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fest és tisztit
a legelegánsabb ruhákat és toiletteket sok 
évi külföldi tanulmányozás után, össze nem 
tévesztendő kétes exisztenciáú kontárokkal. 
Kívánatra a ruhákat elhozatom és vissza 
szállítom. Bútor darabokat helyszínén is 
tisztítok szép eredménnyel. Gyász esetek
ben soron kívül festek ruhákat feketére. 
Ruhákat minden színben festek minta után is.

Vegytisztítható minden ruha 
felfejtetlen állapotban és az uj ruháktól alig 
különbözik. Megbízásokat pontos időre 

szállítok.

3 nap alatt tisztit!
8 nap alatt fest!
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Tudomására
hozzuk igen t. tagtárs úrnak, hogy Évkönyvünket 
ezután kötött példányban is ki fogjuk adni; aki 
ilyen díszkötésü példányt akar beszerezni, ebbeli 
kívánságát közölje a titkárral. A tábla és bekötés 

1’60 koronába berül.

Kérelem,
Kérjük azokat a tagtársakat, akik nagyobb- 

szabású utazásban vesznek részt, vagy érdekes 
turista 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 1911. 
évi október hó 1.

A .M. E. választmánya.

Hivatalos órák
a téli hónapokban minden csütörtökön d. u. 1/26-tól 
1/27-ig tartatnak az egyesület hivatalos helyiségében 

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

bonként 1 K 20 f-ért.



Kardos Kálmán
v. b. t. t.

A király Kardos Kálmánt, Baranyavármegye és 
Pécs sz. kir. város nyugalmazott főispánját, valóságos 
belső titkos tanácsosai sorába emelte. Megtiszteltetés ez 
azon törvényhatóságokra, melyeknek tiz évet meghaladó 
időn át élén állt, de örömmel értesült ezen magas ki
tüntetésről a Mecsek-Egyesület minden egyes tagja, 
mivel Kardos Kálmán neve össze van forrva egyesüle
tünkkel, mely soha sem feledkezik meg azon érdemekről, 
melyeket felvirágoztatása körül szerzett és annaleseiben 
mindenkor ott fog ragyogni Kardos Kálmán neve, akit 
mindig gyengéd szeretet fűzött azon egyesülethez, mely
nek bölcsőjét ringatni segítette. Az egyesület gyarapo
dásában, fellendülésében jelentékeny rész jutott Kardos 
Kálmánnak, és épen azért veszi ki részét alapitó tag
jának, évek hosszú során át elnökének és ma örökös 
diszelnökének ünnepléséből.

Kardos Kálmán, mint pécsi főispán tevékeny részt 
vett Pécs minden társadalmi mozgalmában. A társada-
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lomnak a M. E. létesítése egyik legsikeresebb és legszebb 
eredményeket elért alkotása volt, s már ennek megala
kulásánál ott látjuk Kardos Kálmánt, a mint egyénisé
gének szeretetreméltóságával és minden nemes ügy 
iránti lelkesedésével állt azok mellé, akik ezen egyesü
letet szükségesnek tartották, akik meg akarták szerettetni 
a tunya városi közönséggel a természeti szépségeket, 
melyek parlagon hevertek a város fölött, s amikből alig 
jutott más a város lakóinak, mint az északi szelek által 
a város poros utcái közé hozott friss levegő. A Mecsek- 
Egyesület azt tűzte ki feladatául, hogy a közönséget 
kicsábitsa a szabad természetbe, hogy ne várják be, mig 
az üdítő levegőt szeszélyes légáramlat hozza a városba, 
hanem keressék fel az emberek az egészséget javító, a 
tüdőt erősítő levegőt ott fönt a magasban. — Ezért 
tervezett oda kényelmes, járható utakat és mindjárt 
azzal kezdte meg működését, hogy elkészítette a Me
csekre vezető első szerpentin-utat, melyet hálából elnö
kének fáradozásaiért Kardos Kálmán nevére keresztelt 
el. Ezzel a ténnyel megörökítette egyik alapitójának 
nevét s sokban hozzájárult a Kardos név népszerűsíté
séhez. Tette ezt abban a meggyőződésben: ha valaki, 
ő méltán rászolgált erre a népszerűségre, osztatlan be
csülésre és szeretetre, mert ez csak viszonzása azon 
érdeklődésnek, melylyel ő városunk közintézményei, de 
első sorban a M. E. iránt viseltetett.

Kora ifjúságától nem mindennapi tehetséggel ál
dozott a költészetnek. Mindenkor rajongója volt a ter
mészetnek, annak csudái képezik legfőképen lírájának 
tárgyát s így szive vágyát követte csak, amikor a szabad 
természet ölébe segített elvezetni azokat, akiket szeretett 
és nemesen érző szivébe zárat mindenkor a pécsi 
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közönséget, mely készségesen követte őt mindenkor, ami
kor tespesedéséből akarta fölrázni.

Mikor politikai okokból a főispáni méltóságot újból 
fölcserélte a parlamenti munkássággal, csaknem vala
mennyi Pécsett elfoglalt tisztségéről lemondott, de a M. 
E. elnökségét megtartotta s a későbbi közgyűléseken 
ismételten történt megválasztásra tovább is ügyszeretettel 
töltötte be hivatalos tisztét s ha ideje engedte, részt 
vett annak közgyűlésein is, érdeklődést tanúsítva az 
egyesület további fejlődése iránt. Csak mikor hosszú 
időn át tartott gyöngélkedése miatt nem jöhetett hidasi 
kúriájából szeretett Pécs városába, mondott le elnöki 
tisztéről, melyet sohase tekintett pusztán tisztségnek, 
hanem kötelességekkel járó állásnak, amit lelkiismeretesen 
teljesíteni kell.

Lemondott, hogy az egyesületért dolgozni tudó 
elnök válthassa őt fel. Mindenkor a legszigorúbb lelki
ismeretesség jellemezte; elsősorban önmagával szemben. 
Lemondása is ennek volt folyománya, de lemondása 
után is mindig szeretettel gondolt az egyesületre, mely 
tevékeny közreműködésével kis palántából virágzó egye
sületté fejlődött s nagyszabású alkotásokat teremtett, 
tagjainak számát tekintve pedig a hasonlócélu egyesületek 
között az első helyek egyikére küzdötte föl magát.

Bár távol él eredményes tevékenysége szinhelyétől, 
bizton hisszük a most már kegyelmes díszelnökünk 
megőrzi rokonérzését, szeretetét egyesületünk iránt min
denkorra és elmélázva múlt időkön, jól eső érzés tölti 
el, ha vissza gondol a M. E. küzdelmes éveire, melyek
nek története és alkotásai össze forrtak városunk leg
szebb korával: a lázas tevékenység és a társadalom 
megmozditásának korával, melynek mozgató erejét 

1+ 
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Kardos Kálmán soha nem lankadó alkotó vágya és 
Pécs szebb jövőjébe vetett rendületlen bizalma szolgál
tatta. És a jövő Pécs sz. kir. város díszpolgárát, a M. 
E. díszelnökét igazolni is fogja.

Lenkei Lajos.



Alpesi vándorlások
1909-ben.

Irta :

Dr. Jankóvics Marcell.

A szerző saját felvételeivel.





Fínsteraarhorn.
(4275 m.)

Julius közepén (1909) utaztam keresztül a Furka- 
hágón. A postakocsi mellett két oldalt arasznyi hó födte 
a lejtőket. Borongós napon léptem át az Eggíshorn-hótel 
küszöbét. A nagy hôtel teljes magányosságban, 2193 
m. magasban áll a puszta hegyoldalban. Az első pilla
natban úgy érezzük, mintha zárkózott, szinte kissé 
sivár emberrel kötöttünk volna ismeretséget ; — de 
minél tovább maradunk társaságában, annál inkább 
tapasztaljuk, hogy szép és kincses gazdag a lelke.

A fagyos estén betelepedtem a nagy terembe és 
a kandalló pattogó tüzénél szürcsölgettem a forró teát. 
Az ősz házi gazda, a messze földön híres Cathreín 
bácsi, kit a természetimádók százezrekből álló családja 
úgy emleget, mint a legkedvesebb vendéglátó családfőt, 
benézett hozzánk és még néhány illatos fenyőhasábot 
vetett a táncoló lángba. A kevés számú vendég szinte 
összebújt, mint a tető alá menekült gyerekek. Szeretetre
méltó öregünk egy csomó újságot hozott, de azok tar
talma is nagyon lehangoló. „A Wengern-alp és Schei- 
degg vasútja — írják Bernből — ezúttal kiválóan 
nemzeti közgazdasági czélokat szolgál. A kíváncsi kö
zönség helyett takarmányt szállít a magasba, mert a 
Jungfrau tövén kolompoló gulák a kövér fü helyett 
csak megfagyott réteket és karácsonyi mezbe öltözött 
legelőket találtak . . . “ És én a Fínsteraarhornra ké
szülök . . .
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Kinéztem a hótel tágas terraszszára. Csípős köd 
ringott az egész ház körül, miként az északi tenger 
hullámverése. Nyoma sincs annak az esti pírban ragyogó 
hegyláncnak, mely a felső Wallist az olasz tavak pa
radicsomkertjétől elválasztja. Hihetetlen, hogy légvonal
ban alig néhány tucat kilométernyire innen araukariák 
és cédrusok ágain a fülemile énekel, míg tőlünk az 
utolsó fecskék is költözni készülnek abban a hitben, 
hogy tévedtek az ő kis megiratlan naptárukban.

Mintha tengerparton állanék. A szemközti hegy
oldalokon szétszórt Alpok világossága nedves szivárvány
körzetben szűrődött át. Mintha távoli hajók közelgené- 
nek a wallisí völgy örvényei fölött . . . Lenn a mélyben 
az apró Ernen-falú világítása csak olyan volt, mint a 
tenger villogása, midőn a mélységek medúzái a hullám 
tükrén át eresztik fehéres fényüket. Csak az egyszobás 
kerek postaépületig léptem. Sötéten meredt mellette , a 
magasba a táviró pózna egyetlen szál drótjával. És 
ebben a szegényes képben volt valami vigasztaló és 
erőteljes: ez a drót kapcsol össze engem mosolygó tá
jakkal, hol nyár van, hol meleg van, hol meleg szivek 
dobbannak én értem . . .

Újra visszasiettem a kandalló lángja mellé és hálás 
érzület töltött el. Néztem a tüzet; nincs nagyobb me
semondó a kandalló lángjainál. Fest elénk veröfényt és 
kedves arcokat, — sző nekünk tervet, emlékezetünkbe 
idéz derűs múltakat. Most tündérmesék kergetöztek elé 
abból az izzó fenyőágból, mintha elhamvadása előtt az 
a száraz galy még egyszer mindent el akarna mondani, 
a mit ott látott valahol a fieschi ut oldalán, a mi tö
vében történt ... És regél szerelmes ifjú vándorok 
suttogásáról, kik eljöttek tövébe idegen országból, hogy 
szerelmüket beragyogja a magasságok tiszta fénye. 
És regél az esti pírról, melyet látott a szemközti jég
óriások homlokán kihűlni. Regél büszkén a viharokról, 
melyek lavinákat szántottak a mélységekbe, de az ő 
karcsú derekát nem bírták meghajlítani, mert a sziklá
ból szívta az erejét és fiatalon megtanult dacolni . . .





Finsteraarhorn a Grünhornlücke hágójából.

Märjelensee az Aletsch glecser alján.
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A láng meséje után következett egy más fajta szóra
kozás. Az estebéd. Ennek is örülünk, nem a gourmand 
anyagiasságával, hanem az éhes gyermek naivságával. 
Tanulmányozzuk azt a szokásos svájci ételrendet, 
melyen minden étel rangos, hangzatos nevet visel, 
mint egy előkelő francia marquis-család és élvezzük 
azért is, mert lassú és kényelmes, mint a vicinális vonat, 
melynek sok az állomása.

Megyek az utolsó terembe. A falon régi festmé
nyek, a Márjelen-see és az Aletschglecser. Milyen szép 
idő van e képeken, hogyan süt a nap. Az ember még 
ennek is tud örülni. Másik öröm a menyezet szegély
mintája. Csupa fickándozó piros arcú gyerek. Ezek 
mosolya is jól esik, mert ez is napsugár. Végig lapoz
zuk a régi könyveket, melyek a vendégek bejegyzéseit 
tartalmazzák az ötvenes évektől kezdve. Csupa név, 
mely Európa és a Kaukázus tetőire van Írva; — sok 
közülök elesett abban a csatában, melyet a szépség és 
nemes gyönyör eszményeiért vívott. Jól érezzük magun
kat a hegyek Bohémiájában és tetszik otthonunk is, 
mert ezek a sárguló dohos lapok is felkeltik bennünk 
a meggyőződést, hogy nem egy modern parvenu-hótel- 
ben vagyunk. Ez bizony a nemesi levéltár és e ház a 
régi, nemes hegyi család ősi kúriája.

Addig betűzzük a régi neveket, míg a szemünket 
dörzsöljük. Azzal az édes kérdéssel térünk nyugalomra: 
„mit csinálnak most otthon ?“ Az önként jövő álom 
meghozza a kivánságokat. Látom magam előtt a wallisi 
és berni nagyok havas ormait és égnek a ragyogó ve- 
röfényben, mint az Úrim és Thummim, a fény és 
igazság drágakövei ... És vígan készülök a Finster- 
aarhornra.

A nap-álom valóra vált.
* **

Egy pár napig az Aletschwald nedves fenyvesei, 
halvány erikái közt bolyongtam és nem bírtam betelni 
a fenyúgalyak közt átcsillogó ködös képekkel. Mint 
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ha ezeket a fákat azért állította volna oda a természet, 
hogy csak darabokban lássuk meg az Aletsch tündér
világát. Egyszerre és egészében sok volna az a kép 
emberi szemnek; nagyságát nem bírnánk elviselni és 
felfogni. Végig száguldtam a gyöpös, köves, vadvirágos 
hegygerincen, mely az Aletsch-jégfolyamát elválasztja 
a Wallistól. Lenéztem a Bettmer-tóra. A szélcsendben 
meg sem reszketett a kis zöld tükör a még zöldebb 
hegyi rét kebelén. Valamelyik távoli wallisí hótető, 
mely szétszaggatta felhőfátyolát, csillogott ki a kristály
tiszta víz mélyeiből. A barna gúla minden darabja 
minden harapás fűhöz kolompjával adta meg a kísé
retet. Mendegéltem. Ha valaki e nagy magányban 
szembejött volna velem, bizonyára azt hiszi, hogy nagy 
öröm ért, vagy a legkedvesebb arcot látom a távolban. 
Mosolyognom és dúdolnom kellett, a környezet kény- 
szeritett rá: fehér derűjében magához formált.

Ilyen hangulatban virradott rám julius 18-adikának 
vasárnapja. Fiesch, Ernen és Bellwald harangjai halk 
hullámokba ölelkezve üzenték föl a jámborok hitét. És 
ragyogó volt e nap, mintha az isten is meg akarta 
volna ülni ünnepét. Kifutottam a Riederaíp felé vezető 
útra és bámultam. Itt nem érezzük békóinkat, mert 
szárnyat kap a legyöngébb lélek is. Ez az ösvény az 
áhitat útja, a Pantheonok Pantheonja. A déli látóhatár 
vagy száz kilométer hosszú fehér hullámvonal. 3—4000 
méteres hegyek megszakíttatlan láncolata, melyek mind
egyikét vakítóvá fényesíti a reggeli napsugár. A Gott- 
hárd, Binn és Simplon hegyeihez hozzáfúzödnek a 
wallisi titánok : a Fletschhorn jégtömegei zöldesen villog
nak át a Simplonon átvándorló violás ködnépek fölött. 
A Mischabeldómot a Südlenz, Westlenz és a többi 
Míschabelcsúcsok karcsún környékezik, mint a napóriást 
a planétarendszerben a holdak. Következik a Matter
horn, a reggeli zöldes égre odalehellve, mint a finom 
tussrajz; mellette a nagy Weisshorn, megdicsőülve a 
reggel fehér sugaraiban. A verőfény mindenre ráírta: 
ünnep van! Ezek a hegyek a menyország lépcsői, 
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honnan már egy pillantást vethetünk magába az üd
vösségbe, mert megtisztult lelkünk boldognak és füg
getlennek érzi magát, mint itt a mélységekben soha sem.

Délután kettőkor utrakeltünk a Finsteraarhorn 
felé. Nem bízott senki sem a sikerünkben, mert mé
teres vastagságban feküdt az uj hó és ebben az évben 
még nem tört benne utat emberi láb. Maga a két 
vezető, ki vállalkozott, a möreli Berchtold Ferdinánd és 
a goppisbergi Bittel Viktor nem igen kecsegtettek a 
cél örömeivel. Szerényen átterelték a beszédet saját 
igénytelenségükre. „Wir sind nur solche arme, rauhe 
wallíser Bárén“ — mondák. De egy pillantás Bittel 
könyvébe meggyőzött mindenről. Egy angol irta be 
németül e három sort: „I. Tag: nur eín Führer. II. 
Tag: schon ein Freund. III. Tag: wié eín Bruder“. 
Ez a kis bizonyítvány kiegészítve a melléje sorakozó 
hegynevekkel, többet ért a mi tervünk szempontjából 
mint bármely doktori diploma.

Lassan ballagtunk azon a simán kanyargó ösvé
nyen, mely hosszú ívben az Eggíshorn mögé kerül. 
Jobbra hagytuk a hatalmas Fiescherfírn jégzuhatagjait, 
melyek az Oberaarhorn (3642 m.) birodalmából tolul
nak az illatos völgy mélységei felé, — és másfél órai 
séta után megálltunk az Alpesek egyik legérdekesebb 
és legszebb csodájánál. Ez a Marjelen-see. Tüneménye
sen szép arktikus részlet a mi éghajlatunk alatt. Sma- 
ragdos vizében lassan úszkálnak az Aletschglecser tö
megéből levált jégtömbök, ezek a „pihenő mesebeli 
hattyúk“, mint Baud-Bovy Dániel, a felső-Wallís szép- 
szavú monográfusa írja. (Wanderungen in den Alpen, 
1899.) „A kis virág, mely lábaimnál száracskáján rin
gatózik, a bájos Soldanella, (írja tovább Baud-Bovy) 
mely oly gyöngéd, hogy Ramberttel az ég és föld közt 
reszkető, elszállásra kész léleknek nevezhetném, az északi 
régiók gyermeke . . . Azt a parányi kis életet, mely 
rendelkezésére áll, — egészen virágja szépségére paza
rolja. Szirmait apró haranggá formálja, széleit kicsipkézi 
és kedvesen változatos vonalacskává fejleszti... Halvány
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rózsaszíne vagy gyöngéd mályvatónusa ölelkeznek a 
fénnyel, sőt színei csak magának a fénynek átszürődései. 
Az egész kis klenódíum smaragdszín kehelyben nyug
szik. A növénynek e gondos csínja meghatja szivün
ket . . . , egész szálán nincsen egy levél, minden nedű
jét szirmának adja . . . Lehajlik a kis harang: — szinte 
beleköltenénk az alig hallható hangot, mely a messze 
sarkvidékek hullámverésének visszhangja lehetne . . . “ 

íme, egy vírágszál ily érzelmeket kelthet a meg
figyelő és érző ember lelkében. Mivé fejlődhetnek az 
érzések akkor, ha felemeljük szemeinket a parányról 
az óriás környezetre . . .

