
patak, az nem képes felfogni, hogy mi is mindez. Ezt 
is tanulni kell, ezért is küzdeni, vesződni kell.

A természetnek megvan az a jó szokása, hogy nem 
ad semmit sem ingyen; mindennek megvan az ára s 
minél értékesebb, fenségesebb valami, annál drágább; 
annál több küzdelembe, vesződségbe, munkába kerül az 
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elérése. S ez nagyon helyes. Ne élvezze a hétköznapi 
gondolkozásu, a tunya ép úgy a szépet, a fölemelőt, 
mint aki arra verejtékével méltóvá válik.

Ha közönségünk megismeri a mi gyönyörűséges 
szép Mecsekünket úgy feltétlenül megszereti s ha meg
szereti, úgy fölkeresi. Fölkeresi nem egyszer, hanem a 
mikor csak szerét teheti.

Kivinni a mi egyesületünk tagjait a hegyek közé, 
be az erdőkbe, a csergedező patakokhoz, ez a mi célunk. 
Ezek a sorozatos cikkek csak azt célozzák, hogy meg
ismertessük közönségünkkel a mi édes, szép Mecsekün
ket. Úgy amint az ma előttünk áll. Útmutatással akarunk 
szolgálni a kirándulónak, aki talán szívesen menne, de 
nem tudja, hová és hogyan. A mi közönségünk figyel
mét, érdeklődését óhajtjuk fölkelteni.

Azért e soroktól ne várjon senki sem többet, mint 
ép csak némi kis figyelmeztetést, útbaigazítást.

* * *

Kezdjük keleten. A Hosszuhetényböl Zobákon át 
Magyaregregyre vivő, hajdan kitűnő, de ma már igen 
megviselt országuttól keletfelé hegy gerince húzódik s 
a hegy gerinc három bájos völgyet zár be. Délen a 
Hármas-hegy a Zengővei a vidék karakterisztikus s a 
tájékozást nagyon megkönnyítő magaslatai, míg a hegy
ség belsejében a Singödör-tető, Somlyó, Márévár, Ördög
hegy és Lindenköppel láthatók s szolgálnak a kirán
dulónak támpontul.

A Zengő északi tövében fekszik Szentlászló, ettől 
északra Újbánya s tőle északkeletre Óbánya. A hegyvi
dék keleti szélén Nádasd, az északin Szászvár, a délin 
pedig Pécsvárad terül el.

' Keressük fel ezt az erdővel borított, patakban 
bővelkedő vidéket. És hogy utunk igazán élvezetes 
legyen, vigyünk magunkkal két dolgot. Ezt a kettőt 
minden kirándulónak figyelmébe ajánlom. Ne terheljék 
meg magukat minden vacakkal, de e kettő nélkül soha
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egy lépést se tegyenek. Kárbaveszett enélkül minden 
lépés. Az első: a Természet szépsége iránt fogékony 
kedély; a másik pedig jókedv. Nagyon sok ezekből 
soha sincs. Félre a város, a hétköznap minden gondjá
val, hisz a legfölségesebb helyre a szabad Természetbe 
megyünk.

Négyen még az elmúlt télen elhatároztuk, hogy a 
kánikulában pár napot künntöltünk a püspöki erdőben. 
Bejárjuk az egész hegyet; megyünk úgy, ahogyan tulaj
donképen nem kellene menni. Cél nélkül. Terv szerint, 
de cél nélkül. Ott éjjelezünk, ahol a sötétség elér s ott 
eszünk, ahol megéhezünk.

Az ily kirándulás sikere megkívánja, hogy a kirán
duló előbb induljon, mint a nap melege beáll. Zs. László 
úr, a mi kedves és kitartó utitársunk azonban nem sze
retett korán felkelni és 4—előtt nem akart menni. 
Minthogy pedig köztünk állandóan a legteljesebb együtt
érzés s egyetértés volt, szó nélkül beleegyeztünk ebbe, 
sőt az első napra — délután 1 órakor indultunk.

Hogy hogyan mentünk ? Ehhez kétség nem férhet. 
Ma, amikor az automobil már „lejárja magát“, a kor
mányozható léghajó és léggép korában, természetes hogy 
— gyalog. Másként egyáltalán nem mentünk.

Az augusztus elejei esőzések után az ég még ki 
sem derült teljesen, amikor megázásra teljesen elkészülve, 
négy turista megindult a Früweisz-völgyből. Dömörkapu— 
Kisrét—Kantaváron át a Kozári vadászházhoz tartottunk. 
Az egész utón megtartott rendes tempóban, negyedórán
ként átlag egy kilométert téve, két és fél órai séta után 
a vadászházhoz megérkeztünk.

A Kozári vadászházig bizonyára ismerik tagtársaim 
az utat. A dömörkaputól vörös-fehér jelzés visz egész a 
keresztkunyhóig (amely kunyhó már évtizedek óta csak 
volt) innét kék-fehér jelzés mellett megyünk a vadász
házig. Mikor a vadászház a fák közül előbukkant, a leg
ékesebb köztünk egy kis uzsonnázást indítványozott, 
amit a társaság egyik szomjas tagja azzal fogadott el, 
hogy akkor legalább lehet inni.



74 —

Letelepedvén mindegyikünk kíváncsian nézte a 
másik úti felszerelését, hogy ugyan mi van abban a 
hátzsákban. Lassanként előkerült annak tartalma. S mert 
később igen helyesnek bizonyult előrelátásunk, nem lesz 
szükségtelen, ha közlöm, mit is vittünk magunkkal. 
Ugyanis ezekben a falvakban nem igen kap az ember 
enni, azért jó, ha pár napra ellátja magát a kiránduló 
élelmi szerrel. Volt tehát a Thermos fiaskóban igen jó 
hideg bor. Pompásan üdít az. Ez a Thermos egyáltalán 
remek szolgálatot tett számtalan sétáinkon. Egy másik 
hátzsákból előkerült egy fiaskó vörösbor, ennek nem 
árt, ha meg is melegszik, nem kell tehát neki Thermos. 
Sonka, tojás, sajt, valami könnyen csomagolható tészta 
kis helyet foglalt el a hátzsákban, úgy a szardínia és 
barack, fekete kávé is, — s az „echt“ bosnyák ibrik 
oly könnyű és kicsiny, hogy nem is érzi az ember a 
súlyát, ellenben mikor a pompás á la Turcat főzte a mi 
testi jólétünkről állandóan gondoskodó már említett, 
egyébként későn kelő úr, akkor nagyon is megörültünk, 
hogy velünk volt.

Mindenki azt dicséri, amit szeret, de hogy a fekete 
kávénak a túráknál kitűnő hatása van, azt valamennyien 
tapasztaltuk.

Mindez az aprólék a hátzsákban szépen elfér. 
Elfér mellette egy-két darab fehérnemű is s igen jó, ha 
egypár cipő is meghúzódik ott. Ennek egy más túrán 
valaki jó hasznát vette, mikor fürdés közben cipője a 
patakba esett. Az éj esetleges hűvössége, a nyári zápor 
ellen megvéd a loden gallér. Ennek nem kell nagyon 
könnyűnek lenni, mert különben úgy jár az ember, 
mint egyik kirándulás alatt egy jóbarátom. Nem neve
zem meg, maradjon neve ismeretlen. Finom, könnyű 
himalaja loden gallérja van. Nagyon büszke rá. Eleinte 
nyáron is magával vitte, ha a Kárpátokban esetleg esett 
az eső. Megyünk, megyünk egy alkalommal, amikor 
észreveszi, hogy hiányzik a gallérja. Oly könnyű, hogy 
észre sem vette mikor elvesztette. Két kilométert kellett 
visszasietnie s mert egy polgártárs megtalálta s termé-
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Pécstől Zobákig ismételten mentem megállás nél
kül, s mondhatom, hogy az az öt órai séta épenséggel 
nem fáraszt. Majd állandóan erdőben, jó utón megy az 
ember, érezhető emelkedés nélkül. A Kisrét, Kozári va
dászház és Zobák átlag 400 méter magasan feküsznek.

Megérkeztünk tehát Zobákra. Ép napnyugtakor.

ZOBÁK
a legalkalmasabb kiinduló pontja az e vidéken teendő 
kirándulásoknak. Az országút mentén van, Pécsről 
2l/i óra alatt kocsival elérhető s a majdnem szabályos 
négyszöget képező püspöki erdőségnek délnyugati csú
csán feküdvén, minden irányú kirándulás kezdetét és 
végcélját képezheti. Egész jó korcsmája van, ahol Mayer 
Konrád vendéglős jutányos áron jó ellátásban részesíti 
a kirándulót. Tiszta vendégszobában, ahol hárman, 
esetleg négyen éjjeli szállást kaphatnak.

Megérkeztünk után nekünk is bemutatta Konrád 
ur vendégszobáját. Mi azonban, előzetes megállapodá
sunkhoz képest, a szénáspadlás iránt érdeklődtünk. A 
szabad természetbe mentünk ki, vissza az ős természet
hez, a kultúrának csak előnyeit kívántuk felhasználni, 
de kerülni mindazt, ami függetlenségünket korlátozza. 
Semmihez sem kötöttük magunkat.

Konrád úr megnyugtatott. Szénapadlása tele volt 
szénával. Nyakig besüppedtünk, de jó meleget adott, 
az éjszaka pedig hűvös volt. Az ilyen szénáspadlás 
nappal is sötét, hát még éjjel. Villany lámpa nem volt 
velünk (később már vittünk minden túrára zseb-villany- 
lámpát) s igy ha valamelyikünk az éj sötétjében mász
kált a padláson, csak akkor vette észre, hogy társa kö
zelébe ért, amikor már rajta keresztül is esett. De sebaj, 
a szénáspadlás romantikájának ez is részét képezi.

A zobáki korcsma kellemes helyen épült. A hozzá
tartozó szilvás a Hármas-hegy oldalán fekszik. Pár asz
tal, pad van a kertben s a pihenés pár óráját vidám, 
derült környezetben tölti az utas.
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Reggel korán indultunk — volna, ha az említett 
utitársunk fölkelt volna, de így bizony már fél hét volt, 
mikor útra keltünk.

A Zobáktól Magyaregregyre vivő ut Baranyame- 
gyének egyik legszebb része. A mánfai útnak a nagy 
kanyarulatnál levő szakasza hasonlítható csak hozzá. Az 
országutat mindkét oldalon sürü erdővel borított domb 
szegélyezi, a völgyben tiszta vizű patak csörgedezik.

Zobák utolsó házától (kilenc van összesen) 20—25 
perc alatt a hidasi völgy bejáratánál vagyunk. Erre nap
kelet felé vettük mi is az utunkat. Ennek a völgynek 
már a bejárata megragadja az ember figyelmét. Sürü 
erdőség, rohanó, tisztavizü, bő patak, üde haragoszöld 
pázsit s ezt a sok szépet beragyogja az aranyos nap
sugár. Eltűnik az országút s vele a por. Tiszta, üde 
levegő, erdőtől, pataktól temperált hőmérséklet, derült, 
tiszta idő, ragyogó napsugár ... mi kell még több, hogy 
amúgy is jókedvünk abba a derült, csendes nyugalomba 
térjen, amely ha úrrá lesz rajtunk, feledtet velünk időt 
és teret. A folyton változó kép, mindig más alakulatu 
csúcsok annyira lekötik figyelmünket, hogy azt a rö
vidke félórát, amely alatt Csurgóra értünk, észre sem 
vettük. Az a bájos kép, amely itt elénk tárult, lebilin
cselt teljesen. Bár nem jártunk még többet 4'5 km.-nél, 
mégis megálltunk s félórai pihenőre letelepedtünk.

Két, két és fél méter magas, erdő szélén levő 
csepkőszerü szikláról tiszta, friss vizű erecske szalad le 
s omlik itt be a hidasi völgyön végigfolyó patakba. A 
völgy meglehetősen kiszélesedik 30—40 méternyire, a 
pázsit talán még üdébb mint másutt s a patak is, mintha 
sajnálná ezt a gyönyörű völgyet elhagyni, lassabban 
folydogál medrében.

Az esés mellett fatörzsből rögtönzött asztal, pad, 
sőt fogas is szinte pihenésre csábít. Letelepedtünk tehát. 
Kis vártatva rá egyenként „szétoszoltunk“ s mindegyi
künk a patak más-más helyét kereste fel. Mily pompá
san esett a fürdő ebben a csendben, nyugalomban, ezen 
a bájos helyen, a friss s elég mély patakban.
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Utána bankettet rendeztünk. A Nádor-szálló még 
a Mecsek-Egyesületi bankettet sem tudja különben elő
állítani, az pedig nagy szó.

Javában lakmározunk hárman, csak még Csaba 
hiányzott. Valahol messze a patakban sütkérezett s apjá
nak ismételt hívására is csak „rögtön, azonnal“ volt a 
válasz. Végre megérkezett a kis vezér, kezében óriási 
rákkal. A rákot kiosztottuk; ki a farkát, ki az ollóját 
kapja. Megfőzzük majd az ibrikben. Egyszerre nem fért 
be. Ezermester utitársunk segített a bajon. Előbb a far
kát dugta be az ibrikbe s mikor az már piros lett, utána 
az ollóját; közben Csaba apai intelemre, hogy még egy 
rákot kellene szerezni, elindult rákászni. Kis vártatva 
fölhangzott a diadal kiáltás: két rák van. Ezek is meg
főzettek. Most már elfogta Csabát a rákászszenvedély s 
egyik rákot a másik után hozta. Alig győztük enni, 
egészen, de egészen beleéheztünk. Mert a rákevésnek 
az a furcsasága, hogy mennél többet eszik belőle az 
ember, annál éhesebb lesz.

Kiváncsi voltam, hogy miként is fogja a mi kis, 
általános szeretetnek örvendő, ügyes és fürge kis Csa
bánk a rákot. Egyszerre csak fölkiált: Bácsi, jöjjön 
kérem hamar! A mennyire öreg csontjaim engedték, 
sietve odacammogtam a honnét a hang jött. Csaba 
pedig egész komolyan, mint ki fontos közérdekben 
sikeres munkát végez, kihúzta kezét a ráklyukból. Mutató 
ujján egy nagy rák csimpeszkedett. A kis fiú kezét 
egyszerűen bedugta a lyukba s mikor a rák belekapasz
kodott, kihúzta. Egyszerű módja a rákászásnak.

Csaba ügyes készségének köszönhettük, hogy 
amúgy is mindennel, mi szem szájnak kellemes, bőven 
megrakott asztalunkra vagy ötven rák került. Aki még 
nem ette a rákot úgy, hogy az a patakból közvetlenül 
került a forró vízbe, az nem is tudja mi a rák.

— De most csináljuk meg a turkát, mert a kisza
bott félórának már hamar vége lesz, mondta a mi jó 
kávéfőző társunk s a mint előkerestünk egy órát, sajná
lattal konstatáltuk, hogy bizony már három órát időzünk 
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e kedves helyen. Itt kiesett gondolkozásunkból az idő 
fogalma; nem vettük észre folyását. A múlt és jövő 
nem létezett, csak a jelennek éltünk. Még nagy utat 
kellett azonban megtennünk, nehéz szívvel bár, de tovább 
mentünk.

A Csurgótól körülbelül egy kilométert mentünk a 
völgyben észak-keletnek s mielőtt az ut egészen keleti 
irányt vesz, ott hol az erdövágást kezdték ép, egy szűk 
keskeny völgyecskét bezáró gerincen északnak tartva 
10—15 percnyi menetelés után a

HIDASI HÁTRA
értünk. Az ember kezének szomorú munkája látszik itt. 
Tarolják az erdőt. Nem értek a jogászok dolgához, nem 
is törődöm vele, de hogy miért nem büntetik halállal, 
azt, aki az erdőt kivágja, igazán nem tudom. Ép a 
hidasi völgyben jöttünk össze egy erdésszel, aki meg
megemlítette, hogy mióta az erdőt irtják, kevesebb a 
patak vize. Minő más volna az éghajlat, ha több volna 
az erdő. De hát Isten minden teremtménye közt a leg
utolsó az ember, csak a pillanatnyi hasznát keresi. Itt: 
rombol és pusztít.

A hidasi hát parallel húzódik a hidasi völggyel, 
lévén a völgyet bezáró gerinc. Valamikor szép bükk és 
gyertyánfái fejsze alá kerülnek. A hidasi hát vörös jel
zését követtük a Singödör tetőig, a hova érvén, az ég 
beborult. Fenn a csúcson (476 m.) csípős szél fújt. 
Remek látvány tárult azonban elénk. Keletre a Kőhegy, 
Máré-vár, északra a Somos, a Dobogó mered az égnek. 
A singödörvölgyi utat épen csak érintve, a kövestetői 
útra tértünk.

Utitársaim attól tartottak, hogy eltévedünk. A jelzés 
itt nem látható s mig eddig nagyjában keletnek men
tünk, most ellenkező irányba, nyugatnak tartottunk.

Csaba előre ment, hogy amint a kijelölt irányban 
a sárga keretes kék mezőt megtalálja, jelt adjon. Vagy 
egy félórát bandukoltunk az erdőben s cserjésben csakis
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messze van innét s ott akarunk éjjelezni, másrészt — 
mert nem volt már mit ennünk.

Borult időben nekivágtunk az erdőnek. A vártól a 
jelzést követve 3—400 métert északnak mentünk s a 
márévár-völgyi útra érve jobbra, keletnek fordultunk.

Utunk eleinte meglehetősen jó volt. Patak mellett, 
erdőben mentünk, de körülbelül másfél kilométerrel 
tovább elhagyott bennünket a jelzés, az út meredekké 
vált, rossz is volt, az erdő is mind hátrább vonult. Le
tarolt vidékre jutottunk s amint az ég mindjobban bebo
rult, úgy a mi kedélyünkön is némi lehangoltság vett 
erőt. Az út, rendes kocsiút, megszűnt, csak faszállitáshoz 
szükséges számtalan más-más irányba haladó, tehát a 
tájékozást megnehezítő utat találtunk. Csak mindig előre, 
mindig keletnek mentünk. Előttünk állt a Lindenköppel 
(556 m.) Tolna és Baranya határcsúcsa, ide törekedtünk. 
Csepegni kezdett. A gallért a vállunkra, a csuklyát a 
fejünkre huztuk. Csendben bandukoltunk. Mikor föl
értünk a gerincre, az eső is elállt. Megálltunk.

