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figyelmeztetés.
Az erdőben látható fekete-vörös katonai jelzések 

semmi összefüggésben sincsenek az egyesület által 
készített átjelzésekkel.

Kérelem.
Kérjük azokat a tagtársakat, akik nagyobb- 

szabású utazásban vesznek részt, vagy érdekes 
túrista kirándulást (csúcsmászás, gerincvándorlás stb.) 
tesznek, hogy erről az egyesület titkárát értesíteni 
szíveskedjenek. Ilyeneket tárgyaló útleírást vagy 
turisztikai cikket az Évkönyvben leendő közlés cél
jából köszönettel veszünk. Beküldési határidő 1910. 
évi október hó 1.

A M. E. választmánya.

Hivatalos órák
a téli hónapokban minden csütörtökön d. u. ’/jö-tól 
*/27-ig tartatnak az egyesület hivatalos helyiségében 

Városház II. em. 79.
Ugyanott kaphatók az egyesületi jelvények is dara

bonként 1 K 20 f-ért.



Wamter Jenő emléke 
a Magas Tátrában.

Irta :

Dr. Serényi Jenő.





Sűrűn egymás mellett emelkednek a Magas Tátra 
csúcsai a széles Menguszfalvi völgyben. Százados nagy 
némaságukhoz az emberi élet nem egy magasztos ese
ménye s nem egy megrázó tragédiája fűződik. És e 
nagy némaság oly beszédes! Mondákról, regékről mor
mol a patak sziklákon csobogó vize, a völgyek gond
talan vándorának, melyeket onnan a magasból hoz ma
gával, hol az érdes szikla-méhén rejtőző hómezőből 
vékony vizérben kibugyan. Merész, nehéz küzdelmekre 
emlékezteti a hegymászót a hegyoldalon zúgó kövek 
félelmetes kopogása, melynek zaja lassan vész el a mind 
csendesebben felelgető viszhangtól kisérve a feketés ár
nyalatú sziklák vadonéban.

Értem a hegyek beszédét, mert ismerem életüket 
és történelmüket; beszélnek hozzám e komor sziklaóriá
sok, ha utat török magamnak a csúcsok tetejére, vagy 
mikor kigyulladnak az éj apró lámpásai, tengerszemek 
partján heverve, végigsuhan emlékezetem, a sötét eget 
tüzes csóvával végighasító lehulló csillaggal, a múlt 
eseményein a jövő reményeibe. Látom a csúcsokat éles 
körvonalaikkal, melyek között ifjú életem felemelő és 
lesújtó eseményei egyaránt lejátszódtak, s melyek száz
szoros kapcsokkal kötöttek magukhoz. És közöttük 
oly jól érzem magam, végtelenül nyugodtnak, boldognak.

Menguszfalvi völgyi mint gyermek jártam egykor 
tűlevelű fenyveseid alatt és szívdobogva csodáltam csú
csaidat, melyek addig a biztos völgyből voltak álmaim 
s sóvár vágyaim tárgyai s mikor egyszer ismét vissza
tértém hozzád egy ifjú barátom volt oldalam mellett, 
derekunkat kötél övezte, kezünk csákányon nyugodott. 
Magasba vágytunk s diadalmasan vonultunk oromról- 
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oromra. Utunkat nem zárta el akadály — míg egyszer 
a végzetes, kiszámíthatatlan sors elszakította őt oldalom 
mellől örökre, oda ahonnan nincs többé visszatérés. 
Felejthetetlen bajtársunknak, Wachter Jenőnek magasztos 
környezetedben szállott el lelke az Egek Úrához.

Itt hunyta le szemeit, látnoki erővel megérezve a 
halált, mely a hegyek vadon virágai a havasi rózsa és 
szende gyopár hazájában reája várt. Itt hallgattuk a bű
bájos szépségű Poprádi tó partján az ő szavait, melyek
kel a hegyek szeretetét oltotta szívünkbe, — hallgattuk 
mint a parázs mellett virrasztó kurucz őrszemek a táro
gató messze búgó bús zenéjét, a pogány dacú éneket. 
... Elhalt a szó, meghalt a dalnok. Esztendők múltak 
azóta, lassan peregve le az élet kerekén, eltemetve sok 
megtörtént eseményt, mint a fákról lehulló őszi targallyak, 
falevelek az avart, csak az emlékek maradtak fenn 
melyek mélyen kitörölhetetlenül vésődtek szivünkbe, 
agyunkba és amelyek sugalmazták, hogy emléktáblával 
rójuk le külsőleg kegyeletünket, zarándokhelylyé avassuk 
a hegyeket ott, ahol Wachter Jenő — a mester és jó 
barát rövid, meteorszerüen tüneményes pályafutását be
fejezte. *

Közel két esztendeje hagytam el a Menguszfalvi 
völgyet utolsó útjára kisérve le a Mecsek szelíd erdős 
halmai alá elköltözött bajtársamat, míg ismét ott siettem 
felfelé az ismert árnyas úton 1909. május 30-án. Még 
a Magyar Turista Egyesület Egyetemi Osztálya, mely 
azóta megszűnt s helyébe Budapesti Egyetemi Turista 
Egyesület lépett, határozta el az emléktábla felállítását. 
Együtt volt 1909. tavaszán a költség s csupán az en
gedélyt kellett a tábla felállításához megszereznünk s 
elhelyezésének kérdését megoldanunk. A Magyarországi 
Kárpát Egyesület a Budapesti Egyetemi Turista Egyesü
let felkérésére, herceg Hohenlohe uradalmi igazgatósá
gához fordúlt az engedelem megadása végett, — de 
mielőtt ez irásbelileg megérkezett volna, Polnisch Ala
dár, Felső Hági és a poprádtavi menedékház bérlője, ki
eszközölte 1909. május 29-én herceg Hohenlohe főmél
tóságánál, — ki ép akkor Felső Hágiban tartózkodott — 
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az engedélyt s Ő főméltósága elrendelte egyúttal, hogy 
vadásza másnap 30-án, amint megérkezem, velem együtt 
keressen alkalmas helyet az emléktábla céljaira.

Kezdetben a Békástavakhoz és Hincóitavakhoz el
ágazó útnál fekvő óriási morénatömböt szemeltük ki e 
célra, de ez teljesen alkalmatlannak bizonyult, sokkal 
megfelelőbbnek találtam e helyett a Békástavak közelé
ben, a tófalon fenni levő gránittömböt, melyet Tüzelő
kőnek is hívnak. E tömbnek az út felé eső sima falába 
erősittetett be azután, mintegy 3 méter magasságban az 
út színétől, a 80X60 cm. nagyságú és 2 cm. vastagságú 
sötétszürke svéd gránittábla. A munkálatok julius 22-én 
befejést nyertek. Az emléktábla leleplezési ünnepélye 
augusztus 8-ikára tűzetett ki.

Beköszöntött az utolsó nap előestéje. A hegyek 
hosszú árnyékai ráborúltak a mély völgyekre s a szür
kület a fenyvesek felé vette útját, melyek átkarolva, sze
retettel magukhoz vonva rejtegetik mélyükben a Poprádi 
tavat.

Jártál-e már vadvirágos réten virágnyiláskor, hol 
a méhek ezernyi dolgos népe keresi zümmögve napi 
fáradt munka után az oltalmazó kast, vagy láttad-e már 
őszi hervadáskor a nyílként surranó fecskék vándor
csapatát gyülekezés előtt? .... Úgy gyűltünk mi is 
augusztus 7-én a Popráditó Majláth menedékházába. 
Felejthetetlen lesz e nap, ez este annak, aki akkor jelen 
volt. Mi a hegyek beszédes és hallgatag vándorai, kik egy
mást a legtöbb esetben csak hirből, névből ismertük, 
de akiket összehozott egy név, Wachter Jenő nevének 
varázsa, találkoztunk itt a barátságos falak között.

Már tömve van a ház és a hosszú asztal mellett, 
melynél Balog Károlyt, a Mecsek-Egyesület nagytiszteletü 
elnökét körülveszik az egyetemi turisták, naptól barní
tott, viharban megedzett, megpróbáltatásokon átment 
hegymászók serege ül. Vájjon miről folyhat a szó? — 
A mai nap emlékeit fonja össze koszorúba az egyik, 
az elmúlt napok túráit hasonlítja vele össze a másik s 
odaülhetsz bárki mellé, szóbaállhatsz bárkivel: úgy ér
zed testvéred szól hozzád, kinek szívverése, vére rokon 
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a tiéddel, mert a hegyek, a Magas Tátra világa össze
fonja a jelenlevőket egy nagy családdá!

Lámpások tűnnek fel az éjben. Mindnyájan tudjuk 
kik jönnek. Lengyel hegymászók festői csapata lép be 
az ajtón. Egy pillanatra elül a zaj. Klírnék Bachleda „a 
lengyel hegyi vezetők királya“, ahogy e néven tisztelik, 
őszbecsavarodott komoly alakja áll a csoport élén, mely 
az ő vezetésével jött át a Halastótól. Szeretettel vesszük 
körül az egyszerű gorált, ki kora ifjúságától kezdve itt 
éli napjait, ki nemzedékeket vezetett a Tátra csúcsaira, 
ki talán jobban ismeri őket mint bárki más. Majd is
mét új csapat érkezik, Król tanár vezeti őket. Mély 
megilletődés járja át telkemet, amint kezet szorítottam 
vele, ki szintén ott volt a végzetes napon. Szótlanul 
néztünk egymás szemébe, míg gondolatunk messze járt, 
ott annál a daliás magyar fiúnál, kinek szavait két év 
előtt együtt hallottuk utoljára.

A késő éji órákig maradtunk együtt, míg végre 
mindenki pihenőre tért. A legtöbbnek alig jutott valami
lyen hely. Sokan székeken ülve várták az élet új ébre
dését s inkább nélkülöztek, semhogy elmulasszák a le
leplezési ünnepélyt.

A hegyek között egyik nap sohsem olyan mint a 
másik, mindegyiknek új hangulata van, mely csak arra 
nem hat, ki a szürke hétköznapiság köpenyét nem tudta 
levetni fásult kedélyéről. Augusztus 8-ika már kora haj
nalban egyike volt a legszebb tátrai napoknak ezidén. 
Nem gomolygó ködpárák, pásztás eső, hanem mosolygó 
acélkék ég s nevető napsugár köszöntötte a koránkelő
ket. Aki csak tehette a menedékház verandáján keresett 
magának helyet s itt vártuk a még érkezendő barátain
kat és a vendégeket. Végre megjöttek élükön dr. Jordán 
Károllyal, a Magas Tátra régi felkutatóinak egyikével.

Szívélyes fogadtatásban részesítettük mindannyiju
kat. Együtt volt már az ünneplők nagy serege. A lengyel 
Tátra Egyesületet (Towarzystwo Tatrzanskie) dr. Jan No- 
vicki, a lengyel hegymászó osztályt (Sekcya Turystyczna 
Towarzystwo Tatrzanskiego) dr. K. Panek elnök, dr. I. 
A. Król, M. Zaruski, A. Znamiecki és R. Kordys, a 
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Mecsek-Egyesületet Balog Károly elnök és Solymár László, 
a Magyarországi Kárpátegyesületet Lövy Mór az Évkönyv 
szerkesztője, a Magyar Sz Klubot dr. Jordán Károly, Plöki 
Antal és Schleicher Aladár képviselték, az Österreichischer 
Alpen-Club képviseletében Hans Biendl egyesületi elnök 
megbízásából én jelentem meg. Jelen volt azonkívül a 
Magyarországi Kárpátegyesület és a Magyar Turista 
Egyesület több tagja, a lengyel egyesületnek mintegy (a 
később érkezőkkel együtt) 70 tagja, a Budapesti Egye
temi Turista Egyesületnek 25 tagja. Táviratilag és levé- 
lileg jelentették, hogy együtt vannak e lélekemelő ünnep
ségen velünk, dr. Téry Ödön a Magyar Turista Egyesület 
elnöke, a Dunántúli Turista Egyesület, dr. A. Otto és 
Déry József.

Már 9 óra felé járt az idő amidőn lassan megin
dultunk. Két tagbaszakadt tót legény vitte rúdon elöl 
a koszorúkat, melyeket a tábla alá szándékoztunk he
lyezni. Még az utolsó pillanatban a Majláthház derék 
háziasszonya: Polnisch Aladárné is fenyőgalyakból és 
havasi virágokból közéjük akasztott egyet.

Azzal a nyugalmas menetben haladtunk tova hosszú
hosszú sorban, amellyel rendesen komoly túrára szok
tunk ballagni. Valami ünnepies meghatottság fogott el 
mindannyiunkat, minél közelebb jöttünk a Békás tavak
hoz. Valóban még soha hasonló tömegben a Magas 
Tátra hegymászói össze nem gyűltek, még soha nem 
volt esemény, mely a magyar és lengyel hegymászókat 
oly közeli rokon kapcsolatba hozta volna, mint a mai 
emléktábla leleplezési ünnepélye. Mert a lengyelek meg 
tudtak érteni bennünket, — hisz ez évben ép oly kegyet
lenül sújtotta őket is a sors, amidőn február 7-ikén ki
tépte soraikból a lavina, elsodorta a fehér halál itt a 
Magas Tátra csúcsai között kiváló hegymászójukat s 
nemzetük ünnepelt zeneszerzőjét Mieczyslaw Karlowiczot. 
Kiket közös sorscsapás ér, azok közösen is tudnak 
érezni.

Másfél órai menetelés után elérkeztünk az emlék
hez. A sötét tábla élesen válik el a szürke alapból, 
ragyogó arany betűi a következő sorokat tartalmazzák:



WACHTER JENŐ 
t Simontorony — 1907. aug. 8. 

Emlékének
bajtársi kegyelettel

a Budapesti Egyetemi Turista Egyesület.

Láttunk az ihlet, a lelkesedés pillanatában... 
Az örömök tiszta forrásánál, 
Szilaj voltál mint bérei zerge 
Elszakadtál tőlünk ... 
Könnyeink kisérnek ...

E sorok magyarázatot nem igényelnek. Aki körül 
tekint itt a környezeten, hol maga előtt látja a Magas 
Tátra legideálisabb csúcsait, a gyönyörű kilátást nyújtó 
Tengerszemcsúcsot, a koronás Tátracsúcsot s a fekete 
falú dacosan előrehajló Simontornyot, vagy messze szár
nyal tekintete a Bástyagerincen túl a Kriván felé és 
végig a Menguszfalvi völgyön az Alacsony Tátra kékes 
halmain át a magyar róna felé, meg fogja érteni, ki volt 
nekünk az, kinek nevét kőbe véstük — ki volt nekünk 
Wachter Jenő!

Eltartott még egy jó félóráig, míg mindnyájan 
összegyülekeztünk. Időközben új lengyel társaságok ér
keztek a Tengerszemcsúcson át a Halastótól. A szikla
tövébe odahelyeztük a koszorúkat, középre a szülők és 
a Budapesti Egyetemi Turista Egyesület örökzöld hatal
mas koszorúit, melyek széles fehér selyem szallagjain e 
szavak állottak: „A bánatos szülők egyetlen gyermekük 
emlékének“ — „felejthetetlen bajtársuknak a Budapesti 
Egyetemi Turista Egyesület.“ — A lengyel hölgyek, nők 
és leányok pedig teleszórták a sziklaalját frissen szedett 
havasi virágokkal, csokrokkal.

Ünnepi csendben szólalt fel dr. Komarnicki Gyula, 
a Budapesti Egyetemi Turista Egyesület elnöke.

„Az emberek közötti barátságnak, összetartásnak és 
ragaszkodásnak legerősebb alapja valamely közös esz
méért való lelkesedés. Ott ahol valamely szép eszme 
együttes ápolásra talál, ott fejlődik ki az igazi, nemes 



— 9

értelemben vett barátság. E legerősebben ható eszmék 
és érzések egyike, mely az embereket összehozni képes 
a természet őszinte szeretete, az érette való rajongás.

Szép, hatalmas, változatos a természet. Máskép 
nyilvánulnak szépségei a rónán, máskép a hegyek között 
s aszerint különbözők lesznek azok a benyomások, 
melyeket ennek, vagy annak szemlélete bensőnkben 
előidéz.

Csodálatos, hogy ép a magas hegység, melyben 
pedig a természet szépségei a leghatalmasabban nyil- 
vánúlnak meg, nálunk magyaroknál úgyszólván ismeret
len fogalom." Akadtak ugyan nálunk is, akik kivonúltak 
a hegyek közé, hogy itt áldozzanak a természet iránt 
érzett szeretetöknek, de ezek ritkaságszámba mentek. S 
különösen a magyar ifjúság, melynek elsősorban lett 
volna itt fenn helye, tartotta magát távol a magas 
hegyektől. Most azonban ha körültekintünk soraink 
között, látjuk hogy folyton szaporodik azoknak száma, 
kik évről évre felkeresik a magas hegyeket, hogy itt 
éljenek át felejthetetlen órákat, hogy az elmúlt küzdel
mekből eltörölhetetlen emlékeket vigyenek magukkal a 
jövőre. És amidőn ezt látjuk, lehetetlen hogy vissza ne 
gondoljunk arra, kiről azt állítjuk, azt valljuk hogy ő 
volt az, ki nekünk fiataloknak szivébe oltotta ,a magas 
hegyek igazi szeretetét.

Kedves Barátaim, Budapesti Egyetemi Turista 
Egyesület tagjai I Mi ma összegyűltünk, hogy egy el
költözött bajtársunknak, boldogéit Wachter Jenő emlékét 
megörökítsük. Barátunk volt ő a szó legnemesebb ér
telmében véve, mert az a barátság, mely bennünket 
összefűzött egy szép eszmén, a magashegyi természet 
szeretetén épült. De nekem azt sugalja valami, hogy 
midőn mi neki ezt az emléket állítottuk, ez nemcsak az 
elköltözött „barátnak szól. Mert Ö több volt nekünk mint 
barátunk, Ö mesterünk, a magas hegység szeretetében 
apostolunk volt. S azt hiszem, hogy mi mindnyájan, 
kiknek hegyi vándorlásaink örök szép kincsekkel gazda
gítják életünket, hálával fogunk mindig megemlékezni 
arról, kinek azt köszönhetjük, hogy felismertük azt a



— 10 —

szépet, ami nekünk most annyi meg annyi élvezetet 
szerez.

Gondoljunk vissza azokra az időkre, mikor még 
csak oly kevesen voltunk, mikor még csak sejtettük, 
hogy mi is lehet az, ami reánk a magas hegységben 
vár. S ekkor jött Ö, beszélt nekünk „a hegyekről, ér
zéseiről, a nagyokról, kik egykoron éltek s most ott 
szunyadnak a glecserek szakadékjainak fenekén, vagy 
lenn a völgyben a havasi virágok alatt“.

Wachter Jenő! Korán, időnek előtte hulltál ki 
sorainkból. Nem tartasz többé velünk mikor kivonulunk 
a hegyek közé, hogy meglessük a kelő, vagy leáldozó 
nap szinpompáját, mikor rózsás fényével bíborba önti a 
hegyeket, — nem állsz oldalunknál, mikor nehéz küz
delemben pendűl a csákány, megfeszül az erős munká
ban minden izom, mikor ott állunk a hulló kövek vészes 
zápora közepette, vagy a diadalmasan elfoglalt ormok
ról belebámulunk a széditőn kavargó ködbe, fergetegbe. 
. ... Te már nem érzed ami érzéseinket, nem élvezed 
ami gyönyöreinket. Magunkra maradtunk!

De azért légy földöntúli életedben is boldog. Tudd 
meg, hogy mi, kik a hegyeket járjuk, mindig hálával 
gondolunk vissza reád, ki bennünket azoknak titkaiba 
bevezettél. Szivünkbe véstük emlékedet s emléked kö
zöttünk maradandóbb lesz, mint azt az ércbe vagy kőbe 
faragott emlék hirdetni képes.

De azért álljon itt e kőtábla. Hirdesse ama százak
nak, kik erre veszik útjukat, akik itt haladnak el, hogy a 
Tengerszemcsúcsról nézzék, csodálják a Tátra fenséges 
szépségét......... hirdesse e tábla azoknak, hogy mi nem
feledkeztünk meg rólad, hanem kegyelettel őrizzük meg 
emlékedet, a Tiedet, ki nekünk barátunk, mesterünk 
voltál, a Tiedet, kit láttunk az ihlet a lelkesedés pilla
natában, az örömök tiszta forrásánál. Szilaj voltál mint 
bérci zerge, elszakadtál tőlünk, de emléked éljen közöt
tünk örökké! “

Dr. Komarnicki Gyula befejezte beszédét, melyet 
németül is megismételt. Szivünkből jött szava, szivünk
höz szóllott az. Könny szökött szemünkbe, lángpír bori



totta be arcunkat. Úgy éreztük Wachter Jenő barátunk, 
hogy Te megjelentél közöttünk, hogy magasba szállott 
lelked ünnepet ült fölöttünk, kik elveidnek gyönge, ki
csinyhitű követői voltunk. De nem érhet a vád, hogy 
megtagadtunk Téged! — felemelt fővel, tiszta lelkiis
merettel mondhatjuk el, hogy egy lépést sem tágítottunk 
attól az iránytól, melyet számunkra kijelöltél. Szellemi 
erődnek diadalmas napja volt a mai nap, magyar és 
lengyel hegymászók impozáns száma hódolt a Te felejt
hetetlen emlékednek.

Dr. Jan Novicki a lengyel Kárpát Egyesület képvi
selője volt a következő szónok. Mélyen átérzett szavak
kal szóllott honfitársaihoz. Beszélt Wachter Jenő idealis- 
musáról, a hegyek iránt érzett rajongó szeretetéről és 
annak ethikai hatásairól, mely őt az ifjút komoly férfivá 
nevelte. Vázolta nagy vonásokban azt a hatást, melyet 
társaira, barátaira gyakorolt — mondván „hol találkoz
tunk mi lengyelek a Magas Tátra csúcsai között magyar 
hegymászókkal? — csak lenn a völgyek mélyén vagy 
egyes látogatott kilátó pontokon! És ma íme csodálat
tal és őszinte bámulattal látjuk, hogy új nemzedék kelt 
életre magyar testvéreink sorai között, kik ép úgy járják 
sorra a csúcsokat mint mi, kik második hazánknak te
kintjük e hegységet.“ Beszédét dr. Novicki magyarul e 
szavakkal fejezte be „legyen Wachter Jenő élete és 
idealizmusa felejthetetlen mintaképe a magyar hegymá
szóknak“.

Nehány szó kíséretében, de őszinte rokonszenvünk- 
kel kísérve helyezte el ezután Balog Károly a Mecsek- 
Egyesület elnöke egyesületének koszorúját.

„A pécsi Mecsek-Egylet képviseletében teszem le 
Wachter Jenő emlékének talapzatára e koszorút. Pécs
nek dicsőült szülötte! Magasra törekvő, hősi küzdelem
nek hoztad áldozatúl ifjú életedet ott, ama zord szikla
torony tövében. Mi sem költhetett fel hosszú, néma 
szendergésedből, sem a természetnek hajnali ébredése, 
sem a jó barátoknak hívó szava, sem forró könnye a 
szerető szülőknek — s íme! feltámasztott halottaidból 
a kegyelet és emléked élni fog örökké.“
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Még Lövy Mór a Magyarországi Kárpát Egyesület 
képviselője tette le rövid és hatásosan szép beszéddel 
egyesülete koszorúját s véget ért a kegyeletes ünnepély.

Utolsó akkordok gyanánt hangzottak még dr. 
Komarnicki Gyula szavai, ki köszönetét mondott a Bu
dapesti Egyetemi Turista Egyesület nevében mindazok
nak, kik ez ünnepélyen megjelentek. Azután szerte osz
lottunk, ki a völgybe tért, ki a csúcsoknak vette útját.

r*I
Késő délutánra járt az idő amidőn lassan botor

káltam a Tengerszemcsúcs ösvényén hazafelé. Egyedül 
voltam. Fülembe csengtek még a szavak s régi epizó
dok fátyolszerü képekben vonultak el lelki szemeim előtt. 
Az emléktáblánál lepihentem. Szembe állottam azokkal 
az arany betűkkel, melyeket megindulás nélkül olvasni 
nem tudok s melyekkel jobban tudok beszélni, mint 
bárki más. Szemeim elkalandoztak a Simontornyra, 
melynek tetején e pillanatban jelent meg három jó ba
rátom alakja, kik csokrot helyeztek e rideg sziklahom
lokra, ez emléktábla fejfájára. És felvetődik bennem a 
kérdés — miért épen Téged ragadott ki a sors soraink 
közül, Téged a legderekabbat, legbátrabbat? Kifürkész- 
hetetlenek a végzet útjai 1 — gyökerében tépik ki a 
százados csert és bántatlanúl suhan végig viharuk a 
mezők gyönge virágszálai felett. Te is erős, hajthatatlan 
voltál elköltözött barátom, akaratodtól nem térithetet el 
semmiféle élő hatalom, ideális elveidnek áldozata lettél 1 
Az idő behegeszti lassan sebeinket, belepi majd fejünket 
a dér, — de a te emléked még akkor is visszatér hoz
zánk, visszatér a nemzedékhez, mely a hegyek között 
zarándokol, oly ifjan és üdén, mint mikor elhagytál ben
nünket, oly diadalmasan mint a regék újra és újra fel
támadó hőséé.



Uti emlékeimből.
Irta:

Buday Klárika.





Nehány évvel ezelőtt Genfben töltöttem pár hó
napot. Már akkor élénk vágyat éreztem, átlépni Helvétia 
büszke bérceit — és megismerni egy kissé Francziaor- 
szágot, nevezetesen a Dauphinét, a melynek mesés szép
ségéről már annyi magasztalót hallottam.

S miután ambicióm az elmúlt nyáron (1907.) a 
grenoblei egyetem francia kurzusára vitt, közel négy hó
napi ott időzésem alatt bőven nyílt alkalmam az ottani 
vidék csodás szépségével megismerkedni.

Már maga az utazás is sok gyönyörűséget okozott. 
Mindig van valami vonzó az utazásban, úgy-annyira, 
hogy az ember akár egész életén keresztül minden na
gyobb szabadság idejét utazással töltheti és betelni még 
sem tud. És ma már mindenki elismeri az utazás rend
kívüli művelő hatását. A figyelmes szemlélő a látottakon 
kívül tapasztalatból is sokat tanúi útközben. Tanúja lesz 
érdekes és tanulságos szokásoknak, kölönböző életfel
fogásoknak és olyan önállóságra tesz szert, a mely alkal
mazkodni tud bármily körülményhez. Megismeri külön
böző vidékeknek természeti szépségeit és megtanúl 
— ha még addig nem tudna — lelkesedni a szabad ter
mészet bűvös bájos közelségében.

Budapestről indulva, első pihenőnk Bécs, azaz 
Wienben volt. Nem lehet célom felfedezni és ismertetni 
a szép és nagy császárvárost; ismeri, csodába mindenki, 
sokan szeretik is, jobban is, mint kellene. En nem sze
retem és dacára, hogy már több ízben jártam Wienben, 
soha sem éreztem ott különösen jól magamat.
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Már Salzburg — a következő pihenőnk — ezer- 
szerte jobban elbájolt. Még visszaemlékezni is milyen 
jól esik reá! Magam előtt látom újra, üdén mosolygó 
zöld hegyeit, virágos utcáit, a Salzach mindkét partján 
elterülő viruló sétányait. Az igaz, hogy a júliusi nap 
dacára pazarul és vígan esett az eső egész nap az 
„esernyő városban“, a hogy Salzburgot a sok esője miatt 
nevezik. Tény, hogy Salzburg a legcsapadékosabb .vá
rosok egyike és állítólag soha nem megy le a nap a 
város fölött a nélkül, hogy eső ne esett volna.

Esernyő alatt jártuk be a várost, mentünk fel a 
Mönchbergre, honnét elragadó kilátásban volt részünk 
az alant elterülő városra és vidékre. Azután megnéztük 
a Mozart emlékeket, a nagy művésznek szép kivitelű 
szobrát, születési házát, a Mozart kútját és egyéb neve
zetességeit.

A színházban az nap estére nagy szabású concertet 
hirdettek, a melynek műsorán magyar zene is szerepelt 
— de mi már akkor a vasúton robogtunk München felé.

Öt napot töltöttünk Münchenben, de tízszer annyi 
idő sem lenne elegendő arra, hogy ennek a művész 
városnak ezernyi szépségével megismerkedhessünk.

Különben ez úttal már harmadik ízben láttam vi
szont Münchent, élvezhettem a sok gyönyörűséget, mit 
mesés gazdagságú képtárai, művészeti kincsei nyújtanak. 
A Pinakothek remek képeit napokon át csodáltam, né
zésüket meg nem úntam, s a művészet iránt mindannyi
szor hasonlíthatatlanúl finomabb érzékkel távoztam 
onnan.

Sok szerencsénk az idővel Münchenben sem volt, 
de azért csak szorgalmasan jártuk a várost, szélben, 
viharban egyaránt. Megismerkedtünk minden nevezetes
séggel — s a mit még eddig mindig elmulasztottam — 
még a Hofbrauhausba is elmentünk — csak éppen az 
impressió kedvéért. Sok lelki gyönyörűségem nem igen 
telt benne, de megismerni mindenesetre érdekes volt.

Münchenből kora reggel indultunk tovább; eleinte 
jelentéktelen, sík vidéken vitt útunk, később azonban
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mind szebbre vált a világ. Az átkelésünk meg éppen 
gyönyörű volt a bódeni tavon Rorschach és Lindau 
között.

Négy óra felé érkeztünk Zürichbe, hol éppen azo
kon a napokon tartották a világszerte híres lövészünne
pélyeket, a melyre néhány százezer idegen érkezett a 
városba, úgy hogy mi is csak nagy ügygyel-bajjal hosz- 
szas keresés után kaphattunk helyet valamelyik hotelben.

A vadász ünnepély Svájczban nagy dolog. Minden 
négy esztendőben tartják egyszer és mindig más város
ban. A múlt nyáron Zürich fogadta vendégéül a modern 
Teli Vilmosokat tizennégy napig és felöltözött tisztele
tükre a legizlésesebb piros-fehér és fehér-kék lobogó
díszbe és virág- meg babérkoszorúba.

Az egész város ujjongott, kaczagott ; diadalkapukat 
állítottak a vendégek tiszteletére és népünnepeket rendez
tek. Dalosok éneke, muzsikaszó és raketapattogás hal
latszott egész nap az ünneplő városban.

Mi aztán búcsút vettünk a mulató Zürichtől is, 
Megörült a lelkem, a mint Genf közelébe érkeztünk. 
Kitörő lelkesedéssel, jó ismerősként köszöntöttem a Mont- 
Blanc égretörő, hófehér csúcsait, s a ragyogó, smaragd
zöld szinben tündöklő Rhone folyót, — de elfogódott a 
lelkem a gondolatra, mily tragikus esemény teszi borússá 
azt a színes, illatos világot, mely ott tükröződik a genfi 
tó kékellő vizében. És, mintha Genf mosolygó virányain 
bánatos árny borongna. Derült kék egén örökös fátyol. 
Tavának sötétkék vize mintha valami gyászos történet
ről mesélne. Vagy csak a magyar szem látja ezt így, 
csak a magyar érti meg azt a komor, szivetrázó tragé
diát, a melyről a kék habok suttognak. Azt, a mi ebben 
a fényes, virágos városban történt, a hol minden asszonyi 
szívek legnemesebbike, Erzsébet királyné szíve szűnt 
meg dobogni. Fátyolon lát itt mindent a magyar szem, 
könnyeinek fátyolán keresztül. Azért sohasem olyan vi
dám, olyan derűs neki Rousseau városa, mint más nem
zetek fiának.

És mégis — olyan különös — hogy semmi lát-
2
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ható emlék nem jelöli itt ezt a szívetrázó szomorú ese
ményt. A mikor pedig számtalan emlékezetét találjuk 
Genfben mindazoknak, a kik csak tettek valamit a vá
rosért, a kikkel valami nevezetesebb dolog történt a kék 
vizű tó partján. A hogy lejövünk a vasútról, Louis 
Faurenak, a Gotthard alagút vállalkozójának szobrát 
találjuk, majd II. Károly braunschweigi hercegét. Rous
seau szigetén a Nouvelle Heloise írójának szobrán egyre 
virul is, hervad is a rózsa, s az orosz templom csillogó 
arany kupoláinak közelében felénk mosolyog a híres 
svájczi humorista, Töpffer-nek mellszobra. A Péter tem
plomban megmutatják a nagy Calvinnak székét, a Grand 
Rueben még külön is Rousseau születési házát, vala
mint azt a házat is, hol Liszt Ferenc élt genfi tartóz
kodása alatt. A Piace Neuv-ön emelkedik Dufour gene
rális lovasszobra — csak a magyarok királynéjának 
nincs egyetlen aprócska emléke se, a hova kegyeletes 
imádsággal járulhatna a hármas bérc honából ide vető
dött vándor.

Nekünk magyaroknak kellene szent kötelességünkké 
tenni, hogy legalább is egy emléktáblával jelölhessük 
meg — minél előbb — azt a helyet, hol a gyászos eset 
történt, melyet Genfbe érve mindannyian első sorban 
keresünk.

A Quai du Montblancról talán a legszebb kilátás 
nyílik az Alpesekre. Alkonyaikor a rózsaszínesből az 
ibolyakékbe, majd sárgás, végül halálsápadtra váló színe
ket visszaadni még ecsettel is lehetetlen volna. A tavon 
hajók úsznak alá, telve vidám kiránduló, utazó népség
gel; itt-ott felhangzik egy-egy kis utcai énekes, vagy 
zenész csoport muzsikája. Ócska francia románcokat 
játszanak leginkább, s a gitárnak meg a hárfának, ezek
nek az érzelgős hangszereknek itt még nagy szerep jut. 
Itt a Quai du Montblanc óriási szállójában, a Beau- 
rivage-ban lehelte ki lelkét Erzsébet királyné, magyarok 
nagyasszonya. A hotel előcsarnokából látható az a fa, 
a hol a gyilkosság történt, — az a fa, a mely mellett 
utóljára sétált Erzsébet. Lángoló szíve, lángoló lelke itt 
érzett utóljára ....
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A gyászos eseménynek szemtanúi még most is 
mélyen megindulva, könnyes szemekkel beszélik el, hogy 
ment el még a királyné a hajóra, hogy tért vissza a 
hajó, hogy vitték hevenyészett hordágyon, haldokolva 
a szállóba, — mindent, a mit annyiszor leírtak, a mi 
úgyis be van vésve minden magyar szívébe.

A nyomok legkevésbbé sem kegyeletesek a Beau- 
rivageban, ebben az óriási hotelban. Hol exotikus her
cegek, hol kiváncsi angolok lakják Erzsébet királyné 
halottas szobáját. Hangos lárma, túlságos vidámság zaja 
hallatszik arról a helyről, mely csak rövid pár évvel ez
előtt olyan gyászos, szívetrázó eseménynek színhelye volt.

Sokkal poetikusabbak az emlékek Territetben. A 
genfi tó partjain, Montreux és Chillon közt emelkednek 
ennek a klimatikus üdülőhelynek pazar villái, a Grand 
Hőtel, a melyben a királyné életének utolsó telén lakott, 
a hol királyunk is meglátogatta. Itt áll fehér márvány 
szobra, egyedüli emlékeztető jele dicső nagyasszo
nyunknak.

Ideálisabb helyet ennél, maga Erzsébet királyné 
sem tudott volna választani fehér márvány szobra szá
mára. Terrasse alakban megművelt szőlősorok, közbül 
a Sentier des Roses, lejebb a temető. Itt-ott kivillan 
egy-egy aranybetüs, fehér márvány emlék. Lent a Chil
lon felé vezető úton, a hegyoldalban meghúzódó temető 
alatt, a Piace des Roses-on áll királynénk szobra. A 
carrarai fehér márványból faragott emlék kitünően si
került.

Félkörben sötét ciprusok, halvány levelű platánu- 
sok veszik körül a szobrot. Ebből a sötétes háttérből 
élesen válik ki a vakító fehérségű ülő alak, fejét, a mint 
szokása volt, kezére hajtva könnyedén, míg másik kezé
ben Heine „A dalok könyvét“ tartja.

Nagyon szerette Heinét a bánatos lelkű királyné. 
A párisi Pére Lachaiseben rendbehozatta összedőlt sír
ját és éveken át havonta szebbnél-szebb koszorúkat vi
tetett oda. A királyné utolsó koszorúja Heine halálának 
évfordulóján — 1898. február 17-én — került a költő 

2*  
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sírhalmára. Pármai ibolyából fonták, egy sápadt glycinia 
ággal. És fekete szalagja e koszorúnak a költő egy 
versének idézetét viselte. Rövid sorok, de oly kifejezők, 
s oly fájdalmas világot vetnek a királyné bánatos lel
kűldére. A koszorú szalagjaira e sorok voltak írva:

„Schlafen ist gut, der Tod ist besser 
Freilich,
Am besten ware, nie geboren sein . . .“

Miért, hogy éppen e sorokat választotta a királyné 
bánatos idézetül?

Mert fáradt volt: az élet zarándok útját tövises
nek, göröngyösnek tapasztalta; lelki gyötrelme, mely 
nyugodni nem engedte, mely helyről-helyre űzte mint a 
soha megállapodni nem tudó bolygót, beteggé tette sokat 
kínlódott szívét és vágyott, vágyott ama pihenésre, mely 
nem ismeri az emlékezést.

Genfet elhagyva már csak pár órai út, választott 
el utazásom céljától. De már az első állomáson meg
állítottak bennünket; a francia határállomáshoz értünk 
Bellegardenál, hol az annyira unalmas és alkalmatlan 
vámvizsgálat következett, immáron negyedízben utazá
sunk alatt.

Ezenkívül még két nagyobb állomáson időztünk, 
Chambéry és Culoz-nál; a többi, kisebb állomás mellett 
rohanva sietett el vonatunk, mely gyönyörű vidéken 
vezetett, a savoyai és dauphinéi alpesek között. Óriás 
hegysorok, örökzöld erdőségek, rohanó hegyi patakok, 
majd virághímes mezők követték egymást, s a midőn 
Aix-les-Bains-t — Francziaországnak ezt a világhírű 
fürdőhelyét — elhagytuk, útunk hosszú ideig vitt a nagy 
kiterjedésű, mélységes kék vizű Lac du Bourget mellett.

Szívet gyönyörködtető látvány — és lelkemből 
mondhatom, hogy utamban sem München, sem Bécs- 
nek mesés értékű műkincsei, vagy óriási, nagy arányú 
mozgalma nem leptek meg annyira, nem töltötték be 
telkemet olyan csodálattal és örömmel, mint a magas 
hegyek, örök hófedte csúcsaikkal, mint a vadregényes, 
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természeti szépségekben oly gazdag, bűbájos Savója és 
Dauphiné.

Uj, eddig ismeretlen látkört nyitottak meg lelki 
szemeim előtt, s meleg érzéseket fakasztottak lelkemben. 
Itt éreztem magamat legközelebb az Istenhez, nem a 
nagy, hatalmas teremtő Úrhoz, hanem a szerető, jóságos 
Atyához, ki oly széppé teremtette a földet és a ki nagy 
alkotásaiban oly közvetlenül tud a szívünkre hatni.

S hogy a Dauphiné csodás szépsége messze föl
dön ismeretes és a világ minden tájáról vonzza, az uta
sokat és turistákat, mutatja az az óriási idegenforgalom, 
mely az év minden szakában, de különösen a nyári 
hónapokban Grenobleban lezajlik.

Egy hírneves angol utazó, Mr. Joane így nyilat
kozik Grenoble környékének, a Dauphinének szépségé
ről : „Sem az ecset, sem a toll nem képes visszaadni 
az Isère és Drac völgyének csodálatos szépségét és gaz
dagságát, délszaki flórájának változatos pompáját, vizei
nek, hegyi patakjainak elapadhatatlan bőségét, óriás 
hegyeinek gyönyörű formáit, a melyek egy helyütt ter
mékeny mezőkkel, mosolygó gyümölcsösökkel és szőlők
kel, vagy sötétlő erdőkkel fedvék majd egészen fel a 
csúcsig, míg másutt a kopár, vad és terméketlen szikla
óriások örök hóval borított bércei merednek elénk.“

Maga Grenoble, az azelőtt Dauphiné, most Isère 
département fővárosa, egyike Francziaország legfestőibb 
fekvésű városainak. Első rendű erősség az Isère mind
két partján, nem messze a Drac jobb partjától, mely a 
pompás Graisivaudan völgyben veszi eredetét.

Grenoblenak lakóssága meghaladja a 75000-et, a 
kik közöl mintegy 25000 ember foglalkozik keztyükészi- 
téssel, mely a városnak legjelentékenyebb iparága; van 
azonkívül számos likőr, szalmakalap és cementgyára, 
vasöntője, selyemszövője, s a várost elhagyva bármerre 
sétálunk is a környéken, mindenütt szépen virágzó gyá
rakat találhatunk festői környezetben.

A város régebbi negyedében szűk és keskeny, 
majdnem délvidéki, olaszos jellegű utcákkal bir, mig
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az újabb részeiben széles új utcái, modern, szép házai 
vannak. Legszebb terei a Peace Grenette művészi kuttal, 
remek, modern palotákkal és hotelekkel, a Peace St. 
André, Bayard lovag szobrával, s a Peace Victor Hugó, 
a dauphinéi születésit nagy zeneköltö, Berlioz művészi 
szobrával. Érdekes a Piace St. Claire, az óriási kiterje
désű vásárcsarnokkal, s a Place Notre Dame, a szabad
ság gyönyörű, szimbolikus szobrával.

Gyönyörű épület, a Palais Justice, most igazság
ügyi, egykori parlamenti palota, a mely XII. Lajos és 
1. Ferenc idejéből való.

Templomai közül nevezetes a szent András temp
lom, a XIII. századból, Bayard lovag sírjával. A székes
egyház, (Notre Dame) 14 méter magas, pompásan díszí
tett kőczibóriumával.

Grenoble mint első rendű kitűnő erősség, min
denütt sáncokkal van körülvéve; az lsére mindkét partján, 
a melyeket két kőhíd és egy függő hid köt össze egy
mással, pompás rakódók vonulnak végig. Azonkívül a 
Rachaís és Saint-Eynard lejtőjén épített több ered is 
védelmezi.

Szebbnél-szebb parkjai közöl nevezetes a Jardin de 
Vilié, évszázados fasoraival, gondosan ápolt virágaival. 
Botanikus kertje különösen az alpesi vidékek flóráját 
foglalja magában. Igen szép a nagy kiterjedésű Ilevert, 
az lsére partján, a honnan különösen szép kilátás 
nyílik az örök hótól csillogó Alpesekre.

Említésre méltó Grenoble egyik külvárosa a La- 
Tronche, hegyek által védett, teljesen enyhe éghajlattal, 
festői fekvésű kertekkel és villákkal, mely a városban 
lakóknak kedves kiránduló és üdülő helyül szolgál. Szép 
kis templomában egy ma is élő hírneves franczia festő
művész — Herbey — kitűnő alkotásu Madonnája képezi 
a Grenobleiek főbüszkességét.

Nagyhírű múzeuma is van a városnak, különösen 
értékes természetrajzi gyűjteményével — és nyilvános 
könyvtára, mely 170000 kötetből és több mint 7000 
értékes kéziratból áll. Képtára öt nagy termet foglal el,
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hét teremben pedig művészi kivitelű szobrokban gyö
nyörködhetünk.

Számos iskolái közöl legnevezetesebb természete
sen az egyetem, jogi, matematikai, természettudományi 
és filozófiai fakultással. Ezenkívül közkedveltségüek és 
világszerte ismeretesek már a grenoblei egyetem négy 
hónapos nyelvszaki kurzusai, idegenek részére, a melyre 
a világ minden tájáról sereglenek az érdeklődők, a kik
nek száma a múlt nyáron is megközelítette a hatszázat.

Érdekes nemzetközi társaság találkozik össze egy- 
egy ilyen kurzuson, s a világ minden nemzete képviselve 
van itt. Legtöbb természetesen az olasz és a német, 
ezután az angol és amerikai; sokan voltak Svédország
ból, Norvégiából és Dániából, talán még többen Orosz
országból, Bulgáriából, Törökországból — s a kurzusra 
beiratkozott hallgatók hosszú névsora valósággal érde
kes olvasmányt nyújt az érdeklődőnek.

De valamennyi hallgató között legáltalánosabb 
érdeklődés tárgya volt a kis Go Nhek Ghee, egy tizen
nyolc éves japáni ifjú, aki azonban apró növése folytán 
alig mutatott többet tizennégy évesnél.

Sápadt, gyengén olajszinü bőre, ferde metszésű 
sötét szemei, az első pillanatra elárulták exotikus szár
mazását, de gyermeteg kedélye, kedves mosolygásu 
vidámsága rokonszenvessé tették őt mindenki előtt és 
megjelenése után csakhamar a kis japán lett az egész 
társaság, becéje. Gazdag nagykereskedő atyja küldte 
világot látni és nyelveket tanulni; anyja nyelvén kívül 
még az angolt beszélte kitűnő folyékonysággal. De nagyon 
nehezen tudott akklimatizálódni Grenobléban; folyton 
panaszkodott a nagy meleg miatt és óriási legyezője 
árnyékában rendesen jókat aludt az előadások alatt.

A kis japán ifjú után mi magyarok is — kik 
szám szerint öten voltunk a kurzuson — meglehetős 
érdeklődést tudtunk kelteni. Sajnos azonban, hogy ben
nünket is majdnem annyira megbámultak, mint valami 
ismeretlen, idegen világból jövőt, a kiről még ezelőtt 
éppen semmit sem hallottak, A legtöbben nem is igen
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tudtak róla, hogy Magyarország és magyar nép is léte
zik a föld kerekén, vagy ha akadt, aki a magyarok léte
zéséről tudomással bírt is, csak annyit tudott róluk, 
hogy Magyarország Ausztriához tartozik, fővárosa Bécs 
és hogy a magyarok mind németül beszélnek. Arról 
is volt tudomásuk, hogy a magyar valamennyi muzsikus, 
hiszen a cigányzenét világszerte mindenütt ismerik és 
szeretik, sőt Grenobleban is, a város legelőkelőbb 
mulatójában, a Taverne-ben hetenként egyszer-kétszer 
magyar zene szórakoztatja a közönséget.

Akadtak olyanok is, a kik — hallomás után 
bizonyára — annyit tudtak rólunk, hogy a magyar 
rendkívül gazdag, előkelő és büszke nemzet, ki nagyon 
szereti a pompát és fényűzést. Ismét egy másik, — egy 
előzékeny amerikai hölgy — azt hallotta, hogy Buda
pest a világ legszebb városa.

Hanem arról, hogy ami zengzetes és páratlanul 
szép magyar nyelvünk létezik, arról senkinek sem volt 
tudomása; teljesen általános volt a vélemény, hogy a 
magyar nép ha van is a világon, csakis németül 
beszélhet.

Ami természeti szépségekben oly annyira gazdag 
szép hazánkról alig-alig volt valakinek is tudomása és 
meglepetéssel vegyes csodálkozással hallgatták, ha 
Magyaroszág szépségeiről kezdtem beszélni.

Csupán egy bájos olasz leányka akadt az összes 
ismerőseim között, aki többet is tudott hazánk létezé
séről és szépségéről.

— A szép Balaton tava, oh igen, emlékszem, erről 
tanultam már az iskolában — kiáltott fel egy Ízben — 
a mikor éppen ami tündérszép Balatonunkról meséltem 
neki — gyönyörű lehet a Balaton, de olyan szép még 
sem lehet, mint a Lago di Como, a mélynél szebb 
talán nincs is a világon!

S az egyetemen is csak ilyen mostohán bántak 
el velünk. Mig a többi nemzeteknek mindeniknek meg
volt a saját anyanyelvén is beszélő külön professora, 
minket magyarokat egyszerűen a németek közé soroz-
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tak; és a mikor kérdést emeltünk e miatt, azt válaszol
ták, hogy hiszen a magyarok oly kevesen vannak min
den évben, hogy alig volna érdemes ily csekély számú 
hallgatóság miatt külön, magyarul tudó professort is 
tartani. Ha többen jönnének évről-évre a magyarok is, 
szívesen teljesitenök az óhajtásukat — mondták a pro- 
fessorok — és meg kell vallani, hogy ebben a tekin
tetben az ő részükön állott az igazság.

Máskülönben pedig élénk és kedves élet uralko
dott a kurzuson a hallgatóság között. Az a sok, külön
féle nemzetiségű ember hamarosan és könnyen kötött 
barátságot egymással; érdekes ismeretségek, sőt komoly, 
mély szimpátiák szövődtek közöttük a több hónapi 
folytonos együttlét alatt, amely az elválás után is, a 
további személyes érintkezés hiányában még hosszú 
ideig fent maradt, levélváltás alakjában. így kerültem 
élénk levelezésbe én is, egy moszkvai fiatal orosz 
leánnyal, egy tunisi angol missel, egy Toscana vidéki 
olasz hölgygyei és még többekkel ezen kívül.

Nem hiányoztak azonban az ilyen helyen annyira 
szokásos, sőt majdnem magától értetődő apróbb, nagyobb 
flirtelések sem, s az előadások alatt is gyakran lehetett 
látni valamely sarokban vagy pad szögletében megvo
nult ifjú párt, a kiknek bizonyára, halvány sejtelmük 
sem volt az előadás menetéről.

A legtöbben azonban lelkiismeretes komolysággal 
figyeltek a professzorra és nagyon kedves látványt 
nyújtott a sok diáksapkás kisasszony, amint nagy buz
galommal hajolt jegyzete fölé.

De nem csak a fiatalság volt képviselve a kurzu
son ; számos meglett korú, őszbevegyült urat, jóságos 
arcú, ezüst fürtü nénit hozott művelődési vágya a tudo
mányoknak e kiváló forrásához.

Az előadások kitűnőek, érdekesek. A professorok 
műveltek, előzékenyek.

Különösen szívesen hallgattuk a lágyszavú Mr. 
Rabatel előadását, ki költői lendülettel interpretálta 
nekünk a franczia poéták legnagyobbjainak kitűnő 
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müveit. Egymásután gyönyörködhettünk Corneille, La 
Fontaine, Viktor Hugó, Lamartine, de Musset és a töb
biek örök szép költeményeiben, mig Mr. de Crozals, 
Michel Angelo csodás lényének és művészetének ismer
tetésével gyönyörködtette lelkünket.

Kiválóan érdekes volt Mr. Ruffier-nek sorozatos 
előadása a franczia-forradalom és rémuralom történetéről.

A legnagyobb érdeklődést mindazonáltal Mr. 
Theodor Rosset tudta kelteni a hölgyvilágban; rend
kívül csinos, elegáns megjelenése, kellemes, udvarias 
modora állandó szimpátiát biztosított számára, — külö
nösen a hölgytársaság legifjabb tagjainak sorában, kik 
a tudós tanár ur előadásain mindenkor feltűnő nagy 
számban jelentek meg.

Növelte még a tanárok és hallgatóság közötti 
barátságos viszonyt a minden héten megtartott réunion, 
a hol együtt szórakoztak mind, zene, ének és tánc 
élvezete mellett.

De még ennél is kellemesebbek voltak a heten
ként, — minden szombaton és vasárnap — megtartott 
társas kirándulások a közeli és távoli környék legszebb, 
legfestőibb pontjaira, a hova rendesen egy-két tanár 
kíséretében mentünk.

Egyike volt a legszebbeknek és reám nézve a 
legérdekesebbnek a Grande-Chartreusei kirándulásunk. 
Végtelen varázszsal bírt reám a gondolat, valóságban 
meglátni azt a helyet, melyhez egyik legnagyobb irónk 
neve annyi érdekességgel fűződik.

Korán reggel indulva Grenobleból, három óra 
hosszáig röpített bennünket a vonat a hegyóriások cso
dás világába. Voironnál átszálltunk egy kis hegyi 
vasútra, majd St. Laurent-du-Pcntnál kezdődött az 
utunk legszebb része. Itt a többség gyalog folytatta 
útját, míg némelyek a készen álló öszvéreken vitették 
tovább magukat; ismét mások a nagy, alpesi turista 
kocsikra ültek fel. Ez utóbbiak közé tartoztam én is, 
körülbelül tiz más hölgytársammal, a kik között két dán, 
egy cseh, három angol, egy amerikai, két német és egy



— 27

svéd is volt. Meglehetősen nemzetközi társaság, de jól 
megértettük egymást; közös eszményünk volt, a termé
szet imádása és ez nagyon összehozott bennünket. 
Körülbelül két órai utunk volt, míg Grande-Chartreusebe 
értünk, de csak rövid pillanatnak tetszett ez a két órai 
kocsizás az örök szép erdőségeken keresztül. Mintha 
tündér álomban jártunk volna valahol, melyből csak a 
magasból zuhogva törtető hegyi patakok moraja ébresz
tett bennünket öntudatra.