A nagy Aletchglecseren folytattuk a vándorlást. 
Megrendítő a berni Alpeseknek e wallisi kék avenue-je. 
Megrendítő, pedig csak — apró darab abból az isme
retlen világból, mely eltűnt, mielőtt ez az értelmes, 
furfangos, tolakodó csöppség, az ember, belépett az 
Urnak harmonikus müvébe ... Ez a rég letűnt isme
retlen világ érdekes volna; de szinte fájdalmas az a 
tudat, hogy a jégtömeg egyúttal egy darab abból az 
eljövendő ismeretlen világból is, melyet följajdulva szem
lél Adám az ember tragédiájának XIV. részében, midőn 
Lucifert kéri:

„Vezess, hol pálmafák virulnak, 
A napnak, illatoknak szép honába, 
Holott az ember lelke erejének 
Öntudatára fejlődött egészen . . . “ 

És Lucifer gúnyosan magyaráz: 
Ottan vagyunk. E vérgolyó napod. 
Lábunk alatt a föld egyenlítője — 
A tudomány nem győzött végzetén. —

És ez az Aletschglecser még csak aféle kis jég
patak a Himalaya Inyltschik (75 kilométer) vagy Baí- 
toro-glecsereihez képest . . .

Az ember önkénytelen az örök fagy közepén 
keresi az életet. Nyomban látunk is valamit. A jégfo
lyam kellő közepén sétál egy zergepár, két fiatal gidával. 
Nem riadnak meg tőlünk, hanem kicsinylö bizalommal
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bámulják az összekapcsoló kötelet. Ebből sejtik, hogy 
nem vadászni jöttünk. Pedig hiába nézik le a mi kö
telünket; a jég az egyetlen terület, hol némi fölényben 
vagyunk a zergékkel szemben, mert nekik nincsen 
kötelük és gyakran elmerülnek azokba a rejtett jég
barlangokba, melyek orvul tátonganak prédára lesve.

Elérkeztünk a Concordia térre, hol a Cathrein kis 
hegyi vendéglője és az alpesi klub kis menedékháza 
áll a jégbe nyúló sziklapartokon (2870 m.) Az angol 
Rev. Hardy J. F., midőn 1857-ben a Finsteraarhornra 
menet itt megpihent, Így kiáltott fel: „ít is the place 
de la Concorde of Nature!" És igaza volt, ez a termé
szet összhangjának, a szépben és békében megnyilvánuló 
hatalmas egyetértésnek helye. Ezért a rögtönzött név 
meggyökeresedett. A hegyek e harmóniáját ma még 
emelte az egek „concordiája", mert a Jungfrau és Aletsch- 
horn fölött a júliusi alkonyat, mely kiengesztelést 
akart nyújtani a sok havazásért, legragyogóbb aranyát 
hintette szét. A pompát káprázatossá tette az új hónak 
vakító tisztasága. A Lötschenlücke és a Mönchjoch 
felé a glecser valóságos ezüst-habbá változott.

Az ezüsthabon csak egy apró fekete pont mozgott 
előre. A Mönchjochról lassan ereszkedett alá egy kis 
szán, melyet négy ember vontatott. A Bergli-Hütteböl 
hozták át az uj Concordia-menedékházba a nyári de- 
putátumot. Csak az iramszarvas vagy a sarki kutya 
hiányzott a merész kis fogathoz, melyet hihetetlen szí
vóssággal és ügyességgel igazgattak a berni legények.

A berlini kongresszuson nem volt annyi nemzet 
képviselve, mint itt a Concordia-Pavillon néhány lábnyi 
ebédlőjében és az egyetértést minden diplomatánál job
ban megteremtette az a piros esti ég és az a fehér 
nyugodalom, mely varázsával és erőteljes lehelletével 
fölébresztette a szivek mélyén szunnyadó őszinteséget 
és szeretetet. Ez az őszinte jó kedv nem is hagyott 
pihenni egy perczet sem, mert szobám falán át éjfélig 
hallottam a víg poharazást. A sima képű angol alder- 
man kocingatott egy fehér szakállu franciával. Csak 
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annyit értettem: „let us be heroes, professor“ — le
gyünk hősök profeszszorom! — azaz: menjünk mi is 
a Finsteraarhornra . . . így tréfálkozott a két öreg. 
Mikor elcsendesültek, kinéztem a mesés ékességben 
villogó éjszakába és örültem a csöndnek. De csak per
cekig, mert szokatlan zsivaj hangzott végig az elhagyott 
hegyi lakon. A berni legények újra utrakeltek szánjuk
kal, hogy a Mönchjochon visszavándoroljanak a Bergli- 
Hütte felé. Az én két wallísi vezetőm megütközött 
azon, hogy a szánba egy tizenkét éves fiú is be van 
fogva, kinek arca égett a hóvidék perzselésétől és 
keskeny melle zihált a megerőltetéstől. Megveregettem 
a nyílt szemű, okos képű gyereket, — mire a sötétből 
kibontakozott egy marcona torzonborz Herkules, az 
öreg Bohren, ennek az apró iramszarvasnak vagy sarki 
ebecskének atyja. Fukaron és kereken kijelentette, hogy 
tiltakozik a nyájas szavak ellen; a munka egészséges 
a gyereknek is; — ő maga már négy éves korában 
megkereste kenyerét. Nem tudom, milyen kenyér le
hetett az, de jobbnak láttam, nem belebocsátkozni a 
gyermekvédelmi tárgyalásokba és két emberemmel ke
restem az ajtót, hogy gyönyörködjem abban a nagy 
szeretetben, melyet ez a fagyos természet csillogó szép
ségében felénk áraszt és mely annyi ember szivéből 
teljesen hiányzik.

Éjjeli egy órakor kiléptünk a hatalmas hóöbölbe, 
mely a Grünhörnli (3600 m.) és Kamm (3870 m.) közé 
ékelődve a wallísi Grünhorn és wallísi Fiescherhorn 
gyűjtő nevekkel jelölt hegycsoportokat szétválasztja. 
Az ég csillagosabb, mint valaha láttam. A legkisebb 
fénypontok is, melyek sugaraiknak a mi gőzös-ködös 
légkörünkbe nem bírnak utat törni, teljes pompában 
villognak. Csillog az egész környezet, mert minden téli 
köntöst öltött. A nagy júliusi havazások eltüntették a 
glecserek minden egyenetlenségeit és a sziklákat áttet
sző zománccal vonták be. Az éjszaka langyos; alig 
teszünk pár lépést, hatalmas dördülés rázza meg a le
vegőt, — dübörögve hat el visszhangja az égbe szántó 
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tetők között. Éjjel egy órakor lavinák? — Ez nagyon 
rossz jel! Süppedékes és fáradságos lesz az utunk annál 
inkább, mert az idén mi törjük az utat. A tavalyi ősz 
óta emberi láb nem érintette a szeplőtelen mezöségeket. 
Lassan követjük a lámpavilágot, melyet Berchtold lóbál 
előttünk. Keserves egy ut, mikor már éjnek idején 
észreveszszük, hogy minden lépésnél kisebbek leszünk 
és mögöttünk mint szürke sáv marad hátra a mélyre 
szántott barázda. Puha a méteres uj hó; — ma ekevas 
kéne térd helyett és jó motor a tüdő helyébe. Egy 
órai vájkálás után fellélekzünk; a 3305 m. magas 
Grünhornlücke ezüstös nyergén üde szellő öblögeti 
verejtékes homlokunkat.

Áhítatosan álltunk meg egy pillanatra, mert elénk 
tárult az Alpesek egész dicsősége. A wallisi Fiescherfírn 
csillámló jégzuhataga lábainknál tejfehéren, mélyebben 
meg sötétkéken húzódik le árnyékos völgyekbe. Fölötte 
még 1000 méternyire tör föl a Finsteraarhorn a csilla
gos égbe. Sötét sziklái között fodrosan habzanak alá a 
rengeteg hótömegek, foszforeszkáló fényt árasztva az 
egész óriás pirámísra. így áll a méltóságteljes hegyorom 
elrejtve a profán szemek elől. Elrejtve, mint a tibeti 
láma fényes trónusán. A közeli völgyekből hozzáférhe
tetlen a szemnek, csak a messze síkságokról nézve jelenik 
meg karcsú orma az égen, mint ezüstös fata morgana. 
Központi a fekvése. A berni Alpok hatalmas folyókkal, 
csillogó tavakkal szegélyezve úgy terülnek el Európa 
hegygerincének közepén, mint a hegyek fővárosa, és 
ebben a szikla- és jég-fővárosban a közepén áll a leg
magasabb orom, a Finsteraarhorn, a bércek székházá
nak tornya. Mintha éreznők a szabad Svájc szivének 
lüktetését; mintha éreznök, a természet kényszerítő 
törvénye, a hegyek levegőjében lejátszódó történelem 
kérlelhetlen logikája hozta magával, hogy ezeknek a 
hegyeknek lábánál született meg a szabad emberek 
dacszövetsége, míg másutt még a napsugár sem deren
gett a középkori szolgaságba. Ködös az a Rütli-monda, 
mint a berni havasok orma, de fönséges, mint a bércek 
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csöndje, erőteljes, mint e tetők levegője. Itt, szemben 
a Finsteraarhorn csillogó éjszakai látomásával a hat
száz éves szabadság lehelletét éreztem.

Újra mélyre szállunk a wallisi Fiescherfirn hatal
mas medencéjébe, hol 3190 m. magasban foghatunk 
csak a nap tulajdonképeni munkájához. Mögöttünk 
hihetetlen gyorsasággal emelkedik a magasba az elha
gyott Grünhornlücke és jó arasznyira gázolva a puha 
hósivatagban, szinte szomorodott szívvel méregetjük a 
nagy veszteséget időben, erőben, leküzdött magasságban. 
Önkénytelen arra gondolunk, micsoda igás munka lesz 
ez majd visszafelé, izzó napmelegben, mikor már a 
Finsteraarhorn megostromlásának szenvedélye nem ser
kenti a szivet, elmét és izmokat. A verejték babérjait 
senki sem szereti.

A menyboltozat épen halványodni kezdett, mikor 
megálltunk a nagy, a fenséges Finsteraarhorn lábainál. 
Rastogott, ropogott a megfagyott törmelékkel borított 
pillér meredek lejtője lábaink alatt. S míg óvatos lép
tekkel tapogattuk a biztos talajt az ingatag köveken, 
.— a lélek már fennt járt a magasban, ott, hol a reggel 
először simogatta meg aranyat és rózsát hintő kezével 
első dicsőségének, az éjszakán aratott csöndes diadalá
nak legbüszkébb hirdetőit, a bércek homlokát.

Csakhamar elhagyjuk a repedezett sziklát és be
térünk a meredek hóölbe, mely felkanyarodik az elsi
muló gerinchez. A napkeltének mélységes lélekzet 
vétele, a hűvös hajnali szellő végig zizeg a havon. 
Nyomában olyan sustorgás támad, mintha száz szép
séges tündér selyemszoknyája susogna forgó táncban. 
Szélesen, lassan omlik le felülről az uj hó réteg. A 
pusztító lavina kezdete; — de tőlünk néhány lépésre 
megáll, fantasztikus hóembereket, összeguzszsadt manókat 
tornyozva bele a lesikló fehér lejtőbe. Szerencsésen 
partot értünk a felső sziklákon, honnan ujjongó szívvel 
és szivből fakadó ujjongással üdvözöljük a cseppentett 
aranyban fürdő berni bérceket.
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Hatalmas ezüstfalak tornyosulnak előttünk, a 
Hugi-Sattel mélyedésébe felvezető bástyafokok. Pihenés 
nélkül megyünk „per aspera“, de alig lehet észrevenni 
e havon a megtett utakat. Alattomos az ilyen júliusi 
hóteritő. Sima és kemény, mint a meisseni porzellán. 
Ha rálépünk, sugarasan megrepedezik és lábunk elsü- 
lyed feneketlen omlós puhaságban. Mintha az egész 
hegy hideg fehér habbal volna töltve az ezüstmázos 
burok alatt. Hosszú, verejtékes vergődés után reggel 
hétkor szúrtam le jégcsákányomat a Hugisattel légvo
natos nyílásában. Miénk a nap minden aranysugarával, 
minden aranyos sikerével!

Hiába, nagy urak ezek a hegyek, — nagyúri a 
szeszélyük is. Minden a hegyek hangulatától függ. Ha 
jókedvüek, lekötelező modorban engedik magukhoz a 
lelkes látogatót. De jaj annak, ki rossz kedvben találja 
őket. Ilyenkor sokat kell az „antichambre“ nehézségei
vel küzködni és nagy érdemeket szerezni, míg a leg
becsesebb kegyek egy fénysugarát kivívhatjuk. A Hugí- 
sattel már 4089 méter magas, tehát csak 186 m. a 
magasságkülönbözet a csúcsig, és ezért a néhány mé
terért majdnem oda kellett adnom egetverő légváraimat. 
Innen máskor kényelmes szíklagerinc vezet az oromra; 
ma meghökkentő volt ez útnak képe. A sziklatömbök 
átváltoztak óriás köszörült gyémántokká. Közbe szédü
letesen felkanyarodó hóélek, melyeket csak lovagolva 
lehet megjárni, — a lovagláshoz Münchhausen képzeletét 
kérve kölcsön. Fönt a csúcs közelében néhány hatal
mas odatapadt „Wachte“. Szóval együtt van minden, 
a mit a hegymászó nem szeret, de a minek mégis örül 
paradox-természeténél fogva. Hogy minden fűszerből 
kijusson, hideg légvonat söpört végig az egész gerincen. 
Ezt a hideget csak az ismeri igazán, a ki tizedik órája 
váj a homokos hóban. Mintha az ember erein is meg
olvadt hóviz folynék keresztül forró vér helyett . . . 
Két emberem megcsóválta fejét, — s egy pár perc 
pihenés után csörömpölve pattogott le a jégkéreg 
Berchthold izmos csákánycsapásai alatt.

2
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Kattogott a csákány, pattogott a jég. A megder
medt arcizmok meg se rezdültek a felsüvitő szélben, 
a feíporzó hóban. Micsodák ezek a végtelen mélységek ? 
A küzdő embernek egetverö magasságok, de a diadal
masnak már csak semmiségek; — hiszen egy pillan
tással végig mérem . . . Az igaz, hogy e mélységeknek 
egy pillanat se kellene, hogy minket leszállítsanak 
magukhoz. De vajjon ki gondol Wagram mámorában 
mindjárt Szent Honára? . . . Ilyen magasságban még a 
hasonlatok is ilyen merészek lesznek. A jó kedv még 
csapongóbb, mert ebben az esztendőben eddig érintetlen 
az orom és mi veszszük birtokba a hegyek idei bucsu- 
járóinak. A jókedv annál csapongóbb, minél közelebb 
csillog az átlátszó júliusi napfény vakító aureolájában 
a karcsú tető, mely az egek közelségének és a föld 
felmosolygó szépségeinek minden gyönyörűségét ígéri.

Kerek kilenc óra szakadatlan fárasztó munka 
után, délelőtt tíz órakor léptünk a berni Alpesek leg
magasabb ormára. Minthogyha a kora tavasz levegője 
reszketett volna végig a hóvilág szépségein. A laikus 
azt mondaná, ez a benyomás képzelődések szüleménye, 
mert az örök hó épen csak örök hó, akár májust, akár 
júliust írunk és az ég kéksége kék, akár a tél, akár 
a nyár sugarai szövik át csíllámló fátylait. Nem igy 
van. Ez a tömeges uj hó, mely becukrozta a mélyeb
ben fekvő réteket is és bezuzmarázta a utolsó fenyők 
olajos tűit is, másforma, mint az, melyikre rálehellt 
a nyár. Az élő világban az ifjúság hamvának hívják 
azt a varázst, mely itt ez élettelen hideg világban ma 
átömlött mindenek felett. A távoli Savója és a szom
szédos Wallis hegyei derűsen, szeplőtelenül nyugodtak 
a rezegő étherben, mintha álmatagon sütkéreznének a 
rég nem látott napsugárban. Bern ezüstkoronás hár
masa, a Jungfrau, Mönch és Eíger csodás pompában 
állottak bámuló szemeink elé. Köröskörül feneketlen 
mélységek sötétkék jégfolyamai és mérhetetlen magas
ságok csúcsépitményei, ezerféle változatos stílusban. 
Ilyenkor az ember belenéz sokáig ebbe az elbűvölő
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képbe. Érezzük, hogy mindez csak igen rövid ideig a 
miénk és lelkünk lázasan rajzol, rögzít, — míg nem 
egyszerre fáradtan lesütjük szemeinket. Nem lehet, nem 
lehet lejegyezni, a mit a természet ide irt; nem lehet 
lerajzolni, a mit itt az idők alkottak és megfestettek. 
Úgy járunk e panorámákkal, mint midőn bohó fiatalos 
hévvel könyvet akarunk írni valami nehéz tárgyról. 
Behunyt szemmel készen látjuk a művet, melyet rövid 
idő alatt, éjt-napot összetéve meg akarunk írni. És 
mikor hozzá fogunk a kutatáshoz, csalódva vesszük 
észre, hogy a tárgy megismeréséhez és feldolgozásához 
nem elég egy emberélet . . .

Mint az ilyen kutatás közben a kedves epizódot, 
úgy kerestem én is fáradt szemeimmel a kedves pihenő 
tanyát. És csakhamar ráakadtam. Emlékeztem, hogy 
Grindelwald mellett van néhány pont, hol a ránczolt 
gyolcsfüggönynek látszó Fieschergrattól balra, az 
Agassizhorn mögül, óriás messzeségben kis aranyos 
pirámís tündököl az alkonyati sugarakban. A Finster- 
aarhorn. Most innen kerestem e pontokat és találtam 
iszonyú távolságban aranyszin, napsütötte réteket, piros 
tetős házacskákkal . . . Mintha a nyár teremtő lelke 
azon a helyen megcsókolta volna a földet . . .

Abba a harminc percbe, melyet a Fínsteraarhorn 
tetején töltöttem, beleszorult harminc hét öröme és 
jókedve. És mohó voltam, mert tíz hó után ez volt 
megint az első bepillantás az én fehér tündérországomba. 
Fújhatott a fagyos szél miattam; éreztem, hogy az 
öröm, ép úgy mint a bánat immunizál a testi behatá
sok ellen. Féltizenegykor mégis megkezdtük a kritikus 
leszállást, mely a Hugí-Sattel bemetszéséig kínos és 
veszélyes volt. — Onnan aztán vígan és fürgén szö- 
kelltünk lefelé az omlós, puha hóban. A Fíescherglecser 
fölötti utolsó lejtőt pedig futó versenyben szántottuk 
keresztül, mert ott függött a szó legszorosabb értelmé
ben a lavinák veszélye a fejünk fölött.