És egyszeriben eltűnt a lehangoltság. Messze nyu
gaton, párás felhők közt húzódott egy hegygerinc. Oly 
ismerős a formája. Az ott a messze távolban a mi édes, 
öreg Jakabunk, ez itt mellette a Tubes, ott előre pedig 
a Misina szögellik ki.

— Ni a tornyunk! — kiáltja el a legjobb szemű 
köztünk. Sietve előkerül a távcső, szinte lázas izgatott
sággal keressük hol is van hát? Megtaláljuk. Most, hogy 
tudjuk merre van, már szabad szemmel is látjuk. A mi 
szép tornyunk. Oly jóleső érzés fogott el bennünket, 
mikor itt a távolban emberlakta helytől majd egy napi 
járásra, erdők közepén egyszerre csak meglátjuk a mi 
megszokott kedves hegyeinket és a mi tornyunkat 
Milyen büszkék voltunk rá. Tolnában álltunk s még 
Tolnából is látható . ..

A Lindenköppelről már csak negyedórányira van 
délfelé a Miskesplatt. Magas fensik ez, szép kilátással, 
keletre erdő zárja el a kilátást, nyugatra völgy húzódik, 
délfelől Újbánya látszik, azon túl a Zengő mered az égnek.

6
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Meredek utón mentünk lefelé, szép fehér márvány
képződmények közt húsz perc múlva lenn voltunk a 
völgyben

ÚJBÁNYA 
községben. Kicsiny falucska. Szorgalmas, iparos svábok 
lakják. Nem hiába hegyek közé van zárva a falucska, 
de el is maradt a világtól. Még abban az állapotban 
vannak, mint mikor ide telepítették őket. A magyar szóra 
csak bámészkodó arcot látunk.

Újbánya ugyancsak igen alkalmas hely több napi 
kirándulás kiinduló pontjául, ma azonban még egy nagy 
hibája van. Korcsmájában csak bort és vizet kaphatni, 
ételt nem. A svábról általában azt tartják, hogy munkás, 
szorgalmas, takarékos nép, mig a magyar lusta, dolog
kerülő, korcsmatöltelék. A bizonyíték pedig az, hogy a 
sváb jómódú s vagyonában állandóan gyarapszik.

Az utóbbi nagyjában igaz, de a hozzáfűzött ma
gyarázat teljesen téves. A svábnak a főtulajdonsága: 
korlátoltsága. Annyi esze sincs a jámbornak, hogy pén
zét ki tudná adni, nem tudja mire költse. Nem takaré
kosságból ül a garasra, hanem együgyüségből. Sok helyen 
sok svábbal jöttünk össze, de ha egy eszesebb találé
konyabbra akadtunk, az már ritkaságszámba ment. Ne 
bántsa senki a magyart. Az az ő zseniális könnyelmű
ségével egészen más nép, mint a maradi sváb.

Magyar helyen nem jön a korcsmáros zavarba, ha 
vendéget lát. A mi jó újbányai vendéglősünk — egyéb
ként tisztességes, jóravaló ember — boron kívül egyebet 
nem tudott adni. De milyen bor volt ez! Tejet, sőt 
kenyeret sem kaphattunk. Szerencsére hátzsákunkban 
volt mit ennünk s így a vacsora nem okozott gondot.

Közben beesteledett. Éjjeli szállás után néztünk. 
Kiadjuk a korcsmárosnak az ukázt, hogy a korcsma
helyiség padlójára hintsen friss szénát. Csaba megrántja 
az édes apjának kabátját s elég hallhatóan mondja: Ez 
a birói egyezség? Azt ígérted, hogy mindig szénáspad
láson alszunk. Dr. H. S. sietett is kijelenteni, hogy ő
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ősi eredetiségében a nép ajkán él. Hál’ Istennek ez 
a humor előttünk idegen. Az egyik jámbor atyafi igen 
szellemesnek találta, hogy minden kérdésre „O ja“-val 
felelt, a másik eddig sem vitte.

Újbányával határos Óbánya; utóbbi valamivel ki
sebb. Mindkét falu népe ipart űző nép. Újbányán főkép 
az ácsipar virágzik. Nem láttam még sehol oly tiszta s 
jókarban lévő hidasokat, mint itt. Óbányán a fazekas 
mesterség örvend nagy elterjedettségnek. Az egész kör
nyék ide jár fazékért, bögréért.

Eredetiek az itt látható cégtáblák. Azt gondoltuk 
szabóé vagy kalaposé, pedig vegyeskereskedőké volt. 
Kis sapkák, kabátok, tűk s egyéb hieroglifek vannak 
ékes művészettel a táblákra festve.

Az egész völgyben a gyümölcsfák tömve voltak 
gyümölccsel, kitűnő termés volt.

Óbányán sem reggelizhettünk. Végre megérkeztünk 
— folyton a patak mentén menve

NÁDASDRA.
Lehetetlenül hosszú falu s a korcsma ép a másik 

végén van. Az a háromnegyedóra míg rajta végig men
tünk, ép elegendő volt arra, hogy fogadást tegyünk, 
komolyan és ünnépélyesen: Ide többet el nem jövünk. 
Nem tellett bele két hét, már ismét erre jártunk s akkor 
újból tettünk fogadást: Ide máskor is eljövünk.

A nézeteknek és fogadásoknak ezt a gyors válto
zását mi más idézte volna elő mint a nádasdi „Grand 
Hőtel“. Mindkét alkalommal pompás ebédet főzött a 
korcsmárosné, a melegben a nagy túra után nagyszerűen 
ízlett a könnyű nádasdi bor s igy nem csoda, ha meg
békítünk a sorssal és Nádasddal.

A négy hátzsákos utas Nádasd fiatal és legfiatalabb 
nemzetségénél nagy feltűnést keltett. Összeszaladt a 
gyereksereg s még az udvarokból is kihívták a pajtá
sokat. Mint később hallottuk, az öregek is elcsodálkoz
tak a bátyus utasokon.

Nádasdnak egyedüli nevezetessége a püspöki kas-
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tély és a vele szemben, az országút túlsó oldalán levő 
park. Mi nem néztük meg egyiket sem. Szebb kastély, 
mint a szabad természet s pompásabb park, mint az 
erdő nincsen, s mi abban gyönyörködtünk s abba indul
tunk el ép a déli órákban.

Végig mentünk újból Nádasdon, most már csendes 
megelégedettséggel szivünkben s az óbányai völgy bejá
ratához tértünk vissza.

Itt a malomnál azonban nyugatra tértünk, hogy 
végig menjünk a legszebb völgyek egyikén.

A RÉKA
vagy Halász-patak, vagy amint az itteni svábok s utá
nuk a katonai térkép nevezi: Altér Gründbach, maga 
is megérdemel egy kirándulást.

Ha igazán lesz valami a báttaszéki vasutból és ha 
a menetrendet a közönség érdekének megfelelően álla
pítják meg s nem rendes szokás szerint, hogy az sem
miféle igényt teljesen ki ne elégítsen, úgy remélhetőleg 
Pécsről a hajnali órákban indul majd egy vonat s Ná- 
dasdról Pécsre este indul majd vissza. Ha valami cso
dás véletlen folytán ez tényleg igy lenne, úgy egy nap 
alatt játszva meg lehet majd nézni ezt az Istenáldotta 
vidéket.

Valamilyen zseniális németnek olvastam valahol a 
völgyről irt definicióját, mely szerint azt két oldalról 
hegy környezi s a két hegy közt ami van az a völgy. 
Ezt enélkül is tudta ugyan, azt hiszem mindenki, de ez 
a definíció a Rékára nem egészen találó. Mert ezt majd 
mindenütt négy oldalról környezi hegy s valamelyik 
hegynél elrejtve van egy kis forduló, amelyen át tovább 
jut az ember.

Lépten nyomon azt véljük, hogy itt vége a világ
nak, be van teljesen falazva. Valamikor rengeteg erdők 
voltak itt, most nagy része fiatal cserjés. Az az isten
telen fejsze itt is elvégezte átkos működését.

Az út folyton patak mentén vezet, sőt a patakon 
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át. Néhányszor végigmentünk a nyáron rajta s mindig 
elkezdtük megszámlálni, hogy hányszor is kell rajta 
keresztülugrani, de ötvennél abbahagytuk a számolást. 
A felsőbb mennyiségtanhoz már nem értek.

A nádasdiak augusztusban kendert áztatnak s ezért 
megduzzasztják a vizét. Az eredmény az volt, hogy alig 
találtunk átjárást rajta. Később egy alkalommal városunk 
nagyérdemű főmérnökével mentünk, az bezzeg nem 
ugrált. Nem is kellett nagyot lépnie s átvolt a patakon.

A Réka teljesen el van zárva a világtól. A Zengő 
s az Isten háta mögött húzódik, idilli csendben és bé
kességben.

Csodálatos minő hatást tesz az ilyen elhagyott, 
csendes, békés hely az emberre. Egy alkalommal ugyan
csak erre jártunk s egyik turistatársunk, ki idehaza, mint 
csendes, szigorú, a külső „tekintélyre“ sokat adó gon
dos családapa ismeretes, szinte megittasult az erdőtől, 
a pataktól, a magánytól. A sok jó üde „levegő“ valósá
gos extázisba hozta s szinte üvöltött jókedvében. Azt 
hiszem, ha nem féltette volna gallérját, hogy ismét 
elveszti, még táncra is perdült volna.

A jelzés egyszerre csak megszűnt s ebből tudtuk 
meg, hogy most már nem a püspöki, hanem kincstári 
erdőben járunk. Ugyanis Pécs város, a püspöki, kápta
lani, szemináriumi erdőben mindenütt pontos, jókarban 
tartott jelzés található, ellenben a kincstári erdőben sehol. 
Midőn Egyesületünk a Mecsek útjait kijelölte a távolabb 
eső pontok kijelölését az illető uradalmaktól kérte. Vala
mennyien megtették, csak a kincstári nem. Reméljük 
azonban, hogy a tavasszal ez is megtörténik.

Délután két óra tájban pár lépésre attól az útvo
naltól, mely Pécsváradot Újbányával köti össze s a 
Rékát átszeli, magasan fekvő tisztásra értünk.

Terebélyes bükk és gyertyánfák közelében leheve- 
redtünk, hogy testi jólétünkről gondoskodjunk. (Ez gyak
ran megtörtént, mert útközt sokat ettünk ugyan, de jót.) 

Üdítő fürdés után a hátzsák tartalmát vizsgálgat- 
tuk, Csaba pedig jó szokását követve a mit sem sejtő
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rákokat kereste föl odujokban s így ismét ízletes, friss 
ételben volt részünk. Majd előkerült az ibrik s a száraz 
galyakból rögtönzött máglyán csakhamar gőzölgött bol
dog Arabia legremekebb terméke. Aki főzte, a keleti 
ember flegmájával kuporgott óraszám a tűz mellett s 
mernék fogadni, hogy mindig azon gondolkodott, hogy 
miért is kell nekünk naponta oly korán felkelni csak 
azért, hogy tovább menjünk, mikor itt oly jól esik a 
pihenés. Kedves, sok kitűnő tulajdonsággal megáldott 
utitársunk mikor igy főzte nekünk a kávét, mindig úgy 
festett, mint egy török pasa. Csak a hárem kellett volna 
még mellé (ami ellen őneki sem lett volna kifogása. 
Szereti a vászoncselédet.)

Az idő gyorsan múlott. Egyáltalán ez nagyon rossz 
szokása ennek a tényleges valóságot nem is képező 
gondolatunk formájának. A vakáció, a szünidő, a sza
badság s egyéb ily aranyos dolgok oly végtelenül gyor
san eltűnnek, hogy mire az ember édességüket megérzi, 
már csak a kellemes múltnak képezik a munka kelle
metlen óráiban visszasírt emlékét.

Aki azt mondja, hogy szeret dolgozni, az soha 
életében nem ízlelte meg azt a kimondhatatlan gyönyört, 
amit künn a szabad, a békés, a nagyvilág zajától elkü
lönített természetben egy átlustálkodott nap szerez annak, 
aki azt megérti.

Négy óra felé járt az idő. Kellett tovább mennünk. 
Az a csúnya „kell“ mennyi szép órának szakítja végét.

Pihenő helyünktől talán száz méternyire áll a rékai 
vadászház. Ember nem lakja, csak szarvasok s özek 
keresik fel környékét. Minden út megszűnik itt A kilá
tást elzárja az erdő sűrűje. Ahogy hirtelen emelkedik. 
Délben is sötét van erre; a hová most jutunk az igazán

ISTEN ÉS A ZENGŐ HÁTA MÖGÖTT 
van. Óriási fák, mély szakadékok. Út semerre, csak a 
szarvas nyoma látszik. Turgenyev, a nagy orosz mondja, 
hogy a természet nem templom, hanem műhely, ahol
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dődik — fehér vonal — s tart egész a rékai vadász
házig, ahol még megmutatja a Rékába vivő utat is.

Nesselrode püspöknek, a XVIII. században, kitűnő 
ízlése volt, midőn a kicsiny, ma is csak 19 házat 
számláló

SZENTLÁSZLÓ 

községben nyaralót építtetett. Nyaralásra, üdülésre idea- 
lisabb helyet bajos találni. Magas hegyektől körülvett 
völgyben, úgyszólván az erdő közepén fekszik. A fő 
közlekedési úttól félre esik, de azért az könnyen meg
közelíthető. A nagy kiterjedésű erdőnek s hegynek kö
szönheti, hogy míg a környékét elkerüli az eső, Szent- 
lászlón a száraz nyár és így a perzselő hőség ismeretlen.

Több mint egy századon át elhagyottan állt a 
kastély, parkja nem is volt. Hettyey Sámuel püspök 
választotta nyaralójául, restauráltatta a kastélyt, nagy 
költséggel vízvezetéket csináltatott s parkja ma már 
méltó a természetadta szép környezetéhez. A jelenlegi 
megyéspüspökünk ugyancsak Szentlászlón tölti a nyarat 
s az elődje által megkezdett munkát finom Ízléssel 
folytatja.

A kastély s kis, de csinos, tiszta templomocska a 
park közepén épült. Délre tőle, ép szemközt a Zengő 
emelkedik, északon egy másik hegy oldala ugyancsak 
parkká van alakítva. Ebben a parkrészben áll fenyőfák 
közt Szent-László szobra, alatta pár pad pihenésre hív.

Alig érkeztünk meg, mi is ide tartottunk, a nap 
már nyugovóra szállt s érezhetően hűvösödött az idő.

Körülöttünk mindenfelé csend és béke honolt, az 
a leirhatatlanul kellemes erdei levegő megtöltötte tüdőn
ket s a természet szépsége megittasított. A Zengő gerince 
mindig élesebben rajzolódott a még világos égbe, a 
völgyben már leszállt az est.

Ha siralom völgye is e föld, három szép dolog 
még is van itt. A véghetetlen tenger, az erdővel borított 
hegy és a csillagos ég. Ezeknél szebbet sehol sem talá
lunk, de a kit e három nem elégít ki, az ne is keressen, 
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mert úgysem talál. Ha nem is mind a három, de a két 
utolsó itt előttünk, körülöttünk, felettünk volt. Ez alatt 
a pár napi gyaloglásunk alatt már annyi szépben volt 
részünk, hogy a szépségeknek és kellemességeknek nagy 
halmazára volt szükség hogy hasson reánk. Itt megta
láltuk azt.

A közelben, völgyet keletre elzáró hegy oldalában 
van a vadaskert. Egy szelíd őzecske majd a kerítésig jött.

Szentlászló körülbelül egyenlő távolságra van 
Hosszuhetényhez, Zobákhoz s Újbányához. Pécsváradis 
mindössze másfél órányira van. Innét visz a legrövidebb, 
de legmeredekebb út a Zengőre. De oda majd máskor 
megyünk.

Hosszuhetényre rendes kocsiút vezet, úgy Újbá
nyára is, Zobákra a Hármas-hegy oldalán kellemes 
erdőben, majd tisztáson át érünk. Akármelyik helyre 
rövid egy óra alatt eljutunk.

A falucska népe jómódúnak nem mondható, nincs 
földje. A falu közepén levő haranglábbal szemben van 
a korcsma. Figyelmes, jó kiszolgálásban volt részünk, a 
korcsmárosné — ide való német — a paprikás csirkét 
igen ízletesre készítette.

A patakban óriási rákok tenyésznek, de mert ezek 
itt gondozva lesznek nem árulom el, hogy Csaba meg- 
kisérlette-e s minő eredménnyel a rákászától Ez a sze
mes és ügyes fiú nagy kényelmünkre volt mindig. Ha 
az utat kellett keresni, ő szaladt előre, ha rákra éhez
tünk, ő gondoskodott arról is.

A csendes, derült estére szeles, felhős éjszaka kö
vetkezett. Éjfél után két óra tájban a Zengő már fehöbe 
burkolódzott, a hold is hol elbújt, hol előkandikált a 
mind sűrűbbé váló fellegek mögül. Három óra után 
megeredt az eső. Nem tudtam aludni egész éjjel; de 
nem bántam. Szép ez a hegy, ha a nap süti, de talán 
még szebb a hold fényénél; akkor azonban midőn a 
csúcsa felhőbe vész s az alacsonyabb csúcsokról a köd 
fel-fel szállván, azt a benyomást teszi az egész hegy,
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Négy napig voltunk tehát el, közel 100 kilométert 
jártunk be s soha másként mint gyalog, nem mentünk. 
Sehol sem volt az ut megerőltető. 20—30 kilométer 
naponta könnyen megtehető. Ha tagtársaink közül bárki 
is végig csinálja ezt a kirándulást, nem fogja megbánni.

Az út anyagi oldalával szándékosan nem foglal
koztam ; egy esetet azonban elmondok s abból könnyen 
következtetést vonhatni erre vonatkozóan is. Egyik falu
ban Zs. László úr, aki ezt a munkát mindig elvégezte 
— kifizette a számlánkat, mikor az összeget magunk 
közt felosztottuk dr. H. S. úr megjegyezte, hogy az éjjeli 
szállásért is kellene valamit fizetnünk. Zs. úr megjegyez
vén, hogy ép amiatt borravalót adott, aminek a menyecske 
úgy megörült, hogy megakarta csókolni, utána számol
tunk, hogy ugyan mennyi jutott arra. Kitűnt, hogy 
négyünknek a szállására 4 krajcárokat fizetett. És ezért 
még meg is akarták csókolni! (Más is látta, azért nem 
hagyta magát; félt, hogy mi lesz otthon.)