Maga Grande-Chartreuse, illetőleg a zárda és a 
kápolna 997 m. magasságban van a tenger színe felett. 
Köröskörül hatalmas hegyóriások, fenyvesektől sötétlő 
mélységes erdők határolják.

Ünnepi csend honol az egész tájon és elfogódott 
a lelkem a meghatottságtól, midőn átléptem a kar
thauziak kolostorának kapuját. Míg azelőtt alig-alig 
nyílott meg az ajtó idegen emberek befogadására, most 
állandóan telve van a kolostor a sok, messze földről 
érkezett érdeklődővel, s míg azelőtt néma csendben mun
kálkodtak a buzgó szerzetesek a kolostor szomorú falain 
belül, most zajos, vidám társaság hullámzik fel-alá a 
zárda hosszú folyosóin. Cicerónénk mindenüvé elvezetett 
bennünket ; bejártuk az összes emeleteket, a boltíves 
hosszú folyosókat, szűk kis cellákat, s a gyönyörű kápol
nákat. Megnéztük még a refektóriumot, a konyhát, amely
nek tűzhelyén mindörökre kialudt a tűz, — és a szomorú 
érdekességül temetőt, hol hány szegény, zaklatott szív 
talált csendes, békés pihenőt.

Még nyílnak a virágok a sírokon, de már nincs 
aki szerető gonddal őrizze azokat; üres a kolostor, el
hagyták lakói, a jámbor szerzetesek; elűzte őket békés 
otthonukból a rideg haszonlesés. Ma már minden az 
állam kezében van, s míg a kolostor érdekességeit pénzért 
mutogatják az oda sereglő idegeneknek, a zárda mellett 
egy minden kényelemmel ellátott hotelt nyitott egy élel
mes vállalkozó.

S bár a likőrgyártás titkát magukkal vitték a
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karthausiak, a mostani gyáros mint valódi chartreuseit 
árulja a maga készítette gyenge portékáit.

Esteledett már, amikor hazafelé indultunk, s ezúttal 
én is a gyalogosok csoportjához szegődtem. Rendkívül 
kellemes volt a pár órai séta a pompás karban tartott 
hegyi utakon. Általában nagyon megkönnyítik Franczia- 
országban — úgy mint Svájczban is — a kirándulók 
dolgát a kitünően ápolt és gondozott utak, melyek 
mindenütt, még a legmagasabb hegyek között is vezet
nek. De fel is használja és kellőleg méltányolja is ezeket 
a kitűnő utakat a hálás közönség. Mindenütt turistákkal, 
kirándulókkal, hegymászókkal találkozhattunk, bármerre 
mentünk is. Egyik „autó" a másikat érte a kényelmes 
utakon, mert természetesen sokan voltak, akik a kirán
dulásnak ezt a legkényelmesebb, legmodernebb, — de 
semmi esetre sem legélvezetesebb módját választották.

Legközelebbi kirándulásunk Sassenage volt, egy, 
Grenoble közelében levő kicsiny falucska, csodaszép 
vidéken. Egyik érdekessége szép, román stilüi temploma, 
Lesdiguiéres, a Dauphiné egyik vezérférfiának sírjával. 
Szép a Bérenger marquis kastélya, gazdag képtárával, 
értékes műkincseivel. De legszebb mégis a falutól negyed
órányira fekvő sziklabarlang, amelyhez folyton emelkedő 
festői út vezet, hegyi patakok, vízesések zuhogása közt. 
A szik'abarlang 300 méter hosszú, keskeny, szűk nyílással, 
úgy, hogy csak teljesen meghajolva tudunk belépni. 
Bent teljes sötétség fogad, amit alig-alig képes egy kissé 
bevilágítani a mindenikünk kezében tartott égő gyertya. 
Folytonosan csak csúszva haladhatunk előre a szűk 
barlangban, s a kellemetlenül nyomasztó érzés, mely 
már az induláskor elfogott bennünket, csak fokozódott, 
amidőn egy keskeny, mély szakadék állja útunkat, ame
lyen csak úgy tudunk áthatolni, hogy vezetőnk a szaka
dék szélére ülve, egyik lábát átveti a túlsó oldalra, s 
mig karjaival erősen támogat bennünket, mi az átvetett 
lábán — mint valami eleven hídon — egyenkint átha
ladunk, illetve átcsúszunk, égő gyertyával kezünkben, s 
halálos remegéssel szívünkben. Egyszerre elnémul a
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társaság vidám zaja és míg hangtalanul, némán kúszunk 
előre, én tűnődve gondolkozom azon, miért is kellett 
nekem ebbe a „veszedelmes, nyaktörő vállalatba" bo
csátkoznom; nem lenne-e százszor, ezerszer kellemesebb, 
lelket üdítőbb kint ülnöm most az Isten szabad ege alatt, 
a napsütötte üde, zöld pázsiton, a zúgó hegyi patak 
mellett, ott, ahol a sziklás partok között rejtelmesen 
futnak tova a habok, s a csipkés, remegő levelű páfrá
nyok szelíden simulnak hozzájuk, míg a parton nyíló 
virágok lelke édes illatban száll tova. Mennyire vágytam 
ki újból a szabadba, pedig még egy megpróbáltatás várt 
reánk. Mielőtt tágult volna előttünk az út, át kellett még 
jutnunk az úgynevezett „cheminée“-n, egy valóban 
kéményszerű, igen szűk nyíláson, amelyen ismét csak a 
derék Joseph Lanat, ügyes vezetőnk erélyes támogatá
sával tudunk átvergődni. Valósággal úgy vonszolt ben
nünket egyenkint a kéményen keresztül és nagy meg
elégedéssel élvezte örömkitörésünket, amint megpillan
tottuk a tágas, teremnek is beillő sziklabarlangot, amely
ben kényelmes ülőhelyek szolgáltak pihenőül. A kiállott 
fáradalmak után megpihenve, újra visszatért az eltűnt 
jókedv és ezentúl már kényelmesebb úton haladva ér
tünk ki a szabadba, egy órai földalatti barangolás után. 
Kedélyes uzsonnázás követte a patak partján ezt a kissé 
fárasztó kirándulást és a legközelebbi tramway-vel in
dultunk haza.

Sikerült napunk volt az Uriage-les Bains-i kirán
dulásunk is; rendkívül bájos fürdőhely, a Belledonne 
hegy lábánál, a du Saint Ferrioi grófok kastélyával.

Uriage, mint kitűnő, kénforrású fürdő már a 
rómaiak idejében ismert és nagy használatnak örvendő 
fürdőhely volt, amelyre mutatnak az ősi romok, szobrok 
és művészi maradványok, mely utóbbiak a kastély 
múzeumában láthatók.

Kénes hőforrásait, valamint sós és vastartalmú für
dőjét különös sikerrel használják scrofulásoknál, eccémá- 
nál, valamint mindennemű bőrbetegségeknél.

Újonnan restaurált fürdöháza, casinója, színházzal,
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olvasó-, játszó- és társalgó-teremmel, számos elegáns 
hotele nagy kényelmet biztosítanak a fürdözönek, míg 
százados fáktól árnyalt gyönyörű parkja kitűnő alkalma
tossága a különféle sportnak, tennisnek, croquetnek és a 
franciák által már akkor annyira kedvelt diabolo játék
nak, amelynek szenvedéllyel hódolt már akkor min
denki, amikor még nálunk egyáltalán nem is ismerték.

Délutánonként kitűnő zene szórakoztatja a parkban, 
cukrászdában fel és alá hullámzó közönséget, s a figyel
mes szemlélő szinte felvonulni látja maga előtt itt a 
chicnek, eleganciának, találékonyságnak par excellence 
hazájában a változó divatnak legújabb kreációit.

Egy kis ideig szórakoztat, gyönyörködtet ez az 
előttem elvonuló színes, eleven kép, de azután mind
jobban fáraszt és kábít a folytonos zaj és lárma és sietve 
menekülök a gyönyörű parknak egy kissé csendesebb 
zugába, hol árnyas fák alatt, sűrű bokrok mellett, viruló, 
égően piros rózsák és kék lobéliák között elrejtve egy- 
egy padot találok.

Enyhe, kora őszi délután volt. A késő nyár utolsó 
rózsáinak illata, szellő sóhajtása csókolta körül a park
nak hófehér márvány szobrait. Mély csönd vett körül, 
a fejem fölött gyorsszárnyú fecskék röpködtek, apró 
szárnyaikkal tündökletes ívet rajzolva a csillámló, átlát
szóan ragyogó levegőbe. Túlnan a savoyai hegyek erdő- 
koszorúzta bércei rajzolódtak elém halvány ibolyaködben, 
előttem a hótól szikrázó hegyek szédítő ormai.

Mély csönd vett köröskörül; egyedül voltam itt, 
teljes nyugalomban néhány pillanatig. Egyedül voltam, 
virág nyílásában, madár daliásában, a nagy természet
ben, amelynek ölébe oly szívesen menekül a magányt 
kedvelő lélek.

Turisztikai szempontból bizonyára legérdekesebb 
volt a Chamroussei kirándulásunk; ez egy 2255 m. 
hegycsúcs, melyet fáradsággal bár, de sikerült teljesen 
önerőmből elérnem. Sokan indultunk erre a nagy tourra, 
s Uriage-Ies Bains-t elhagyva, egy csinos falucskán, 
Saint-Martin-d’Uriage-on keresztül haladva bejutottunk
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az erdőbe, s folytonos, csendes emelkedéssel mentünk 
mindig feljebb és feljebb. Mintegy két órai gyaloglás 
után az erdőből egy csinos fensikra értünk, hol nagy 
örömünkre egy szép kis erdei házacska, a Chalet des 
Seigliéres kínálkozott pihenőül. Vidáman helyezkedtünk 
el a fák alatti asztalok mellett, előkerült a hegyi zsá
kokból a sok mindenféle jó dolog, meg a vendéglősné 
konyhájából az illatos kávé, vagy párolgó téa, s jóízűen 
láttunk a reggelizéshez. Oly korán indultunk tudniillik 
a városból — hajnali három órakor — hogy reggelizés
hez nem volt időnk. Elkészülvén ezzel itt, megindult a 
levelező-lapok Írása, amelytől dehogy is maradt volna 
el egyikünk is. És a chalet-ben minden hozzávaló alkal
matosságot megszerezhettünk: kártyákat, bélyeget, sőt 
postaszekrényt is találtunk az ajtóra kifüggesztve, honnét 
mindennap levitte a leveleket a posta a városba.

Egy kis pihenés után friss erővel indultunk neki 
újra a gyalogolásnak, s egynéhány kisebb-nagyobb dom
bon áthaladva, folytonos emelkedés között egy újabb 
fensikot találtunk a Doménon vízmedencével; előttünk 
nagy körben komor kősziklák meredeztek, mögöttük 
újabb erdőcsoport sötétedett, s hogy beléptünk az erdőbe, 
hogy útunkat folytassuk, halk morgás fogadott bennün
ket, mely mindinkább erösbödve végre mennydörgés
szerű robajhoz hasonlított, s az első keresztútnál — 
miután már hosszú ideig haladtunk felfelé a hegyen — 
hirtelen, mint egy vakító fénysugár tűnt fel előttünk egy 
hatalmas vízesés, a cascade de I’ Oursiére.

Alig lehet valami elbüvölőbb látványt elképzelni 
ennél a sziporkázva aláhulló, habzó és tajtékzó víz
tömegnél. »

Száz méter magasból zuhant alá a vízesés, mely 
vizét a Belledonne és La Pra hegységekből aláfutó 
patakokból nyerte.

Köröskörül sötétlő fenyvesek, hatalmas erdőségek 
határolják a kilátást, középütt a zúgva tomboló vízesés, 
tőle alig néhány lépésnyire barátságos kis menház, a 
Chalet de 1’ Oursiére.
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1480 m. magasságban vagyunk már itt és sokan 
vannak közöttünk a kik kimerülve a már eddig tett 
nagy sétától, nem kívánnak tovább gyalogolni és a 
chaletben várják meg a vállalkozóbb kedvűek visszatértét.

Mi elszántabbak pedig egy kis pihenés után me
gyünk tovább, mindig feljebb és feljebb. Mindenikünk 
fáradt már, de egyikünk sem akar lemondani a dicső
ségről, hogy elérte a csúcsot. Az eddig oly élénk kedv 
elnémul egy kissé, nem hangzik már oly vidám kaca
gástól, zajtól az erdő, mindenikünk az útra ügyel, mely 
mindinkább sziklásabb és meredekebb. Az urak előzé
kenyen segítségükre sietnek a hölgyeknek a kapaszko
dásban, vagy odaadják szeges végű hegymászó botjai
kat, hogy könnyebben haladhassunk.

Útunkat a hegyről aláfutó apró kis patakok keresz
tezik, majd azúrszinü tóra találtunk, a sziklaóriásokkal 
körülvett Szent Róbert tóra.

Itt már egyetlen fűszál, lapulevél sincs, csak néhol 
egy-egy silány bokor. És a hegyoldalban színtelen tör
melék jelzi a csúcsra kanyargó sziklaösvényt.

És aztán ismét változik a kép. Mennél föllebb 
érünk, annál gyönyörűbb panoráma tárul elénk és fent, 
a csúcs közelében ismét élénkebb vegetátiót találunk; 
eltűnnek a sziklatörmelékek, a hegyoldalt bársonyos fű 
borítja, békésen legelésző báránykákkal. Egy kicsiny 
pásztorkunyhó áll a hegyoldalban, a csúcson óriási 
fakereszt.

Az első pillanatban meghatva állunk ott mind
nyájan a kereszt lábánál. Szemeink előtt csodás pano
ráma nyílt, fölöttünk a teljesen tiszta ég, felhőtlen nap
sugár, körülöttünk ünnepélyes csönd, melyet csak a 
legelésző juhnyáj méla kolompja zavart meg néha-néha.

Mély megindulásunkból egyik társunk riasztott fel, 
ki az egyik szakadékban friss havat talált, gyorsan apró 
hógolyókat formált és azzal bombázta meghatott kollé
gáit. Természetesen azonnal követőkre talált és csak
hamar vidám hó-csata indult meg az aranyszínű nyárnak 
verőfényében, egy szép és meleg augusztusi délutánon.
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A leereszkedés a hegyről már sokkal gyorsabban 
és könnyebben ment, s leérkezve a 1’ Oursière chalet- 
hez, összeszedtük az ott visszamaradt és jól kipihent 
társainkat. Bizony, meglehetősen kimerülve és elfáradva 
érkeztünk haza, azaz kiki a maga penziójába. Talán 
soha életemben nem esett olyan jól a pihenés, mint 
ezen az estén. De végre is, az ember nem mindennap 
mászik meg egy 2255. m. hegycsúcsot. Ennyi dicsősé
gért valóban megérdemeltük a pihenést.

Már a Bourg d’ Oisans-i ütünk semmi fáradságot 
sem igényelt. Vasúton mentünk odáig, a már szinte 
megszokott gyönyörű vidéken. Uriaget elhagyva első 
állomásul Ville Vizillet érjük, egy rendkívül csinos kis 
hegyi városkát a grenoblei Lesdigiuéres által épített 
gyönyörű kastélylyal.

Utunk még egy alpesi falucskán visz keresztül a 
Grand-Rochail hegység (3070 m.) lábánál elterülő Vil- 
lard-Reymondnál, ahol ismét belekerülünk a havasok 
világába.

Maga Bourg d’ Oisan elég nagy mezőváros, hosszú 
síkságon fekszik, melyet mindenütt óriási hegyek, a 
havasok határolnak; s nem messze a városkától szép 
tóra bukkanunk, a lac Saint-Laurent-ra. A városkának 
három-négy kitünően rendezett, minden kényelemmel 
ellátóit hotelje van, ahol évente számtalan turista fordul 
meg. Ez onnan van, mert Bourg d’ Oisans — kedvező 
fekvésénél fogva — kiinduló pontja a legtöbb nagy
szabású hegyi túrának. Mi ezúttal nem indultunk na
gyobb kirándulásra és csak a távolból gyönyörködtünk 
a merészen égbenyúló hegyormokban, nevezetesen a 
Belledonne három ágában, melyek közül a Pic de la 
Croix 2913 m., a Pic Central és a Grand Pic 2987 m. 
magasak; tetejükön szűztiszta, örök hó csillog, — és 
innen oly közeinek látszik, hogy azt hihetnéd, csak 
könnyű, rövid kis séta a hegyoromnak megközelítése. 
Egy kis sétát tettünk a városka csodálatosan szép kör
nyékén, honnan nagy csokor alpesi ibolyával kezünkben 
tértünk meg. Utunkban ismét gyönyörű vízesést láttunk,

3
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közvetlen a város közelében a cascade de Sarennes-t, 
mely a hegyek között megolvadt glecserekből támadva, 
zúgva törtetett le a magasból. Különben nem is ritka 
jelenség ez a természeti szépség itt, a nagy hegyek 
hazájában.

Vasárnap lévén, még sokat gyönyörködtünk Bourg 
d’ Oisans-ban, a népnek kedélyes, vidám mulatozásá
ban, — zeneszóval, hangos énekléssel járták be az utcá
kat — s a fiatal leányoknak festői, bájos népviseletében.

Vadregényesség szempontjából legbámulatosabb 
volt talán a La Mure-i utazásunk. Vonatunk Grenoblet 
elhagyva, vakmerő hegyi pályán halad tova, hajmeresztő 
kapaszkodások, meredek hegyoldalakon száz öles mély
ségek fölött, glecserszakadékon, zuhatagon keresztül. 
Valóban, a modern technika csodái közé tartozik ez az 
útvonal, számtalan alagútjával, merész ívelésű hidai és 
szédületes magasságú viaduktjaival, melyekkel a nagy 
mélységeket mindenütt áthidalta. Lent a mélységben 
zúgva rohant alattunk a sebes folyású Drac folyó, han
gos búgásával még a vonat zakatolását is túlhaladva 
néha. Kissé félelmes, de valójában mesésen szép volt 
ez az útunk. Pedig ami ezután következett, még az 
eddiginél is több élvezetet nyújtott.

La Mure-nél a már készen álló alpesi kocsira ül
tünk és úgy folytattuk tovább útunkat. Többen ültünk 
a társas kocsin, de mindegyikünket ugyanazon cél ve
zetett: a La-Salette-i búcsújáróhely megtekintése, mely 
messze bent, a hegyek között fekszik, ember nem lakta 
egyedüliségben.

Két órai kocsizás után értük el Corps városkát, 
hol átszállva más kocsira, váltott lovakkal folytattuk 
tovább útunkat. Folytonosan felfelé haladva, mindig 
meredekebb kapaszkodón vitt útunk a folyton kanyargó 
hegyi ösvényen. Útközben apró kis falucskákat láttunk, 
később azok is elmaradtak; sehol semmi élet, ezen az 
elhagyott helyen csupán a természet meleg lüktetése vett 
körül bennünket. Eleinte árnyas erdők között kapaszko
dott kocsink, azután a fák is elhagytak már bennünket,
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s a sziklás hegyoldalban oly keskennyé volt szabva az 
út, hogy alíg-alig fért el rajta kocsink; egyfelől a mere
dek sziklafal védett bennünket, másfelől azonban fene
ketlen mélység örvénylett előttünk, amelyre nézni is 
veszedelmes volt. És folytonosan hallottuk, mint hulla
nak le a mélységbe a sziklatörmelékek, melyek kocsink 
kerekének nyomása által leváltak a sziklaútról.

Sokan féltek is közöttünk, de kocsisunk bíztatott, 
hogy soha még szerencsétlenség nem történt ezen az 
úton; a szent Szűz oltalmába veszi azokat, kik az ő 
tiszteletére vállalkoznak erre a fárasztó, nehéz utazásra.

Nyolc órai kocsizás után, késő este érkeztünk meg 
utazásunk céljához. Előttünk állott a gyönyörű Bazilika 
kivilágított ablakaival, mellette a zárda, hol megpihen
hettünk. Ezenkívül semmi de semmi élet nincs itt fent 
a magasban, egy pásztorkunyhón és juhnyájon kívül.

Notre Dame de la Salette hírneves búcsújáró hely 
a franciák előtt, hova nehéz megközelithetösége dacára 
is számtalanon zarándokolnak el évente. Különösen a 
búcsú napjára jönnek igen sokan. Szeptember 19-én 
van évfordulója annak a napnak, a melyen a nagy csoda 
történt, 40 évvel ezelőtt.

Égy kicsiny pásztorleánykának, a tizenegy éves 
Mathieu Mélanienak megjelent a szent Szűz, több ízben 
is és arra kérte, intse nevében a népet bűnbánatra.

Megjelenése nyomán friss rózsák fakadtak a föld
ből és a már kiapadni készült forrás új erőre nyert, 
mely azóta soha ki nem apadt és a melynek csodatévő 
erőt tulajdonit a nép. A gyönyörű bazilika szentélye is 
telve van a csodás gyógyulás ezerféle jelével, mankók
kal, kötelékekkel és számtalan, márványba vésett hála 
fohászszal.

Kint a templom előtt három szép szobor ékesíti 
a csodatevő helyeket, melyekhez vasárnaponkint kör
menettel járul az áhitatos, hívő nép.

Mi is résztvettünk ezen a hódoló körmeneten 
másnap, vasárnap reggel, mielőtt a templomban a szent
ségekhez járultunk.

3*
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Alig lehet valami megkapóbbat elképzelni ennél a 
körmenetnél, ott kint az Isten szabad ege alatt, távol a 
világ hívságos zajától. A bazilika harangjainak mélyen 
búgó hangja belevegyül a zarándokok énekébe, a mint 
kanyarogva haladnak a hegyoldalon a csodatévő forrásig.

Körülöttünk magas hegyóriások sötétlenek, melyek
nek hófedte meredek csúcsai még a reggeli ködbe vész
nek. Felénk integetnek a távolból a Dévoluy és 1’ Obion 
szép, havas ormaikkal, előttünk egy kisebb hegycsúcs, 
óriási kereszttel ormán.

Valóban, a természet két kézzel szórta itt is szép
ségeit — és alig lehet ennél megfelelőbb, alkalmasabb 
hely a lelki pihenésre, üdülésre vágyónak, a minthogy 
igen sokan is vannak a nagyvilági francia hölgyek 
között, a kik, belefáradva a túlságosan zajos élet forga
tagába és élvezésébe, ide menekülnek a zárda falai 
közé, néhány heti „retrait“-be, hogy lelkileg megujhodva, 
kipihenve vegyék fel újra a nagyvilági élet fárasztó 
igáját.

Az elsoroltakon kívül még sok kisebb-nagyobb 
sétában vettem részt a város közvetlen környékének 
megismerésére.

Különösen a napsugaras, bágyadt őszi délutáno
kon, a mikor nem volt már olyan nyomasztó a hőség, 
jóformán örökösen a közeli hegyeket, erdőségeket jártuk 
és én szép hazámra gondoltam akkor is, a hol olyan 
szép mindig az ősz, a lombok aranyszinből vérvörösre, 
majd fakóra váló hervadása.

Ezenkívül még igen sok nagyobbszabású kirán
dulást is rendezett a curzus vezetősége, a melyben 
azonban az út rendkívül nehéz fárasztó volta, avagy a 
hegymászás sokféle veszélye miatt — leginkább csak 
urak vettek részt, egynéhány merész vállalkozásu, elszánt 
lelkű hölgyet kivéve.

Nevezetesen együttesen voltak Marseilleben a ten
geri kikötők megtekintésére, Avignonban az ősi pápai 
székhelyen, hol remek ó klasszikus színi előadásban 
gyönyörködhettek ; Aix-les-Bains, Pont en Royans,
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Nyers nevezetes látni valói mind sorra kerültek. S a 
nagyobb hegyi túrák közöl a Belledonne hegycsúcsok 
megmászása, a Grand Goulets, Lautaret és végül a 
hegyek királya a Mont-Blanc, melynek ormán meteoro- 
logai állomás hirdeti a tudomány dicsőségét.

Mesés élvezet lehetett ezeknek mindegyike, de 
mindenik több napot igényelt, ami — a tanulás mellett 
— fölötte fáradságos. És a mennyit láthattam is bol
dogsággal töltötte el lelkemet. Mert minden vidéknek 
megvan a maga szépsége és aki igazán szereti a szépet 
bár a havasokat látta is, nem kevésbbé gyönyörködik a 
vadvirágos, hímes mezőben is.

A természet élvezéséhez csak lélek kell. Lélek, a 
mely a természetben otthon érzi magát, a mely fűben, 
fában, harmatban, zuhatagban, sziklában tengerben meg
érzi a teremtő Isten hatalmas és mégis gyöngéd leheletét.

Hazafelé, megfelelő társ hiányában teljesen egyedül 
utaztam. És befejezésül éppen e tényről óhajtanék még 
néhány szót szólani.

Nálunk, szép hazánkban — mint minden, még 
eddig szokatlan dolog iránt — rendkívüli ellenszenvet, 
a lányok pedig — talán éppen ennek következtében — 
még nagyobb gyávaságot tanúsítanak az egyedül való 
utazás gondolata iránt.

Természetesen, sokkal kellemesebb egy kedélyes 
társaság kíséretében utazgatni; de ha ez nem mindig 
lehetséges, miért mondjunk le az utazás kellemességé
ről, a mikor most ezt már egyedül is megcselekedhetjük.

És tapasztalatból mondhatom, hogy bátran utaz
hatnak a leányok kisérő nélkül. Külföldön nem nézik a 
nőket oly féltő és mégis előitéletes szemekkel, mint 
nálunk. Ott már egyáltalán nem feltűnő, sőt teljesen 
megszokott dolog, hogy magános nők, teljesen ifjú 
leányok egyedül utaznak — és a helyett, hogy bármi 
csekély bántódásuk lehetne, mindenütt a legnagyobb 
előzékenységgel, tisztelettel találkoznak.

Természetes, hogy e tekintetben ha nem is
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minden, de legalább is igen sok függ maguktól a nők
től. Egy igazán müveit hölgy bárhol és bármilyen körül
mények között tiszteletet vív ki magának; az igazi 
műveltség pedig éppen abban áll, hogy adott körülmé
nyek között, helyes viselkedésünkkel helyes példát szol
gáltatni képesek legyünk.

Nagyon megkönnyítik az egyedül való utazást a 
külföldön az átutazó nők számára fentartott szálló pen
ziók. Legtöbbnyire katholikus intézetek ezek és vezeté
sükkel szerzetesnők foglalkoznak — de ahol szívesen 
látnak bármely felekezethez tartozó hölgyet is. Minden 
nagyobb, sőt kisebb városban is található ilyen penzió, 
kizárólag hölgyek számára — és minden nagyobb állo
máson nagy betűs annonceok hirdetik a városnak és 
utcának nevét, hol ilyen penzióra lelhetünk, a hova tel
jes bizalommal, minden előleges bejelentés nélkül mehet 
bárki is az egyedül utazó hölgyek közül.

Azt mindnyájan elismerjük, hogy az utazás lélek- 
müvelö hatása tagadhatatlan; egyenrangú az olvasásé
val, sőt a szemléletek közvetlensége folytán mélyebbre ható.

Azért, ha utazni vágyunk és nincs senkink, aki 
elkísérhessen, ne engedjük magunkat visszariasztani üres 
szólamokkal. Induljunk útnak bátran, járjunk éber szem
mel, fogékony lélekkel és térjünk vissza érzésben gaz
dag s a szerzett tudás értékesítésében bőkezű szívvel.



A sexteni dolomitokbol.
lrfak :

Dr. Komarnicki Gyula
es

Komamicki Roman.





(K. R.) Hol először találkozik a déli ég derűje a 
Tauern borongós ködével, hol először ölelkeznek össze 
az Adria lágy fuvallma s a Pó síkság lenge szellői a 
jégmezők fagyos leheletével s az örök tél zordon viha
raival : ott mesék világába illő szép hazát, tündéri pa
lotát alkotott magának a természet: a Dolomitokat.

. . . Midőn réveteg szemmel néha-néha betekin
tettem a messze jövőbe, midőn képzeletem szárnyain 
elszálltam vágyaim, reményeim s terveim sejtelmes 
honába, Jelki szemeimmel a távol ködfátyolán túl egy 
pírban égő hegyláncnak tüneményszerü alakját véltem 
olykor látni. Csak haloványan látszott merész árnyrajzá
nak körvonala s elmosódottan rezgeti a távol aetherében; 
de mikor oly messze, oly elérhetetlenül messze is volt 
tőlem. S mégis csak szép volt e sejtelemszerű bepillan
tás a jövendő Ígéret földébe, szép mint gyermekkorom 
meséinek tündérvilága.

... És ment, a mint jött. A látomány szertefosz
lott, hisz csak légvára volt terveimnek, az álomkép 
elmosódott; csak a vágy lett erősebb, melynek gyakran 
szóllalt meg csábító szava, ha elhozta hozzám távoli 
hegyek üzenetét: Jer közénk!

Mily jó sora is van az ember lelkének; számára 
nem létezik idő és tér. Mily könnyen száll el messze 
tájakra; egy pillanat is sok átrepülni azt a száz meg 
száz kilométert, mely a képzelettől elválasztja a valót!

El is ragadta lelkemet a hegyek csábja; tudj’ 
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Isten, hányszor szálltam e még ismeretlen hegyvilágba 
kielégítetlen vágyaimmal lelkemben s felhatoltam a fel
hőkön túl a magasba, hol megszűnik az élet, a virág, 
a zergék birodalmán és sasok fészkén is túl, s elkalan
doztam napsütötte ormokra, úttalan utakon.. .

Gyönyöröket ígért a szertefoszló álomkép; s nem 
is volt csalfa, mert csodákat mutatott nekem a való. 
Mint a kapzsi, ki összehordta hetedhét országnak kin
cseit, úgy gyűjtötte össze a természet a földkerekségnek 
legszebb szikláit itt, a Dolomitokban. Nem is akadsz 
közöttük jellem nélküli púpos hegyeknek unalmas soro
zatára ; azok a bizarr formák, eget ostromló merész or
mok csupa egyéniség, ihlettel faragott műalkotás. A ter
mészet alkotó és romboló hatalma különös gonddal és 
szeretettel munkálta meg vésőjével e néma szirtek falait, 
hogy ne legyen itt semmi selejtes vagy köznapi, hanem 
remek művet akart alkotni, melyen ne tudjon túlszár
nyalni az emberi képzelő erő, hol a mese is erőtlenül 
hanyatlik vissza a valóság gyönyörei előtt.

Hát még a színek, melyekbe a természet az élet
telen kőóriásokat öltözteté ! A tűzvöröstől a sárgáig, az 
odvak feketéjétől a mész falak vakító fehérjéig nincs az 
a gyakran drasztikus s átmenetnélküli árnyalat, melyet e 
falak magukra nem öltöttek volna. S föléjük borúi a 
sötétkék olasz ég, lábaiknál buja zöld völgyek húzód
nak békésen ringó tavakkal ; aki látta ezt a csodás 
szinpompát, ezt a vibráló szinkeveréket a természet hatal
mas vásznán, aki látta, midőn a nap sugarai életre keltik 
az ezernyi színt s arany fövénnyel hintik be a hegyek 
hideg homlokát, az meg fogja érteni, hogy lehetett 
halhatatlanná a veneziai renaissance nagy mestere. Itt 
a Dolomitok közepette, Antelao alatti kis szülőházában, 
Pieve de Cadoréban tanúlta meg első mesterétől, a Ter
mészettől a színek művészetét Tizian.

A Dolomitok tarka-barka tömege Olaszország és 
Dél Tyrol határain emelkedik ; ez a két ország osztozik 
rajta tűrhető egyetértésben és békében. Csendes völgyei
ben egyaránt otthonra lelt a két nyelv; a szegényes
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Alm-Hüttékből vagy malgákból egyaránt hangzik el egy- 
egy hosszúra nyújtott pajkos jódler, vagy a mézes 
szavú barcarole. S mintha e hegyeken is ragadt volna 
valami a völgyek lakóiról: ők is Janus arcot vettek 
fel s mindegyiknek saját jellemét mutatják. Én legalább 
éreztem bennük az olasz vérnek tüzét, költészetének 
báját és lágy mosolygását; de megláttam bennük a ger
mán jellem szilárdságát, férfias egyenességét és őszin
teségét is.

Idén vetett bennünket a sors először a Dolomitok 
közé; vándorlásaink szinteréül keleti részüket választot
tuk. Bővebb ismertetésöket adnom azt hiszem nem is 
szükséges. Hisz akadt már neked ihletett magyar nyelvű 
dalnokod. Ampezzó !*  Ki ne hallott volna a hires Strada 
d’ Allemagná-ról, mely Toblachtól kiindulva, bekanya
rog a hegyvilág szentélyébe, s a Rienz vize mellett el 
visz a Monte Cristallo és Popena páratlanúl nemes és 
nagyszerű csoportja alá, elvezet az a nyomasztóan hatal
mas Croda Rossa és a felhőbe nyúló Tofának alatt, oda, 
hol legerősebben ver az ampezzói nép szive, e szikla 
világ fővárosába, Cortinába.

* Dr. Jankovics Marczell: Uttalan utakon. Pozsony 1903. A 
Dolomitoknak prózában megírt hymnusa I

De én nem vágytam ezen az úton behatolni a 
Dolojmitok világába; mert ez az út országút. Zajos 
fürdő helyek közt vezet s percről-percre végig száguld 
rajta porfelhők közepette egy lármás automobil. Én 
undorodom a kultúra békóiba vert őstermészettől s a 
túlságosan megszelídített hegyvidékektől, mert minden
kor szokva voltam, a hegyeket teljes eredetiségükben 
és vadságukban megismerni; csak igy akarom őket 
élvezni s így tudom őket szeretni. El arról a simára 
hengerelt poros útról a hegyek zarándokainak keskeny 
rögös ösvényére! Szivem abba a hazába vonzott, hol 
még a Dolomitok is megőrizték ősi fenségüket. Szívem 
oda vonzott a közeli szomszédba, a hova nem hat el 
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a vásári zaj, oda az északi Dolomitok hamupipőkéjéhez, 
büszke sziklaváraid közé, te fönséges Sexten !

Itt tornyosulnak ők, azok a hatalmas kőoltárok, 
melyeken még vadúl lobog a természet ős erejének 
áldozati tüze. Hadd ismerjem meg a hegyek koszorújá
ban a sziklák eldoradóját s hadd álljanak Sexten s 
annak felhőbe nyúló ormai mindenkor úgy előttem, 
mint első dolomit túráinknak homályosítatlan emléke 
többi emlékeim közt a nehezen kiküzdött örömöknek 
csendes Elysiumában

A ZWÖLFERKOFEL (3091 m.) 
ÉSZAKKELETI FALA.

(K. R.) A tátrai diadalok napjai elmúltak; a Dach- 
stein csoportban jártunk, honnan eső és új hó kergetett 
tovább. Még tervezett jégtúráinkat a Venediger-csoport- 
ban is fel kellett adnunk. Nosza, gyerünk a Dolomitokba; 
ott mindig szép az idői Búcsút mondtunk a Dachstein- 
nak, podgyászunkat egy időre szundikálni hagytuk 
Bischofshofenban, mi ketten pedig, — Gyula bátyám 
meg én — még éjjel átutaztunk az új Tauernbahnon 
Spittalba, hogy útunkat a Pustertali vasúton folytassuk 
Innichen felé.

A vonaton pesti ismerősökkel találkoztunk — kik 
a Brentadolomitokba igyekeztek — s így kedélyes tár
salgás közben gyorsabban telt az idő. Vitt a vonat; 
az éj lassankint engedett a kelő napnak, a felhők meg 
a kék égnek.

Kanyarodó kanyarodót ér; hol fenyvesek, majd 
meg búja legelők közt visz a gőzös; nevető tyroli fal- 
vacskák kandikálnak elő piros tornyaikkal, mögöttük 
lankás zöld kúpok, a nagy hegyeknek őrszemei, majd a 
lienzi dolomitok hófedte csúcsai. S im egyszerre pírban 
égő merész ormok törnek elő; ilyeneket még soh’se 
láttunk. Ezek végre az igazi hamisítatlan szép Dolomitok 1 

A reggeli nap fényárjában tündökölve megjelenik 
a soktornyú romhalmaz: a Haunold. Mögötte égbetörő,



— 45

sudár alakod, sexteni Dolomitok királya, hatalmas Drei- 
schusterspitze!

Hej, de nehezen tudtam bőrömbe férni, mikor e 
látvány feltárult előttünk. Kiugrani s' futni szerettem 
volna, hogy mielőbb odaérjek. De gőzparipánk sem volt 
rest és nemsokára berobogtunk célpontunkhoz: Inni- 
chenbe. Postakocsira szálltunk s harangzúgás közt, igazi 
vasárnapi hangulatban hagytuk el az élénk tiroli város
kát. Röpült velünk a csilingelő kocsi víg ostorcsattaná- 
sok közepette a szép Sextental felé; gyorsan, percről 
percre változik a kép s tárúl fel új meg új panoráma.

Elmaradt már mögöttünk a Haunold; a hatalmas 
Dreischusterspitze hosszú bástya alakot vett fel. Előtte 
gubbaszkodnak, mint mesebeli király törpe szolgái a 
Gsellknoten tornyai. Amott a távolban délkelet felé lát
hatóvá lesz a Sextener Rothwand és az Elferkofel; 
piros testükbe mélyen szántanak be a csillogó fehér 
hóvályúk.

Sexten St. Veitban lovat, kocsit és gazdát cserélünk 
s folytatjuk az utat Bad Moos és a vadregényes Fisch- 
leintal felé.

Mily szép és felséges itt a táj; pedig ez még csak 
a keret, pompás foglalata a képnek, mely a távolban 
épp most bontakozik. Hátul, a völgy szentélyében meg
pillantottuk a távol páráinak kékes tömjénfüstjében az 
oltárt: a Zwölfert.

Tudj’ Isten, de régen volt, hogy először láttam 
Zsigmondy „Hochgebirge“-jében e hegy nemes alakját, 
midőn erőssé lett bennem a vágy, hogy valamikor büszke 
ormára hághassak. S láttam azóta számos változatban, 
uj meg új ábrázolatban, de megszokottá, unalmassá 
banálissá nem tudott előttem lenni; mert ami nagy 
páratlan és hatalmas, az mindig tud valami újat vagy 
szépet mutatni.

S most, hogy megpillantottuk a távolban kéklő 
alakját, meg voltunk lepetve; mert ez a kép mégis csak 
más az eddig ismertnél. Mily különbség azt, amit eddig 
csupán álomból ismertem, ami eddig csak vágy volt, 
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most megtestesülve szemtől szembe látni. Nem többé 
hitvány képmásod, hanem te álltái előttünk, óriás Zwöl- 
fer! Im közel vagyunk hozzád, s ha erőink bírják, ha 
el nem utasítsz, úgy vágyunk teljesül s győzni fogunk!

Hisz nem csupán a külső az, ami benned meg
lepő. Ki ne vallaná be azt a mély benyomást, melyet 
reá a Vatican vagy az Uffiziák egy-egy műremeke, a 
velencei palazzók első látáskor gyakorolnak; pedig rég 
ismeri őket azon számtalan reprodukcióban, jó s ke- 
vésbbé jó ábrázolatban, mely közkézen forog. Mert ép 
úgy mint a műremekekbe belehelte lelkét a művész, 
úgy a hegy sem hideg kő, hanem egyéniség, melyben 
van valami alkotója leikéből. S a közvetlen érintkezés 
ily hatalmas egyéniséggel, mely a hegyek bizarr s lát
szólag élettelen formája mögött rejtőzik, az a varázs, 
melyet bennem is felkeltett a Zwölferkofel látása.

Elértük utazásunk végpontját, a Fischleinbodent; 
két stílszerűen épült kis alpesi hotel, pompás kényelem
mel berendezve, vár reánk; az egyikbe betértünk. Igaz, 
hogy hosszú utazás után felette kellemes, ha lelki gyö
nyörök mellett a testi jóból is kijut; de én mégis úgy 
éreztem, mialatt a verandának nagy vörös ernyői alatt 
üldögéltünk, hogy nem illik e comfort a maga egyszerű
ségében is felséges környezetbe, s olyan mint egy hamis 
hang a természet végtelen harmóniájának felséges ac- 
cordjaiban. Mégis csak szebb idők lehettek azok, midőn 
még nem állt itt egyéb mint az egyszerű faviskó, a 
nyomorúságos Unterbacher Hütte, s azontúl semmi em
beri nem zavarta a hegyek csendjét, vad romantikáját.

Minthogy időnk volt bőven, ráértünk elgyönyör
ködni akárcsak kényelmes páholyból a természetnek 
ezen szokatlanul vad s impozáns sceneriáján. Felhőtlen 
égből tűz alá a nap, sugarai visszaverődnek a falakon, 
melyek itt eszeveszett meredekséggel esnek alá s szorít
ják szűkre a völgy torkát. Katlanszerű végét három 
hatalmas hegy állja körül: az Elfér, a Zwölfer és az 
Einser. S ez a három név érdekesen mustrálja az egy
szerű tyroli paraszt józan és praktikus észjárását, 
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hogy nem csupán meséit, mondáit, poézisét hozza a 
hegyekből. E három hatalmas hegyet használják a sex- 
teniek ős idők óta óra gyanánt, melynek pontos muta
tója az arany napsugár. Igaz, hogy ily óriás óralapot is 
csak a természet templomtornya bír el.

Valamivel 1 óra után ismét útra keltünk. Rek- 
kenö hőségben keserves volt nehéz hátizsákkal fel
felé ballagni. De én mégis örültem, hogy végre mö
göttünk a világ zaja s hiúsága s immár semmi sem 
zavarhatja csendes élvezetünket. Egyedül jártunk az 
Einser falának árnyékában, a Fischleinboden ritkás erde
jében s üde zöld pázsitján, melyen havasi rózsák el
szórt bokrai tarkáznak.

Mint a történelem előtti teremtő erő merészen 
csapongó fantáziája, kővé meredt isteni ihlet s nemes 
formákban megtestesült költemény, tört előttünk az ég
nek a hatalmas Zwölfer, magasztalva alkotóját, kiről 
írva van: „Te oszlopaidat magad alkotád s templomaid 
is magadnak emeled.“

Igen, úgy álltái te is előttünk, hármas ormú Zwöl
fer a moréna tömbök és görgeteg felett, mint romhal
maz közepette a fórum romanum három korinthusi osz
lopa, letűnt népek történetének tanúja. A te oldalaidba 
is canellüröket vésett az elviharzott ezer meg ezer év, 
mely végigszántott feletted s megbontotta a gigantikus 
kögulát, egykoron egységes alakod. S te látni fogod, 
mint tombolnak a küzködő emberiség nyomorán végig 
a jövendő kor évezredei, míglen néked is ütni fog a te 
órád s be lesz fejezve a lassú aknamunka, mely ledönti 
tetőd s te elpusztulsz; temetőd a törmelék mező, mely 
alattad elnyúlik, mely a hosszú jégvályúkon át a te tested
ből táplálkozik; és sík lesz egykor minden körülötted 
és feletted. Nem hősi halál, hanem lassú enyészet a 
hegyek sorsa s téged is csak a múlandóságnak alkottak 
téged is csak porból emelt az isteni szikra.

Már régen túl voltunk az útelágazáson, mely az 
Altenstein Talon át a Bőden alpéhoz vezet; benn jár
tunk a Bachertalban, magasan az Einser oldalában. A
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ritkuló erdő, a csenevészedő növényzet és sűrűn fellépő 
törmelék jelzi, hogy magas régiókban vagyunk. Az Einser 
messze kitolja sarkantyúját a völgy közepébe, mely mö
gött jó időre eltűnik a Zwölfer nemes alakja s helyébe 
felütötte fejét a Hohe Leist. Hej 1 mikor nem áll mö
götte a hatalmas, akkor bevehetetlennek és simának 
látszik, szinte vetélytársa akar lenni a mellette nyugodt 
méltóságban tornyosuló Elférnék. Csak midőn feljebb 
kerültünk, láttuk hogy nyomorult törmelékhalom, egy 
korcs gerinc nyúlvány, melynek csak egyik oldala me
rész és meredek. Igaz érdem hiányában is elhitetheti 
nagyságát a buták ezrei előtt az epigon, mely kiveti 
mellét, s azt hiszi, homályba takarta a deli alakot s a 
szellemóriást. Pedig látnak s nevet rajtad mindenki, hogy 
hátulról nyomorult vagy és púpos.

Elmaradt már mögöttünk a növényzet s magasan 
járunk a végtelen törmeléktenger közepette. Csak az út 
nem akar véget érni. Aprókká zsugorodnak össze alat
tunk a házacskák, a háttérből felkandikál hozzánk a 
Helm zöld kúpja, mögötte a Pustertal túloldaláról a 
Defereggen alpok behavazott sziklás ormai. Még távo
labb elődugja néha-néha fejét a felhőtengerből egy 
Tauern óriás.

Előttünk tágul a tér; láthatóvá lesz jobbra az 
Einser szelíd görgeteghalma, s óriássá nő előttünk nyo
masztó fenségében a Zwölfer. Végre mégis célt értünk; 
előttünk éjjeli tanyánk, a pompás menház: a Zsig- 
mondy-Hütte.

Idegenbe szakadt pozsonyi magyar család sarjá
nak, dr. Zsigmondy Emilnek nevét viseli a ház. Az Öster- 
reichischer Alpen Club emelte, az az egylet, mely leg
jobban tudta megbecsülni a korán elhalt geniális vezető
nélkülinek sikereit, hol leginkább talált az elhunyt rokon 
lelkekre, eszméi pedig megértőkre. Az ő emlékének van 
szentelve e hajlék. S mondhatom megfelel hivatásának, 
az emléket s eszmét méltóan szolgálja. Mert nem útszéli 
kocsma, vagy hegyi hotel, aminek sajnos, akárhány Do
lomit menházat lehetne nevezni, hanem igenis ments-
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vára s végállomása azoknak, kiket a komoly küzdelem 
utáni vágy ide a magas régiókba hív. Itt áll magában 
a zordon környezet közepette, kitéve a természet harag
jának; s védfalai mögött talál ápolásra egy eszmének 
gyenge hajtása, külseje pedig egyszerű s nemes, mint a 
név, melyet visel.

Még kora délután volt, midőn betoppantunk a 
menházba. Néhány vasárnapi vendég, kiket a ragyogó 
szép nap ide. felcsalt, éppen távozó félben volt. Előttünk 
volt tehát még az egész hosszú délután a lefekvésig. 
Hogy ez a pár óra se vesszen kárba s kissé haszno
sítsam időmet holnapi túránkra nézve, ledültem a háló
szobában aludni. Úgy is ritkán jut ki alvásból a vérbeli 
alpinistának, ha a hegyek közt tölti nyarát.

Mire jó hosszú üdítő álom után kitörültem az 
alvást szemeimből s lesiettem az étterembe, már söté
tedett. Csak az egyik sarokból hangzó hahotázás és 
beszélgetés árúlta el, hogy Gyula bátyám időközben 
szoros barátságot kötött két grázi fiatal emberrel, kik 
épp az imént tértek vissza az Elferkofelről.

Midőn vacsora után Gyulával a ház elé léptünk 
a szabadba, már az estnek előhírnökei suhogtak köröt
tünk. Az alkony leeresztette szürke fátylát, melyet csak 
néha-néha lebbentett fel a pajkos esti szellő, s melyen 
még beosont egy egy elkésett búcsúzó napsugár.

A völgy megtelt az alkony kékes páráival, csak 
ott fenn látszott még, hogy a magasban nehezen esik a 
válás. Azok a sárgában, vörösben játszó ormok bíbor 
főkötőt húztak fejükre, homlokukra szerelemtől izzó 
búcsúcsókot nyomott a távozó tűzgolyó s a távoli Tauern- 
ból felcsillant egy-egy jégmező Az Elfért halványodó 
rózsapír önté el, bíborban ég a Zwölfer kúpja; volt 
valami szenvedélyes ebben a válásban. Nem hiába, olasz 
égről búcsúzott a nap a nagy hegyektől. Nehezedre esett 
a válás, mint szerető szívek közt; de jer holnap ismét 
s édes örömöd lesz a viszontlátásban!

S elvonult a nap; rég alábukott már az Ober- 
bacher joch mögött s most tán valahol a Bernina fölött

4 
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járhat. Csak a távolban tündöklőit még egy halovány 
fénysáv, mint lassan elhamvadó zsarátnok: a haldokló 
esti pír.

A fény kialudt s mi egyedül maradtunk emlé
keinkkel, gondolatainkkal, reményeinkkel, a nagy he
gyekkel.

Kigyúlt a csillagos ég ezer meg ezer őrtüze; köz
tük ezüst szálakból fényes szalagot szőttek az éj tün
dérei: a tejútat. Majd lassan elöbújt a még fiatal 
holdnak félköre; nem is láttuk, csak inkább sejtettük 
halványan derengő fényét.

S előttünk állt eget ostromló alakjával, szinte 
fölénk hajolva a komor óriás: a Zwölfer. Koromfekete, 
feketébb az éj sötétjénél; csak nemes profilját övezte 
körül filigrán ezüst foglalattal a holdnak erőtlen sugara. 
Tán álmodik most; hisz minden oly néma. Csak oly
kor-olykor, ha kőlavina zúdul alá jégmedrén, ha átsüvít 
a tornyok közt a dermesztőén hideg szél, ilyenkor egy- 
egy elhaló akkordot vélek ellesni a nagy hegynek tör
ténetéből.

Mert szép, nagy és hosszú története van e hegy
nek; vissza nyúlik tán még a teremtés első hetébe. Mi, 
sajnos nem ismerjük azt a küzdelmet, melyet a termé
szet és idők haragjával kellett vívnia, hogy megtarthassa 
egetostromló alakját s mely harcot talán mesébe is font 
a nép költői szája. Mi történetének csak azt a részét tud
juk, melyet feljegyeztek a hegyek krónikásai.

Mert a Zwölfer valóban classikus hegy; nem tar
tozik azok közé, melyeket csupán a mai divat avatott a 
csúcsok sorába, mely az izlés szeszélyének köszönheti 
létét, látogatottságát vagy a feledést.

Ez a hegy látta az alpinismus fejlődését, látta azt 
gagyogva bölcső korában, látta azt mint deli ifjú, széppé, 
nagygyá nőni, midőn nem rejtőzött többé félve híveinek 
kis táborában, hanem ezrek közkincsévé lett s most mint 
meglett férfi, egészségtől és erőtől duzzadó kebellel 
harsogja a világba a szabadságot, örömet s a termé
szettel való küzdelemben megtisztúlt lélek örök ifjúságát.
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Zwölfer! alattad és rajtad fejlődött az alpinismus 
nagygyá s a te falaidon mérték össze erőiket legjobbjai 
a természet örök törvényeivel s a nagy hegyek kiszá
míthatatlan veszélyével.

Mennyi ideje immár, — a te életedben pillanat, 
nekünk véges embereknek évtizedek, — hogy először 
tette lábát halandó büszke tetődre. S a diadalok, melyeket 
rajtad arattak', a győzelmek, melyeket bevehetetlennek 
vélt falaidon kierőszakoltak, mind arany betűkkel Íród
tak az alpinismus történetébe.

Mennyi szép, reményteljes élet, erőtől, lelkese
déstől duzzadó ifjú s férfi küzdött itt éretted, hogy 
megfejtsék a falaidba vésett rúnákban rejlő titkot. 
S hányan voltak azok közül kik először hatoltak be e 
hegynek titkaiba, hogy áldozataik lettek szenvedélyük
nek; utói érte őket az élet forgatagában, fáradhatatlan 
vándorlásaik közepette a fehér halál s a hegyek között 
áldozott le utóljára számukra az élet napja.

1875-ben hozza meg az első győzelmet a hosszú os
trom. Szept. 28-án Michel Innerkofler, az akkori legjobb 
dolomit vezető Schluderbachból öccsének, Johann Inner- 
kofler vezetőnek társaságában, „mint turisták“ veszik be 
elsőnek az ormot*  A déli oldalnak páratlanéi veszélyes jég 
couloirján át csikarják ki a diadalt. Kemény munkájuk 
volt; nem hiába fakadt ki Michel a híressé vált 
mondásra: „Ein Berg ischt wie dér andere, schwerer sind 
nur der Elfer und der Zwölfer. Der Zwölfer wegen der 
Eisrinne, und am Elfér ischt ganz oben schon a hart’s 
Stück zum Kleltern.“ 13 év telt el s szegény Michelt 
egész könnyű túrán, az ismert Monte Cristallo glecserén 
éri utói a végzet. (1888.)

* Első túrista ki a Zwölferen járt, báró Eötvös Loránd 
volt. Ugyancsak ö volt az Elferkofelnek első megmászója 1879. 
július 25-én. Mindkét alkalommal Michel Innerkofler vezette.