A gyorsaságért bőven kárpótolhattuk magunkat 
lassúsággal, mikor az izzó délutáni napban újra fölfelé 
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bandukoltunk a Grünhornlücke elérhetetlennek látszó 
nyílásához. Ez az egyetlen hely, hol életemben hegyi 
vasutat vagy alagutat építettem gondolatban, — mert 
lebünhődjük még azt is, amit nem vétkeztünk. Berch- 
told és Bittel negyedóránként felváltották egymást a 
hótiprásban, mert övig hütőztünk a puha fehér habok
ban. Kolumbus nem kiáltotta az Atlanti óceán hullá
mai után nagyobb örömmel a „föld" szót, mint mi a 
Grünhornlücke nyílásában a „Concordia“ nevet, a mely 
mindig egyike volt a legszebb szavaknak, de nekünk 
e pillanatban utólérhetetlen szépen és harmonikusan 
csengett. Egy délutáni felhőszalag árnyékában lefutot
tunk a napfény változataitól árnyékfoltos fehér mezőkön 
és délután ötkor a Concordia-Pavillon előtt álltunk. 
Jókedvű voltam és farkas-éhes. A pavillon rokonszenves 
Hebeje okosan jegyezte meg: „a monsieur jókedvű, 
mert ma igazán a világ legelső kapacitása állította ki 
róla, hogy jó egészséggel van megáldva.“ És igaza is 
volt, mert alig van édesebb tudat, mint az évek hosszú 
seriesén keresztül tíz hónap után megállapítani, hogy 
még semmi sem változott, helyén van a szivünk, 
acéllá feszül az izmunk. A kedvező eredmény mindig 
az első túrának egyik legkellemesebb utóize, legbecse
sebb gyönyörűsége.

Fél hétkor már újra az Aletsch jegén mozog
tunk.

A kényelmes vándorlás a végtelen Aletschglecseren 
felüdítette a hosszú, tizenhat órás hótaposástól zsibbadt 
tagokat. Hűvösen fújt szembe az esti szellő. A Jungfrau
firn és a Trugberg távolodó hótömegei tarka színeket 
játszottak; az esti égen száguldó sötétlila és biborsze- 
gélyű fellegek tökéletesen tükröződtek a csillogó fehér 
sivatagokon. Szemben Wallis nagyjai között nagy
dolgok mentek végbe, Saas és Zermatt boszorkány
konyháiban főtt az alkonyati zivatar. Ilyen lehetett az 
ősalkotás képe, midőn az űrben elszabadult egy-egy 
égő csillagteke, magával kavarva gőzölgő köduszályait. 
Vérvörös felhők gomolyogtak a búcsúzó nap által
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még egyszer bearanyozott hegyormok köré, az éjszaka 
árnyaiba mártva a mélyebb tájakat.

Épen nyolc óra volt, mire ismét a Márjelen-tó 
partjain állottunk és leraktuk a kötelet, mely éjfél óta 
összefűzte sorsunkat. A közelgő égiháboru és alkonyat 
varázslatos világításában még csodálatosabb volt ez a 
tavacska, kísértetiesen ragyogó, ringatózó jégoszlopaival. 
A mondák élni kezdettek körülöttem. Eszembe jutott, 
hogy e tó titokzatos okokból minden hetedik évben 
kiürül, dübörgő robajjal törve át földalatti üregeit. 
Eszembe jutott a pásztorok meséje, mely ezt a tüne
ményt a gonosz „Rallibock“ munkájának tulajdonítja, 
(v. ö. Baud-Bovy idézett m. 67 1.) A halandó, ki e 
Rallibockot megpillantaná, lassan elsorvad, „száradozva, 
mint a szedett töke, elfakulva, miként az arníka.“ Ez 
a szörnyeteg a néphit szerint toronymagas kos, lángoló 
szemekkel; — bundája szőrme helyett jégcsapok fona
déka, melyek egymáshoz ütödve kattognak. Kétszer 
csavarodó szarva pedig, áttöri a legszilárdabb gránitot 
és felveti a százados fenyőtörzset.

És nincsen ember, aki immunis volna a monda, 
a babona, a természet fölötti erők hatásai alól. Csak a 
környezet kell hozzá. A párisi szalon spiritisztái tán
coló asztalok mellett gyöngéd női médiumok keze 
érintésével keresik fel a szellemek országát; engem a 
fárasztó napi munka után a leereszkedő esthomály va
rázsolt át a tündérek országába. A korhadó fenyők 
forradásai arcokat kaptak a szétszórt, fehér hófoltok, 
veresedő kőlapok hóleányokká, tüzes manókká idomul
tak, a glecserek rejtett vizeinek zúgása, az Eggishornba 
ütköző szellő sóhaja fülbemászó dallá vált. Embereim 
visszamaradtak a tónál, hogy a köteleket felcsavarják 
és én egyedül vándoroltam a lágyan formálódó szirtek 
között, fel-felpillantva a beszédes csillagok, a vibráló 
villámok felé. Még soha úgy meg nem értettem a leg
naivabb költészetet: a mondák születését, és a legma- 
gasztosabb költészetet: Dante képzeletének csapon- 
gását . . .
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Teljes sötétségben botorkáltunk azon a magas 
ösvényen, mely a Márjelentó felől bekanyarodik a 
Fiescherthal fölé. Az égen hirtelen támadó, hirtelen 
enyésző felhődarabok úszkáltak ide s tova. A Punta 
d'Arbola mögött szakadatlanul villámlott és a Gotthard 
ormaitól a Monté Leone hókupolájáig az egész hegy
lánc violaszín körvonalakban jelent meg a vakítóan 
fényes égen. Az égiháboru ez égő Ilium mögött, vala
hol az olasz tavakon, vagy talán a magentai csatatéren 
dühöngött és ágyúinak villanása felragyogott a mi 
csöndes tanyánkig. Minél tüneményesebb volt a tün
döklő égi színjáték, annál sötétebb lett a mi utunk, 
mig nem egyszerre megjelent a hegyoldalban a Jungfrau- 
hőtel néhány kivilágitott ablaka. (Este tiz órakor.)

Elváltam a két fáradt embertől és benéztem a 
nagy terem ablakán. Valami kedves gyermekes öröm 
a kivilágitott ablakon benézni, mielőtt belépnénk. A 
sötét, barátságtalan éjszakában az elérhető fénynek, az 
elérhető otthonosságnak látása fokozza a kívánságot 
melynek teljesülésétől csak pár perc választ el. Olyas
féle kellemes előérzet ez, a milyen sokszor meglep 
utainkon. Tikkasztó napmelegben szomjasabbak leszünk, 
a mint megpillantjuk, vagy meghalljuk a bugyborékoló 
vizet; fagyos hidegben jobban fázunk, valamint meg
látjuk kívülről a kandalló lobbanó lángjait. Jókedvűen 
léptem az angol ismerősök közé, kik a zsarátnoknál 
melengették lábaikat. Becsapták a Tauschnitz-regénye- 
ket, hogy meghallják a természet szövevényes, mindig 
érdekes és mindenkor szeplőtlen fehér regényét. A leg
jobb széket tolták alám, belenyomtak és kérdezgettek. 
Az ablakon fel-felreszkető violás láng, a tompa dübör
gés, a koppanó jégeső végtelen becsessé tették a jó 
helyet a tető alatt. És a puncs gőzén keresztül meg
jelent a Finsteraarhorn, ragyogva, hatalmasan, örök 
ékességein kívül még a megelégedés pazar költészetének 
minden szépségével fölékesitve.
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Aiguílle d' Argentiére
(3907 m.)

A Vallée de Bagnes-ból jöttem. Gyönyörű vadon 
az, mely komollyá teszi a lelket. Még egyre a fülembe 
zajongott a rohanó Drance de Bagnes zuhogása. A 
szemeim elé ereszkedett a Mont Pleureur szikla kulisz- 
szája. Fionnay erdömagányainak, Mauvoisin luczfenyői- 
nek társasága úgy hatott rám, mint az érett férfiak 
gyülekezete. Úgy is van. A fenyők a természet apos
tolai, kik felviszik a sziklák és glecserek kihalt világába 
a termő élet tanításait. Kerestem ezek után a természet 
mosolyát.

A Fionnayban töltött nehány nap szép volt, de 
a nyár Janus-arcot mutatott. így például julius 27-én 
este a Cabane de Panossiére (27Í5 m.) szomszédságá
ban térdre hulltam a Grand Combin (43Í7 m.) előtt, 
mert csodává változott. Piros lön mérhetetlen hava, 
mint a kaláris és égett körülötte az esteli levegő. És 
másnap hajnalhasadtakor a Combin „Corridor“-jából 
úgy menekültem, mintha a tatár űzött volna. Januári 
hófúvás szakadt rám. Meg nem álltam a Combin de 
Corbassiére csúcsáig (3722 m.), de ott is csak fehér 
pelyheket láttam. Azt hihettem volna, hogy téli regge
len valamely alföldi buckán heverészek. Nem léteztek 
hegyek. Egybe olvadt ég és föld.

A Ruinette (3879 m.) is majdnem rászedett. Mi
kor éjfélkor a chanrioni tengerszemecske előtt álltam 
(jul. 31.), nem tudtam, melyik az igazi világ, — az-e, 
melyben én tengődöm, avagy az a másik titokzatos 
annak az átlátszó tónak mélyén. Két teli holdat láttam, 
— egyet a magas égen, a másikat a mélységes égen 
a víz fenekén. És kétszeres volt a világítás is. Mintha 
e tó tükrén át a föld belsejébe láttam volna, hol nem 
vulkáni erők működnek, hanem békés kék alapon ezer
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fény ragyog. Fűszál sem rezzent az enyhe szélcsöndben 
és a nyári éjszaka tündérálmok valóságát ígérte. Reggel 
pedig az orkán majd lefújt a Ruinette keskeny ormá
ról, melyet a júniusi viharok erre az évre röpke hó- 
pelyhekből róttak össze.

E tapasztalatok után kerestem a természet mosolyát 
és megtaláltam Champex tavánál.

Champex ? Úgy húsz évvel ezelőtt még hírét sem 
hallotta az ember, és ma kiderül ezrek arca e név hal
latára, mert egyik legritkábban használható és legtar
talmasabb jelzőt tehetik e név elé: „feledhetetlen" . . . 
E kis hegyi rejtek karrierjénél eszembe jut a kis mezít
lábas leány, a kit rövid idő múlva mint világhírű mű
vésznőt országok bámulnak. Csak egy a külömbség. 
Champex meg nem vénülhet. Bája örök, fenyőinek 
suttogása, hullámverésének lágy zenéje mindenkor üde. 
Az idő csak egy szépséghibát hozhat bájaira: a bámu
lok túlságos tömegét. Ezek nagyvárosi szórakozásaik
kal elriasztják azokat, kik e tájtündér kegyét gyöngéd 
és édes gondtalanság hódolatával avagy havas tetőkön 
férfimunkával akarják kiérdemelni.

Hajnalodott, mikor gyalogszerrel elhagytam Fion- 
nayt és az élvezetes vándorlás közben alig vettem észre, 
hogy lemélyed mögöttem a Bagnes és az Entremont 
völgyek összefolyása. Apró házcsoportok, harmatos ka
szálók, csillámló tűleveles között vezetett utam, mig 
dél felé fönt álltam a „Sígnal" kilátásnál. Micsoda nagy 
festő ez a természet! Odaállít egy pár elaggott csonka 
fenyőt. Jön az északi szél, a természetnek művészi 
ízlésű rendező társa és a törődött galyakat akként ku- 
szálja össze, hogy épen berámázzák a Val Ferret és 
Val Entremont tág panorámáit. A messzeségek szabad 
képe igy a korhatag, csomós, sallangos túleveles füzé
rébe szorítva még harmonikusabb, — a távlatok hatása 
tökéletesebb, az ég kékje és a havasok csillámlása élén- 
kebb. Az a kusza szélvész, mely idehullatta a törzs 
magját, összebógozta az ágakat, a festők ihletett atya
mestere.
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Még pár lépés és a várakozásteljes vándor öröm
mel kiált fel, mint Xenophon görögjei, „Thalatta!“ 
Ez ugyan nem tenger, csak tengerszem; — de a szép 
víz látása mindenkor csodás üdítő és derűs hatást gya
korol a lélekre. Mintha ezek a hullámok felfrissítenék 
azokat a partokat is, melyek közé a lélek hullámzása 
van szorítva. Mintha ezek a hullámok is segítenének 
kivetni, kiszűrni a bánatok és lelki bajok minden salakját.

Kedves ez a tó. Átlátszó, mint a velencei üveg. 
Végígropja a napsugár és Nápoly ege mosolyog reánk 
a mélyből. Köd fekszik a tájra, és legott kajánzöld, 
epés-szinű a titokzatos viz. Végigsöpör rajta a vihar 
és a tótükör végiglen ringatózó opállá változik. Igazi 
tengerszem, melyben úgy, miként az emberi szemben a 
hangulat rezzenései, tükröződik a hegyek minden sze
szélye. Ezeket az alpesi tavakat az őstermészet saját 
örömkönnyeiből gyűjtögette, hogy derűs jókedvében 
bennük meglássa önnön örömét, bújában meg legne
mesebb bánatát. Nem csoda, ha azután az ilyen hely 
gyermekké vált felnőttek gyülekező helye, felnőtteké, 
kik e vizek varázstükörén át meglátják azokat a fan
tomokat, melyeket hasztalan hajszoltak nagyvárosaik 
pezsgő, de sivár életében, — meglátják a jó kedvet és 
életerőt.

A jó öreg lekötelező matróna, Madame Gross 
kedves kis hóteljében régi angol ismerősökre akadtam. 
Az english alpine club komoly tagjai, kik a „business“ 
világából idemenekültek a „dolce far niente“ eliziumá- 
ba. Legott elballagtunk a Val cTArpette-be teázni. 
Val d’Arpette, — megreszket a lelkem, ha odagondo
lok. Olyan az a völgy, mint a balzsamos levegőjű, 
nagy gyermekszoba, hol minden az ember kedvére van 
berendezve. A szemet megnyugtató zöld hegyfalak, a 
lelket magasba emelő fehér tetők, az ismeretlen távolt 
megnyitó pontok, honnan felénk mosolyg a Lac Léman 
Riviérája, — a mi gyermekes boldogságunkért vannak. 
Miénk a habzó patakok fodrai, melyek mozgalmas lát
ványa felélénkíti a gondolatokat, a selymes gyöp, mely 
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annyira játékra csábít, hogy cigánykereket tudnánk 
hányni.

Másokon is megfigyeltem a Val d’Arpette hatá
sait. Velünk volt Mrs. W., a szépséges indiai asszony. 
Karcsú és magas, miként a finom, törékeny dór osz
lop. De aféle alvajáró Ophelia. Itt az alpesi flóra kö
zepén olyan volt, mint a szép liliomszerű exotikus virág, 
a minő távoli hazájában a Srinagar melletti folyókon, 
vagy a Dal-tó tükörén fehéredik. Először láttam bá
gyadt arcát kipirulni, mikor leült a zuzmós kőre és 
körültekintett. Ábrándos rajongással nézett a remekbe 
szőtt pázsítszőnyegre és a Col des Ecandies felől átra
gyogó hóra. „Hallottam egy érzésről, úgy mond, — 
melyet honvágynak neveznek. Mi angol nők ezt nem 
ismerjük, mert tudjuk, hogy a földteke mindkét felén 
otthon vagyunk. Én sem ismertem eddig, mert sohasem 
vágytam vissza az én napos Indiámba. Ott csak álma- 
dozva élek, — itt meg ébren álmadom. Az álomország, 
mesevilág, én meg élni, élni akarok. Itt nem hervad
nék el soha. Ha innen hazamegyek, megtanulom, mi 
az a honvágy . . . “ Elhallgatott, s merengő nagy sze
meivel belemosolygott a verőfényes alpesi idyllbe, abba 
a boldog Nirwanába, melyet Indiában soha sem talál 
meg. Lépten-nyomon fülembe csengtek szavai, mikor 
alkonyattal vissza felé tartottunk. Én is éreztem a 
Val d’Arpette levegőjének bűbájos édességét, melyben 
minden azt susogja, lehelli, kisugározza: „ide vissza 
kell jőnöd“.

És vissza is tértem, — már a következő napon 
1909. aug. 5-én. Ezúttal a derék champexi vezetők, 
Crettex Onésime és Chers Maurice kíséretében. A 
Cabane d'Orny felé ballagtunk. A négy órai vándorlás 
(délután kettőtől este hatig) az augusztusi fényözönben 
túlságos rövid volt; sajnáltam, hogy véget ért. Mintha 
nem is én mentem volna, hanem a Val d’Arpette 
fenyvesei, a Col de la Breyaz kövei és a Combé 
d’Orny alkonyati árnyékai surrantak volna el mellettem. 
A Clocher de Portalet, a sziklák hatalmas harang
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tornyának párkányain végigömlött a narancssárga esti 
fény és messze délen két vörös pírámís jelent meg a 
violás gőzben, a Crivola és a "Gran Paradiso. A nap 
épen most vált meg legkedveltebb országától, a derűs
dalos olasz földtől.

Onésime az ajtófán kiverte pipáját és éneklő 
hangon jelentette ki:

„Le rouge soír et blanc matín 
Font réjouir le pélerin.“

(A piros est és fehér reggel örömöt hoznak a 
vándornak.) Az axióma, melynek a piros estről szóló 
első fele tökéletesen talált és bevált, általános megelé
gedést keltett és sok reménységgel foglaltuk el azt, a 
mi szintén örömöt szerez a vándornak, a nyugvóhe
lyeket. Egyideig még figyeltem, miként játszik a be
szűrődő holdsugár a szemközt szunnyadó emberek ta
karóin ; azután egyszerre már csak ragyogó hegyormo
kat láttam. Egyideig még hallottam a szalma zizegését 
forgolódó bajtársaim alatt; aztán egyszerre, már csak 
a szférák muzsikája csengett a fülembe. Álom volt, 
gyönyörű álom. Pedig tulajdonképen nem történt más, 
minthogy csukott szemeimmel keresztül láttam a viskó 
falain és élveztem a csodaképet, mely a holdfény 
fehérségében valósággal ott pompázott a Cabanes 
d'Orny körül.

A tündérlátomások csakhamar újra oszladozni 
kezdtek. A fakó holdfényben két foglalatoskodó alak 
jelent meg az asztal mellett. A gyertya sárga lángjánál 
óriásokká növekedtek; a fenyögalyak piros tüzénél 
még fantasztikusabbá fejlődtek. Egykettőre talpon áll
tam, helyesebben lábujjhegyen, hogy a többiek nyugal
mát ne zavarjam és rövid készülődés után, — éjjel két 
órakor kiléptünk a Glacier d'Ornyra vezető ösvényre. 
Nem kellett sem lámpa, sem kötél, mert nappali vilá
gosságban tündöklőit az egész környezet. A graji 
Alpok távoli hótetőin és Combin szemközti tömegén 
gyémántfényes ködfátyol ringatózott. A Cíochers au 
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Portalet csodás sziklaoszlopán egy villogó csillag tapa
dóit, mint apró áldozati láng. Reménységek, sejtések, 
gyönyörűségek tüneményes éjszakája volt ez. Titok
teljes kinyilatkoztatások sorozata, melyek a lelket a 
fény felé ragadják.

A szelíd hólejtőn át csakhamar elértük a Col 
d'Ornyt és átléptünk a Plateau du Trient hatalmas 
hósivatagára. A meglepetés „ah“ szava önkénytelenül 
rezzent át íelkemen. Onésíme is megállt és szótalan 
arczomba nézett. Megértettem, — mintha azt mondta 
volna: lásd, uram, ide hoztunk mi téged. Az óriás 
fehér térséget az Aiguille du Tour és az Aiguilles 
dorées sziklatornyai szegélyezik, miként egy óriás 
Márkusteret a paloták és templomtornyok. A térség 
közepén az ezüstös kupolák, feketéllö granitbástyák 
fölött lassan hajózott tovább a hold aranyos kis köd
vitorlával. Ha a holdat a lagúnák fölött avagy az ódon 
olasz házak párkányai közt láttam, a látottakra mindig 
ábrándos miszticizmus varázsát ömlesztetté. Itten a 
végtelen hó és jégtömeg kisugárzásában a visszaverődő 
holdsugarak valami csodálatos nyíltság erejét, a szelíd 
és méltóságos pompa zománcát kölcsönözték az 
Aiguílleök vad világának.