Az útjelzésekről csak kevés említést tettem, mert 
Egyesületünk kérelmére a zobáki főerdész úr újból ki
jelölteti az utakat, ami tavaszra készül el. Mecseki út
mutatónk akkor megjelenendő uj kiadásában a turista 
kellő útbaigazítást fog erről kapni s ugyanabban az 
összes kijelölt utak átnézeti térképe is benn lesz. Utolsó 
kérelmem tagtársaimhoz csak az: menjenek ki a hegyek 
közé, az erdőbe! Nagy lelki gyönyörűségükre fog szol
gálni. A viszontlátásra egy más kiránduláson.



A Mecsek-EgyesüIet“ 
időjelző házikója

Kiss József
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Sok akadály legyőzése után végre sikerült kis 
meteorológiai pavilonunkat felállítani, amely berendezé
sét és kiállítását tekintve méltó a városhoz és disze a 
Széchenyi-térnek. A Mecsek-Egyesület, melynek kebelé
ben megszületett az eszme és amelynek támogatása mel
lett az valóra vált, ezzel a kis meteorologiai állomással 
magának ismét egy maradandó emléket állított eddigi 
szép alkotásai mellé. A meteorologia iránt érdeklődők
nek vélek szolgálatot tenni, ha azt a választmány meg
bízásából Évkönyvünkben ismertetem.

A házikó talapzatát haraszti kőből készült lábazat 
képezi, mely kővágószöllősi kőből faragott két lépcsőn 
nyugszik. A talapzaton áll a mintegy 4 méter magas, 
gót-stylben tervezett házikó, melynek iveiben a M. E. 
címere diszlik. A kis pavilion galvanizált horganylemez
ből készült és négy korinthusi oszlop tartja a gót ive
ket, melyek felett a tetőzetet alkotó merészhajlásu sisak 
végződéseképen az égtájakat mutató iránytűk és egy kis 
szélzászló vannak elhelyezve. Az egész Ízléssel és dúsan 
van aranyozva.

Az elhelyezett műszereket vastag üveglemezek védik 
az időjárás viszontagságai és a rosszakaratú emberek 
ellen. A műszerekre vonatkozólag megjegyzem, hogy 
azok Lambrecht europai-hirü göttingeni gyárából és 
Richard párisi műszerkészítőtől szereztettek be s a leg
finomabb és legpontosabb gyártmányok közé tartoznak.

A műszerek a következők: az északi oldalon talál
juk a Lambrecht-féle időjelzőt, mely egy finom Aneroid- 
barometerböl és egy thermo-hygroscopból áll. A baro
meter pontosan be van állítva a házikó tengerszin fölötti
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talat, hogy a nedvesség iránt legérzékenyebb az erre a 
célra külön preparált női hajszál s azért a Lambrecht- 
féle thermo-hygroskopban is a fémiv két vége több szál
ból álló vékony hajcsomaggal van összekapcsolva, mely 
a nedvességben hosszabb, száraz levegőben pedig rövi- 
debb lesz. Csakhogy most meg azt nem tudhatnánk, 
hogy a megfeszült hajcsomag hideget vagy szárazságot, 
esetleg mind a kettőt jelenti-e s épen igy a lazán lógó 
hajszál nem adna biztos fölvilágositást arról, vajjon me
legebb-e a levegő vagy nedvesebb ?

A hajszál kiterjedése mindig a levegő relatív ned
vességét mutatja. A levegő ugyanis különböző hőfoknál 
különböző mennyiségű vizpárát bir el; a hidegebb leve
gőt kevesebb, a melegebbet több pára telíti. Egy köb
méter 0°-u levegő 4 % gr- vizet bir el a 10°-u levegő 
már 9 grammot. A hajszál tehát 0°-u és 4 1/2 gramm 
vizet magában foglaló levegőben leghosszabb kiterjedé
sét éri el, éppen igy a 10° melegségü és 9 gr. vizet 
tartalmazó levegőben is, míg pl. a 10°-u és 4% gr. 
vizet tartalmazó levegőben lehetséges hosszabbodásának 
csak felére (50 %) nyúlik ki. Ha tehát a haj hosszabbo
dását százalékokban meg tudjuk mérni, akkor megkap
juk a relatív nedvességet. Hogy azonban megtudhassuk 
hány gramm víz van a levegőben (absolut nedvesség) 
ismerni kell annak hőfokát is.

Az absolut nedvességet különböző módon lehet 
jelölni, pl. a levegőben lévő víz súlyával (mint föntebb 
említettük) vagy a harmatponttal. Harmatpontnak nevez
zük azt a hőfokot, melynél a levegő teljesen telítve van. 
Ha 10° meleg levegőben pl. a hajszál eléri legnagyobb 
kiterjedését, akkor a levegő telítve van (azaz benne 9 
gramm vizet találunk), tehát a harmatpont 10°, de ha 
ugyanazon hőfokú levegőben a hajszál kiterjedése csak 
felényi (50 °/0), akkor abban csak 4 1/2 gr. viz lesz s igy 
a harmatpont 0°, mert ily hőfokú levegő van 4 y2 gr- 
vízzel telítve. A harmatpont emelkedésével tehát a leve
gőben lévő pára mennyisége növekszik, mig sülyedésével 
a páramennyiség is fogy s igy szárazabb idő remélhető.

7
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A thermo-hygroscop nem mutatja az absolut har
matpontot (ezt a lejebb ismertetendő Polyméterről lát
hatjuk) hanem csak annak 24 órán belül való ingado
zását. Ennek a harmatpont változásnak mutatóval való 
jelölését oldotta meg ügyesen és nagy szakértelemmel a 
Lambrecht cég meteorologusa.

Ezek után lényegében a thermo-hygroscopról meg
tudjuk, hogy az a harmatpont ingadozását mutatja és 
pedig ha a harmatpont emelkedik, akkor a mutató sülyed, 
mert több pára lévén a levegőben kilátás van esőre, vi
harra stb.; mig a harmatpont sülyedésével a mutató emel
kedik és szép időt remélhetünk.

Ilyenformán a thermo-hygroscop mutatójának járása 
összhangzásba van hozva a barométernél mindenki által 
megszokott mutatójárással, mert ennek emelkedése is jó 
idővel, sülyedése rossz idővel biztat.

Hogy a harmatpont változását figyelemmel kisér
hessük, az eszköz mutatóját minden nap reggel 8 óra 
tájt a 0 pontra kell igazítani, mikor is a nap folyamán 
beálló változást könnyű szerrel észlelhetjük.

Megemlítem még, hogy az eszközök alatt a reggel 
8 órai állások föltüntetésére egy jelzőlap van alkalmazva 
s ugyancsak ott van elhelyezve egy táblázat is, melyen 
a két eszköz mutatóinak különböző állása van lerajzolva 
és mellette a remélhető időjárás megmagyarázva. Ez a 
leolvasás a táblázatból olyan világos és ebből a követ
kező napi időjárásra következtetni oly egyszerű, hogy 
azt megmagyarázni teljesen fölösleges.

A házikó ugyanezen oldalán van kifüggesztve egy 
rendkívül finom és pontos thermometer, Celsius, Reumeur 
és Fahrenheit-féle beosztással. A thermométer hatósági
lag van felülvizsgálva s ez az eszközön fel is van tün
tetve, amennyiben az eszköz rézlemezén felül be van 
vésve, milyen hőfoknál találtak 1/10 hibát.

A keleti oldalon alul egy registráló barométert 
(barograph) látunk, hol egy óramű által forgatott réz
dobon elhelyezett papírszalagra kék tintával írja a lég
nyomás iránt rendkívül érzékenyen beállított toll a baro-
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méter, 10° C-nál már csak 5O°/o relatív nedvességet 
jelezne. Minél alacsonyabb a hőfok, annál kevesebb víz
gőz telíti a levegőt. Minden hőfoknál az egy köbméter 
telített levegőben lévő vízgőz súlya grammokban van 
kifejezve és ezt leolvashatjuk a thermometer jobboldali 
skáláján (II) a megfelelő hőfok mellett. (Pl. 8° C-nál 8 g. 
26° C-nál 25 g.) Ezt nevezik maximális páranyomásnak.

Sokszor nem annyira az érdekli a megfigyelőt, hogy 
mily fokban páratartalmu a levegő, hanem hogy mikor 
lesz a pára folyékonnyá (harmat, eső, hó)? Hogy ezt 
megtudhassuk, nem kell mást tenni, minta hőmérő által 
mutatott fokok számából (I.) le kell vonni a különös 
számot (IV. beoszt.) A külömbség azt mutatja meg 
C°-okban, mennyire kell lehűlni a levegőnek, hogy be
álljon a harmatpont. Pl. legyen a hőfok 10° C, a relatív 
nedvesség 50%, akkor a különös szám 10, tehát 10— 
10=0°-ra kell lehűlni a levegőnek, hogy a benne levő 
párák cseppfolyóssá váljanak. Más példa: a hőfok 20° 
C, a relatív nedvesség 50%, akkor (baloldali ág) a kü
lönös szám 11°, tehát 20°— 11°=9° C-ra kell a hőfok
nak sülyedni, hogy beálljon a harmatpont.

A harmatpontot máskép is kiszámíthatjuk; ha ugyan 
is a maximális páranyomást a relatív nedvesség század
részével szorozzuk, nyerjük a harmatpont páranyomás 
maximumát. Keressük fel ezt a számot a II. skálán, 
akkor ezzel szemben a baloldalon (I.) találjuk a harmat
pontot kifejező fokszámot.

Hogy az időjárásra következtethessünk, ismerni kell 
a középhőmérsékletet (megközelítőleg a reggel 8 órai 
hőfokkal egyenlő) és a harmatpontot. Az utóbbit április 
elejétől augusztus végéig délután 6 órakor határozzuk 
meg, a többi hónapokban napnyugta előtt 1 órával (jan. 
és decemberben 3 órakor, februárban és novemberben 
4 órakor, márciusban és szeptemberben délután 5 órakor.) 
A Polyméter mellett elhelyezett magyarázó szöveg és 
Troska A. dr. által készített táblázat segélyével a meg
állapított harmatpontból meghatározható a következő 24 
órában remélhető időjárás.
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A házikó ugyanezen oldalán van elhelyezve a város 
földrajzi fekvését és időjárási viszonyait feltüntető táb
lázat, míg a déli oldalon egyelőre az országos meteorologiai 
intézet és a helybeli megfigyelő állomás jelentései van
nak kifüggesztve.

Ezen rövid ismertetésből is látható, hogy időjelző 
házikónk a legszükségesebb eszközökkel dúsan föl van 
szerelve és sok város ilynemű időjelző oszlopai meg 
sem közelitik a mienket eszközök gazdagságában. A 
Lambrecht-féle időjelző a leglaikusabb szemlélőt is fel
világosítja a következő napra remélhető időjárásról, mig 
a Polymeter csekély kis számítással és megfigyeléssel 
újabb érdekes következtetéseket enged meg. Nagy kár, 
hogy pontos szélmutató nem támogatja az észleléseket, 
de benn a városban, ahol a házak között megtörő szél
irány soha sem felel meg a valóságos iránynak, ez alig 
alkalmazható. Pedig sokszor a szél iránya is befolyással 
van a remélhető időjárásra s igy ha némelykor az esz
közök által valószínűnek jelzett időjárás nem következik 
be, ezt nem szabad a műszerek rovására irni, hanem az 
ismeretlen irányú szelek ellenkező befolyásának tulaj
donítani.

Az időjelző házikó helye a körülményekhez képest 
elég jól van megválasztva. Benn van a forgalom közép
pontjában és igy könnyen hozzáférhető; a lehetőséghez 
képest védve van a nap sugarai ellen s a városházhoz 
való közeli fekvésénél fogva állandó felügyelet alatt áll, 
ami a megőrzés szempontjából feltétlenül szükséges.

Amilyen csinos azonban a kis állomás, annyira nem 
szép a keret, mely azt övezi és reméljük, hogy a város 
közönsége a M. E. kérelmére a két fasor közötti terü
letet parkiroztatja, hogy igy kis házikónk jobban érvé
nyesüljön zöld pázsitos környezetében, mely a Széchényi- 
térnek is díszítésére fog szolgálni.

Úgy hisszük ezzel nem sokat kérünk a város kö
zönségét képviselő törvényhatósági bizottságtól, mely 
éppen úgy óhajtja városunk fejlődését és szépítését mint
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mi. A Széchenyi-térnek tervbe vett rendezése alkalmával 
ezt a kérdést is meg kell oldani, hogy szép városházunk 
megfelelő díszt kapjon környezetében is.

Valami csekély áldozatot már csak ebből a szem
pontból is kell hoznunk.



Hivatalos rész.



n

A választmány jelentése.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!

Egyesületünk működésének nevezetes határkövéhez 
értünk a hatodik hároméves ciklus befejeztével és ha 
vissza tekintünk az elmúlt év munkásságára, úgy érez
zük : nyugodt öntudattal léphetünk a m. t. tagtársak elé, 
mert a 18-ik év nemcsak méltó volt az előzőkhöz, de 
maradandó alkotások tekintetében azokat fölül is múlta.

Csendes, lankadatlan munkásság eredményei ezek 
az alkotások, melyek hosszú időre szóló emlékei lesz
nek a tagtársak áldozatkészségének és a M. E. munkás
ságába vetett bizalomnak; emlékei egy szép és nemes 
eszme iránt való lelkesedésnek, mely évröl-évre növe
kedett és a város lakosai közül mind többeket vonzott 
egyesületünk kebelébe; emlékei a természet iránti sze
retet megnyilatkozásának, mely még áldozatoktól sem 
riad vissza, hogy tagtársaink ne csak maguknak, de a 
város összlakosságának szerezzenek ezen a réven nemes 
gyönyört. És hogy a természet szeretete lassanként át
hatja a nehéz munkában görnyedő városi lakost is: az 
legyen az áldozatokat hozó tagtársak legszebb és legér
tékesebb jutalma.

Az elmúlt év tavaszán állítottuk föl a Széchenyi- 
téren egyesületünk időjelző házikóját, mely a szép kivitel 
és a benne elhelyezett műszerek minősége tekintetében 
díszére van a városnak.
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A kis meteorologiai állomás részletes ismertetését 
Évkönyvünk más helyén találják a tagtársak, azért itt 
csak röviden említjük meg az előzményeket.

Kissjózsef, egyesületünk titkára az 1901. évi közgyűlé
sen tette meg az indítványt az időjelző-házikó felállítására 
s mindjárt akadtak az eszmének pártolói, akik pénzadomá
nyaikkal siettek annak megvalósítását előmozdítani. Éve
ken át tartó gyűjtés után sikerült az indítványozónak mint
egy 900 koronát összeszerezni, mely összeg az időközi 
kamatokkal együtt 1000 koronára növekedett. E közben 
szóval és írásban is terjesztve az eszmét, igyekezett az 
érdeklődést szélesebb körökben fölkelteni, az eszmének 
minél több hívet toborozni és a nagy munkában maga 
mellé lelkes és áldozatkész munkatársakat keresni, mert 
a begyült összeg nem lett volna elég a kis meteorologiai 
állomás felállítására. Köszönet fáradozásaiért.

A lelkes munkatársak közül köszönetét mondunk 
különösen Károlyi Emil urnak, aki a szép terveket díjta
lanul készítette el és Csukás Zoltán urnáa, aki a házikót 
teljesen ingyen bocsátotta a M. E. rendelkezésére, olyan 
áldozatot hozván ezzel a jó ügynek, amit különösen 
kiemelni kedves kötelesség. Az eszközök beszerzésénél 
Schönwald Imre ur járt kezünkre kiváló előzékenységgel, 
amit azzal is tetézett, hogy a gyártól neki járó jutalékot 
egyesületünknek engedte át. Köszönettel tartozunk Makk 
Lajos szobrászművész úrnak a szobrászmunkák díjtalan 
elkészítéséért, Hamerli József úrnak az ajándékozott 
vaskorlátért, Hoffmann Lajos úrnak a famunkák önkölt
ségi árban való számításáért, Buday Béla úrnak és özv. 
Lange Gyuláné úrnőnek szívességből készített kisebb 
munkákért. Csakis ily nemeslelkü adakozók támogatása 
mellett lehetett a gyűjtés utján befolyt összegből a meteo
rologiai pavillont létesíteni.

A házikó megépítéséhez adományozott összegeket 
annak idején Évkönyveinkben nyugtattuk és megköszön
tük s igy az adakozók neveit mostani jelentésünkben 
fölemlíteni nem tartjuk szükségesnek.

Pécs szab. kir. város törvényhatósági bizottsága a
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választmány azon kérelmére, hogy az időjelző házikót 
további gondozás, kezelés és megőrzés céljából vegye 
át, az 1908 junius hó 15-én tartott közgyűlésben a kö
vetkező határozatot hozta:

133. kgy. sz. „A törvény hatósági bizottság az 
időjelző házikónak úgyszintén a hozzátartozó ösz- 
szes műszereknek további gondozás, fentartás és 
megőrzés céljából való átvételét elrendeli, egyúttal 
a nagyrabecsült Mecsek-Egyesületnek a város 
közönsége elismerését és hálás köszönetét kifejezi 
azért az áldozatkészségért, mellyel a város leg
szebb terének előkelő díszéül szolgáló, emellett 
a meteorologiai ismeretek népszerűsítésére is alkal
mas időjelző házikót évek fáradságos munkájával 
létesíteni s a város közönségét egy közel 2000 
korona értékű közhasznú létesítménnyel megaján
dékozni szives volt“.
A város tanácsa 17697/1908. szám alatt azzal kül

dötte át a közgyűlés határozatát
„hogy a nagyrabecsült Egyesületnek azon áldozat
készségéért, amely lehetővé tette ezen díszes idő
jelző házikó létesülhetését, a saját részünkről is 
szives örömmel tolmácsoljuk a törvényhatósági 
bizottság hálás köszönetét“.
Ez az elismerő szép átirat elég jutalom fáradozá

sainkért.
Május hó 31-én fényes ünnepség színhelye volt a 

Kardos-uttól délkeleti irányban kiugró szirtfok. Ezen a 
napon leplezték le a Zsolnay Miklós alelnökünk vezetése 
alatt működő emlékmű bizottság által létesített francia
emléket, mit kegyeletük jeléül állíttattak a Mecsek szik
lás talajában porladó Napoleon-katonák emlékére.