4*

Hét év pergett le az első megmászás óta. Három 
ifjút látok küzdeni. A két Zsigmondy testvér a vezető
nélküliek ideáljai és a legnagyobb német alpinista
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Ludwig Purtscheller (1882. jul. 24.) Nemsokára rá borúit 
a fiatal Zsigmondy Emilre a hideg rög. 1885. aug. 6-án 
a Pic de Meije*  (Dauphiné) áldozata lesz; franczia föl
dön, St. Cristophe temetőjében nyugszik. Purtschellert 
az Aiguille du Dru-n (Montblanc-csoport) ért baleset 
dönti ágyba s azt ki három világrész hegyóriásainak 
tudott parancsolni, lassú kór emészti el. Sírhelyén a szép 
salzburgi temetőben én is leróttam a kegyelet adóját.

* Meije-Midi-dél (dauphinéi tájszólás). A Pic de Meije 
(mondd : Més) épp úgy mutatja a delet La Grave lakóinak, mint 
a Dent du Midi a Genfi tó környékének, vagy a Zwölfer 
Sextennek, a Dent de Mesdi (Sella-csoport) Colfescónak.

Josef Innerkofler a Zwölfernek két hatalmas falát 
fosztotta meg a győzhetetlenség nimbusától. Ö ostromolja 
meg s veszi be 1887. szept. 6-án, a délnyugati falat 
Michel Innerkoflcrrel s vezeti diadalra Reichl és Simon 
turistákat. Ez az út a ma szokásos, a Felsenweg.

Ugyancsak Sepp Innerkofler nevéhez fűződik a 
csúcs meghódítása a keleti falon egyenesen a Giralba 
hágó felől 1890. julius 30-án; Veit Innerkofler vezető, 
Helversen dr. és Witlaczil bécsi turisták voltak kísére
tében. Szegény Sepp sem élte soká túl diadalát; 1892. 
szept. 6 án ügyetlen s lelkiismeretlen turistája magával 
rántja a szikla sírba a Fünffingerspitzén.

1887-ben másik vendége is akadt a délnyugati 
falnak. Néhány nappal Sepp diadala után, szept. 23-án 
a híres egyedüljáró, Fritz Drasch, az Eisrinne mellett, 
délre a Felsenwegtől erőszakolja ki igen nehéz úton a 
győzelmet. Ugyancsak ő foglalja el mint első e csúcs 
trilógia középső ormát, az érintetlen Mittlere vagy 
Kleine Zwölfert 1889. jul. 31-én. Kedvenc hegyei közt, 
a Zillerthalban éri utói a halál; a Grosse Mörchner áldo
zata lett 1896. szept. 5-én.

Ugyancsak 1887-ben hódol meg a csúcs keleti 
fala. Az akkori idők legjobb sziklamászói, két alpin 
phenomén: a még gyermek Georg Winkler és Róbert 
Hanns Schmitt a Val Giralbából a déli mellék ormon 
át foglalják el a Zwölfert aug. 29 én.
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Winkler, alig 19 éves korában a zermatti Weiss- 
horn nyugati falának egy borzasztó lavinájában pusztult 
el; s azóta ott pihen ez a mosolygó arcú gyermekóriás 
a hideg sírban. A glecser máig sem vetette ki sírig hű 
imádójának tetemét. Róbert Hanns Schmitt, igazi bohém 
lélek, nyughatatlan temperamentumos művész vér; nem 
a hegyek közt érte a halál; mint a földrajzi tudomány 
s a kultúra bajnoka halt el trópikus betegségben egy 
afrikai német colóniában.

Utolsónak maradt érintetlenül a Kleinster Zwöl- 
fer, a csoport legkisebb orma. 1896. szept. 6-án a 
grázi Dr. Wolff v. Glanvell foglalja el Kari Doménigg 
kíséretében. Mint alpinista Glanvell a legeslegelsők közé 
tartozott; óvatossága közmondásszerű volt. S ím, neki 
is a hegyek közt kellett meghalnia: 1905. máj. 7-én 
kőhullás következtében két társával hal korai halált a 
Fölzsteinen (Hochschwab.) Mint kívánta, kedvenc dolo
mitjai közt, Alt Pragsban nyert örökre pihenőt.

Oly szép és hosszú, de oly szomorú ez a sor. 
Hányan és hányan fognak követni e büszke ormon; s 
vajjon hányan fogják osztani szomorú sorsotok? Sokan, 
fájdalom sokan. De ismersz-e eszmét, szépet és nemest, 
mely nem szedte volna áldozatait, kiket éltük virágában, 
küzdelem közt szakit ki a tettek mezejéről. Mert azt, 
ki az első sorban harcol, azt éri elsőnek sorban a halá
los ütés.

Elköltözött bajtársak I A ti távozástok kevés köny- 
nyet arat; de az önzetlen és tiszta. Elmulástokat nem 
fedi vastag babérkoszorú; felette szelíd, de hervadha
tatlan gyopár virít. Mert a világ csak ítélni tud; okta
lannak tartja diadalaitokat, melyekben nem lelt magának 
hasznot.

Ti sápadt szellemek, kik köröttem lebegtek, ha 
leszállt az éj, mondjátok meg azoknak, kik ott lenn a völgy 
mélyén behúzódnak, mint a vakond odvaikba, hogy 
tanyájukat megosszák a gyűlölködéssel és haszonlesés
sel, kik egymásnak szemébe hazudjék a boldogságot, 
akik titeket oktalannak, eszméitek és szenvedélyteket 
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beteges rémképeknek gyalázzák, mondjátok meg azok
nak, hogy az nem ismerheti az élet becsét, ki életében 
soha semmit nem mert; hogy szebb a küzdelem a ha
talmas, a kegyetlen, de igaz természettel, s szebb még a 
legyőzetés is, mint a cimboraság álnok embertársakkal; 
hogy szebbek a röpke percek e tiszta világban, mint a 
hosszú tengődés penészben és sárban; s hogy szép 
volt a körültekintés csúcstetőröl a napsugárba, szűz 
tiszta ormokra, akadálytalanul a messzeségbe, a végte
lenbe, az örökkévalóságba!. . .

S míg gondolataimmal messze világokban, letűnt 
idők elhalványodó emlékei közt kóboroltam, a zugó 
szél, a hegyek syrén éneke ismét vissza hívta lelkemet 
e vad környezetbe, melynek immár rabja lettem, mely 
bilincseibe vert. Visszahívott e nagy hegyhez, mely bor
zalmassága, hidegsége s némasága mellett is oly éde
sen csalt magához s mutogatta bájait, melyeket megismerni 
eddig csak kevés meghittnek jutott osztályrészül.

Melyik is az?
Ott ahol a legmagasabb, legmerészebb, legke

gyetlenebb a Zwölfer: a 800. m. magas északkeleti fal.
22 évig várt a hegy az első megmászás óta, mig 

akadt, ki bele mert tekinteni rettentő Medusa ábráza
tába. A. és G. Siorpaes, a cortinai vezetők legjobbjai 
1897. aug. 11-én felvezetik mint elsők Adolf és Emil 
Witzenmannt Pforzheimből, e falon megoldják az utol
sónak maradt nagy proptémát. Követőjük igen kevés 
akadt: 13 év alatt mindössze 7 túra.*  Mi leszünk talán a 
nyolcadik. Talán ? Ha ? S mi hideg vérrel mértük végig 
ezt a rettentő falat, mely ott tornyosúlt elöltünk feketén, 
visszautasitóan, s lesújtóan. Nyugodtan néztünk szemei 
közé. De mégis, midőn pihenni tértünk, lelkemben, —

* Érdekes, mily aránytalanul oszlik meg e szám az évek 
közt; 1897—1908, azaz 12 év alatt 4-szer, 1909-ben, a mienkét 
is beleértve szintén 4-szer tették meg e túrát.
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ha egy pillanatra is, — egy agodalommal teljes kérdés 
ébredt életre.

Mit fog hozni a holnap?
*

1909. aug. 16.

Fakó színekkel ébredett a reggel. A katlanban 
szürke párák száguldtak szerte-széjjel; de csak kóbor 
ködfoszlányok voltak, melyek bohókás játékukat űzték, 
felettük mosolygott a kék ég, s némán kandikáltak a 
még éjjeli álmukban ringó szótlan, hideg ormok.

Azután megjelentek az első sugarak; lassan törtek 
utat maguknak a Hochbrunnerschneidén, vagy félve oson
tak a Giralba jochon át a kelő nap hírnökei, hogy 
körülrajongják a karcsú ormokat. S az első ölelést kö
vette a csúcsok szende pirulása: egy mindenkor fiatalos 
szépségben megújuló szerelme az ébredő napnak.

Csak egy orom maradt visszautasítóan, ridegen, 
csak egy nem akart tudni a nap tüzcsókjáról, hanem 
rosszkedvűen vonta feje fölé csuháját: a Zwölfer. Ha
talmas sziklakoronáját felhőfátyol övezé; ez intő szó 
volt nekünk óvatosságra.

Mint nagyon nehéz túráknál általában, úgy ezen 
dolomit túránkra is igen sovány hátizsákkal készülőd
tünk; mindössze néhány conserv, s mászócipők a zsák
ban, 50 m. manillakötél s a két jégcsákány volt Összes 
podgyászunk. De azok a felhők ott fenn időváltozást 
jósolnak; hamarosan becsaptunk még néhány meleg 
ruhadarabot a zsákba. Ártani nem fog, súlyuk nem nagy 
s elvégre 3000 m.-nél is magasabban van mai célunk.

5 órára járt az idő midőn elhagytuk a kunyhót. 
Leereszkedve a dombháton, melyen hajlékunk áll, a 
katlan mélyére értünk, hogy a túloldalon ismét felka
paszkodjunk az omlatag törmeléken, ami bezzeg sok 
verejtékbe került. Jó hogy legalább a törmeléktaposás 
közepette a legrövidebb utat választhatjuk, mert tisztán 
kivehető már messziről a hely, hol a falakba be kell 
szállnunk: hol legmélyebben ér alá a hó s hol a hóba



— 56 —

egy sziklasarkantyú tolja merészen előre orrát, ott fog 
kezdődni számunkra a küzdelem.

S mi lépkedtünk felfelé, majd meg-megálltunk, 
túránk irányát találgatni, esélyeit megbeszélni. Hogy na
gyon komoly munka vár ránk azt tudtuk; a túra ne
hézségeit ismertük. Láttuk a fal meredekségét, simasá
gát s hallottuk, hogy mai túránk az útkeresés művé
szete. Hozzájárul még ma a hegy felső régióiban ural
kodó felhő és köd. Vajjon egyáltalában célt fogunk-e 
ma érni a sziklák ezen végtelen zűrzavarán át.

De a természet jó; egyik kézzel vesz, a másikkal 
meg ad. Mert a mi túránk rossz hírben áll; a fal alsó 
kétharmada állandóan a kőhullás veszélyének van ki
téve. S e tekintetben most csak szerencséről beszélhetünk, 
mert a felhők nagy hasznunkra lesznek. Nem fogod 
megláthatni te nagy hegy, hogy ott a völgy mélyén két 
apró féreg közeledik feléd; megtámadnak, honnan nem 
is várod, hol biztosnak sejted életedet. Csak ne legyen 
segítségedre a napsugár, mely most egyszer ellensé
günk lehet.

3/46-kor ott álltunk a törmelékmező felső határán 
a falak aljában, — amint gondoltuk — a várva-várt hó
mezőnél, remélve hogy az kényelmes feljutást fog en
gedni a beszállásig. Sajnos, nem így volt. Hó helyett 
kőkemény s meredek fekete jég (u. n. Felseneis) foga
dott; lassan kezdtem meg a felhatolást. Hágóvasak 
híjján minden lépést, a lejtő meredeksége miatt rövidre 
fogott csákánnyal kellett kivájni. Lenn még tűrhető volt; 
a firnszerű jégben néhány ütéssel készen állt a lépcső. 
De feljebb már 20—30 ütés sem volt elég; az első csa
pásra el volt távolitva a fehér firn réteg, alóla meg oly 
kemény és sötét jég bújt elő, mint a fekete üveg. Végre 
tágul a sziklafal s jég közti hasadék s járhatónak lát
szik ; ebbe függeszkedem a jégfal pereméről. Itt Gyula 
veszi át a vezetést; erős terpesz munkával érjük el a 
tulajdonképeni beszállást 3/47-kor. Teljes drága 1 órába 
került nekünk e nem várt akadály.

A cipő váltással hamarosan elkészülünk; szege-
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seinket a kúszó cipőkkel cseréljük fel; a csákány hur
kot jobb csuklónk köré füzzük. Pont 7 volt midőn 
útra készen álltunk s hozzáláthattam a munkához.

Odalépek a barátságtalan falhoz. Kezdődik az 
ismerkedés, a bemutatkozás. Az első kézszoritás bizony 
nem volt valami szívélyes és biztató. A fal itt meglehe
tős simára van mosva, s meredek; néhány keskeny repe
dés vág belé. A legjobboldalit választom; rövid, de 
nehéz kapaszkodás után túl vagyunk rajta s néhány 
lépésnyi kínos traverzzel balra oda értünk a nagy ha- 
sadék szájához; úgylátszik ide nyílik a hegy torka. 
Szaladva menekültünk e veszélyes helyről a biztos pár
kányon; mert éppen most indított a hegy egy löveget 
útnak. Szerencsére azonban ez most csak sörétezés volt; 
egy dió nagyságú kő Gyula hátizsákját is érte, a többi 
fütyülve süvített el mellettünk a mélybe. Ezen túl lega
lább békét hagyott nekünk a hegy egész napon át.

Most a felettünk levő enyhébb falakat vesszük 
ostromba, melyek azonban nem okoztak nekünk külö
nös nehézségeket. Ezzel elértük ama hatalmas párkányt, 
mely szallag módjára körül övezi a hatalmas hegynek 
egész testét s ezzel mögöttünk volt az első felvonás, 
vagyis, hogy inkább úgy mondjam csak a praeludium. 
Mert a nehézségek még csak sejtették a nagy sympho- 
niának hatalmas témáit, csak sejttették, mi vár ránk 
oda fenn. Azok a merészen felszökő falak fölöttünk 
tartogatják számunkra a túra gordiusi csomóját

Első feladatunk volt a beszállást megtalálni; eleinte 
balra térünk a széles párkányon, de itt csakhamar 
akadály állja utunkat; az a hatalmas, fekete jéggel kitöl
tött couloir, mely hegyünk masszivját a Kleinster és 
Kleiner Zwölfertől elválasztja. Itt kockáztatni a fölnyo
mulást, ahhoz semmi kedvünk nincsen; nem múlik el 
perc, melyben hatalmas dörrenéssel nem rohanna alá 
egy-egy kőlavina a fekete jégen. Egyes szilánkok még 
hozzánk is felpattannak. Vissza tehát; keressük szeren
csénket jobbra.

Beszállok a falba. Lassú egyenletes mászásban
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érünk feljebb, feljebb. A fal sehol sem könnyű; minde
nütt nagy, sőt néhol igen nagy nehézségekre találok. 
Nagyobbára 10—15 m-es meredek vagy függőleges 
falacskák, melyeket — olykor egész keskeny — párká
nyok választanak el egymástól, úgy hogy csaknem min
dig akadálytalan lepillantásunk nyílik a katlan mélyére 
és a Zsigmondy Hüttére. A felhatolás vagy a szabad 
falon, vagy kéményekben, repedésekben történt; nem 
tudnék megamnak a mászásban oly pose-t elképzelni, 
melyen itt át nem estünk volna.

E falnak, mely a túra legnehezebb részeinek egyike, 
különösen két helye maradt számomra emlékezetessé.

Mindjárt legalul van egy igen kemény dió. Alul
ról nem látszott túlságosan nehéznek úgy, hogy még 
azt a fáradságot sem vettem magamnak, hogy karomról 
csákányomat leoldjam. Miután sikerült a nehéz és sima 
falon felküzködnöm, még egy kiugró sarkon kellett volna 
magam balra átlóditanom, hogy biztos állást érhessek. 
Sokat nem adtam volna érte, ha nem lett volna most 
karomon a csákány; biztos fogás hijján kezem amúgy 
is csúszott a sima kövön s csákányom csaknem kilen
dített. Feljebb ismét egy csúnya sziklarepedés követke
zett ; tartva attól, hogy ezúttal a csákánynyal való feles
leges experimentálás az előbbinél rosszabbúl is végződ
hetnék, leállítottam hát csákányomat Gyula mellé s 
puszta kézzel láttam a munkához. A repedés szűk s 
hozzá még egyik oldala nagyon omlatag. Hátizsákom 
nem engedi, hogy egész testemet beszorítsam s igy bal 
kézzel és lábbal a repedésben, a jobbal meg a szabad 
falon dolgozva, igyekszem feladatomat könnyíteni.

így kerülünk nehéz, verejtékes munkával a 
magasba. A kőzet általában véve nem túlságosan meg
bízható; sok helyütt igen törékeny. De mi, jóllehet 
valójában a tátrai grániton vagyunk otthon, hamarosan 
megbarátkoztunk az ismeretlen kőzettel s nemsokára 
már teljes biztossággal tudtuk a szilárd támpontokat 
kifürkészni.

Nyomra akadtunk; egy kőember, majd egy elhal-
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ványodott jelző papír mutatják, hogy jó utón járunk. 
Igaz, hogy ez a továbbiakra nézve útba nem igazítha
tott, amint hogy ezeket úgyis csak akkor vettük észre, 
midőn mellettük álltunk; de legalább megnyugtatott az 
iránt, hogy még eddig nem tévedtünk le a helyes irány
ról. Pedig eddig is saját fejünkre voltunk utalva; a 
Hochtourist*  útbaigazításai e nagy falban annyi mint 
csepp a tengerben.

* Der Hochtourist in den Ostalpen, von L. Purtscheller és
H. Hess. 1903. I—III. A keleti alpokban végezhető magashegyi 
túrák leírása és utmútatója.

A falak hajlása enyhült, jellege szelídült; de mit 
értünk vele. Hirtelen lebocsátkozott a csalfa lepel: a 
köd és felhő, mely elfödte előlünk a völgy mélyét, elta
karta az orom magasságait s a lenge fátyolon át csak 
egy ágaskodó óriásnak kísérteties körvonala bámult 
alá: a Kleinster Zwölfer. Mintha a ködben még nagyobb 
arányokat öltött s közelebb lépett volna hozzánk gigan
tikus alakja.

Egy hatalmas kőtömb leküzdésével kis katlanba 
értünk. Balra tőlünk hihetetlenül merészen felszökő falak 
páratlan exponáltsággal; előttünk áthajtó, sötét kémény, 
mely elvész az omlatag vörös falakban. De hát minek 
is vesztegessük időnket hiábavaló nehézségekkel s koc
káztassunk céltalan kísérletekkel. Hisz amarra jobbra 
könnyen járható sziklák vezetnek. Majd ha felszáll a köd, 
akkor még mindig lesz időnk alkalmas párkány után 
keresni, mely át visz a falnak baloldali részeibe.

Megkezdtük tehát az előrenyomulást a bizonyta
lanba. Igaz, hogy itt sem volt a mászás teljesen veszély
telen; mert a hatalmas kőtömb után simára mosott 
kőlapok következnek, melyen laza törmelék heverészett 
szanaszét.

S mi adtunk a szép, de hazug szóra; engedtünk 
a hívásnak, s hajszoltuk bolond fővel, — több kötél 
hosszon át — a ködbe burkolt csalfa tüneményt, az 
áldatlan szerencsét, addig, a míg ment. A falak össze
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hajoltak; a köd szétröppent s szeríe foszlott a remény, 
el szállt, mint pára az ábránd: zsák utcába értünk. 
Törmelékkel borított vályúban álltunk, mely eszeveszett 
meredekséggel esik alá hóval és jéggel kitöltve a látha
tatlan mélységbe; fölöttünk keskeny tükörsima repe
dést alkotva folytatódik a falakon száz meg száz méte
ren át. Ezt csak évezredeknek kitartó hangyaszorgalmú 
munkája hozhatta létre; nincs e falakon egy haránt, egy 
repedés sem, csak tükör simára csiszolt kö. S ott messze, 
nagyon magasan fejünk felett, ködfoszlányok által körül 
hízelegve, — úgy rémlik — látom mint tekint ránk büsz
kén alá a koronás fő: a Zwölfer. Vae victis!

De ez nem volt hely hosszas elmélkedésre; tenni 
kellett. Egyenes felhatolásról szó sem eshetik; vissza a 
bal falakba. Némi küzdelem után egy kis pilléren állunk; 
tán csak itt lesz elrejtve a hőn óhajtott párkány, melyen 
idő s magasság vesztés nélkül át juthatunk az észak
keleti fal baloldali részeibe. De ez is csak csapda volt; 
sárgán, vörösen merednek ránk a falak. Egy szikla odú 
nyílik ide; korom fekete mélyében csak jég terem. S 
mintha a belőle özönlő hideg áramlatban a hegyi szel
lemnek kaján vigyorgását véltem megneszelni; örülhet, 
mert jó fogást csinált s biztos a préda. Nevethetsz te 
nagy hegy, hisz tőrbe csaltál álnok fegyvereiddel s a köd 
hatalmába estünk. Mert te is félsz a Iegyőzetés keser
ves tudatától. Ám tudd meg: örömöd korai, mert van 
még bennünk kitartás és erő a küzdelemre s rendíthe
tetlen bizalom a győzelemre 1

Hamarosan meg volt adva a jel a visszavonu
lásra; amennyire csak a kölcsönös biztonság engedte, s 
egymást a laza kövekkel nem veszélyeztettük, kötélbiz- 
tositással, vagy a nélkül egyszerre másztunk gyorsan 
vissza oda, hol gondoltuk, hogy letértünk a helyes irány
ról. Ismét a kőtömb mellett álltunk, könnyelműen elfe
csérelt két óra után*

♦ Nem igen tudok túráról, mely e komplikált falban el 
nem tévedt volna s egészen simán ért volna célt. Néhány héttel
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S most merre tovább? Hiszen a józan ész egye
nesen tiltakozik, hogy kilépjek a baloldali meredek 
falakra. Már a fölöttünk sötétlő kéményekkel akarnék 
kikezdeni, midőn Gyula egy balra kivezető keskeny pár
kányra tesz figyelmessé; hátha mögötte rejtőzik a túra 
sikere ?

S én nyugodtan vettem az útmutatást, akárcsak 
egy parancsot. Mert tudtam: a hegy tartóztathat, de le 
nem győzhet. Erősebbeknek, biztosabbaknak éreztük 
magunkat, ha ketten voltunk testvérek; mert az egy 
lélek, mely kettőnkben él erősebb, mintsem diadalt 
tudna rajta venni a holt kő.

Neki láttam a munkának s róttam balra métert 
méter mellé; éppen 30 volt. S nem erővel mentem a 
küzdelembe, hanem ügyességgel és ravaszsággal. Midőn 
a parányi kiugrásokra ráhelyezem életemet, szinte biz
tosabbnak érzem magam, mintha gondtalanúl kóborol
nék; mert az összpontosított figyelem, mely egész valómat 
leköti, melylyel egész lelkemet e műtétnek szentelem, 
szinte kizárja, hogy olyanra lépjek vagy olyanba fogjak, 
mely nem állná ki a próbát. Végre a párkány szélese
dik s az utolsó lépéseket már kényelmesen járhat
tuk be.

De ha valamikor megrendült reményem a túra 
sikerében, úgy az itt volt. Én balra próbálom erőszakolni, 
Gyula jobbra kémlel. S mondhatnám versenyre keltünk; 
de nem, mintha az egyik a másik elől irigyelné a közö
sen kivívandó győzelmet, hogy mondhassa: ezt a helyet 
én vezettem, az én ügyességemen, tudásomon, múllott. 
Nem. A verseny most nem a győzelemnek, hanem a 
veszélynek szólt; mert ezt mindegyik magának köve
telte. Szép volt e verseny s a jutalom nem maradt el.

Még látom, mint lép ki Gyula a párkányról a 
meredek falba; majd beszorúl a keskeny s omlatag 
hasadékba s lihegve tolja fölfelé testét.

előttünk egy kitűnő müncheni vezető, O. Oppel 8 óráig időzött 
a falban.
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Egy még keskenyebb párkányra értünk; előttünk 
a fal egészen függőlegessé, s néhol áthajlóvá vált. 
Gyula lerakja hátizsákját, felegyenesedik, hogy átfogjon 
az áthajló falon. Megingott. Ezt a falat nem szabad 
megpróbálni; mert a kockázat igen nagy. Talán ismét 
balra ? bennem bizony kialudt a remény utolsó szikrája, 
de Gyula még erősen bizik.

Megkezdi a traverznek nevezett légi utat; eltűnik 
a sarok mögött; méter méter után csúszik át kezemen 
s csak a kötél lassú mozgásából sejtem mi történik a 
látatlanban. Most lehet a legrosszabb helyen; így tart 
ez percről percre. Végre egy kiáltás: a traverz sikerült!

Most rám került a sor; vízszintes traverz lévén, a 
kötélbiztositás csak morális. Nem erő kellett ide, hanem 
finom tapintat s ez át is hozott minden veszedelmen.

Elértem a kis törmelék foltot, hol Gyula várt rám. 
Balra tőlünk a nagy jégszakadék esik alá, melyben még 
mindig folyik a rombolás munkája; szakadatlan lárma 
s zaj közepette omlik alá a kő. Jobbra tőlünk egy 
hetyke fehér falacska; evvel kezdtem ki, s mondhatom 
megizzadtam, míg le bírtam gyűrni. De úgylátszik ezek 
lehettek az utolsó komoly akadályok; mert lehetetlenség 
előttünk többé nem áll.

Igaz, hogy a mászás jó darabon át még folyto
nosan nehéz. De e meredek falacskák nehézségei az 
előbbiekhez képest kellemes szórakozásnak tűntek fel, sa 
kiállott izgalmak mellett szinte pihenés számba ment. 
S volt valami gyönyörűség ebben a zord világban biz
tos kézzel törtetni a győzelem felé; törtetni oly utón, 
melyet még nem vertek láncba, hogy felsegítsék a gyen
gét s utat mutassanak a tehetetlennek. Mily szép volt 
kiemelkedni a ködből, akárcsak a hétköznap egyhangú
ságából s emelkedni diadalittasan a napsugarak, a tiszta 
érzelmek s őserő forrása felé. Mert itt nincs ami a töme
get vonzaná. Élvezeteink nem népszerűek, jutalmainkra 
nem áhítozik s nem ismeri ezen küzdelemnek fajtáját, 
s ezen veszélyeknek értékét, becsét. Erői elernyedtek a 
mindennapi versengésben s érzékei eltompultak aljas 
élvezeteiben.
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Körülöttünk megnyílt a ködfátyol, a felhőtenger 
emelkedett s feltárult ismét az azúrkék ég. Áttörtek, el
jutottak hozzánk ismét a tüzes napsugarak s láthatóvá 
lett, — bár magasan még — a Zwölfer karcsú orma. S 
öröm volt azt látni. Mert most immár miénk leszel te 
szép hegy; veszélyeiden áthatoltunk, kegyeidet meg
ostromoltuk; fogadj szívesen, barátaid jönnek.

S emelkedtünk majd gyorsan, majd meg lassab
ban, amint ezt éppen a terep nehézségei vagy erőink 
engedték.

A kilátás tágult s örömmel konstatáltuk, hogy már 
a Kleinster Zwölferen is túl járunk. A fal lassankint 
bordává fejlődik, melyet egy hasadék kísér; hol ez össze
szűkül, ott jobb oldalára térünk át s nagyobbára gond
talan mászásban volt részünk. Tán monoton volt a 
kúszás, mint mikor csuhás barátok egyhangúan mor
molják a rorátét;de szép is volt, mint az ima. Felváltva 
másztuk ki kötelességszerűen a 30 m-t, s hol a terré
num enyhébb s könnyebb lett, ott hurokba szedett kötél
lel egyszerre is haladunk.

Mind közelebbről integet a csúcs; a Kleine Zwölfer 
is már alattunk, a győzelem már biztos, csak rövid idő 
kérdése még. De erőinkkel rosszúi állunk; jelentkezik a 
fáradság. Nem hiába; 8 órát egyfolytában a legkemé
nyebb munkában percnyi pihenés nélkül étien szomjan; 
észre sem vettük, hogy az izgalmak és küzdelem köze
pette mindezen testi jóról egészen megfeledkeztünk.

Leültünk néhány pillanatra, valami keveset enni; 
mászóinkat ezalatt ismét szegesekkel cserélve fel. De 
pihenni csak testünk bírt; lelkünk nyugodni nem tu
dott. Nem bírt nyugodni, míg a magáénak nem mond
hatta az az ormot, melyet célúi tűzött ki magának s 
amint körülöttünk gomolygott, kavargótt az ismét fel
nyomuló felhőtenger, úgy hánykolódott ami belsőnk is. 
A kiállott izgalmak, a cél közelsége s a várható győze
lem örömei nem hagytak nyugtot, pihenést; nemsokára 
ismét tovább kergetett.

Kötél nélkül folyt most már a munka; lehetőleg 
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a legkönnyebb s legegyenesebb irányt választjuk. A csúcs 
alatt ugyan nem maradhatott el számunkra egy kis 
meglepetés, az utolsó, melylyel a csúcs győzelmes előre
nyomulásunkat megakasztja. A könnyű terep észrevét
lenül teljesen sima s kimosott falakra ment át, melyek
ről bőven csurgótt alá a jéghideg víz. Ezen elsőrangú 
szellős helyek fáradt tagokkal, szeges cipőkkel bizony 
sok gondot okoztak. Dermedt ujjainkkal görcsösen ka
paszkodtunk a sziklába s jól megmarkoltuk azokat az 
apró fogódzásokat, nehogy eleresszenek valahogy min
ket. Mondhatom, hogy örültünk, mikor végre a csúnya 
fal felett álltunk biztos helyen. Az utolsó métereken át 
hatalmas kőtömbökön, apró falacskákon törtetünk. Már 
a gerincen állunk s még csak egy kőhajitás. De hol az a 
pont, mely felett a végtelen menybolt örök hazája kez
dődik: a legmagasabb? Körülnézünk . . .

Amott az emberi erő és akaratnak kövekből dur
ván összerótt egyszerű emlékoszlopa, a győzelmet 
hirdető, csúcs jelző kőgúla.

Midőn még a hegymászásnak első iskoláját jártuk, 
mindig szeretettel álmodtuk meg magunknak egy verő
fényben úszó napnak gyönyöreit: mily szép is lesz a 
nap, midőn első háromezresünket fogjuk bevenni. S im, 
álmunk testet öltött: a diadal meglett, a kívánság telje
sült, szebben, ragyogóbban mint az álomkép, mert a 
jövő reményeinél szebb csak a való lehetett.

S erre mi elfeledtük a küzdelmet, izgalmakat s 
veszélyeket s örvendve, büszkén szorongattunk kezet, 
mert előttünk csak a jelen boldog pillanatai, a győzelem 
örömei lebegtek.

Körülöttünk kavargott a köd s felettünk a sötét 
kék mennybolt, mely hirdeté, hogy egy szebb, szabadabb 
hazának kapujánál állunk: olasz földre értünk.

Bele bámultunk a kavargó szürkeségbe, mely 
őrült táncot járt köröttünk; s ha a fátyol felszakadt, 
ilyenkor csodaszép tájak tárultak elénk. Csak néha-néha 
tudtunk ellesni valamit a hegyek körképéből s ha ismét 
elfedte őket az irigy lepel, még mindig rezgett lelkünk-
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ben a kép. S a látottakat azután egyenkint beillesztet
tük lelkünk mélyébe, megőriztük, összefontuk őket az 
egységes, gyönyörű panorámába.

A látvány legnagyobbszerű része a közeli Drei 
Zinnen csoport. Innen látva nem oszlanak meg a jelleg
zetes hármas kőgúlává hanem összeesnek, egymás mögött 
tornyosulnak, ami csak növeszti égbetörő alakjuk démoni 
fenségét, melynek rejtelmeibe behatolni legközelebbi 
tervünk.

Mögöttük, a Val Marzon felett a Cadinok csip
kézett csoportja; megismerjük a karcsú Cadin della 
Nevet és San Luganót és a Cima Eötvöst, e hegy
tömeg főormáit.

Ott szemben tőlünk délre, elválasztva a Val d’ 
Anziei virányai által állsz te csendes, de hatalmas Mar- 
marole! Hogy küzködnek ormaid, a Monte Froppa, az 
óriás Pala di Meduce, a szaggatott Cima di Bestioni és 
a nemes Cima di Belprá a fellegekkel a nap bírásáért! 
Hozzád vágyom, hisz te nem vagy a divat kegyeltje s 
téged meghagyott még a kultúra annak, aminek len
ned kell s aminek Isten teremtett: érintetlen, igaz, szép 
hegyvilágnak !

Délnek, nyugatnak Ampezzo, Cadore és Zoldo 
dolomitjainak legóriásabbjai; egy-egy 3000-es egész 
hegyvilágot alkot. A glecser borította karcsú Antelao, 
a gigantikus Sorapiss, a két utólérhetetlenül hatalmas 
sziklavár: a Civetta és Pelmo.

Nyugat felé a Cristallo és Popena tömege, mely 
elfödi a Tofánák hármas ormát és a skárlát piros Croda 
Rossa. Előttünk a Monte Piano és a Dürrenstein lomha 
omladék kúpjai.

Ott a közeli Sexten óriásai: emelt fővel tekint át 
hozzánk hegyünk győztes riválisa, a királyi Drei- 
schusterspitze; csatlósai csak úgy hemzsegnek körötte. 
Mellettünk az Elferkofel megszámlálhatatlan tornyai. 
Közöttük, mint alacsony jellemek a nyomorúlt törmelék 
halmok: az Oberbacherspitze, az Einser és a Hochbrun- 
nerschneide. Távolabb a lienzi dolomitok kéklő hegyvo-

5 



- 66 -

nulata, a Pramper és a Monfalcone csoport ködbevesző 
csúcsai, ltt-ott egy hatalmas Tauern orom, a Venediger, 
Rieserferner vagy Zillertal jégóriása bújik elő felhő 
takarója mögül.

S mi néztünk a távol napsütötte tájaira, melyeken 
ma szerte széjjel oly vad s nyugtalan hangulat ült. A 
távoli csúcsokon ólmos felhők foszlányai csüngenek.

Hirtelen ismét lecsapott ránk sűrűbben s áthatla- 
nabbúl, mint előbb, a kóválygó köd. S ím, te, ki nap
sugarak után vágytál s határtalan kilátásra a végtelenbe, 
nyugodt kedélyre s a pihenés csendes perceire, most 
ködöt arattál s kóválygó felleget. Ám legyen: a kör
nyezet komor volt, a kilátást keresnünk kellett, de nem 
hiányzott a verőfény sem. Mert én megtalálom a nap
sugarat mindenütt, hol jókedvű s derék emberek közt 
lehetek, kiket tudok szeretni s becsülni, s kik nem 
veszik el tőlem ezt, amit mindig magammal hordok; 
megtalálom én azt ködben, szélvészben, hidegben, mert 
nincs oly áthatlan felleg, mint a hétköznap szürke 
köpenye, s a metsző viharnál is dermesztőbb a kőszívű 
emberek közönye. Ezt a napsugarat ott őrzöm lelkem 
mélyén s örülök melegének, midőn kipirult homlokkal 
győzelmesen szírt oromra hágok. S tetézze bár kilátás 
a gyönyört, tegye széppé, szebbé, feledhetetlenné boldog 
pillanatok emlékét, de az igazi jutalmat, azt önmagad
ban keresd: lelkiismeretes derék küzdelem s becsületes 
munka után boldog öntudat, fiatalos vig kedély s boldog 
megelégedés az, ami adja a napsugaras derűt.

Múltak a percek gyorsan s észrevétlenül, s feltar- 
tózhatlanúl szállt a pillanat a múltba. Hosszú fáradsá
gos munka után de rövidre vannak szabva a pihenés 
percei, melyet az oromnak szentelhetünk. S mégis, e 
néhány perc, melyet drága áron vásárolunk, megéri a 
sok verejtéket. Mert itt szinte koncentrált életet élünk; 
egész valónk egyre irányúi, szivünk érzékenyebb, 
lelkünk fogékonyabb. Mintha többet vágynánk befogadni 
s szinte megnyílnak a szívnek titkos fülkéi, rejtett tár
házai, melyek mind arra várnak, hogy megteljenek 
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gyönyörűséggel. Hadd legyen mit levinni a völgy mélyébe, 
a magas hegyek kincséből, azt a soha nem hervadó 
virágot, hogy virítson mellettünk, midőn az őszi ködök 
elzárják előlünk a távolit s a magast.

Gyorsan pergett le a kurta negyed óra. Mennünk 
kellett; maradnunk tovább nem lehetett. Erősebben s 
vadabban táncolt a köd, mélyebben ereszkedtek alá a 
felhők. A pótolhatatlan időveszteségeket, melyet a fel
menetelnél eltévedéseink okoztak, helyre hozni úgy sem 
bírjuk, de legalább ideje korán érjünk völgyet. Pedig a 
leereszkedés a Felsenwegen sem könnyű ; legalább a be
szállást s annak kulcsát, a Zwölferschartéba vezető ké
ményt találnék meg. Ez lesz a legnehezebb feladat.

Megkezdtük a keresést a bizonytalanban. A Zwölfer 
ugyanis óriási arányainál fogva, karcsúsága dacára fenn 
elég tekintélyes plateaut alkot, melyen akár egy ezred is 
helyet találhatna. Ez a plateau azonban csak egy ideig lejt 
mint enyhe kúp: azontúl meredek falakban esik alá, 
melyekbe nem egy mély kémény vág be. De honnan 
tudjuk, melyik a helyes, mikor éppen a Zwölferscharte 
felett ül a köd. A déli oldalon tesszük az első kísér
letet; egy rövid, de meredek, alúl áthajló vályú széles 
törmelék mezőre hoz. De sehol kőember, vagy lekop
tatott kő, mely jelezné, hogy járt nyomokon vagyunk.

A párkány balra vezetett; egy másik kéményhez 
értünk; fenekét azonban elborította a köd, ami oly bor
zalmas benyomást keltett, mintha a kürtő a feneketlen 
mélységbe esnék alá. S így nem mertünk neki menni a 
láthatatlannak, nem is sejtvén, hogy a helyes kémény
nél állunk.

Követjük továbbra is balra a párkányt; mindenütt 
tagolatlan falak, meredek letörések. Csak nem követhet
jük Winkler példáját, ki köd közepette a látatlanba bo
csátkozott le kötélen a Zwölferről. Vissza hát az előbbi 
kéményt erőszakolni; az iránytű is ezt mutatja a helyes
nek., Ezer szerencsére felszakad a köd; láthatóvá lesz 
a kémény folytatása s alatta felcsillan valami: a hatal- 

5*  
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mas jég couloir, mely egyenesen a Zwölferscharté-ba 
torkollik. Ezen át vették útjukat a csúcs első megmászói.

Kéményünket egy kés éles falacska választja közé
pen ketté. A baloldali különösen sötét és sima; fenekét 
fekete jég tölti ki. A jobboldali könnyebbnek látszik; 
ennek mélyébe bocsátkoztunk s háttal és térddel kúsz
tunk alá s örvendve tapasztaltuk, hogy a nehézsé
gekben előnyösen csalódtunk. Lejebb már a jobboldali 
falak is használhatóknak bizonyúltak; nagy kőlapokon 
s meredek vályún lekúszva nemsokára leugorhattunk 
azon hatalmas párkányra, mely a Zwölferschartétól ki- 
indúlva a hegynek délkeleti és délnyugoti oldalát öleli 
körül s mely különösen a jégmeder felé esik alá kísér
teties meredekséggel.

Biztos nyomon járunk már; ezt mutatják legalább 
a szerte-széjjel elszórt papírok, főkép pedig az élénk 
vörös papirszeletek Tudjuk honnan vannak; grázi ba
rátaink, kik ma itt fenn jártak, rakták ki kérésünkre; 
mert előre sejtettük, hogy a visszatéréskor nem igen 
lesz módunkban a kései idő miatt a bonyolult leszállás 
után sokat keresgélni. Eddig is már sokat vesztettünk 
vele; két órája már, hogy elhagytuk a csúcsot.

Versenyt is futottunk e párkányon, akárcsak ker
gettünk volna valakit. Kergettünk bizony, még pedig azt 
a két apró óramutatót, mily oly eszeveszett gyorsan 
szaladt. Ismét egy kémény torkánál állunk; igaz, hogy 
függőleges, falai simák s hideg leheletet küld fel hoz
zánk fenekéről a fekete jég. Szegesekben s kötél nélkül 
láttunk a munkának, igyekezve mozdulatainkban lehető
leg gyorsaságot, biztosságot s óvatosságot egyesíteni. 
Kémény kéményt követ; az utolsó kis hó-couloirba tor
kollik, mely alúl letörik. Kimászunk a jobb oldali bor
dára ; úgy látszik ezek a túra utolsó nehézségei, de ezek 
komolyak. Jónak láttuk itt kötelet bontani, még ha né
hány percnyi késedelmet is szenvedünk ezzel. A fal 
meredek és bár lépcsőzetes, mégis nehéz, mert fehér 
kőzete síma és habos akár csak a tajték kő. Friss törés
nek lehet eredménye, mert néhány tömb csak Isten 
keg' elméből áll még helyén.
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Bekerültünk egy mély szakadék aljába, mely 
grandiózus szikla vadonnak központját alkotja ; mögöt
tünk hatalmas falak, a most átkúszott kaminrendszer, 
balról nagyszerű vízesés bukik meredek lépcsőkön alá. 
Csak néhány cseppet a hűs italból s futunk tovább, 
hosszú ívben jobbnak tartva. Alattunk a széles párkány, 
melyen túl már nem lesz nehézség; csak néhány 
falacska választ el még tőle.

De egy körülményt figyelmen kívül hagytunk, mely 
most keresztet vont számításainkon át: a sötétséget. 
Titokzatos félhomály ereszkedett alá.

A katlanban hol álltunk már esti szürkület honolt. 
A tárgyak körvonalai elmosódtak, az arányok elváltoz
tak, a távolságok és meredekségek csaltak. Már lenn 
állunk a széles törmelék párkányon; emitt az utolsó 
jelző papir. De hol a következő. A sötétben már min
den összeolvadt s a rikító piros sem üt el többé fakó 
környezetétől. S ott néhány ködobásnyira alattunk a 
völgy biztos feneke; hát még sem fogjuk ma hajlé
kunkat elérni?

S lassan, alig hallható méla suhogással szállt alá 
az est, kiterjesztette hatalmas szárnyait, melynek árnyé
kában nyomúlt előre a sötétség. Az éj tündérei kifeszí
tették csillagos fátylukat a mennyboltra s csak itt-ott 
szállingózott egy-egy elkésett szellem, kósza szürke felhő 
alakjában.

Meg voltunk fogva. Ami most következett, az már 
küzdelem a bizonytalansággal, csak kétségbeesett vergő
dés volt, akárcsak a rab, ki érzi, hogy bilincseket ver
nek csúklójára. Izgatottan szaladgáltunk a párkányon 
fel s alá s szinte kinéztük a szemünket s mászkáltunk 
a látatlanban hol nehéz, hol meg könnyű terepen. De 
mindenütt csak a mélységnek torka ásítozik ránk. S 
különös, hogy csak egy helyet kerültünk következetesen, 
éppen azt ahol a kibúvó várt ránk, hol csak néhány 
lépést kellett volna tennünk: a jég couloirt.

Mi érne ilyenkor többet mint a jó humor és a 
flegma; itt fogjuk hát megvárni a reggelt. Hisz nem
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egyszer estünk át a bivuac örömein és keservein; hol 
mi kerestük szánt-szándékkal, hol meg váratlanul ütött 
rajtunk munka közben az est. Az idén még úgy is 
hiányzott kalandos nyári programmunkból.

A viszonyok kedvezők: az idő szép, a hőmérsék 
aránylag elég enyhe. Sikerült azonfelül védett helyre is 
akadnunk. A párkány felett áthajló falhoz hatalmas kőlap 
támaszkodik, mely természetes sátrat alkot.

Fakó gyertyafény mellett láttunk a munkához, ta
nyánk berendezéséhez; hamarosan elkészült az alagút 
két végén kövekből emelt fal, s így legalább némileg 
védve voltunk a tolakodó szél süvöltésétől. Majd elköl
töttük hátizsákunk utolsó kincseit; valami kis doboz őz
pástétom s néhány falat kenyér. Felöltöttük mindazt, ami 
csak felölthető volt, sweaterünket, keztyűnket, szoro
sabbra gomboltuk kabátunkat, illetve csak Gyula bátyám, 
mert én bíz fájdalommal gondolhattam vissza a menház- 
ban hagyott kabátomra.

Elhamvadt a mécs, sötét lett s mérhetetlen csend. 
Midőn kidugtam fejemet a sziklarésen s bebámultam a 
komor falak közé, úgy véltem, mintha ilyenkor életre- 
kelnének ezek a kővé meredt hatalmas szellemek; egy 
fájdalmas, melankolikus dal szállt a magasból felénk, 
azután tovább lengett a csendes Val di Cengia felé, 
hogy tovább szálljon innen, mint a hegyek üdvözlete a 
szerelem és dal, a csók és költészet hazájába, a szép 
Olaszországba.

Azután összekuporodtunk egymás mellé; mozdu
latlanéi bámultunk be az éj feketéjébe s igyekeztünk 
kissé elszundikálni. Néha-néha felijedtem s akkor min
dig azt a hideg arcot láttam, mely rám szegezte fagyos 
tekintetét s melynek oly dermesztő volt a lehelete: a 
jégmedret.

.... Felrezzentem; már világos volt. Erőt vehe
tett rajtunk a fáradtság s jól alhattunk reggel felé, mert 
már derengett, midőn elhagytuk a szűk odút.

Az útat gyorsan megtaláltuk; csak a jég couloiron 
kellett átlépnünk s ezzel meg volt oldva a rejtély. Könnyű
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párkányokon s kis falacskákon futva-ugorva jutottunk 
Iejebb. Alig lehet hinni, hogy Utterson Kelso, a régi 
angol sziklamászó gárda egyik jeles tagja, e sziklákról 
legurúlva csaknem életét vesztette.

Sejtelmesen ébredezett a nap. Még alig-alig nyito- 
gatta pilláit máris oly végtelenül szende s finom rózsa
szín sugarak öntötték el szinte félve a nagy hegyeket, 
melyek felett lassan engedett az ég azúrjának az eltűnő 
szürkeség. Csak a távoli hegyek felett ültek viharfellegek, 
emlékei tán egy elvonult éji égiháborúnak. De bármily 
vad is volt e látvány, a hajnal hasadása mindig olyan 
mint egy békítő szelíd szózat, egy vad harcosok közé 
toppanó ártatlan, szende gyermek.

Hamarosan elértük a Sandebűhel jochot. Laza 
törmeléken s havon nyilsebesen száguldunk a völgy 
aljába, futva kapaszkodunk fel a túloldali törmelék halmon 
s nemsokára ismét ott állunk, honnan egy napja elin- 
dúltunk: előttünk a Zsigmondy-Hűtte s a magasból 
ismét letekint ránk a Zwölfer.

S midőn felpillantottam azokra a dacos falakra, 
akkor olvastam ki onnan, akkor értettem meg, mily vég
telen különbség van köztetek: tegnap és ma.

Van most már emlékem, mely hozzátok fűz, Sexten 
hatalmas hegyei! Nem állok többé idegenül alattatok, 
úgy mint azon ezrek, kik jönnek-mennek, kik fel eme
lik hozzád kiváncsi tekintetüket, de te magas vagy nekik, 
hogy megértsék a benned megtestesült eszme mélységét s 
gondolat fenségét. Van egy emlékem, melyet féltve őriz
hetek lelkem mélyén, emlékeim többi rejtett kincse 
között.

S ha majd elfátyolozzák szemeimet az őszi ködök 
s a hétköznap fellegei, ha bánt a tél dermesztő hidege 
s az élet közönye, sivársága, ha kishitünek érzem ma
gam s erőtlennek, ha nem tudnék többé szépért, jóért, 
nemesért lelkesedni, akkor jelenj meg előttem te nagy 
hegy, akkor keljen életre bennem a kép, mint azt e nap 
reggelén utóljára láttam:

Túl a felhőkön és ködön, az emberi sóhajtás és
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nyomor határai felett, földöntúli magasságban mered 
égnek büszkén a Zwölfernek reggeli verőfényben ra
gyogó fenségesen szép orma!

A KLEINE ZINNE (2881 m.) 
ÉSZAKI FALA.

1909. augusztus 18.
(K. Gy.) Nem is oly rég, három éve annak, hogy 

egy könyv került a kezembe, melynek betűi, „afféle 
pillanatnyi felvételek“ mint szerzőjük mondá — egy 
ismeretlen világot nyitottak meg szemeim előtt. Különös 
dolgokról beszélt ez a könyv. Feltárta előttem azoknak 
a kopár sziklájú, hófedte hegyeknek titokzatos szépségét, 
hol „minden pillantás végtelen gyönyörűség, — minden 
lélekzetvételben tiszta életerő; ahol a lelket betölti 
valami sejtelmes várakozás, valami lázas szomjúság“. 
Beszélt azokról a lélekemelő érzésekről, melyek e világ 
láttára szivünkben fakadnak, lefestette azokat a gyönyö
röket, melyeket átélvezünk, mikor uttalan utakon hato
lunk be a sziklák birodalmának rejtelmeibe.

Érdeklődéssel lapozgattam e könyvet. Kezdetben 
talán nem is annyira tartalmáért, mint azokért a szép 
képekért, melyek utólérhetetlen művészettel varázsolták 
elém azokat a kihalt, rideg tájakat, hol a természet 
akkor alkotta legszebb remekeit, amikor pusztító kezé
vel szántott rajtuk végig. És mint maga a könyv, úgy 
e képek is egy új, eddig teljesen ismeretlen világba 
vezettek el. Hiányzottak azoknál a hegyeknél a völgy
ből kiinduló lankás lejtők, hiányzottak a csúcsokat össze
fonó ívezett gerincek. Kihasítva környezetéből, magá
nyosan ágaskodott ottan egy-egy orom, vértezve oly 
falakkal, melyeknek meredeksége a „függőleges“-nél 
kezdődött. Bevehetetlennek tetsző, tagolatlan simaságot 
mutattak ezek a bástyák, mert azok a sötét hasadékok, 
melyek rajtuk végigszántottak, — úgy látszott — nin
csenek arra teremtve, hogy azokban emberfia utat 
találva magának, felhatolhasson a magasba.
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Különösen egy kép ejtett minduntalan megújuló 
bámulatba. A Kleine Zinne északi falát ábrázolta. Düle- 
dezö vártoronynak nézné az ember azt a teljesen függő
leges falakban feltörő sziklaoszlopot, mert szinte kizárt
nak látszik, hogy a természet műve lenne ez a saját
ságos sziklaalkotmány.

De igazán csak akkor képedtem el, mikor arról kezd
tem olvasni, hogy itt emberek is mennek fel. Egyszerűen 
eszeveszettségnek tekintettem az ilyen vállalkozást, s 
nem kevésbbé hízelgően vélekedtem azokról, kik ilye
nekben örömüket lelik. S váltig bizonygattam, hogy 
ugyan szép dolog a hegymászás, bennem is meg van a 
kedv felvándorolni a magaslatokra, de ilyenre vetemedni 
soha, soha sem fogok . . .

Három év telt el azőta Mily rövid idő ! — és mégis 
hogy megváltozott minden ezalatt. Az a könyv, melyet 
régente inkább kíváncsiságból lapozgattam, bibliám lett, 
s azt számtalanszor át meg átolvasgatva, belőle meg
tanultam a hegyeket szeretni, belőle tanultam azt, hogy 
nem a hiú becsvágy, hanem a magas hegység nagy
szerű fenségének szeretete legyen alapja ama törekvé
sünknek, hogy az őstermészet akadályai és veszélyei 
közepette egyengessük utainkat az ormokra. Roman 
öcsémmel én is azok sorába álltam, kik feltörekednek 
a magasba, de akiknek nemcsak a csúcson töltött múló 
pillanatok, a mérhetetlen kilátás, hanem a felhatolás 
küzdelmes órái, a testet lelket erősítő harc s utána a 
mámorító győzelem a legszebb és legélvezetesebb juta
lom, — akik nemcsak futólagos benyomásokat keres
nek fenn a hegyek közt, hanem akiknek szivök, lelkűk 
összeforrt a kőszikláknak csak látszólag rideg, kihalt 
világával.