Gyors léptekkel ballagtunk fölfelé a hideg békés 
éjszakában. Hármunk árnyéka Don Quijote-termet 
formájában ott futott mellettünk a havon, mintha hatan 
lettünk volna és híven elkísért a Fenêtre de Saleinaz 
(3264 m.) beárnyékolt nyílásáig, mely meredeken vezet 
le a Glacier de Saleinaz óriás jégfolyamára. Vagy 250 
métert kell újra leszállanunk, hogy megkerüljük a 
Grande Fourche (3610 m.) kiszökellő pilléreit és a haj
nal első, diadalmas pírjában kigyulad előttünk az 
Aiguille d'Argentiére (3907 m.)

Lejebb a sziklás Clochers de Píanereuse tövében 
még pislog a Saleinaz-menedékház (296Í m.) ablakvi
lága, de fönt a magasban az Argentiére óriás jéghom
lokán már vakítóan ég az isteni szikra lángja, az élet 
ragyogása. És mi megyünk e fény felé . . .



Az Aiguille Verte a Col du Chardonnet közeléből.

Aiguille d'Argentière a Saleinaz glecserröl.
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A Col de Chardonnet felé vezető lábnyomokat 
jobbra hagyjuk és a Glacíer de Saleinaz terjedelmes 
hómezején megkerüljük a kiválasztott bérc egész alap
építményét, hogy a keleti hóöbölből ostromolhassuk 
meg a jégfalat, melyen a hatalmas Couloír-Barbey te
szi lehetővé a feljutást. Virradott. Fagyos szellő öblö
gette végig arcunkat és varázsütésre minden életet és 
színt kapott. Az éji égbolt egyik aranybolygója, mely 
bethlehemi csillagként vezetett utainkon, teljesen eltűnt. 
A hold fehéredő sugaraiból markánsan léptek ki a 
sziklák; a hajnal birodalma benépesedett vert aranyból 
égetett hegyormokkal és vérpiros ködhullámokkal. 
Az alvó nagy természet kinyitotta lehunyt szemeit és 
nemes arculatja legott élénk kifejezést kapott.

Chers Maurice hozzálátott az ut egyengetéséhez, 
mert a couloir, mely első megmászója, Barbey Albert 
nevét viseli, sima volt mint az ezüsttükör, és meredek; 
jó hanyatt kellett vetni nyakunkat, hogy megláthassuk 
a ragyogó sziklákat, melyekbe belecsucsosodik utolsó 
jégtorlasza. Egymás után készültek a keskeny fokok 
és Maurice szótalanul, lázas csapásokkal ontotta a 
mélybe a szétpattogó jégszilánkok tömegeit. Alig észre
vehetően emelkedtünk. Mintha a halhatatlanság fehér 
piedesztálján küzdenénk fölfelé, hogy fenn belepillant
hassunk az örök fény forrásába. Hat óra tájban tar
tottuk az első pihenőt a keskeny sziklagerincen, mely 
már valamivel felülemelkedik az Aiguilles dorées, az 
„aranyos sziklatűk“ hátborzongató khaoszán. A hófol
tokkal tarkított, jégcsapokkal teletűzdelt sziklagerin
cen gyorsan haladtunk előre és csakhamar előttünk 
állott az Aiguílle d’Argentiére utolsó habfehér calotte-ja. 
Itt Onésime felváltotta Mauríce-t. Meg nem állta a 
derék ember, hogy az utolsó csákánycsapásokat ne 
maga osztogassa, mint a hadvezér, ki a végső roham
ban elfoglalja csapatja élét. Jó fél óráig törtük a vakító 
fehér kupola ropogós hó ivét, míg nem nyolc órakor, 
mint három sötét silhouette, felbukkantunk a remegő 
napfényfürdőben a hosszú gerincéten.

A rengeteg gerinc kőkemény havába támlás



— 30 —

ülőkét faragtam magamnak és ebből a hideg zsölléböl 
bámultam az én fehér világomat. Svájc, Piemont és 
Szavója szikla és jégtömegei csillogva merednek a 
szeplőtelen kékségbe. De nem érek rá körülnézni, mert 
a délnyugat felé föltornyosuló látvány lebilincseli a te
kintetet és megnémitja az ajkat. Ez az abszolút nagyság 
hipnotizáló ereje. Nem bírok jobb szavakat találni e 
fogalmak és érzések jellemzésére, mint e tetők egyik 
legszebb lelkű bámulója, a korán elköltözött Javeíle, 
kinek halhatatlanságát az Aiguilles dorées egyik orma, 
az Aiguille Javeíle hirdeti. Ez az ö kedvenc világa 
volt, szólaljon meg ő. „E látvány előtt — írja egyebek 
közt (Souvenirs d’un Alpiniste, 1897 Premiere ascension 
du Tour-Noír, 381 és köv. 1.) — őszintén érezzük, 
minő boldogság az, hogy a világon vagyunk és van jó 
szemünk . . . Reményiem, hogy az Alpok legrajongóbb 
bámulói, a nélkül, hogy istenkáromlással vádolnának, 
meg fogják bocsátani azt az állításomat, hogy a meny
nyiben a magas ormok panorámáinak volna egy cse
kély hibájuk, ez csak az lehet, hogy mind hasonlók 
és ismétlődők . . . De a mit ez alkalommal láttam, va
lóban uj volt nekem . . . Minden egyébre, bármily szép 
is vala, alig emlékszem, — vagy össze zavarom azzal, 
a mit gyakorta más ormokról láthattam. De az Ai- 
guilleök tömegét, mely itt először bontakozott ki előt
tem, sohasem tudom feledni és egész életemben újra 
meg újra látom magam előtt. Mi sem hasolitott ehhez, 
a mit előbb az Alpok más régióiban szemléltem; az 
egészen más természetű látomány. Ez az alpesi szép
ségek egy oly formájának megnyilatkozása, a minőről 
eddig sejtelmem sem volt. Képzeljetek egy embert, ki 
szenvedélyes rajongója a műépítészetnek és először éle
tében lép be pompás góth főtemplomba . . . Ezeknek a 
granítormoknak függélyeges felszegezödése egészen rend
kívüli hatást gyakorol. Azt fogják mondani: rengeteg 
kíjegecesedés; — holott inkább gondolunk valami
mesebeli városra, mely egészen góth stílusban épült és 
meg van rakva dómokkal, melyek 1000, 1500, 2000 
méter magasak. Némelyek közülök egyszerűek és tő- 
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megesek, mint a chalonsi, némelyek karcsúak, mint a 
konstanzi, mások ismét faragottak, csipkézettek, légiesek, 
mint a kölni dóm. Itt csoportokba tolulnak, amott 
nemes ízléssel avenuekbe sorakoznak, de egytöl-egyig 
ugyanezen magasztos komolysággal emelik az égig 
rengeteg kőszálormukat, éleiknek és élöbástyáiknak 
ezer és ezer tornyocskáját. S ez a fantasztikus, óriási 
város, melyen tudj' isten minő kataklizma zúdult véges
végig, itt nyugoszik halotti csöndben, félig a nagy
szerű és örökös tél hótömegeibe eltemetve. És most 
még képzeljétek e tündér! kép fölött, a legeslegbüszkébb 
Aíguilleök fölé a Montblanc mérhetlen tömegét, meg
rakva vakító hóval és áttetsző jéggel, — Így emelődik 
lassú méltósággal a fényes ég boltozódó magasságaiba. 
Oh mennyire nagy, nemes, komoly és magasztos vala 
mindez! Hogyan is bírtam újra alászállaní onnan a 
magasból, miért is nem maradtam ott, miként az ős 
India brahmánjaí, kik mint mondják, rajongásukban 
ezer esztendőkig étlen-itlan remetéskedtek a Himalaya 
tetőinek pusztaságain . . . “

így Javelle. És igaza van, mert a bércek e ha
talmas ,,crescendo“-ja, mely áhítatot, gyönyört és bor
zalmat vegyest ébreszt az ember lelkében, talán párat
lan az egész világon. Aki nem látta az Aiguille Verte, 
les Droites és les Courtes couloírjaít, nem tudja, mi az 
a hátborzongató. Ezeknek a hegyóriásoknak a Glacier 
d’Argentiére felé lesíkamló fala olyan, mint vagy 
másfél kilométer hosszú és több kilométer széles, füg
gélyesre állított hómező, melybe felülről haránt az őserő 
őriás ekékkel mély sávokat szántott, itt-ott kihánytor- 
gatva a hó alól a barna köveket. E rémes sáncon 
négy orom néz keresztül, mely alakja különféleségével 
minden képzeletet felülmúl. Balról az első a Grandes 
Jorasses, mely fenyegetően üti föl ijesztő fejét, mint 
egy szörnyű őslény a sarki tenger jégsivatagából. Kö
telében a Rochefort csúcsokat nyomban feledtetve, az 
Aiguille du Géant szökik föl, mint a szíklaszellem 
csontos mutató ujja, melylyel a bérezseregnek a zenith 
felé siető napot mutatja. A Col des Droites fölött az
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Aiguille Noire de Pétéret, a Droites csúcsa fölött maga 
a Montblanc kandikál keresztül. A két orom ellentét, 
miként a jónak és gonosznak megtestesülése. Az előbbi 
sötét, vakmerő, szikár, mint e hegyvilág cselszövő 
diabolusa. A Montblanc nyugodt, ragyogó, glóriás, 
mintha abból az isteni azúrból ereszkedett volna alá.

Nézni tudtam volna mindezt, nézni a végtelen 
időkig, mint Javelle említett brahmánjai. De mikor a 
nap is csak néhány órát vesztegel a magasban és aztán 
elkápráztatva vonul a látóhatár aranyos leplei mögé, — 
hogyne volna elég akkor egy rövid óra ennyi pompá
ból és fényből a két gyönge emberi szemnek. Hamar 
megkezdtük a leszállást (d. e. 9 órakor) feljövetelünk
kel ellenkező irányban, a Col du Chardonnet felé. A 
hó pompás karban volt, tömör, de nem ellenálló ke
ménységű ; így aztán a rendkívül meredek hólejtőkön 
a lábfejével rúgott hónyomokban gyorsan másztunk 
lefelé, mint Jákob fehér lajtorjájának fokain. A hatal
mas jeges couloir jobb partján elég könnyű, bár kissé 
jégzománcos sziklák vezetnek le a Glacier du Char
donnet vakító lejtőire, hol a pehelypárnánál is puhább 
hótakaróból lázas ütemben kell elöszedegetnünk lába
inkat, mert a nyomok körül heverő kődarabok eszünkbe 
juttatják, hogy hátha a magasságok éppen arra felé 
szeretnének dobálódzni, a merre békéjük megzavarói 
vándorolnak. Alig futottunk le jó mélyre, mikor újra 
partnak emelkedünk, a Col du Chardonnet 3325 m. 
magas nyergébe. A sziklafalakon is megkondul a déli 
harangszó : a napmelegben kiolvadó kövek kattogása. 
Mi tehát ezt a verőfényes Colt választjuk ebédállomás
nak. Mivel a tarsolyunkban hasztalan kutattunk a 
kulináris „pièce de résistance“ után, beértük a szubli- 
misabb gyönyörűségekkel. A szelíd napsugárban sütké
rezve gyönyörködtem az egeknek két ragyogó oszlo
pában, melyek között keresztülömlik az Argentiére- 
glecser csillámló jégfolyama. Az egyik sarokoszlop a 
fehér sapkás Aiguille Verte (4127 m.,) a másik a köz
vetlen szomszéd Aiguille du Chardonnet (3833 m.)



Panoráma az Aiguille d'Argentière ormáról.

Nehéz traverzálás az Aiguille d’Argentière couloirjából.
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napsütötte szíriéivel. Ez az ezüst porta vezet le az 
Arve mosolygó völgyébe.

Hosszú órákig elheverésztünk volna e ragyogó 
országban, — de hát — miként a zsoltár mondja: a 
nap siet mint egy erős futó férfiú az ő utainak elvég
zésére" (XIX. 6.) Nekünk is kellett példáját követnünk. 
Mire Onésime kimondta a kommandót „en avant“, 
már indultunk is lefelé a Saleinaz glecserre néző me
redekségen. Szerencsések voltunk, az izzó délutánon a 
hegyek a legjobb napernyőket tartották fejünk fölé, a 
dél melegében felszállt fehér ködsátrakat, melyek kelle
messé tették a fárasztó hóutakat a Fenêtre de Saleinaz 
erős lejtőin és a Plateau du Trient sivatagán keresztül.

Mire újra a Cabane d’Orny előtt állottunk, már 
gyöngült a nap ereje. A Combe nagy szürke kőlapjai
ról vibrálva verődött vissza a hanyatló fény és szublímis 
szent béke ömlött át az elhagyott völgyön. Teljességé
ben éreztem a varázserőt, mely a hegyi világ sajátos 
természetében rejlik. Mint találóan magyarázza a svájci 
Baud-Bovy (Wanderungen in den Alpen, Í899. beve
zetés) „a hegyek világa, miként az óceán és a sivatag 
még az egész emberiségé : szabad terület" Csak az ilyen 
területek békéjében lehet ennyi áhítat és ennyi nagyság.

A menedékház őre elégedetten pipált a ház előtt 
és a mint a nagy lábas kannában elénk tette uzsonán- 
kat, a zamatos orosz teát, boldogan fejezte ki abeli 
reménységét, hogy ma jó estéje lesz, mert már nem 
vetődik fel senki a menedékházba és hosszú idők után 
békén alhatík. Tréfáltam vele, — bizonyára feljön még 
valami lausanne-í vagy genfi penzió (mert ezek el
árasztják az egész Wallist) és milyen kedves öröm lesz 
neki itt a fagyos világban a zordon, szófukar férfiak 
után a sok bájos, hamvas leányarcot látni ... A házikó 
rendes dorombolása-duruzsolása, a jó ízű horkolás he
lyett ezüst csengőket fog hallani, a legderüsebb ka
cajt ... A jó ember fanyar képpel nem a legjobb 
bizonyítványt állította ki hazája híres nevelő intézetei
nek. „Uram úgymond, ha csak egy is közülök maga

3 
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tudná megfőzni a teáját . . . “ Jókedvűen paroláztunk, 
aztán hátrahagytam két emberemet és előre siettem a 
Col de la Breyaz felé húzódó ösvényen. Csakhamar 
eszembe jutott tréfám és az Orny-házacska szegény 
gazdájának keserves csalódása. Nem jött ugyan ifjú 
penzió, de már vagy negyvenedszer kellett elmondanom, 
hogy az Aiguille d'Argentiére-ről jövök és pompás na
pom volt. Látszik, hogy francia a publikum nagy 
része, mert az angol sohasem kiváncsi. Darázstermetű 
francia nők, szemrevaló hegyi dressben, kamáslís és 
rövid csizmás párisi fiuk, tarkítva vagy jobban mondva 
szintelenítve egy pár borotvált skót presbiteríánussal 
hosszú processióban vándoroltak a Combé d'Orny felső 
vége felé. A túlnyomó sereg nem volt veszélyes a ma
gasabb csúcsokra nézve. Szegény gardíern barátunk ma 
bizony pihenés helyett egész „soirée dansante-t“ rendez
het zsupp-ágyaí között . . .

A Col de la Breyaz-n kíhörpintettem az utolsó 
csöpp Génépit,1 a melylyel vezetőim megajándékoztak. 
Itt a hegyek világában illik megkóstolni a leghíresebb 
aromás hegyi likőrt. Kalapomat zsebembe gyűrtem és 
jókedvűen iramodtam lefelé a zuzmós köveken, az 
Arpette-völgy fűszeres erdeibe. Lenn hűvösen növeked
tek az árnyékok, de előttem a magasban még lánggal 
lobogott a látóhatár. A hanyatló erejű nap a berni 
Alpok ragyogó láncát elhalmozta égő szeretetével, 
mint ahogy a lángelme legkedvesebb remekeit simogatja, 
nézegeti és megcsodálja gyöngülő szelleme egész erejé
vel és melegségével. Mintha fütyörésztem volna, — s 
mégis mintha imádkoztam volna. Bizony nincsen iga- 
zabb zsolozsma a fehér jó kedvnél; igaza van a Zenda- 
vesta bölcs könyvének: a bánat a legnagyobb bűn. 
Könnyen, mintha nem is az Argentiéret megjárt lába
kon járnék, hanem keskeny zergepatákon, libbentem 
gyökérről gyökérre, kőről kőre és csak akkor lassítottam 

1 Génépi, — vagy mint a róla elnevezett hegycsúcs nevé
ben, a Col des Ecandies melletti Pointe de Zennepi névben 
Írják, — Zennepi, — alpesi növény, melyből erős likőr készül.
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meg lépteimet, mikor kiértem a gyöpszalagra, melybe 
az idők a pataknak ágyat vetettek.

Lassan ereszkedett a nyári alkonyat. Az erdei 
manók tréfáltak; a legkülönbözőbb színű üvegeket 
tartották szemem elé. Majd sárgásnak, majd rózsaszín
nek, majd violának láttam az egész tájat. A Col des 
Ecandíes fölött egy pár aranyos sáv jelent meg: a 
sziklák éle pedig ezüstös fényt sugárzott ki. A festői 
Arpette csöndes chalet-i körül szállinkóztak a kirándulók. 
A frissen kaszált gyöpön fehérruhás leányok farkast és 
bárányt játszottak, csengő, gondtalan kacajjal, melynek 
üde lármája ficánkoló jókedvre derítette Arpette ta
nyáinak nagy bernardi kutyáit. Mintha nem léteznék 
itt a közelben életölő fagy, — mintha itt ismeretlen 
volna a napnyugta . . . Pillangók, virágok, leányok, 
játék, fiatalság . . .Jaj de szép utolsó benyomásnak!

A fenyves mélyén homályosabb lett az ösvény. Ká
bulva szívtam az Arpette völgy legédesebb parfümjét, az 
erdei eper tiszta illatát. Egy irtott helyen még derengett 
valami, mérhetlen távolban, óriás mélységben: a Lac Lé- 
man azúr hullámaiban utolsót fürdött egypár elkésett 
napsugár.

Haza értem. Minden hótelből szólt a zene és 
táncra perdült öt világrész fiatalsága, mely nem ismeri 
azt a kalamitást, melyet a bábeli nyelvzavar okozott. 
A szív réges-régen felfedezte a legjobb és legkönnyebben 
elsajátítható világnyelvet. Az egyik bar ajtajánál már 
várt két jó barátom, a két keletíndiai kapitány, hogy 
whiskyvel is megünnepeljük a nap sikerét. „Mi lenéz
zük a Te kis dombodat, öreg, mi az a Hímalayához 
képest ?“ — ingerkedett az egyik pajtás. És épen 
huszonnégy órája volt, hogy a Cabane d’Orny-ból 
kiléptem a csillagos éjszakába. A champexi tó ragyogó 
tükre fölött a holdsugárban százezer villy táncolt és a 
Grand Combin nyugodalmas körvonalai aranyos szegé
lyű ködrámában békésen néztek le a lefátyolozott er
dőkre. Az éjszakába messze hangzott a két angol 
jókedvű dala:

3*
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„He is a jolly good fellow . . . “
Ezen az éjjelen ezüstösek voltak álmaim.