Az emlékmű hegyvidékünk egyik legszebb kilátást 
nyújtó pontján áll, hova a Kardos-uti pavillontól egy az 
erdők között kanyargó — körülbelül 1 km. hosszú — 
uj műutat építettünk s ez volt ez évi munkásságunk 
második szép alkotása.

Az ünnepélyen nemcsak a város lakóssága vett 
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részt, de megjelentek ott a francia köztársaság, a francia 
hadügyminisztérium, a magyar kormány és a magyar 
törvényhozás képviselői is, kik bejárván turistautjainkat, 
azokról a legmelegebb elismerés hangján emlékeztek 
meg, sőt Fontenay Louis vicomte budapesti francia 
főkonzul a déli banketten tartott fel köszöntőjében köszö
netét is mondott egyesületünknek az emlékműhöz vezető 
út építéséért.

A pirogranitból készült pompás emlék talapzatára 
fölavatás alkalmával havasi gyopárral díszített szép 
koszorút helyeztünk el, melynek zöld selyemszalagján a 
következő felirás volt: „A vadvirágos Mecsek tölgyfa 
lombjait fűzi habáraitok mellé a Mecsek-Egyesület“.

Az ünnepély részletesebb ismertetésébe itt nem 
bocsátkozhatunk; ennyit azonban a Mecsekkel való szo
ros kapcsolata miatt arról meg kellett említenünk.

Ez alkalommal hozta a francia főkonzul nyilvános
ságra, hogy a köztársaság kormánya Zsolnay Miklóst, 
az emlékmű létesítőjét a becsületrend tagjává kinevezte. 
Őszinte szeretettel üdvözöljük alelnökünket e kitüntetés 
alkalmából s kívánjuk hogy azt soká viselje egészség
ben, ereje teljességében városunk és egyesületünk javára.

Egyesületünk legnagyobb alkotása ez évben a 
misinai kilátótorony felállítása volt. Ennek építését a 
választmány előterjesztésére múlt közgyűlésünk határozta 
el, megszavazván erre a célra 12 000 koronát azzal a 
kikötéssel, hogy a toronynak 1909 tavaszára készen kell 
lennie.

A közgyűlést követő napokban (április 3-án) az 
elnökség haladék nélkül összehívta a választmányt, mely 
egy műszaki bizottságot küldött ki, hogy az a Károlyi 
Emil tagtárs által szívességből készített tervek és költ
ségvetés alapján írja ki a pályázatot és erről annak 
lejárta után tegyen jelentést.

A Feszti Nándor elnöklete alatt: Károlyi Emil, 
Károlyi Sándor, dr. Kenessey Aladár, Myskowszky Emil, 
Pilch Andor és Zsiga László tagtársakból álló bizottság 
megbízatását elvégezvén, április 27-én azzal a javaslat-
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A torony felső platójára — mely 18‘24 m. magas
ságban van — az első karzatról kezdődő, 1*50  m. át
mérőjű, csigalépcső vezet. Ezen lépcső egy kis mellék
toronyban van elhelyezve, mely egyrészt a nehézkes 
szerkezet elkerülése, másrészt a toronyfalak nagyobb 
koncentrált terhelésének mellőzése szempontjából vas
betonból van készítve. Az első karzat mennyezete — 
mely szintén vasbeton — képezi ezen lépcsőtorony 
alapját.

A lépesőfokok 5 mm. vastag recézett és merevített 
vaslemezekből készültek, melyek egy 50 mm. vastag 
orsórudra vannak fűzve. A toronyfalban 15 cm. távol
ságra körben elhelyezett függőleges vasrudak a lépcső
fokok szélein lévő lyukakon átfőzve a csúcsban egye
sülnek az orsóruddal és a toronysisakot alkotják. Az 
orsórud meghosszabbításában van a zászlórúd és ennek 
tetején a villámhárító szívócsöve.

A torony platója — szoros összefüggésben a lép
csőtoronnyal — szintén vasbetonból készült és aszfalt
burkolattal van födve; mellvédje pártázatszerü kiképzést 
nyert. Tekintve, hogy ott is kerülni kellett a drága 
anyagok alkalmazását, a pártázat, illetőleg a torony 
koronája nyers téglából készült, portland cement habarcsba 
falazva és hézagolva.

A torony déli falán lévő sik mezőben majolikából 
készített szép egyesületi címerünk van befalazva, mig a 
bejárat fölötti félköralaku nyílásban a fölavatás napját 
feltüntető színes majolika lemez van elhelyezve. Mind a 
kettő Zsolnay Miklós alelnökünk hálás köszönettel vett 
ajándéka.

»fc sfe 3{c

Szeptember 13-án tartottuk meg felavató ünnepé
lyünket, melyre a város közönségén kivül meghívtuk a 
hazai társegyesületeket is.

Sajnos, az előrehaladott idény miatt a társegyesü
letek képviselői nem jelentek meg s csakis üdvözlő 
sürgönyökben fejezték ki örömüket munkásságunk ered
ménye fölött.
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Kellemetlen, hűvös, borongós időben indult meg 
a Széchenyi-térröl az a lelkes csapat, melyet nem ijesz
tett meg a csípős őszi szél s megszaporodva a Kardos
úti menedékházban már előbb összegyűlt társasággal, a 
Bánffay-ut szépséges szerpentinéin igyekezett föl a 
Misina-tetőre, hol már többen várakoztak a kiránduló 
társaságra.

A festőien szép torony zászlódíszben várta a hiva
talos megnyitást.

11 órakor Balog Károly kir. táblai elnök, egyesü
letünk közszeretetben álló elnöke fellépett a zászlókkal 
díszített emelvényre és a következő nagyhatású beszéd 
kíséretében adta át a tornyot a közhasználatnak:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves vendégeink!

Nemes, mondhatnám isteni vonása az ember szellemi 
világának az a vágy, az a belső ösztön, mely a magasba vonzza 
és emeli a lelket. A vallási érzület, a költői ihlet szárnyain az 
élet hétköznapi érdekein túl magasabb régiókba száll a gondo
lat s ha a föld rögéhez békózott testünk nem bír is megküz
deni az anyag korlátozó nyűgével, tekintetünk sóvár vággyal 
kiséri magasan szárnyaló röptében a lég urát s nem tudunk 
ellentállni annak a csodás vonzó erőnek, melyet a hegyeknek 
felhőkbe nyúló ormai gyakorolnak reánk, akár a távol kékjének 
ködfátyolán keresztül, akár a leáldozó nap sugarainak bíborá
ban, akár fehér hópalástjaikban tündökölve lássuk ezeket. Meg
hódolt a hegyek eme varázsának már az őskor embere, midőn 
azok magaslataira helyezte isteneinek felhős otthonát; de hódol 
annak jelen korunk is a hegyek kultuszában, mely nem az 
istenek lakását keresi többé ormaikon; de keresi azt, mit a 
modern kultúra s különösen a városi élet társadalmi feszélye, 
intézményei, életberendezése megvontak tőle, keresi a szabad
ságot, a légnek kristálytiszta áramát, az egészséget.

Ebben az értelemben hódolunk mi is a hegyek, a ter
mészet kultuszának.

S bár a sors nem adta meg nekünk, hogy közelben kap
juk az egekbe nyúló hegyóriások hómezőit, elmondhatjuk, hogy 
ritka hely dicsekedhetik azokkal a természetadta előnyökkel, 
melyek Pécs városának jutottak osztályrészéül.

Csekély fáradság kell csak ahoz, hogy erdőboritotta 
hegyek ózondús üde levegőjét szívja tüdőnk, hogy szélesre 
tágult horizontnak hegyes-völgyes látképében gyönyörködjenek 
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szemeink, hogy a napi munka fáradalmai után üdülést merítsen 
test és lélek egyaránt az élvezetnek abból a legtisztább forrá
sából, mely a szabad természet ölén fakad.

Feltárni, hozzáférhetővé tenni a természetnyújtotta ezeket 
az előnyöket volt egyesületünk mindenkori célja, feladata ; ennek 
a célnak szolgálatában csendült meg 17 év előtt a Mecsek 
tövének szikláin a csákánynak első csapása, amellyel egyesü
letünk megkezdte működését.

Munka, kitartás, a tagtársak áldozatkészsége és ügysze
retete egyengették azóta az utat előttünk, melyen lépésről-lépésre 
haladva, elértük végre a Misina tetejének szellős magaslatát, 
hogy megvalósítsuk az eszmét, mely egyesületünk megalaku
lása óta kitűzött célul lebegett előttünk s mely a mai nappal 
immár valóra vált I

Egyesületünknek 17 évi működését koronázza meg a 
kilátó torony, melynek felavatására gyűltünk össze a mai napon.

S ezért örömnapja a mai nap egyesületünknek, melyet 
felejthetetlen örömünnepünkké tesz t. Hölgyeim és Uraim, ked
ves vendégeink — az Önök szives megjelenése, résztvétele.

Fogadják érte hálás köszönetünket s fogadják hálás kö- 
szönetünket mindazok, akik nemeslelkü adományaikkal, a torony
építés ügyének meleg felkarolásával, szellemüknek, szaktudásuk
nak alkotó erejével s kezeiknek verejtékes munkájával a torony 
létesítéséhez hozzájárultak.

S ez ünnepélyes pillanatban, midőn egyesületünknek 
évszázadokra szóló alkotását átadjuk rendeltetésének, szálljon 
fohászunk az Egek Urához, ki azt létesülni engedé, — őrköd
jék az ő védő karja felette! Álljon a karcsú torony ennek a 
tetőnek szellős magaslatán jövő nemzedékek hosszú során ke
resztül s legyen őre, legyen hirdetője annak a szellemnek, 
melynek létesülését köszönheti.

Nem forgatnak súlyos csatabárdot a jelenkor gyermekei. 
A szellemi munka, az üzleti verseny terén folyik ma a harc, a 
küzdelem. De ha elernyedni engedjük izmaink erejét, ha a 
testi erők fejlesztésének nem tűzünk uj célokat, irányokat, ha 
nem költjük fel s nem tartjuk ébren már a kora ifjúságában a 
természet szeretetét: keserűen fogná igazolni a tapasztalás, 
hogy csökkennie kell a szellemi erők munkabírásának is ott, 
ahol az nem találja meg kellő támaszát a test erejében, rugal
masságában.

Ennek az erőfejlesztésnek legyen egyik forrása, eszköze 
— legyen a testet edző, a lelket üdítő turistaságnak éltetője e 
torony, mely újabb célpontot tűz hegyi vándorlásainknak s már 
messziről érdeklődést keltve szép hegyeink iránt, hivogatólag 
int a távolból érkező idegen felé.

S most magam elé varázsolva a fenséges látképet, mely 
a torony fokáról körültekintve ragyogó színekben ékes gobelin
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gyanánt terül el szemeink előtt, — látva onnan a várost, mely 
viharos századok után kivívta ismét a tudomány, a művészet, 
az ipar terén azt a magas színvonalat, mellyel mint Bonfinius 
szerint „Urbs opulentissima“ már századok előtt magára vonta 
egyszer az ország figyelmét, látva a távol kékjébe olvadó vidé
ket, mely hősök vérétől piroslott egykor s most a béke áldá
sának hozza gyümölcseit: megnyitódnak nyilvánítom e kilátó
tornyot azzal a hő óhajtással, hogy tombolják azt bár körül az 
ég viharai — vész és vihar között rendületlenül állja meg helyét 
sok emberöltőn keresztül s változzanak bár idők s emberek 
körülötte: ne lássa soha vészét, viszályát a magyarnak; ám 
lásson maga alatt mindenkor boldog várost boldog vidéket; 
— virágzó boldog hazában — egyetértő boldog nemzetet!

A szónoki hévvel előadott szép beszédet többször 
szakította meg az éljenzés, melynek csillapultával Nendt- 
vich Andor kir. tanácsos, polgármester a város közön
ségének képviseletében a következő lendületes beszéd
ben köszönte meg a M. E.-nek a város érdekében 
kifejtett munkásságát:

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim 1
Engedjék meg, hogy az igen tisztelt elnök úr Öméltósá

gának most elhangzód ünnepélyes felavató szavaihoz én is még 
néhány szót fűzhessek, azon város közönségének, egész polgár
ságának nevében, amelynek használatára e szép müvet az imént 
átadni kegyes volt. Mert úgy érzem, mulasztást követnék el, 
ha meg nem ragadnám ez ünnepélyes alkalmat arra, hogy 
kifejezést adjak azoknak az érzelmeknek, amelyeket e város 
egész polgársága e nemes célú egyesület, annak törekvései, 
céljai iránt táplál. A legteljesebb elismerés és hála érzelmei 
azok, amelyeknek most kifejezést kívánok adni. Ezek azok az 
érzelmek, amelyek kiírthatatlanul élnek e város polgárai szivé
ben, az egyesület iránt, amelynek már annyit köszönhet. Hisz 
a M. E. minden tette, minden alkotása az igaznak, a jónak, a 
fenségesnek, az eszményi szépnek céljait szolgálja s minden 
tede a legtisztább altruizmus, önzetlenség által van vezetve. 
De feleslegesek itt a szavak, ahol az alkotások és eredmények 
egész sorozata hirdeti immár a M. E. áldásos működését. Mert 
szép és nemes dolgot művelt a M. E., amikor behálózta ezt a 
kies vidéket, az ő szép útjaival, amidőn feltárta ezek utján a 
fenséges természet, az örök természet örök szépségeit e város 
polgársága előtt s midőn meghonosította itt a szabad termé
szetnek testedző és léleknemesitő kultuszát, de mindezeknél 
nagyobbak annak érdemei azon nagy erkölcsi hatásnál fogva, 
amelyet az a polgárság minden rétegére, a legmagasabbtól a
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sakor zajosan tüntetett egyesületünk mellett a pár ezer 
főre menő közönség.

Megnyitás után a tornyot állandó őr felügyelete 
alatt két héten át díjtalanul nyitva tartottuk, hogy azt 
mindenki megtekinthesse. Az ünnepnapok alkalmával 
való tömeges látogatás azonban arról győzött meg, hogy 
a tornyot korlátozás nélkül nyitva tartani nem lehet, 
mert a fegyelmet nem ismerő és nem respektáló kevésbbé 
művelt közönség tülekedése esetleges szerencsétlensé
geknek lehet okozójává. A rendőrfőkapitány urnak ily 
irányú felszólalása megérlelte a választmányban azt a 
már előbb is felmerült gondolatot, hogy a kilátótoronyba 
csak belépőjegy váltása után bocsátja be a látogatókat 
s azért szeptember 22-én tartott ülésén elhatározta, hogy 
szeptember 27-től kezdve tagoktól és azok családtagjai
tól 10 fillér, nem tagoktól 30 fillér belépődíjat fog szedni, 
mely összegből a toronynál alkalmazott állandó őrt is 
fizeti, nehogy ennek költségei az egyesület pénztárát 
terheljék.

Tette ezt a választmány az egyesület jól felfogott 
érdekét tartva szem előtt, a t. közgyűlés utólagos jóvá
hagyásának reményében és kéri a közgyűlést, hogy a 
torony épségének és tisztaságának szempontjából ezt 
az ideiglenes intézkedést a jövőben állandósítsa.

Október 22-én beállván a rossz időjárás, a tornyot 
csak kivételesen, verőfényes napokon és különösen ünne
peken tartottuk nyitva, amit a torony csúcsára felhúzott 
zászlóval jeleztettünk. A kulcsot azonban a tagok — a 
helyi lapokban jelzett helyeken — kellő igazolás és a 
belépőjegy megváltása mellett bármikor átvehették.

Tudjuk m. t. K., hogy a torony ily módon való 
kezelése a tagtársakra nézve bizonyos kellemetlenséggel 
jár; más megoldást azonban egyelőre nem találtunk, de 
hisszük, hogy jövőre javulni fognak az állapotok. Tár
gyalásokat folytatunk ugyanis Pécs város tanácsával a 
kilátótoronynál tűzőri szolgálatot teljesítő városi erdőőr 
alkalmazása iránt, aki állandóan a toronyban tartózkod
ván, egyúttal egyesületünk céljait is szolgálná s így 
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pénztárunk fölszabadulna az őr alkalmazásával járó 
költségek terhétől. Amily kedvező ez a megoldás reánk 
nézve, éppen olyan előnyös a városra is, mert e kima
gasló pontról az erdőterületnek éppen a tüzesetek által 
fenyegetett része majdnem egészben belátható és ellen
őrizhető.

Egy kora reggeltől késő estig fenn tartózkodó 
állandó őrnek alkalmazását azonban csak úgy tudjuk 
elképzelni, ha az őr részére a torony mellett kis házikó 
épülne, hol esetleg éjszakáit is tölthetné és amelynek 
verandája a kirándulóknak is pihenőhelyül és menedékül 
szolgálna. Ennek megépítése is megbeszélés tárgyát ké
pezi a város hatósága és egyesületünk között; azt hisz- 
szük a m. t. K. sem fog visszariadni attól a gondolattól, 
hogy ennek megépítéséhez a M. E. is bizonyos összeg
gel járuljon, hisz a torony építésnél az előirányzatból 
úgy is sikerült 1000 koronát megtakarítanunk.

Ezekben ismertettük m. t. K. a múlt egyesületi 
évben végzett nagyobb alkotásainkat. Végeztünk azon
ban ezek mellett kisebb munkákat is. Nevezetesen: 
foglaltattuk a kantavári forrást és újból befedettük és 
kijavítottuk ottani kis menedékházunkat, melyet rossz
akaratú emberek ismételten megrongálnak, pedig a kis 
házikó rossz idő esetén védelmét nyújt a szegény em
bernek is.

Fölújítottuk majdnem az összes utjelzéseket és 
hálával emlékezünk meg Wenk Ferencz püsp. főerdész 
tagtársunkról, aki a püspöki erdők messze terjedő út
hálózatát saját felügyelete alatt javíttatta ki.

A régi jelzéseken kívül 3 uj útvonalat jelöltünk; 
egyik (vörös kereszt jelzés) a Dömörkaputól a lámpási 
völgybe, a másik (vörös-fehér jelzés) a patacsi mezőről 
a szép Szuhadó-völgyön át Orfübe, a harmadik Szent- 
Lászlóról a rékai vadászházhoz vezet (fehér szín).