És íme, három év múltán, mikor először irányítot
tuk lépteinket a Dolomitok regés országának, — álmaink, 
vágyaink már ott kalandoztak azoknál a szirteknél, melyek 
ott emelkednek, eget kérve mint a szárnyaló képzelet, a 
Toblinger Riedel porlatag kősivatagja felett. Melynek 
még csak képmása is borzalommal töltött el bennünket 
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alig néhány évnek előtte, azt akartuk most szemtől 
szembe felkeresni, a Kleine Zinne híres északi falát. És 
higyjétek el, nem volt ebben semmi könnyelműség, vak
merőség vagy meggondolatlan virtuskodás. Mert mi nem 
úgy közeledtünk ehhez a hegyhez mint azok a szikla
tornászok, akik azt hiszik, hogy a hegymászáshoz csak 
testi ügyesség kell, s midőn először mennek a magas 
hegységbe, lehetőleg „rendkívül nehéz“ túrát választa
nak ki első céljokul. Mert ama három év alatt, hogy 
először ízleltük meg a hegymászás gyönyöreit, nem vol
tunk tétlenek.

Hányszor, de hányszor láttak azóta bennünket 
maguk között a hegyek, akár a nyári nap tűző hevében, 
akár a tél fagyos viharában, s kitartással, céltudatosan 
látva a munkához, tanultunk, gyűjtöttük a tapasztalato
kat s haladtunk a könnyűektől a nehezebb célok felé, 
így elérkezettnek véltük az időt, hogy a Kleine Zinne 
északi falával összemérjük erőnket. Tudtuk, hogy ott 
nehéz, igen nehéz munka vár ránk, de nem emberfe
letti. Ilyenre mi nem is vállalkozhattunk, mert hisz nem 
számíthattunk senkire, ki nekünk segítségünkre legyen, 
ha cserben hagy erőnk, tudásunk.

Mi folyton magunkban járván, önerőnkből kellett 
céljainkat kiküzdenünk, amint önerőnkből is vívtuk ki 
összes sikereinket. De talán épen azért, mert mindig 
önmagunkra voltunk utalva, tisztában voltunk képessé
geinkkel és így megfontolva ítéltük meg, hogy mire vál
lalkozhatunk s mire nem. Hittünk benne, hogy a Kleine 
Zinne északi fala meg fog hajolni ostromunk előtt.

Mindjárt a Zwölfer, idei s egyúttal első dolomit
túráink eme legnagyszerübbike után jött sorra azoknak 
legnehezebbje.

Mikor a Zwölferkofelről kora reggel visszaérkez
tünk a Zsigmondy-Hüttébe, mi sem természetesebb, hogy 
első dolgunk volt ágybavetni magunkat. Egész délelőtt 
horkoltunk a párnák közt, aludva az igazak álmát. 
Ugyan aludtunk eleget az éjjel a Zwölferen is, csakhogy 
ez persze nem volt igazi pihenés; aztán meg a derék-
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alj is túlságosan kemény volt. Mikor déltájban kibújtunk 
a takarók alól, megint egész embereknek éreztük ma
gunkat, készen uj tettekre, uj kalandokra.

Nem is vesztegeltünk soká a Zsigmondy-Hüttében, 
hanem búcsút mondva a barátságos hajléknak, rátértünk 
az Oberbacher Joch-ra vezető ösvényre. Mentünk át, a 
Drei Zinnen Hüttéhez.

Kiterjedt kőpusztaságokon vándoroltunk tova. Fe
lettünk lebegett az ég révedező szürkesége, mely az 
imént adta ki haragját, villámlás-dörgés közepette. Most 
ismét csend honolt a tájakon; s ez oly jól illett azok
nak a kihalt, sárgás omladéksivatagoknak monoton egy
formaságához. A dolomitokban gyakori jelenség, hogy 
ott nem sorakozik — mint másutt — hegy hegy mellé. 
Rendszerint messze egymástól meredeznek az egyes 
hegytömegek és csoportok, s e sziklaépületeknek elszi
getelt fekvése különösen karakterisztikus itt, a sexteni 
csoportban.

A mi utunk is tágas fennsíkokon, széles hátakon 
vezetett végig, s e vidéket csak a távolban szegélyezték 
körös-körül, hol merészebb, hol szelídebb dolomitszirtek.

A kővilág kihalt egyhangúságába csak akkor kez
dett egy kis élet vegyülni, mikor a Büllele Jochon át 
beléptünk az Altenstein völgybe. Üde zöldben pompáz
nak ennek alján a lankás alpesi legelők, s elfeledett 
magányából csillan fel hozzánk a kis Bőden See kerek 
tűkre.

Magasan az életet sugárzó völgy felett vitt el ös
vényünk, melyet gondosan vezettek végig a hegy ol
dalán, mintha gondoltak volna arra, hogy aki erre veszi 
útját, lépteit siettetni fogja, hogy mielőbb megláthassa e 
vidék csodáját, a Drei Zinnen fantasztikus tornyait, 
melyeket az utolsó pillanatig rejtve tart szemeink előtt 
a Toblinger Ricdel fennsíkja.

Amikor várakozással sietünk egy hatásos látvány 
elébe, nemde jobban szeretjük, ha az egyszerre nyílik 
meg előttünk teljes szépségében, mintha egymásután 
bontakozik ki belőle részlet részlet után, mert így hiány
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zik az a közvetlenség, mellyel a kép egészében hat a 
szemlélőre. Ily meglepetést tartogat számunkra a Tob- 
linger Riedelnek a kilátást elzáró széles nyerge.

Csak akkor, mikor a Drei Zinnen Hütte mellett 
elértük a hágó magaslatát, nőtt ki a földből egy csa
pásra a Zinnék hármas sziklaszörnyetege.

Ily hegyeket csak a természet szeszélyehozhatottlétre. 
S vajjon szépek-e ezek az ormok? Azt ugyan nem lehetne 
mondani. Annak, amit a természetben szépnek nevezünk, 
más feltételei vannak; de azért mégis a legnagyobb bá
mulattal eltelve állunk eme dolomitóriások előtt, mert 
alakjukban, csoportosításukban van valami páratlan kü
lönbség, utánozhatatlan eredetiség ahhoz képest, amint 
másutt jelennek meg előttünk a hegyek. A művésznek 
is megbocsátjuk, ha egy művében hiányzik a szép, de 
ezért kárpótol valamely újat mondó, kifejező vonással. 
S az az őserejű művész, aki itt a Drei Zinnen bizarr 
sziklaobeliszkjeinél eltért a megszokott, szabványos ter
mészeti formáktól, kárpótolt az elmaradt szépért, a vo
nalak harmóniájáért s a festői elrendezésért a szeszé
lyesen kigondolt és mégis annyi nagyszerűséget és ha
talmat kifejező formák által.

És mi csak néztük, néztük ezt a mozdulatlanul 
meredező három kőszobrot. Ott baloldalt szerényen hú
zódik meg a szomszédos kolosszusok mellett a Kleine 
Zinne. Tehát ez az a hegy, amelyért idejöttünk; s azon 
az elriasztó falon, melyet felénk fordít, akarjuk kiküzdeni 
az utat az oromra.

Mi tagadás benne. Megmozdult a szivem, amikor 
így magam előtt láttam e sziklabástyát, s ott csüggött 
tekintetem a hegy falát nyílegyenesen végigszántó haj- 
szálfinom sötét sávon, melyről tudtam, hogy ez az a 
hasadék, melyben felvisz a dicsőség rögös útja, hol 
majd holnap arcunk verejtékében kell kierőszakolnunk 
a győzelmet.

A Zinnék falai pedig mind komorabban, mind 
fenyegetőbben tekintettek le ránk. Az ég ólmos szürke-
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sége ráült a hegyek szikláira, úgy hogy visszautasító 
külsejük még hidegebb, még kegyetlenebb arcot öltött.

Ily ridegen fogadtak bennünket e hegyek, melyek
hez oly őszinte hódolattal s a tettvágy tüzes szenve
délyével közeledtünk. És ha a felhőkbe borult ég be
váltja azt, amivel fenyeget, ha az eső járhatatlanná teszi 
a szédítő fal szikláit, akkor mint legyőzötteknek szé
gyenszemre kell majd elvonulnunk e hegyek alól, még 
mielőtt kiálltunk volna a kűzdőporondra.

Alig hogy beléptünk a menházba, ablakait kezdték 
verdesni az esőcseppek, az alászálló felhőfoszlányok 
pedig elfátyolozták az árván álló Zinnéket. Leverten üldö
géltünk az asztal mellett. Ilyen idő mellett ugyan nem 
lesz semmi a Kleine Zinnéből. Időtöltésből, vagy inkább 
unalomból végigmustráltuk a menházban összegyűlt ala
kokat. Hát bizony, egy olyan nagyforgalmu menházban, 
mint a Zinnen Hütte, igen sajátságos teremtmények 
verődnek össze. Törékeny anyagból gyúrt emberek, 
amolyan nyaraló vendégek, akiken mindjárt meglátszik, 
hogy sokkal otthonosabban érzik magukat schluderbachi, 
vagy landrói hoteljeikben; — békés völgyvándorok, kik
nek legmagasabb céljuk egy-egy menedékház elérése; 
vannak bátrabbak is, kik a hágókig felmerészkednek. 
Az egyfajtájuak aztán hamar egymásra találnak; letele
pednek egy asztal körül, s megindul — lehetőleg han
gosan — a beszéd árja. Majd kívülről nehéz szeges 
cipők hangos kopogása hallatszik. Betaszítják az ajtót, 
s belép rajta vezetőjével egy turista. Megjelenése, fel
lépése szinte kihívja a szobában tartózkodók figyelmét. 
Azok pedig nem is fukarkodnak a bámulattal. Nézik a 
hőst, ki talán épen a Zinnék egyikéről jöhetett. Termé
szetesen arra nem gondolnak, hogy ez is csak egyike 
lehet azoknak a nevetséges bábáknak, kik vezetőjük 
nélkül egy tapodtat sem tudnak menni, de lenn a men- 
házakban annál hangosabban viszik a szót.

Ily társaságban bizony nem is érezzük jól magun
kat, s ugyancsak sokat sopánkodunk, hogy bárcsak erre 
tévedne valaki a hegyekben kóborló ismerőseink közül.
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Alig ejtjük ki a szavakat, az ablak előtt ismerős arcok 
bukkannak fel. Kisietünk az uj jövevények üdvözlésére, 
kik egyenesen a Glockner-csoportból jönnek, honnan a 
zimankós, esős idő kergette őket ide, a délvidék derűs 
ege alá; épúgy jártak mint mi, kik a Dachsteinből szök
tünk meg a kétségbeejtő időjárás elől. Nosza megjött 
megint a jó hangulat, s késő estig együtt ültünk, eldis- 
kurálgatva a múlt napok éleményeiről, megbeszélve to
vábbi terveinket. Legtöbb szó természetesen holnapi 
túránkról, a Kleine Zinneről esett.

-- Ha ugyan az idő megengedi; — ezekkel a sza
vakkal váltunk el egymástól, hogy pihenőre térjünk.

Mikor másnap hajnalban felébredve, félrehúztam 
ablakom elől a függönyt, azt se tudtam, hogy hová 
legyek a bámulattól. A sötétkék égbolt verőfénye sugár
zott le a sárga dolomittájakra, s a harmatos reggelben 
élénk színekkel tündököltek a szemben sorakozó Zinnék. 
Nem az a szívszorongató, elriasztó látvány mint tegnap 
este, mikor komoran, hideg szürkeségben, meredeztek 
reánk. — Szinte hívtak, integettek felém e sziklák, hogy 
siessek, rohanjak hozzájuk, s mámorító viadalban küz- 
ködjem fel fényárban fürdő fejökre.

Fel Roman ! Ki az ágyból; megyünk a Nordwandra! 
.. . Egy kettőre talpon vagyunk, s nemsokára útra 
készen várjuk ami kedves ismerőseinket, kiknek a 
Grosse Zinne mai céljuk. A Paternsattelig közös az 
utunk; addig együtt akarunk menni, együtt akarjuk 
élvezni az ébredő dolomitvilág színpompáját.

Utitársaink azt a szíves ajánlatot tették, hogy 
szeges cipőinket átviszik a Kleine Zinne északi fala alól 
a rendes út beszállásához. Mit szóljon az ember egy 
ilyen csábitó ajánlatra, még hozzá ha oly barátságosan 
teszik, mint ahogy az velünk szemben történt ? Ha nem 
akarjuk elfogadni, akkor vagy magunkkal kell cipelnünk 
az egész túrán a két pár nehéz szegest, amihez pedig 
a legcsekélyebb kedvet sem éreztük, vagy pedig a fal 
tövében hagyjuk azokat, s a rendes út kiszállásától — 
az egész hegyet mászócipökben megkerülve, visszaté
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rünk az északi fal alá. Magában véve ez ugyan nem lett 
volna baj, hacsak ettől vissza nem riasztott volna annak 
gondolata, hogy mily mulatság lesz az én siralmas álla
potban levő mászócipőimben megjárni a hosszú utat az 
éles dolomit törmeléken. Mászócipőimre nézve ugyanis 
Zwölfer túránk nem múlt el nyomtalanul, s már ott is 
csak félig cipőim, félig pedig a magam talpán mász
tam a fal felső részeiben.

A cipők defektusait pedig csak úgy ahogy sike
rült tegnap este összefoltoznom, hogy azok a mai túrára 
használhatókká váljanak. így hát örömmel fogadtuk el 
társaink szíves szolgálatát.

Félórai séta után feljutottunk a Paternsattel lapos 
nyergére. Itt már közvetlen közelből látjuk a három 
Zinnének egymás elébe tolódó, hihetetlenül merész 
sziklatestét. Ép a hágó felett törnek fel a Kleine Zinne 
előtornyának, a Punta di Fridának függélyes falai. Oly 
látvány ez, melyet leírni lehetetlen. De minek is ezt? 
hiszen a legtöbb emberben úgyis más és más be
nyomást fog kelteni ez a kép. Az egyik furcsának 
fogja találni, hogy a természet ily szörnyszülötteket hoz 
létre, a másik majd rettegve attól tart, hogy az egész 
alkotmány mindenestül rádől, — a harmadikban pedig e 
toronyiránt felszökő sziklák vad kedvet fognak ébresz
teni megostromlásukra ...

Ez utóbbiakhoz tartoztunk mi is. Most már ott 
álltunk a sziklák tövében, s mindjárt meg kellett kez
dődnie a küzdelemnek. Letértünk az ösvényről, s az 
északi fal mentén annak beszállásához tartottunk. Végre 
eljutottunk azon keskeny szakadék alá, mely a Kleine 
és a Grosse Zinne között sötétlik. Egész közel egy
máshoz tornyosulnak e szomszédos hegyóriások függé
lyes falai, a köztük bemetsző rés felett átvilágít egy 
keskeny sáv Olaszország kékellő egéből.

Ennek a szakadéknak aljából kell a Kleine Zinne 
szikláiba beszállni. A baloldali falba egy kis törmelék
öböl szögellik bele. Itt cipőt váltottunk, hogy a simuló 
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manila-talpasokban tegyük meg további szellős utunkat, 
míg társaink átvették a szegeseket.

Egy „Szerencsés utat! Viszontlátásra“ mindkét 
részről, aztán csakhamar eltűntek a sziklasarok mögött.

Pont 7 óra volt, mikor hozzáláttunk a sziklákhoz.
A Kleine Zinne északi fala két részre oszlik. A 

tulajdonképeni felső toronyfalra és ennek alsó előépít- 
ményére, mely a toronyfal és a Punta di Fridanak 
nevezett elöorom közötti nyeregben ér véget. Megosz
tottuk magunk közt a munkát, s abban állapodtunk 
meg, hogy a nyeregig Roman, onnan pedig a csúcsig én 
vezetem a mászást.

Az alsó falrészlet nehézségei még nem túlságosak, 
hellyel közzel mégis jelentékenyek. Hozzájárni itt 
a kőzet törékenysége, fokozott óvatosságra intve ben
nünket. Ez is volt az oka, hogy itt lenn oly lassan 
mozogtunk; 1 és 3/4 óráig tartott, míg elérhettük a 
nyerget, vagyis kétszer annyi idő alatt, mint amennyi 
általában véve ezen alsó rész átmászásához szükséges.

Aztán meg — minek szégyelleném kimondani — 
egy kis lámpalázzal is küzdöttünk, s eltartott egyideig, 
míg leküzdve indispoziciónkat, lassanként belemeleged
tünk a mászásba. Lent néhány keskeny repedésben, 
majd mállékony fallépcsőkön kellett átvergődnünk, míg 
elértük a Punta di Frida sárgás végfala alatt elterülő 
tágas törmeléktérséget. Ennek túlsó, jobb oldalától egy 
kényelmes sziklafolyosó vezet fel közvetlenül a hágó 
alá. Hogy azt elérhessük, a meredek fal mentén jobbra 
kell traverzálni egy tenyérnyi széles sziklaszalagon. Még 
egy meredek falacska áll utunkban, végül néhány lépés 
a mozgó törmelékben és fenn álltunk a kétoldalt mere
dek sziklapillérek közé beékelt nyergen.

Erre a pillanatra voltam kiváncsi ! Amikor így 
szemtől-szembe, leplezetlenül fogom magam előtt látni 
a Kleine Zinne égbetörő, karcsú sziklatornyát. Igen, azt 
a képet, melyet annyiszor elnézegettem abban a szép 
könyvben, azt látom most a valóságban szemeim előtt. 
És még sem ugyanazt...



ñ Kleine Zinne északi fala a Punta öi Friöárál.

A. Witzenmann felvétele
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Képmás és valóság, mily messze álltok egymástól 1 
Oly hatalmas, hódító ez a látvány, hogy csak az alkot
hat magának fogalmat e merész torony szertelen nagy
ságáról s páratlan alakjáról, aki tövében állva tekintett 
fel reá.

Hanyatt kellett dőlnünk, hogy végignézhessük a 
csodás falat. Sárgás szírijein végigsiklott tekintetünk, s 
kíváncsian kutatta azt a hol sekély, hol mélyedő hasa- 
dékot, mely a nyereg felett kiindulva, végigszántja me
redélyeit. Ez a hosszú kémény mutatta nekünk az utat, 
melyen át fel kell hatolnunk a csúcsra.

Összenéztünk. Menni fog, — mondtuk egymásnak. 
Mert bíztunk önmagunkban, bíztunk egymásban, s érez
tük a rátermettséget e szédítő fal leküzdésére.

De hallga. Micsoda elmosódott hangok jönnek fe
lülről ? Emberek volnának a csúcson ? Kiáltozásunkra 
nem érkezik semmi válasz. Tehát mégsem a csúcsról 
jönnek a hangok.

Csakhamar tisztában voltunk vele, hogy honnan 
ered a lárma. A zűrzavaros hangáradatból, melyből időn
ként biztatgató kiáltások hallatszottak ki, mindjárt rájöt
tünk, hogy a hegy túlsó oldalán, valószínűleg a Zsig- 
mondy-kaminban avatnak néhány „bősz hegymászót“ 
erősmarkú vezetők a sziklamászás titkaiba, aminek 
rendes módja a biztató szókon kivűl a kritikusabb he
lyeken tudvalevőleg a kötélnek barátságos megfeszítésé
ben áll. Jó izűt mulattunk ezen, s szinte látni véltük 
magunk előtt a látatlanban lejátszódó jelenetet. Figyel
tük is a hangos beszélgetést, míg csak az el nem 
némúlt.

Erre aztán indultunk mi is.
A nyereg felett a falhoz egy kis sziklakiugrás tá

maszkodik. Ennek tetejéből mindjárt az első lépés méltó 
bevezetése a következendőknek. Minthogy felettünk a fal 
bevehetetlen, itt balra kell tolódnunk a kifüggő sziklak 
alatt, hogy az oldalt a falban levő kis bemélyedést el
érjük. Ép ott, hol legerősebben hajlik át felülről a fal, 
ahol legjobban eltól magától a szikla, jutunk a leg-

6 
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kényesebb helyhez. Jól el kell oldalt nyúlnunk, hogy 
elérhessük a távoli s hozzá gyatra fogást. Itt ugyan a 
puszta erő mit sem használ. Szorosan a falhoz simulva 
megtartani az egyensúlyt, s biztosan illeszteni a lábat 
a szikla parányi egyenetlenségeire, ebben áll a fortély, 
mely bennünket ily helyeken átsegít.

A falmélyedésben biztos állásra akadtam. Itt a 
faltól egy nagy kőhasáb van elrepesztve. Belefurakod- 
tam a résbe. Nem volt az a hatalom, mely innen kiránt
hasson, míg biztosítottam Romant mászás közben. 
Helyet cseréltünk, aztán mindjárt folytattam a mászást. 
Gyengén jobbra, meredeken vezetett egy sekély hasa- 
dék a nagy kamin aljába. Épp kifogyott a 30 méteres 
kötél, mikor kiléptem a kémény tövében a falból kiugró 
kis törmelékes erkélyre. Itt veszi tulajdonképen kezdetét 
a falat a csúcsig végighasító kémény. De azt itten még 
nem használhatjuk fel. Többszörösen kifüggő sziklarész
letek zárják el a kéményt, kőzete nedves, s vöröses 
színezete annak törékenységére vall. Egyedüli kibúvót 
itt a baloldali igen meredek és exponált falban találunk. 
Magamra parancsolva a higgadtság erényét, indul
tam neki e félelmetes akadály legyőzésére. Lassan, de 
biztosan ment lépésről-lépésre. De még a legelején sem 
voltam túl, mikor hirtelen megakadt előrenyomulá
som. Hát csakugyan ki akarna rajtam fogni a fal, akár
hogy is forgolódom, akárhogy is erőlködöm. No de 
végre mégis csak rájöttem a módjára; két rossz fogá
son kell magamat felhúznom, hogy aztán majd balra 
eltaláljak lábammal egy kis repedést.

Visszanéztem Romanra. „Jól szorítsd most a 
kötelet...“

De azért szerencsésen sikerült.
Utána már mindjárt jobbra fordult a dolog, bár a 

fal tovább is igen meredek maradt. Fent ívben vissza
másztam a kémény felé. Megint egy kis törmelék foltra 
kerültem, honnan már járhatóan folytatódik a csúcs felé 
a hatalmas kürtő. Hej! Nagy kő esett le szívemről, 
mikor már annyira voltam, hogy itten ülve lassan bevon-
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tam ujjaim között a kötelet, amint Roman is mind fel
jebb nyomult a falon. Nála is megtette ez a rész a 
kellő hatást. „A többi csak nem lesz ennél rosszabb“ 
mondtuk egymásnak. Pedig hát csalódtunk Mert a java 
mégis csak a legvégére maradt.

Most végre magába vett bennünket a nagy kamin. 
Ennek hol kinyiló, hol összeszűkülő falai között, mász
tunk, tólódtunk, terpeszkedtünk majd könnyebben, majd 
nehezebben a magasba. Azokban a percekben, mikor 
belefeszítve magamat a sziklák közé, biztosítottam 
Romant, tekintetem néha elkalandozott a távolban emel
kedő dolomitszirtekhez, melyek közé mind sűrűbben 
szövődtek a lassanként előkerekedett lenge párák. Öröm
mel néztem, mint sülyed mind mélyebbre alánk a 
szemközti Punta di Frida karcsú tornya. Következtet
hettem ebből arra, hogy gyorsan emelkedünk és a csúcs 
sem lehet már messze. Minden bizonnyal a legrövidebb 
idő alatt is értünk volna fel, ha végig a szokásos utat 
követjük és egy félreértés következtében nem térünk le 
róla. A Kleinne Zinne északi falának útja ugyan oly
annyira egyszerű, hogy szinte érthetetlennek látszik, 
mikép lehet arról letévedni.

De ami esetünkben „eltévedésről“ alig lehetett 
szó. Mert amikor mi letértünk a rendes útról, azontúl 
is egy természetes útirányt követtünk, bár valószínű, 
hogy egy amannál sokkal nehezebbet.

A felső sziklafal átmászásának rendes módja 
ugyanis abban áll, hogy mintegy 40 méterrel a csúcs 
alatt, ahol a kémény csenevész keskeny repedéssé válva, 
járhatatlanul húzódik tovább az áthajló, vöröses falak 
közt, balra kitérnek a kéményből egy párhuzamos oldal- 
hasadékba, mely az orom keleti végén egy kis gerinc
csorbába juttat, honnan aztán alig egy kötélhossz a 
csúcs kőgulájáig. De a kéményt még addig sem szo
kás végig kimászni, ahol végleg járhatatlanná válik, 
mert ott, hol a kémény felső részében a sárgás színű 
szikla törékenységével fenyeget, többnyire a jobboldali 
szabad falba térnek ki, hol ugyan a mászás igen expo-

6*
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nált, de valamivel könnyebb és a szilárd kőzet folytán 
biztosabb; így a nehéz, törékeny rész kikerülésével fel
jebb ismét visszatérnek balra a kéménybe.

A kéménynek egy kis oduszerü bemélyedésében 
szorongtunk. Sárga színben meredeznek felettünk a 
jobbra dűlő kémény falai. Ez lenne az a hely, ahol ki 
kell térni ? Úgy vélekedem, hogy sokkal jobb, ha benne 
maradok a kéményben, mert ha a szikla sárga színe, 
homokos tapintása el is árulja annak nagyfokú töré
kenységét, ezt még nem találom elég oknak arra, hogy 
elhagyjam a kéményt; hiszen eddig is mindenütt többé- 
kevésbbé törékeny kőzettel volt dolgunk. Ellenben mint
egy kötélhossznyira felettem, ott már csúnyán lógnak 
be a hasadékba a vöröses sárga szirtek. Kérdés, vajjon 
azokon egyáltalában át lehet-e vergődni. Semmi kétség : 
az ott a magasban a kéménynek megkerülendő része. 
Addig tehát egyenesen fel a hasadékban.

Minden követ előbb kipróbálva, fokozott óvatos
sággal, lassan emelkedem a jobboldali sziklákon. A 
szikla törékenysége a legnagyobb ellenség, mellyel itt 
meg kell küzdenem. A legcsekélyebb érintésre is letöre- 
dezik egy-egy kődarab, s bármennyire is vigyázok, 
néhány az alattam kuporgó Romant találja.

Most a fal egy kissé visszanyomul baloldalt. Ez 
az a hely, hol balra át kell kerülni a kéménnyel pár
huzamos oldalhasadékba. Én azonban szentül meg lévén 
győződve, hogy csak most, mikor az átfüggő repedés 
alá jutottam, kell majd megkezdeni a jobboldali kerülőt, 
nem is gondoltam arra, hogy a kéménynek épp az 
imént átmászott része lett volna megkerülendő. Mert bár 
nehéz, sőt a kémény alábbi részeinél jóval nehezebb 
volt, még nem találtam olyannak, mint amely arra kény- 
szeríthetett volna, hogy előtte meghátrálva a kémény biz
tos ölét egy exponált fal veszélyeivel felcseréljem.

Ha valahol oldalt kellett térnünk, úgy az csak itt 
lehetett. Jobbra, messze kint a szabad falban egy kes
keny hasadék repeszti meg a sírna bástyát. Ott, ahol 
körülbelül ami magasságunkban kezdetét veszi, hosz-
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szúkás kőhasáb ékelődött beléje. Mindenekelőtt odáig 
akarok jutni. Ha szokás abszolút expozícióról beszélni, 
úgy ez a jelző mindenesetre teljes joggal megilleti azt 
a hosszú traverzet, mely engem oda juttatott. A tenyérnyi 
szélességű sziklasáv több helyt megszakad s csak apró 
egyenetlenségek szolgálnak a lábnak támaszul míg a 
kéznek nyomorúságos kis dudorodásokkal kell beérni, 
hogy azokon tartsa meg az egyensúlyt az eltaszitó 
fallal szemben. Mikor végére jutottam a szédületes oldal
menetnek, már jó 23 méter kötelet eresztett ki kezei 
közt Roman.

A hasadék tövében állva áttekinthettem a fal felső 
részét. Mindjárt tisztában voltam azzal, hogy aligha 
járhatok jó úton. Az előbb elhagyott kémény felső foly
tatása, melyről pedig azt hittem, hogy túlhajló része 
után fent majd ismét be lehet jutni, innen is, épp oly 
vigasztalannak és reménytelennek látszott, nem kevésbbé 
mint maga a fal, melyben végig vezet.

Tehát vissza, ahonnan jöttem. — Nem, eszem- 
ágában sincs ezt megtenni. És ugyan miért is lenne erre 
szükség. Hisz felettem vág a falba egy sok jóval biz
tató hasadék. Ennek is csak ki kell valahol torkollnia a 
csúcsnál. A beékelt nagy kőtömb teteje fényes állásnak 
ígérkezett. Legalább még addig akartam felkapaszkodni, 
mert előbb szó sem lehetett arról, hogy Roman kimoz
duljon helyéről. Nagy nehezen sikerült is magamat fel
dolgoznom a kőhasáb tetejére. Még egy keveset feljebb 
kapaszkodtam, míg végre szerencsésen bejutottam egy 
mély fülkébe. A hasadék itt oly szűk, hogy alig lehet 
benne megfordulni. De ez annál is jobb, mert beékelődve 
a szorító falak közé, most már emberséges biztosítást 
nyújthattam Romannak.

Nyugodtabban mint ő engem, figyelhettem meg őt 
biztos helyemről nehéz munkájában, amint lassan-lassan 
tólódott felém a fal mentén. Végre elérte a hasadék 
tövét. Néhány erélyes felhúzódás, és ő is oltalmat talált 
a hasadékban.

Túl estünk a túra legizgatóbb fejezetén. Egymás 
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szemeiből kiolvashattuk, hogy miként vélekedtünk, mi 
volt a véleményünk az imént átélt percekről.

Találgatjuk, vajjon hová vezethet ki a felettünk 
ágaskodó hasadék, mi következhetik utána, — hol 
fogunk egyáltalában kilyukadni a csúcsra? Ez a kes
keny kürtő aztán igazi kéménymászásra adott alkal
mat. Oly szűk, hogy néhol csak a legnagyobb erőlkö
déssel tudtam feljebb tólódni. Ugyan sokkal kevesebb 
megerőltetéssel járt volna, ha a hasadék peremén ter
peszkedem fel, de ehhez a helyzet páratlan exponált- 
sága miatt nem volt bátorságom, s inkább kínlódtam a 
kémény szorongató falai közt, hol legalább teljes bizton
ságban érezhettem magamat.

Romant ezalatt nem hagyta nyugton a kíváncsiság 
és folyton tudni akarta, hogy mit látok magam felett. 
Most már természetesen vígan beszélgethettünk. Hiszen 
túl voltunk a legrosszabbján, s bár mostan is még 
keményen kellett viaskodnunk a heggyel, annak tudata, 
hogy a küzdelem mégis minden veszélyt nélkülöz, be
szédessé tett bennünket. Hűségesen beszámolok neki: 
most egy nehéz hely . . . most megint könnyebben 
megy ... ott fenn, hol a falhoz jobboldalt egy szikla
pillér támaszkodik, a közöttük felhúzódó hasadék min
den valószínűség szerint véget ér.

Most végre elértem a keskeny bemetszést. Egy 
alacsony falacska tör fel előttem. De azontúl ... a 
nyomasztó szírieknek, melyek eddig folyton és folyton 
végtelen magasságig nőttek felettünk, egyszerre vége 
szakadt. Nem a rideg kő, hanem a felhőkbe burkolt 
égbolt integet végre onnan felülről hozzám. A pillérről 
átlépek a falra, felhúzódom a következő — az utolsó 
sziklalépcsőre, s ott állok a Kleine Zinne ormát koro
názó kőgúla mellett.

Diadalkiáltásomra Roman türelmének is vége sza
kadt, s a tőle telhető gyorsasággal dolgozta fel magát 
az utolsó nehézségeken, hogy minél hamarább együtt 
lehessünk részesei a győzelem boldogságának.

Átöleltük egymást. Köszönetét mondtunk egymás
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nak, hogy egymást győzelemhez segítettük. Ha a kivívott 
diadal örömöt kelthet, nyomot hagyhat a lélekben, úgy 
akkor mi azokhoz tartoztunk, kiket ezek az érzések tel
jesen áthatottak. Bennünk meg volt annak felemelő tu
data, hogy a siker, melyet elértünk, közös sikerünk volt, 
mert mindegyikünk magáért s a másikért küzdött. Oh, 
— hányan és hányan vannak, kik megjárták e falat; 
de elmondhatta-e valamennyiök magában, hogy önere
jéből győzedelmeskedett az óriáson ? mikor nem egy
másért küzdöttek, hanem csak az egyik a másikért?

De a mi örömünk tiszta lehetett. Amikor mi kivo
nulunk a sziklák világába, az egyedüli segítő társ, ki 
bennünket utainkban elkísér, az egymásba vetett rendü
letlen bizalom. Mi tudjuk, hogy minden siker, melyet 
kivívunk, osztatlanul a mienk, — egy névhez fűződik a 
diadal. Mert mélyebben mint másnál vert bennünk gyö
keret az összetartás érzése, mely erőt ad arra, hogy 
merjen az egyik a másikért: ketten küzdöttünk, de egy 
lélek fűzött bennünket össze. És én megértettem azokat 
a szavakat, melyeket egyszer egy jóbarát mondott ne
künk : „Könnyű nektek fiúk; ti mehettek a hegyekbe; 
hiszen mindkettőtöknek meg van az ö régi társa.“ . . . 
S itt, e történelmi levegő által körűllengett helyen annál 
inkább utat törtek bensőnkben ezek az érzések, — itt, 
mikor fennálltunk ezen az égbetörő sziklaemléken „melyet 
a gigantikusan alkotó természet állított az embereket, 
férfiakat nevelő alpinizmusnak“.

Ritkán teltek a csúcson töltött percek oly derűs 
hangulatban, mint most. Ki nem fogytunk a szóból, s 
mindennek természetesen az volt a kadenciája „ki hitte: 
volna ezt három év előtt.“

De az északi fal szerencsés átmászásával még nem 
fejeződtek be mai túránk érdekességei. Hátra volt még 
a leszállás a hegyről. A sokat látott dolomit korifeuso
kat ugyan egy olyan mászás, mint a Kleine Zinne ren
des útja, a legkevésbbé sem izgatott volna, de minálunk 
ez természetesen egész más számba jött. Hiszen nekünk 
a Kleine Zinne egyáltalában a legeslegelső dolomittúráink
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közé tartozott, s így igen érthetően nagy várakozással 
néztünk a bár jóval könnyebb, de egyébként szintén 
exponált délkeleti falon végbemenendő leszállás elébe, 
minthogy nekünk teljesen uj és szokatlan volt a mere
dek dolomitfalakon való lebocsátkozás.

Kevéssel déli 12 óra előtt, miután közel három
negyed órát töltöttünk az ormon, búcsút mondtunk a 
magaslatok ködös világának. A Kleine Zinne déli olda
lának fordultunk, mely legfelsőbb részeiben nem ke- 
vésbbé meredeken törik le mint északra. Felhők kava
rogtak alattunk, azoknak szürke semmiségében veszett 
el a fal. Alig néhány lépésnyire jobbra a csúcs kőgúlá
jától ráakadtunk a déli toronyfalat végighasító Zsigmondy- 
kaminra. Pompásan ment ebben lefelé, míg egyszerre 
csak széllyel nem nyílik a kémény s meredeken le
szakadó falba megy át. Ez a Zsigmondy-kamin nehéz 
falletörése, mely alatt ráadásul még egy kifüggő, dom
ború kőtömb állítja meg az embert útjában. Itt — kü
lönösen leszállás közben — ugyancsak helyén van a 
vigyázat. Elsőnek Roman mászik le, végre eltűnve a 
kiugró kőtömb alatt. Most aztán nekem is alkalmam 
volt tapasztalni, hogy miben áll az itteni mászás fő ne
hézsége. Már Román panaszkodott az imént, hogy mily 
sikamlósak itt a sziklák. S csakugyan, csúszik, csúszik 
mindenütt akárhová is helyezem kezemet, lábamat. Egy 
tapasztalt dolomitlátogatótól hallottam egyszer, hogy a 
gyakran járt dolomitcsúcsokon az a legbiztosabb jele 
annak, hogy letévedtünk a helyes útról, ha érezzük a 
szikla érdességét, mert ahol mindenki jár, ott a kő a 
kezek gyakori érintésétől egészen zsiros tapintású. Ezt 
akkor alig akartam elhinni. Most láthattam, hogy meny
nyire igaza volt. Sikos, s amellett kellemetlenül zsiros 
itt a kikoptatott szikla. A legrosszabb volt a kihajló kő
tömbnél, mely az idők .folyamán úgyszólván tükörsimára 
csiszolódott. Kalimpáló lábaimat Roman vette pártfogása 
alá, mire aztán én is szerencsésen belebújtam a kőtömb 
alatt a kéménybe.

Ebben a pillanatban alattunk a ködből egy emberi
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alak bukkant elő. Meglepve néztük a magányos vándort, 
ki úgy vágtatott fel a sziklákon, mintha kergették volna.

Amint megpillantott bennünket, ő is megállt.
Amolyan tipikus német Junker-nek. látszott. Ekkor 

aztán igen érdekes párbeszéd fejlődött ki közöttünk.
— Messzire van még a csúcs? — kérdé.
— Nem. Még csak a Zsigmondy kamint kell 

végigmásznia.
— A Zsigmondy kamint? Merre van az?
— Hát nem látja? Hisz épen benne vagyok.
— Ez a Zsigmondy kamin ? Hát én nem a Grosse 

Zinnén járok?
— Bizony nem. Ez a Kleine Zinne.
— Nagyszerű ! hahotázott ami derék Junkerünk. 

Azért nem stimmel seholsem a Hochtourist leírása . . . 
Oly fényes volt ez a jelenet, amint ily csodálkozó ábrá- 
zattal állt előttünk, hogy nekünk is el kellett magunkat 
nevetnünk.

Faggatni kezdtem, vajjon járt-e már a magas 
hegységben ? Bevallotta, hogy nem. Szemére is vetettem 
könnyelműségét, különösen, hogy kötél nélkül merész
kedett fel a sziklák közé. Minthogy nekünk két kötelünk 
volt, az egyiket odaadtam neki, mert bizonyosra vettem, 
hogy magában, kötél nélkül nem tud majd lejönni a 
Zsigmondy kaminban. Ezzel elváltunk.

De még mielőtt tovább mentünk volna, még egy
szer visszanéztem utána. Ép a kamin beszorult kőtömb
jén bajlódott. De akárhogy is erőlködött, minduntalan 
visszacsúszott. Láttam, hogy itt mindjárt baj lesz, mert 
aki innen leesik, aligha áll meg előbb mint a völgy tör
melékében. Előbb kérlelve, majd mikor ez nem használt, 
erélyesebben kezdtem lebeszélni a csúcs megmászásáról. 
Végre is engedett, azzal a klasszikus kijelentéssel, hogy 
„meg lehetek elégedve ; mert mindenesetre nagyobb 
eredmény a Kleine Zinnére a Zsigmondy kaminig fel
jutni, mintha megmásztam volna a Grosse Zinnét.“ 
Siettünk is ráhagyni, hogy teljesen igaza van, nehogy új
ból kedvet kapjon a felmászáshoz. Kötelünkre vettük őt is,
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s most már hármasában folytattuk a leszállást. Két órá
val a csúcs elhagyása után az utolsó sziklalépcsőről a 
törmelékre ugrottunk át. Kijutottunk végleg a hegy 
varázsköréből.

Szaladtunk, botorkáltunk a törmeléken lefelé, hol 
néhány libbenő papirsáv jelezte hátizsákunk hollétét. 
Sajgó talpainkat megint a szegesekbe bujtatjuk, aztán 
kocogtunk hazafelé, át a Pattersattelen a Drei Zinnen 
Hüttébe.

Ismét együtt ültünk a meghitt körben. Sokáig 
elbeszélgettünk, hiszen annyi, annyi elmondani valónk 
volt. Ugyanarról folyt a szó mint tegnap este. De amit 
akkor csak mint bizonytalan jövőt sejtettünk, az most 
átélt valóságként volt mögöttünk.

S megint lenézett ránk onnan messziről a három 
mozdulatlan kőszobor. Egyiket, éppen a legtörpébbet 
hódítottuk meg közülük. Idegenül meredeztek a másik 
kettőnek sziklabástyái. Ki tudja, mikor jövünk majd me
gint ide, hogy ezekkel is megismerkedjünk? Most azon
ban erre nem volt időnk. Másfelé vonzottak vágyaink, 
távoli célok megvalósítása lebegett szemeink előtt.

Mentünk tova. S mind messzebbre, messzebbre vitt 
ki bennünket a haragosan zúgó Rienz vadregényes 
völgye. Utoljára Landronál láttuk a messzeségben de
rengő Zinnék magányos fellegvárát.

. . . Onnan jöttünk, a magaslatok eszményi honá
ból, most pedig itt lenn a völgy porában folytattuk 
vándorlásunkat.

* * *

Ez volt a kezdet, a mi bevonulásunk vágyainknak 
egy új világába. Hegyi bolyongásaink, hegymászó pálya
futásunk egy újabb mértföldköve gyanánt jelzitek azt az 
irányt, melyben mi haladunk, Sexten büszke bércei: 
Zwölfer, Kleine Zinne.

Hová visz ez az út? Mikor fogunk rajta meg
pihenhetni? Vagy pedig lépést-lépés után róva rajta, a 
végtelenség homályában látjuk elveszni azt?
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Vándorutúnkban mikor mondhatjuk majd: elértem 
ami után törekedtem ; megelégedett vagyok ...

És én azért mondom nektek: szerencsések vagytok 
kik megelégedtek azzal, hogy a békés völgyből csodál
játok a hegyeket. Ti, kik a távolból nézitek, egy pillan
tással méritek a hegyek minden szépségét. Megelége
dettségiek a boldog, gondtalan aranykor képzetét kelti 
bennem.

De minekünk, kiket éleményeink szorosabban fűz
nek a hideg kőhöz; nemcsak a bámulat tárgyai e szír
iek. A mi szeretetünk a hegyekhez énünkben gyökere
zik ; szeretjük őket, mert velük élünk.

Ismerjük az ő szivök dobbanását s kihámozunk 
magunknak az ő örökkévaló, változatos életükből egy 
kis történetkét, amely egyúttal a miénk. S hogy ebbe 
a romantikában gazdag regénybe — mert hisz mi lenne 
más hegymászó pályafutásunk — mindig uj meg uj feje
zeteket illeszthessünk, fáradhatatlanul megyünk, — men
nünk kell, oda, hol még ismeretlenségével int felénk a 
magaslatok világa, mennünk kell, míg áll orom, mely 
felfelé mutat, míg van eszme, amely lelkesíteni tud, 
s erőt érzünk magunkban, hogy megvalósítsuk azt, 
amit parancsol az akarat és egy benső kényszer.

Kell?
Ne mosolyogjatok rajtunk. Ne kérdezzétek, hogy 

miért. Vajjon nemde a szívnek is a legmélyebb érzelmei 
a legmegmagyarázhatatlanabbak ?

Én sem tudom, nem is kutatom, hogy miért . . . 
de mennem, küzdenem kell. Akadályok, veszélyek köze
pette egyengetem utamat a napsütötte ormokra.

Ismét bérctetőn állok.
Célhoz értem? . . . Egy, két pillanatra.
Körültekintek, s megpillantom körülöttem a távoli 

hegyek leborulásra késztető nagyságát.
Kezdődik újból. Tovább . . . tovább . . .
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Kiélné Zinne északi fala a Punta öl Friöáról nézue.

'1. fi Klelne'Zlnne főorma.
II. fi Kiélné Zinne öéll mellékorma.

III. fi Brossé Zinne.

• • • ■ Fiz északi fal rendes útiránya.
— — — fiz ampezzól vezetők variánsa.
+ + + fi ml variánsunk.
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Képeinkhez.
1. R Fischleintal. Az előtér tágas mezője, fenyvese a 

Fischleinboden, melyben az itten kettéágazó Fischleintal végződik. 
Balra az egészen összeszűkülő Bachertal messze húzódik innen 
a háttérben emelkedő háromormu Zwölfer alá. Egészen balra a 
völgybe előugró kúp a Hohe Leist. Jobbra, közvetlenül a völgy 
alja felett emelkedik az Einser (2699 m.) hatalmas északi falával, 
melyhez jobb szélén az Oberbacherspitze (2675 m.) csatlakozik. 
E falak tövében nyílik a jobbfelé ágazó Altensteintal.

2. R Zwölferkofel északról. A felvétel álláspontja a 
Zsigmondy Hütte felett az Einserhez felhúzódó lejtő. A legma
gasabban kiemelkedő orom a Zwölfer (3091 m.), tőle balra a Mitt
lerer v. Kleiner Zwölfer (2916 m.), legszélén a Kleinster Zwölfer 
(kb. 2800 m.). — Utunk legnagyobb része jól látható a képen. A 
beszállás a csúcs esésvonalában legmélyebben lenyúló szikláktól 
balra a hóba kiugró kis sziklasarkantyúnál. Innen mentünk fel a 
kevéssel felette a hegyet körülövezö — a képen jól látható — pár
kányra. Mielőtt ez balra, a Zwölfer és mellékormai közt lehúzódó 
jégvályuban elvész, közel bal végéhez látjuk a gyengén jobbra 
felhuzódó szakadékot, mely jó magasan kivezet a csúcstól balra 
leeső gerinc mögé. Utunk innen következő része a képen nem 
látható. A széles, lapos törmeléknyergek: a hegytől balra a 
Giralba Joch, jobbra a Sandbühel Joch.

3. Drei Zinnen a Toblinger Riedelröl. A Toblinger 
Riedelen álló Drei Zinnen Hüttétöl látjuk így a három Zinnét, 
melyek éppen északi oldalukat fordítják felénk. Jobbra a West
liche Zinne (2974 m.), középen a Grosse Zinne (3003 m.), balra 
a Kleine Zinne (2881 m.). Ennek tömegéből, a főcsúcstól balra 
kiemelkedő hegyes és alacsonyabb mellékorom a Punta di Frida. 
A Kleine Zinne felénk fordított északi falán a mászás a közte és 
a tőle jobbra levő Grosse Zinne között lehúzódó hószakadék 
aljából kezdődik. A kép bal szélén lévő lapos nyereg a Patern- 
sattel.
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4. fi Kleine Zinne északi fala a Punta di Fridáról 
(lásd ehhez az északi fal rajzát). Az északi fal felső, kb. 150 m. 
magas része. Alul a világos törmeléknyereg, mely a végfalat az 
álláspontunkat képező Punta di Fridával összeköti. Ez a nyereg 
is már kb. 250 méternyire van a völgy törmeléke felett, úgy 
hogy az egész fal magassága kb. 400 méterre tehető. Az északi 
fal vázrajzán ellenőrizhető a mi utunk. A Kleine Zinne északi 
falát először H. Helversen mászta meg J. és V. Innerkofler veze
tőkkel 1890 július 28-án. Az első vezetönélküliek e falon Dr. W. 
Wolf v. Glanwell és M. Dolezalek voltak 1897-ben, kiket 
1899-ben E. Pichl és H. Barth követtek. így az első 11 évben 50 
vezetős túrával szemben csak 2 vezetőnélküli áll. Az utóbbi évek
ben azonban a vezetőnélküli megmászások is szépen szaporod
nak. Magyarok — tudomásunk szerint — előttünk e falon csak 
(vagy inkább: már) két ízben jártak és pedig Dr.Jankovics Mar- 
czell — A. Dimai és P. Siorpaes vezetőkkel, továbbá Eötvös 
Rolanda és Ilona bárónők A. Dimai, A. Verzi és G. Siorpaes veze
tőkkel. — Az északi falnak jobboldali kaminját 2 nappal a mi 
túránk előtt, vagyis 1909. augusztus 16-án R. Fehrmann és O. 
Perry-Smith mászták először át rendkívüli nehézségek között.



A Földközi tengeren.
4

Irta:

Dr. Lóránt Lipót.





A csodaszép természetben van-e hatalmasabb, 
van-e fenségesebb látvány, mint az ezüstfényben ra
gyogó végtelen nagy vizsikság — a tenger?!

Hiszen szépek az Alföldnek rónái, hol az acélos 
búza kalásztengere hullámzik, magasztosak az Alpesek 
csillogó jégmezői, melyek varázserővel ragadják meg 
lelkünket, de előttem csak a tengeren nyílik meg az a 
bűvös szép világ, mely fogalmat ad a természet végte
lenségéről, a mindenség titokzatos mivoltáról.

Aki egyszer megismerte a tengert, aki megérti a 
hullámok beszédét, a kinek szive megdobban, ha a nap
fényes távolba mereng, hol ég és víz gyengéd ölelkezés
ben egyesül: az mindig vissza vágyódik a kéklő tenger
hez, annak vidám, barátságos partjaihoz, a délvidék 
d rüs ege alá, városainak piszkos utcáiba, rongyossá
gában és lustaságában is érdekes lakósai közé, s ismé
telten is gyönyörködni óhajt azon tarka egyvelegben, 
mely hátramaradottságában is annyi eredetiséget őr
zött meg.

Én csak a tengerért rajongok, csak a tengerre 
vágyódom !

Ha városunk utcáin a szél üvölt: a tengernek 
nehéz leheletét érzem, a vihar dörömbölésében a tenger 
mennydörgésszerű lélekzetét vélem hallani.

Ha a mindennapi élet szeszélyei bántanak, ha a
7
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hivatásommal járó izgalmak derült lelki világomat elho
mályosítani kezdik, én a tengerre vágyódom és a tenger 
csendje, változatos szépsége, varázshatást gyakorol a 
háborgó kedélyre, csillapítja, megnyugtatja az izgatott 
idegeket.

A tengernek tiszta, pormentes, acélos, ózondús 
levegője kiválóan jó hatással van az ember szerveze
tére és a kinek tüdeje, emésztése, kedélyhangulata, 
idegzete szenved, az a tengerre menjen és visszakapja 
egészségét, életkedvét, munkavágyát, tetterejét.

A tengeren való utazást, mint hathatós természe
tes gyógyszert az ember különféle betegségei és bajai 
ellen, az orvosi tudomány már régóta ajánlja. Ennek és 
a délvidéki nevesebb tengermenti fürdőhelyeknek tanul
mányozására a Karlsbadi orvosok egyesülete négy hétre 
terjedő tanulmányutat rendezett, melyen mintegy 100 
orvos — köztük én is feleségemmel — és néhány ven
dégtag vett részt.

A múlt évben, november 10-én indult a „Thália“, 
az osztrák Lloyd gyönyörű luxus-hajója Triesztből és 
másnap reggel első állomáshelyére, Abbáziába érkezett. 
Itt csatlakoztunk mi is a társasághoz.

November 10-én, elutazásunk napján, magas hóle
pel borította Pécs utcáit és a vasúti közlekedés nagy 
nehézségekkel küzdött. A pályaudvaron a gyorsvonatnak 
egy órai késését jelezték, azzal a figyelmeztetéssel, hogy 
a Dombóvárra érkező fiumei gyorsvonatra az átszállás 
kétséges. Ez a hir nagyon lehangolt és kedvezőtlen 
ómennek tartottam a leendő utazásra. Mégis sikerült 
Dombóváron a gyorsvonatra felszállni és örömtelt han
gulatban, habár egy órai késéssel érkeztünk este Fiúméba.

Kora reggel a Stefánia gőzhajóval Abbáziába utaz
tunk. A mólón a „Thália“ motoros bárkája várt ránk 
és vitt a nyílt tengeren horgonyzó hajóhoz, hol Schramm 
hajóbiztos szívélyesen fogadott és a számunkra kije
lölt kabinba vezetett.

Alig volt időnk uj otthonunkban körülnézni, mert 
Abbázia orvosainak szíves meghívására a társaság a 



99 —

Stefánia szállóba vonult, hol Glaz tanár „Abbázia klima
tikus viszonyairól és gyógyhatásúról“ tartott előadást, 
melynek meghallgatása után a kollégák kalauzolása 
mellett megtekintettük földink Dr. Szegő fényesen be
rendezett, hírneves szanatóriumát, azután Dr. Schalk 
újonnan épült gyógyintézetét, Dr. Stein Zander intézetét 
és a célszerűen berendezett munkás-internátust, mely 
felejthetlen korán elhunyt híres Fodor tanárunk derék 
fiának vezetése alatt áll. A szállóba visszatérve részt 
vettünk az Abbázia hatósága által rendezett villás reggelin 
s azután a hűvös, nyirkos időjárás dacára a tengerpart
menti pompás sétautakon lkát, Voloskát és Lovranát 
kerestük föl és a kellemesen eltöltött délelőttnek benyo
mása alatt szálltunk később a hajóra.

Csak most volt alkalmam megismerni gyönyörű 
hajónkat, mely négy hétig otthonunk leend. A „Thália“ 
3500 tonnás, kétemeletes Yacht-gőzhajó, mely csakis 
társas kéjutazásokra épült és nagy méreteinél fogva 
nyugodt, biztos menetű, kényelmes tengeri hajónak bizo
nyult. Felszerelése és egész berendezése annyira hozzá 
illeszkedik az utasok kényelméhez, hogy egy első
rendű szálloda sem nyújthat többet vendégeinek. Pom
pás, 160 személy befogadására berendezett éttermén kí
vül van egy-egy társalgó-, dohányzó-, játék-, olvasó- 
és zeneterme, a második emeleten pedig egy fedett üveg 
veranda és egy a hajó hosszában végigfutó tágas, ké
nyelmes sétafedélzet. Minden helyiség modern ízlés
sel van berendezve és az utasok legkényesebb igényei
nek is megfelel. Megemlítésre méltó még a Marconi- 
féle táviró és a 22 személyből álló előkelő zenekar, 
mely az étkezések ideje alatt, sőt gyakran délután is 
hangversenyez és az utazók kellemes szórakoztatásáról 
gondoskodik.