* *
♦

Az ősszel egykor kimentem három éves kis fiam
mal a közeli dombok közé. Szántogatták a barna rögöt. 
A leveles itt-ott még üde zöld, a szomszédságban már 
sárga és vörös. Két óriás nyárfa közt halványkék köd
tömegben sugártalanul nyugodott a nap, mint bíboros 
ívelt kapu, melyen át a magas egek hetedik mennyor
szágának pompája ragyog le hozzánk. Kis fiam megállt, 
komoly arcocskával rám nézett és azt mondta: De 
szép ez apácskám! íme, a kit még nem is tanítottak 
és már tud. Végtelen megnyugvással néztem le arra a 
piciny, kifejező rózsaarcra, mert éreztem, hogy ő most 
már sohasem lesz elhagyatva, és mindenkor igaz utakat 
fog járni, mert szereti és csodálja a természetet. Nem 
lész soha elhagyatva, küzdő kis emberem, mert ha 
sírhatnál, a természet veled sir; ha tele a szived, veled 
ujjong. Ha sikered van, neked ragyog, ha alkotni bírsz, 
terem és virul körülötted. Ha jól eső megelégedés tölti 
el jellemedet, belepillantasz a szép vidékbe, — és mintha 
száz rokonérző jellem integetne feléd. Ha logikát, kö
vetkezetességet, nemes szigorúságot akarsz tanulni, 
hozzá jársz iskolába. Megtanít a kicsinyes bosszúság 
fogalmának örök kitörlésére. Ha le akarsz térni az 
igazság útjáról, nincs a lelkiísmeretnek hűségesebb 
bajtársa és tanácsadója, mint a nagy természet. Ezer 
sugarával, minden fűszálával, minden égre mutató 
hegyormával visszahív, visszacsábít, visszakényszerit az 
igaz ösvényre; jósága elállja a keresztutat.

És ha majdan te is megállsz egy hegytetőn és 
gondolod: itt járt az, a kit még a világ legerősebb 
köteléke, az a kötelék, mely te hozzád kapcsolta a 
határokat nem ismerő szeretet millió szálával, — sem 
tudott visszatartani, hogy a magasban kínálkozó gyö
nyörűségekért kaján veszélyekkel nézzen szembe, — 
megvagyok győződve, hogy hozzá teszed: Igaza volt 
édes apámnak!



A Balaton.

Irta:

Déry József.





A Balatoni vulkánok alakja.
A Balatonvidék hegyeinek túlnyomó része ki

aludt vulkán.
Mielőtt ez érdekes hegyek kialakulásának kérdé

sével foglalkoznánk, vessünk futó pillantást a tűzhányók 
keletkezésének kérdése körül kifejlődött elméletekre s 
azután állapítsuk meg azokat a külső vonásokat, me
lyek a Balatonvidék hegyeit jellemzik.

A. vulkánok működése a földfelület orografiaí 
— hegyrajzi — alakulásának fontos, ma is szemeink 
előtt ható tényezője. Kitöréseik szigeteket teremtenek, 
hegyeket építenek, a már meglévőket eltüntetik, vagy 
külsejüket teljesen megváltoztatják. Vulkánok többnyire 
ott keletkeznek, hol a földfelület sülyedőben van. A 
sülyedés határán nyílások támadnak, melyeken a föld 
belsejéből izzón folyó anyag tör elő és pedig némelyek 
szerint a föld izzó magva az, mely ily módon felszínre 
jut, mások szerint magában a szilárd földkéregben és 
pedig a gránitöv és a vasburok közt keletkezik bizo
nyos fizikai hatások alatt a kitörésre kész olvadt anyag.

A kitörések rendszerint a földkéreg egyes hasa- 
dékai fölött történnek. Ennek bizonyítéka, hogy a vul
kánok többnyire bizonyos vonalakon sorakoznak, mint
egy a hasadás irányát követik. Sülyedt terület a 
tyrrheni tenger, mely valamikor szárazföld volt s Sici- 
liát, Sardiniát és Corsicát kötötte össze Itáliával. Sülye- 
dése után elöntötte a tenger. A sülyedés határain vul
kánok keletkeztek (Vesuvio, Aetna, Stromboli, Monte 
Nuovo, M. Croce stb.) forró kénes vizek törtek elő s 
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a vulkánosság egyéb nyilvánulásaí (solfatara stb.) jelent
keztek. Ugyanezt látjuk az aegei-, a japán tenger stb. 
környékén, de a Nagy Magyar medence határain is.

Alföldünk ugyanis a föld felületének szintén ilyen 
sülyedt része. E sülyedés évek milliói előtt történt, úgy 
lehet lassan, fokozatosan, de történhetett — megszakí
tással bár — vehemens rövidséggel is. Utóbbi a való
színű, mert a vulkánosság kifejlődésének a hirtelen 
leszakadás jobban kedvez. E sülyedés határain, mely
nek fő törési vonala Zágrábtól a Balaton mellett Buda
pesten keresztül északkeleti irányban halad, — meg is 
találjuk a vulkánok működésének bizonyítékait: a 
tűzhányókat, bazalt, trachittömegeket (melyek nem 
egyebek régi lávánál), forró vizforrásokat, gejzíreket, 
íszapvulkánokat stb., de megtaláljuk e bizonyítékokat 
a sülyedt terület keleti határain s az ősi pannoniai ten
gerrel eredetileg összefüggésben állott erdélyi medence 
határain is. A valószínűleg még ma is lassan sülyedő 
Magyar medence nyugati határán találjuk Zágrábot, 
hol a földrengések ma is gyakoriak, e nagyszerű törési 
vonalon fejlődött ki a Balatonvidék vulkánrendszere is, 
melynek tényezői ugyan már élettelenek, de a Keszt- 
hely-hévvizi fürdő vize s a tapolczai meleg tó, a bara- 
nyamegyei Harkány-fürdö forró kénes vize még e mű
ködés maradványai. A budai hegyek gyógyhatású 
forró vizei, a Cserhát, Karancs, a parádi kéntartalmú 
ásványvíz, a Mátra trachyttömege, a Gyöngyös melletti 
gejzirtermék: az ú. n. Bábakő, a mískolczi tufavulkán: 
az Avas, az eperjes-tokaji trachythegylánc, a Sátor
hegy, a Magoshegy, a ránkherlányi gejzír, a Homonna 
feletti Vihorlát, a nagyváradi püspökfürdö vize, a 
Vlegyásza, a Detonáta, torjai büdös barlang, a kovász
nál Pokolsár nevű iszapvulkán, mind e nagy repedési 
rendszer irányában sorakozó termékei s illetve emlékei 
Vulcanus mester egykori tevékenységének.

Alföldünk sülyedése ma sincs befejezve. Ennek 
bizonyítéka, hogy a rengeteg hordalék, mit a Duna az 
Alpokból s a magyar felvidék hegyeiből magával hoz,



Kilátás Gulácsról Csorbáncz és Haláp felé.

A gulácsí hegy.
Déry József felvételei.
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az országot el nem hagyja, pedig ez a hordalék Buda
pestnél csak iszapban és oldott ásványi anyagban — a 
kavicsot nem is számítva — egy év alatt átlag több 
mint 300 millió métermázsát képvisel.1 Ezt a roppant 
anyagtömeget a folyam évsorok százezrei óta Alföldün
kön raktározza el. Nézzük csak meg székesfővárosunk 
közelében Pest-Szent-Lőrincz alatt levő „Kavicsbánya“ 
telepet, hogy fogalmat nyerjünk a hordalék tömegéről. 
Ezt mind a Duna rakta ott le. Folyamunk a kavicsot 
csak Péterváradig görgeti, azontúl már csak a homokot 
s iszapot viszi tovább, de ezt is részben még a határon 
belül lerakja.

1 Geológia. Irta Sajóhelyi Frigyes. I. köt. 31. I.
2 Jelentés az Alföld tanulmányozása érdekében létesülő 

szeizmográfiai állomásokról. Irta t Réthly Antal. (Földrajzi közle
mények XXXVII. köt. 409. 1.)

Az a körülmény, hogy e roppant hordaléktömeg 
az Alföldön elfér, mutatja, hogy Alföldünk sülyedése 
ma is tart. Ha pedig ez így van, megtörténhetik, hogy 
a Balatonvidék rég betömült vulkánjai esetleg nagyobb 
sülyedés következtében feléledhetnek, aminthogy isme
rünk is vulkánokat, melyek századokon keresztül tar
tott pihenés után kitörtek. Ilyen a Vesuvio is, mely
nek Kr. u. 79-ben történt borzalmas kitörését, mely 
Pompejit, Herculanumot és Stabiaet eltemette, több év
százados pihenés előzte meg. Ily váratlan kitörések 
rettenetes katasztrófák okozói lehetnek, mert a hoszszú 
nyugalmi időszak alatt bedugult nyílás áttörése csak 
iszonyú erővel történhetik.

A mi vulkánjaink már valószínűleg az embernek 
a földön megjelenése idején sem működtek. A vulkánok 
tevékenysége általában a harmadkorra esett, de Ma
gyarországon még a harmadkor végén meg is szűnt s 
azóta meg nem ujult. Csepp valószínűség sem szól tehát 
a kitörés lehetősége mellett és pedig annál kevésbé, 
mert a lerakódás által Alföldünkön keletkezett rétegek 
ma már oly vastagok, hogy a legmélyebb fúrások sem 
tudták eddig az őskőzeteket feltárni.1 2 Minél vastagabb 



a feltöltés által keletkezett réteg, annál inkább csökken 
a kitörés megújulásának valószínűsége, de kizárva sincs. 
Bizonyos azonban, hogy gyönyörű vidékünket a Bada
csony és Gulács tűzijátékától félteni nincs okunk.

Humboldt még azt hitte, hogy a vulkánok a föld
kéreg felhólyagzásai, melyeket a feltörő gázok, gőzök 
s izzón folyó anyagok duzzasztanak fel. Ez az elmélet 
ma már megdőlt s megállapítást nyert, hogy a vulká
nokat saját kivetési terményeik építik fel. így jutunk 
el a vulkánok külalakjának boncolásához, mi keletke
zésük kérdésével szoros összefüggésben van.

A sülyedések határán keletkező repedéseken feltö
rekvő s a vulkáni erő által magasba vetett anyag a kitörés 
helyére visszahull s addig hull, míg ott kúp keletkezik. 
A csatornán kiömlő láva is gyorsan keményedik s a 
hegy anyagát növeli. Innen van a vulkánok kúp alakja 
s a kúpnak köralapja. Ha egyenletesen pergő homokot 
csurgatunk állandóan egyazon helyre, szabályos kúpot

(I) kapunk. Ez a szabályos kúp úgyszólván minden 
vulkán eredeti s illetve első tipikus alakja. Ezen tehát a 
hegy lába s oldalai talpától csúcsáig haladó egyenes 
vonalban egyesülnek. Természetes, hogy e szabályos 
kúpoknál magának a csúcsnak területe igen kis körü- 
letű, majdnem hogy épen csak a kráternyilás foghat 
rajt helyet. Ilyen mintaszerű alakú vulkán Balatonunk 
mellett a Gulács és a Hegyesd. E formához tartozik, de 
kevésbé tökéletes, azaz már némileg módosult alakban 
a Tóti hegy és a Hegyestő. A módosulás abban áll, 
hogy a Tóti hegynek kis gerince is van, a Hegyestő 
kúpja pedig nem közvetlen a síkból emelkedik ki, 
hanem a gerinc szélén áll.

A vulkánok második főalakja a szabályos harang - 
hegy (II). Ennek lábazata igen enyhén emelkedik ki a 
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síkból, összefutva, a köralaku hegy közepe irányában. 
Majd függélyes bazaltfalak alkotják, mintegy támogat
ják köröskörül a hegy oldalát, mely gyakran orgona- 
sipszerúleg gömbölyű oszlopokra, nem ritkán szabályos 
5—6 szögű oszlopokra szakadozik. E mintához tartozik 
a Badacsony, a Szent-Györgyhegy, a Csobáncz, Haláp, 
Sághegy és a Nagy-Somlyó. Tetejök lapos, köralaku, 
néha többé-kevésbé dombos, peremökön pedig a 40—Í00 
m. magas bazaltfalak függélyesen esnek alá a lábazatig. 
A leghatalmasabb oszlopok a Badacsonyon, a legszeb
bek a Szent-György hegyen találhatók fel. Utóbbi 
oszlopai oly szabályosak, hogy országos nevezetesség 
számba mennek. Eredetileg a haranghegyek is szabá

lyos kúpok voltak, mert alapjuk kör, tetejök pereme 
köralakú, hegyes csúcsok (a) krátere azonban felrobbant, 
beomlott. A beomlás után is nyomult még fel láva és 
pedig többször is egymás után, úgy hogy a láva szépen 
egymásra települhetett. A Nagy-Somlyó Vásárhely felé 
néző bazalt falán két emeletet figyelhetünk meg úgy, 
hogy az alsó kivülebb áll. Világos jele annak, hogy a 
láva egymás fölé települése megszakításokkal történt. 
Igaz, hogy a típusos (lapos tetejű) haranghegyek tete
jén a kráter mélyedése minimális, nem jellegzetes, 
holott a kráter felrobbanása után keletkezni szokott 
csésze alakú mélyedés rendszerint jelentékeny. Ez azon
ban feltevésünknek nem mond ellent, mert a csészét a 
vulkán kitöltötte, sőt fel is töltötte egymás fölé nyomult 
lávarétegekkel.
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A köralakú lapos tetőzet peremét határoló függő
leges falazat létrejötte másként alig képzelhető, mint 
úgy, hogy a beomlott krátercsésze szélein a feltólult 
láva lecsurgott, mint a hogy lefolyik a csordultig telt 
pohár szélein annak tartalma. Természetes, hogy a szél 
és víz eróziójának is jutott szerep hegyeink alakításában, 
mert bizonyára ezek áldozata lett a bomba, hamu és 
homok alakjában kivetett s a hegyoldalra kúpalakban 
pergett könynyebb vulkáni termék (b). Az oszlopokba 
merevült s most a hegy oldalait képező falak alakítá
sában azonban az utóbb említett geológiai tényezőknél 
jelentékenyebb szerepet játszott a feltóduló s a kráter 
peremén lecsordult láva egymás fölé települése.

Ez az elmélet feltételezi, hogy a jelenleg lapos 
haranghegyek (Badacsony, Csobáncz, Haláp, Sághegy, 
Somlyó) kúp alakjokban eredetileg magasabbak voltak, 
mint a ma is kúpalaku hegyek (Tótihegy, Gulács, 
Hegyesd) s a haranghegyek alakját rajzban egészen 
kiegészíthetjük szabályos kúppá. (III.)

Tény az is, hogy minden lapos haranghegyen vár 
állott s így valószínűleg emberi tevékenység, (várépités, 
védelem) is hozzájárult a tető egyengetéséhez.

A haranghegy tehát másodlagos típus, mely a sza
bályos kúpból, — minden vulkáni heyy első alakjából — 
fejlődött. A Balatonvídéken egymás mellett találjuk a 
most ismertetett mindkét jellemző vulkántipus kép
viselőit.

Alföldünket és a Dunántúlt egykor tenger borí
totta, mely távozása után sivatagot hagyott hátra s 
vulkánjaink legtöbbje e sivatag homokját törte keresztül. 
Ennek bizonyítéka, hogy a balatonvidéki vulkánok 
vastag bazalttömege alatt homok az altalaj. Újabb 
nézet szerint a sivatag homokját áttört láva nem alko
tott hegyet, hanem elterült a nyílás körül a homokon 
mintegy 100 m. magas rétegben, a következő geológiai 
korszakban a szél és víz a láva körül a homokot el-
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hordta s így bújtak elő a bazaltfalak.1 Ennek bizonyí
téka, hogy a balatoni vulkánok és pedig mind a két 
típus képviselői körülbelől egyenlő magasra érnek fel.

1 A balatoni harangh egyek. Irta: Kogutowicz Károly. 
(A Kor. 1907. évi 6. sz. 189. 1.)

E feltevés szerint vidékünkön csak egyféle hegy
alak volna jogosult: a lapos haranghegyeké. Pedig 
ezek mellett és közvetlen köztük ott állanak a másik 
és jellemzőbb vulkáni alak képviselői is: a kúphegyek, 
melyeknek oly formai tökélyü képviselőit találjuk 
köztük, mint a Gulács és Hegyesd, melyek kicsiben 
épen oly szabályos kúpok, mint nagyban a mexicoí 
Popocatepetl, Orizaba vagy Colima.

Miért találunk a kúpok (Gulács, Hegyestő) tetején 
ma is szabályszerű tölcséres krátert s miért nem marad
tak meg e tölcsérek ily szabályszerűséggel a lapos he
gyek tetején is holott egyforma keletkezési rendszer 
mellett ezeknek legfeljebb nagyobb méretben a harang
hegyek tetején is meg kellett volna maradniok? To
vábbá miért adták meg a kifuvás s a víz eróziója — e 
két hatalmas geológiai tényező — épen csak a lapos tetejű 
hegyeknek mai nevezetes alakjukat s miért nem marták 
ki hasonló módon a kúphegyek oldalait is ? Valamint 
a Gulács gyönyörű kúpja kicsiben egészen megfelel az 
Európán kívüli óriási vulkáni dómoknak, azonképen 
az erős kopásnak indult Badacsony mását is megtaláljuk 
óriási méretben a világ legtöbb nagyszabású vulkán
vidékén, de ily tökéletes alakban — igaz — sehol sem, 
viszont a Sághegy, Somlyó stb. tökéletes harang alakja 
Magyarország hegykülönlegessége, mert ezekhez egé
szen hasonlítókat nem találunk az egész földkerekségen.

A Kirunga vulkán a Kivu-tó partján Kelet-Afri- 
kában, a Pico de Teneriffa, a 6Í00 m. magas Kilíma- 
Ndzsaro, sőt a japánok szent hegye, az ismert alakú 
Fuzsi Jama is mind a két hegyalakra emlékeztetnek. 
Csonka kúpok csúcs nélkül s oldalaikon itt-ott függé
lyes falak merednek elő, de inkább a kúpok csoport
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jába sorozandók s a mienktől elütő jellegűek. Külsőleg 
legtöbb hasonlatosságot mutatnak hegyeinkhez Auver- 
gne vulkánjai, melyek közt a mienkhez hasonlóan 
egymás közvetlen közelében épen úgy találunk hegy
ben végződő, mint csonka, lapos kúpokat kráterrel 
vagy anélkül. Ezek egyidősek is lehetnek vulkánjaink
kal, de azoknál hatalmasabb működés eredményei.

A balatonvidéki vulkánok keletkezésének története 
s illetve tektonikájának kérdése eldöntve még nincs s 
megfejtése a Magyar földrajzi Társaság által megindí
tott s túlnyomó részben már lefolytatott tudományos 
vizsgálat befejezése után Dr. Lóczy Lajostól, a Balaton- 
vidék legnagyobb kutatójától s legalaposabb ismerőjétől, 
várható.