Hogy az útjelzések hálózata teljes és kifogástalan 
legyen, szükség van a tagtársak közreműködésére is. 
Kérjük azért önöket, hogy az esetleges hiányokat velünk 
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tudassák, mert csak így lehet azok kijavításáról vagy 
kiegészítéséről gondoskodnunk.

Kérvénnyel fordultunk Apponyi Albert gróf vallás- 
és közokt. miniszter úrhoz is az alapítványi erdőkben 
foganatosítandó jelzések engedélyezése ügyében, hogy 
igy az egész Mecsek-hegység szebb részletei utjelzé- 
seinkkel legyenek behálózhatók.

A lapisi vadászház mellé verandát építtettünk, hogy 
kiránduló tagtársaink rossz idő esetén abban menedé
ket találjanak. Kijavíttattuk és fehér színnel jelöltük 
azonkívül a Bánffay-út végétől kiindulólag a Tubeszen 
keresztül a lapisi vadászházhoz vezető útszakaszt is, 
melyről a hegygerincen való séta alkalmával változatos 
szép képek tárulnak a sétálók elé.

Még csak azt említjük meg, hogy az utak jókar
ban tartása kiváló gondunkat képezte s hogy több helyen 
jelzőoszlopokat és táblákat helyeztünk el a tájékozódás 
elősegítésére. Pihenőpadot állítottunk az Isten-kúti forrás 
mellé is.

Újabb kedvezményeket is eszközöltünk ki egyesü
letünk részére s ezirányú közbenjárásunk eredményeké- 
pen tudathatjuk a tagtársakkal, hogy a Kflssa-oderbergi 
vasút társaskirándulásainknál, ha legalább 10 tag utazik 
együtt 33% engedményt ad, míg a csorbatói fogaskerekű, 
vasúton egyenként utazó tagtársaink is kedvezményben 
részesülnek (64271/D. sz.)

A dobsinai jégbarlang igazgatósága a belépődíjból 
25°/0-ot engedélyez (4 kor. helyett 3 kor).

Az iglófüredi fürdőigazgatóság szobák áraiból 10% 
gyógy- és zenédíjból 50%-ot engedélyez.

Daruvár fürdőben 1909-re lakásnál 10—50%, fürdő
nél 25—50% és a kurtaxánál is némely hónapban 50% 
kedvezményben részesülnek a tagtársak.

Virágvölgy tátrai nyaralóhelyen a szobáknál 10—20% 
kedvezményt élvezünk (Poprád város tanácsa 1028/908.) 

Balf gyógyfürdőben (Sopron m.) a tagok az összes 
gyógytényezőket féláron élvezik, mig a kapcsolatos epi
leptikus gyógyintézet 20% engedményt ad.
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Több helyről nem érkezett még meg beadványunkra 
a válasz; ezeknek eredményeit s a nyújtandó kedvez
ményeket a helyi lapok utján fogjuk Önökkel közölni.

Úgy a most nyert, mint a már régebben a Bala- 
tontavi gőzhajózási társulat, a boszniai és hercegovinál 
államvasutak, a magyar folyam és tengerhajózási társulat, 
a magyar-horvát tengerhajózási társulat stb. által nyújtott 
kedvezményekről és azoknak mi módon való igénybe
vételéről egyesületünk titkára vagy más megbízottja a 
hivatalos órák alatt kimerítő értesítést ad.

Ezekben ismertettük m. t. K. a múlt évben vég
zett munka eredményét, melyek úgy hisszük fokozottabb 
várakozásokat is kielégíthetnek.

Nemcsak régi terveket valósítottunk azonban meg, 
de elültettük uj eszmék magvait is, melyek — hisszük 
— később gyümölcsöket is fognak teremni. Ilyen a 
„park-osztály“ megalakítása, melynek szép és nagy fel
adata lesz a városban már meglévő sétányok és ker- 
tecskék mi módon leendő fejlesztése, újabbak létesítése 
és ezek tervezésének irányítása, a város gazdasági taná
csosa által ez ügyben teendő lépések erkölcsi támoga
tása, a virágkultusz fejlesztése, egyátalán a város bel
területén való szépítés hathatós elörevitele.

Ismerve az iránytadó tényezők nézeteit, hisszük 
hogy önzetlenül fölajánlott közreműködésünk náluk szi
ves fogadtatásra talál s egyesült erővel sikereket érhe
tünk el, különösen ha ezen munkánkban a törvény
hatóság is támogatni fog bennünket. Ha megvalósíthatók 
lesznek azok a szép tervek, melyeket osztályunk maga 
elé tűzött, akkor meg fog változni városunk képe s talán 
Pécset is a virágok városai közé fogják számítani.

A virágkultusz terjesztésében különösen hölgyeink 
járhatnak elől jó példával; finom érzésük megérti a 
szép eszmét, nemes lelkületűk örömöt és élvezetet fog 
találni a virágok ápolásában, a színpompában, az illat
ban. Keljenek nemes versenyre, díszítsék ablakaikat, 
szobáikat, kertjeiket s a maguk gyönyörűségén kívül
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Turisták Lapja (1908), Erdély (1908), Turista Közlöny 
(1908), M. K. E. évkönyve (1908), Deutsche Alpenzeitung 
(1908), Zeitschrift des D. u. Ö. A. (1908), Mittheilungen 
des D. u. Ö. A. (1908), Földrajzi Közlemények (1908), 
Természettudományi Közlöny (1908), az Aradi T. E. 
évkönyve (1908), a Dunántúli T. E. évkönyve (1908), 
Liburnia (1908), Állatvédelem (1908), Pamietnik Towar- 
zystva Tatrzanskiege (1908), Barzini L.: Pekingtől 
Párisig, Déchy: Kaukázus, Osztrák-magyar monarchia 
7. k. (Szigriszt Lajos ajándéka), Zsigmondy: Die Gefah- 
ren der Alpen, Andree-s Handatlas (Wachter Ede aján
déka), Winkler: Empor, E. König: Alpiner Sport, Bánó: 
Bolyongásaim Amerikában (Vende Ernő ajándéka), Schenzl: 
Útmutató meteoritek megfigyelésére, Héjas: Zivatarok 
Magyarországon, Róna Zs.: Éghajlat, Hegyfoky K.: A 
szél iránya Magyarországon, Hegyfoky: Május havi 
meteorologiai viszonyok Magyarországon, Primics: A 
Csetvás-hegység geológiája, Alföldy : Meteorologiai mű
szerek, Almássy: Vándorutam Ázsia szivébe, Darvai: 
Üstökösök és meteorok, Rudolf trónörökös: 15 nap a 
Dunán, (a Természettudományi társulat ajándékai), Halász 
Mihály: Svéd-norvég missiók, Vándoremlékeim, Drezda, 
3 kötet (Varga Nagy István ajándéka), B. Balog Bene
dek: Dai Nipon 3 k., 30 Tage in Italien (Engeszer 
Miklósné ajándéka), Walkó: Budapesttől Velencéig, 
Lóczy: A mennyei birodalom története és Chun: Mély 
tengerek világa (Kiss József ajándékai), Természettudo
mányi Közlöny 10 k. (Kiss József ajándéka), Svájc turista 
térképe (dr. Hang Dániel ajándéka), M. K. E. évkönyvei 
9 k. (Fekete Mihály ajándéka), Herman Ottó: A mada
rak hasznáról és káráról. (Holfeld Pál ajándéka).

Fogadják a nemeslelkü adakozók hálás köszöne- 
tünk kifejezését!

Könyvtárunkat, mely a város tanácsának szívessé
géből élvezett díszes egyleti helyiségünkben van elhe
lyezve, tagtársaink gyakran vették igénybe. A könyvtár 
ezután is rendelkezésükre fog állani, miért is a téli 
hónapokban minden csütörtökön du. 126—1/27-ig hivat a- 
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los órákat tartunk, városház II. em. 79. sz. a. hiv. helyi
ségünkben, amikor képviselőnk szívesen áll a tagok 
rendelkezésére.

Köszönetet mondunk e helyen Zelesny Károly 
urnak, aki szobánk díszítésére a francia-emléknek nagy
méretű fényképét s a leleplezés érdekesebb mozzanatait 
megörökítő képeket, úgy Kiss József urnak, aki a Me
csek szebb részleteit feltüntető saját felvételeit ajándé
kozta helyiségünk díszítésére.

Örömmel jegyezzük itt fel azt a tapasztalati tényt, 
hogy hivatalos helyiségünk megnyitásával a tagtársak 
között közvetlen érintkezés létesülvén, tanácsaikkal olya
nok is részt vehettek egyesületünk munkájának irányí
tásában, akik eddig attól távol állottak. Érdeklődő tag
társaink e társas összejöveteleken uj eszméket vethetnek 
föl, melyeknek megvalósítása hasznára lesz ügyünknek.

Egyesületünk áldásos munkásságát polgártársaink 
fokozódó szeretettel kísérik, aminek legszebb tanujele 
a taglétszám állandó emelkedése. A folyó évben is föl
vettünk 1 örökös, 1 alapító és 214 rendes tagot s ha 
leszámítjuk a részben elhalálozás, részben elköltözés 
miatt beállott fogyatékot úgy a tagok létszáma az 1908. 
évben 146-al szaporodott és jelenleg 37 örökös, 35 ala
pító és 1298 rendes tag, összesen 1370 tag támogatja 
nemes törekvéseinket. Oly szám ez m. t. K., mellyel 
nemcsak a vidéki, de egyes országos egyesületek tag
létszámát is felülmúljuk s emelkedni fog még ez a szám, 
ha ismerőseik körében Önök is terjesztik az eszmét s 
igyekeznek annak híveket toborozni, mely célból Év
könyvünkhöz taggyűjtő iveket is mellékeltünk.

Meg kell még említenünk mikénti elintézését a 
múlt évi jelentésünkben ismertetett azon indítványnak, 
hogy „az Évkönyv költségeinek fedezésére az újonnan 
belépő tagokra nézve 50 fillér lefizetése kötelezővé tétes
sék, míg a régi tagok közül e csekély összeget csak 
azoktól szedje be az egyesület, akik ennek megfizetésére 
magukat önként kötelezik“. Múlt évi rendes közgyűlésünk 
az indítványt elfogadta s örömmel emlitjük meg, hogy a 
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régi tagok alig 1—2 kivételével önként felajánlották szives 
hozzájárulásukat s így pénztárunk nagyobb megterhel- 
tetése nélkül szépen kiállított és illustrált Évkönyvet ad
hatunk tagtársainknak, melyből nemcsak egyesületünk 
működéséről nyernek kimerítő értesítést, de abban érde
kes útleírásokat is találnak.

Kedves kötelességet teljesítünk, mikor köszönetün- 
ket és hálánkat fejezzük ki azokkal szemben, akik 
egyesületünket anyagi támogatásban részesítették, vagy 
annak céljait szives közreműködésükkel szolgálták.

Elsősorban emlékezünk meg Pécs város közönsé
géről, mely 1000 kor. segélyt adott, a város tanácsáról, 
mely ügyünket mindig szeretettel istápolta és a Pécsi 
Takarékpénztárról, mely ez évben is 200 koronával 
gazdagította egyesületünk pénztárát.

Egyesületünk iránti szeretetüknek szép tanujelét ad
ták: bold. Bedő Mária, mikor végrendeletileg 200 koronát 
hagyományozott a M. E.-nek, Zsolnay György úr, 
aki 38 K 66 fillért küldött egyesületünk pénztárába és 
egy magát megnevezni nem akaró tagtárs, aki 4.50 koro
nával gyarapította pénzkészletünket. Ez a minden oldalról 
megnyilatkozó rokonszenv fokozottabb munkára serkent
heti az egyesület ezutáni vezetőit is.

Köszönet illeti Suha Rezső városi erdőmester, Bá
lint Ferenc, Girtl Vince, Kolossváry Andor és Wenk 
Ferenc főerdész urakat azért a jóakaratú támogatásért, 
melyben bennünket az erdőkben végzett munkáknál 
részesítettek, nemkülönben a helyi sajtót is, mely a M. 
E.-et törekvéseiben mindig hathatósan támogatta. A 
Pécsi Napló „Turisztika“ című rovatában rendesen 
ismertette az érdekesebb turista mozgalmakat.

Tagtársaink közül a múlt évben elhaltak: Mayer 
Károly egyesületünknek éveken át volt pénztárosa, aki 
az utóbbi években, mint a Madárvédő-osztály pénztá
rosa fejtett ki áldásos tevékenységet, továbbá: dr. Elefánt 
Zoltán, Hainess Károly, Horváth Csongor János, Keesz 
Károly, Késmárky Ivánné, Kött Jenő, Krászonyi Ferenc, 
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özv. Lechner Antalné, Löffler Vince, Mándi Béla, Papp 
Gyula, Pataky Lucidus, Preusz Adolf, Putzer Lajos, 
Razgha Gyula.

Áldás legyen emlékükön!
Ezzel befejeztük az év ismertetését; még csak egy 

kedves kötelesség teljesítése van hátra: köszönetét mon
dani m. t. tagtársainknak a három év előtt belénk he
lyezett azon bizalomért, mellyel az egyesület vezetését 
reánk bízták. Szép és nagy munkát vállaltunk ezzel 
magunkra; nehéz volt a feladat, de igyekeztünk azt — 
mindig csak a M. E. érdekeit tartva szem előtt — 
ügyszeretettel végezni. Ha meg tudtunk felelni a mun
kásságunkhoz fűzött reményeknek: akkor fáradságunk 
bőven meg van jutalmazva; de ha a hozzánk fűzött 
reményeket nem tudtuk valóra váltani, akkor ezt ne az 
ügyszeretet hiányának, hanem erőink gyengeségének 
tudják be.

Mikor most tisztségeinket a m. t. K.-nak rendel
kezésére bocsátjuk, búcsúzóul arra kérjük önöket: 
válasszanak a M. E. vezetésére ügybuzgó, lelkes férfia
kat, akik a zászlónkra írt szép eszméket törhetetlen 
eréllyel, odaadó munkássággal, soha nem lankadó ügy
szeretettel viszik a megvalósulás felé.

Kérjük jelentésünk tudomásúl vételét!



kimutatása az 1908. évről. KIADÁS

Pécs, 1908 december 31-én.

1. Kezelési költségek:
Tisztelet-dijak........................
Szolga fizetése 12 hóra á K 50 
Nyomtatványok........................
Különféle postadijak ....

400
600
236
111

05
25 1347 30

II. Utépités és javítás:
Ut jelzésekre............................. 161 08
Francia-emlékhez útkészités 821 90
Lapisi vadászházhoz hozzájárulás 120 —
Kilátótorony építése .... 10989 46
Uttatarozási napszámok . . . 266 30 12358 74

III. Leltár:
Könyvek beszerzése .... 110 66
Egyéb tárgyak......................... 3 — 113 66

IV. Különféle kiadások:
Évi jelentés költségei.... 748 01
Tagdíjak egyesületekbe . . . 61 40
Italmérési engedély .... 20 70
Pavillonok biztosítása .... 25 49
Örökös tagsági könyvre . . . 100 —
Különféle kisebb számlák . . 530 21
Madárvédő osztály részére . . 16 32
Távbeszélő-dijak.................... 49 —
Kilátótorony kezelési költségei 54 40
Kardos-uti pavillonban eladási
cikkekre................................... 78 12 1683 65

Egyenleg 1908 december 31-én 2731 01

II
Il '1

18234
1
36

hasonlítva teljesen rendben levőnek találtuk.
Ferenc Szigriszt Lajos



A „Madárvédő Osztály“ tisztikara.
Elnök: Várady Ferenc, megyei főlevéltáros;
Titkár: Róna Jenő, főreáliskolai tanár;
Pénztáros: Mayer Károly, pénzintézeti tisztviselő;
Biz. tagok: Buzássy Ábel, Czupy Ede, Drazenovich 

Jenő, Girtl Vince, Dr. Günther Mihály, Jobszt Béla, Kiss 
József, Kolossváry Andor, Marosi Arnold, Pánczél Ottó, 
Pintér Ferenc, Reeh György, Dr. Rónaky Kálmán, Róth 
Miksa, Seeh Jenő, Suha Rezső, Szigethy Antal, Vaniss 
Sándor és Wenk Ferenc.

Az Osztály jelentése.
A Mecsek-Egyesület Madárvédő Osztálya az elmúlt 

évben is törekedett ama feladatot megoldani, melyet az 
Osztály megalakulásakor maga elé tűzött: megértetni a 
nagy közönséggel az állatvédelemnek erkölcsi, nemzet
gazdasági szempontból való fontosságát, megértetni kö
zönségünkkel, hogy emberi mivoltunknál fogva köteles
ségünk a létért való küzdelembe könyörületességet, irgal
masságot, igazságosságot belévinnünk.

Osztályunk az állatvédelem iránti érdeklődést állan
dóan ébren tartani törekedett. Elérte ezt első sorban az 
állat- és madárvédelemre figyelmeztető táblákkal, melyek 
folyton figyelmeztetnek bennünket a hasznos állatok 
iránti kötelességre. A Széchenyi- és Majláth-téren uj 
öntött betűkkel ellátott, az idő rombolásának ellenálló
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táblákat helyeztünk el a következő felírással: Csak a 
szívtelen és tudatlan ember nem védi a hasznos állatokat, 
madarakat.

Többi tábláink helyébe is, ha az anyagiak engedik, 
újakat, tetszetősebbeket fogunk fölállítani mig a régiek 
a Mecseken tesznek majd jó szolgálatot.

Nem egyszer halljuk ama panaszt, hogy dacára az 
Osztály buzgolkodásának, még sincs elég madarunk. Nem 
is egyszerre, hanem csak évek múlva érhetjük azt el, 
amit a szomszéd Styria fővárosában, Grácban vagy Velen
cében láthatunk.

Hogy a jó bánásmód, irgalmas szív mennyire meg
szelídíti a madarakat, arra vonatkozólag érdemes meg
említeni a velencei Piazza di San Marco híres galamb
jait, melyek a környék háztetői alatt fészkelnek és oly 
szelídek, hogy a sétáló közönség tenyeréből eszik ki a 
nekik nyújtott eledelt, melyet az élelmes taliánok 10 
centesimiért árusítanak.

Nekünk is van a Piazza San-Marcohoz hasonló 
terünk: a Széchenyi-tér és vannak a velenceiekhez 
hasonló galambjaink is, melyek bár nem oly szelídek 
még, mint a velenceiek, de idővel olyanok lehetnek, ha 
nálunk is oly kíméletben, jó bánásmódban és védelem
ben fognak részesülni, mint lenn a „lagúnák városában“.