A hajón mindenütt példás rend és tisztaság ural
kodik; a hajó tisztjei és legénysége részéről a legna
gyobb előzékenység tapasztalható. Mindez hozzájárult 
ahhoz, hogy már az első órák leforgása alatt a 
hajót mindenki kedves otthonnak tekintse és a 100 utas- 

7*  
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ból összeverődött különböző nemzetiségű férfi és nő 
társaság (6 magyar, osztrák, német, lengyel, cseh, morva, 
orosz és svájci) rövid időn belül egy családdá olvadt, 
s félre téve minden kor- és rangkülönbséget, fesztelenül 
— régi ismerősképen — érintkezett egymással.

Ez a szívélyes érintkezés és a minden állomáson 
tapasztalt szives fogadtatás, melyet orvostársaink több 
helyen a hatósággal együtt rendeztek, felejthetetlenné 
teszi előttünk az utón töltött szép napokat.

November 11-én délben 1 órakor a „Thália" 
felvonta horgonyait és megkezdte négy hétre terjedő 
tengeri útját.

A mint a quarnerói öbölből a nyílt tengerre érkez
tünk, gyenge siroccó kezdte felborzolni a hullámokat, 
mire a társaság néhány női tagja a tengeri betegség 
előérzetében kabinjába vonult. Mi pedig, kiket a tenger 
megkímélt, a fedélzeten néztük a háborgó hullámok 
csillogását, a torlódó habok csapkodását és a delfinek 
játszadozását s elrévedeztünk a messze láthatáron, hol 
ég és víz kékes színben egyesül, s kerestük a láttávol 
árnyalatában a közeli dalmát tengerpartot, mely néha 
egész szépségében tűnt fel szemünk előtt.

A DALMÁT PARTOKON.
Másnap Qravozába érkeztünk. A regényes fekvésű 

dalmát városka megtekintésére nem maradt idő, mert a 
ránk várakozó raguzai orvosok kíséretében egy nagyobb 
motoros hajóra szálltunk, hogy megismerjük az osztrák- 
dalmát Riviérának legszebb, és legbájosabb vidékét. 
Hajónk a tengerbe messze benyúló meredek sziklapar
tot megkerülve, egy fjordba hatolt, mely alig szélesebb 
mint a Duna Budapesten; virányos partjain olajfa lige
tek, gyümölcs- és fügefakertek között szebbnél-szebb 
falvak diszlenek, melyeknek lakóssáea festői dalmát öl
tözetben örömteljes üdvözléssel fogadott bennünket. Fél
órái hajózás után a hegyből előtörő hatalmas Ombla- 
forráshoz közeledtünk, melynek majdnem méternyi vas
tag vizsugara nagy távolságra kavarja fel a tenger 
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vizét. A hatalmas vizerőt a leleményes emberi ész az ipar 
szolgálatába kényszeritette.

Az éjszak és nyugat felöl magas hegyek által vé
dett öbölnek délszaki vegetációban diszlő mindkét 
partvidéke gyógyhelynek van praedestinálva és tán csak 
a közlekedés hiányán múlik, hogy itt még eddig szana
tóriumokat nem állítottak fel, mert úgy éghajlati, mint 
egyéb viszonyait, de különösen természeti szépségeit 
tekintve, a híres francia Riviéra mellett említhető.

Kiválóan alkalmas gyógyfürdőhely lehetne Lacroma 
szigete is, bold. Rezső trónörökösünk kedvenc kiránduló 
helye, hova kis motoros hajónk a félszigetet meg
kerülve, néhány kisebb, ciprusok és platánok árnyékába 
rejtett szigetecske mellett elhaladva, szállított.

A tenger hullámzása miatt a sziklás öböl előtt 
kisebb csónakokra kellett átszállni, hogy partra juthassunk. 
A sziget, melyet bold, trónörökösünk egy szívhez szóló 
szép versben is megénekelt, a „dolce far niente“ való
ságos eldorádója. A mély csend, mely e remek fekvésű 
szigeten honol, a buja növényzet, a sötétzöld lombozatu, 
terebélyes fák, a tenger susogó habjaival vagy sziklákat 
ostromló hullámaival még a legháborgóbb idegeket is 
nyugalomba ringatják. A trónörökös halála óta Lacroma 
is kihalt és az elhagyatottságnak szomorú képét mutatja. 
A szép szigetet nagy kiterjedésű, virányos parkjával, 
pálmáival, platánjaival, narancs-és citromfáival, a kastél
lyal és egyéb lakóházakkal együtt, bőkezű királyunk a 
Dominikánus szerzetnek ajándékozta, melynek egyetlen 
tagja gondozza a bájos helyet. Szives kalauzolása mel
lett néztük meg az egyes termeket számos olajfestmé
nyeivel, márvány és gipsz szobraival, ritka rézmetszetei
vel, melyeket a trónörökös iránti kegyeletből érintetlenül 
hagytak, de sajnos nem gondoznak kellőleg, mert mind
annyit vastag por lepi.

A tengerbe nyúló márvány-terraszról fenséges kilá
tás nyílik a messze tengerre, az albán és dalmát he
gyekre és az átellenben fekvő Raguzára.

Csekélyke emléket, egy virágszálat vittünk magunk- 
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kal a lépten-nyomon korán elhunyt magyar-barát trón
örökösünkre emlékeztető Lacromáról, honnét szomorú 
hangulatban távoztunk, hogy hajónkkal az alig néhány 
kilométernyire levő Raguza városba térjünk, melynek 
mólója mellett a távollétünkben ide érkezett „Thália“ 
vetett horgonyt.

A szt. Szergiusz hegynek lejtőjén, egy büszke vár
nak széles és magas falai által körülzárva, emelkedik 
Raguza városa, a hajdani Raguza köztársaságnak szék
helye. A vár főkapujának címerén szt. Balázs, Raguza 
védőszentje megvetéssel pillanthatott ránk, szürke ruhá
ban ácsorgó utazó-seregre, ha vissza tudott emlékezni 
a régenmult dicsőséges időkre, mikor véres háborúkban 
mérkőzött vele a szt. Márkus lagúnák világhatalma az 
adriai tengeri uralomért. Tempóra mutantur!

Ma Raguza egy csendes kereskedő városka, mely 
csak kedvező éghajlatánál fogva vonzza ide az idegesek 
és tüdőbajosok nagy számát, kik aránylag olcsó és ked
ves otthont találnak az itteni jól vezetett szanatórium
ban, vagy az elegánsan és kényelmesen berendezett 
„Hotel lmperial“-ban, hol társaságunkat fényes lakomá
val várta a szeretetreméltó igazgató, Svoboda ny. minisz
teri tanácsos.

Raguza orvosainak szives vezetése mellett néztük 
meg a város nevezetességeit: a hajdani Doge-palotát, 
egy régi kolostort régiséggyűjteményével és pár érdekes 
templomot. Azután végig sétáltunk a várost körülfutó 
széles régi várfalakon és ennek legmagasabb pontjáról 
gyönyörködtünk a már áldozóra készülő nap biborpiros 
színeibe mártott tengerben és a tengerből kiemelkedő 
apróbb szigetek látképén.

Raguza hatóságának és a szanatórium igazgató
ságának vendégszeretetét este a Thálián rendezett fényes 
táncestéllyel viszonoztuk; az ünnepélyen a város előkelő
sége is megjelent s a kedélyes mulatság benyúlt a késő 
éjszakába.

Kora hajnalban a „Thália“ fölszedte horgonyait és 
dél felé indult.
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A hajó éleshangu harangjának jelzésére már 7 
órakor a fedélzetre siettünk, hogy láthassuk a Bocche 
di Cattaro remek panorámáját.

Magas világító torony jelzi az öböl bejáratát. Jobbra 
és balra a Punta d’Ostro erőd erős páncéltornyokkal, — 
a tenger által körülvett Mamula-erőd — és a Punta 
d’Arza erődök védik az öböl kapuját.

Az öbölben a dalmát déli vidéknek legremekebb 
tájai tárulnak fel lassú egymásutánban szemünk előtt. A 
Teodo-öbölben, mely vörhenyes meredek sziklafalak 
közé rejtőzik, két hadihajót pillantunk meg; titokzatos 
csend veszi körül azokat s csak a kiemelkedő kémények
ből felszálló füstoszlopok és a fedélzetén mozgó őrség 
árulják el, hogy élő lények is vannak a hajókon. Tovább 
haladva, a sziklák ismét szükebbre szorítják a tengert a 
le catene-nek (láncok) nevezett szorosnál. A szoros ezen 
elnevezését II. Lajos királyunknak köszöni, ki azt a ve
lenceiek támadása ellen vasláncokkal zárta el. Tovább 
egy tágabb öbölben, újabb remek tájképeket látunk; 
citrom- és narancsos kertek, olajfaligetek és fügefák kö
zött festői egymásutánban tűnnek elő a regényes fek
vésű Castelnuovo, Rizano és Prestano városkák és 
számos apró falucska mintegy odatapasztva a sziklák 
oldalához. A Rizano öbölben még egy kedves kies szi
getecske is van, melynek partjait a felkelő nap tűzfényé- 
ben csillámló tengernek hullámai mossák; a sötétzöld 
piniák és platánfák közül kicsillan egy zarándoktemplom 
és kolostor épülete, hol a földi élettől elzárt magányban 
kapucinusok élik le remete életüket.

A Bocche legbelsőbb zugában, még mindig hegyek 
által elrejtve, a hajó egy kanyarodásánál egyszerre 
felbukkan Cattaro városa, mely a magas Lovcen hegy 
alján lévő keskeny tengerparton terül el. A „Thália“ 
megérkezését a széles mólón a montenegrói határ közel
sége miatt concentrált nagyszámú katonaság számos 
tisztje és katonája várja és midőn hajónk zenekara rá
zendít egy kedvelt katonai Indulóra, hurráh kiáltások
kal és sapkalengetéssel üdvözlik megérkezésünket. Partra 
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szállva alkalmunk van élvezni a város látképét, a meleg 
napsugarak érintését, a déli vegetációnak gyümölcseit 
és annak a tarka nagy néptömegnek élénkségét, mely a 
mólót ellepi. Különösen feltűnnek a montenegróiak nyú
lánk, magas, erőteljes alakjai. Önérzetes, nyílt arckifeje
zésük, könnyed rugalmas járásuk, bátor fellépésük a 
fekete hegyek szirtjeinek bátor, szabad népét jellemzik.

Közvetlen a város mögött meredeznek ég felé a 
Karszt kopár sziklái és azokon túl terül el Mon
tenegró, melynek fejedelme sasfészkéből lesi az al
kalmas időt, hogy daliás legényeivel leronthasson, víz
ben és anyagiakban szegény magaslatáról az alatta el
terülő buja és gazdag Bocchéba, hol bőségesen terem 
a búza, a dohány és a szőlő; halat és sót a tenger ad, 
pénzt pedig hoznak a kereskedők és az ide ránduló 
turisták.

A városkában tett hosszabb séta után a számunkra 
készen tartott landauerekbe szálltunk, hogy a meredek 
hegyoldalon kanyargó 50 kilométer hosszú, mesterileg 
készített szerpentineken a hegytetőre menjünk. Három 
órai fárasztó kocsizás után érjük el Montenegró határát, 
s onnét néztük azt a felejthetetlen szép képet, mely 
előttünk feltárult. Éjszak felé látjuk a hófedett Orien 
hegységet, mintha a tengerből emelkednék ki ; délre 
osztrák Albániát, legszélső határán Spizza városkával, 
melyre Montenegró annyira áhítozott, de amit gróf An- 
drássy Gyula a berlini békekongresszuson a monarkia 
számára hódított el. Előttünk a sötétkék tengerszélen 
Cattaro, hol a „Tháliá“-nak slihouettáját véljük látni; 
bal oldalon a magasan hullámzó végtelen tenger,, mö
göttünk a kopár, kiégett, szétszaggatott Karszt. Útköz
ben jobbra, balra néhány kisebb erőd nehéz ágyúkkal 
fölszerelve, melyeknek őrsége itt fenn a zord magányban, 
egyszerű, sovány élelmezés mellett végzi nehéz szolgálatát.

Lovaink a hegyen lefelé már gyors ügetésben 
haladnak s rövid félóra után a fárasztó úttól ki
merülve örömmel látjuk viszont Cattarót, és a kikötőt, 
hol a „Thália“ és tisztikara már várva várnak bennün- 
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két, mert az indulás órája ütött. Gyorsan fölsietünk a 
hajóra; ellenőrzés céljából, minden utas a hajó bejáratá
nál lévő számozott fekete táblára aggatja a fülkéjé
nek számával ellátott sárga lemezt, és miután az ellenőr 
meggyőződött arról, hogy senki sem hiányzik, fölvontat
ják a nehéz horgonyt, megszólal a hajó sípja és a 
zenekar indulója és mi kalaplengetve veszünk búcsút a 
parton állóktól — és az osztrák határtól. Hajónk most 
már idegen vizekre evez és a távol Corfu-szigete felé 
veszi útját.

Kiérve a nyílt tengerre, nagyobb hullámok kezdik 
táncoltatni a hajót; de a diner ideje után a tenger is
mét csendesebb s a társaság jobb kedvű lett; műked
velő művészeink fényes hangversenyt rögtönöztek, melyet 
tánc követett. Mi ékesebbek a sétafedélzeten élveztük a 
holdvilág derült fényénél a tengeri éjnek bűvös varázsát. 
Mindenütt, a mennyire látni lehetett: a fénylő nagy víz
felület, a szintelített, sötétkék tenger, melynek a habzó 
hullámok mozgást, életet adnak. Majd egy vitorlás hajó 
bukkant fel, majd egy távoli világitó toronynak tüzét 
véljük látni; később a láthatár szélén a tengerbe me
rülő hold halvány fényétől ezüst színben tündöklő hul
lámokon merengünk. A messzeségbe elmerülve élvezzük 
a gondtalanságnak, a semmittevésnek azon léleküditő 
merengését, mely a halandót az élvezetek magasabb 
régióiba emeli.

CORFU.
Másnap délelőtt a jóniai szigetek partjainak árnya

latai merültek föl a láthatáron és déltájban a legnagyobb 
szigetnek, Corfunak, a „Phaeakok“ országának öblébe 
futottunk. A tágas öböl, dús vegetációban zöldelö vad
regényes hegyek által van övezve és maga Corfu — 
Kerkyra — város számos templomával és árkádos pa
lotájával félkörben övezi az öblöt. A város körül elte
rülő narancs és citromkertek, olajfaligetek és virágdísz
ben pompázó parkok, a jóniai tiszta kék égboltozat, a 
melegen tűző nap, mindez nem a hideg novembernek, 
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hanem az illatos szép tavasznak kellemes érzését kelti. 
Nagyon kedvesnek tűnt fel ez a meleg derült időjárás 
nekünk, kik csak négy nappal előbb a magas hóval 
borított Pécsről kerültünk ide, akik Fiúméban még hideg 
esőben, Abbáziában nyirkos borús időben, s Gravosa- 
felé is hideg siroccóban dideregtünk.

Corfut hegyek által védett fekvése, örökkék ege, 
enyhe éghajlata és áldott talaja, világ-gyógyhelynek 
praedestinálják, és számos tüdő- és idegbeteg hazájának 
zord időjárása ellen itt keres alkalmas menhelyet.

Kerkyra város és a reánk várakozó nagy 
embertömeg láttára emlékezetemben is föléledtek az 
ó-görög események és a történelem által megörökített 
szent helyek. Itt tört ki a peloponnesusi háború és a 
közelben van Cressida forrása is, hol Ulysses Nauzikaá- 
val találkozott.

A kikötő széles partján a város előkelősége — 
élén az orvosi egyesülettel — ünnepélyes fogadtatásban 
részesített bennünket és meghívott a tiszteletünkre ren
dezett estélyre. Az embertömeg tarka egyvelegében 
festői látványt nyújtanak a szinpompás népviseletek; 
a görög paraszt bő bugyogóban, zsinóros színes dol
mányban és piros fezben, az albánok ráncba szedett, 
térdig érő, széles fehér szoknya forma ruhájukban és a 
nők szemet gyönyörködtető viseletűkben.

A tengerparton van a nagy vásár és mint minde
nütt a déli égöv alatt, a családi és a vásáros élet fon
tosabb mozzanatai nagyrészt itt, a szabad ég alatt játszód
nak le. Itt árulják a zöldséget, a gyümölcsöt, a birka
húst, melyek vagy a földön hevernek, vagy szamárháton, 
esetleg kétkerekű talyigán vannak elhelyezve. Ugyan
ilyen élénkség uralkodik a keskeny piszkos utcákban, 
melyeknek düledező házai előugró erkélyeikkel mór vagy 
olasz modorban épültek, de mindannyian egyformán 
piszkosak és elhanyagoltak.

A város régi utcáin áthaladva, az árkádos paloták 
árnyékában a királynénkról elnevezett Erzsébet-Esplana- 
déra, a corfuiak nagy sétaterére jutunk, mely a tenger
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part hosszában nyúlik el nagy terebélyes fákkal beültetve, 
és szebbnél-szebb árkádos palotákkal szegélyezve. Innét 
a katonai parancsnok kísérete mellett a magaslaton fekvő 
citadellába indultunk, hol a tiszta és jól felszerelt ka
tonai kórháznak megtekintése után, az erődnek a ten
gerbe nyúló ormára sétáltunk, honnét a tengerre, a víz
tükrön úszó vitorlás halászbárkákra és az egész szigetre 
kiterjedő ritka szép kilátást élveztünk. Az erőd tágas 
udvaráról az ott gyakorlatot végző katonaság zenekará
nak víg indulója mellett mentünk azután le a téres 
esplanadera, hol egy nagyszerű egyházi ünnepélynek le
folyását nézhettük végig.

Vasárnap volt; az egész város ünnepi díszt öltött, 
mert ezen a napon ülték szt. Spiridionnak, Corfu sziget 
védszentjének ünnepét. Az ünnepély fénypontja a nagy 
körmenet volt, melyen az érsek is részt vett összes 
papjainak kíséretében. Az ünnepi menetet a katonaság 
nyitotta meg a katonai zenekarral, utána az egyenruhás 
tanuló ifjúság következett, ezután a város és a sziget 
hatóságai és előkelőségei, majd baldachin alatt a sziget 
püspöke jött gazdag arany brokát ornátusban, körül
véve papjaitól; mindegyik pap kezében egy karvastag
ságú égő viaszgyertya. Most a civil zenekar szinte 
egyenruhában, utána az egyes iparos céhek lengő zász
lókkal és égő fáklyákkal, mögöttük ismét tanuló ifjúság 
és katonaság haladt, és végül a beláthatatlan nagy nép
tömeg, melynek nagy részét a sziget távoli vidékéről 
ideözönlött pásztor és földmives nép képezi, mindannyi 
ünnepi, festői nemzeti öltözetben. Kellemesen tűntek fel 
a csipkés, arannyal hímzett, díszes ünnepi ruhában meg
jelent falusi asszonyok és leányok, kik nehéz, gyakran 
vállig érő arany fülbevalókat vagy nyakláncokat és a 
mellet fedő arany filigrán díszítményeket hordanak. A 
leányok hajukat piros szalagokkal díszített hosszú fonat
ban viselik s ezt a viseletét kell megtartaniok a férjhez 
menetelig. Corfu női magasak, egyenes tartásu, szép 
növésű alakok s különösen a falusiak között az ó-világi 
Penelope és Aspazia klassikus szépségére emlékeztető 



— 108 —

arcokat látunk; de a város hölgyeiről ezt éppen nem 
constatáltuk.

Délután a szárazföldi kirándulásainkat rendező 
Cook-cég kényelmes fogatain a közeli vidékre tettünk 
kirándulást. A városon keresztül, csupa rózsa-, narancs- 
és citromkertek és ezeréves olajfa-erdők között kocsizunk 
a strada-marina kitűnő országútján az Achilleionba, b. 
Erzsébet királynénk ide varázsolt paradicsomába. Már 
maga a vaskapu is, a melynél az udvarmester várt ben
nünket, egy remekmű. A nagy kiterjedésű emeletes pa
lota ó-hellén stílusban épült. A lakosztályokat és ter
meket, melyekben uj tulajdonosa, a német császár, ez 
időtájt nagy átalakításokat végeztetett, nem lehetett meg
tekinteni; de láttuk a főbejárat lépcsőházában, mely az 
emeletre vezet, azt az óriási falfestményt, mely Achilles 
diadalát ábrázolja. Robogó bigáján áll a hős Achilles, 
bal karján a paizs és kezében a villogó dárda, jobbjá
ban a kocsi után vonszolt Hektor sisakját emeli magasra, 
mutatva ezt utána száguldó diadalittas harcosainak. Az 
épületnek kertre nyiló oszlopcsarnokában Apollónak 
és a kilenc múzsának karrarai márványból faragott élet
nagyságú szobrait, a virágpompában diszlő parkban 
pedig Herta mester világhírű bronzszobrát, azAchilleion 
művészi remekét: a haldokló Achillest látjuk.

A lépcsőzetesen a tengerig aláereszkedő terraszok 
egyikét Merkúr márványszobra díszíti, egy pálmaligetben 
felejthetetlen Rezső trónörökösünk bronzszobra, — egy 
másikban Byron szobra — és a tengerhez közel király
nénk kedvenc költőjének, Heine-nek márványból ké
szült nagy emlékszobra áll egy kupolás csarnokban. A 
szép szobrot a költő iránt érzett kegyeletből mi is áhi- 
tatosan és sajnálattal álljuk körül. Sajnálattal, mondom, 
mert most már én is meg tudom érteni azt, hogy 
Németország egyes városai, melyeknek ezen Heine- 
szobrot felajánlották, miért húzódoznak, szinte fáznak 
ezen ajándék elfogadásától.*  Hiszen ez a szobor, nem a

♦ Legújabb jelentések szerint Hamburgban egy magánház 
udvarán fogják a szobrot felállítani. Szerk. 
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világhírű költőnek, a lángelméjü nagy szellemnek kép
mása, ki, mint azt munkáiból ismerjük, a legbájosibb, 
a legékesebb nyelvezetben szólt a szívhez, ki lángot, 
tüzet szórt a képmutatókra, —hanem az élet viszontag
ságai és súlyos paralysis-betegsége által már megnyomo
rított aggastyánnak, egy élő halottnak, szenvedő arc
kifejezése. A lecsüngő sovány karok, a szenvedő, beesett 
arcnak kiálló arccsontjai, a keskeny, fájdalmasan össze
szorított ajkak, a bénult szempillák miatt félig csukott 
szemek, már a közelgő halált fejezik ki. Nem csoda, 
hogy a pompás parknak, ezen örökviruló tavasznak 
varázsos hatása után Heine szomorú szobra, mint nagy 
ellentét, bánatosan, sőt fájdalmasan hatott reám.

Bőid, királynénk iránti kegyeletből elzarándokoltunk 
még kedvelt sétahelyéhez: Gastur faluhoz, melynek 
ősrégi kútjánál szép, igazi ó-görög tipusu parasztleányok 
álldogáltak. Graciózus testtartással hordják fejükön a 
vízzel telt amphorákat és sötétfényü szemeikből kiváncsi 
pillantásokat vetnek reánk, idegen jövevényekre.

Egy másik utón, a szt. Deka-út n térünk vissza; 
az ezeréves platánfa árnyéka alatt rövid időre megpihe
nünk, majd a narancs- és myrtus-kertek közt fekvő Ga una 
és Ercoli falvakon keresztül haladunk Corfu felé. Út
közben betekintünk Monreposba, a királyi nyári lakba, 
Villa reaie-be, hol a ritka szép park márvány teraszá
ról élvezzük sokáig a gyönyörű kilátást a városra, a 
tengerre és az albán hegyekre. A városon áthaladva, 
ezeréves olajfaerdőkön keresztül a „Canone“ rondellához, a 
corfuiak legkedveltebb kiránduló helyére érk zunk, hol 
a legszebb kilátás mellett, mintegy bűvös ihlettől meg
hatóban nézzük a „Pontikonisi“-t (kicsiny kiterjedése 
miatt a benszülöttek „egér szigetnek“ nevezik), mely a 
monda szerint a Phakok kővé vált hajója, melyen 
Ulysses Ithakából visszatérve az egybegyűlt, várakozó 
tömeg láttára kővé vált, jelenleg sötétzöld ciprusfák b >- 
rítják a szigetet, melyeknek árnyéka egy díszes kis ká
polnát és egy kolostort rejt; Boecklin festőművész remek
műve a „holtak szigete“ tette a kis szigetet világhírűvé.
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Este részt vettünk a corfui orvos kollégák által 
tiszteletünkre az új városi casino díszes termében ren
dezett estélyen, ahol a város előkelősége és szép neme 
is megjelent Tánc és pezsgő mellett a hajnali órákig 
töltöttük együtt az időt kedves kollégáinkkal, akik távo
zásunk alkalmával a sziget legszebb részleteit tartalmazó 
díszes albummal ajándékoztak meg bennünket. Örömtel
jes meglepetés is ért ez alkalommal; dr. Zavadiaszban, 
a korfui orvosok elnökében, régi barátomat ismertem 
föl, kihez mint a „Quarantaine internationale“ orvosához 
35 év előtt Bagdadban szoros barátság fűzött. Mennyi 
régi emlék elevenedett meg lelkűnkben az Arábiában 
töltött ifjúkori szép időkből.

A következő napot még Corfuban töltöttük, be
járva a sziget festői pontjait és megnézve érdekes látni
valóit. Délben vendégekül láttuk szeretetreméltó vezetőin
ket a corfui orvosokat, kikkel habzó pezsgő mellett 
kötöttünk „örök“ barátságot.

November 15-én naplenyugtakor indultunk tovább 
Malta felé.

MALTA.
Viharos éjjelünk volt. Már a korfui öböl elhagyása 

után többen kabinjukba siettek. A halvány arcszin, a szemek 
tétovázó tekintete, a bizonytalan járás elárulta, hogy 
Okeanosznak, a tengeri betegségnek, áldozatai lettek. 
Nőm, én és a társaság azon tagjai, kik egészségesek 
maradtak, a sétafedélzeten valósággal élveztük a há
borgó tengernek megbabonázó gyönyöreit. A leáldozó 
nap, a bíbor- és aranyszin minden árnyalatában festette 
az eget és a tengert; a ragyogó tűzgömb majd egy 
hullám tetején úszott, majd elmerült, mintha bujósdit 
játszott volna, mielőtt végkép eltűnt a láthatár alatt. A 
lenyugvó nap szinpompáját toll leírni, ecset megfesteni 
nem képes.

Az óriási hullámok hányták, vetették nagy nehéz 
hajónkat és a magas fedélzetet is döntötték felcsapódó 
habzó vizükkel, mialatt a szélvihar üvöltve sivított el 
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fejünk fölött. Hajónk szilárd gépjei nagy erőmegfeszítés
sel dolgoztak a vihartól mámoros hullámok ellen; mint
egy tűzhányó szörnyeteg belsejéből, úgy ömlött a láng
vörös füst a hajó kéményeiből. Csak hajnalhasadás ide
jében, amikor hajónk a Középtengerbe jutott, ült el a 
vihar; a tenger is mintha ki akarna engesztelni rakon
cátlankodásáért, olyan sima volt egész nap (nov. 16.) 
mint a tükör és az egész társaság a fedélzeten keresett 
üdülést az átélt viharos éjjel szenvedései után.

November 17-én reggel feltűnt a máltai öböl és 
rövid idő múlva hajónk a sziget fővárosa, Valetta előtt 
kötött ki.

Alig hogy a hajó megállt, máris egy sereg keres
kedő termett a fedélzeten, szép selyemkendőket, shawl- 
okat, arany- és ezüst-filigran ötvösmunkákat, egyptomi 
cigarettát, havanna szivart, levélbélyeget és egy halom 
ansixkártyát ajánlva megvételre. Hölgyeink selyem áru
kat, mi férfiak cigarettát és havanna szivarokat vettünk, 
melyek itt vámmentességük miatt igen olcsók. A ravasz 
arabs-spanyol eredetű máltaiak, kik áruikat görög- 
olasz-spanyol-arabs nyelvjargonban kinálgatták, néhányat 
közülünk be is csaptak, bár nem érzékenyen, mert árui
kat elég olcsón vesztegették.

Málta 1800 óta az angolok birtoka; tenger
öblét és bejáratát, nehéz ágyukkal felszerelt hatalmas 
erődök védik. A város maga a hegylejtőn menedékesen 
emelkedik; épületei csupa fehér mészkőből épültek, 
azért Valette a távolból egy fehér városnak ked
ves, de sajátságos benyomását teszi. Maga a sziget is 
mészkösziklákból áll, melyre hajókon hordták a közeli 
Siciliából a termőföldet. A geológiai alakulás folytán 
kevés patakja van s azért az ivóvíz egy részét cister- 
nákban gyűjtik össze. A kikötőből a pálmákkal szegé
lyezett tágas Strada-Reale vezet a városba, mely Afrika 
közelsége miatt (300 kilométer) már keleti jelleggel bir, 
de feltűnő tisztasága és kiváló közegészségügyi intéz
ményei az angol kultúrára vallanak.

A főtéren a híres máltai lovagrend régi palotája
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hívja .fel figyelmünket, melynek nagy része jelenleg 
angol kaszárnya és katonai kórház, de muzeumul szol
gáló termei és tágas folyosói sok régiséggel, festmény
nyel és értékes gobelinnal vannak díszítve. A lovagrend 
elhunyt nagymestereinek arcképei, életnagyságu szobrai, 
valamint számos szobor a városban és egyéb emlékek 
az egykor híres rend hajdani virágkorát, nagy hatalmát, 
még ma is hirdetik. A lovagrend nagymestereinek és 
lovagjainak nagyobb része a San-Giovanni székesegy
ház kriptáiban alussza örök álmát.

Kocsin mentünk ki a 10 km-nyire fekvő Citta 
Vecchiába, a sziget régi főhelyére, melynek S. Paulo 
temploma egy barlang fölé van építve; ebben a bar
langban lakott 3 hónapig szt. Pál apostol, mikor Málta 
szigeténél hajótörést szenvedett. Ez volt 1566-ig a sziget 
főhelye; ekkor alapította meg La Valette johannita 
nagymester a nevéről elnevezett várost, mert belátta, 
hogy a sziget onnét sokkal jobban megvédhető.

A városnak legérdekesebb és legszebb részét képe
zik a Baracca-kertek, melyek egy hegymagaslaton terül
nek el, messze benyúlva a tengerbe és azt a benyomást 
keltik, mintha függökertek lennének. A sok nézés és 
járás által kimerülve, de főleg a rekkenő hőségtől el- 
ernyedve, jól esett a Iegüdébb virágzásban pompázó Szt.- 
Antonia diszkertnek árnyékos kioszkjában fagylalt mel
lett a pihenés.

A forró nap után ismét egy viharos éjjel követ
kezett a tengeren és számos kollégának nyílt alkalma 
saját magán tanulmányozni a tengeri betegség tüneteit. 
A hálófülkében elviselhetetlen volt a hőség; a felcsa
pódó hullámok miatt nem lehetett ablakot nyitni, hogy 
friss levegőt bocsássunk a fülledt kabinba. Rossz éjsza
kánk voIt, de annál szebb, derültebb volt a reggel, 
mely reánk virradt Syrakusa kikötőjében.

SYRAKUSA.
Bár a vihar által felkorbácsolt tenger vize még az 

öbölben is kavargóit, de tiszta, felhőtlen volt a kék ég-
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boltozat. A partra szállva, a magas pálmákkal beültetett 
széles esplanád végén található édesviz-forráshoz men
tünk, mely közvetlen a tenger szine fölött fakad abból 
a magas sziklából, a melyre a város van építve. A 
sziklahegyre vezető lépcsőkön felhaladva, Syrakusa ős
régi városában vagyunk, mely ó-görög nevezetessé
gének történelmi jellegét máig is hűen megőrizte, s bár 
az ó-korban volt 500,000 lakósának száma jelenleg 
35.000-re zsugorodott össze, még is a számos fennma
radt műemlék egykori nagyságának fénykorát hirdeti. A 
vidék klasszikus szépsége és az ó-kori marad
ványok Syrakusát Sziciliának leglátványosabb városai 
közé sorozzák. Ez volt a görögök és karthagóiak közt 
kitört peloponnezusi háborúnak véres színhelye. Itt szü
letett Theokrites az édes szavú költő és Archimedes a 
nagy mathematikus.

A zsarnok Dionyzios, egész Görögországnak és 
Syrakuzának leghatalmasabb uralkodója idejéből, mely 
egyúttal Syrakuzának is fénykora volt, származnak nagy
részt mindazon reánk maradt műemlékek, melyek ma is 
a kulturvilág bámulatát keltik föl. Lépten-nyomon a régi 
história nevezetességeivel találkozunk. így a nagy szé
kesegyház egy dóriai templomnak alapzatára épült és 
harminchat fennmaradt dór oszlopa ma is a székesegy
háznak ékességét képezi. Sokan azt vélik, hogy az lett 
volna Minerva-temploma, melyről Ciceró is megemlék- 
szik beszédében, hogy milyen bámulatos szép és mennyi 
ékszer és drágaság díszíti belsejét. A megmentett kin
csek egy része a régiségi múzeumban van elhelyezve, s 
ezeknek láttára képzeletünkben újra fölelevenednek az ó- 
hellenek hős alakjai.

Csak néhány percnyi távolságban van az Arethuza- 
forrás, mely egy papyrus-csemete liget mélyében fakad, 
ös régi időben ismerték már, mert a monda szerint 
Diana Arethuzát Alpheus szerelmi üldözései ellen meg
védeni akarván, ezen forrássá változtatta.

A közeli Vittorió Emanuele-téren Archimedes 
márványszobra emelkedik, távolabb Diana templomát 
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és a Dianának szentelt fürdőket látjuk, hol azonban a 
régi fényűzésnek ma már nyomát sem találjuk. Nagyon 
szegényes berendezése dacára a syrakuzaiak ma is für
dőnek használják.

Hálás kirándulást tettünk a nyugatra fekvő régi 
városba, hova a syrakuzai kollegák vezettek bennünket 
és délre járván az idő, a Latomiae dél paradisoban, a 
régi kőbányák paradicsomában, fényesen megvendégel
tek. A legszebb és legbujább délszaki vegetáció pompá
zik a volt kőbányák nagy kiterjedésű felületén. A kőbá
nyák nyugati oldalán van a híres „Dionyzios füle“, egy 
huszonhárom méter magas sziklába vájt fülkagylóhoz 
hasonló barlang, melynek akusztikája olyan erős, hogy 
a halk beszéd a barlang belső végén is tisztán kivehető, 
visszhangját pedig a barlang bejáratánál is meg lehet 
hallani. Állítólag Dionyzios ezen „fül“ segélyével hall
gatta ki a rabszolga bányamunkások még oly halk be
szédet, vagy netáni összeesküvési terveit.

Megnéztük még a római és görög amphitheatru- 
mot, mely az ó-görög világban a legnagyobb volt a 
maga nemében és melynek magasságából a legszebb 
kilátás nyílik a városra és a tengerre; — a Minerva és 
és San Giovanni templomokat a nevezetesebb katakom
bákkal, azután elzarándokoltunk Archimedesnek és Timo- 
leonnak a Catania-felé vezető országút mellett lévő sír
jaihoz. Visszatérőben megtekintettük még az uj város
ban lévő múzeumot számtalan értékes régiségeivel, köz
tük a híres Venus Callipyge-t és egy V. századbeli 
keresztény szarkofágot.

Már leáldozóban volt a nap amikor a „Tháliára“ 
szálltunk, mely fölszedve horgonyát, Messinába készült.

Úti programmunkba Taormina megtekintése és az 
Aetnára rendezendő kirándulás is föl volt véve, de a 
három nap óta a földközi tengeren katasztrofális erővel 
dühöngő vihar — tán az 5 héttel később pusztító ret
tenetes földrengés előjele — annyira megrongálta a 
vasúti töltéseket, hogy a forgalmat Taormina és Messina 
között be kellett szüntetni.
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Ezért a Taorminai kirándulásról — bár nehéz 
szívvel — le kellett mondanunk és beérnünk azzal, 
hogy utazásunk igéretföldjét, az összehasonlíthatatlan 
szép fekvésű Taorminát és annak az ó-korból fennma
radt remekeit csak a hajó fedélzetéről láthattuk.

MESSINA.
Syrakusából egyenesen Messinába hajóztunk. Már 

korán hajnalban a fedélzetre siettünk, hogy a mes- 
sinai tengerszorosnál, az ó-kori monda szerint a hajó
sokra annyira veszedelmes Scylla és Charybdis megte
kintését el ne mulasszuk. Scylla egy tenger felé hajló 
kiálló szikla és Charybdis a tenger árjában lévő mély 
örvény. Azért mondja a költő. „Incidit in Scyillam, qui 
vult evitare Charybdim !“ Beleütközik Scylla szirtjébe, aki 
elakarja kerülni Charybdis örvényét. Révkalauzunk azon
ban szerencsésen bevezetett az öbölbe, mely mellett 
Messina, Sicilia második legnagyobb városa fekszik.

Messina tágas kikötőjében a hadihajókon kivül 
annyi kereskedelmi hajót láttunk, mint sehol másutt és 
ez fogalmat ad nagy kereskedelmi jelentőségéről és ele
ven, mozgalmas életéről.

A széles tengerpart hosszában elnyúló strada- 
marina hosszú utcasora csupa előugró boltíves árkádokra 
épült háromemeletes házakból áll. Ezen épületeknek 
minden lakrésze, legkisebb zuga a kereskedelemnek 
hajléka.

A 150.000 Iakóssal bíró város a Pelori hegység 
nyúlványánál fekszik és amfiteátrálisan emelkedik a hegy 
oldalán. Élénk kereskedelmi forgalma már a mozgalmas 
kikötőben is feltűnt a sok hajóban és a tolongó ember
áradatban, mely a nagy forgalmat közvetíti. Messina 
legrégibb épülete a dóm, mely 1109-ben épült és régi 
oltáraival, apostol-szobraival kiváló festményeivel és 26 
a farnói Neptun-templomból származott egyptomi grá
nitból készült oszlopával mesés értéket képvisel. Maga 
a díszes főoltár közel 4 millió lírába került. A dóm 
homlokzatával szemközt áll a híres szökőkút — fontana 
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Montorsoli — Michelangelo egyik tanítványának szob
rászati remeke.

Innét az egyetemre mentünk, hogy viszonozzuk az 
orvosi fakultás küldöttségének hajónkon tett tisztelgését. 
A klinikák és laboratóriumok modern berendezése szak
képzettségét mutatja az itt működő tanférfiaknak, kik 
közül egyesek európai hírnévre tettek szert. Délben az 
elegáns Trinaeria szállóban a messinai orvosok és ta
nárok társaságában töitöttük az időt.

Délután fölkerestük a Camposantot, Messina te
metőjét, mely a város fölötti magaslaton fekszik. Árká
dos csarnokaiban pompás síremlékek állnak s galleriái- 
ból gyönyörű kilátás van minden irányban. Szebb fek
vésű temetőt képzelni se lehet.

Bejártunk még pár gyűjteményt és este felé a 
város tetején levő Villa Guelfonia terraszáról gyönyör
ködtünk abban a szép képben, mely a városra, a ki
kötőre, a hegynyúlványt takaró gyönyörű villákra és a 
gyümölccsel dúsan megrakott narancskertekre nyílik.

Nagyon kellemesen telt el a nap orvostársaink 
kedves társaságában, s mikor a „Thálián“ szeretetteljes 
fogadtatásukat megköszönve, tőlük elbúcsúztunk, a szo
kásos olasz óhajjal váltunk el; „a rivederci“ — a viszont 
látásra 1

Ki sejtette volna, hogy öt héttel később az a ret
tenetes gyászhir járja majd be a világot, hogy egy bor
zasztó földrengés romba döntötte Sicilia drága gyöngyét: 
a messzinai partvidéket és a virágzó Messzina városát’ 
Ki gondolt volna arra, hogy egy istenítélet a romok alá 
temeti azt a sok kedves, jó barátot, akik annyi ambíció
val működtek az orvosi tudomány mezején, akik az 
emberiség szenvedéseinek enyhítésére szentelték életüket, 
tudásukat, egész idejüket, kik közül többen nagy hír
névvel bírtak és dicsőséges jövőnek néztek elébe!

PALERMO.
Este a kikötő szép kivilágítása mellett hagytuk el 

Messinát.
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November 20-án reggel futottunk be Palermo szép 
kikötőjébe. Palermo, Sicilia fővárosa, pompás zöld he
gyek alján, ideálisan szép, buja vegetáció közepette fek
szik. A kikötő sétányain remek toronymagas pálmák, 
platánfák, agávék és virító kaméliafák díszlenek, a város 
körül pedig olajfaligetek és kertek terülnek el arany
sárga gyümölccsel megrakott narancs és citromfákkal. 
A természet még egész pompájában díszük, a fák nem 
hullatják még lombkoronáikat, a virágágyak is a leg
üdébb színekben ragyognak és minden talpalatnyi földet 
üde zöld pázsit takar. A város és egész vidéke igazi 
földi paradicsom.

Siciliát már az ó-korban is Itália éléstárának ne
vezték. Most is — bár csak a sziget l/5 részében ter
melnek narancsot és citromot — még is évenként 140 
millió frankra rúg a kivitel ebből a gyümölcsből.

A városnak széles utcáin és a házak belsejében 
is feltűnik a nagy rend és tisztaság, amit pedig az olasz 
városokról nem igen lehet elmondani. A kényelmesen 
és nagy elegánciával berendezett szállodák nagyrészt a 
tengerparton épültek; mérsékelt áraik Palermói az üdü
lést és szórakozást keresők előtt nagyon kedveltté teszik, 
épen azért látni itt mindig annyi idegent.

A városban tett körkocsizás után felkerestük a 
kapucinusok régi kolostorát és az abban lévő katakom
bákat, melyek annyiban különböznek Olaszország többi 
katakombáitól, hogy itt a mumifikált halottak álló hely
zetben vannak a falak hosszában lépcsőzetesen elhelyezve.

Innét a Piazza-Vittorion — hol V. Fülöp emlék
szobra áll — levő királyi kastély és a dóm megtekinté
sére indultunk. A palazzo reale várszerü nagy kiterjedésű 
épülettömb, melynek alapját a szaracének vetették meg, 
a normannok folytatták az építkezést, de az épületet csak 
a múlt században fejezték be. Legérdekesebb része a 
királyi kápolna, mely valóságos bijou és a maga nemé
ben a legszebb amit eddig láttunk. A lépcsőn lefelé ha
ladva, néhány perc múlva a San Giovanni degli Eremiti 
templomához érünk, mely hajdanában mecset volt; öt
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kupolája még most is a keletre emlékeztet. Az érseki 
székesegyház — a dóm — a szaracének mecsetje volt 
és csak a tizenkettedik században lett keresztény tem
plommá átalakítva; csinos íves homlokzata fekete dí
szítményeivel feltűnően szép. Itt őriztetnek porphyr 
szarkofágokban a királyok hamvai. A székesegyház 
körös-körül virágültetvényekkel, pálmákkal, ágavékkal 
van parkírozva. Önkéntelenül is a mi székesegyházunkra 
gondoltam, melyet Schmidt műépítész szinte parkkal 
óhajtott körülvétetni, amit ez az építészeti műremek, 
Pécsnek büszkesége, meg is érdemelne.

A Corso Vittorio Emanuele-térről kocsikon me
gyünk a Monte-reale hegyére, melynek mindkét oldalán 
szebbnél-szebb villákat látunk virágos kertekben, hol 
remek pálmák, délszaki növények, gyönyörű orchideák 
tenyésznek oly szinpompában, amilyent csak Itália áldott 
talaján láthatunk.

Rocca városkától 312 kilométer távolságban, a 
hegy magaslatán levő benediktinus kolostor mellett 
van a híres Mon-Reale székesegyház. Meglepő szép a 
homlokzatán levő portálé, melynek massziv bronz kapui 
az olasz művészetnek valóságos remekei. A kathedralis 
belseje — 6340 m2 — csupa mozaikból áll. A képek 
beosztása, elrendezése, sőt az egyes az ó-testamentum
ból és az apostolok életéből merített képek is nagyon 
emlékeztetnek a pécsi dómra, csakhogy Mon-Reale 
székesegyházban ezek valódi mozaikból vannak össze
állítva. A dóm tetejéről csodálatos tájkép tárul szemeink 
elé: Palermo városának a képe, melynek keretét képezi 
egyrészt az azúrkék tenger számtalan hajóival, másrészt 
a hegyek által félkörben elzárt völgy csupa buja vege
tációban diszlő kertekkel és villákkal. Szépsége és nagy 
termékenysége miatt már az ó-korban a „concha aurea“ 
„arany kagyló“ nevet viselte és ma is Concha d’oro 
név alatt ismeri az olasz.

Visszafelé csupa narancskertek között a Giardino 
d’acclimatisazioné-n keresztül Tasca grófnak hírneves 
parkjába mentünk. Már a bejáratnál lekötötte figyel-
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műnket az óriási pálmák fasora. A nagy kiterjedésű 
parkban a subtropikus éghajlatnak majdnem minden 
nevesebb faneme képviselve van különféle variációkban. 
Láttunk ott óriási magas datolya-pálmákat, kókusz
pálmákat, muzákat, banánokat, 15 méter magas bam
buszokat, szebbnél szebb csoportokba egyesítve; láttuk 
a park büszkeségét, a három kávéfát, az egyetleneket, 
melyeket sikerült Európában a szabadban életben tar
tani. A park közepén mór stílusban épült villa áll, 
melynek bejárata fölött egy márványtáblán II. Vilmos csá
szárnak két év előtti látogatása van megörökítve. Épen 
olyan impozáns, de kiterjedésre nézve még nagyobb a 
város botanikus kertje.

Az egyetemnek meglátogatása után a múzeumok 
ritka gyűjteményei kerültek sorra, s aztán felkerestük a 
„teatro massimo“-t Olaszország legnagyobb színházát, 
melynek nézőtere 3200 látogatót képes befogadni.

A késő délutánnak rövid idejét még a városba 
tett sétának szántuk. Palermo legnépesebb utcáján a 
„via Roma“-n fel a quattrocanti Oktogonig, mely a 
város középpontját képezi és visszafelé a Corso Vittorio 
Emanuelen le a tengerpartig, melynek mentén a nagy 
korzón volt alkalmunk látni Palermo ariszto- és pluto- 
kraciáját elegáns fogatokban, drága toilettekben pazar ér
tékű ékszerekkel. Napnyugtával vissza tértünk a Tháliára, 
melynek szomszédságában távollétünk alatt érkezett két 
nagy hajó horgonyzott. Egyik oldalon a Chinából jött 
Hertha német hadihajó vesztegelt; legénysége, midőn 
hajónk zenekara a Wacht am Rheinnal üdvözölte, örö
mében sapkáit a levegőbe röpítve, olyan hurráh kiál
tásokban tört ki, hogy az egész kikötő zúgott bele. 
Másik oldalon a szomorúság képe gyanánt a „Maure- 
tania“ kivándorló hajó pihent több ezer kivándorlóval 
és hozzátartozóikkal, akik könnyes szemekkel tekintet
tek ránk, a hazába visszatérőkre. Arra a kérdésre: 
micsoda hajók ezek? egy szellemes utitárs a következő 
német szójátékot rögtönözte: das eine ist das Schiff 
des Mutes, das zweite: das Schiff dér Armuth und
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unser Schiff ist das Schiff des Übermutes. (Egyik a bá
torság hajója, a másik a szegénységé és a mienk a 
pajkosságé.)

NÁPOLY.
Bár Palermot és környékét, melyet az olasz „la 

felice“ —a boldog — jelzővel illet, Dél-Olaszország legbá- 
josabb vidékének találtuk, mégis kellemesen voltunk 
meglepve, midőn másnap (november 21-én) hajnalban 
a nápolyi tengeröbölhöz közeledve, Capri, Sorrento és 
Amalfi gyönyörű látképe tárult fel előttünk. A felkelő 
napnak ragyogó szinjátéka aranyozta be az egész 
tájképet, A nap, mint egy biborrózsa bukkant föl a ten
ger melyéből s a viz színe fölé emelkedve elöntötte 
aranyos' sugaraival az egész láthatárt. Életre ébredt 
a gyönyörű partvidék. A „Thálián“ is talpon van már 
a legénység; mossa, súrolja a hajót úgy, hogy 
annak minden kis részecskéje ragyog a tisztaságtól. A 
hajó erőshangu „gong“-ja is megszólal; felkölti az uta
sokat, kik félálmosan igyekeznek a fülkékből a fedél
zetre, hogy élvezzék a verőfényt. Kimondhatatlan gyö
nyör volt a tartózkodás az üde friss levegőn, a ragyogó 
napsugárban és felejthetetlen szép a behajózás a nápolyi 
öbölbe.

A Boszporus után a nápolyi kikötő tán a legszebb 
a világon. Nem hiába mondja az olasz „veddi Naooli e 
poi muori“: Nápolyt látni, azután meghalni 1

A 600..000 lakóst számláló város a legnépesebb 
egész déli Itáliában, de a leglármásabb és a legpiszko
sabb is. Alig hogy megérkeztünk, számtalan bárka ra- 
jozta körül hajónkat, s csónakosaik a hajóhidról erő
szakkal akartak bárkáikba szállítani és midőn látták, 
hogy a „Thália“ öt bárkája viszi utasait a tengerpartra, 
ez ellen a legocsmányabb szavakkal tiltakoztak.

Amint partra szállunk, a koldusok egész csapata 
zsarol alamizsnáért s a rikkancsok a legszemérmetlenebb 
tolakodással állják utunkat, hogy ránk sózhassák ládács- 
kákban nyakukon hordott nagykereskedésük egyes tár-
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gyait. Szerencse, hogy készen várnak a Cook-féle kocsik, 
melyeken menekülhetünk a kocsi lépcsőire is feltolakodó 
szárazföldi piócáktól.

Siettünk az aquariumba.
A turisták nápolyi kálváriájának rendesen ez az 

első állomáshelye. De itt legalább meg voltunk mentve 
az utcai suhancok tolakodásától, a zsebtolvajok ügyes 
kezeitől és nyugodtan nézhettük a tenger csodáit, mély
ségének élő világát, melyet ilyen gazdag és érdekes 
csoportosításban csak a nápolyi aquariumban láthatunk.

A látványosságok közül a sok templomon és majd
nem minden főteret díszítő márvány és bronzszobron 
kívül a legérdekesebb a nemzeti múzeum (muzeum nazio- 
nale), hol a legértékesebb régiségeken kívül a Pompeji 
és Herkulanum romjai alól kiásott kincsek vannak felhal
mozva. Szobormüvei közül különös figyelmet érdemel 
az ó-kornak egyik legszebb márvány remekműve, a 
„farneziai bika“ (Amphion és Zethos bosszút állnak 
Dirké asszonyon, ki anyjukat Antrope’t embertelen ke
gyetlenséggel kínozta, azért Dirkét egy vad bika szar
vaira kötözik.) Itt láthatók még a farnéziai Herkules, a 
haldokló amazon, a sebesült gallus, Aphrodité-Alkamenes, 
a vak Homer mellszobra stb. Minden egyes szobor mű
történelmi szempontból annyira becses, hogy már ezekért 
is érdemes Nápolyba menni. Hát még a sok templom, 
egyéb múzeum, paloták és Nápoly környéke mennyire 
lebilincseli az idegen figyelmét, érdeklődését?!

Engem azonban, aki sokat jártam keleten, a ter
mészet és az emberi kéz remekein kívül, leginkább ér
dekelt Nápolynak keleti jellegű utcai élete. Már 9 év 
előtt, a pécsi főreáliskola tanulmányutazása alkalmával 
voltam Nápolyban és bold. Sávéi Kálmán főügyésszel 
legszívesebben a régi Nápoly utcáiban barangoltunk és 
gyönyörködtünk az utcai életnek érdekes, mozgalmas 
nyilvánulásában. Most ismét, miután Nápoly nevezetes
ségeinek nagy részét már ismertem, legtöbb időmet az 
utcai élet megfigyelésének szántam.