* **
A működésben levő vulkán azonban nem csak 

épít, hanem rombol is, meg újra épít, alakit. így ke
letkeznek a vulkánok egyéb alakjai, melyek azonban 
kizárólag az előbb leirt két főalak változatai, torzulásai. 
Néha a kráter beomlik, de közepén uj kúp keletkezik, 
másutt a kúp mellett egy másik kúp, nem ritkán egész 
kúpsorozat keletkezik. Ily kombinált működés nyomát 
a mi kisded vulkánjaink nem mutatják, részint mert 
kitöréseik nem lehettek nagyok, részint mert működé
sük óta iszonyú nagy idő múlt el, mely némelyiknek 
külsejét alaposan megkoptatta. Ilyen az Ábrahámhegy, 
mely óriási félkör alakú sánc formájában maradt meg. 
A félhold alakú gerinc az egykori kráter megmaradt 
pereme, míg a sánc másik fele összeomlott s romjait 
a víz rég elhordta úgy, hogy ma nyoma sincs. Krátere 
a ma is létező félkörsánc által bekerített eszményi 
középpontban lehetett, mit az idő rég elföldelt. A He
gyestő kisded kúpja gerinc szélén áll elég szabályosan, 
tetején szintén félkör alakú sáncot találunk kisded 
méretben. Ez is beomlott kráterperem: miniatűr Somma. 
Itt a sánc középpontjában a kráter ma is szépen meg
maradt. A Tátika bazalt kúpja sem önálló hegy, ha
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nem gerinc végén emelkedik ki. A Balatonvidék itt 
nem említett hegyein is megtaláljuk többé-kevésbé a 
vulkáni formák ismertető jeleit, vulkáni eredetök bizo
nyítékait, de némelyiken a külalak jellegét a roppant 
idő teljesen elpusztította. A Bácsihegyen, fülöpí hegyen 
a vulkánalak jellege egészen lekopott, pedig oldalaikon 
mindenütt előtör vulkáni eredetök bizonyítéka: a bazalt. 
Érdekes, hogy még a külalak jellegzetességét teljesen 
nélkülöző Szigligeti-várhegy is mutat a Somlyóról nézve 
harangalakot lapított tetővel.

A Balatonvidék tűzhányói sohasem tartozhattak 
az ú. n. nagy vulkánok közé. Minél hevesebbek, minél 
nagyobbak ugyanis a kitörések, annál inkább rombol
ják a hegy alapformáit, annál magasabbra építik kúpját, 
következőleg annál inkább nő a hegy köralakú talpá
nak átmérője is. Nagy kitörések továbbá nagy krátert 
s öblös csatornát is feltételeznek. Vulkánjaink alakja 
pedig igen szabályos, kúpjok szűk, talapzatok átmérője 
kicsiny, a láthatólag megmaradt kráterek (Hegyestő, 
Gulács), következőleg kitörési csatornáik is oly szűkek, 
hogy ezeken hatalmas kitörések lehetősége kizártnak 
volt tekinthető.

Ennyit hegyeink őskoráról.
* **

Ma e hegyek lábazatát messze terjedő, kitűnő 
bort termő, dédelgetett szőlő kultúra borítja. Legérté
kesebbek a napnak leginkább kitett délkeleti lejtők. A 
szőlők közt gondos permetezés folyik. A kékre fecs
kendezett szőlőtőkék közt szorgoskodó, hátán rézput- 
tonynyal járó, kezében fecskendőt tartó kék ruhás 
szőlömunkás nélkül a balatoni szőlők képe nem volna 
teljes. A szőlők fölött többnyire erdőt találunk, mely 
itt ott a tetőig, gyakran csak a tető pereméig ér, mig 
maga a tető szabad. Az erdőkben sok helyt kellemes 
sétautakra akadunk, mégis e részben sok a teendő. A 
Badacsonyra szép séta ut visz, a Nagy Somlyó kocsí- 
útja is elég jó, a Fülöpihegy erdején is vezet át elég 
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kellemes gyalogösvény, de már a Tátikára, Csohánczra, 
meg a sümegi várba csak az a kocsiút visz fel, mit 
még e várak egykori urai építettek, — hozzáteszem — 
kitünően, úgy hogy teljes elhanyagoltatásuk dacára ma 
is használhatók. A balatoni hegyek legszebb kilátópont
jára: a Tóti-hegyre, a tanulságos kis kráterrel dicsekvő 
Gulácsra és Hegyestőre egyáltalán nem vezet út, pedig 
mily kedvesek a Gulács lábait fedő erdő pompás gye
péből kinőtt ritkás fái, szabályosan ültetvék s még sem 
unalmasak. Lombjaik közt a dalos rigó versenyre kél 
a síkon arató lányok dalával. Csábítók a Hegyesd 
gyönyörű kúpját borító erdő ritkás fái is. A Szent- 
György-hegy nagyszerű bazaltoszlopaihoz Tapolczáról 
majdan felvezetendő utat is — sajnos — ez idő szerint 
még nélkülözzük.

így vagyunk a kilátókkal is. Ezek a Gulácson 
és a Tóti hegyen feleslegesek, mert csúcsban végződő 
kopasz tetejükről teljes körképet élvezhetünk, de már 
a Badacsonyon, melynek már van is kiránduló forgal
ma, nagyon szükséges, mert erdős tetejéről csak egyes 
szabad pontjai nyújtanak gyönyörű kilátást. Ajánlom 
az illetékes tényezők figyelmébe, hogy az Ábrahámhegy 
tetején vágják ki kis területen az erdőt s építsenek — 
bár csak 3—4 m. magas — kilátót, mert itt a fák 
mindent eltakarnak, pedig a Tomaj felöli vágásból a 
Badacsonyi-öbölre, felülről meg a Gulács és Csobáncz 
csoportjára nyíló, nagy nehezen fára kúszással kierő
szakolható kép sejtetni engedi, hogy a látvány megju
talmazná a fáradságot és költséget. A Somlyó lapos 
tetején van egy kis természetes vulkáni domb, honnan 
egészen körültekinthetünk. Itt a kilátó felesleges, már 
azért is, mert a tető szélén, körülsétálni s onnan lete
kinteni többet ér a csúcsdombról kínálkozó körképnél.

Jelen közlemény második része: „A Balatonvidék 
turista szempontból“ a jövő évkönyvben.



A Szentgyörgyhegy bazaltoszlopai.
Déry József felvétele.





Laurin király rózsáskertje.
Túrák a Rosengarten-Dolomitokban. 

írták:

Dr. Komarnícki Gyula és

Dr. Komarnícki Roman.
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(K. R.) Midőn Etsch-völgynek tájaira az alkony
szelíd fátyla borúi, — nyugalomra kondúl Bozen ősi 
egyházában a vén harang, s a lantos Walther von der 
Vogelweide márvány alakjához halkan turbékoló ga
lambsereg száll alá, — midőn a völgyben minden, mi 
szín, halványodni, minden, mi élő, pihenni készül: — 
akkor ott, az ég keleti határán, hol a magasból tün
döklő hómezök ölelkezése az életnek határát jelzik, 
még egyszer kígyói a fény: a haldokló napnak fáradt 
tekintete útjában egy hegyvilágnak koronájához ért, 
melynek túzvörös falán a virágok királynéja, a szere
lem rózsája virul, lángbaborúlt körvonalaiban egy me
sevilágnak gyönyörűségei meredtek kővé, s a csúcsok 
komor szépségéből a völgy bámuló parányihoz az örök 
művésznek halhatatlan lelke szól . .

A nap már elszőtte Laurin meséjének édes-bús 
történetét, még csak néhány szerelmes sugár enyeleg 
búcsúzva a Rosengarten csúcsainak homlokán, — az 
alkony feljebb szállt, a viola szürkébe foly, a Ciamín 
völgy aljában szárnyát bontogatja az est. Elröppent az 
utolsó fény, az égbolt halk izzásban ég; titokzatos 
szinkeverék lágy disharmoniája derengő félhomályba 
olvad . . . Fényderüs napoknak halovány emléke, álmok 
varázsának eltűnő visszfénye, lassú feledésnek arany 
fátyla rezeg az égen; ősi daloknak elhaló melódiája, 
gyermekkorban hallott csacska mesék homályos sutto
gása, fonnyadt virágoknak elbágyadt illata, — fakó 
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árnyvilágtokból időtlen idők történetének kalandos 
utaira vágyom: a Rosengarten ragyogó korszakába 
elvezet engemet a monda.

Hol küzdelmes útját egyengeti a rohanó Eisack, 
hova a Vinschgau vizeivel siet a kanyargó Adige, 
Etschgau rónáin, ős erdők és vad szirthegyek renge
tegétől körülfogva emelkedének Bauzanium első gúny
ból; kérges tenyerű, névtelen hősöknek, kik először 
törték meg a lapálynak rögét, kik először ültették tele 
venyigével a kopár hegyoldalakat, ezeknek hajlékában 
éneklik először a napfény költészetét, ősidőknek méhében 
születik a Rosengarten monda. Eredete a népek gyermek
korának áthatlan homályába vész, hol bizonytalanul 
tévelyeg tekintetével idők történetének szorgalmas 
kutatója, s e ködös világban csak a Rosengarten sziklái
ról dereng a távolból halovány fény, midőn napsugarak
ban fürödve önmagának mond, önmagáról sző negédes 
lágy mesét . . . Szende hajnalhasadáskor, midőn piros 
pitymallat ébredez, arany alkonyatkőr, midőn bíborba 
gyűl a szirtek fala, s felettük a napnak csalfa szerelme 
bohókás felhöképekből lángregéket sző, oly lágyan 
leng a magasból a hegyek szellője, mintha halkan, alig 
lélekhallhatóan valami csodás dalnak rigmusa szállna 
alá: mesél Laurinról s a boldogtalan törpe király csodás 
rózsáskertjéről, Detréröl, az ifjú hősről és a szép 
Simildéről . . . S a nép hallgat. Míg szeme a pillanatnyi 
színjátéktól mámoros, keble szent gyönyörtől lángra 
kap, lelkének hárfáján megrezdül egy titkos húr; elfogta 
szivét a hegyek varázsa, s ajkáról dal fakadt: így 
született a Laurin monda. — — — — — — —

Laurein was ein künig reich,
Es lebte nyergen sein geleích,
Im dienet manig tal und berg 
Vnd darcru manig deiner Zwerg.

Ez a hatalmas, de „kaum trey spannen lanck“ 
király Tirolban, palotájának, az odvas hegyeknek 
lábánál csodaszép rózsáskertet ápolt, melyet fal helyett 
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vékony selyemfonál vett körül; a törpe ide hurcolta 
Símildét, Dietleib nővérét, akit ködsapkája segélyével 
ragadott el Steyer várából, hogy őt a Rosengartenban 
a törpenépség királynéjává tegye.

A rablás hire eljut Dietrich von Bern, az ifjú 
veronai fejedelem fülébe is, aki legott készen áll, hogy 
néhány vitézével a Rosengartenba vonuljon bosszút 
állni a rabló törpén.

Napokon át kell lovagolniok a hősöknek Tirol 
vadonjaiban, fenyveseiben, mire a csodás kerthez érnek; 
durva kézzel letépik, porba tiporják az illatos rózsákat, 
hogy a törpét magukra ingereljék.

Nosza hamar ott terem Laurin, s keserű szem
rehányások után nekiront Wittíchnek, kit dárdájával 
leszúr és meg is venné rajta a rózsákért járó súlyos 
zálogot: a bal lábat és jobb kezet, ha most már Detre 
nem törne elő bajtársa védelmére, hogy folytassa 
Laurinnal a párviadalt. Hiába volt azonban Detre jó 
kardja és erős karja; a manó ködsapkája mögé búvik 
s onnan üt számtalan sebet Detrén, aki csak akkor 
bírja Laurínt végtére legyőzni, mikor sikerül megfosz
tania varázsövétől, mely neki tizenkét ember erejét adta.

Jaj volna most a legyőzött kis Laurinnak, mert 
Detre haragjában irgalmat nem ismer. A törpe könyör
gése azonban Díetleíbnél meghallgatást nyer s ez veszi 
őt védelmébe Detre ellen. Irtózatos küzdelem fejlődik ki 
kettőjük közt, de mivel sem Detre, sem Dietleib győzni 
nem tudnak, az öreg Hildebrand von Garten, Detre 
fegyvermestere közbelépésére kibékülnek s szövetséget 
kötnek, melybe Laurínt is belevonják.

Laurin barátsága jeléül mindjárt meg is hívja a 
hősöket palotájába, az üres hegyekbe; arany kürt sza
vára megnyílik a hegy s a hősök álmélkodva vonul
nak be a törpe krístáíypalotájába, mely a világ minden 
ékességétől, aranytól, drágakövektől, elefáncsonttól 
ragyog. Lakomázás, borozás és dárídó közt telik a 
törpék élete ; apró hegedűsök és énekesek jönnek, folyik 
a tánc, csöpp lovagok tornákat vívnak. Ékesen öltözött 
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törpe kisasszonykák közt megjelenik Similde is, ki 
sírva fakad örömében, hogy fivérét viszontláthatja.

A ravasz törpének nem csupán a hősök gyanak
vását sikerült vendégszeretetével eloszlatni, hanem még 
régi erejét is visszanyeri azon csodálatos gyűrűvel, 
melyet a mit sem sejtő Similde az elveszett övért ad 
kárpótlásul.

Mert Laurin ármányt kohol; szégyenletes leveretése 
megbosszulásaért a hősök ellen cselt sző. Elvarázsolja 
őket, hogy egymást ne láthassák, majd rá birja őket, 
hogy fegyvereiket letegyék; midőn pedig a hősök, kik 
kissé mélyen néztek a kupák fenekére, álomba merülnek, 
Laurin megkötözve tömlöcbe hurcolja valamennyit.

Dietleib az első, ki bilincseiből szabadul; Similde 
menti meg őt gyűrűjével a varázs alól. Detre pedig 
kijózanodván, haragjában tüzes leheletével oldja meg a 
kötést, társainak bilincsét meg öklével veri le. Fegyve
reiket Díetleibtöl, látásukat Similde csodatevő gyűrűi
től nyerik vissza.

Nagy a rémület törpeországban, midőn Laurin a 
hősök kiszabadulásának hírét veszi. Kürt szavára tódul 
a manósereg, nekirontanak a hősöknek, de hiába a 
törpék ezernyi száma, hiába jön segítségül öt óriás, 
egy kétségbeesett kis honpolgár hívására, a hősök vité
zül helyt állanak, győzedelmeskednek a túlerőn.

Vae victis! Könyöröghet most Laurin életéért és 
népéért; Detre másodszor nem akar kegyelmezni az 
árulónak, ki van mondva a manók fejére a halál. 
És betölté az egész hegyet a törpenépség keserves 
jajveszékelése.

Csak Similde könyörgése hoz menekvést a tör
péknek s Detre megelégszik, hogy kincsekkel megra
kodva térhet vissza Veronába, miután Laurin helyébe 
mást tett meg a törpeország királyává:

Síé empfahíen den hokién Berg,
Einem edlen braven Zwerg, 
Dér war geheissen Síntram, 
Das war ein Kőníg íobesam.
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Laurint pedig Detre Veronába viszi, hol a törpe 
felveszi a keresztséget, de Simíldét és országát el kel
lett vesztenie s kedves Tirolját sem látta viszont többé.

Na endet síeli mere
Von Similt den künigein 
Vnd von dem cleinen laurein 
Vnd von her díetrich vnd sein man 
Mán sach sie all in freiden stan.

így szól az ősi ének: hogyan jött, mit látott és 
mint győzött Laurin hegyeiben az ifjú Detre, Kevehá- 
zának majdan vashomloku kemény harcosa, Kadosa 
legyőzője, Etele és Siegfried kortársa. Vándor énekesek, 
a Spielmannok, elvitték magukkal a Rosengarten hírét 
a Thunerseetől Rügen szigetéig, az Adriától Bra- 
bantig mindenüvé, hol versenyre kelve a Níbelungok 
és Hegelingék hőstetteivel, az Ameling Detrének diada
lairól zengett a hősmonda : befonták a nagy hegyeknek 
nyíló vadvirágát a germán hősmondakör babér és 
tölgykoszorújába. Hosszu-hosszu századoknak munkája 
azok a darabos sorok, nehézkes rímek és faragatlan 
strófák, melyekben a Laurin monda végre mai alakját a 
„Kis Rosengarten“-ban nyerte a XII. század alkonyán.

*
Elszállt a dal, elhalt a mese; mesemondók alakja, 

dalnokok emléke a múltak homályába vész. Századok 
szenvedései zúgtak el Bozen, évezredek viharai a Rosen
garten, felett ... A múltak chaosából kilép a jelenkor.

Új harcosok jelennek meg Laurin rombadőlt 
országában, a Rosengarten sziklapalotái közt. Évezredek 
múltán újra éled az elszunnyadt küzdelem, eljöttek a 
mai kor tisztult eszméinek gyermekei e csodás hegyek 
közé, csatákat vívni, — amilyenekről az az elfeledett 
ősi ének szólt. Csak a fegyver volt más, melyet ezek 
forgatának, s más a cél, mely őket lelkesité.

Í860. évvel kezdődik a Rosengarten reális története; 
ez azonban a mondák koránál nem kevésbbé szép, 
aminthogy a mai kietlen Rosengarten is aligha állhat 
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szépség dolgában Laurin királynak egykor csodásan 
virító mesebeli rózsáskertje mögött.

A feltárás első eredménye vajmi szerény ; az angol 
Churchill 1860. aug. 25-én feljut a Ciampediére, — 
éppen ötven évvel első dolomítturánk, a Vajolettornyok 
traverzálása előtt. Tizenkét évi szünet után, 1872-ben 
A. Bemard a csoport legmagasabb csúcsára, a 3001 m. 
magas Kesselkogelre felvezeti J. H. Carson és C. C. 
Tucker angol hegymászókat. Ugyancsak e két angol 
veszi be 1874-ben a másodmagasságú, de jóval nehezebb 
Rosengartenspitzét (2981. m.) vagy Catenaccíót, François 
Devouassoud vezetése mellett.

Ezután már gyorsabb menetben folyik a feltárás 
müve, melyben különösen L. Darmstádter, G. Merz- 
bacher, Norman-Neruda, a vezetőnélküli Johann Santner: 
a „Dolomitenvater,“ továbbá G. és L. Bemard, Hans 
Stabeler vezetők nevei váltak emlékezetessé.

Már a 90-es évek derekán be van fejezve a fel
tárás, ma pedig nincs az a tű, torony, vagy fal, 
melynek még gazdája nem akadt, nincs az a völgy, 
melynek vendégszerető hajléka ne volna; mindenütt 
életöröm lüktet most nyaranta, hol félszázaddal előtte 
kísértetiesen néma hegyvílág volt.

*
A sok idegen, ki manapság elárasztja Dél Tirolt, 

mielőtt beljebb hatol a Dolomitok világába, — elsősorban 
mind Bozenba tódul. És méltán járnak e város csodájára.

A középkori Bozen nem csupán a hadak útja 
volt, melyen a hitnçk keresztes lovagjai vonúltak nap
keletre a Megváltó földi hazája felé, — nem csupán 
azt a félszáznál több hadjáratot kellett megszenvednie, 
melyet a pápák ellen harcoló Hohenstaufok a Brenneren 
át Itáliába indítottak; érezte ő helyzetének áldásait is, 
mert minden út, mely a Hansa városok és a dogék 
metropolisának kereskedelmét összeköté, Bozenon át 
vezetett. így fejlődik Bozen századok folyamán nagy
tekintélyű, gazdag kereskedő várossá, majd pedig ez a
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„Bolzano ricco“ a műemlékek és kincsek gazdag mú
zeumává, a déítiroli Nürnberggé.