Ezeket a kedves állatokat múlt év óta Osztályunk 
vette pártfogásába s megbízottjai által a téli hónapok
ban naponta kétszer, nyáron egyszer tartotta jól azokat 
eleséggel.

Gondozásunknak meg is lett az eredménye, mert 
az egyre szaporodó galambok mindinkább szelidebbek 
lesznek. A szokásos időben pontosan megjelennek; 
etetőiket már messziről megismerik, köréjük sereglenek, 
várva az eledelt. Az Osztály által nyújtott példa hatott; 
ma már a közönség köréből többen is szórnak eledelt 
a szegény szárnyasoknak s tán nem sok idő múlva 
nálunk is szemtanúi lehetünk azon kedves jelenségnek, 
amit a Piazza S. Marcon láthatunk.

Az Országos Állatvédő Egyesület minden évben 
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úgynevezett „Gyermeknapiért“ ad ki, mely a gyermek- 
lélek nemesedését, finomodását előmozdító állatmeséket, 
az állatszeretetre buzdító költeményeket tartalmaz. Ezen 
gyermeknaptárakból 200 darabot osztottunk ki jó elő
menetelő és jó magaviseletü népiskolai tanúlók között, 
így törekedett Osztályunk elérni, hogy az állatok iránti 
szeretet már a zsenge gyermekiélekbe beplántáltassék. 
Osztályunk köszönettel tartozik az iskoláknak, melyek a 
nemes cél kivitelében oly odaadóan segítenek bennünket.

A közönség köréből nem egyszer felhangzik ama 
panasz, hogy a gyümölcsösökben, kertekben elhelyezett 
fészkelő-odvak nem hozzák meg a várt eredményt. En
nek túlnyomó esetben az az oka, hogy csak kiteszik az 
odvakat, de törődni nem igen törődnek velük. Pedig ez 
nem elégséges. Az odvakat megfelelő időben kell elhe
lyezni, azután ezeknek utána kell nézni, hogy minő ma
darak foglalják el és aszerint eljárni. Osztályunktól min
den évben szokott egy erre vonatkozó utasítás megje
lenni a helyi lapokban. Az idén újabb 30 darab fészkelőt 
helyeztünk el a Mecseken, melyeknek jó részét éneklő 
hasznos madarak foglalták el. Szegényebb embereknek, 
vincelléreknek ajándékoztunk fészkelő odvakat.

A múlt télen is gondoskodtunk a keményebb hideg
ben a madarak etetéséről, nevezetesen a sétatéren, a 
megyei árvaházban, a Tettyén és a Mecseken. A Tettyén 
ez évben egy újabb kisebb etetőt helyeztünk el, nem
különben Bányatelepen is. Inkább a példaadás a célja 
az Osztálynak, hogy a közönség is gyakorolja a nemes 
cselekedetet.

Az Országos Állatvédő Egyesület f. évben is tá
mogatott bennünket kiadványaival; megküldte az „Állat
védelem“ havi folyóiratot. Május hó 3-án 25-ik évi 
fennállásának emlékére országos ünnepélyes közgyűlést 
tartott az Országos Állatvédő Egyesület Budapesten, 
melyre az Osztályt is meghívta. Osztályunkat ez ünne
pélyen az elnök képviselte.

Gyakran vagyunk szemtanúi Pécsett durva, lelket
len állatkínzásnak. Kelleténél jobban megterhelt kocsik 
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rendelik meg a havonként megjelenő „Állatvédelem“ 
folyóiratot, hogy azt fejenként évi 60 fillérért hajlandó 
küldeni. A helyi lapokban egy erre vonatkozó fölhívás 
meg is jelent; sajnos azonban érdeklődők elegendő 
számban nem jelentkeztek.

Mint a múlt évben, az idén is helyeztünk el per
selyeket, egyrészt, hogy ezúton is bizonyos anyagihoz 
jussunk, másrészt, hogy ily módon is figyelmeztessük a 
közönséget az állatvédelemre. Ily perselyek a Tulipán
asztaltársaságnál, egy-két nagyobbforgalmú üzletben 
és a Mecseken levő vendéglőkben voltak elhelyezve.

Osztályunk csak az esetben munkálkodhatik ered
ményesen, ha megfelelő anyagival rendelkezik. Mint az 
előző években, az idén is gyűjtő-iveket bocsátottunk 
jólelkü adakozókhoz, kiknek díszes névsora a következő: 
Báró Biedermann Rezsőné 50 K, Gróf Zichy Gyula 30 K, 
Angol club 20 K, Felolvasás 15 K, Tulipán-Asztaltársaság 
14 K, Modly Béla gyűjtése 12 K, Gróf Benyovszky Móric, 
Centrál, Pécsi Takarékpénztár, Spiesz János, Stern Károly, 
Szautter Gusztáv 10—10 K, Persely 8 K, Schönwald üzle
tében elhelyezett perselyben 6'35 K, Schönwald Imre 6 K, 
Dr. Deutsch Zsigmond, Goldberger József, Hanny Gábor, 
Horatius, Kindl József, dr. Krausz Jenő, özv. Lorencz 
Gusztávné, Straka Ferencz, Szeifricz István, Zsolnay Miklós 
5—5 K, Dr. Jellachich István 4 K, Reich Vilmos, Dr. Wurster 
József 3 K, Kártya-nyereség 2.36 K, Bencze Sándor, Far
kas Irma, Füchsel Arnold, Graits Endre, Graits Böske, 
Hencz Richardné, Dr. Jellachich Károly, Kelemen Gyula, 
Kollár Ferencz, Novotny Ferenc, Szántó Antal, Szuly János, 
Wachter Ede 2—2 K, Birisits Géza, Caflisch Jenő, Csarsch 

Jenő, Daempf Imre, Dinics Ödön, Eibach Emil, Fait Jagello, 
Girardi József, Horváth Antal, Horváth Mór, Károly, Ke
resztény Jánosné, Dr. Kiss Emil, Kiss József, Kovács József, 
Krausze Aurél, Krisztián Gyula, Lajos Ferencz, Lakits Emma, 
Mitzi, Narancsik József, Novotny Ferenczné, Dr. Petrich 
Béla, Pintér János, Róna Jenő, Dr. Schwarcz Vilmos, Siptár 
Lajos, Szigriszt Lajos, Tichy Ödönné, Várady Ferenc, Vende 
Ernő, Zsiga László 1 — 1 K, N. N. 63 fillér, Doniján Izor,
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Sasvári Béla 50—50 fill., Bodó Mór, Császár Gyula, Etti, 
Fekete JózseJ, Hoch József, Holló Alajos, kis Miczi, Kphn 
Mór, Lőwy Anna, Pilisy József, Weiss Zsigmond 40—40 
fillér, Hofer Károly 30 fillér, Istók Jenőke, ózv. Szikoráné 
Tóth K- 20 fillér, Götz Gyula 1 mm. kukorica.

Az adakozók teljes névsorát az Osztály pénztáro
sának halála miatt nem közölhetjük, de azoknak neveit 
akik a jelen kimutatásból véletlenül kimaradtak — 
amennyiben az lehetséges — jövő Évkönyvünkben pótló
lag hozzuk. A pénztári kimutatás is ez okból maradt ki.

A Mecsek-Egyesület Madárvédő Osztálya e helyen 
mond köszönetet a jólelkü adakozóknak és mindazoknak 
kik az Osztályt munkásságában támogatták. Kérjük 
továbbra is a nagyközönség jóakaratát nemes törekvé
seinkhez.

* * *

Ezekben ismertettük az elmúlt évben kifejtett mun
kásságot, de jelentésünkben meg kell emlékeznünk arról 
a súlyos veszteségről, mely Osztályunkat buzgó pénz
tárosunknak, Mayer Károlynak, 1908 december 25-én 
történt elhalálozásával érte.

Mayer Károly egyike volt azoknak, kik Pécsett a 
madárvédelemnek nemes eszméjét terjesztették. A szom
szédos osztrák városokban, különösen Grazban évenkint 
tett látogatásai alkalmával szerzett tapasztalatait igyeke
zett szülővárosában meghonosítani. Már évekkel ezelőtt 
ajándékozott mesterséges fészekodvakat a M. E.-nek, 
mely azokat a Kardos-úti menedékház körül helyezte el; 
a magával hozott etetők mintájára helyben is készítte
tett ilyeneket és nagyszámú ismerősei körében terjesztve 
az eszmét, mind többeket nyert meg a madárvédelem
nek. Buzgólkodásának köszönhető, hogy a szőlőtulajdo
nosok jó része követte az általa nyújtott példát s hogy 
ily módon a madárvédelem eszméje mindjobban elterjedt. 
Osztályunk megalakításában is nagy része volt s mint 
annak pénztárosa fokozott lelkesedéssel szolgálta a szép 
ügyet, melytől emléke elválaszthatatlan.

9*
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A madarak iránti szeretetet ott szerezte künn a 
szabad természetben; fönn az erdőkben, hol annyira 
szeretett tartózkodni és a hol kis dalosait annyi gyö
nyörűséggel hallgatta. Legnagyobb öröme volt, ha zsák
ját hátára csatolva kis családjával bekalandozhatta Me
csekünk rengetegeit s egy forrás mellett megtelepedve 
élvezhette a fárasztó séta utáni pihenés közt aranyos 
kis leánykája csengő kacagását, szerető felesége társasá
gát, ágról-ágra szálló kis dalosai bűvös énekét. Ez volt 
az ő igazi világa, derűs kedélye itt még jobban felvidult, 
jó szive — mely minden szépért és jóért lelkesedett — 
örömtől dobogott, ha az ős természetnek szent templo
mában tartózkodott.

És ez az érző szív örökre megszűnt dobogni; erős 
szervezete nem tudott megbirkózni a kórral, mely ágyba 
döntötte. Itt hagyta szeretett családját, jó barátait; meg
vált kis dalos madaraitól, melyek virágokkal borított 
sírján éneklik el bucsúdalukat.

Ha nem látjuk is többé jóságos egyéniségét, de 
emlékezete élni fog közöttünk. Nyugodjék békében !



A MECSEK-EGYESÜLET

TISZTIKAR ÉS TABUINAK NÉVSORA
1908. ÉVBEN.

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

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

Tiszteletbeli tagok:
Dr. Fejérváry Imre báró, Majorossy Imre,

Vaszary Gyula.

Elnök:
Balog Károly, kir. táblai elnök.

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

Igazgató:
Reeh György, városi tanácsos,

Ügyész:
Pleininger Ferencz, orsz. képv.

Mérnök:
Károlyi Sándor, kultúrmérnök.

Titkárok:
Kiss József főreáliskolai tanár 

(Pécs, Arany János-u. 3.)
Feszti Nándor, törvszéki bíró.

Pénztáros:
Kiss Ernő, pénzintézeti tiszt

viselő (Pécs, Hitelbank).
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Örökös
Baranya vmegye közöns.
Balog Károly
Bánffay Simon (megh.)
Gróf Benyovszky Móricz 

5 Brázay Kálmán (Bpest)
Cackovic Mílivoj
Dr. Dulánszky N. (megír.) 
Förster Béla (megh.) 
Fürst-Reeh Hermin

10 Gillming Ferenc
Goldberger József
Hetyey Sámuel (megh.) 
Honvéd hadapródiskola 
Ivánkovics István (megh.) 

15 Kardos Kálmán
Mándi Béla (megh.)
Myskowszky Emil
Nemzeti Casino
Nagy Valérné (Bpest)

Alapitó
Alt és Böhm
Angszter József
Daláth János
Dellimanich István (megh.)

5 Dischka Győző (megh.)
Dulánszky Adolf
Eisner Dóczi
Erreth Antal (megh)
Erreth János

10 Erreth Kálmán
Dr. Erreth Lajos
Dr. Feszti Károly (megh.)
Glatt Ignácz
Hinka László

15 Höffler Jakab
Höffler N. János
Dr. Kaufer Mór
Kindl József
Dr. Kiss Emil (Dárda)

20 Koszits Kamill
Krasznay Mihály
Dr. Krasznay Miklós
Krausz Béni
Lechner Gyula (megh.) 

25 Littke József (megh.)

tagok :
20 Gr. Pallavicíni Majláth Etel 

Országh Lajos (Kistelek) 
Papnevelő intézet 
Pécs sz. kir. v. közönsége 
Pécsi Takarékpénztár

25 Reeh György
Schapringer Gusztáv (mh.) 
Schapringer Mór (megh.) 
Schönherr Mihály (megh.) 
Dr. Schwarcz Frigyes (mh.)

30 Stern Károly 
Szautter Gusztáv 
Szautter Gusztávné 
Szigriszt Lajos
Szmik Antal

35 Wajdits Gyula 
Walter Antal 
Gróf Zichy Gyula

tagok:
Dr. Mende Lajos
Dr. Mende Lajosné (mh.) 
Nagy Jenő
Dr. Nick Alajos

30 Dr. Pauncz Lipót 
Pintér József (megh.) 
Pozsgay József 
Rothmüller Károly (mh.) 
Schapringer Sándor

35 Dr. Schaurek Bódog
Gr. Schmidegg K.-né (mh.) 
Siskovich Tamás (megh.) 
Skála Venczel
Spitzer Béni

40 Spitzer Lajos 
Szeifritz István 
Szláby Ferenc (megh.) 
Szuly János 
Varga Nagy István

45 Werner Ottó 
Wiesner Rajmár (megh.) 
Zsinkó István (megh.) 
Zsolnay Imre 
Zsolnay Miklós

50 Zsolnay Vilmos (megh.)
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Rendes
Abt Sándor
Agulár Izidor
Almássy István
Alt Dávid
Dr. Altstock Ármin
Dr. Altstock Árminná
Ambach Mihály (Nnyárád) 
Andó Ferencz
Andretzky József
Angszter Emil
Angszter Oszkár
Angyal Lajos
Angyal Pál
Dr. Angyal Pál
Dr. Angyal Pálné
Angyal Samu
Antoni Gusztáv
Dr. Apor Lipót
Armbruszt Nándor
Arnhold Nándor
Asiel József (Vasas)
Asztalos József
Asztalos Nándor
Dr. Auber Tiv. (Mohács)
Auber Vilma
Auguszt Ferencz
Aulik József (Szfehérvár)
Ábrányi Alajos
Ádám Kristóf
Áronffy Józsefné
Dr. Áronffy Rókus
Árpád Gyula
Babics Sándor
Dr. Bahula József
Balás Károly
Balku Dénes
Ballay Húbert
Balog Ignácz
Dr. Balog István
Balog Károlyné
Barbarini Laura
Barla Benő
Dr. Barta József
Bary István
Bauer Zoltán
Bauerle Ferencz

tagok:
Baumann Emil
Báder Vilmos 
Báter János

50 Dr. Bárdos József 
Beck Gyula 
Beck Lajos 
Beksics Gyuláné 
Bencze Bálintné

55 Bencze Sándor 
Benczenleitner Sándor 
Benedek László 
Benkő Mihály 
Benyovszky Manó

60 Berczely István 
Berecz Fidél 
Berecz József 
Berecz Károly 
Berecz Károlyné

65 özv. Berecz Károlyné 
Berecz Sárika 
Beretvás Sándor 
Berger Gusztáv 
Berger Miksa

70 Berkes Antal 
Bernhardt György 
Bertalan István 
Bezerédy Ernő
Dr. Békeffy Remig (Bpest)

75 Biber Mátyás 
Biedermann Tibor 
Bihari Benő (Dárda) 
Birisits Géza 
Dr. Biró Jenő

80 Biró József 
Bitter Illés 
Blancz József 
Blaskovits István 
Blaskovits Kálmán

85 Dr. Blau Adolf 
Blauhorn Mihályné 
Dr. Bodó Aladár 
Bodolay István 
Bokor Ede

90 Dr. Bokor Emil 
Dr. Bokor Emilné 
Bokor Ottó (Sopje)
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Bokross Zoltán
Bolgár Tivadar

95 Dr. Bors E. (Rákospalota) 
Dr. Bors Lajos 
Dr. Bors Lajosné 
Borsody Miklós 
Dr. Borsy Jenő

100 Bosnyák Pongrácz
Bőbel Ferencz 
Böck Béla
Dr. Bőhm Jenő 
Böhm Manó

105 Bőhm Simon
Börötzffy Károly 
Bözsöny Mihály 
Brantusa Vincze 
Braun Ármin

110 Braun Dóra
Breining Leontin 
Breuer Jakab
Dr. Breuer József
Breuer József

115 Breuer Miksa 
Brucker Béla 
Brunner Olivér 
Bubreg János 
Bubreg Nándor

120 Buday Béla
Dr. Buday Dezső 
Buday Klárika 
Budai Sándor
Bugár Ede

125 Bun Gusztáv (Paks) 
Bun Gusztávné (Paks) 
Bun Lajos (Paks) 
Bun Lajosné (Paks) 
Burgics Nándor

130 Dr. Buzagits István 
Buzás József 
Buzássy Ábel 
Dr. Büchlcr Dávid 
Cackovic Milivojné

135 Caflisch Jenő 
Caflisch Kristófné 
Chinorányi Ede 
Dr. Cholnoky Ferencz 
Crottier Károly

140 Csarsch Dezső (Újvidék)

Csarsch Jenő 
Csermák Alajos 
Csernohorszky József 
Cserfa Antal '

145 Cserfa Vincze 
Csery István 
Csethe István 
Cséfay Flórián 
Csigó János

150 Csihalek Sándor 
Csillag A. József 
Csincsák Béla 
Csukás Zoltán 
Csurda Henrik

155 Csurgay Béla 
Csermák Ede 
Czermák Győzöné 
Czink Lajos 
Dr. Czirer Elek

160 Czirer József (Kátoly p.) 
Czury József 
Czvetkovics Gy. (Bpest) 
Czvingler Ferencz 
Daempf Imre

165 Daláth Jenő 
Danitz Juliska 
Darázs Sándor 
Darvas Donáth 
Deák János

170 Dekleva Dénes 
Dekleva Ferencz 
Dekleva Ignácz 
Dellin Frigyesné (Apafin) 
Dellin Miczi (Wien)

175 Dr. Deutsch Antal 
Deutsch Béla 
Deutsch Kornél 
Deutsch Miksa (Serajevo) 
Deutsch Miksa

180 Dr. Deutsch Zsigmond 
Dénes Iván 
Dr. Déry József (Bpest) 
Dillmann Antal 
Dinesz György

185 Dinics Ödön
Dirr Frigyes
Dittler Áurél 
Dittler Ottmár
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Dobos Ferencz
190 Dobra ínye 