A „via Romá“-t, Nápoly legnépesebb, legélénkebb
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utcáját kora hajnaltól reggel 8 óráig a gyümölcs és 
zöldségárusok foglalják le kis bódéikkal és asztalaikkal. 
Az emberek a járókelőkkel mit sem törődve, az utcán 
mossák, tisztogatják a fügéket, a paradicsomot, a ká
posztát stb., s azért az utca egész szélességében szeny- 
nyes, piszkos vízben úszkáló zöldséglevelekkel, rothadó 
gyümölcscsel, dinnye és narancshéjjal van borítva. A 
közelben lévő templomnak lépcsőit vak, béna koldusok 
tartják megszállva, akik itt, vagy a templom udvarán 
rendezgetik rongyaikat, bozontos hajzatukat és fésülik 
a piszkos, félig meztelen nebulókat. A tisztogatás köz
ben a fejről, vagy piszkos ruháról lehullott élősdiek ott 
maradnak a márvány lépcsőkön, hogy később valame
lyik ájtatos hölgy uszályos ruhájával lakásába hurcolja. 
A benszülöttet a koldusok nem igen zaklatják, de az 
idegen csak néhány soldi árán szabadíthatja ki magát 
és ruháját ezen szánalmas alakok mocskos kezei alól.

Érdekes látvány Santa Lucia is, a lacikonyhák 
eldorádója, a bárkások, halászok és utcai csőcselék 
„Sacher“-je. Az utcán kis üstökben vagy pléhtepsik- 
ben készítik a halat, rákot, pókot és nagy edényekben 
a makkaronit. Itt, hosszú szálakban ereszti szájába ezt 
az isteni eledelt egy napolitána, csak úgy ragyog bele 
az arca, ott, a tenger férgeit tömi magába az éhes utcai 
suhanc. Az árusok és vevők nagy tömegébe vegyülnek 
a vándor árusok is, akik öszvér, vagy csacsi hátára 
és oldalára erősített kosarakban gyümölcsöt, zöldséget, 
fügét, sajtot stb. árulnak és azokat kínálhatják stentori 
hangon, melyhez a csacsi orditása képezi a kíséretet. 
A járda szélén kis sovány tehén vánszorog; a nyakán 
függő éleshangu kolomp messzire hirdeti: vegyetek friss 
tehéntejet! A tehén gazdája, egy bogárszemü olasz fiú 
a vevő szeme előtt feji ki a szükséges mennyiséget. Itt 
legalább nem panaszkodhatnak az emberek a tejhami- 
sitásról. Megjelen az utca láthatárán egy kecskenyáj is, 
a vezér kecske csengettyűje áthallatszik az utcai lármán. 
Az éles hangra megnyílnak a házak ablakai s kuszáit 
hajú álmos szobacicák kiabálnak le: tejet! A fiú egyik
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kecskéjével felrohan a lépcsőn, akár a negyedik emeletre 
és ott kifeji a kívánt tejmennyiséget; ezalatt a többi 
kecske kint az utcán nyugodtan vár. A zöldség, gyü
mölcs és husárusok is az utca közepén kínálják áruikat. 
Az emeleti lakók ablakaikból zsinegen eresztik le kosa
raikat a kellő mennyiségű pénzzel, amiért cserébe kap
ják a szükséges zöldséget vagy mit. Elég kényelmes 
módja a piaci bevásárlásnak. Az utcai életnek ilyen 
festői képét modern városban tán sehol másutt a vilá
gon nem lehet látni. És mintha nem volna elég nagy 
az utca lármája, beleszólnak abba még a házaló muzsi
kusok és énekesek is, akik mandolina mellett éneklik el 
a „dulcinea“ szivettépő tragédiáját, vagy Lucia, Tro- 
vatore operák egyes részleteit. Ehhez az utcai lármához 
járul még a kofák és vevők hangos alkudozása, az ál
latok bőgése, a kutyák vonítása, a kocsik robogása, a 
taligák dübörgése, az öszvérek, szamarak ordítozása, az 
egészben egy pokoli lárma, — ez Nápoly utcai csend
élete, mely hajnaltól éjfélig tart.

A Santa-Luciáról néhány lépcsőn felmegyünk a 
közelben levő „funiculata“-hoz — a fogaskerekühöz. 
Ki ne emlékeznék még a hires „funiculi-funicula“ olasz 
dalra, mellyel egy évtized előtt nápolyi vándor énekesek 
járták be az egész világot? A fogaskerekű a magas 
Posilippó hegyre visz fel bennünket, honnét felejthetlen 
szép kilátás nyílik a városra, a kikötőre, a füstölgő 
Vezuvra és az örökzöld vidékre.

Este felé a társaság tagjaival a Galleria-Umberto- 
ban találkoztam. A Galléria keresztet képező két üveg
gel födött utcát alkot, melyekben szép kereskedések 
vannak díszes kirakatokkal. Az utcák keresztezésénél 
55 m. magas üvegkupola födi a köröndöt; itt lüktet 
Nápoly élete, itt van az esti korzó, itt jönnek össze az 
idegenek is.

Egyik reggel külön vonaton Pompejibe utaztunk. 
Az út néhol több méter magas lávamezőkön át vezet az 
eltemetett Herkulanumhoz, mely fölött most Resina vá
roska áll. Balról állandóan a Vesuv látképe kisér, mely 
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ott létünk alkalmával csendesen eregette a füstfelhőket, 
pedig milyen rettenetes katasztrófáknak volt már oko
zója! A Kr. u. 79-ik év aug. 24-én az égő láva két várost 
temetett el: Pompejit és Herkulanumot; a lakosság azon 
része, mely nem menekült kellő időben, szintén a forró láva 
alatt lelte sírját. Csak a múlt század közepe táján kezdték 
meg nagyobb mértékben a 30000 lakossal birt Pompeji 
városnak kiásatását és ma már a templomok és szín
házak nagy részét, a fórumot, oszlopcsarnokokat, szá
mos márvány- és bronz-szobrot, freskót, mozaikot, sok 
megkövült embert és állatot, számos magánházat, sőt 
több utcát is teljesen szabaddá tettek olyannyira, hogy 
a temetőjéből fölszabadult város maradványaiban meg
bámulhatjuk a 2000 év előtti kultúrának és az akkori 
népéletnek fejlettségét.

Borzalmas érzéssel, valóságos irtózattal néztük a 
múzeumban az égő láva által kővé vált hullákat és épen 
olyan fájdalmas, bánattelt érzés kelt szivünkben, midőn 
a kiásott Jupiter-templom magaslatáról néztük a fórumot 
és a város kiterjedt romtemetőjét, melynek keretét dús 
vegetációban diszlő zöld dombok és virágos kertekkel 
övezett ékes falvak képezik. Csodáljuk a lakósságnak 
szívósságát, mellyel ezen veszedelmes röghöz köti létét, 
életét, vagyonát, nehéz munka árán szerzett fáradságos 
alkotásait, bár a közeli Vesuv gyakori kitörései — leg
utóbb is 1906-ban — ezeket állandóan végpusztulással 
fenyegetik. Most — mint a nápolyi mondja — csendesen 
pipázva nézi a hangyaszorgalmú emberek munkáját, de 
sokszor kirázza pipáját és zsarátnokot, égő köveket, 
szikladarabokat szór messze a vidékre.

Úti programmunkban volt a Vesuvra való fölmene
tel is, de az az irtózatos vihar, melyet már Messinánál 
is éreztünk, elpusztította a hegyre vezető vasutat s azért 
erről az érdekes kirándulásról le kellett mondanunk.

Az elmaradt kirándulás helyett kikocsikáztunk Ba
jaeba, a klasszikus ó-kornak hirneves tengeri fürdő
helyére, melynek régi fényéből ma már csak néhány 
templomnak romjai láthatók.
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Pozzuoli városka, mely utunkba esik, már érdeke
sebb. Itt láthatók még a régi Amphitheatrum, a Sera- 
peum, egy vásárcsarnok maradványai és a Solfatara, 
egy félig kiégett vulkánnak kráterje — mely folyton füs
tölög. A kráter repedéseiből kiömlő gázok és ezek csa
padéka átitatja az agyagos talajt és ezt szedik össze a 
solfatarat árusító nápolyi kofák, akik a kénnel telt agyag
földet kénes gyógyfürdők készítésére házhoz hordják és 
ugyanők árusítják a solfatara hasadékában csergedező 
patakocskának timsós tartalmú vizét is.

Nápolyban való időzésünk utolsó óráit a város 
érdekesebb látnivalóinak megtekintésével töltöttük el. 
Este felé fáradtan tértünk vissza a Tháliára, mely ná
polyi tartózkodásunk alatt állandó lakásunkat képezte.

November 22-én este ködös, nyirkos, hűvös idő
ben hagytuk el Nápoly kikötőjét és pompás öblét. A 
tengerparton a házak villanyos fényárban úsznak. A 
hegyek zöldje és az olajfák ezüstös színe összeolvad a 
sötét ciprusfákkal; az éj ráteriti sötét leplét a tájra, míg 
később a felkelő hold fénye von arany hidat a viz tük
rén. Nem soká időzhettünk a fedélzeten, mert az idő hű
vösre vált; előkerültek a plaidek és meleg takarók, hisz 
éjszaki Itáliának és a közelgő télnek hűvös fuvalmát 
kezdtük érezni.

November 23-án reggel érkeztünk Civitavecchiába, 
Róma tengeri kikötőjébe. Csendes, szép kis város, mely
nek nagy hadikikötője kölcsönöz némi jelentőséget. 
Hajdanta fontos pont lehetett, mint ezt a Trajanus római 
császár által épített, ma börtönül szolgáló, nagy Cita
della és egy Michelangelo általa város előtti kis szige
ten készített — ma világitó toronynak használt — nyolc
szögletű torony is mutatja. Védett tengerpartja és Róma 
közelsége miatt a rómaiaknak kedvelt és látogatott 
fürdőhelye.

Innét különvonaton utaztunk tovább. Lapályos 
vidéken, a Campagna romana termékeny síkságán, az 
ó-korból fennmaradt római vízvezeték boltívei alatt két 
órai utazás után értük el Rómát.
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RÓMA.

A vasúti állomásnál már vártak a Cook-cég ele
gáns kocsijai, melyek a Thália utasait az előre megren
delt lakásokba szállították.

Milyen élvezet az, ha idegen, nagy világvárosba 
való érkezés alkalmával, készen találjuk a kényelmes szo
bát, terített asztalt és mindazt, ami az utasnak nélkülöz- 
hetlen Ezt a kellemes érzést tapasztaltuk egész uta
zásunk alkalmával, mert a Cook-cég és annak figyelmes 
képviselője: Hütter úr mindenre kiterjedő figyelemmel 
gondoskodott a társaság kényelméről.

Nápolyból elindulva már a hajón tudatta minden
kivel a Hôtel szobaszámát és a mikor megérkeztünk a 
szállodába, már szobánkban találtuk podgyászunkat, a 
Table d’ hote-nál elfoglalandó helyünk számát, a más
napra tervezett látogatásoknak programmját, az egyes 
csoportok vezetőinek nevét és a fogat számát, mely 
egész nap rendelkezésünkre fog állani ; Hütter utimar- 
sallnak figyelme még arra is kiterjedt, hogy a flirtelő 
pároknak frigyét respektálva — nehogy a hajón kötött 
érzelmi szálak meglazuljanak — azokat egy csoportba, 
egy kocsiba egyesítette, valószinüleg tapasztalásból tud
ván azt, hogy a szerelmesek egymás oldalán mindent 
rózsás színben látnak és mindennel meg vannak elégedve.

Az estebéd csak 7 órára volt kitűzve, azért a sza
bad két órát az ajándékok — szép és aránylag olcsó 
márvány szobrocskák — vásárlására és a corzó meg
tekintésére szántuk.

A via Róma nagy corzóján több ezer emberből, 
nagyrészt diákokból álló tömegbe keveredtünk, mely 
„Eviva Elena, a basso Austria“ kiáltásokkal, közben 
nemzeti dalokat énekelve, az osztrák-magyar követség 
elé vonult, hogy tüntessen a Szerbia és Montenegro 
ellen irányuló hadműveletek ellen. Egész nyugodtan 
mentünk az áradattal, mert a tüntetés, bár nagy olasz 
lármával, de kevés komolysággal történt. A tüntetők egy 
népszerű újságnak szerkesztőjét emelték vállaikra, ki 
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hazafias beszédben őket nyugalomra intette. Ennek a 
beszédnek, de különösen néhány carabinierinek megje
lenése meghozta a kívánt eredményt, mert a tüntetők 
nagy része a mellékutcákba menekülve, hamarosan el
párolgott.

Este meghallgattuk az opera díszelőadását, hol feltűnt 
az olasz közönség — nálunk — szokatlan viselkedése.

A páholyokban ugyan elegáns közönség volt, de 
a földszinten a frakk mellett munkászubbonyt is láttunk. 
Az előadást „zajos figyelemmel“ kisérték; egy kedvenc 
áriát háromszor is megismételtettek és a tetszésnek vagy 
nemtetszésnek nagyon is hangosan adtak kifejezést. 
Egyáltalán nagyon kedélyes viszony nyilvánult a nézőtér 
és a színpad között, melynek szokatlansága nekünk 
fegyelmezett színházlátogatóknak különösen feltűnt. Az 
előadás éjfélig tartott; későn tértünk nyugvásra, pedig 
másnap már órakor Róma nevezetességeinek meg
tekintésére kellett indulnunk.

A kitűzött időben a szálloda halijában gyülekez
tünk és kocsikra ülve, a ciceronék vezetése mellett, négy 
csoportba osztva, indultunk Róma látványosságainak 
megtekintésére.

Rómának érdekesebb látnivalóit is felsorolni, túl
lépné ezen úti leírásnak szűk kereteit; de hiszen azokat 
leírni úgy sem lehet. A Rómában felhalmozott antik 
művészetnek remekeit látni, érteni, azok csodás szép
ségeibe fogékony lélekkel behatolni kell. A kinek van 
szive, van műértő érzéke és a szobornak, festménynek 
szellemébe behatolni képes, aki nemcsak a művészi alko
tásnak külsejét, nemcsak a festménynek külső mázát 
nézi, hanem az érzelmeket, a szenvedélyeket, a szenvedése
ket, melyeket a művész alkotásaiba öntött, felfogni, meg
érteni képes: az csak Rómába menjen és ha már ott 
volt, akkor újra meg fogja szállni a vágy, hogy Rómába 
visszatérjen és annak páratlan kincseit ismét végig él
vezze, szívét, lelkét, szellemét velük táplálja. Aki látta 
a san Pietro in vincolis igénytelen kis templomban 
Michelangelo Mózesét, a művészetnek ezen legremekebb 
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alkotását, látta a lélekharcot, amelyet magával vív, amint 
szakállába kapva leküzdi bosszútól lángoló lelkületének 
szenvedélyét, kitörni készülő haragját, aki megfigyelte az 
izgatott arc energikus vonásait, a szemek villogását, a 
felindulástól megdagadt visszereket, a duzzadt izmokban 
kifejezésre jutott tetterőt, mely még a feltoppanó lábban, 
sőt a térdre vetett ruhának redőzésében is érthetően 
jut kifejezésre: az a művészet legideálisabb felfogásának 
megvalósítását látja maga előtt, az érzi, hogy a művészi 
nagy lélek mint eleveníti meg az élettelen hideg márvány 
kődarabot, belé lehelve saját szellemét, egész lényét.

Menjünk a szt. Péter-templom előtti térségre. A 
külső csarnok Bernini kollonádjával, a középen a két 
szökőkúttal, a heliopoliszi obeliszkkel és a fenséges 
külső lépcsőzettel már egymaga hirdeti, hogy a világ 
legszebb templomának csarnokába lépünk. És ha a 
bronzkapun a templomba jutunk és elénk tárul a 
templom nagyarányú, hatalmas belsejének káprázatos 
képe, —ha látjuk a műkincseket a templomban, a Va
tikánban, a múzeumban, a könyvtárban, ha megértjük 
a szépségnek, a pompának, a magasztosságnak ezen 
impozáns alkotásait és gyűjteményeit, akkor nemcsak a 
régi egyháznak pápai hatalmát vagyunk képesek felfogni, 
hanem a még most is fennálló világuralmat látjuk itt 
symbolizálva.

Vagy menjünk Róma régi világába, a Capitoliumra I 
Előtte áll Marcus Aurelius aranyozott bronz-szobra, két 
oldalon pedig Castor és Pollux szobrai. Itt látjuk egy 
vasketrecben Róma városának symbolumát: az élő nős
tényfarkast, mellette a tarpeji sziklát, honnét a kegy
vesztett méltóságok letaszítva, dicstelen halált haltak.

A Capitolium mögött van a szenátorok palotája a 
múzeumokkal, telve ősrégi műkincsekkel, a lépcsőkön 
lehaladva pedig látjuk az ős Rómát: a fórum roma- 
num-ot, összes romjaival, az antik Rómának gyúpontját, 
melyen annak idejében a nagy római birodalomnak, sőt 
mindahárom világrésznek sorsa fölött döntöttek. A fórum 
romanum lelki szemeink elé varázsolja a világtörté
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nelemnek legfontosabb mozzanatait és megelevenednek 
előttünk azok a hatalmas alakok, melyek a világbiroda
lomnak ezen színhelyén a legnagyobb szerepet játszották.

Középen látjuk a Comitiumot, a népgyüléseknek 
szánt tágas teret, oldalán a szónoki emelvényekkel. 
Mintha hallanék Cicerót, mint dörgi Catilina ellen 
„Quousque tandem abutere ...“ hatalmas philippikáját; 
s ott van a hely, hol Brutus Julius Caesart legyilkolta. 
Itt vannak a város tanácsháza — Curia —, a via sacra 
— szent út —, mely a Pontifex maximus lakházához és a 
Capitolhoz vezet. Mellette a Vesta-szüzek temploma, a 
Saturnus-templom még fennálló 8 gránitoszlopa és a 
Vespasiánus-templomának meg a Dioszkurok-templomá- 
nak három hófehér márványoszlopa; a bazilikák, a 
diadalkapuk, a császári fórumok. És ezen romvilágnak 
végső szélén emelkedik a római fejedelmek leghatalma
sabb műépítészeti remeke — a Colosseum — a gladiá
torok élet-halált jelentő játékainak és a vadállatokkal 
való borzalmas mérkőzéseinek cirkusza. Ott látjuk még 
Nero páholyát, melyből a kegyetlen zsarnok egykedvűen 
nézte azokat a szivettépő előadásokat, melyeken ezer 
meg ezer martirt téptek szét a vadállatok, vagy oszlo
pokra kötözött és meggyújtott foglyok égő fáklyaként 
világították be a borzadályos színteret, ahol 80000-nyi 
néző közönség ujjongott és Ave Caesar-t kiáltva di
csőítette a zsarnokot.

Az olasz jelenkornak dicsőségét hirdeti a hős Ga
ribaldi lovasszobra a Janikulusz hegy tetején, melyről 
legszebb a kilátás Rómára és szép környékére. Ugyan
azt a dicsőséget lesz hivatva hirdetni az az óriás szobor, 
mely most készül a város közepén, a Piazza Venezia 
magaslatán. Ezen rendkívül nagyméretű márványemlék 
II. Victor Émanuel lovasszobra lesz, melyet Olaszország 
egyesítésének, újjászületésének és ezen hős kor szerep
lőinek és hős tetteinek dicsőséges emlékére emelnek a 
hálás utódok. A szép szobrot jövő évben, Olaszország egy
ségének ötvenéves jubileumi ünnepélyén fogják leleplezni.

Rómát nem lehet más világvárossal összehason-
9 
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lítani. Habár a szép, tágas, tiszta utcák és gyönyörű 
terek, nagy parkok és festői házcsoportok a modern 
nagy városok minden szépségét kínálják, de külön
leges jellegét csakis az antik Róma adja. Ennek a szel
leme lebeg mindenütt a városban és a város fölött. A 
templomok kupolái, az obeliszkek,a Capitol, a Janikulusz, 
a fórum romanum, a Colosseum, a Villa Borghese és a 
régi históriai idők többi maradványai adják meg a mai 
Rómának a phyziognomiáját, melynek keretét az ősrégi 
tornyos várfalak, a boltives aqueduktumok, a mélabús 
Campagna romana és a hegyes vidéknek varázsteljes 
szépsége képezik.

Nehéz szívvel hagytuk el Rómát és én csak megint 
visszavágyódom az egyetlen, az örök Rómába, a régi 
kultúrának, a .klassikus életnek, a világtörténelemnek 
ezen legelőkelőbb, legmagasztosabb, legfenségesebb vá
rosába. És remélem, hogy vágyam teljesülni fog, hiszen 
elutazásom előtt ittam a fontana Trevi kristálytiszta vi
zéből és a monda szerint, aki abból ivott, nemsokára 
visszatér.

November 27-én este hagytuk el az örök várost és 
Civitavecchiában a reánk várakozó „Tháliára“ szálltunk.

AJACCIO.
November 28-án reggel Ajaccionak, Korzika szi

get fővárosának pompás hegyek által övezett tágas ki
kötőjébe hajóztunk be. Ajaccio, I. Napóleon születési helye 
meglepően szép, rendezett kis város. A kikötőből a vá
ros belsejébe vezető kettős pálmafasor impozáns benyo
mást tesz és a platánokkal és pálmafákkal befásított 
nagy tér közepét díszítő márványmedencés szökőkút, 
melyen I. Napóleonnak, mint Conzulnak márványszobra 
áll, monumentális jelleget ad a városnak.

A város büszkesége természetesen a nagy Napó
leon és azért lépten nyomon minden annak emlékezetét 
dicsőíti. Majdnem minden utca Napóleonnak vagy csa
ládtagjainak és hőseinek nevét viseli. A városházában, 
melyet minden idegen legelőször látogat meg, van egy 
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kis muzeum, mely csakis Napóleonnak különböző arc
képeit, márványból készült mellszobrait, atyjának, anyjá
nak Laetitiának és fivéreinek életnagyságú arcképfest
ményeit, számos ereklyét, valamint Horace Vemet Pál 
nagy csataképeit őrzi. A Fesch-utcában, melyet Fesch 
bibornokról, Napóleon mostohafivéréről neveztek el, van 
az egyszerű székesegyház, s abban a márványmedence, 
hol Napóleont kétéves korában megkeresztelték. A Na- 
poleon-utcában levő kis Laetitia-téren van Napóleon 
szülőháza, melynek gyermekszobájában a bölcső és a 
játékok még ma is a régi helyükön állnak. Ezen kis 
emeletes házból, szerény viszonyok közül emelkedett ki 
az a szellemóriás, ki a francia zászlót diadalmasan há
rom világrészbe vitte, Franciaországnak trónját magának 
meghódította és Európának hatalmas fejedelmeit folyto
nos rettegésben tartotta. A Bonaparte-téren áll I. Napó
leonnak gránittalapzaton álló bronzba öntött nagy lovas
szobra, melyet 4 fivérének bronzalakja övez. A szobrot 
különös alakja miatt „téntatartó“ gúnynévvel illeti a nép.

Itt történt meg velünk az a különös, a németek 
önérzetét jellemző eset, hogy midőn fényképés?ünk föl- 
szólításának engedve, a szobor magas talapzatán, Na
póleon szoboralakja alatt fényképfölvételre elhelyezked
tünk, a német hölgyek rimánkodva kérték férjeiket, hogy 
szánjanak le a szoborról, mert mit szólnának Német
országban, ha annak fiait Napóleon lábainál látnák 1 És 
a büszke német kartársak nem is engedték magukat le- 
fotografáltatni.

Ebéd után kocsikirándulást tettünk Pozzo di 
Borgo herceg kastélyához, hova a meredek sziklába 
épített szerpentin-utón jutottunk. Fenn a hegy ormá
ról ritka szép kilátás nyílik a tengerre, Korzika 
hófedte hegyeire és a subtropikus vegetációban viruló 
bájos partvidékre. A szédületes magasból levezető kes
keny kocsiút nagy félelmet okozott hölgyeinknek, kik 
nem is gyönyörködhettek az útról feltáruló szép kilátás
ban és hálát adtak az égnek, midőn épkézláb felszáll
hattak ismét a „Tháliára“.

9*
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Ajaccio csendes kis város, nagyon meleg éghajlat
tal, azért kellemes üdülőhely, így november tájban olyan 
tüdőbetegek részére, akik szórakozásra nem tartanak igényt.

A RIVIÉRÁN.
A szép utazásnak vége felé közeledtünk. Utunkat 

visszafelé a Riviérának vettük és november 28-ikának 
verőfényes reggelén hajónk a Nizza és Monte-Carló 
között fekvő Villefranche szép öblébe futott be. A 
várhegy magas tetejéről először tárult föl előttünk a 
francia Riviéra tündérszép képe és Nizza összehasonlít
hatatlan festői fekvése. Nizza égő, óhajtva várt vágya 
annak, aki szépségét, bájait még nem látta. Amit 
a természet szépségben, fenségesben ajándékozni képes, 
azt a Riviérára és különösen Nizzára és Monte-Carlóra 
pazarolta. A bőség istennője, úgy látszik szarujának egész 
tartalmát ezen partvidékre szórta. A kertek falait, rácso
zatait teljes virágzásban lévő rózsák borítják, a legszebb 
virágágyak künn a szabadban teljes díszben pompáznak, 
sőt a mezők is, mintha színes ibolyákkal volnának tele 
szórva és még a rétek szélei is virágszalagokkal szegé
lyezettnek látszanak.

Csak néhány órára jöttünk Nizzába, s azért siet
tünk föl a 93 méter magas várhegyre — Chateau — 
hogy a hegy nyugati oldalán levő mesterséges vízesés 
tündéries grottájából élvezzük a legszebb napfényben 
ragyogó városnak, a tengernek és mellékének csodás 
szépségeit. Később kocsikon jártuk be a magas pálma
fákkal végig ültetett Esplanad-ot, — a kertekben fekvő 
palotasor előtt a tengerparton elnyúló Promenade des 
Anglais-t és Promenade du Midit. Megnéztük a Casinó 
municipal pompás épületét varázsszép téli kertjével,— a 
Jardin public-ot, a világnak mindennemű legritkább nö
vényzetével és vizeséses sziklabarlangjával, melynek kis 
tavát vízi szárnyasok élénkítik.

Felkerestük a régi városrészt és ennek szűk utcáin 
haladunk fölfelé addig, míg Nizzának mint fürdőhelynek 
legjelentősebb és legszebb részébe, a Cimiez-re érünk,
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hol fényes, pazar berendezésű 2—300 szobás szállodák 
állanak terebélyes pálmákkal és bájos virágágyakkal 
díszített kertek közepén, kényelmet nyújtva az üdülést 
kereső betegeknek és szórakozást az élvezetet hajhászó 
idegeneknek.

A világ minden részéből, a szélrózsa minden irá
nyából Nizzába ránduló sok idegen, a fényes üzletek, 
az óriási forgalom, a számtalan elegáns fogat, automo
bil, kerékpár és egyéb jármű ritka élénkséget és nagy
városias jelleget ad Nizzának. Kiválóan enyhe kiimájá
ban a pálmák télen is szabadon tenyésznek és dúsan 
virágoznak a rózsák. Az enyhe éghajlat, a tenger közel
sége, az örökkék égboltozat és a természet viruló szépsége 
Nizzát a fürdőhelyek lajstromában az elsők közé emelik.

Nizza orvosi karának Marconi-féle távirattal már 
a hajóra előre küldött szíves meghívását sajnálatunkra 
nem fogadhattuk el, mert délután a vonaton Monte- 
Carlóba kellett utaznunk. Vonatunk a tenger mentén, a 
rózsadús Beaulieu és Condamine érintésével 20 perc 
alatt robog be Monte-Carlóba. A pályaudvarról a maga
san fekvő parkba és kaszinóba kényelmes liften, vagy 
lépcsőkön lehet feljutni, mi azonban a part mérsékelten 
emelkedő utján mentünk fel.

Már Nizza is mesésen szép, de Monte-Carlo, a Cőte 
d’ Azurének gyöngye: egy kis tündérvilág. A természet leg- 
pazarabbul bánt Monte-Carlóval. A legnyájasabb ég, a 
legkékebb tenger és az emberi kéz által alkotott gyö
nyörűséges park, pompás virágágyaival, fenséges luga
saival tele hintve virágokkal, regényes sziklacsoport
jaival és aranyhalakkal telt nagy vízmedencéivel valósá
gos mesébe illő alkotás. A park közepén áll a kaszinó, 
a modern építészetnek remeke, sajnos! egyúttal a bűn
nek is temploma. A nagyértékü freskókkal és gobeli
nekkel díszített játéktermek zöld posztóval bevont asz
talai mellett komoly férfiak és hölgyek elegáns toilet- 
tekben lesik a trente et quarante vagy roulette esélyeit, 
türelemmel és áhítattal várják Fortuna istennőnek kegyeit, 
melyért vagyonukat, egészségüket, sőt elég gyakran éle
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tűket is feláldozzák. Egyik asztalnál görög kartársunk 
neje áldoz a játék szenvedélyének; pár perc alatt 400 
frankja úszott el és újabb kísérletét másik 200 frankja 
bánta meg.

A játéktermekből forgó lépcső vezet az emele
ten levő olvasó- és társalgó termekbe és a legnagyobb 
luxussal, a festészet és szobrászat valóságos műreme
keivel berendezett díszterembe, melyben a táncmulatsá
gokat, a hangversenyeket és opera előadásokat rendezik. 
Dr. Konried ottani kartársunk kalauzolása mellett meg
néztük még a gyógyintézetet is, mely szinte Monte- 
Carlói fényűzéssel és a modern vívmányok minden esz
közeivel van berendezve.

A gyönyörű parkban tett hosszabb séta után a 
monakói fejedelemségnek megtekintésére indultunk.

A várfalakkal körülvett fejedelmi lak a tengerből 
kiemelkedő magas sziklatetőn épült s kényelmes, ár
nyas szerpentin-út vezet hozzá. A hegy tengerfelöli or
mán találjuk a tengerészeti múzeumot gyönyörű aqua- 
riumokkal, melyekben a fejedelemnek tengeri utazásai 
alkalmával szerzett értékes, ritka gyűjteményei vannak 
elhelyezve. A palota subtropikus növényzetben gazdag 
parkjának szép sétaútjairól gyönyörű kilátás van a ten
gerre. Monako és Monte-Carlo közt van a Condamine 
nevű városrész, melyet szép fekvése és enyhe klímája 
miatt előszeretettel keresnek fel a betegek és üdülők.

Este a villamos fényben ragyogó partvidéken vitt 
bennünket a vonat Villefrancheba, hol a Tháliát is ün
nepi köntösben találtuk. Teljes lobogódíszben, 3000 
villamos lánggal világítva ringott a sötétkék vízfelületen; 
így ünnepelte ősz királyunk jubileumát. A kikötőben 
veszteglő hadihajók üdvlövésekkel fejezték ki hódolatu
kat s a pazar estebéden lelkes felköszöntőkben kérték a 
Thália utasai Isten áldását az ősz királyra.

Ilyen ünnepi hangulatban indultunk meg utolsó 
állomásunk, Genua felé. A tovahaladó hajóval a szép 
partvidék mindjobban a távol ködébe vész, elhomályo- 
súl az ivlámpák vakító fénye s az éj sötét fátyola borúi 
a tündérszép világra.
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GENUA.
A tenger hullámaitól mosott hegyek oldalán el

ragadó fekvésben épült Genua. Pompás palotái, melyek 
a meredekes hegy lejtőjén állanak és a dús vegetáció
ban pompázó kertek Genuát a legszebb tengermelléki 
városok egyikévé teszik és méltán viseli a „la Superba“ 
jelzőt, mellyel az olaszok kitüntetik.

Genua az egyetlen kereskedelmi város, mely ke
reskedelme révén már a rómaiaknál is világtörténelmi 
szerepet játszott, a keresztes háborúk idejében pedig a 
keletet tette kereskedelme vazallusává. Csak amikor 
hatalomra vágyó nemessége közt kitört a viszálykodás 
és a Guelfek és Ghibellinek áldatlan pártháborúját fel
idézte, indúlt a város hanyatlásnak. Kereskedőinek ügyes
sége, elméssége, szorgalma, iparkodása révén a kereske
delmi világban Genua ma ismét előkelő helyet foglal el.

Mint régente, úgy ma is a lakósság nagy előszere
tettel viseltetik a művészet, a pompa, a fényűzés iránt 
és ennek köszöni Genua a széles, szép utcákat, amilye
nek a via Vittoria Emanuele, via Balbi, di Circonvalla- 
zione, a gyönyörű tereket és festőien szép nyilvános 
kerteket. Remek palotái közül megemlítem a Palazzo 
Dogé-, Doria-, Fiesco- (Schiller Fiescoja ebben lakott), 
Pallavicini-, Rosso-, Palazzo Reale-, Palazzo Municipale 
gyönyörű épületeit.

Genuanak legérdekesebb látványossága, világhírű 
specialitása a Campo Santo. A temetők a szokásos 
sirhantokkal, kitéve a talaj és időjárás viszontagságai
nak, mindig az elmúlásnak szörnyű gondolatát keltik. 
A Campo Santo árkádjaiban elhelyezett művészi sírem
lékek nézése eltereli szomorú gondolatainkat az el
múlásról ; nyugodtan nézzük a márványba faragott, 
vagy bronzba öntött művészi alkotásokat, akárcsak 
valami múzeumban lennénk. Széles márványlépcsőzet 
vezet föl a temető árkádos épületének emeletére, hol az 
előkelőbb halottak művészi jellegű síremlékek alatt 
alusszák örök álmukat. Az emelet közepén emelkedő 
pantheonszerü rotundában a város dicső halottainak
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örök nyugvó helyei vannak. A síremlékek majd mind
egyike egy gyönyörű gondolatot, egy ideális eszmét 
testesít meg. A temető melletti magas domb lejtőjén 
nagy számmal állanak a szebbnél-szebb mauzóleumok 
műépitészeti tekintetben változatos stílusban és remek 
kivitelben. Egyikben Giuseppe Mazzininak, a hires olasz 
patriótának hamvait őrzik. A temető Olaszország leg
szebb sirkertje s a kegyeletnek művészi szobrokban és 
alkotásokban itt látható jelei nemcsak a művészetek 
iránti szeretetet, de a halottak iránti kegyelet kultuszát 
is hirdetik.

Egy kirándulást tettünk még a hegy ormán fekvő 
Castellacioba, hova sodronypálya visz. A magasból, a 
szálló terraszáról, a legszebb kilátások egyike nyílik a 
városra, a kikötőre, Savonare és Portofino .távoli vidé
kére. Felkerestük még a közeli Nervit és Rapallot, a 
Riviéra di Levante hírneves tengeri fürdőhelyeit — hisz 
tanulmányutunknak ezek voltak a fő látnivalói — s este 
utoljára tértünk pihenőre a Thálián már annyira megszo
kott kedves otthonunkba.

Keresztül kellett esnünk a válás nehéz percein ; 
fájó szívvel vettünk búcsút a „Tháliától“, annak kedves, 
szeretetreméltó parancsnokától báró Breffeldtöl, dr. 
Castiglioni szeretett kartársunktól, a Lloyd főorvosától 
és a hajó tisztjeitől, kik egész utazásunk alatt a legna
gyobb figyelemmel, példás előzékenységgel gondoskodtak 
az utitársaság kényelméről és jólétéről. Marconi-féle távi
rattal fejeztük ki köszönetünket a Lloyd-társaság igazga
tójának azért a fejedelmi ellátásért, mely messze túl
haladta a szokásos föltételeket és a velünk szemben 
tanúsított előzékenységért, melyet elfelejteni soha nem 
fogunk.

Az úti. társaság fele még a hajón maradt, hogy 
Olaszországot újból körülhajózva térjenek vissza Triesztbe, 
a másik fele, — mi is — az éjjeli gyorsvonattal Mila
nóba utazott, honnét egy napi tartózkodás után Velencén, 
Bécsen és Budapesten keresztül tértünk vissza ottho
nunkba, magunkkal hozva egy felejthetetlenül szép uta
zás soha el nem halványuló emlékeit.
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Szomorú híradással kell kezdenem. Az a gyö
nyörű erdőség, amelyben a múlt évben néhány kelle
mes napot töltöttünk, pusztul. Nem az öregség bántja, 
mert kora miatt még száz évig is elélhetne, hanem az 
ember pusztítja. Az egregyi völgy egy-két év múlva 
csak a múlt emlékeként él majd, mint a legszebb erdő
ségek egyike. A bájos Csurgó már tar.

Menjünk még egyszer ebbe a hegységbe, s keres
sünk árnyas helyet, talán találunk még nehány elrejtett 
zugot, a hová a fejsze, a fűrész az ő átkos pusztításá
val még nem vonult be.

A zobáki főerdész úr fáradhatatlan buzgóságának 
köszöni egyesületünk, hogy jelölt utón tehetjük kirándu
lásunkat a Csurgótól Márévárára.

Öt és fél órai szakadatlan gyaloglás után Kanta
vár, kozári vadászház, Árpádtető, Zobákon át Csurgóra 
értünk. Célunk az újonnan jelölt út bejárása, s

ÉJJELEZÉS MÁRÉVÁRÁN

volt. Carlyle Tamás panaszolta, hogy túlságos zajos ez 
a világ. Nem talál az ember magának egy csendes 
helyet, a hol igazán kipihenhetné magát, s önmagát meg
találhatná.

jó Carlyle, ha velünk jöhettél volna, ezt a vágyva 
keresett helyet föllelhetted volna.

Hárman indultunk neki a rengetegnek. A Csurgó 
maga még erdőben volt, közvetlen mellette hagyták
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abba az erdő irtását. De az idei tél, majd ott is befe
jezi a rombolást.

Árnyas erdőben magas szálfák közt visz utunk, fél 
órát folyton emelkedve. Mikor az első csúcsot elérjük 
s visszanézünk, akkor látjuk igazán, hogy mily meredek 
utón másztunk fel a Hidasi Hátra, hol akkorában rótták 
egy vadászház épületét. Még egy gerincet átvágunk s 
aztán csak lefelé visz utunk. Egy óra alatt kényelmesen 
elérünk Márévárára. Az egész utón senkivel sem talál
koztunk ; az a pár madár, mely a fákon ugrándozott, 
volt az egyedüli élő lény az egész rengetegben. Ideá- 
lisabb magányt képzelni sem lehet. Néma csend körös
körül.

Délután 1 órakor értünk a menházhoz s a főer
dész úrtól nyert útbaigazítás szerint a kulcsot kerestük. 
Nem találtuk; már-már tovább akartunk menni. Félelem
mel gondoltam arra, hogy nem maradhatunk itt; mind
hárman örültünk már ennek az éjszakának. Sürü erdő 
közepén, fából összerótt házikóban, akár csak a régi 
nomád világban, embertől távol, a legteljesebb csend
ben, balzsamos, üde levegőben egy éjszakát tölteni, az 
ezeregy éjszaka meséibe illő dolog.

Végre egyik társamnak, kit elárulni nem akarok, 
mert így majd zavartalanabbul mesélhetem el a be- 
következendőket, sikerült a kulcsra akadni. Ami vajdánk 
örömében nyomban lecsavarta a Thermos kupakját, s 
még mielőtt ami kis ideiglenes várunkba beléptünk volna, 
áldomást ittunk.

Kívülről már múlt évben is láttuk, de most tar
tózkodtunk első ízben huzamosabb ideig a kis men- 
házban. 9—10 négyszög méter nagy s körülbelül 21/2 
méter magas a házikó, a mely mindennel el van látva, 
a mire a kirándulónak szüksége lehet. Két oldalán ké
nyelmes nyugágya van, közepén asztala, három paddal, 
álló és függő lámpa, tele kőolajjal, egy fiaskóban még 
vagy liter petróleum, hat darab vizes és hat darab bo
ros pohár, tányérok, evő eszközök, kancsó, sőt még 
seprű is van itt. Utóbbiról nehogy azt higyje valaki, 
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hogy azon éjféltájban boszorkányok nyargalnak. Annyira 
nem romantikus ez a hely. Csak gyengéd figyelmezte
tés a vendégnek, hogy mindent tisztán és rendben 
hagyjon vissza.

Amint elhelyezkedtünk, nyomban hozzáfogtunk a 
vacsorához. Augusztus vége volt, a nappalok már tete
mesen rövidülnek, s az erdőben jóval hamarább sötét
szik, mint kün a rónán. Közben hűvösre vált az idő, 
könnyű nyári ruhánkban a szellős házikóban fázni kezd
tünk. De mire nem jó az eső ellen biztos védelmet adó 
batiszt felső ruha! Felhúztuk a lábszárakat, alól jól 
összekötöttük, s nem hiába, hogy teljesen vizhatlanná 
impregnálták, de a levegőt sem engedi át. Pompásan 
éreztük magunkat benne.

Lassanként leszállt az est. Az abszolút csendben 
és nyugalomban oly jól éreztük magunkat, hogy ter
mészetszerűleg mindegyikünk azt szerette volna tenni, 
ami legnagyobb örömet okoz. Ami kedves vajdánk Zs. 
László úr is előállt indítványával. Azt már régóta tud
juk felőle, hogy a korán kelés nem kenyere; csak akkor 
szeret fölkelni, mikor már elmúlt a hajnal, ez pedig nála 
nyáron 9 óráig tart. (Képzelhető télen meddig!) Most 
más oldalról is megismertük. Pontos, középeurópai idő 
szerint ^8 volt, s ö lefekvést indítványozott. Megtettük 
neki, lefeküdtünk. Carlylet kívántam most oda. Hogy 
élvezte volna ő is ezt a fenséges nyugalmat.

Kis házikónkban koromsötét volt; a legkisebb 
nesz sem volt hallható. Elaludtam. Egyszerre csak úgy 
félálomban kelet felöl rémséges hangokat hallok. Farka
sok zaja volt. Eleinte messziről jött a hang, majd mind
jobban közeledett. A zaj minderősebbé vált, majd egy 
pillanatra néma csend állott be, de csak azért, hogy a 
következő percben még nagyobb, újult erővel törjön ki. 
Egyszerre nyugat felől válasz jött reá. Allah segíts! 
Hisz itt jobbról is, balról is a végromlás fenyeget ben
nünket. Ezért ugyan kár volt ide jönni. Rémséges per
cek következtek. A verejték kivert egészen.

Egyszerre egy minden képzeletet meghaladó lárma
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tört ki. Úgy látszott, hogy a két ellenséges csapat össze
találkozott. Ijedten ültem fel, kis kézi villanylámpámal 
izzásba hozva. Na szépen vagyunk. Okosan tetted 
Carlyle, hogy mielőtt idekerültél volna, meghaltál. Az 
én két, egyébként nappal és ébren, végtelenül kedves 
utitársam úgy hortyogott, s oly éktelen zajt csinált, hogy 
a Magyary-féle Trias kályha teljes működésben hozzájok 
képest lágyan zengő szimfónia.

Természetesen egész éjjel egy szemernyit sem 
aludtam, de megboszultam magam. Reggel 3 órakor azt 
mondtam, illetve kiáltottam harsány hangon, hogy 9 
óra lesz, (hogy mikor, azt elhallgattam). Két úti társam, 
mintha puskából lőtték volna őket ki, úgy felugrottak. 
Persze, mikor észrevették, hogy még sok hiányzik a 9 
órához, úgy tettek, mintha ők is szeretnének korán kelni.

Kísérteties homályban, a lámpa, gyertya imbolygó, 
gyönge fénye mellett künn a szabadban vajdánk tüzet 
rakott, feltette fez-ét a fejére, s mint egy török pasa 
hozzálátott a kávéfőzéshez. Az á la Turca hamarosan 
elkészült; közben felváltva mindegyőnk a patakhoz ment 
sub titulo mosakodni. Persze a sötétben nem volt kive
hető, hogy tényleg megtette-e, s így azt hiszem ketten 
megspórolták a fáradságot.

Alig virradt ki, útnak indultunk. Máréváráról az 
Újbánya feletti Miskesz plattra, s onnét tovább Szászvárra. 
Egyesületünk páratlan jóakarója, a zobáki főerdész úr 
ugyancsak újból kijelöltette az utat. Múlt évben is meg
tettük Márévárára, Újbányára az utat, de nem a kijelöl
tön. Ez a jelölt út sokkal szebb. Talán valamivel ve
sződségesebb, mert nagyobb emelkedést kell leküzde- 
nünk, de ezt aztán bőven kárpótolja szebbnél szebb 
s folyton változó hegyalakulataival. Ősz felé járt az 
idő, óriási harmat lepte be a füvet. Térdig jártunk a 
buja fűben s alaposan átáztunk a harmattól. De fölérve 
a gerincre, rendes útra értünk, s ott hamarosan meg
száradtunk. Egy órai gyaloglás után értük el a Miskesz- 
plattot. Ha a kiránduló Újbányánál tovább nem szán
dékozik menni, úgy legjobban teszi, ha estefelé indul el 
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Máréváráról, hogy napszálltára érjen Újbányára: ez 
esetben a harmatot elkerüli.

De nékünk tovább kellett menni.
Mecsekünk egyik legbájosabb pontjára, hol a ter

mészet szépsége a XX. század kultúrájával a legteljesebb 
összhangban egyesül

SZÁSZVÁRBANYÁRA 

készültünk.
Nem szeretem a bányászatot, s főkép nem a 

szénbányát. Azért-e mert csak az tetszik, hol a szép, 
szép formában áll előttem, s igy a bányaműveléssel 
járó salak, por, széngáz-e az oka ennek az averzióm
nak, vagy mert nem értek hozzá, a tudatlanság pedig a 
lényegtelen külső alatt a szépet nem ismeri fel, s nem 
fogja fel; vagy mert — legegyénibb nézetemnek adok 
kifejezést — éppenséggel sem szeretem az osztrákot, s 
annak alkotását; itt ami közvetlen közelünkben pedig 
egy, ma is német ügykezelésü idegen, osztrák iparválla
lat aknázza a szenet, mely tisztviselőinek korrekt ma
gyarsága dacára idegen jellegét levetkőztetni nem tudja 
— elég az hozzá a szénszagtól rosszul leszek.

Teljes őszinteséggel bevallom, hogy a legteljesebb 
elfogultsággal, sőt talán ellenszenvvel mentem először 
Szászvárbányára.

Quae mutatio rerum! Ma, ha valami kedves, 
kellemes helyre akarok gondolni, úgy ez a hegyek közé 
zárt kis bánya az. Ma már nem bánnám, ha akár az 
enyém is volna.

Völgykatlanban, körülvéve erdőkoszoruzta hegyek
kel, fekszik a bánya; s a legelső ami feltűnik: nem 
rontja a levegőt semmi szénszag, semmi kénszag. Min
denütt a legüdébb levegő, tisztaság, végtelen csend, s 
ami a legfeltűnőbb: nagy rend. Mintha nem is egy nagy 
iparvállalat kellő közepén volnánk. Ezt a csendet csak 
egy ipartelepen élveztem eddig, a banjalukai trappisták 
posztó-, sör-, asztalos- és sajt gyárában. Ezek a külső-
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ban, hanem emberies, fölvilágosodott szellem intézi a 
dolgokat Hogy minő a munkások helyzete? Nem tu
dom, elvégre rövidebb ideig voltunk itt, sem mint meg
tudhattuk volna, s nem is tanulmányútra jöttünk. De 
megkérdeztem, hogy mikor volt az utolsó sztrájk. El
végre is a bányász mindig elégedetlen, mindig munka
szünetelő. Úgy hallottam, hogy még egyáltalán nem volt 
sztrájk. íme, lehet az emberekkel úgy elbánni, hogy nem 
fészkeli be magát közéjök az örökös elégedetlenség. De 
persze emberekkel bánni, s hatalommal vissza nem élni, 
csak okos embernek adatott. A nyelves római szerint 
pedig a világ parva sapientia regitur. Nem vetettem még 
számot magammal, hogy miért tetszett meg Szászvár
bánya. A bájos hely, a természetadta szépségek, vagy 
az okos emberek okos munkája-e az, mely meghódított. 
Talán mind a kettő.

Tagtársaimnak, akik némi fáradtságtól nem ijednek 
meg, melegen ajánlom, hogy keressék fel ezt a vidéket. 
A szászvárbányai kaszinó vendéglőjében igen jó ellátást 
kapnak, s olcsó pénzen sok élvezetben lesz részük.

Szászvárfalu a bányától egy órányira van. A falu 
már síkon fekszik; előtte végződnek a hegyek. Szász
várról már nem érdemes gyalog hazajönni; gondosko
dott az ember keze, hogy elcsúfítsa az Isten alkotta 
műremeket. Magyar-Egregyen túl kezdődik a hajdan 
szép volt egregyi völgy. Mily kedves vidék volt ez, mily 
pompás volt az útja. Szűk völgyben, patak mentén vitt 
a folyton kanyargó út. Az út mentén óriási erdőségek. 
Ma már csak a nyugati részen áll az erdő. A keleti 
részen már legnagyobb része ki van irtva. Bánatos ér
zés fogja el a vándort, mikor látja ezt a rombolást. 
Kivész manapság az erdő, vele pusztul a dalos madár, 
kiapadnak a források, eltűnnek a patakok. S fájó szív
vel nézi ezt az erdőtulajdonos is; de nem segíthet rajta.

Zobáktól a márévári völgy torkolatánál levő ma
lomig ép 7 kilométernyi az út; s ebből ma már csak 
3—4 kilométer az erdős terület, tavaszra már még ke
vesebb lesz.

10
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Úgy látszik a civilizáció előrehaladásának nagyon 
drága ára, hogy sivárabb, kietlenebb lesz az élet. A jó 
kedv, az öröm kivesz, s csodálkozás ül ide s tova az 
arcokra, ha nevetést hallanak. Megéri-e ezt a drága árt?

Szászvárbányáról Újbányáig kellemes az út. A ki
ránduló tehát, ha kocsin, vagy vonaton megy Szász
várra, haza Újbánya—Szentlászló—Zobákon át már jöhet 
gyalog; míg oda készülvén gyalog ugyanezen úton mehet.

A Miskesz-plattól nem egészen egy órát emelke
dik útunk, csakhamar szálerdőbe érünk, s a bányáig 
abban maradunk. Jó, könnyű s kellemes erdei úton két 
óra alatt célhoz érünk. Az útjelzés nehány helyen hiá
nyos, de mikorra megkezdődik a kirándulások ideje, 
már helyre lesz állítva.

A püspöki erdőségnek ma talán legszebb része a 
Szászvárt környékező részlet. A Réka nagy részben cserj 
erdő, a Csurgó környéke irtás alatt áll, Márévára körűi 
ugyancsak megkezdte a fejsze pusztító munkáját.

Hálás tere a kirándulásnak még

PÉCSVÁRAD.

Haza azonban innét is kocsin kell jönni. Az uj 
báttaszéki vonal remélhetőleg a kirándulóknak is nyújt 
némi előnyt.

Szép őszi napon indultunk neki a nyolc-kilenc 
órai gyaloglást igénylő kirándulásnak.

A kozári vadászházig nagyon ismerős utón men
tünk, semmi újabb dolog nem keltette fel figyelmünket. 
Csak is az erdő sűrűjében elrejtett vadászház közelében 
figyelmeztettek egy nevezetes eseményt megörökitő 
táblára.

Mint mindenütt a hol van és a hol nincs vad, 
Pécsett is tömérdek a kocavadász. Egy ilyen Nimrodfi 
neki vágott a sűrűnek, hogy ő majd lelövi az erdők- 
mezők vadját, de mind. Részben fiakkeron, s kis rész
ben gyalog eljutott a kozári vadászházig. Paszomány- 
tos, uj egyenruhájában, hősi bátorsággal és kegyetlen



147 I

vérszomjjal szivében belopódzott a sűrűbe, s várta a 
vadat. És meg is jött. Szelíd kis vaddisznócska volt, 
aki senkiben kárt nem tesz. Ezt azonban csak ő tudta, s 
nem a vadász. Előbbi is, utóbbi is nagyon megijedt. A 
vaddisznócska megállt, a szegény vadász támadástól tartva, 
puskáját, bicskáját ijedten elejtette. De nem hiába volt ő 
híres gyermek korában arról, hogy a madárvédö egye
sületek rémületére, a legmagasabb fára is fölmászott a 
madárfióka és madártojás után, akkor is tudott még 
mászni. Fölmászott tehát a legelső fára. Erre a fára a 
maliciózus vadásztársaság emléktáblát helyeztetett el, 
hogy a BICSKA FA örök időkön át hirdesse a félelem 
nélküli vadász dicsőséget.

A kozári vadászháztól Zobákra s innét Szent- 
lászlóra mentünk. Ismerős utak. Szentlászlóról az Egye
sület által kijelölt utón, a mely a Rékába vezet, egész a 
sorompóig jutottunk. Itt két részre ágazik az út. Az 
egyik, a völgybe lekanyarodó, a Rékába visz, mig a 
fensikon tovább haladó Pécsváradra vezet.

Negyed óráig a fensikon haladunk. Hatalmas tör
zsek, s nehány itt felejtett faóriás elárulja, hogy itt 
valamikor remek tölgyes volt. Ma legelő. Az egyszer 
kiirtott erdő helyén ma már nem igen nő uj erdő. A 
sorompótól egy óra alatt lent vagyunk Pécsváradon. 
Szentlászlóig 6 óra, onnét 3 óra alatt kényelmesen meg
tehető, majd mindig árnyas utón jutottunk le az ősrégi 
városkába.