Ha végig jártátok Bozen utcáit, megcsodáltátok 
a szépet és nagyszerűt, melyet a sajátságos déítiroli 
germán kultúra itt Welschland határán századokon át 
alkotott, hagyjátok el a szűk falakat, jertek oda a 
várost környező dombok egyikére, szőlőkertek, cyp- 
rus, gesztenyefa és babérlígetek közé. Akadálytalanul 
csapong a tekintet, elszáll a város büszke tornyai, 
patrícius házai felett, bejárja a lapályt, melyet századok 
verejtéke Kánaánná változtatott, hova a kék olasz tenger 
felé siető Adigének elhozza a jégárak vizeit az Eisack, 
a Talfer és az Etsch; — bejárja tekintetünk a lankás 
púpok lábait elborító szölőkerteket, melyeknek gerez
déiből fakad a déítiroli borok legtüzesebbjének, az 
Etschländernek drága nedűje. Felettük itt is, ott is kedves 
tiroli templomocskák, hegyes vörös sísakkal, amott Run- 
kelstein vára, vagy a Haselburg romjai, melyekből 
egykor Meinhard tiroli gróf, vagy Toggenburg grófja 
indult vérszomjas „fehdére“ s melyeknek repkény befu
totta néma falai egykor a lovagkor legékesebben csattogó 
fülemiléjét, Walther von der Vogehveidét, vagy a Minne
sänger Oswald von Wolkensteint hallák énekelni. És e 
kedves üde világ örömei, hit, művészet és történelem 
megszentelt emlékei felett áll a Rosengarten, mely a 
mezöhátas dombok lágy öléből, mint bevehetetlen várfal 
tör az ég felé. Nézd, hogy sorakoznak azok a büszke 
tetők! Csúcs orom mellett, egymásnak kezet adva építik 
fel a Rosengarten sziklapalotáját.

Hol a Ciamin és Purgametsch völgyek a Tierser- 
talban futnak össze, onnan uralkodik a magasban a 
begyvár királynéja, a Rosengartenspitze. Délnek a 
Baumannkammban ereszkedik a Coronelle, a Mugoni 
és Tscheinerspitzék csoportja felé. E lánc utolsó őrszemét, 
a Punta dél Masarét a Latemartól a Costaíunga vagy 
Karerpass választja el; felette távolban a Pala hava csillog.

Északra a Rosengartenspitzéhez a Laurinswand 
simul; mögötte a Vajolettornyok és csúcsok merednek. 
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Az öreg Kesselkogel elé a Valbuonkogel tolakszik. A 
Grasleiten csoporttal húzódik e hegyvilág a Rosszahne 
fűrészelt gerince és az öreg Schlern felé.

Járjátok végig szemeitekkel a Rosengarten hosszan 
elnyúló koronáját; a természet, mely nem ismer sza
bályost, egyenest, mely sohasem ismétli önmagát, nemde 
ott ismét nagyszerűt alkotott ? Nem szeszély vagy ötlet
szerűség, hanem művészi gondolat vezette, midőn ezt 
a ragyogó vonalat oda rajzolta a sötét kék alapra s 
egyesité a fennkölt nyugodtságot és ideges mozgékony
ságot kibékítő harmóniába.

Gíovanni Segantiní, a hegyeknek eddig élt leg
nagyobb festője jött e vonalért, a graubündeni Savo- 
gninből, vagy az engadini Malojából, hol a Bernina 
csodáit festegette, eljött, hogy megörökítse e kontúrokat 
élete legnagyobbszerű, de befejezetlen művében: a 
hegyvilág tryptichonjában.

E nagy alkotásának első képéhez a „Természet“ 
hátteréhez a napfényben úszó Rosengartent kölcsönzi 
a festő az örökművésztöl. De nem utánozta itt teljesen, 
hűen, nem másolta, hanem kisebb változtatásokkal a 
vonalvezetés rithmusában költői lelke szeszélyéhez, 
hangulatához illeszté.

Rosengarten ! Ennyire tudtad holt formáiddal 
megragadni az emberek lelkét, hideg színeiddel lángra 
gyújtani képzeletét: előtted hódolt a költészet, lábaid 
elé rakta remekeit a festő, feletted diadalt vett a nap
sugarak boldog gyermeke, az alpinizmus. És számunkra 
is egy lettél a gyönyörűséggel, eszményiséggel; rajongó 
lelkünk szentélyébe zárt téged a halk vágyakozás, 
ébredő reménység.

De a mi ismeretségünk veled más volt: nem 
Bozen lapályáról, hanem a grödeni dolomitok egyik 
legbüszkébb ormáról, a Grohmannspitzéről köszöntöttünk 
először Rosengarten! Ott sorakoztak a Durontal felett 
a Molignon, az Antermojakogel és az öreg Kesselkogel, a 
Larsec mögött a Rosengartenspítze kupolája; onnan
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síállt át hozzánk merev tekintetük. Zivataros acélszürke 
felhők kergetödznek az égen, közéjük beíeszövődik néhány 
vakító fehér ködsáv, árnyék uszályukat végighordozzák 
a szinpompás ormokon, hol most mozdulatlanul pihen 
szendergő melanchóliában egy romba dőlt álomország. 
Légy üdvöz Rosengarten! lm nemsokára hozzád köze
ledünk, hogy küzdelmes, tüskés ösvényeidről szedjünk 
emlékeink koszorújába egy-egy tűzpiros rózsát, Laurin 
rombadőlt palotájának kopár falairól, elfeledett, elher- 
vadott rózsáskertjéből.

A Déli Vajolettornyok keresztezése.
Í9Í0. augusztus 25.

(K. Gy.) Hosszú út volt mögöttünk. Az ébredő 
hajnal még ott talált bennünket a Langkofel szikla
országában, amint búcsút vettünk e hatalmas hegyektől, 
melyek között az elmúlt napokban annyi emlékezetes 
órát éltünk át, — most pedig, mikor lassanként már 
az alkonyat csendje kezdett ráborulni a dolomitok 
birodalmára, távol reggeli tanyánktól, magasan fenn
jártunk a Rosengarten hegyeinek szivébe vezető 
Vajoletvölgyben. Csendes és elhagyatott volt a völgy. 
Mélyébe már belopódzott az esti szürkület, majd azok 
a sziklafalak is mindinkább élettelen, ólmos szint öltöttek 
magukra, melyek mint hosszan csipkézett tarajok, nagy 
magasan vonultak felettünk a völgy mentén. Csak ott 
messze, a völgy nyílásán túl, a távoli nagy hegyeken 
rezzentek meg utoljára a leáldozó nap biborsugarai. A 
lemetszett falú Marmolata, a Cimone és a Sass Maor 
sudár szíklaszarvai, s e nagyok körül sereglő csatlósok 
rőt fényben égtek, mígnem róluk is lesiklott az utolsó 
napsugár, s közelben, távolban az est homálya lett úrrá 
mindenen.

Pihenőre készült természet, ember egyaránt. Csak 
olykor jött még velünk szemben egy-egy elkésett vándor; 
sietős léptekkel haladtak el mellettünk, aztán ismét 
elnyelte őket a sötétség. Mi pedig folytattuk az éj 
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magányában vándorlásunkat a völgy legmélyebb rejtekei 
felé, hol messze az utolsó viharvert fenyők felett, mo
gorva sziklakörnyezetében várt bennünket oltalmat 
nyújtó fedele alá éjjeli tanyánk, a Vajolethütte.

Itt lenn azonban a völgy még csak keveset árult 
el szíklavadonainak nagyszerűségéből. Azok az apró 
tornyocskák, fűrészelt gerincek, melyek minduntalan 
felbukkannak a magasan felhúzódó törmeléklej tök felett, 
még nem az igazi hegyek, — nem ezekért jöttünk mi 
ide. Lestük, hogy mikor érünk már a völgykanyaro- 
dóhoz. Tudtuk, hogy mögötte rejtőznek a Rosengarten 
hegyvilágának titkai. S im, — amint az ösvény fordul, 
s visszalép a Larsec tornyai felől a völgybe tolódó 
hegyoldal, — megnyílik előttünk a völgyzárlat s mi 
belépünk a nagy hegyek birodalmába.

Itt álltak előttünk a jövendő napok céljai: a 
széles Rosengartenspitze hatalmas sziklaerődje, odább 
mint égbetörő szíklatü a karcsú Winklertorony. S bár 
most az éj homályában mit sem látunk szikláiknak tüzes 
színeiből, merész plasztikájából, — feketéllő tömegeiknek 
holt formáival talán még hatalmasabbaknak, szertele
nebbeknek tűntek fel e hegyek ; körvonalaik csak vad 
meredekségüket s nyomasztó arányaikat sejttették, — 
minden egyéb részlet elveszett a sötétben. Szunnyadtak 
a hegyek erői.

Oly misztikusan állt most előttünk ez a fekete 
hegyvilág, mintha a hozzáfüződö régi mesék titkainak 
fátyola borult volna reá az éj homályával. S e rejtélyes 
órában a fantázia ismét életre keltette azokat az elfeledett 
regés történeteket, melyek ott játszódhattak le tán 
valamikor a mi kiválasztott hegyeink, a Rosengarten
spitze és a Vajolettornyok körül.

Mert e hegyek, s a lábuknál meghúzódó völgynek 
alja voltak színterei a Rosengartenmonda bájosan naiv 
eseményeinek.

Magas falaik mély sziklaágyat fognak közre ; kes
keny völgykatlan húzódik hatalmas sziklatesteik közé.
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Ez a Gartl, — a kihalt törpe népség mondákban 
megénekelt rózsáskertje . . .

Réges-régóta nem virít többé rózsa Laurin király 
pusztulásnak indult kertjében. Virágágyait ellepte, be
temette a sárgás omladék, s a hajdani balzsamos rózsa
ligetet kietlen, kopár kőpusztaság foglalta el. Romban 
a királyi kastély, a törpe Laurin sziklapalotája; falai 
bedőltek, tornyai összeomlottak, s az egykori fénynek 
és nagyságnak hírmondója gyanánt csak itt-ott maradt 
meg egy-egy magányosan égbetörő oszlop, magasba 
meredező kőszál.

E porban heverő palotának utolsó maradványai 
a Vajolettornyok.

Hat óriási sziklatorony sorakozik a Gartl szélén 
egy csoportban egymás mellé. Méreteikben óriásiak, 
karcsúságuk, meredekségük megdöbbentő. S bárki 
helyezé is őket ide, akár a mesék törpéi, akár a nagy 
hegyek építőmestere: a természet, — az e sziklaoszlopok 
elrendezésében és csoportosításában meglepő művészetet 
tanúsított. Nem hányta őket össze-víssza, hanem együvé 
rakta, egymás mellé helyezte az egyformáját. Emitt 
egy csoportban a három zömökebb: a Vajolet-Haupt- 
turm, Ostturm és Nordturm, — amott ismét a három 
nyúlánkabb, a széditően merész alakjukban utolérhetetlen 
Wínkler-, Stabeler- és Delagotorony.

És mint e tornyoknak már a külseje is külön
böző, valamint más és más alakkal ruházta fel; őket a 
természet, úgy nem tett egyforma hirre-névre sem szert 
a két társaság. Mig amazoknak meg kellett elégedniök 
a szürke mindennapiság szerény jelentőségével, az utób
biakat a hegymászók rajongó bámulata valósággal 
legendás alakokká emelte. És úgy is van, hogy ha a 
Vajolettornyok égbetörő karcsúságáról, páratlan alakjáról, 
nagy nehézségeiről hallunk beszélni, mindig csakis a 
Wínkler-, Stabeler- és Delagotoronyra gondolunk.

Nekem is, valahányszor a képzelet szárnyain 
elszálltam a Rosengartennek még ismeretlenségbe bur
kolt sziklaváraihoz, s előre lefestettem magamnak azo- 
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kát a napokat, melyeket sziklatetőín fogok tölteni, 
szemeim előtt minduntalan e három fantasztikus kőko
losszus jelent meg. S ekkor e kép félretolt minden 
egyéb gondolatot, csak magának követelve egész érdek
lődésemet, rajongásomat és vágyódásomat. Mint mese
beli lények, úgy álltak ilyenkor előttem a Vajolettor- 
nyok, s ez élettelen kőszálakba szinte életet lehelt bele 
lelkesedésem.

E bércekben rég letűnt nagy idők emlékoszlopait 
véltem látni, s ezzel együtt felelevenedett előttem a 
múlt, az ő férfiaival, akik valamikor itt jártak, s elő
ször merészeltek szembeszállni e csodás sziklatornyok 
rejtelmes nehézségeivel.

Tudj Isten, azóta hogy az emberek mind mélyeb
ben és mélyebben hatoltak be a hegyek világának 
legfélreesöbb zugaiba, akadtak másutt is a Dolomi
tokban hasonló sziklabálványokra, s bár nem egy 
kőszál lett újabban ismertté, mely a Vajolettornyokat 
alakjuknak páratlan merészségében, sőt tán nehézség 
dolgában is túlszárnyalta, — hirnevöknek s régi fényűk
nek egyik sem tudott ártani. Mert e tornyok kiváló
ságának maradandó a záloga, mely a pillanatnyi áram
latok szeszélyes ítélkezése fölé emelkedve, mindenkorra 
hírnevet biztosit számukra, — s ez múlt jóknak törté
nelmi jelentősége.

A Vajolettornyok szikláin a dolomitok történe
tének fénykora játszódott le. Itt ült először diadalt az 
embernek a végsőt is kockáztatni merő akaratereje, 
amikor a sziklák elleni küzdelemben a tudást és ügyes
séget, hidegvért és merészséget a végsőkig fokozva kell 
harcba vinnünk, hogy kiragadjuk a győzelmet a 
veszély torkából.

Ugyan ki mert volna az akkori időkben hasonló 
vállalkozásra gondolni a Keleti Alpokban, mikor 23 
évvel ezelőtt, 1887. szeptember 17-én az ifjú Georg 
Winkler egymaga hatolt fel arra a toronyra, melyet 
azóta az utókor tisztelete róla nevezett el. Épáratlanúl 
vakmerő túrához fogható még a Nyugati Alpokban is 
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— hol pedig az alpínizmus akkoriban már delén állt — 
csak a Mont Blanc csoportbeli aiguille-k egyik legne
hezebbjének, a Gréponnak megmászása volt, mellyel a 
hírneves angol Mummery ejtette bámulatba a világot. 
Pedig ha átlapozgatjuk Winkler utinaplóját, alig sejte
nék, hogy ama szintelen sorokban, melyekben minden 
lelkesebb megjegyzés nélkül néhány szóban foglalta 
össze a túra száraz adatait, az alpínizmus egyik legtün- 
döklőbb diadala van letéve, „Egy szűk kéménysorozat 
visz fel a csúcstömb alá“ — ez az egész, amit útjáról 
megemlít. Leszállás közben pedig egy hulló kő átüti 
kötelét, úgy hogy azt még „csak néhány szál tartotta 
össze.“ — Szinte csodával határos, hogy élve került 
le a toronyról.

Évek teltek el ezen esemény óta, s a szomszédos 
tornyok még mindig érintetlenül álltak. Csak jóval 
később, 1892-ben kerül a sor a középső toronyra. Hans 
Stabeler, a híres taufersi vezető, ki egyaránt kiváló 
jégen és sziklán, vezeti fel ekkor reá Dr. Hans Helver- 
sent. A derék vezető után is nyerte ez az orom a 
„Stabelertorony“ nevet.

Utolsónak maradt a Delagotorony. Aránylag ez 
a legkevésbé önálló mindhármuk között. Szorosan 
simul a Stabelertoronyhoz, sokáig úgy is tekintették 
mint ennek csak egy mellékágát. De aztán megjött az 
idő, mely e kőszálnak is meghozta az érvényesülés 
napját.

Ha már a másik két Vajolettorony alakja bámu
latba ejt iszonyatos meredekségével és karcsúságával, 
úgy a Delagotoronyról bátran mondható, hogy annak 
puszta látása is elrémitő. A nyílegyenesen feltörő kő
oszlop kifüggő sziklarétegekkel van telis-tele aggatva, 
s bizony alighanem örökre bevehetetlen maradt volna, 
ha csak az évek ezrei ki nem rágják testéből azokat a 
mély hasadékokat, melyek így lehetővé tették, hogy a 
lehetetlennek látszó is valóra váljék. Megint egy egye
düljáró volt az, aki e feladatra vállalkozott. Herman 
Delago, a rettenthetetlen dolomítmászó, — miután már 



— 64 —

egy ízben félúton visszatérni kényszerült a toronyról, — 
1895. szeptember 22-én mint első tette lábát e sziklatetőre.

De ezzel a déli Vajolettornyok megmászásának 
története még nem nyert befejezést. Hátra volt még 
mindhármuk együttes megmászásának, traverzálásának 
kérdése.

Mert hiába! — Bármily tökéletes remekmű már 
magában véve is e tornyok mindegyike, nemde egy befe
jezetlen, csonka mű, félbeszakított munka benyomását 
keltené, ha csak az egyiknek vagy másiknak elfoglalása 
után ismét visszatérünk a völgybe ? — Úgy helyezte a 
természet egymás mellé e három sziklatornyot, hogy 
azok együttvéve alkotnak egy ideális egészet, melynek 
nagysága szétbomlik, mihelyt részeire szakítjuk. így a 
sziklamászó is csak akkor fogja e sokágú, szertehaso
gatott hegycsoportozat nagyszerűségét a maga teljessé- 
ben megérteni, ha valamennyi ormán végigvezettek 
utal, ha együtt ismerte meg őket.

S íme, alig néhány esztendővel a Delagotorony 
első elfoglalása után máris sikerül a három torony 
megmászását egy folytatólagos túra keretében megva
lósítani, s így e sziklacsoportot még a mászósport 
szempontjából is egy harmonikus egészszé egybeolvasz
tani. 1899-ben történt, hogy a bécsi hegymászók akkori 
legjobbjai, Eduard Pichl és Hans Barth megoldják a 
Wínkler-, Stabeler- és Deíagotorony traverzálásának 
problémáját.

Ha már azelőtt is számos kérőjük akadt e tor
nyoknak, úgy e tüneményes túra óta még nagyobb 
vonzóerőt gyakoroltak a hegymászókra, s a Déli 
Vajolettornyok traverzálása egyike lett a legkedveltebb 
dolomítmászásoknak.

Most, hogy eljöttünk a Rosengartenba, nekünk is 
mindenek előtt ez vala célunk.

Az éj néma magánya vett bennünket körül, 
mikor megérkeztünk a Vajolethüttéhez. Zűrzavaros 
hangok tompa zsibongása szűrődött ki a ház belsejé-



A Delago-, Stabeier- és Winklertorony. 
Wűrthle & Sohn felvétele.





65 —

ből. Szinte elkábitott az a sürgés-forgás, mely egyszerre 
körülvett bennünket, amint átléptük küszöbét. Való
sággal egymás hátán tolongott a sok ember a kis 
vendégszobában. De azért e lárma mégsem volt visz- 
szatetszö; sőt inkább valami megnyerő természetesség 
szólalt meg benne. Csupa jóravaló, jókedélyü, életvidám 
hegyivándor volt itt együtt, akiknek most az volt az 
egyetlen gondjuk, hogy jó hangulatban üssék agyon 
az esti órákat. S hogy mi se érezzük magunkat telje
sen idegenül, alighogy benyitottunk a szobába, az egyik 
sarokból hangos köszöntés fogadott bennünket. Ott ült 
az a két müncheni, akikkel a Fünffingerspitze Schmitt- 
kaminjában ismerkedtünk meg a minap. De különben 
sem voltunk egyedül, mert még a Sellajochhausban 
csatlakozott hozzánk egy drezdai fiatalember, aki 
velünk együtt jött ide át a Vajoletthüttébe, azzal a szán
dékkal, hogy mint „egyedüljáró“ keresse fel a Rosen- 
gartennak csúcsait. így most hirtelenében jó kis kom
pánia verődött össze, s letelepedve az asztalnál, derűs 
hangulatban még késő éjjelig tartottuk egymást jó szóval.