Dobrozsemszky Mátyás 
Dobszay Antal 
Dobszay István 
Dobszay János

195 Dr. Doktor Sándor 
Domján Izor 
Dombováry Róbert 
Donevall János 
Dorner János

200 Dorner Lajos (Bolmány) 
Doroszlay Lajos 
Döbrössy Alajos 
Dömmel Anzelni 
Drazenovich J. (Bányatelep)

205 Drazenovich Károly 
Dréher Károly 
Driesz Lajos 
Dunántúli Turista Egylet 
Eckstein Vilmos

210 Edvi Gyuláné 
Eger Zsigmond 
Dr. Egry Béla 
Dr. Egry Béláné 
Egry József

215 Ifj. Egry József 
Ehrenfest Mihály 
Eibach Emil 
Eisenhut Antal 
Eiser János

220 Özv. Eiser Jánosné 
Dr. Elefánt Zoltán 
Dr. Elek Fülöp 
Elvers Rudolf (Révpuszta) 
J. Engel Gyula

225 Engel Izidor 
Engel Mihály 
Dr. Engel Richárd 
Dr. Engel Róbert 
Engeszer Miklós

230 Engler Kálmán 
Erdélyi Oszkár 
Erdélyi Vilmos 
Erdős Ottó 
Erreth Edéné

235 Erreth Kálmánná
Erzse Sándor

Eötvös Gusztáv
Eötvös Jenő 
Fabriczy Elek

240 Fail Jagelló 
Fájth Jenő 
Farkas József 
Farkas Tihamér 
Fehér Domonkos

245 Fehér Ferencz
Fejér Győző
br. Fejérváry I.-né (Bpest) 
Fekete József 
Fekete Mihály

250 Fektér Ferencz 
Dr. Felber Arthur 
Dr. Feniczy Ignácz 
Fenyössy Zoltán 
Fenyves Sándor

255 Özv. Ferenczy Istvánná 
Feszti Lehel 
Feszti Nándor 
Feszti Rajmár 
Fichtl Ignácz

260 Filippovits József 
Finkey Pál 
Fischer Benő (Bród) 
Fischer Béla
Dr. Fischer Ferencz

265 Fischer Ferencz 
Fischer Ferenczné 
Fischer Irma 
Fischer János 
Fischer József

270 Fischer Józsefné 
Fischer Márk 
Dr. Fischer Miklós 
Fischer Zsigmond 
Fleischhammer Jenő

275 Fodor Hugó
Dr. Fodor Ignácz 
Dr. Fodor Leó 
Fodor Mór
Dr. Folly Gyula

280 Forgách László 
Dr. Forgon Lajos 
Forray Valér (Pécsvárad) 
Fördös Géza (Paks) 
Fördös Gézáné (Paks)
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Dr. Gyenes J. (Szekszárd)
Gyenes Károly
Gyenes Miksa
Gyikos Péter

385 Gyimóthy Gyula
Gyömörey István
Dr. Gyömörey Zsigmond 
Gyurits Elek
Haffner Vilmos (Bányatél.) 

390 Hájek József
Dr. Hajdú Gyula
Hajdú Imre
Haksch Emília
Haksch Károly

395 Haksch Lajos
Halász Antal
Halász Bernát
Halász József (Dföldvár)
Halász józsefné (Dföldvár) 

400 Haleksy Albert
Halusz László
Hamar Károly
Hamerli Aladár
Hamerli Imre

405 Hamerli József
Hamerli Károly
Hamulyák Böske 
Handwerk F. (Szabolcs) 
Dr. Hang Dániel

410 Hankó Gyula
Hanny Gábor
Hantay Lajos
Dr. Hanuy Ferencz (Bpest)
HanzélyJ. (P.-Szt.-András) 

415 Hardy Sándor
Dr. Harmos Á. (Bányát.)
Hebenstreit János
Heimer Frigyes (Wien)
Heindl Géza (Bányatelep) 

420 Heindl Nándor
Hekinger István
Dr. Heller Ferencz
Hellmich Aranka
Hencz Richárdné

425 Herbert János
Herczeg Oszkár
Hering József
Herman Izidor (Krka)

Herman József (Bród)
430 Herr Ágoston 

Hertzfeld Gyula 
Hillebrand Ferenczné 
Dr. Hinka Miklós 
Hippmann Károly

435 Hirn Lajos
Hirschfeld Alajos 
Hirschfeld Sámuel
Hirschler Artúr 
Hirschler Dezső

440 Hirschler Mór 
Hoch József 
Hofer Ferencz 
Hofbauer József 
Hoffer Kálmán

445 Hoffmann Ferencz 
Hoffmann Henrik 
Hoffmann Lajos 
Hofmeister Ferencz 
Holfeld Pál

450 Holics Gyula 
ifj. Holics Gyula 
Holló Alajos 
Horn Dávid 
Horváth Antal

455 Horváth Böske 
Horváth Csongor Jánosné 
Horváth Dávid 
Horváth Gizella (Paks) 
Horváth István

460 Horváth János
Horváth József
Horváth Margit
Horváth Mór
Horváth Sándor (Paks)

465 Horváth Viktor 
Höffler Jánosné
Dr. HrabéczyJ. (Kolozsvár) 
Hubalovszky Károly 
Huber Lajos (Kiskószeg)

470 Dr. Hugel József (Dárda) 
Dr. Huszár Sándor 
Huziák István 
Igalics Radivoj 
Dr. Igaz Béla

475 Inselt Jenő 
Inselt Samu
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480

485

490

495

500

505

510

515

520

Istók Jenő
Ivanits Miklós (Bpest) 
Iványi Zsigmond 
Izraelita hitközség 
Jáhl Jenő

Dr. Jahoda Gábor
.Jakab Béla 
,Jakobi Fülöp 
Jancsics Lajos 

'Jancsics Milán 
Jancsics Gyula 
Jankovits József

‘Jankovits Vilmos 
Járányi János 
elenek Ignácz 
Or. Jellachich István 
Jellachich Ilona
Dr. Jellachich Károly 
Dr. Jellachich Lajos 
Dr. Jellachich Lajosné 
,Jellachich Mariska 
'Jeszenszky Antal 

Jeszenszky Kálmán 
Jeszenszky Lajos 
Jeszenszkyy Mihály 
Jeszenszkyy Sarolta 
Jezevits József 
Jilly Gyula 
Jilly Viktor (Dárda) 
Jobszt Béla 
Dr. Johann Béla 
Junász Józsefné 
Jusztusz Mihály 
Jusztuszz Miksa 
Jüsztl Ede 
Kajdi Mihály 
Kalisch Adolf 
Kallós Adolf (Bpest) 
Kallupka Sándor 
Kait József 
Kait Józsefné 
Kaltnecker Györgyné 
Kaltnecker Károly 
Kammerer Ferenc 
Kammerer M. (Mohács) 
Kammerer M.-né 
Kardos Imre 
Kasza György

525 Kaszapovits István 
Kaszapovits József 
Katona János 
Dr. Kaufer Jenő 
Kaufmann Lajos

530 Kaufmann Nándor 
Kaufmann Nándorné 
Kayser Lajos 
Kádár István 
Kálmán Ede

535 Dr. Kálmán Jenő 
Dr. Kálmán Miksa 
Dr. Kápolnai Zsigmond 
Károly Ignácz 
Károlyi Emil

540 Károlyi Emilné 
Károlyi János 
Károlyi Sándor 
Keil Ferenc 
Kelemen Gyula

545 Dr. Kelemen Mihály 
Dr. Kelemen Mózes 
Keller István 
ifj. Keller István 
Kemény Jenő

550 Kende Alfréd 
Kenedi Nándor 
Dr. Kenessey Aladár 
Dr. Kenessey Aladárné 
Dr. Kengyel Ernő

555 Kerbolt Ferencz 
Kerbolt Pál 
Dr. Kereky Mihály 
Kerese Alfréd
Dr. Kerese György (Sásd) 

560 Kerese Miklós
Keresztény János 
Keresztény socialisták 
Kertész Gusztáv
Kesztyűs segédek

565 Dr. Késmárky István 
Késmárky Iván (Paks) 
Kész István 
Kim Gáspár 
ifi. Kindl József

570 Kinneth Viktor (Dárda) 
Kirchner H. (Szeged) 
Kirchner H.-né „
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Kimer Vilmos
Kirschanek Ö. (Kiskőszeg) 

575 Kisasszondy Géza
Kisasszondy Lajos 
Dr. Kiss Albin (Zircz) 
Kiss Ernő
Kiss Gyula

580 Dr. Kiss István
Jenő 
Jenő 
József

585

Kiss
Kiss
Kiss
Kiss Lajos 
Kissfaludy Zs. (Főhlak) 
Kisszely Antal 
Klapok Alajos 
Klausz Endre
Klauber Izsó

590 Klein Ármin
Klein Mór
Klekner Alajos
Klekner Ferencz (Kökény) 
Kiéber Antal

595 Klie Lajos 
Klingenberg Jakab 
Klobucsár József 
Knapp József 
Dr. Kobilicz Elek

600 Kóbor testvérek
Koch Kálmán
Koch Richárd (Bpest) 
Kocsák József 
Koharics N. János 

605 Koharits Károly
özv. Koharits Károlyné 
Kohn Pál
Kohn Oszkár (Mohács) 
Kókay Ferencz

610 Kolossváry Andor 
Dr. Kollár Győző 
Kolmár Mavró 
Komlós György 
Komócsy István

615 Komposcht Alfonz 
Dr. Koncz Adolf (Mohács) 
Dr. Koncz Adolfné „ 
Koncz László „
Koncz Miklós

620 Kondor Béla

Konkoly Ágoston 
Konvalinka Riza 
Korompay Antal 
Kóos Dénesné

625 Koós Ottó (Budapest) 
Kopáry Gyula (Abalíget) 
Dr. Kopcsányi Károlyné 
Kopjár Antal 
Kóródy Miklós

630 Kossa Aladár 
Koszér János 
Dr. Koszits Ákos 
Kosztella J. (Petrozsény) 
Koszter Károly

635 Kovács Albert 
Kovács Antal 
Kovács Bernát 
Kovács József 
Kovács Juliska

640 Kovács László 
Kovácsffy Kálmán 
Kovácsics János 
Kovácsics József 
Kőberling Károly

645 Kőnig Gusztáv 
Körmendy József 
Körmendy Károly 
Körösztös Józsefné 
Dr. Kővágó P. (K.-Szőllős)

650 Kövécs József 
Kövessy Albert 
Kraft János (Bányatelep) 
Krasznay Mihály (Siklós) 
ifj. Krasznay Miklós

655 Krausz Arnold 
ifj. Krausz Béni 
Krausz Béla 
Dr. Krausz Jenő 
Krausz Miksa

660 Krausz Mór
Krausz Mór 
Krausze Aurél 
Krausze Ignácz
Dr. Krausze Jenő (Bpest)

665 Kremling Károly 
KrigI Nándor 
Kristóf József (Bányatelep) 
Krisztián Gyula
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Dr. Kronesz József
670 Kühnel Márton (Kárász) 

Ladányi Lajos 
Lajer Nándor (Előszállás) 
Lajos Gyula 
Lajos Ferencz

675 Lajos József 
Lakatos Dénes (Baja) 
Lakits Ferencz 
Lakits Gizi 
Lakits Gyula

680 Lakits Margit 
Lang Jakab 
Lange Gyuláné 
Lantos Flóris 
Dr. Lauber Rezső

685 Dr. Lauber Rezsőné 
Lauber Viktor 
Lauber .Viktorné 
Lányi Ödön 
Lechner Kornél

690 Léderer Ferencz 
Lehel Viktorné 
Lehr Izidor 
Leichner és Fleischer 
Leipnik Sándor

695 Dr. Leitner Nándor 
Lengváry Lajos 
Lengyel Adolf 
Lengyel János 
Lenkei Lajos

700 Légár Hugó 
Dr. Liber György 
Liebscher Vilma 
Gróf Lippe Herman 
Littauer Mihály (Baja)

705 Littauer Mihályné (Baja 
Littke Ernő 
Littke József 
Littke Józsefné 
özv. Littke Józsefné

710 Littke Lőrincz 
Dr. Lóránt Lipót 
Lovass Gyula 
Lovinus József 
Dr. Lobl Gyula

715 Lövi Ernő
Dr. Lövi Ignácz

Dr. Ludvig Ferencz 
Luisser Jenő 
Luisser Viktorné

720 Dr. Lukács A. (Kolozsvár) 
Lukács Aladár 
Lukács Sándor 
Lukrics István 
Lukrics Kálmán

725 Madarász Béla 
Dr. Madarász István 
Magdits Gáspár 
Magenheim József 
Magyar Károly

730 Magyarász Ferencz 
M. T. T. E. (Bpest) 
M. T. E. B. O. csütört. ászt 
M. T. E. B. O. pénteki „ 
Majorossy Imre

735 Majorossy Viktor 
Makay István 
Makara Iván 
Dr. Maiéter László 
Mandl Márk

740 Marossy Arnold 
Martinek Herman 
Marton József 
Marton Miksa 
Marx József

745 Marx Nándor 
Marxreiter Győző 
Mattyasovszky Jakab 
Mattyasovszky Jakabné 
Mattyasovszky Margit

750 Mattyasovszky Teryke 
Mattyasovszky Tibor 
Mautner Zsigmond 
Maximovics Sándor 
Mayer Károlyné

755 Mándoky Sándor 
Márton Sándor 
Mecz Géza 
Mestrics Imre 
Mestrics Jenő

760 Metz József 
Méhes János 
Mérő József 
Mihálffy Árpád 
Mihálffy Dénes
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Oberhammer Antal 
Obermayer Géza 
Oczwirk Ede [Bányatelep] 
Odor Gyula

865 Opris Péter 
Orczán Sándor 
Orf Gáspár 
Orlovszky Sándor 
Oroszy Sándor

870 Dr. Orsós Ferencz 
Oszvald Ferencz 
Ott Béla 
Ott Márton 
Öertzen Gusztáv

875 Pain Emil
Papp István
Dr. Parragh Antal
Pataki Vilmos [Szabadka] 
Paulay Ede

88o Paunz Adolf 
Paunz Artúr 
Paunz Gábor 
Dr. Paunz Jenő 
Paunz Regina

885 Pazsitzky József 
Pálfy János 
Pálfy Zoltán 
Pánczél Ottó 
Párkányi Norbert

890 Pártos Gyula [Üszög] 
Peitler Imre 
Pelcz Szilárd 
Pendl János
Perczel József [Adorján p.]

895 Perczel Tamás 
Dr. Perls Ármin 
Perls Imre 
Petrás Miklós 
Petrovits Ferencz

900 Petrovits István
Dr. Pécliy Károly [Dárda] 
Péter Ferencz 
Pfeiffer Károly 
Pfeiffer Miksa

905 Philippovits József 
Dr. Piacsek Emil 
Piacsek Gyula 
Piacsek Virgil

910

915

920

925

930

935

940

945

950

955

Piacsek Virgilné
Dr. Piacsek Zoltán
Dr. Pick Ignácz
Pikler József
Pilch Andor
Pilch Antal
Pilissy József
Piller Kálmán [Üszög]
Dr. Pintér József
Pintér Ferencz
Pintér Ferenczné
Pintér János
Pintér Jenő
Pintér Józsefné
Piribauer János
Piribauer Jenő
Pleininger Ferencz
Pleininger Ferenczné 
Plichta Ferencz
Podolay Jusztin
Podvinecz Károly
Pohl Béla
Polgár Károly
Polgári Casino
Dr. Popper M. [Mohács]
Popper Sándor
Porgesz Béla
Dr. Porgesz Miksa
Poszek Géza
Poszek Vilmos
Práger Ede
Prager Samu
Ptacek Viktor
Ptacek Viktorné
Pupp Ferencz
Dr. Radnai Emil
Dr. Radnai S. [Polgárdi] 
Rainer Soma
Rapp Ferencz
Rappay Ignácz [Kaposvár)
Ratkovics Károly
Rauch János
Rácz Izidor
Rácz Sándor
Rák János
Dr. Rásky Béla
Reberics Imre
Reberits Imre

10
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Rechnitz Mór 
Reisch János 
Reéh Aladár

960 Dr. Reéh Dezső 
Reinfeld Imre 
Reinfeld Károly 
Reinfeld Vilmos 
Remes Ferencz

965 Resch János 
Réder Károly [Budapest] 
Réhling János 
Részvénynyomda 
Dr. Révai Sándor

970 Révész Miksa 
Rihmer Aladár 
Rihmer Annikó 
Rihiner Antal 
Roboz József

975 Romeisz György 
Róna Jenő 
Dr. Rónaky Kálmán 
Rónay Lajos 
Dr. Rosenspitz Berta

980 Rosinger Valér 
Róth Aladár 
Róth Miksa 
Róth Pál 
Róth Sándor

985 Rozgonyi Bertalan 
Rozgonyí Florentin 
Rozmanich Timot 
Rózsa Dániel 
Rudié Ignácz

990 báró Rudnyánszky Dezső 
Rudolf János [Jolsva] 
Ruh Ernő 
Ruepprecht János 
Rusz Béla