Mikor a városkához közeledtünk, vajdánk már 
nyugtalan lett. Bántotta őt, hogy esetleg nem időzhetik 
pár órát Pécsváradon. Mert hát fene legény ő, ha el
megy hazulról olyan helyre, a hol szép asszonyok lak
nak. El nem engedné, hogy meg ne látogassa őket. 
Mindig azzal érvel, hogy ö finom Ízlésű ember, ki a 
szépet, a szépért szereti; s fölkeresi azt, a mikor csak 
teheti.

Csak látnák ami vajdánkat otthon. Milyen kicsiny, 
mikor a papucs alatt nyög, hogy összehúzza magát.

Pécsvárad azt hiszem minden pécsi kiránduló előtt
10*
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ismeretes; s elismerve szép fekvését, azt hiszem mégis, 
hogy — vajdánk kivételével — a kiránduló célját elérte 
abban a percben, midőn a városkába beért, s akkor 
már csak a hazajövetelre gondol.

Kocsit bajosan kapni Pécsváradon. Magunk is egy 
alkalommal majdnem megjártuk. Ha egy kedves, jó ba
rátunk nem jön segítségünkre, úgy gyalog kellett volna 
hazajönnünk, ami az országúton nem valami kellemes 
mulatság. Ezért inkább Pécsről küldettünk magunk 
elé kocsit.

A püspöki erdőségnek még számos bájos pontja 
van, amit érdemes fölkeresni, de egyelőre talán elég 
volt ennyi. A kiránduló, ha egyszer megkezdte az ide 
járást, mindig kedvet kap, hogy újból visszatérjen, s 
aztán majd maga is megtalálja azokat a helyeket, me
lyeket érdemes fölkeresni.



Hivatalos rész.





A választmány jelentése.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!

Röviden és csak nagy vonásokban vázoljuk az el
múlt 19-ik egyesületi év történetét.

Múlt évi jelentésünkben már említést tettünk azon 
tárgyalásokról, melyeket Pécs szab. kir. város Tanácsá
val a kilátó-torony mellé telepítendő állandó erdőőr alkal
mazása iránt folytatunk. Ennek a tervnek megvalósítását 
a kilátótorony fölötti felügyelet — és az ott megforduló 
látogatók érdekében már a múlt közgyűlés is szükséges
nek tartotta s az alkalmazandó erdőőr részére az őrház 
építését is engedélyezte.

Örömmel jelenthetjük, hogy a szóbeli tárgyalások 
befejezte után a városhoz írásban is benyújtott kér
vényünket a Tanács pártolólag terjesztette a város köz
gyűlése elé, mely kérelmünket teljesítette és a Misina- 
tetőn teljesítendő szolgálattételre állandó őrt rendelt.

A törvényhatóság ezen határozatának vétele után 
a Károlyi Emil tagtárs által szívességből készített tervek 
alapján azonnal hozzáláttunk az előmunkálatokhoz.

Az építési bizottság a tervek és költségvetés alapján 
kiírta a pályázatot s a beérkezett ajánlatokat egybevetve 
az építéssel Károlyi Emil tervezőt bízta meg, aki a kedvező 
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időjárás beálltával a munkálatokat meg is kezdette. A 
katonai céllövészet miatt az építés sokszor napokon ke
resztül szünetelt s azért az őrház csak julius hó köze
pén adatott át rendeltetésének, s a toronyőr — aki ad
dig a toronyban lakott — ez időtől fogva a csinos kis 
őrházba költözhetett át.

Röviden ismertetjük itt az egyesület tulajdonát ké
pező őrház berendezését. Tervező az őrházat a toronnyal 
kapcsolatosan építette, úgy hogy az egész most egy 
szilárdan egybeforrt épülettömböt képez. A házban 
konyha, lakószoba, kamara, pince és padlás van, a 
konyha előtt pedig üveges veranda áll asztallal és pa
dokkal, hogy a kirándulók rossz idő esetén benne me
nedéket találjanak. A ház előtt, a fák között, árnyas 
helyen, asztalok és padok várják a fáradt erdei ván
dorokat, akik az erdésznél az egyesület által megállapí
tott árakon szerény ellátást és hűsítő italokat is kap
hatnak.

Igaz, hogy az őrház megépítése, a szükséges be
szerzések és fölszerelésekkel együtt, közel 4000 kor.-nyi 
áldozatot követelt az egyesülettől, de meg kellett ezt 
hozni, mert a kilátótorony csakis így védhető meg kel
lőképen, s a nap minden szakában megforduló kirán
dulók csakis így élvezhetik akadálytalanul a torony pla
tójáról föltáruló szép kilátást.

Az elmúlt évben a torony látogatottsága mi kí
vánni valót sem hagyott, mert örömmel jelenthetjük, 
hogy az április-októberi időszakban 2531 látogató ke
reste föl a tornyot, még pedig áprilisban 307, májusban 
469, júniusban 322, júliusban 502, augusztusban 430, 
szeptemberben 288, októberben 213.

Ezek közül 1369 tag, 1162 nem tag s az összes 
bevétel ezen a címen 485’50 koronát tett ki. Ha ehhez 
hozzávesszük a múlt 1908. év október és november 
havában itt megfordult 732 látogató után (266 tag, 
466 nem tag) befolyt 166’40 koronát, úgy a torony 
bevétele eddig 651’90 korona, amit külön alapként ke
zelünk. Voltak napok, különösen a nyári hónapok ün- 
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nep és vasárnapjai közt, amikor egy nap 118 látogató 
volt fönn a toronyban s ha hozzávesszük azokat is, 
akik csak kirándulás vagy séta kedvéért jártak oda 
gyakrabban, bízvást elmondhatjuk, hogy az év folyamán 
5—6000 sétáló fordult meg a Misina csúcsán. Oly szám 
ez, mely fényesen igazolja, hogy kényelemszerető kö
zönségünk mind jobban megkedveli a szabadban való 
sétákat s idővel tán turisták is fejlődnek a mai kirán
dulókból. Az őrházban elhelyezett vendégkönyv bejegy
zései szerint nemcsak az ország minden részéből, de 
Ausztriából, Németországból és Franciaországból is for
dultak meg látogatók a toronyban.

A tavasszal a torony felső platóján tájékoztató 
táblát helyezünk el s színes üvegnézőket szerzünk be, 
hogy ezzel még érdekesebbé tegyük a torony látogatói 
részére a kirándulást. Ha lehetséges, egy nagyobb táv
csőről is gondoskodunk, hogy a szép körkép távolabbi 
részletei is kivehetők legyenek.

Ez évi munkásságunk maradandó alkotásán: az 
őrházon kivül megépítettük a Bánffay-uttól a toronyhoz 
vezető útszakaszt, — újra kavicsoztattuk a tavaszi felhő- 
szakadásszerü esőzésektől többször teljesen megrongált 
müutainkat és fölujitottuk az itt-ott hiányossá vált jel
zéseket. Uj kiadást rendeztünk a „Mecseki Utmutató“- 
ból, mely a titkár szerkesztésében teljesen átdolgozva 
és szép illusztrációkkal díszítve jelent meg, hogy biztos 
vezetője legyen az erdőben sétálóknak. A kifogyott egye
sületi jelvények helyett is újakat készíttettünk, melyeket 
tagtársaink a csütörtöki hivatalos órákon a titkártól 
szerezhetik be.

Egyesületünk érdekeit komolyan érintő kérdés is 
merült föl a nyár folyamán. A mecseki lőtér kibővítése 
ügyében fordult a katonai parancsnokság a város ható
ságához azzal a megkereséssel, hogy a mai fegyverek
hez már kicsinynek bizonyult lőteret bővítse ki a mai
nak kétszeresére. Választmányunk minden lehetőt elkö
vetett a szándékolt kibővítés ellen, mert nemcsak 19 
hold nagy költséggel telepített erdő kiirtásáról, nemcsak 
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az egész városi lakósság kényelmének korlátozásáról 
van itt szó, hanem a Mecseken létesíthető villatelep 
eszméjének már csirájában való megfojtásáról is, mert 
ott, hol éles töltésekkel és gépfegyverekkel lövöldöznek, 
nyaralótelep létesítéséről természetesen szó sem lehet. 
Pécs város Tanácsa eléggé meg nem köszönhető előzé
kenységgel a M. E. elnökségét is r meghívta a kitűzött 
helyszíni szemlére, hol elnök úr Öméltósága az egye
sület érdekeit melegen pártfogolván, közbenjárásának és 
a Tanács jóakaratának sikerült a katonai kiküldötteket 
is meggyőzni arról, hogy a tervezet homlokegyenest 
ellenkezik a város eminens érdekeivel. És bár biztosan re
méljük a terv végleges elejtését, még is éber figyelem
mel fogjuk követni a további fejleményeket és fölkérjük 
tag társainkat s a város egész közönségét, hogy a város 
további fejlődése és a lakósok érdekében teendő lépé
seinket támogatni szíveskedjenek.

Múlt évi jelentésünkben említettük, hogy beadványt 
nyújtottunk be a vallás- és közokt. miniszter úrhoz az ala
pítványi erdők utjelzéseinek engedélyezése tárgyában. 
Kérvényünk kedvező elintézést nyert s a tavasszal ki 
fogjuk jelölni azokat az utakat, melyeket a Mecseki 
Útmutatóba már felvettünk. Az utjelzések ellenőrzésére 
újból fölkérjük kiránduló tagtársainkat, mert csak közös 
munkálkodással lehet szép eredményeket elérni.

Örömmel tudatjuk a tagtársakkal, hogy Wurster 
József kanonok úr, szemináriumi kormányzó, az orfűt 
vadásziakban az egyesület kirándulói részére egy szobát 
rendezett be, hol esetleg éjjeli szállást is találnak. A 
kormányzó úrnak ezen eléggé meg nem hálálható intéz
kedése nagyban elősegíti a szép Jakabhegy környékén 
esetleg több napra terjedő kirándulásokat. Fogadja érte 
hálás köszönetünket!

A városunkban működő Uránia színház tulajdo
nosai : Lechner Kornél és Tichy Aladár urak a vállalat 
tiszta jövedelméből 20°/0-ot ajánlottak föl egyesületünk
nek s ezen a címen 20101 koronát juttattak pénztá
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runkba, a miért nekik a közgyűlés hálás köszönetét 
tolmácsoljuk.

Sajnálattal hozzuk a közgyűlés tudomására, hogy 
Károlyi Sándor kultur főmérnök, egyesületünknek 6 éven 
át lelkes mérnöke, nagy elfoglaltsága miatt állásáról le
köszönt. Miután abbeli igyekezetünk, hogy tovább is 
megmaradjon, sikertelen maradt, kérjük a közgyűlést, 
hogy lemondását elfogadni s neki kiváló szolgálataiért 
az egyesület háláját kifejezni szíveskedjék.

Az egyesületi mérnök távozása volt oka annak, 
hogy az előirányzott munkák egynémelyikét nem 
teljesíthettük; ilyen volt pl. a dömörkapui kis kilátó 
restaurálása, melynek munkálatait tervek és szakértő 
felügyelet hiányában meg sem kezdhettük. — Javításra 
most már alig lesz szükség, mert az okt. 26-án dühön
gött rettenetes vihar a már korhadt alkotmányt teljesen 
ledöntötte s a választmány annak további föntartását 
nem javasolja.

Az emberi elvadulásnak szomorú bizonysága a ta
vasszal a Kardosuti pavillonba történt betörés, mely 
alkalommal az ott talált élelmi cikkeken kívül felszere
lési tárgyaink nagy részét is ellopták. A rendőrségi 
nyomozás eredményre nem vezetett s az okozott kárt 
pénztárunk térítette meg.

örvendetesebb az a jelenség, hogy egyesületünk 
a nagyközönség érdekében kifejtett munkásságával mind
inkább megnyeri a közönség rokonszenvét, ami a tagok 
folyton nagyobbodó számában is megnyilvánul. Az el
múlt évben is 10 örökös, 1 alapító és 204 rendes tagot 
vettünk fel; elköltözés, kilépés, vagy elhalálozás miatt 
töröltetett 77 tag s így ez évben 1487-en támogatták 
törekvéseinket Á szaporulat a múlt évhez képest 137 tag.

A rokonszenves érdeklődés azonban más irányban 
is megnyilvánúlt és kedves kötelességet teljesítünk, mi
kor köszönetünket és hálánkat fejezzük ki azokkal szem
ben, akik egyesületünket anyagi támogatásban részesí
tették, vagy annak céljait más módon szolgálták. Első 
sorban emlékezünk meg Pécs város közönségéről, mely 
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1000 kor. segélyt adott és a város tanácsáról, mely 
ügyünket mindig igaz szeretettel istápolta. Hálásak va
gyunk a Pécsi Takarékpénztárnak, mely a f. évben is 
200 kor a Központi Takarékpénztárnak, mely 25 koro
nát, a Pécs-bródi vasút mérnöki kirendeltségének, mely 
16 koronát, Strauss Ármánd úrnak, aki 4 koronát és 
két magát meg nem nevező tagtársnak, akik 5'50, illetve 
2’50 koronát juttattak pénztárunkba. Dr. Jellaclhch Ká
roly tagtársunk a világ szebb pontjairól 14 drb. színes 
képet s többen könyveket ajándékoztak, amiért nekik is 
őszinte köszönetét mondunk.

Örömmel közöljük e helyen Pécs sz. kir. város 
törvényhatósági bizottságának november 18-iki közgyű
lésén hozott következő határozatát, a mivel fényes tanu- 
jelét adta annak az elismerésnek és szeretetnek, mely- 
lyel elsősorban a város érdekeit szolgáló egyesületünk 
iránt viseltetik.

271. jkvi
23485/909. kgy.

A város tanácsa javaslata kíséretében beterjeszti a 
Mecsek-Egyesület kérelmet eddigi 1000 kor. évi segélyének 
fölemelése iránt. A törvényhatósági bizottság a város taná
csának javaslatát egyhangúlag elfogadja és egyrészt méltá
nyolva az egyesület áldásos munkásságának eddigi kitűnő 
eredményeit s a reá váró jövendő feladatok közérdekű 
fontosságát, másrészt figyelembe véve a város közpénztárá
nak szűkös helyzetét, az eddigi 1000 korona évi segélyt 
1500 koronára emeli . . .

Egyesületünk a város közönségét képviselő tör
vényhatósági bizottság nagylelkű határozatáért e helyen 
mond hálás köszönetét s ígéretet tesz arra, hogy a múlt
hoz hasonló lelkesedéssel és odaadással fogja ezután is 
szolgálni azokat a szép eszméket, melyeket zászlójára irt.

A városunkban leleplezett Nendtvich-emléktábla 
költségeihez egyesületünk is hozzájárult s részt vett a 
leleplezési ünnepélyen is, hogy így fejezze ki háláját a 
Mecsek flórájának első kutatója iránt, akinek nevéről 
van elnevezve az a mecseki specialitást képező Doro- 
nicum, mely jelvényünket díszíti.
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A szerencsétlen véget ért Wachter Jenő emlék
táblájának a Tátrában augusztus 8-án megtartott lelep
lezési ünnepélyén a M.-E.-et elnök úr Ö méltósága és 
Solymár László tagtárs képviselték, akik havasi gyopár
ból készült díszes koszorút tettek a korán elhalt kiváló 
turista emlékkövére.

Osztályaink működéséről külön jelentések számol
nak be s így azokra itt nem térünk ki, de felemlítjük a 
kiránduló bizottság által rendezett két nagyobbszabásu 
kirándulást, melyek távolabbi érdekes vidékeket ismer
tettek meg a résztvevőkkel. Egyik társaságot Feszti Nán
dor titkárunk vezette a plitvicei vízesésekhez s onnét ki 
a tengerhez, Zenggbe, a másikat Kiss József titkár a 
dél-tiroli dolomitokon keresztül Velencébe. Mind a két 
kirándulás 3 hetet vett igénybe s azoknak a legszebb 
idő kedvezett, úgy hogy tagtársaink a legkedvesebb 
emlékekkel tértek vissza otthonukba.

Könyvtárunk f. évben értékes művel lett gazda
gabb. Sikerült a D. u. Ö. A. évkönyvei közül a hiányzó 
16 első kötetet alkalmi vétel útján megszerezni és így 
most a leghatalmasabb túrista egyesület becses év
könyveinek teljes sorozata áll a tagok rendelkezésére. 
Ezen kívül könyvtárunk még a következő művekkel 
gyarapodott: Turisták Lapja (1909), Erdély (1909), 
Turista Közlöny (1909), M. K. E. évkönyve (1909), 
Deutsche Alpen-Zeitung (1909), Zeitschrift des D. u. Ö. 
A. (1909), Mittheilungen des D. u. Ö. A. (1909), Föld
rajzi Közlemények (1909), Természettudományi Közlöny 
(1909), az Aradi T. E. évkönyve (1908), a Dunántúli 
T. E. évkönyve (1908), Liburnia (1909), gr. Vay Péter: 
Kelet császárai és császárságai, Vojnich Oszkár: A 
csendes tenger szigetvilága, Lendl Adolf: Úti levelek két 
világrészből, dr. Ottó Kölner: Der Verschönerungsverein, 
Schröter Ludvig: Taschenflora des Alpen-Wanderers, 
Róna Jenő ■ A madarak védelme és Pécs flórájáról (szerző 
ajándékai), Amerikai atlasz (Lenkei Lajos ajándéka), 
Posevitz Tivadar dr.: Szepesség és Magas-Tátra (szerző 
ajándéka), Schmidt F.: Gyakorlati fotografozás, Chris-
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tomannos: Die neue Dolomitenstrasse, Mágocsi Dietz 
Sándor: A növények táplálkozásáról, Wigand: Buda
pesti Kalauz (Lenkei Lajos ajándéka), Die Plitvicer Seen 
(a plitvicei kirándulók ajándéka), Perrot és Chipiez: 
Aegypten (Vende Ernő ajándéka), Poincare: Tudomány 
és föltevés, dr. A. Dreyer: Dér Alpinismus und der D. 
u. Ö. A., Állatvédelem (1909), Pécs-baranyamegyei 
múzeum-egyesület értesítője (1909). Értékes művekkel 
szaporította Szigriszt Lajos tagtársunk is a könyvtárt, 
mikor Brehm Tierleben (10 kötet) és Payer: Nordpol 
Expedition c. könyveket küldötte be ajándékképen. 
Fogadják a nemes adakozók hálás köszönetünket 1 Tér
képtárunkba is 300 drb katonai 1:75000 térképet szerez
tünk, melyek felölelik Boszniát, Hercegovinát, Monteneg
rót, Dalmáciát, Horvátországot s az alpesi tartományokat. 
Úgy a könyv, mint a térképtár a tagoknak rendelkezé
sére áll s a téli hónapokban minden csütörtökön d. u. 
126—127-ig tartó hivatalos órák alatt, Városház II. eme
let, 79. sz. alatti helyiségünkben igénybe vehetők.

A térképek részére külön szekrényt készíttettünk 
s egyleti helyiségünk díszét is emeltük a dr. Jellachich 
Károly tagtárs által adományozott képsorozattal és a 
kilátótorony olajfestésü képével. Készíttettünk három 
díszes kivitelű levelezőlapot is, melyek a kilátótornyot, 
a Tettyét és a francia-emléket ábrázolják.

Ezzel be is fejeztük a múlt egyesületi év ismer
tetését. Csak egy kötelességünk maradt még vissza: 
köszönetét mondani azoknak, akik munkásságunkban 
segítettek. Hálával emlékezünk meg Suha Rezső erdő
mester, Bálint Ferenc, Girtl Vince, Kolossváry Andor és 
Wenk Ferenc főerdész urakról azért a jóakaratu támo
gatásért, melyben az erdei munkáknál bennünket része
sítettek — és a helyi sajtóról, mely a M. E-et törekvé
seiben mindig hathatósan támogatta. Köszönet illeti a 
Pécsi Naplót azért is, hogy „Turistaság“ c. rovatá
ban tért nyitott a hazai és külföldi turista-mozgalmak 
ismertetésének.

Egyesületünk gyászrovata most sem maradt üre
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sen; tagtársaink közül elhaltak: Blaskovich István, Du- 
lánszky Adolf, Dorner János, dr. Elefánt Zoltán, Graics 
Endre, Gutgesell Lajos Hoffmann Ferenc, Hubalovszky 
Károly, Kerese Miklós, Kim Gáspár, Kocsák József, 
Krausze Ignác, Lang Jakab, Lukrics István, Nagy Sán
dor, dr. Pick Ignác, dr. Révai Sándor, Ruzsavy Jánosné, 
Schnűrmacher J. és Schober István. Tragikus véget ért 
Holfeld Pál lelkes tagtársunk, aki egyptomi tanulmány
újáról visszatérőben halálos betegség csiráját hozta ma
gával. Alexandriában már rosszul érezte magát s Kons- 
tantinápolyon át sietett vissza Budapestre, hol az orvo
sok fekete himlőt állapítottak meg, ami pár nap alatt 
kioltotta ifjú életét.

Áldás legyen elhunyt társaink emlékén 1
Jövő évi munkatervünkben nagyobbszabásu mun

kát nem irányoztunk elő, mert az utolsó két év nagy 
kiadásai után pénztárkészletünket kell gyarapítanunk, 
hogy újabb értékes alkotásokhoz majdan kellő anyagi 
erővel rendelkezhessünk. Tervezetünkbe elsősorban, ke
gyeletünk lerovásaképen, jótévőnk Hamedli Gyula em
léktáblájának felállítása, továbbá az útak tatarozása és 
jókarban tartása, az átjelzések gondozása, források fog
lalása, útjelző táblák elhelyezése és más kisebb munkák 
vannak fölvéve. Azt hisszük azonban, hogy a jövő év 
is meghozza a maga értékes eredményét; pár lelkes 
tagtársunk ugyanis gyűjtést indított a Tubesen eme
lendő kisebbszerü kilátó költségeire s a gyűjtés ered
ményét, Feszti Nándor a mozgalom megindítója hozzánk 
juttatta. Bár az eddig befolyt összeg a kitűzött célra 
nem elég, mégis hisszük, hogy a tagok áldozat
készsége és egyesületünk anyagi segélyével a tornyot a 
jövő év folyamán felállíthatjuk a pécsi Mecsek leg
magasabb ormára, hogy messze vidékre hirdesse váro
sunk lakosságának a természet szépségei iránt folyton 
fokozódó szeretetét.

Ezekben adtuk elő m. t. k. múlt évi tevékenysé
günk főbb mozzanatait és jövő munkásságunk vázlatát. 
De nem titkoljuk el, hogy nagyobb tervek is foglalkoz
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tatnak; megszeretnénk alapozni a város jövőjére fontos 
terv hatalmas épületét. A Mecseken létesítendő nyaraló
telepre gondolunk.

Más városok, nálunk is, de különösen a nyugoti 
államokban, már régen megteremtették a maguk üdülő
helyét. Nálunk még vár erre a Mecsek déli lejtőjén el
húzódó gyönyörű fensík, melyet az Alkotó is erre te
remtett.

Tudjuk, hogy ez nem rövid időnek kérdése; de 
érezzük, hogy jóakarattal, lelkesedéssel meg lehet való
sítani. Ennek — nézetünk szerint — két előfeltétele van: 
a Mecsekre fölvezető kényelmes kocsiút és a vizkérdés 
megoldása. Az elsővel már a város foglalkozik, mert az 
erdő értékesítésénél erre szüksége van, — a másikon 
kérésünkre szakemberek dolgoznak s reméljük, hogy 
1913-ig, amikor a katonai lőtér bérlete lejár, már posi
tiv eredményekkel is beszámolhatunk.

Úgy hisszük, hogy a nagyszabású tervért lelkesedni 
fog minden pécsi polgár, aki szeretett városa érdekét 
szívén hordja. Gondolkodjunk mindannyian az eszme 
fölött, igyekezzünk azt minél szélesebb körben terjesz
teni; szerezzünk annak lelkes híveket, az eszmének 
buzgó apostolokat s akkor tán egy évtizeden belül tes
tet ölt a gondolat s városunk lakóssága itthon is meg
találja majd azt az üdülést, amiért most idegenbe viszi 
munkával megkeresett filléreit.

Kérjük jelentésünk tudomásul vételét.



A „Madárvédő Osztály“ tisztikara.
Elnök: Váradi Ferenc, megyei főlevéltáros ;
Titkár: Róna Jenő, főreáliskolai tanár;
Pénztáros: Krisztián Gyula, pénzintézeti tisztviselő.
Bizottsági tagok: Buzássy Ábel, Chinorányi Ede, 

Czupy Ede, Drazenovich Jenő, Girtl Vince, Günther 
Mihály dr., Jobszt Béla, Kiss József, Kolossváry Andor, 
Pánczél Ottó, Pintér Ferenc, Reeh György, Rónaky Kál
mán dr., Róth Miksa, Seeh Jenő, Suha Rezső, Szigethy 
Antal, Vaniss Sándor és Wenk Ferenc.

Az Osztály jelentése.
A Mecsek-Egyestilet Madárvédő Osztálya ismét 

beszámol a nagyközönségnek azon munkáról, melyet a 
múlt évben végzett ama irányban, hogy az állatvédelem 
eszméjét állandóan ébren tartsa és megértesse a nagy
közönséggel az állatvédelem ethikai, nemzetgazdasági 
fontosságát.

Hogy az osztály egyik legfontosabb feladatát telje
sítse, az érdeklődést folyton ébren tartsa, több, az állat
ás madárvédelemre figyelmeztető táblát helyezett el is
kolákban, vendéglőkben, kávéházakban. Célja ezzel az

11
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Osztálynak, hogy a közönséget állandóan figyelmeztesse 
a hasznos állatjaink iránti kötelességre. Csinos táblák 
ezek a város szineível és a következő felírással: Csak a 
szívtelen és tudatlan nem védi a hasznos állatokat és 
éneklő madarakat.

Az Osztály azonban nem elégedett meg a puszta 
figyelmeztetéssel, hanem gyakorlati eredmények elérésére 
is törekedett. Nemcsak a madár-, hanem az általános 
állatvédelemre is kiterjedt figyelmünk. Többször panasz 
tárgya volt már, hogy a gyepmesterek minő lelketlen 
módon fogdossák össze az ebeket. A soproni állatvédő
egyesület közbenjárására Sopron város hatósága a 
„Krump Miklós“-féle kíméletesebb ebfogó eszközt ren
delte el. Átiratunkra nevezett egyesület szives volt föl- 
világosítással szolgálni és küldött egy példányt ezen 
újabb ebfogó készülékből, melyet a főkapitány úrnak 
bemutatván, kérésünkre 10369/1909. szám alatt követ
kező határozatot hozta:

Minthogy a bemutatott „Krump MiklósMéle ebfogó
készülék az általa elérni kívánt azon célnak, hogy az ebek 
elfogásuknál a kínzástól lehetőleg megvédessenek, teljesen 
megfelel, mig az eddig nálunk használatban levő csupasz 
sodrony-hurok az ebek torkát bevágja, gégéjét megtöri s ez 
által azoknak nagy fájdalmat okoz, ugyanazért felhívom Man- 
delbaum Sándor és Teiszinger Ferenc gyepmesteri társvállal
kozókat, hogy jelen határozatom kézhezvételétől számított 8 
nap alatt a nekik már bemutatott „Krump MiklósMéle eb
fogó készüléket megfelelő számban szerezzék be, vagy pedig 
a megfelelő csupasz sodrony-hurkokat annak megfelelőleg 
átalakítva, kettős kaucsuk-gummicsővel lássák el, s jövőben 
az ebportyázások alkalmával azoknak kötelező használatára 
segédeiket utasítsák, mert ellenesetben ellenük az 1879 :XL. 
t.-c. 86. §-a alapján a kihágási eljárás megindíttatni s meg- 
büntettetni fognak. Ezen új ebfogó készülék használatára 
nézve megjegyzem, hogy azt a fogásnál mindig úgy kell for
dítani, hogy a hurok bevont része ne álljon az elfogandó eb 
felé, hanem kifelé, mert ellenkező esetben előfordulhatna, 
különösen nagyobb ebeknél, hogy a hurok bevont része nem 
fedné az eb nyakának alsó részét, s így azon cél, hogy az 
eb a kínzástól megóvassék, elérhető nem lenne. A készülék 
ezen használati módjára a gyepmester-segédek kioktatandók.
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Főkapitány úrnak e helyen mondunk köszönetét 
ezért a humánus rendeletért.

Osztályunk figyelme arra is kiterjedt, hogy a már 
érvényben levő madár-, állatvédelmi törvényeink meg
tartassanak. Van például oly rendelet, hogy a baromfiakat 
nem szabad összekötve tartani vagy lábuknál fogva fej
jel lelógatni, hanem csak ketrecben árulni. A piacon 
azonban ennek épen ellenkezőjét láttuk. Kérésünkre a 
főkapitány úr szives volt ezen rendeletnek is érvényt 
szerezni és a rendőröket ily irányban kioktatni.

Közbenjárásunkra az idén is ment minden köz
ségbe alispáni rendelet, mely szerint a madárvédelmi 
törvények a községekben kidoboltassanak és az erdei, 
mezei örök kitaníttassanak a hasznos madarak megvé
désére irányuló intézkedések megtartására.

Panasszal is fordultak hozzánk. így panasz ér
kezett, hogy valaki (nevet nem akarunk említeni) a 
vasúti főműhelyhez közeli nyárfán költő stiglicek fész
keiből kiszedte a fiókákat. Egy másik esetben egyik 
községből kaptunk jelentést, hogy felnőtt férfiak puszta 
kedvtelésből halom számra lövöldözik a madarakat. 
Panasszal fordultak továbbá hozzánk, hogy a Kardos- 
úton éneklő madarakra lövöldöznek, szöllőkben hasznos 
énekeseinket pusztító, kóborló macskák garázdálkodnak. 
Mindegyik esetben rögtön eljártunk az illetékes hatósá
goknál. Ezen kívül a helyi lapokban napfényre hoztuk 
az ily eseteket és ostoroztuk az állatkínzást. Köszönetet 
mondunk e helyen a Pécsi Naplónak és Pécsi Közlöny
nek, hogy közleményeinknek helyet adni szíveskedtek. 
Hogy a további állatkínzásoknak is elejét vehessük, kér
jük a közönséget, szíveskedjék azokról az Osztályt értesí
teni, mely tudni fogja kötelességét.

Perselyeket az idén is helyeztünk el vendéglői 
helyiségekben, egy-egy nagyobb forgalmú üzletben, a 
Mecseken levő vendéglőkben s újabban a Pécsi Taka
rékpénztárban. Egyrészt némi anyagihoz jutunk ily úton, 
másrészt az állatok iránti kíméletre figyelmeztetjük a 
közönséget.

11*



— 164 —

Az Országos Állatvédő Egyesület a múlt évben is 
megküldötte kiadványait, így az „Állatvédelem“ havi 
folyóiratot. Köszönet érte.

Ez évben töltötte be az Országos Állatvédő Egye
sület elnöke, Máday Izidor, nyugalmazott földmívelés- 
ügyi miniszteri tanácsos, életének hetvenedik évforduló
ját. Osztályunk üdvözlő távirattal rótta le az ünnepelt 
iránt a hála és tisztelet adóját.

A Széchényi-tér galambjairól az idén is gondos
kodtunk; megbízottjaink nyáron egyszer, télen naponta 
kétszer tartották jól azokat eleséggel.

A gyermeklélek nemesedését előmozdító állatme
séket és állatszeretetre buzdító költeményeket tartalmazó 
„Gyermeknaptár“-ból az idén is kiosztottunk 200 dara
bot jó magaviseletű népiskolai tanulók között. Osztá
lyunk ily úton törekedett a hasznos állatjaink iránti szere- 
tetet a fejlődő gyermek-lélekbe beoltani. Köszönetét mon
dunk e helyen az iskoláknak, melyek oly odaadóan tá
mogatnak bennünket nemes feladatunkban.

A zordabb idő beálltával gondoskodtunk a mada
rak etetéséről. Így, hogy példát adjunk a közönségnek, 
etettük a madarakat a Tettyén, a Mecseken, a sétatéren 
és a megyei árvaházban. Fészkelőket, etetőt helyeztünk 
el a kilátó toronynál is, hol most állandó őr lakik.

Már előző évi jelentésünkben is hangoztattuk, hogy 
minő szép feladata lenne az Osztálynak, ha a Mecse
ken állandó, tanulmányozásra, megfigyelésre alkalmas 
madárvédelmi telepet állíthatnánk föl. Egyelőre azonban 
erre nem gondolhatunk. Az Osztály fáradozása a Mecse
ken nagy részben kárba vész addig, míg a katonák lő
gyakorlataikat ott tartják. Az éneklő madarak nagyobb 
számban való megtelepítéséhez, fészkeléséhez nyugodt, 
lőgyakorlatoktól nem zavart hely szükséges.

Az idén is bocsátottunk ki gyűjtő-iveket, mert 
anyagi nélkül eredményes munkát nem végezhetünk. 
Az eddig beérkezett íveken a következők adakoztak:

Báró Biedermann Rezsöné 50 K, Tulipán asztal
társaság (Hajó) 34 K, gróf Zichy Gyula 30 K, Pécsi 
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Takarékpénztár 20 K, Szautter Gusztáv 10 K, Rónaky 
Kálmán dr. 5'10 K, Walter Antal 5 K, Schönwald 1. per
selye 3 30 K, Balog Károly 3 K, Solymár László 2-60 K, 
Kenessey Aladár 2 K, Caflisch Iván, Eötvös Jenő, Gajári 
Béla dr., Gianone Virgil, Handwerk Ferenc, Holics 
Gyula, Huszár Sándor dr., Jusztusz Mihály, Károlyi 
Emilné, dr. Kenessey Aladárné, Kiss István dr., Kiss 
Józsefné, Knorr Kálmán, gróf Lippe Hermán, Módly 
Béla, Nábráczky Lajos, Pilch Andor, Róna Jenőné, 
Schmidt Antal dr., Tooth László, Vaniss Sándor, Varga 
Nagy István 1 —1 K, Kardos-úti persely 78 f, Jeszenszky 
Lajos 60 f, Katona János, Kronesz József dr., Oertzen 
Gusztáv, Schütz Nándor 50—50 f; Andretzky József, 
Btichler Dávid dr. 40—40 f; Eötvös Gusztáv 30 f, 
Angyal Béla, Bezerédy Ernő, B. M., Dekleva Árpád, 
Decleva Ferenc, Grozescu Mihály, Hofbauer József, 
Kussinszky Andor, Molnár János, Müller Imréné, Ress 
Lajos, Sey Tamás 20—20 f; Marcali Mór 10 f, Szkókói 
társaság 5.02 kor.

Fogadják az irgalmaslelkü adakozók őszinte kö- 
szönetünket I



A „Park-Osztály“ tisztikara.
Elnök: Zsolnay Miklós;
Alelnök: Jellachich Károly dr.;
Igazgató: Kiss József;
Titkár: Kenessey Aladár dr.
Az osztály tagjai: Almássy István, Arnhold Nán

dor, Beczkay Jenő, Bitter Illés, Buzássy Ábel, Csermák 
Ede, Cserfa Antal, Csukás Zoltán, Czigler Tivadar, 
Daempf Imre, Dömel Anzelm, Eibach Emil, Egry József, 
Folly Gyula dr., Graeff János, Gyimóthy Gyula, Hamerli 
Imre, Horváth Antal, Horváth István, Igaz Béla dr., 
Jankovics József, Kolossváry Andor, Károlyi Emil, Kal- 
lupka Sándor, Kött Jenőné, Katona János, Krasznay 
Miklós dr., Lauber Rezső dr., Lenkei Lajos, Lieber 
György dr., Marton Miksa, Makay István, Mattyasovszky 
Jakab, Mutnyánszky Béla, Nendtvich Andor, Novotarsky 
Miksa, Oberhammer Antal, Pánczél Ottó, Ptacek Viktor, 
Piacsek Virgil, Pilch Andor, Pintér Ferenc, Piacsek Gyula, 
Pohl Béla, Radocsay Imre, Rauch János, Reéh György, 
Seéh Jenő, Suha Rezső, Scheszták Antal, Szieberth Nán
dor, Szikorszky Tádé, Szuly János, Szőnyi Ottó dr., 
Trippammer Károly, Visy László dr., Varga Nagy István.
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Az Osztály jelentése.
A Mecsek-Egyesület választmányi ülésében már 

régebben felvetett eszme f. évi január hó 14-én valósult 
meg, mikor is a „Park-Osztály“ alakuló ülését megtar
totta, tisztikarát megválasztotta és tagjait az anyaegye
sület érdeklődő tagjai közül kijelölte.

A Park-Osztály feladatául a város belső területé
nek szépítését, illetve ennek irányítását tűzte ki.

Az Osztály működése nagy vonásokban a követ
kező feladatok megoldására terjed ki:

a Széchényi-tér rendezése,
a városházzal szemben levő fasor közötti terület 

parkírozása és innen esetleg a bérkocsik elhelyezése,
a Majláth-tér rendezése, 
az alsó-sétatér ritkítása.
gyermekjátszótér létesítése, 
Kardos-utcai új ültetvények, 
Balokányi-liget rendezése, 
az utcai ültetvények kezelése, fenntartása, újabbak 

létesítése,
a meglevő kis parkok, fasorok, rendszeres öntö

zése és kezelése,
a virágkultusz ápolása (ablakok, erkélyek, kiraka

tok vírágdiszítése),
a gyalogjárókon ültetett fák fenntartása,
a Tettye és vele kapcsolatos tér rendezése,
a városon kívüli sétautak mentén fasorok ültetése, 
padok elhelyezése a korzón és az Indóház-utcában, 
Irányi Dániel-tér és Agoston-tér rendezése, 
az új központi temető és az ahoz vezető út fásítása, 
díszkút létesítése.
Ezen feladatainak meg nem határozott sorrendben 

való megvalósítása érdekében az Osztály a lefolyt év 
folyamán 4 bizottsági ülést tartott, melyek eredményekép:

1. Megkereste a bizottság az összes pécsi tervező 
építészeket, hogy az újonnan építendő házak és erkélyek 
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ablakain elhelyezendő virágtartókat tervezeteikbe vegyék 
föl és az újabb épületeken helyezzék el.

2. Megkereste az összes pécsi iskolák igazgatóit, 
hogy az iskolás gyermekeket a fák és növények szere- 
tetére buzdítsák, azoknak rongálásától óvják, ápolására 
tanítsák. Az összes tantestületek kérelmünket a legszíve
sebben fogadták, s a szép cél érdekében való közre
működésüket szívesen felajánlták.

3. Rendőrfőkapitány úr felkéretett, hogy a rendőr
legénységet a fák és növények fokozottabb védelmére 
kioktassák.

4. Tárgyaltatott a mérnöki hivatalnak a Széchényi- 
tér rendezésére vonatkozó tervrajza, mely bár az Osztály 
céljainak nem felel meg, a parkírozásra, fásításra igen 
kevés helyet juttatván, de mert meggyőződött az Osz
tály arról, hogy a piac máshova el nem helyezhető, 
ahoz a maga részéről is hozzájárult, csupán néhány 
részletkérdésnek miként való megoldására tett figye
lemre méltó ajánlatokat az Osztály szakembereinek vé
leménye alapján, miket a mérnöki hivatal is elfogad
hatóknak ismert el.

5. Szakszerű tanácsokkal szolgált a Kardos Kál- 
mán-utcai kis parkrészletnek miként leendő beültetése 
tárgyában, mely kis park az ajánlathoz képest is ültet- 
tetett be.

6. Bejárta az Osztály egy kiküldött albizottsága az 
összes városi parkokat, ültetvényeket; a helyszínén szer
zett meggyőződést azoknak hiányairól és hibáiról, s 
azoknak pótlása iránt a város gazdasági tanácsosát meg
kereste, ki azokat mindenkor kellő figyelemre méltatta, 
s a tanácsok közül azokat, melyeknek teljesítésére anyagi 
erő rendelkezésére állott, követte is.

7. Zsolnay Miklós elnök azon ajánlatára, hogy őt 
boldogult emlékű édes Atyjától örökölt azon kötelezett
ség terheli, hogy Pécs szab. kir. város egyik közterére 
egy díszkutat állítson fel, — a bizottság megfontolás és 
megvitatás tárgyává tette azt, hogy e célre melyik tér 
volna alkalmas és egyhangúlag abban állapodott meg, 
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hogy arra egyedül alkalmas helyül a városház előtti két 
kis parkrészlet kínálkozik. Mire Zsolnay Miklós nagy
lelkűen felajánlotta, hogy ez esetben két kisebb dísz
kutat fog a symetria kedvéért ajándékozni. A bizottság 
meg is kereste a város tanácsát, hogy ezen ajándékot 
elfogadni, a jelzett helyet a felállításra kijelölni szíves
kedjék, — egyben felkérte Pilch Ernő építészmérnök 
úrat, hogy a diszkutak tervezetét az adományozó inten
cióinak megfelelőleg elkészíteni kegyeskedjék.

így a város a közel jövőben értékes mütárgygyal 
fog gazdagodni, mely külcsinjának emeléséhez nem kis 
mérvben fog hozzájárulni.

8. A virágkultusz megkedveltetése érdekében az 
Osztály tagjai számos ismertető és buzdító hírlapi cik
ket közöltek, s személyes közbenjárásuk, jó példával 
buzdításuk eredménye a városnak virágdiszítése terén 
már az Osztály működésének első évében is szépen 
mutatkozott. Atirt az Osztály az összes erkéllyel bíró 
házak tulajdonosaihoz, kérve azoknak virágdiszítését, s 
örömmel jelenthetjük, hogy a felkértek legnagyobb része 
készséggel tett a kérelemnek eleget.

Az Osztály meg nem szűnő agitatiójának ered- 
ményekép a nyár folyamán már 150-nél több virágos 
ablak és 11 erkély tarkította az utcák egyhangúságát, 
kellemes érzést keltve az utcai járókelők szemeiben.

Az Osztály méltányolni akarván a város közönsé
gének a város szépítő munkában való ilyetén készséges 
közreműködését, a legszebb virágdiszes ablakok, illetve 
erkélyek tulajdonosai részére 6 drb emléktárgy, illetve 
20 drb elismerő oklevél felajánlását határozta el. E célra 
Zsolnay Miklós elnök azonnal 2 drb vázát ajánlott fel ; 
azonkívül adakoztak: Scholcz Gyula 20 kor., Csermák 
Ede, Jellasich Károly, 10—10 kor., Kiss József és Pet- 
rovics István 5—5 kor., Berecz Fidél 3 kor., dr. Jellaschich 
István és dr. Jellaschich Lajos 2—2 koronát, összesen 57 
koronát, melyért az osztály hálás köszönetet szavazott.

A kiküldött bíráló bizottság jelentése alapján em
léktárgyat kaptak Bányai Mihályné, Deutsch Margit, 
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Horváth Józsefné, özv. Hittre Andrásné, Várnai Mariska 
úrnők és Kovács József táncmester úr.

Elismerő oklevelet kaptak: gr. Zichy Gyula me
gyés püspök, a Nemzeti Casinó, Nemzeti színház, a 
belvárosi Kath. Kör, a Bányaigazgatóság, a Pósta és 
Távirda Igazgatóság, Auber Vilma, dr. Bors Lajosné, 
dr. Deutsch Zsigmondné, Herceg Lajosné, Hofmann La
josné, dr. Kenessey Aladárné, Keresztény Jánosné, Kenedi 
Nándorné, Makay Istvánná, özv. Mitzky Mórné, Porgesz 
Béláné, özv. Schapringer Gusztávné, dr. Schmidt An- 
talné, Török Jánosné úrnők.

A többi virágdíszes ablakok tulajdonosaihoz pedig 
udvarias köszönő és buzdító levél intézteiett. Tudatában 
van az Osztály annak, hogy a virágdíszes ablakok tu
lajdonosai között sokkal több jutalomra érdemes volt, 
mint a hány emléktárgyat kapott, de anyagi erők ren
delkezésére nem állván, több jutalmat ki nem oszthatott, 
miért is ezúton kéri az Osztály a magukat talán mel- 
lőzötteknek érző hölgyek kegyes bocsánatát, kérve őket, 
hogy a virágok szeretetét tartsák meg továbbra is női 
erényeik között; ápolják nem lankadó buzgalommal 
növényeiket, s díszítsék jövőben is ablakaikat, s az 
Osztály elismerésével, méltánylásával habár az anyagi 
téren nem is mutatkozhatik, mindenkor találkozni fognak.

9. Megkereste az Osztály a város Közgyűlését, 
hogy a városi kertészet, fásítás, parkírozás és díszítés 
céljaira a költségelőirányzatba az eddiginél legalább 
2000 koronával nagyobb összeget felvenni szíveskedjék, 
hogy a város szépítése, rendezése, díszítése érdekében 
intenzivebb munkát lehessen kifejteni. Ezen kérelem
nek a Közgyűlés helyt is adott, s immár az 1910. évi 
költségelőirányzatba ezen magasabb összeg vétetett fel.

10. Felkérte a Höffler testvérek, bőrgyárosokat, 
hogy díszes gyári kertjüknek jelenleg magas kőfalát 
akként leszállíttatni sziveskedjenek, hogy a temetőbe 
járó közönség abban gyönyörködhessék. A Höffler test
vérek a kérelem teljesítését a legnagyobb készséggel 
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vállalták, s a fal helyett díszes vaskerítés felállítását a 
közel jövőben kilátásba helyezték.

11. Megkérte az Osztály a város Tanácsát, hogy 
a Balokányi tavon a csónakázást szüntesse be, hogy a 
tavat, mely meleg forrásai révén soha sem fagy be, 
nemes vizi nymphák, lotosz virágokkal beültetni lehes
sen, mely célra való közreműködését felajánlotta, mit a 
város Tanácsa örömmel fogadott, s az eszme megvaló
sítását a Balokány-ligetnek tervbe vett gyökeres rende
zése kapcsán kilátásba helyezte.

12. Elhatározta az Osztály, hogy a városi parkok, 
beültetett területek felügyeletére, hiányainak ellenőrizhe- 
tése céljából Park patronaget szervez, s az egyes ültet
vények fölötti fölügyeletre — tagjai közül a következő
ket kérte föl:

1. Felső Sétatér: Csermák Ede és dr. Igaz Béla.
2. Alsó Sétatér: dr. Jellachich Károly és Horváth 

István.
3. Kardos Kálmán-utca: dr. Folly Gyula és Pilch 

Andor.
4. Széchényi-tér: Beczkay Jenő és Hamerli Imre.
5. Majláth-tér: Horváth Antal és Ptacek Viktor.
6. Balokányi-liget: Póhl Béla és Szikorszky Tádé.
7. Tettye: Pintér Ferenc és Reéh György.
8. Kórház melletti park: dr. Kenessey Aladár és 

Radócsay Imre.
9. Xavér templom környéke: Marton Miksa és 

Szuly János.
10. Indóház-út: Arnhold Nándor és Károlyi Emil.
11. Rákóczi-út: Szieberth Nándor és Varga Nagy 

István.
Az illető park patronusok feladata a nekik kiosz

tott területet gyakran megtekinteni, s az észlelt hiányo
kat, vagy rongálásokat a város gazdasági tanácsosának 
egy levelező-lapon bejelenteni, hogy így a hiányok gyor
san javíthatók, s a növényzet állandóan jókarban tart
ható legyen.

13. Elhatároztatott, hogy az Osztály eredményes 



— 172 —

működhetésére anyagi alapot kell teremteni, a Mecsek- 
Egyesület által e célra rendezendő valamely ünnepség 
által, melynek előkészítésére bizottság küldetett ki.

Az elsoroltakon kívül még számos kisebb jelentő
ségű ügyet intézett el a bizottság, melynek első évi 
működése maradandóbb, nagyobb nyomokat a város 
külső képén hogy nem hagyhatott, annak oka nem az 
Osztály tagjai jóakaratának, vagy ügybuzgóságának 
hiányában, hanem kizárólag abban keresendő, hogy a 
tervbe vett eszmének megvalósításához is az kell, ami a 
háborúhoz: pénz, pénz és újra pénz, — az pedig nincs! 
Majd ha az anyaegyesület elvégezte feladatának leg
nagyobb részét, s a város környéki hegyeit útjaival tel
jesen behálózta, tervbe vett építkezéseit befejezte, tán 
fog juttathatni az Osztály céljaira is rendes évi segélyt. 
Addig működésünk szerényebb keretekben fog mozogni, 
ami a tagok buzgóságát, ügyszeretetét azért csökkenteni 
nem fogja.

Végül megemlítjük, hogy Novotarsky Miksa mű
kertész úr az Osztály céljaira 100 drb díszfát és cserjét 
ajándékozott, amiért ez utón is hálás köszönetünket fe
jezzük ki.
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Kedvezmények a M. E. tagjainak,
1. A Magvar folyam- és tengerhajózási részvénytársulat 

és a Balatontavi gőzhajózási társulat hajóin II. oszt jegygyei 
I. osztályon utazhatnak.

2. A Csorbatói fogaskerekű vasúton kedvezményes jegyet 
válthatnak.

Az 1. és 2. alatt felsorolt kedvezmények igénybe vételénél 
elégséges a jegyváltás alkalmával az arcképes egyleti igazolvány 
bemutatása.

3. A magyar-horvát tengerhajózási társulat a dalmátiai 
vonalon — ha legalább 5 tag utazik együtt — alacsonyabb osz
tályú jegy váltása mellett, a közvetlen magasabb osztályon való 
utazást engedélyezi.

4. A Kassa-oderbergi vasút, ha legalább 10 tag utazik 
együtt, 33 "/„ engedményt ad.

5. A boszniai és hercegovinál államvasutak 1909. évi 
22.243. sz. rendeletével az eddigi korlátlan kedvezményt oda mó
dosította, hogy csoportos (esetleg magános) turistái kirándulá
soknál — a március 15-étöl november 15-ig terjedő időszakban 
— 331/, %-ot engedélyez, de minden egyes igazolványért 1 kor. 
kiállítási díj fizetendő.

A 3., 4. és 5. alatt felsorolt kedvezményes utazásra szóló 
igazolványokat az egyesület által esetről-esetre benyújtott kérvé
nyek alapján az egyes igazgatóságok állítják ki, éppen azért ha 
kisebb társaságok (az 5. alattinál esetleg egyesek is) azokat 
igénybe akarják venni, kellő időben jelentsék azt be a Mecsek- 
Egyesület elnökségének, mely a szükséges igazolványok meg
szerzéséről gondoskodik.

6. A dobsinal jégbarlang igazgatósága a belépődíjakból 
25 %-ot engedélyez. (4 kor. helyett 3 kor.)

7. Iglófüreden, Daruváron, Virágvölgyben és Balf gyógy
fürdőben 10—50% kedvezményt élveznek. Ezen kedvezményekről 
részletes felvilágosítást nyújt a titkár.

8. A Mecseki Utmutató-t, mely részletesen ismerteti az 
erdei kirándulásokat és közli a jelzések színes táblázatát, a pénz
tárosnál 40 fillér kedvezményes áron vehetik.

9. Az Évkönyv-et tagdíjuk fejében díjtalanul kapják.



BEVÉTEL A Mecsek-Egyesület pénztári

Egyenleg 1909. január 1-én .
1. Tagsági díjak:

1410 rendes tag után á K 4.50 
35 alapitó „ „ á K 4.50

10 örökös „ „ á K 100.—
Előre fizetett tagdíj ....

6345
157
20

10G0
4

50

50

2731

7527

01

II. Adományok, kamatok:
Pécs szab. kir. város adománya 1000 —
Pécsi Takarékpénztár „ 200 —
Pécs-Baranyai Közp. T.-p. ad. 25 —
Zsolnay György adománya . . 36 33
Különféle adományok .... 18 50
Betétek utáni kamatok . . . 171 16 1450 99

III. Kiadványok:
Eladott képes lev. lapok és ve-

zető könyvekből.................... 350 12
Eladott 25 drb. egyes, jelvényért 30 — 380 12

IV. Különféle bevételek:
Klapok Alajos utolsó részlete . 312 50
Évkönyvben közölt hirdetésekért 299 —
„Uránia“ mozgófényk. vállalattól 201 01
Kardos-pavillonban eladott fo-

gyasztási cikkek után . . . 226 64
Örökös tagsági könyvből köl-

csőn....................................... 2000 —
Kilátótorony belépő jegyekből 485 50 3524 65

------- ------- 15613 77

Különféle alapok 1087.07

Megvizsgáltuk s a vonatkozó okmányokkal össze-

Kohárits N. János Bőbei



kimutatása az 1909. évről. KIADÁS.

I. Kezelési költségek:
Tiszteletdíjak........................
Szolga fizetése 3 hóra á K 50.—,

9 hóra á K 60.— . . . . 
Nyomtatványok........................
Különféle postadíjak . . . .

II. Útépítés és javítás:
Útjelzésekre.............................
Úttatarozás és napszám . . .

III. Leltár:
Könyvek beszerzése . . . . 
Egyéb tárgyak........................

IV. Különféle kiadások:
Évi jelentés költségei . . . . 
Tagdíjak egyesületekbe . . . 
Italmérési engedély . . . . 
Pavillonok biztosítása. . . .
Örökös tagsági könyvre . . . 
Park-osztály részére . . . . 
Távbeszélő díjak...................
Kardos-úti pavillonban eladási 

cikkekre.............................
Egyesületi jelvényekért . . . 
Lev. lapok és vezető könyvekért 
Kilátónál épített ház költségei . 
Egyl. szolga külön jutalmazására 
Kilátó toronynál befolyt belépő

jegyek utáni jövedelem külön 
alapra vive........................

Különféle számlák...................
Egyenleg 1909. december 31-én

400

690
186
92

48
58 1369 06

56 12
941 20 997 32

158 11
20 20 178 31

1098 75
63 50
20 45
25 49

5600 —
21 69
49 —

164 14
272 24
634 93

3626 —
50 —

651 90
536 09 12814 18

254 90
i 15613)77
II I I

Pécs, 1909. december 31-én 
hasonlítva teljesen rendben levőnek találtuk. 
Ferenc Szigriszt Lajos
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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.

kirándulások
rövid ismertetése és a jelzések színes táblázata 
(mellékelve két térképvázlat és 10 látkép) a „me
cseki útmutató“ cimü könyvecskében található. 
Kapható minden könyvkereskedésben 60 fillérért; 
tagok a pénztárosnál 40 fillér kedvezményes áron 
kapják.



A MECSEK-EGYESÜLET

TISZTIKARA ÉS TAGJAINAK NÉVSORA
1909. 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 praelátus és Zsolnay Miklós, gyáros.

Igazgató:
Reeh György, városi tanácsos.

Ügyész:
Pleininger Ferenc, orsz. képv.

Mérnök:
Károlyi Sándor, 
kulturfőmérnök.

Titkárok:
Kiss József főreáliskolai tanár, 

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

Pénztáros:
Kiss Ernő, pénzintézeti tiszt

viselő (Pécs, Hitelbank).
12
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Választmány:

Dr. Angyal Pál, egyet m. tan, 
Auguszt Ferencz, h. pénzügy

igazgató,
Bálint Ferencz, főerdész,
Dr. Bokor Emil, kórh. főorvos, 
Dr. Buday Dezső, egyetemi m. 

tanár,
Buzássy Ábel, főgimn. igazgató, 
Csukás Zoltán, bádogosmester, 
Dr. Czirer Elek, Pécs sz. kir. 

város főorvosa,
Dömel Anzelm, lapszerk.,
Dr. Egry Béla, országgy. kép- 

viselő
Eibach Emil, takarékpénztári 

vezérigazgató,
Erreth Kálmán, magánzó,
Fekete Mihály, Pécs sz. kir. 

város ny. tiszti főügyésze,
Dr. Feniczy Ignác főszolga

bíró,
Forray Valér főszolgabíró,
Füchsl Arnold, magánzó, 
Girtl Vince, kápt. főerdész, 
Dr.HangDániel, főgimnáziumi 

tanár,
Hanny Gábor, pápai praelátus, 
Hardy Sándor, törvényszéki 

elnök,
Horváth István, főszolgabíró, 
Dr. Huszár Sándor, kir. táblai 

bíró,
Dr. Igaz Béla, c. kanonok,
Dr. Jellachich Károly, orvos, 
Jilly Viktor, főszolgabíró,
Dr. Johan Béla, Baranyavár- 

megye főorvosa,
Károlyi Emil, építész,
Kindl József, ny. segélyegyleti 

vezérigazgató,
Klekner Alajos, p. t. titkár,
Kolossváry Andor, főerdész. 
Kovácsffy Kálmán, műszaki 

tanácsos,

Krasznay Mihály, főszolgabíró,
Krigl Nándor, járásbiró, 
Lenkei Lajos, lapszerkesztő, 
Majorossy Imre, kir. tanácsos, 
Makay István, városi tanácsos, 
Mattyasowszky Jakab, geo

lógus,
Myskowszky Emil, bányafel

ügyelő,
Nagy Jenő, nyug, megyei fő

ügyész,
Nendtvich Andor, Pécs szab, 

kir. város polgármestere,
Németh Gyula, ügyvéd, 
Oberhammer Antal, rendőr

főkapitány,
Opris Péter, posta- és távirda 

főigazgató,
Pánczél Ottó, állami erdő

felügyelő,
Pintér Ferenc, városi árva

széki elnök,
Rauch János, városi főmérnök, 
Sey László, kir. tanácsos, 
Stenge Ferenc, Baranyavár- 

megye alispánja,
Straka Ferenc, bányaigazgató,
Suha Rezső, városi erdömester, 
Szigriszt Lajos, magánhiva

talnok,
Szinkovits Károly, főszolga

bíró,
Szuly János, ügyvéd,
Vaniss Sándor, főszolgabíró,
Varga Nagy István, kir. táblai 

biró,
Várady Ferenc, megyei fő

levéltáros,
Wenk Ferenc, püspöki főer

dész,
Wurster József, kanonok, 
Zsiga László, magánzó.
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5

10

15

20

5

10

15

Örökös

Baranya vmegye közöns. 
Balog Károly
Bánffay Simon (megh.) 
Gróf Benyovszky Móricz 
Báró Biedermann Rezső 
Brázay Kálmán (Bpest) 
Cackovic Milivoj
Cseh Ervin
Dr. Dulánszky N. (megh.) 
Förster Béla (megh.) 
Fűchsl Arnold
Fürst-Reeh Hermin
Gillming Ferencz
Goldberger József
Graef János
Hamerli Imre
Hamerli József
Hamerli Károly
Hanny Gábor
Hetyey Sámuel (megh.)
Honvéd hadapródiskola
Ivánkovics István (megh.) 
Kardos Kálmán
Mándi Béla (megh.)

Alapító
Alt és Böhm
Angszter József
Daláth János
Dellimanich István (megh.) 
Dischka Győző (megh.) 
Dulánszky Adolf (megh.) 
Eisner Dóczi
Erreth Antal (megh.)
Erreth János
Erreth Kálmán
Dr. Erreth Lajos
Dr. Feszti Károly (megh.) 
Glatt Ignácz
Hinka László
Höffler Jakab
Höffler N. János
Dr. Kaufer Mór
Kindl József
Dr. Kiss Emil (Dárda)

tagok:
25 Myskowszky Emil 

Nemzeti Casino 
Nagy Valérné (Bpest)
Gr. Pallavicini Majláth Etel 
Országh Lajos (Kistelek)

30 Papnevelő intézet
Pécs sz. kir. v. közönsége 
Pécsi Takarékpénztár 
Reeh György
Schapringer Gusztáv (mh.)

35 Schapringer Mór (megh.) 
Schönherr Gusztáv (megh.) 
Dr Schwarcz Frigyes (mh.) 
Schwarcz Sámuel (B.-Lőcí) 
Siklósi István

40 Stern Károly 
Szautter Gusztáv 
Szautter Gusztávné 
Szigriszt Lajos 
Szmik Antal

45 Wajdits Gyula 
Walter Antal 
Gróf Zichy Gyula

tagok:
20 Koszits Kamill 

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

25 Littke József (megh?) 
Dr. Mende Lajos 
Dr. Mende Lajosné (mh.) 
Nagy Jenő 
Dr. Nick Alajos

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

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

12*
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Spitzer Béni
40 Spitzer Lajos 

Szeifritz István 
Szláby Ferencz (megh.) 
Szuly János 
ifj. Türr Mihály

45 Varga Nagy István

Rendes

Agulár Izidor
Almássy István
Alpár Ottó
Alt Dávid

5 Altstock Ármin dr. 
Altstock Arminné 
Ambach Mihály 
Andó Ferencz 
Andretzky József

10 Angerer Gusztáv 
Angszter Emil 
Angszter Oszkár 
Angyal Lajos 
Angyal Pál

15 Angyal Pál dr.
Angyal Pálné
Angyal Samu 
Anschau Ferencz
Antal Fülöp

20 Dr. Antalffy Mihály 
Antoni Gusztáv 
Antonin Nándor 
Apor Lipót dr. 
Armbruszt Nándor

25 Arnhold Nándor 
Arnold János 
Asiel József 
Asztalos József 
Asztalos Nándor

30 Auber Tivadar dr. 
Auber Vilma 
Auguszt Ferenc 
Aulik József 
Auszterlitz Zoltán

35 Ábrányi Alajos 
Áronffy Józsefné 
Áronffy Rókus dr.

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

50 Zsolnay Miklós
Zsolnay Vilmos (megh.)

tagok:
Árpád Gyula 
Bahula József dr.

40 Balás Karoly dr. 
Balku Dénes 
Ballay Hubert 
Balog István dr. 
Balog József

45 Balog Károlyné 
Bandi Anna 
Barabás Ferencz 
Barbarini Laura 
Barla Benő

50 Barta Albert 
Bary István 
Bauer Zoltán 
Bauerle Ferenc 
Baumann Emil

55 Bauman Emilné 
Báder Vilmos 
Báter János 
Bárdos József dr. 
Becht Ödön

60 Beck Gyula 
Beck Lajos 
Beczkay Jenő 
Beksics Gyuláné 
Belmann Kálmán

65 Bencze Sándor 
Benczenleitner Sándor 
Benedek László 
Benkő Mihály 
Benyovszky Manó

70 Berczely István 
Berecz Fidél 
Berecz József 
Berecz Károly 
Berecz Károlyné
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75 özv. Berecz Károlyné 
Berecz Sárika 
Beretvás Sándor 
Berger Gusztáv 
Berger Miksa

80 Bertalan István 
Bezerédy Ernő 
Békefy Remig dr. 
Biber Mátyás 
Biedermann Tibor

85 Bihari Benő 
Birisits Géza 
Birmann Ferencz 
Biró Jenő dr. 
Biró József

90 Bitter Illés 
Blancz József 
Blaskovich Kálmán 
Blau Adolf dr. 
Blau Adolfné

95 Bodó Aladár dr. 
Bodó Mór 
Bodolay István 
Bokor Ede 
Bokor Emil dr.

100 Bokor Emilné 
Bokor Ottó 
Bokros Zoltán 
Bolgár Tivadar 
Borbély Gyula .

105 Bors Emil dr. 
Bors Lajos dr.
Bors Lajosné 
Borsody Miklós 
Borsy Jenő dr.

110 Bosnyák Pongrácz 
Bóth János 
Bózsa József 
Bőbei Ferencz 
Bőbei Miklós

115 Böck Béla 
Böck Béláné 
Bőhm Jenő dr. 
Böhm Manó 
Bőhm Simon

120 Börötzffy Károly 
Bözsöny Mihály 
Brandeisz József

Brantusa Vincze
Braun Ármin

125 Braun István
Breining Leontin 
Brenner Jenőné
Breuer
Breuer 

130 Breuer

akab 
ózsef dr. 
ózsef

Breuer Miksa
Brucker Béla
Brunner Olivér
Bubreg János

135 Bubreg Nándor 
Buday Béla 
Buday Dezső dr. 
Buday Klárika 
Budai Sándor

140 Bugár Ede 
Bun Gusztáv 
Bun Gusztávné 
Bun Lajos 
Bun Lajosné

145 Burgics Nándor 
Buzagits István dr. 
Buzás József 
Buzássy Ábel 
Büchler Dávid dr.

150 Büki Ferencz 
Cackovic Milivojné 
Caflisch Jenő 
Caflisch Kristófné 
Chinorányi Ede

155 Cholnoky Ferenc dr. 
Crettier József 
Crettier Károly 
Csarsch Dezső 
Csarsch Jenő

160 Cseresnyés Géza 
Cseresnyés Gézáné 
Cserkuti Adolf 
Csermák Alajos 
Csermák Ede

165 Csernohorszky József 
Cserfa Antal
Cserfa Vincze

170 Cséfay Flórián
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Csigó János 
Csihalek Sándor 
Csillag A. József 
Csillag Mór

175 Csincsák Béla 
Csukás Zoltán 
Csurda Henrik 
Csurgay Béla 
Czermák Győzöné

180 Czink Lajos 
Czirer Elek dr. 
Czirer József 
Cziriák Ignácz 
Czury József

185 Czvetkovics Gyula 
Czvingler Ferencz 
Daempf Imre 
Daláth Jenő 
Danitz Juliska

190 Darázs Sándor 
Darvas Donát 
Deák János 
Dekleva Dénes 
Dekleva Ferenc

195 Dekleva Ignác 
Dellin Frigyes 
Dellin Frigyesné 
Derlik Imre 
Deutsch Antal dr.

200 Deutsch Béla 
Deutsch Kornél 
Deutsch Miksa 
Deutsch Miksa 
Deutsch Pinkász

205 Deutsch Zsigmond dr. 
Dénes Iván 
Déry József 
Dillmann Antal 
Dinesz György

210 Dinics Ödön 
Dirr Frigyes 
Dittler Aurél 
Dittler Ottmár 
Dobos Ferencz

215 Dobra Imre 
Dobrozsemszky Mátyás 
Dobszay Antal 
Dobszay István

Dobszay János
220 Doktor Sándor dr. 

Dómján Izor 
Dombóvári Róbert 
Donevall János 
Dorner Lajos

225 Doroszlay Lajos 
Döbrössy Alajos 
Dömel Anzelm 
Dragos Pompejus 
Drazenovich Jenő

230 Drazenovich Károly 
Dréher Károly 
Driesz Lajos 
Dunántúli Turista Egylet 
Edvi Gyuláné

235 Eger Zsigmond 
Egry Béla dr. 
ifj. Egry József 
Ehrenfest Mihály 
Eibach Emil

240 Eibert József 
Eisenhut Antal 
Eiser János 
özv. Eiser Jánosné 
Elvers Rudolf

245 j. Engel Gyula 
Engel Izidor 
Engel Mihály 
Engel Richárd dr. 
Engel Róbert dr.

250 Engelmann Ármin 
Engeszer Miklós 
Engler Kálmán 
Erdélyi Oszkár 
Erdélyi Vilmos

255 Erdős Ottó 
Erreth Ede 
Erreth Edéné 
Erreth Kálmánná 
Erzse Sándor

260 Eötvös Gusztáv 
Eötvös Jenő 
Eötvös József 
Fabriczy Elek 
Fail Jagelló

265 Fajcsek József 
Fajth Jenő



183 —

270

275

280

285

290

295

300

305

310

Farkas József 
Fehér Domonkos 
Fehér Ferencz
Fehértimárok
Fejér Győző
br. Fejérváry Imréné 
Fekete József 
Fekete Mihály 
Fekete Péter 
Fektér Ferencz 
Felber Artúr dr.
Feniczy Ignácz dr. 
Fenyő Győző dr. 
Fenyőssy Zoltán 
Fenyves Pál dr. 
Fenyves Sándor 
özv. Ferenczy Istvánné 
Fessel Nándor 
Feszti Lehel 
Feszti Nándor 
Feszti Rajmar 
Fichtl Ignácz 
Filippovics József 
Finkey Pál 
Fischer Benő 
Fischer Béla 
Fischer Ferencz dr. 
Fischer Ferencz 
Fischer Ferencz 
Fischer Ferenczné 
Fischer Henrik 
Fischer Irma
Fischer János
Fischer József
Fischer Józsefné 
Fischer Márk
Fischer Miklós dr.
Fischer Pál 
Fleischhammer Jenö 
Fodor Hugó
Fodor Ignácz dr. 
Fodor Leó dr.
Fodor Mór
Fodor Ottokár
Folly Gyula dr.
Fonay Lajos 
Forgon Lajos dr.
Forray Valér

315 Fördős Géza 
Fördős Gézáné 
Förster Eliz 
Förster Jenő 
Francois Lajos

320 Frank Sándor 
Frankfurter Samu 
Franki Henrik dr. 
Franki Izidor 
Frantich Ágoston

325 Frey Gyula 
Frey Tivadar 
Fried Jakab 
Fried Jakabné 
Fried Mór

330 Fried Mórné 
Friedl Antonia 
Friedmann Izidor 
Friedmann lenő 
Friedmann Károly

335 Fridrich Sándorné 
Fuchs Ádám 
Fuchs Gyula 
Futász János 
Füchsl Gizella

340 Fünkler Mihály 
Füredi Béla 
Fürst Győző dr. 
ifj. Fürst Gyula 
Fürst Gyula

345 Fürst Lipót 
Fürst Zsigmond 
Füspök József 
Gaál Elemér 
Gaál Sándor

350 Gabriel Ferencz 
Gadó Antal 
Gadó Ferencz 
Gadó Ignácz 
Gadó Ignácz

355 Gajáry Béla dr. 
Galamb Gyula 
Gallart Joze 
Gallovich János 
Ganter Ferenczné

360 Garai Dezső 
Gartner Károly 
Gärtner Sándor
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Gábor György 
Gál Jenő dr.

365 Gebauer Ernő 
Gebauer Gusztáv 
Gebhardt Ferencz 
Gebhardt Ferencz dr. 
Gehring Fülöp

370 Gellér Ottó 
Geltsch Frigyes 
German Ferencz 
German István 
Gerth Lajos

375 Gianone Ágostonná 
Gianone Virgil 
Giesz Sándor 
Gillitzer Juliska 
Gipsz József

380 Girardi József 
Girtl Ferencz dr. 
Gobbi Gyula dr. 
Goldberger Bernát 
Goldberger Mór

385 Goldhammer Pál 
Goldstein Gyula 
Goldstein Hugó 
Goldstein Samu 
Gombárovics Kálmánná

390 Gonda Sándor dr. 
Gondán Felicián 
Gosztonyi Gyula 
Gosztonyi István 
Göbel Gyula

395 Gőbel Kálmán 
Gőbel Károlyné 
Gött Ede 
Götz Gyula 
Götz Henrik

400 Graf Ödön 
Gratzl Alajos 
Graumann Józsefné 
Gräber Mária 
Greiner Gizi

405 Greiner József dr. 
Greksa Kázmér dr. 
Gresz Károly 
Griesz Jakab 
Griffaton Miklós

410 Grosch József dr.

Grosch Józsefné
Grosch Vilmos 
Grósz Antalné
Grósz Ábris

415 Grósz Imre dr.
Grün Jakab 
Grün Sándor dr.
Gulyás Izsó
Gungl Jenő

420 Gundrum Károly 
Guth Béla 
Günsberger Lajos 
Günter Mihály dr. 
Gyenes József dr.

425 Gyenes Károly 
Gyenes Miksa 
Gyikos Péter 
Gyimóthy Gyula 
Gyömörey István

430 Gyömörey Zsigmond dr. 
Győre Kálmán 
Gyurits Elek 
Haffner Vilmos 
Hajdú Gyula dr.

435 Hajdú Imre 
Haksch Emília 
Haksch Károly 
Haksch Lajos 
Halász Antal

440 Halász Bernát
Halász József 
Halász Józsefné 
Haleksy Albert 
Halusz László

445 Hamar Károly 
Hamerli Aladár 
Hamerli Károlyné 
Hamulyák Böske 
Handwerk Ferencz

450 Hang Dániel dr.
Hankó Gyula
Hantay Lajos 
Hanuy Ferencz dr. 
Hanzely János 

455 Hardy Sándor
Harmos Árpád dr. 
Hebenstreit János 
Heckenberger Konrád dr.
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Hegyessy Géza
460 Heimer Frigyes 

Heindl Géza 
Heindl Nándor 
Hekinger István 
Heller Ferencz dr.

465 Hencz Richárdné 
Herbert János 
Herczeg Oszkár 
Hering József 
Hermán József

470 Herz Ágoston 
Hertzfeld Gyula 
Hillebrand Ferenczné 
Hinka Miklós dr. 
Hippmann Károly

475 Hirn Lajos 
Hirschfeld Alajos 
Hirschfeld Sámuel 
Hirschler Artúr 
Hirschler Dezső

480 Hirschler Mór
Hoch József 
Hofer Ferencz 
Hofbauer József 
Hoffer Kálmán

485 Hoffmann Henrik 
Hoffmann Lajos 
Hofmeiszter Ferencz 
Holecsek Péter 
Holics Gyula

490 Holics Gyula 
Holló Alajos 
Hollósi Mór 
Horn Dávid 
Horváth Antal

495 Horváth Böske 
Horváth Csongor Jánosné 
Horváth Dávid 
Horváth Géza 
Horváth Gézáné

500 Horváth Gizella 
Horváth István 
Horváth János 
Horváth József 
Horváth Margit

505 Horváth Mór 
Horváth Sándor

510

515

520

525

530

535

540

545

550

Horváth Viktor 
Höfler Jánosné 
Hrabéczy István dr. 
Huber Lajos 
Hugel József dr. 
Hungária-kávéház 
Hunna Rudolfné 
Huszár Sándor dr. 
Huziák István 
Hynek Ignácz 
Igalics Radivoj 
Igaz Béla dr. 
Imrefi Béla 
Inselt Jenő 
Inselt Samu 
Istók Jenő 
Ivanits Miklós 
Iványi Zsigmond 
Izraelita-hitközség 
Jahoda Gábor dr. 
Jakabffy Imre 
Jakobi Fülöp

Jaksch Ede 
'Jancsek János 
Jáncsics Lajos 
Jancsics Milá

JankovicsGyula 
Jankovics József 
Járányi János 
Járányi Károly 
Jelenel Ignácz

Jellachich István dr. 
Jellachich Ilona 
Jellachich Károly dr. 
Jellachich Lajos dr. 
Jellachich Lajosné 
Jellachich Mariska

’Jeszenszky Antal 
Jeszenszky Kálmán

'Jeszenszky Lajos 
Jeszenszky Mihály

Jeszenszky Sarolta 
Jezevits József

Jilly Gyula 
'Jilly Viktor
Jobszt Béla 
Johan Béla dr.

Juhász Ervin
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555 Junász Józsefné 
‘Jusztusz Mihály 
'Jusztusz Miksa 
'Jusztusz Miksáné 
Jüsztl Ede

560 Kajdi Mihály 
Kalisch Adolf 
Kallós Adolf 
Kallupka Sándor 
Kait József

565 Kait Józsefné 
Kaltnecker Györgyné 
Kaltneckcr Károly 
Kammerer Ferencz 
Kammerer Miksa

570 Kammerer Miksáné 
Kardos Imre 
Kasza György 
Kaszapovics István 
Kaszapovics József

575 Katona János 
Kaufer Jenő dr. 
Kaufmann Lajos 
Kaufmann Nándor 
Kaufmann Nándorné

580 Kayser Elek
Kayser Lajos
Kádár István 
Kálmán Ede
Kálmán Jenő dr.

585 Kápolnai Zsigmond dr. 
Kárász József 
Károly Ignácz 
Károlyi Emil 
Károlyi Emilné

590 Károlyi Sándor 
Keil Ferencz 
Keiner Rezső 
Kelemen Gyula 
Kelemen László

595 Kelemen Mihály dr. 
Kelemen Mózes dr. 
Keller István 
Keller István 
Kemény Jenő

600 Kende Alfréd 
Kenedi Nándor 
Kenessey Aladár dr.

Kenessey Aladárné 
Kengyel Ernő dr.

605 Kerbolt Ferencz 
Kerbolt Pál 
Kereky Mihály dr. 
Kerese Alfréd 
Kerese György dr.

610 Keresztény János 
Keresztény Jánosné 
Keresztény-szocialisták 
Kertész Gusztáv 
Kertész Ignácz

615 Kesztyűs-segédek 
Késmárky István dr. 
Késmárky Iván 
Kész István 
ifj. Kindl József

620 Kirchner Herman 
Kirchner Hermanné 
Kimer Vilmos 
Kirschanek Ödön
Kisasszondy Géza

625 Kisasszondy Lajos 
Kiss Albin dr.
Kiss
Kiss
Kiss 

630 Kiss
Kiss
Kiss
Kiss

Ernő 
György 
Gyula 
István dr.
Jenő 

'Jenö
József

Kiss Lajos
635 Kissfaludy Károly 

Kissfaludy Zsigmond 
Kisszely Antal 
Klapok Alajos 
Klausz Endre

640 Klauber Izsó 
Klein Armin
Klein Ida 
Klein Mór 
Klekner Alajos 

645 Klekner Ferencz
Kiéber Antal
Klie Lajos
Klingenberg Jakab 
Klobucsár József 

650 Knapp József
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655

660

665

670

675

680

685

690

695

Kobilicz Elek dr.
Koch Kálmán 
Koch Richárd 
Kochanovszky Edéné 
Koharits N. János 
Koharits Károly 
özv. Koharits Károlyné 
Kohn Pál
Kohn Oszkár
Kohn Oszkár 
Kókay Ferencz
Kolossváry Andor 
Kollár Győző dr.
Kollár Karoly 
Kolmár Mavró
Komlós György 
Komócsy István
Komposcht Alfonz 
Koncz Adolf dr.
Koncz Adolfné 
Koncz László
Koncz Miklós 
Kondor Béla
Konkoly Ágoston 
Konvalinka Riza 
Korompay Antal
Koós Dénesné
Koós Ottó 
Kopáry Gyula 
Kopcsányi Károlyné 
Kopjár Antal 
Kóródy Miklós 
Koszér János 
Koszits Ákos dr.
Kosztella János 
Koszter Károly 
Kotsits János 
Kovács Albert
Kovács Antal
Kovács Antal 
Kovács Bernát
Kovács Helén
Kovács József
Kovács Juliska
Kovács Lajos
Kovács László
Kovácsffy Kálmán 
Kovacsics János

Kovacsics József
700 König Gusztáv 

Körbei Ferencz 
Körbei Ferenczné 
Körmendy József 
Körmendy Károly

705 Körösztös Józsefné 
Kővágó Péter dr. 
Kövessy Albert 
Kövécs József 
Kraft János

710 Krasznay Mihály 
ifj. Krasznay Miklós 
Krausz Arnold 
Krausz Arnoldné 
Krausz Benő

715 ifj. Krausz Béni 
Krausz Béla 
Krausz Jenő dr. 
Krausz Károly 
Krausz Lajos

720 Krausz Miksa 
Krausz Mór 
Krausz Mór 
Krausze Aurél 
Krausze Jenő dr.

725 Kremling Károly 
Krigl Nándor 
Kristóf József 
Krisztián Gyula 
Kronesz József dr.

730 Kunhegyi Ferencz 
Kühnel Márton 
Kürschner Manó 
Ktirschner Manóné 
Ladányi József

735 Ladányi Lajos 
Lajer Nándor 
Lajos Gyula 
Lajos Ferencz 
Lajos József

740 Lakatos Dénes 
Lakits Ferencz 
Lakits Gizi 
Lakits Gyula 
Lakits Margit

745 Lakos Vilmos 
Láng Aladár dr.
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Lange Gyuláné 
Lantos Flóris 
Lauber Rezső dr. 
Lauber Rezsőné 
Lauber Viktor 
Lauber Viktorné 
Lányi Ödön

Lechner Gizella 
Lechner Kornél 
Léderer Ferencz 
Lehel Viktorné 
Leichner és Fleischer 
Leipnik Sándor 
Leitner Nándor dr. 
Lengváry Lajos 
Lengyel Adolf 
Lengyel János 
Lenkei Lajos 
Lenty Mihály 
Légár Hugó 
Liber György dr. 
Lichtenstein Lipót 
Liebmann Emil 
Liebscher Vilma 
gróf Lippe Herman 
Littauer Mihály 
Littauer Mihályné 
Littke Ernő 
Littke József 
Littke Józsefné 
özv. Littke Józsefné 
Littke Lőrincz 
Lókay Ferencz 
Lóránt Lipót dr. 
Lovinus József 
Lőbl Gyula dr. 
Lövi Ernő 
Lövi Ignácz dr. 
Ludvig Ferencz dr. 
Luisser Jenő 
Luisser Viktorné 
Lukács Adolf dr. 
Lukács Aladár 
Lukács Sándor 
Lukrics Kálmán 
Madarász Béla 
Madarász István dr. 
Maderspach Ferencz

750

755

760

765

770

775

780

785

790

795 Magdits Gáspár 
Magenheim József 
Magyar Géza 
Magyar Károly 
Magyary Gusztáv

800 M. T. T. E.
M. T. E. B. O. csüt. ászt 
M. T. E. B. O. pént. ászt. 
Majorossy Viktor 
Makay István

805 Makara Iván 
Maleter László dr. 
bátori Malmos Sándor 
Mandl Márk 
gálföldi Markovics Pál

810 Marosi Arnold 
Martinek Hermán 
Marton József 
Marton Miksa 
Marx József

815 Marx Nándor 
Marxreiter Győző 
Mattyasovszky Jakab 
Mattyasovszky Jakabné 
Mattyasovszky Margit

820 Mattyasovszky Tery 
Mattyasovszky Tibor 
Mattyasovszky Zsolt 
Mautner Zsigmond 
Maximovics Sándor

825 Mándoky Sándor 
Márton Sándor 
Mecz Géza 
Meissner Alfréd 
Mestrics Imre

830 Mestrics Jenő 
Metz József 
Méhes János 
Mérő József 
Mészáros Elek

835 Mihálffy Árpád 
Mihálffy Dénes 
Mihálffy Ernő dr. 
Mihálovits Béla dr. 
Mike Géza

840 Mikes Andor 
Mikes József 
Miklóssy Géza
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Miksic Antal
Miksik Ákos

845 Mildner József 
Millner József 
Millner Józsefné 
Mischl József 
Miskrits Imre

850 Mitzky Kálmán 
Módly Béla dr. 
Molnár János 
Molnár Kálmánná 
Molnár Ottó

855 Molnár Sándor 
Móritz Jenő dr. 
Morvay Ignácz 
Mosonyi Dénes dr. 
Mosonyí Géza

860 Mosonyi Géza dr. 
Moticska József 
Mőglich Gáspár 
Moussong Vince 
Muraközy László

865 Mustos Sándor 
Mutsclienbacher Irén 
Mutschenbacher Viktor dr. 
Mutschenbacher Viktoné 
Mutnyánszky Béla

870 Mühlbacher János 
Müller Győző 
Müller János dr. 
Müller József 
Müller Károly

875 Müller Károly 
Müller Róbert 
Müller Salamon 
Mülherr Alajos dr. 
Mülherr Ferencz

880 Münz Jenő 
Gesztei Nagy Bertalan 
Nagy Gyula 
Nagy István 
Nagy Jenő

885 Nagy Jenőné
Nagy Károly
Nagy László
Nagy Mihály 
Nagy Pál

890 Nagy Pálné

Nagy Sándor 
Narancsik József 
Narédi József 
Nábráczky Lajos 

895 Nádassy Kálmán
Nádassy Margit
Nádor Lajos 
Námessy Medárd 
Návai Szabó Géza

900 Nedopil Antal 
Nehrebeczky Ilona 
Neisiedler Antal dr. 
Nemes Tivadar 
Nemes Vilmos dr.

905 Nendvich Andor 
Nendvich Dezső 
Nendvich Vilma 
Neuber Ernő 
Neuberg Adolf

910 Neuberger Lajos 
Neuberger Lajosné 
Neumann Ignácz 
Neupauer János 
Neupauer László

915 Németh Gyula
Németh Lipót
Németh Pál 
Némethy László 
Nick Alajosné

920 Nick Károly 
Niedermayer János 
Nigrinyi György 
Nikelszky Géza 
Niki Béla

925 Notter Jenő
Novák Alajos
Novák Ágoston
Novák Ferencz
Novák János

930 Novák László 
ifj. Novák László 
Nowotarszky Miksa 
Nyáry Pál 
Nyitrai Andor

935 Oberhammer Antal 
Obermayer Géza 
Ocskay Irén 
Ocskay Sarolta
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Oczwirk Eda
940 Odor Gyula 

Oertl Antal 
Opris Péter 
Orczán Sándor 
Orf Gáspár

945 Orlovszky Sándor 
Orsós Ferencz dr. 
Oszvald Ferencz 
Ott Béla 
Ott Márton

950 Öertzen Gusztáv 
Pain Emil 
Papp István 
Parragh Antal dr. 
Pataki Vilmos

955 Paulay Ede 
Pauncz Adolf 
Pauncz Artur 
Pauncz Gábor 
Pauncz Jenő dr.

060 Pauncz Regina 
Pazsitzky József 
Pákay Mihály 
Pálfy János 
Pálfy Zoltán

965 Pánczél Ottó 
Pápay Frigyes 
Pápay Sándor 
Párkányi Norbert 
Pártos Gyula

970 Pecha Adolf 
Peitler Imre 
Pelcz Szilárd 
Pendl János 
Perczel József

975 Perls Ármin dr. 
Perls Imre 
Pesthy Ferencz 
Petrás Miklós 
Petrovics István

980 Péchy Károly 
Péter Ferencz 
Pfeiffer Károly 
Pfeiffer Miksa 
Philippovits József

985 Piacsek Emil dr. 
Piacsek Gyula

Piacsek Virgil 
Piacsek Virgilné 
Piacsek Zoltán dr.

990 Pick Emil 
Pikier József 
Pilch Andor 
Pilch Antal 
Pilissy József

995 Piller Kálmán 
Pintér Ferencz 
Pintér Ferenczné 
Pintér János 
Pintér Jenő 

1000 Pintér Józsefné 
Piribauer János 
Piribauer Jenő 
Plank Kamii 
Pleininger Ferencz 

1005 Pleininger Ferenczné 
Plichta Ferencz 
Podvinecz Károly 
Pohl Béla 
Polgár Károly 

1010 Polgári Casinó 
Popper Manó dr. 
Popper Sándor 
Porgesz Béla 
Porgesz Miksa dr.

1015 Porkoláb Gyula 
Poszek Géza 
Poszek Vilmos 
Pozsgay Dezső 
Präger Ede

1020 Präger Samu 
Prohászka János 
Ptacek Viktor 
Ptacek Viktorné 
Pupp Ferencz

1025 Putzer Lajosné 
Radnai Emil dr. 
Radnai Samu dr. 
Rainer Soma 
Rapp Ferencz 

1030 Rappai Ignácz 
Rassovszky Julián 
Ratkovits Karoly 
Rauch János 
Rauss István
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1035 Rácz Izidor
Rák János
Rásky Béla dr.
Rebek József 
Reberics Imre 

1040 Reberics Imre
Reich Zsigmond 
Reisch János 
Réeh Aladár 
Réeh Dezső dr. 
Reinfeld Imre 
Reinfeld Károly 
Reinfeld Vilmos 
Remes Ferencz 
Resch János 

1050 Resser Lajos
Réder Károly 
Részvénynyomda 
Révész Ernő 
Révész Miksa 

1055 Rihmer Ada
Rihmer Anikó
Rihmer Antal
Rihmer Oszkár dr.
Roboz József 

1060 Rockenstein Mihály
Romeisz György 
Róna Jenő 
Rónaky Jenő 
Rónaky Kálmán dr. 

1065 Rónay Lajos
Rosenspitz Berta dr. 
Rosinger Valér 
Roth Aladár
Roth Miksa 

1070 Roth Pál
Roth Sándor
Rozgonyi Bertalan 
Rozgonyi György 
Rozmanich Timót 

1075 Rózsa Dániel
Rudle Ignácz 
Rudolf János 
Ruepprecht János 
Ruh Ernő 

1080 Rusz Béla
Ruszák János 
Ruvald Ferencz

Ruzsits Lajos 
Ruzsovits József

1085 Rüll János dr.
Saághy Ferencz
Saághy Kálmán
Saághy Vincze 
Salacz Kálmán

1090 Sasvári Béla 
Sárkány Ármin dr. 
Sárospataky József 
Schapringer Richárd 
Schaurek Rafael dr.

1095 Schäfer József 
Scheidt Péter 
Schick Jácint dr. 
Schindler József 
gróf Schlippenbach István

1100 Schlesinger Imre 
Schmidt Antal dr. 
Schmidt Antalné 
Schmidt Boldizsár 
Schmidt Ferencz

1105 Schmitz Pál 
Schneckenberger Juliska 
Schneider Fülöp 
Schneider Henrik 
Schneider Károly dr.

1110 Schober Istvánná 
Scholz Antal 
Scholz Gyula 
Scholz István dr. 
Scholz Istvánná

1115 Schossberger Etelka 
Schossberger Lajos 
Schönberger Vilmos 
Schöner Hugó 
Schreiber Jenő

1120 Schreiber Rezső 
Schuber Lőrincz 
Schultz Ferencz 
Schützer S. 
Schwarz Gábor dr.

1125 Schwarz Gábor dr.
Schwarz Gyula
Schwarz Károly
Schwarz Vilmos dr. 
Schwarz Vilmos dr.

1130 Sebes Lipót
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Sebők Béla 
Sebők Géza 
Seeh Jenő 
Seeh Károly dr.

1135 Sefcsik József 
Selinger Hugó 
Sey László 
Sey Tamás 
Sillay Béla

1140 Simon Béla 
Simon József dr. 
Sipos István dr. 
Sipőcz Géza dr. 
Sipőcz Istvánné

1145 Siptár Lajos 
Skrkanek Ágoston 
Slavicsek Antal 
Sneppelt János 
Sohr Sándor

1150 Solt Lipót dr. 
Solti Lajosné 
Solymár László 
Somogyi Zsigmond 
Somsich Béla

1155 Soós Ferencz 
Soós Nándor 
Soóstó Gyula 
Sperl Lajos 
Spengler Sándor dr.

1160 Spiesz János 
Spiesz Viktor 
Spiesz Viktorné 
Spitzer Jakab 
Spitzer Vilmos

1165 Springsfeld Gyula 
Stefán Ignácz 
Stein Lajos dr. 
Stein Oszkár 
Steinacker Aurél 

1170 Steinacker Aurélné 
Steinberg János 
Steiner Eliz 
Steiner Pál 
Steiner Simon

1175 Steiner S. M. 
Steinmetz István 
Stellwag Károly 
Stenge Ferencz

Stirling Károly
1180 Streicher Anna 

Streicher József 
Straka Ferencz 
Strinovich István 
Stróbl Ferencz

1185 Sugár Miksa 
Sugár Ödön 
Suschnik János 
Szabó Antal 
Szabó Béla

1190 Szabó Dezső 
Szabó Gyula dr. 
Szabó Gyula 
Szabó Jenő 
ifj. Szabó József

1195 Szabo József 
Szabon István 
Szakváry Emil 
Szakváry Lipót 
Szandtner Antal

1200 Szandtner Pál 
Számp Ádám 
Szánthó Antal 
Szántó Kamii

1205 Szántó Mór 
Szász Károly 
Szegedy Rezső dr. 
Szeibert Fiilöp 
Szeifritz Antal

1210 Szemrád Tivadar 
Szendrődi Géza 
Szentgyörgyi Béla 
Szentkirályi István 
Szepessy Aladár

1215 Szevera János 
Szél Zsigmond 
Szép László 
Szieberth Antal 
Szieberth Nándor

1220 Szigethy Antal 
Szigethy Antalné 
Szigethy Ede 
Szigethy Frigyes 
Szigethy Frigyesné

1225 Szigethy Lajos 
Szigvárt Béla 
Szikora Edéné
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Szikora Gyula 
Szikorszky Tadé

1230 Szikorszky Juliska 
Szilárd Ármin dr. 
Szilvek Lajos dr. 
Szirmay István 
Szirmay Istvánné

1235 Szírt Károly 
Szivér István dr. 
Szivér Istvánné 
Szlamay Béla 
Szlamay Béláné*

1240 Szlapák Rudolf 
Szmodics Ödön 
Szommer Dezső 
Szommer Gyula 
Szontag Károly 

1245 Szőke Hugó 
Szőnyi Ottó dr. 
Szuly Jenő dr. 
Szűcs Jenő dr. 
Szvetics Gábor

1250 Tabak Lajos 
Taizs József 
Takács László dr. 
Tamás József 
Tarlós György

1255 Tauber Gyula 
Tausz Dezső dr. 
Tausz Gyula 
Taussig Ernő 
Tedesco Viktor

1260 Tegzes Gyula dr. 
Telegdy Kálmán 
Telegdy Kálmánná 
Teleky József 
Thold József

1265 Tichay Alfréd dr. 
Tichy Aladár 
Tichy Ferencz dr. 
Tichy Ödön 
Tiefenbacher Ferencz

1270 Tihanyi Sándor 
Tilt István 
Todorffy Domokos dr. 
Toldy Béla dr. 
Toll Gyuláné

1275 Tolnay Géza dr.

Tolnay Vilmos dr. 
Tomanek Adolf 
Torday Ányos dr. 
Tóth Aladár 

1280 Tóth Antal
Tóth Bertalan
Tóth Dezső
Tóth Illés
Tóth Kálmán dr. 

1285 Tóth Lajos
Tóth László
Tooth Miksa
Török János
Traubermann Aladár 

1290 Trinn Miklós dr.
Trixler Aladár
Trixler Rezső dr. 
Tróber Aladár dr. 
Truka József 

1295 Tscherne János
Tuka Béla dr.
Tyoszits Sándor 
Ujváry Kamilla
Ullmann Károlyné 

1300 Ullmann Marcel
Umheiszer Béla 
Ungár Hermann
Ursiny Pál
Vadász Jenő 

1305 Vadnay Jenő
Vajda Ferencz 
Vaniss Sándor 
Varga Gyula dr.
Varga Nagy Istvánné 

1310 Varga Vincze
Varsányi Szilveszter 
Vass Antal dr.
Vass Bertalan dr.
Vasváry Tibor 

1315 Vaszary Gyuláné
Vaszary János
Vágó Kálmán
Vágó Rezső
Vámos Artúr dr. 

1320 Várady Ferencz
Várady Ferenczné 
Váry Elemér
Vásárhelyi Mihály

13
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1325

1330

1335

1340

1345

1350

1355

1360

1365

Vende Ernő
Verle Mihály
Vermes Izidor
Vermes Mihály 
Vessel Manó dr.
Veégh Elek
Végh András
Végh Imre
Végh Lajos
Vérffy Aladár
Vétek János
Vétek Lajos
Viasz Béla
Viczián Antal
Virág Ferencz dr. 
Visy László dr.
Visnya Ernő
Visy Pál
Vizer Vilmos
Vodicska Ferencz 
Vogl János
Votroba János
Vörös Hiador
Vörös János
Vörös Mihály
Vörös Nándor dr.
Vukajlovics Antal 
Wachter Ede
Wajdits Géza
Walfisch Pál
Walla Ferencz
Wallerstein Bódog dr.
Wallerstein Bódogné 
Wanschura Rezsöné 
Weil Károly
Weisz Adolf
Weisz Ármin
Weisz Ármin dr.
Weisz Gábor
Weisz Jakab
Weisz Kálmán
Weisz Mór

Weisz Zsigmond 
Werner Ottóné 
Werner Szeréna 
Wertheimer Jakab 

1370 Wessely Antal
Wessely Antalné
Wessely Károly 
Wéber Ferencz
Wéber János 

1375 Wéber József
Wicha József
Willmann Árpád 
Winklarek János
Winter Károly

1380 Witt József
Witt Józsefné
Wizler Henrik
Wolfinger Adolfné 
Wolfinger Alajosné 

1385 Woleszky Károly
ifj. Woleszky Károly
Wurster Antal
Wurster József dr. 
Zabó György

1390 Záray Károly dr.
Zdrahál Ferencz
Zdrahál Ferenczné
Zelesny Károly 
Zelmsz Gyula 

1395 Zengey Ferencz
Zidarits József
Zigler Tivadar 
Zöld Sándor dr.
Zurna Károly

1400 Zsabokrszky Ferencz
Zsiga Beatrix
Zsiga László
Zsiga Lászlóné
Zsille Károly dr. 

1405 Zsolnay György
Zsotér János 
Zwetko Lajos



Hirdetések

Bevásárlásoknál 
sziueskeàjék az 

Éukönyure hivatkozni.
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RNByfíLfnOZ
Uárosház-épület, Széchenyi-tér 

I Mámas ■

fényesen berendezett

gyógyáru és illatszertárában
olcsó árban, kitűnő minőségben kaphatók:

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

u

Különös figyelmébe ajánljuk dús raktáron levő 

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

kezésére áll.



Zongora, Pianino, Harmóniám raktár és 
kölcsönző intézet.

PHONOLA villanyos zongora. 
Meglepő HARMONIUM újdonság 
melyen mindenki kotta ismeretség nélkül is, azon

nal kész akkordokkal játszhat.

KUBELIKtcle quint tiszta HUROK 
a legjobbak és legtartósabbak a világon, nem szakadnak 

és nem foszlanak, csak nálam kaphatók.

Pattié- és eredeti
GR A M F.l 0 PHON OK 
nagy választékban, továbbá minden

nemű 

hangszerek és alkatrészek. 
Szakszerű javítóműhely.

A n. é. közönség becses pártfogását kéri 
teljes tisztelettel

Lenhardt Jái
hangszerkészítő

Pécs, Király-utca 38. szám.



Kohn Katica OOOOOOOO M ,
divaíárusnő IrßCS

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

Szolid és pontos kiszolgálás. Kalapok 1 kor. 20 f-től kezdve.

Amerikai növénydrót-füzők 1 kor. 80 f. (házi mleder).



Pártoljuk a honi ipart ne szónál, de tettel I 

ffrausz Jlrnold 
kizárólagos posztógyári nagy raktárában 

Király-utca 15. Pécs Hattyú-épület 

Eredeti gyári árban beszerezhetők: 
gácsi, zsolnai, brassói, besztercebányai, 

győri posztónemüek, szegedi, 
pozsonyi és pápai bélésáruk.

Telefon 413. Telefon 413.

Vadászoknak és turistáknak! :
======== Teljes vadászfelszerelések! 

Turista-és vadzsákok. Patron
övék és táskák, vadász- és 
turista botszékek, loden-gal- 
lérok, bör-gamásnik, lábszá
rak. Mosható dán Lavala-ka- 
bátok és sapkák. Könnyű 
aluminium-szelencék, poharak 
kulacsok stb. Thermos-palac- 
kok (italt nyáron hidegen, 
télen melegen tartanak), zseb
lámpások, evőeszközök, ét
kosarak, sípok, trombiták, 
tölténykésziteshez való eszkö
zök, fogoly-akasztók, vadcsa- 
logatók, ragadozó csapdák, 
kutya-nyakravalók és szájko
sarak, revolverek, vadászfegy
verek stb-ről aktuális képes 
árjegyzéket ingyen és bér

mentve küld
Kertész Tódor Budapest, IV., Iristóf-tér.



Kött ]eiw mü- és kereskedelmi 
kertész Pécsett.

Virágkötészet:
Széchenyi-tér 12. szám. — Telefon 122. szám.

Kertészet és faiskola :
Siklósi országút, központi temető mellett — Telefon 123.

Ajánlja virágkötészeti dolgait a legújabb és a 
..  = legszebb kivitelben - 

Állandó készlet nyíló és szobanövényekben.
Faiskolai cikkek, u. m.: gyümölcsfa, díszfa, díszbokrok, 
tülevelüfák (palánták tavasszal) stb. nagy választékban.

Árjegyzék külön virágkötészetről s külön faiskolai cikkekről 
ingyen és bérmentve küldetik.

Schager György
:: órás, ékszerész és láfszerész :: 

Pécsett
Geltch és Gräf drogéria épület (Város

háza mögött.)

Órák, ékszerek és optikai cikkek (szem
üvegek) legolcsóbb bevásárlási forrása.

Elsőrendű javító műhely.
Mecsek-Egyesület tagjainak 5% engedmény.



ffiíífogak « Plombok
Aranykorona« Hídmunka

:: Foghúzás fájdalom nélkül ::

Girardi J. ápáca-u. 19.

I Elsőrendű cé£ finom férfiruhák
. — elkészítésére. =====

Steiner Simon
férfiszabóüzlete

= PÉCS, Pain gyógyszertár fe'elli első emeleten. =
Alapittatott 1365.

szövetek ======
1 Legjobb munkaerő.



Az egész világon 
® hírneves ® 
KOBRÁK cipő 
kényelmes, tartós és rend
kívül elegáns viselet höl
gyek, urak és gyermekek 

részére.
Egyedüli raktár Pécsett: 

fiirály-utca 5. sz. alatt 

Lukács cégnél 
Helyi és vidéki telefonszám: 518.



A t. közönség szives figyelmébe ajánljuk 
legtisztábban kezelt tejtermékeinket:

fejet, vajat, tejszínt és különféle 
sajtjainkat.

ffiinden megrendelt árut házhoz szállítjuk.
Telefon 
56. sz. Pécsi Tejcsarnok.

¡A „Sélja-bolthan

♦

♦

óriási választékban kaphatók mindennemű 
szőnyegek u. m. futó, asztali, ágyelö és fal
védőszőnyegek ::: Remek kivitelű szövet, plüch 11 
és csipke függönyök, valamint sfoorok és 
vitrage. ::: Továbbá a legjobb női divat-kel
mék, Voite de Iáin, színes és fehér batistok, o 
úgyszintén a legszebb hímzett batisztok ::: 
Ruha vásznakban feltűnő olcsó árak mellett 
óriási raktár ::: Menyasszonyi kelengyék 1 1 >

o 
már ismert szolid és olcsó kiszolgálás mellett: a

Goídberger József Irgalmas-utca 10. |
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦



A pécsi országos kiállításon a legmagasakb díjjal
állami arany éremmel kitüntetve.

===== Alapittatott 1867-ben . .

jKngster József és fia
orgona és harmonium-gyár

- I*  ő o sb e t t. -...... .
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Ajánljuk kitűnő 
hangú és erős szer
kezetű crescendo, 
különösen a legújabb 
Iégnyomatu (pneu
matikái) rendszer 
szerint épült orgo
náinkat igen jutányos 
árak mellett, művé
szies kivitelben

Raktáron kitűnő hangú harmoniumok minden nagy*  
ságban (170 koronától 1000 koronáig.)

Mindennemű Javításokat, hangolásokat és átépítéseket 
ÍW olcsón elvállalunk. "TUS

Elektromos fújtató berendezések.
Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk. 1



Kelemen Béla műszerész
Pécs, J(ákóezi-ut 27. (Zsolnai-szobornál)

Ajánlja jól berendezett 
mechanikai műhelyét. 
Raktáron tart varrógép-, 
kerékpár-, villamos
csengő- és villamvilá- 
::: gitási cikkeket :::

Gramophonokat, acety- 
len-lámpákat, permete
zőket és ezek alkat
részeit. — Elvállal 
villamos-csengő és vil- 
lamvilágitási berende- 
::: zéseket :::

Javítások a legmesszebb menő jótállás 
mellett.

Telefon 95. szám.

o 
o 
<►

Legolcsóbb bevásárlási forrás! 
Nyakkendő és fehérnemű kü
lönlegességek óriási raktára.

♦ 
♦ 
<►
♦

<►♦♦ 
o 
o 
o 
o 
<► 
o

Bruc r
férfi- és női divatáru üzlete

Pécs, Széchenyi-tér 
: Városház-épület : 
a kapubejárat mellett.



Friedman Károly
■. . . .—. . . - Péesj . . . . . . . . . . . . . . . .

Butor és ablakredőny 
gyártása • ••

• ••

Versenyképes, szép és 
jó munkáért aranyérem

mel kitüntetve.

Külön
szőnyeg és

függöny 
osztály.

Legolcsóbb szabott árak.

Minden irányban ^8 
jótállás•••



Cégtulajdonos: WESSELV ANTAL.

Wessely és Horváth
könyvnyomdája

Pécs, Munkácsy Mihály-utca 9. szám.
Ajánlja magát mindennemű

művek, brozsurák, prospektusok, 
füzetek, táblázatok, árjegyzékek 

stb. előállítására.
Figyelmes kiszolgálás. Telefon 54. szám.

Kisaszondy Lajos
mechanikus és műlakatos 

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

Uj és használt 

kerékpárok 
és az összes 

villamos cikkek 
nagy raktára.



Oflf Elsőrendű cég finom munkák elkészítésére. “SES

Skrkanek jlgosfon 
mázoló, fényező és festékkereskedő 
ÖTPQCTT üzlet: Király-utca 34. szám. 
iLUULllj lakás: János-utca 17. szám.

Specziálista faerezésben.
EW" Mindennemű fa teraészethüen fesz utánozva. TE® 

Dús raktár díszítő festékekben 
úgymint : legfinomabb szagtalan parquet-padló-viaszk, azonnal 
száradó padló fénymáz puhafa padlók részére. Brúnóiéin fény
telen (matt) bútorok részére, fényezölakk a bútorok fénye
zésére; mindennemű bronzok, u. m. ezüst, acélzöld, kék, 
vörösréz, alumínium, úgyszintén mindennemű kész olaj

festékeket és fénymázakat.

A legjobb kályhaeziist csak nálam kapható.

Nagyban és kicsinyben.
Olcsó árak. Pontos kiszolgálás.

árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.