995 Ruszák János 
Ruvald Ferencz 
Ruzsávy Jánosné 
Ruzsits Lajos 
Ruzsovits József 

1000 Dr. Rüll János [Mohács] 
Saaghy Ferencz 
Saaghy Vincze 
Saaghy Pál 
Salacz Kálmán

1005 Sarkady Gyula
Sasváry Béla
Dr. Sárkány Ármin
Sárospataky József 
Schapringer Rich. [Wien] 

1010 Dr. Schaurek Rafael
Schäfer József
Dr. Schick Jáczint
Schindler József
gróf Schlippenbach István 

1015 Schlesinger Imre
Schlippert Fülöp
Dr. Schmidt Antal
Dr. Schmidt Antalné
Schmidt B. [Bányatelep] 

1020 Schmidt Ferencz
Schmitz Pál [Bpest] 
Schneckenberger Julcsa 
Schneider Fülöp 
Dr. Schneider Káralv

1025 Schnürmacher J. [D.-Tuzla]
Schóber István
Scholz Antal
Scholz Gyula
Dr, Scholcz István 

1030 Dr. Scholcz Istvánná
Schossberger L. [Kerka] 
Schön Károly
Schöner Hugó
Schreiber Jenő 

1035 Schreiber Rezső
Schuber Lörincz
Schultz Ferencz
Dr. Schwarz Gábor
Schwarz Gyula

1040 Schwarz Sam. (B.-Lőcs) 
Dr. Schwarz Vilmos 
Sebes Lipót
Sebők Béla [Darányi
Sebők Géza 

1045 Seeli Jenő
Dr. Seeh Károly
Sefcsik József
Selinger H. [Bród]
Sey László

1050 Sey Tamás
Siklósi István
Sillay Béla
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1055

1060

1065

1070

1075

1080

1085

1090

1095

1100

Simon Béla
Dr. Simon József 
Sipos Gábor, 
Dr. Sipos István 
Dr. Sipöcz Géza 
Sipőcz Istvánné 
Siptár Lajos 
Skrkanek Ágoston 
Slavicsek Antal 
Sneppelt János 
Sohr Sándor
Dr. Solt Lipót [B.-Baán] 
Solti Lajosné [Kassa] 
Solymár László [Villány] 
Somogyi Zsigmond [Paks] 
Soós Ferencz
Soós Nándor 
Soóstó Gyula
Sperl Lajos 
Spiesz János 
Spiesz Viktor
Spiesz Viktorné 
Spitzer Jakab 
Spitzer Vilmos 
Springsfeld Gyula 
Dr. Stein Lajos 
Stein Oszkár 
Steinberger Aladár 
Steiner Eliz
Steiner Pál
Steiner Rezső 
Steiner Simon 
Steiner S. M. 
Steinmetz István 
Stellvag Károly 
Stenge Ferencz 
Stirling Károly 
Streicher Anna 
Streicher József [Paks] 
Straka Ferencz
Stróbl Ferencz [Laskafalu] 
Suara Karmelitó
Sugár Miksa
Sugár Ödön 
Suschnik János
Szabó Antal [Bpest] 
Szabó Béla [Bpest] 
Dr. Szabó Gyula

Szabó Gyula
Szabó Jenő 
ifj. Szabó József
Szabó József

1105 Szabón István 
Szakváry Emil 
Szakváry Lipót 
Számp Ádám 
Szánthó Antal

1110 Szántó Kamii
Szántó Mór
Dr. Szegedy Rezső 
Szeíbert Fülöp 
Szeifritz Antal

1115 Szendrődy Géza 
Szentgyörgyi Béla 
Szentkirályi István 
Szepessy A. [Mohács] 
Szevera János

1120 Szieberth Antal 
Szieberth Nándor 
Szigethy Antal 
Szigethy Antalné 
Szigethy Ede

1125 Szigethy Frigyes 
Szigethy Frigyesné 
Szigethy Lajos 
Szigvárt Béla 
Szikora Edéné

1130 Szikora Gyula [Somogy] 
Szikorszky Tádé 
Szikorszky Juliska 
Dr. Szilárd Ármin 
Dr. Szilvek Lajos

1135 Szírt Károly [Sztlőrincz] 
Dr. Szivér István 
Dr. Szivér Istvánné 
Szlamay Béla [Mohács] 
Szlamay Béláné

1140 Szlapák Rudolf 
Szmodics Ödön 
Szommer Dezső 
Szommer Gyula 
Szontag Károly

1145 Szőke Hugó 
Dr. Szőnyi Ottó 
Dr. Szuly Jenő 
Dr. Sziics Jenő

IQ*
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Szvacsek Mihály
1150 Szvetics Gábor 

Tabak Lajos 
Taizs József 
Dr. Takács László 
Tarlós György

1155 Tauber Gyula [Bród] 
Dr. Tausz Dezső 
Tausz Gyula 
Taussig Ernő 
Telegdy Kálmán

1160 Telegdy Kálmánné 
Teleky József 
Teleki Zsigmond 
Thold József 
Dr. Tichay Alfréd

1165 Tichy Aladár 
Dr. Tichy Ferencz 
Tichy Ödön 
Tihanyi Sándor 
Till István

1170 Dr. Tódorffy D. [Bpest) 
Dr Toldy Béla 
Toll Gyuláné 
Dr. Tolnay Géza [Siklós] 
Dr. Tolnay Vilmos

1175 Tomanek Adolf 
Dr. Torday Ányos 
Tóth Aladár 
Tóth Dezső 
Tóth Illés

1180 Dr. Tóth Kálmán
Tóth Lajos 
Tóth László
Tooth Miksa 
Török János

1185 Traubermann Aladár 
Trixler Aladár 
Dr. Trixler Rezső 
Dr. Tróber Aladár 
Truka József

1190 Tscherne János 
Dr. Tuka Béla 
Tücherer Ferencz 
Tyoszits Sándor 
Ujfalussy Géza

1195 Ullmann Károlyné 
Ullmann Marczel

Unger Hermann [Villány] 
Ursiny Pál [Dárda] 
Vadász Jenő

1200 Vadnay Jenő
Vajda Ferencz
Vaniss Sándor 
Dr. Varga Gyula [Siklós] 
Varga József

1205 Varga Mariska
Varga Nagy Istvánná 
Varga Vincze 
Varsányi Szilveszter 
Dr. Vass Antal

1210 Dr. Vass Bert. [Nvárad] 
Vasváry Tibor 
Vaszary Gyuláné 
Vaszary János 
Vágó Kálmán

1215 Vágó Rezső 
Dr. Vámos Artúr 
Várady Ferencz 
Várady Ferenczné
Váry Elemér

1220 Vásárhelyi Mihály 
Vende Ernő 
Vermes Mihály 
Dr. Vessel Manó 
Veégh Elek [Bpest]

1225 Végh Imre
Végh Lajos
Vérffy Aladár 
Vései József [Pápa]
Vétek János

1230 Vétek Lajos 
Viasz Béla

■ Viczián Antal [Bpest] 
Dr. Virág Ferencz 
Dr. Visy László

1235 Visnya Ernő
Visy Pál [Siklós] 
Vizer Vilm. [Sajósztpéter] 
Vizy György
Vodicska Ferencz

1240 Vogl János 
Votroba János 
Vörös Hiador 
Vörös Mihály 
Dr. Vörös N. [Bodony]



Figyelmeztetés

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

Kérelem.

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

A kirándulások

rövid ismertetése és a jelzések színes táblázata (két 
térképvázlattal) a „fDecsehl útmutató" című 
könyvecskében található. Kapható minden könyv
kereskedésben 40 fillérért; tagok a pénztárosnál 30 
fillér kedvezményes áron kapják.



Hirdetések

Bevásárlásoknál 
sziueskeàjék az 

Évkönyvre hivatkozni.



JSiüfOixxfiolöj*»  újdonság!

A Pathé-lemezek tű nélkül játszanak!
A Pathé-lemezek 
kizárólag a Pathé- 
lemezek számára 
készült hangdo
bozzal játszanak, 
ez a hangdoboz 
azonban minden 
más grammo- 
phonra alkalmaz
ható.

A Pathé-leme
zek használatá

Pathé-gépek árai 45 koronától feljebb. Egy 
külön hangdoboz 10 korona. Lemezek (28 cm. 

átméreíü) 5 korona.

nál a kellemetlen 
tű cserélés szük
ségtelenné válik, 
miután a Pathé- 
lemezek zafirxzej- 
gel játszanak, a 
kellemetlen re
csegés teljesenki 
van zárva és a 
lemezek hatszor 
tartósabbak más 
lemezeknél.

30 K-tól feljebb, lemezek : 
kis lemezek ára 2—3 kor., 
nagy lemezek 4—6 korona.

Egy kitűnő cimbalom ingyen!
Mindenki, aki nálam cimbalmot vagy bármilgen hangszert bérbe 
vesz, az a lefizetett kölcsöndijak fejében — ha annak érté
két elérte — teljesen ingyen megkapja az illető hangszert.

Nagy raktár iskola- és mester-hegedűkben, vonók, fokok 
ts fmhangszerekben, valamint mindennemű hangszer alkat
részek dús választékban kaphatók.

Szakszerű javítóműhely!
A n. é. közönség becses pártfogását kéri, teljes tisztelettel

Lenhardt János 
hangszerkészítő 

Pécs, Király-utca



Kohn Katica divatárusnő
- • "T ù PéCS ----- -"—==

Elismert legnagyobb választás női kalapokban, arc- 
fátyolok, menyasszony-koszorúk és fáíyolokban.

Szolid ú pontos kiszolgálás. Kalapok 1 kor. 20 filf.-tőí kezdve.



Köti Jenő 
mü- és kereskedelmi kertész 

PÉCSETT
Virágkötészet:

Széchenyi-tér 12. szám. — Telelőn 122. szám. 
Kertészet és faiskola:

Siklósi országút, központi temető mellett. — 
Telefon 123. szám.

Ajánlja virágkötészeti dolgait a legújabb és 
~ a legszebb kivitelben.

Állandó készlet nyíló és szobanövényekben.

OOOOOOi
Faiskolai cikkek u. m. gyümölcsfa, díszfa, 
díszbokrok, tűlevelüfák (palánták tavasz- 

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

mentve küldetik.

x x
x
X
X 
X
X
X 
X
X
X

X
X
X 
X
X
X
X 
X
X 
X
X
X 
X
X 
X 
X
X 
X

Mecsek-egyesűleti tag 1891 óta. ■■-------- :

WALLA FERENCZ
órósmester

Pécs, Kossuth Lajos-utca 4. sz.

Ajánlja a n. é. közönségnek 

elsőrendű javítóműhelyét és 
saját rendszerű villamos óráit. 
Szakszerű kiszolgálás! Jutányos árak!



Elsőrendű czég finom munkák elkészítésére.

Skrkanek Ágoston
mázoló, fényező és festékkereskedő
PÉCSETT, Király=utcza 32. és 34. sz.

Specziálista faerezésben.
Mindennemű fa természethiien lesz utánozva.

Dús raktár 

díszítő festékekben 
u. m. : legfinomabb szagtalan parquet-padló-viaksz, 
azonnal száradó padló fénymáz puhafa padlók 
részére. Brúnóiéin fénytelen (matt) bútorok részére, 
fényezőlakk a bútorok fényezésére ; mindennemű 
bronzok, u. ni. ezüst, aczélzöld, kék, vörösréz, alu
minium, úgyszintén mindennemű kész olajfestékeket 

és fénymázakat.

fi legjobb kályhaezüst csak nálam kapható.
Nagyban és kicsinyben.

Olcsó arak. $$ Pontos kiszolgálás. 

Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.



TELEFON 44-29.

Toiirista-, bánya-, kézi- 
és zseblámpákat,

kizárólag újból tölthető 

A CC U M U LATOROK KAL 

ellátva, igen nagy 
fényerővel és hosszú 
égéstartammal ajánl 
najjy választékban 

SZIKLAI ÉS TÁRSA 

BUDAPEST, VII.. BAROSS-TÉR IS. ¡1.

1

1 TELEFON 44-29.



WESZELT I5TV/ÍN
angolsport, gummi- és acéláru cikkek raktára

BUDAPEST, IV., Váczi-utcza 9. szám

Érdeklődőknek bérnientve küld árjegyzéket turista- 
sportczikkekről u. m. hátizsákok, hegymászó czipők, 
himalaya lodengallérok, turista-öltönyök, sweaterek, 
lábszárvédők és sapkákról stb. Szobai testedző-eszközök. 
Kerti sport: mint Tennis, Croquet, Golf, Polo, Hockey.

Téli sportczikkek nagy választékban,
A Rohonczy Columbus-korcsolyák és Achilles boka

szíjak főraktára I
„Les Alexander“ és „Krisztiánja“ versenykorcsolyák. 

I Sport-szánkók, Jéghockey és ezekhez megfelelő 
meleg ruházat.

«FODOR JÓZSEF
fényképészeti és festészeti műterme és nagyitó 

intézete
Pécs, Széchenyi-tér 2. szám (Loránt-palota).

Ajánlja általánosan elis- 
mert legjobb kivitelű I vlly 

w medaillontól életnagyságig. “W
Nagyítások minden legkisebb kép után is. — Platin, 
olaj, pastell és aquarel kivitelben, tájkép felvételek, 

műépitő és műipar tárgyak felvételei.
Különleges gyermek felvételeit, 
művésziesen összeállított családi csoportok. — Tab- 

__= leaux stb. házon kívül is. . ■■:

Pontos kiszolgálás!Mérsékelt árak!



fényesen berendezett

gyógyárú és illatszertárában

olcsó árban, kitűnő minőségben kaphatók:

Francia, angol illatszerek eredeti 
üvegekben kimérve, pipere-szap
panok, crémek, díszfésük, fog
kefék, szivacsok, mindenféle köt
szerek, gummiárúk, háztartási 
cikkek, gazdasági fertőtlenítő és 
~.... gyermek-tápszerek.

Különös figyelmébe ajánljuk öús raktáron levő 

fényképészeti cikkeinket 
fi képek előhiuására sötét kamarát rendez
tünk be, mely t. ueuőinknek bármikor di|- l mentesen rendelkezésére áll. ,———



Igazi élvezetté a kirándulást a
PLÖKL ÉS HAAS-féle

| HÁTIZSÁKOK
c teszik. Kérjen róluk és 1OOO féle turistaczikkről
S képes árjegyzéket

|= PLÖKL és H/1/I5 =
á Magyarország egyedüli turista-üzlete

* Budapest, VI., Andrássy-ut 13. sz.
Mecsek-Egyleti tagoknak 5"/0 kedvezmény.

HfiiSfiiHfiiHfiiHfiiHfiiHfiiHfiiHfiiHfii* ■

fii

fii

BÚTOROK
készen és megrendelés után 
mindenféle stílben kaphatók

BÉCZY 3ÓZ5EF

fii

fii

fii

fii
bútor-asztalos mesternél

Pécs, Díschka Byőző-utcza
(fi tornacsarnok áteilenében.)

16.

fii

fii
fii
■
fiiWfiMfiiWfiiMfiiWfiiMfi’Wfi'WSHfiM

fii
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A pécsi országos kiállításon a legmagasabb díjjal
— állami arany éremmel — kitüntetve.

................... ALAPITTATOTT 1867-BEN. =======

Z1NGSTER JÓZSEF és FM 
orgona és harmonium-gyár

= 1?» C ® T. =

W1RNER-LAUFC8
BPEST

Ajánljuk kitűnő hangú 

és erős szerkezetű cres

cendo, különösen a leg

újabb Iégnyomatu 

(pneumatikái) rendszer 

szerint épült orgonáinkat 

igen jutányos árak mel

lett, művészies kivitelben

Raktáron kitűnő hangú harmoniumok 
minden nagyságban (170 koronától 

ÍOOO koronáig).
Mindennemű javításokat hangolásokat és 

átépítéseket olcsón vállalunk.

Elektromos fújtató berendezések.
Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.



PÉCS, 1888.
Általános kiállításon szép 
és jó munkáért az arany

éremmel.

PÉCS 1907.
Országos kiállításon hala
dásért és jó munkáért az 

aranyéremmel.

JchVarcz Károly
Pécs legrégibb és legnagyobb 

gözfflűfesf észeíe és ruhafisztitása 
vegyi utón

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

----------------------------------------------------------------------- --------------------

Fest és tisztit vegyileg

mindennemű férfi», női», gyermek» és egyenruhát 
függönyt, ágyteritőt, selymet 

úgyszintén

vég- és szőrme-árut
—’ olcsó ár mellett

Plisseerozás minden szélességben.
Pontos kiszolgálás I Pontos kiszolgálás I



O Alapittatott 1793-ban O 

rtOLNÁR JA NOS 
fűszer-, festék-, csemege- és anyagárú-kereskedése 

Király-utca 21. PÉCS Király-utca 21.
(a „Segélyegylet“ mellett)

Az általánosan elismert legjobb minő
ségű hengergőzmalmi liszt raktára.

Van szerencsém a n. é. közönség b. figyelmébe ajánlani

MŰLAKATOS-MŰHELYEMET.
A kül- és belföldön szerzett tanulmányaim képesítenek 
arra, hogy mindennemű lakatos-munkát a legtökéletesebben, 
díszesen, jól és olcsón készítek: rácsozatokat, vaskapukat, 
takaréktüzhelyeket, mindennemű vasmunkát, dísztárgyakat 
sárga és vörösrézből stb. Vízvezetéket, fürdőszoba beren
dezést, házi villanycsengőt, telefont, uj toronyórákat stb.PC7A építő- és mülakatos ütZA PÉCS, Munkácsy Mihály-utca 21. szám



1 .. ...... .............—

s

Cégtulajdonos: HZesseíy Kntal:: Sürgönyeim: fflessely-nyomda

Wesseíy és Horváth
könyvnyomdája

Pécs, Munkácsy ffiihály-utca 9. szám
(a törvényszéki palotával szemben)

Készít modern kiállítású mindennemű nyomtatványokat 
a Iegjutányosabb árban.

Celefom 54. Figyelmes kiszolgálás.

Kisaszondy Lajos
mechanikus és műlakatos 

Pécs 
Mária-utca 32. sz. 
(saját ház) Telefon 279 

•*?/•  fg*



Si-túra a Gyömbérre 1907 husvétkor.

SKABAésPLÖKL
SPORT ÁRUHÁZA

BUDAPEST, VI., Yáci-körut 33. sz.

VADÁSZ FEGYVEROSZTÁLYBÓL 
ÁRJEGYZÉK: Fegyverekről, töltényekről és az 

összes vadász felszerelésekről.

=TURISTA OSZTÁLYBÓL= 
ÁRJEGYZÉK: Ruházatról, hátizsákokról, alumínium 
kulacsokról és dobozokról, turista műszerekről stb. 

TÉLI SPORT OSZTÁLYBÓL 
ÁRJEGYZÉK: Si-felszerelésekről, szánkókról, 

Bobsleighs-ről, korcsolyákról.



fiuber Gyula vasnagykereskedése
Pécs, Király*tlton  0. wz.

legjobban megóvjuk az

ártalmas férgek és hernyóktól,
ha abban a 

rovarirtó madarakat 
szaporítjuk, ezen fe
lette hasznos állatok 
igen gyorsan megho
nosodnak, ha mester

séges 

madárfészek
odvakat
alkalmazunk.

Ezen a magyar Ornitholo- 
giai központ által felülvizs

gált fészekodukból 

állandó nagy raktárt 
tart.

Telefon. 3.