Amint kikí elbeszélte holnapi programmját, kitűnt, 
hogy közös malomban őriünk. Mindnyájan a Vajolet- 
tornyokra igyekeztünk. Az ilyen „tömegkirándulás“ 
ugyan cseppet sem volt Ínyünkre, de hát az előre volt 
látható, hogy a Vajolettornyoknak aligha leszünk hol
nap mi az egyedüli látogatói. Mert szép nyári napokon 
mindig akad hol az egyiknek, hol a másiknak vendége, 
sőt olykor valóságos hadjáratot indít ellenök boldog
boldogtalan. Pedig igazán odavaló kevés akad közöttük.

De hát azért divathegyek a Vajolettornyok. No 
meg a markos vezetők és a jóbarátok kötele is sokat elbír!

Nem hiába lett oly népszerű a bécsi akadé
mikusok e találó kis nótája:

„Auf den Winklerturm 
Kriecht so mancher Wurm. 
Doch sonderbar niemals alleíne. 
Vorne der Fűhrer ist 
Dann kommet der Turíst 
Dazwischen ist aber díe Leine.“

5
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A Vajolethütte erkölcseinek megfelelő korai órá
ban keltünk fel másnap. E menházban a koránkelés 
tudniillik csak úgy reggel 6 óra tájban kezdődik, 
aminek az az oka, hogy bármily túrára is vállalkozunk 
a menház környékén, akár könnyűre, akár nehézre, 
egyik sem oly hosszantartó, hogy érdemes lenne ko
rábban végetvetní az éjjeli álomnak.

3/4_8 órakor elhagytuk a menházat, s lassan követ
tük a Gartlba felvezető ösvényt. Ez a monoton kezdet, 
mikor kimért léptekkel gyűrjük magunk alá az unal
mas végtelenségben kanyargó szerpentinákat. S felet
tünk is, alattunk is ugyan ez a mozgás. Kisebb, 
nagyobb társaságok, mind ebben a csigalassú, ütemes 
lépésben rójják a völgyi utat. E számtalan vándornak 
céljai persze már igen eltérők. Voltak, kik éppen csak 
a Gartlba igyekeztek, hogy ott egy kissé körülnézde- 
gélve megint hazatérjenek. Mások ismét a Santnerpasson 
át más vidékek felé vették utjókat, vagy pedig a 
Rosengartenspitzére törekedtek. De mi már olyanok 
vagyunk, hogy ilyenkor a legártatlanabb lodenruhásra 
is gyanakszunk, s most is mindenkiben Vajolettorony- 
konkurrenseket láttunk.

Neki is lódultunk, hogy elíbük vágjunk. Lassan- 
kínt elmaradtak mögöttünk a karavánok, mind aprób
bakká zsugorodtak a mélyben a Vajolethütte házikói, 
majd megnyílt a keskeny völgyszakadék s mi feljutot
tunk a Gartlnak felső tágas katlanába.

Most pillantottuk meg először mind a három 
Vajolettornyot, amint szabadon törve a magasba, szo
rosan sorakoztak egymás mellé. Ha nagy volt a vára
kozás, mellyel e pillanat elé néztünk, úgy a hatás, 
melyet e látvány keltett, még azt is messze fölülmúlta. 
A vonalak, melyek e tornyok formáit megszabják, 
valóban alig térnek el a függőlegestől, — s ránk e 
látvány nemcsak szokatlan erejénél fogva hat, hanem 
mert már előre felébreszti bennünk a tudatot: a mi 
utunk is így fog vinni, fel, le a meredélyek felett.

Figyelmünket azonban csakhamar fokozottan vonta 
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magára a Winklertorony. Amint nézegetjük, úgy rémlik, 
mintha három apró alak mozogna rajta. — Csakugyan, 
ott emberek járnak. Éppen azt a keskeny párkányt 
követik, mely a torony legnehezebb részletéhez, a 
„Winkler-Riss“-hez visz ki. Figyelemmel kísérjük min
den mozdulatukat. Lassan, nagyon lassan mozognak, 
szinte alig jutnak tovább helyükről.

Letértünk az ösvényről és törmelékfedett padokon, 
lépcsőkön a Vajolettornyok felé tartottunk. A középső 
Stabelertorony tövében hosszúkás térség szolgál a 
tornyokra készülőknek lerakodóhelyül. Már néhány 
szeges cipő, egy csomó hátizsák, kabát és csákány 
hevert itt. Következtethettük is ebből, hogy már épen 
elegen mászkálhatnak fenn valahol az egyik vagy másik 
tornyon. Csakugyan. Búgva süvít el mellettünk egy 
árva kőszilánk. Felülről jött, a Stabelertoronyról. Tehát 
annak sziklái között is van már élet.

Mi is úgy teszünk, mint a korábbi jövevények 
s itt hagyjuk pihenni összes cók-mókunkat. Belebujunk 
a mászócipőkbe, mindegyikünk vállára veti kötelét; 
végül még néhány darab csokoládé kerül a zsebünkbe, 
— ennyi a készülődés mindössze. Most már indulhatunk.

A Wínklertoronnyal kezdtük. Keskeny szikla
folyosóban közeledtünk feléje s csakhamar ott álltunk 
sziklái alatt. A kezdet néhány meredek falacskából 
állt, s felettük egy kis térségre jutottunk a torony 
oldalában.

Itt egy csapásra megnyílnak előttünk a Winkler- 
torony mélységei. Kezdetét veszi a túra komolysága.

Felbontottuk a kötelet s összekötöztük egymást. 
Jobbra, a letörő falak felett keskeny párkány visz ki: 
a mi további utunk. A párkány mindinkább keske- 
nyedik, majd egészen megszakad. Óvatosan tapoga- 
tódzunk tovább néhány lépést az exponált falban, míg 
elérjük a párkány folytatását, mely mindjárt utána egy 
kis sziklafülkébe juttatott.

Szellös helyecske! Alattunk a sziklák iszonyatos 
mélységbe esnek alá. Szerencsére azonban a sziklaodú 

5+ 
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több embernek is jó állást nyújt, s így elég jól lehet 
innét a továbbmászót biztosítani. Ez pedig most annál 
inkább szükséges, mert itt állunk a túra legnehezebb 
és legveszélyesebb részlete, a Winklertorony megmá
szásának kulcsa: a hírhedt Winkíer-Riss előtt. Ebben 
a tíz méter magas, finom hasadékban úgyszólván 
összpontosúlnak e hegy összes nehézségei, itt védekezik 
ez a legkétségbeesettebben támadói ellen.

Míg a köteleket rendbehoztuk, megint megnépe
sedett környezetünk. Közben utánunk jöttek németjeink, 
a két müncheni és a drezdai „egyedüljáró“. Itt álltunk 
most mind az öten a Winklerriss alatt, s vitatgattuk, hogy 
miképen juthatunk a legjobban át ezen az akadályon.

Két módja van az utunkat záró falgyűrü legyő
zésének. Vagy magában a Wínklerríssben hatolunk fel, 
vagy pedig a hasadéktól jobbra, a szabad hegyfalon, 
s azután fent ívben ismét visszatérünk a hasadék 
feletti kis térségre. Minthogy a Winklerriss legalsóbb 
része egy áthajló odúból áll, itt is a jobboldali falon kell 
kezdeni a kapaszkodást, de már néhány méter után 
igen kényes oldalmenetben, a fal eltaszító szikláinak 
simulva, vissza lehet jutni a hasadékhoz, mely itt 
egyelőre még csak mint hajszálfinom repedés húzódik 
feljebb. Épp csak hogy a két tenyér fér beléje, ezeknek 
feszítése adja az egyedüli tartást, mialatt a hasadéknak 
kissé széjjelnyiló folytatásáig feltólódunk. De az itt 
fentebb is még annyira szűk és sekély, hogy csupán 
a fél testet fogadja be. Ráadásul sziklái teljesen simák, 
s így csak megerőltető támaszmunkával lehet benne 
felvergödni. Legfelül túlhajló boltozat zárja el a hasa- 
dékot. Itt egy magasan fekvő fogást kell a kémény 
mélyében a bal kézzel elérni, hogy félkarral felhúzódva 
rajta, a jobb kéz átfoghasson a boltozat fölé. Ha 
aztán sikerült ezen is szerencsésen feljutni, úgy a 
Winklerríssnek bár rövid, de igen nagy nehézségei le 
vannak győzve.

Aki azonban nem érez hajlandóságot ahhoz, hogy 
ezekkel megismerkedjék, úgy akkor még megpróbál-
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kozhatik a Winklerrísstől jobbra feltörő, meredek és 
igen kitett fallal. Ennek nehézségei valamivel kisebbek 
mint magában a hasadékban, viszont azonban annál 
veszélyesebbek, minthogy a mászás rajta teljes expozí
cióban visz végig. A kéz és láb apró és kevés tám
pontokkal kénytelen megelégedni, elannyira, hogy a 
fal átmászásánál még a lépések sorrendjére is igen kell 
ügyelni. „Aki nem a helyes lábbal kezdi — mondá 
nekünk a Winklertoronynak egy alapos ismerője — 
aligha jut át a falon, mert ott kint már nem igen 
lehetséges lépést váltani" — Folyton az egyensúlyra 
ügyelve, rézsűt visz a kúszás a fal tetejéig, hol egy 
sziklaszarvacskán felhúzódva, tágas erkélyre jut a mászó. 
De ezzel a nehézségek még korántsem értek véget. 
Még át kell kerülni a Winklerriss fölé, mely néhány 
méternyire balra vág a falba. A kiugró falisarok, majd 
utána a néhány lépésnyi igen kényes traverz még elég 
munkát adnak. De ezek után végre könnyű sziklák 
következnek, még egy-két kapaszkodás, s a hasadék 
felett biztos pihenőre vár egy kis térség.

Tetszés szerint választhattuk tehát vagy a Wink- 
lerrisst, vagy a jobboldali falat.

Roman megy előre. Nagy kedvet érez ahhoz, 
hogy a Winklerriss nehézségeivel mérje össze erejét. 
Szerencsésen bele is jut a hasadékba, — fel is tolódik 
benne a bolthajtás alá. Látom amint bal kezével izga
tottan keresgél a kémény mélyében: most következik 
a felhúzódás félkézzel a nehezen elérhető, magas fogáson.

De jaj ! Épp amikor ezt megkísérli, ujjai fel
mondják a szolgálatot. A nyirkos repedésbe beleszoritott 
kéz, megdermedve a jéghideg szikla tapintásától, teljesen 
érzéketlenné vált, elvesztette fogását.

Most aztán se előre, se hátra. Szerencsére azonban 
egyelőre még nem volt baj, mert ha tovább nem is 
tudott jutni, beleszorulva a hasadékba, ez legalább 
biztos oltalmat nyújtott neki. Csak egy kis türelemmel 
kellett lennie, míg most én a szabadonálló másik úton, 
a repedéstől jobbra feltörő szabad falon kísérlem meg 
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a felhatoíást. Nekem ugyanis valami módon okvetlenül 
Román fölé kellett jutnom, hogy aztán fölülről bizto
sítva mássza ki a hasadék végső részét. Mielőtt neki
láttam a falnak, derekamra erősítettem a második 
kötelet, s kértem várakozó társaink egyikét, hogy 
alulról biztosítson. Enélkül nem indulhattam volna 
nyugodtan munkára, mert hisz minden mozdulatnál 
kisértett volna annak tudata, hogy ha el találok csúszni, 
ez mindkettőnkre végzetes következménnyel járna.

Kínos percek múltak el míg kinnt függtem a 
meredek falban. Nem hiszem, hogy rendes körülmények 
között annyira próbára tett volna ez a mászás, de 
most, — érthető izgatottságomban — idegesen dolgoztam 
magamat fel a sziklákon. Mégis szerencsésen legyűrtem 
e nehéz akadályt; szinte ugorva tettem meg az utolsó 
lépéseket a hasadék felett kiugró sziklatuskóíg. Gyorsan 
szalad át ujjaím között a Romannal összefűző kötél, 
míg végre megfeszül: biztonságunknak erősen lebillent 
mérlegén ismét helyre állt az egyensúly. Román végre 
felszabadulván kényelmetlen helyzetéből, csakhamar 
mellettem állt.

Nagyot rikkantva adjuk tudtul az alant várako
zóknak, hogy szerencsésen túl vagyunk a rosszán. Még 
megvártuk míg az első közülük feljutott biztos helyün
kig. Ez az „egyedüljáró“ volt, aki úgy látszik mégis 
csak jobbnak látta, hogy a másik kettővel szövetkez
zék, akikkel most hármasában folytatta a túrát. Mikor 
aztán mellettünk biztos partot ért, egy meleg „Heíl“ 
kiáltással egyidöre búcsút vettünk egymástól. Ezzel 
folytattuk utunkat.

Akárhány leírást olvastam is eddig a Winkler- 
toronyról, föltűnt nekem, hogy ezek a Wínklerriss utáni 
mászást mindenütt csupán egy-két odavetett szóra mél
tatták. Úgy látszik, ezen egyetlenegy hely nehézségei 
mindenkire oly nagy hatással vannak, hogy utána a 
többi részletek már nem képesek mélyebb nyomot hátra
hagyni. De hát vájjon az embereknek csupán a torony
nehézségei ragadták meg a figyelmöket ? Annyira beleélik
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magukat abba a gondolatba, hogy itt egy igen kemény 
akadályt kell legyőzni, hogy ezután a további felha- 
tolás szépségéről teljesen megfeledkeznek?

Vajjon nem volt-e élvezetes a mászás a Winkler- 
Riss feletti szűk kéményben, melyre mindjárt egy 
második, bolthajtásszerüen kífüggő következik, habár 
igaz, hogy itt a nehézségek úgyszólván elenyészők az 
előbbiekhez képest ? És mikor a kéményekből kijutva 
a torony vállára, az innen meredeken feltörő gerinc 
szabad falának biztos fogású, de igen kitett szikláin 
emelkedtünk tovább, vajjon nem volt-e ez is tiszta 
gyönyörűség ? Majd hogy fejemmel neki nem szalad
tam egy előttünk mászó társaságnak, amint így vígan 
törtettünk fel a gerincen. Utolértük azt a három bécsit, 
akiket már akkor láttunk a torony falában, mikor 
reggel útban voltunk a Gartlba. Az oldalt eső falakon 
és repedésekben kikerültük őket, s mellettük kapasz
kodva tovább, velük együtt foglaltuk el a Winkler- 
toronynak elszigetelten a légürbe nyúló ormát.

Oh, miért nem lehettünk egyedül itt fenn ? Hogy 
a hegyek vílágelhagyatottságában, néma magányában 
élvezhessük a csúcspihenő boldog, diadalíttas perceit! 
De most idegen arcokat láttunk körülöttünk, idegenek 
beszéde törte meg a nagy természet néma csendjét. 
De talán még ha teljesen magunkban lettünk volna is, 
akkor sem lett volna itten maradásunk. Vajjon a 
Winklertoronnyal elértük-e törekvéseink végcélját ? — 
vajjon befejezést nyertek-e rajta a küzdelmek órái ? 
Eltölthetett-e a teljes siker és megelégedettség érzése, 
amikor e sziklatetőről körülhordoztuk tekintetünket !

Nem. Ott látjuk szemtől-szembe a mi hegyünk
nek két párját, a Stabeler- és a Delagotornyot; csak ha 
ezeket is végig bejártuk, amikor nem állanak majd többé 
utunkban magasba tornyosuló sziklák, akkor szállhat 
csak meg bennünket igazi boldogság s a teljes győzelem 
mámorító tudata. Addig pedig még hosszú s nehéz az 
út. Szédítő mélységek, vadul meredező sziklafalak 
választanak el bennünket további céljainktól.
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Ezért rövid idő múlva ismét útra készültünk. 
Velünk együtt keltek az idegenek is. Megkérdez
tük őket, hogy hová tartanak ? Ok is a Stabeler- 
toronyra igyekeztek. Hej, de sietésre fogtuk erre a 
dolgot! Hiszen épp azért indultunk oly hamarosan, 
hogy legalább túránk hátralevő részében élvezhessük a 
hegyek magányát. Mig az idegenek a kötél kífekteté- 
sével bíbelődtek, mi végig szabadon másztunk le a 
torony gerincletörésén, ami ugyan nagyobb vigyázatot 
igényelt, de egyúttal gyorsabban is ment. Szembe jöttek 
velünk német ismerőseink. Néhány szót váltottunk 
egymással, azután megint szétváltak utaínk. Ök mentek 
tovább a csúcs felé, mi pedig — mögöttünk hagyva 
a gerinc szikláit — a Stabelertorony felé folytattuk 
utunkat.

S mintha e pillanattal — hogy búcsúszót mond
tunk társainknak — túránknak egy uj szakába léptünk 
volna. Eddig a Vajolettorony-túráknak inkább az 
árnyoldalával ismerkedtünk meg: alattunk, felettünk 
folyton emberek mászkálnak, minduntalan köveket 
kapunk a fejünkre, lárma, kiabálás veri fel a sziklák 
csendjét.

De most végre mögöttünk hagytuk mindezt, — 
ismerőst, idegent, bántó lármát egyaránt. S ekkor 
a hegyek szentélyének mély áhítata szállt meg, 
most, mikor elfogott bennünket az érzés: egyedül 
állunk itt, e kihalt világban, magunkra hagyatva tapo- 
gatódzunk végig a szédítő sziklaösvényeken, magunkban 
vesszük fel a küzdelmet a nagy ismeretlennel, a he
gyek bizonytalanságával. Mert a sziklák vadonjának 
misztikuma, a mélybevesző tekintet nyomasztó érzése 
s a bércek közepette parányi mivoltunknak tudata 
akkor hatnak igazán lelkünk mélyéig, amikor nem 
Zavarja meg semmi azt a harmóniát, mely a hegyek 
vigasztalan elhagyatottságában és rideg csendjében él.

A Winfclertorony merészen feltörő csúcsgerin
cének tövében álltunk, — abban a kis nyeregben, ahová 
az alulról felhuzódó kéménysorozat torkollik. Innen az
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északi hegyfalba törmelékes szalag vezet ki. Ugyan 
ki merné még csak sejteni is, hogy itt a száz meg száz 
méternyi mélységbe közel függőlegesen leszakadó sima 
falban valóságos „utca“ visz át? Pedig úgy van. Hol 
szélesebb, hol keskenyebb, de rendkívüli exponáltsága 
mellett is végig jól járható párkány félkörben körül
vezet a toronyfalban annak túlsó oldalára. Szinte meg- 
hökken az ember, mikor ideérve, hirtelen egy hatalmas 
sziklatömeg bukkan fel a közvetlen átellenben. Mintha 
a semmiségből varázsolták volna elő, úgy jelenik meg 
előttünk egy csapásra az ideális meredekségben égnek 
szökő Stabelertorony. A két torony falai itt mintegy 
5—6 méterre közelednek egymáshoz, sőt valamivel 
alább annyira összejönnek, hogy egy hosszú lépéssel 
az egyikről át lehet jutni a másikra. S mégis, e közel
ség dacára is, mélyen — mélyen alattunk, vagy 30 
méterrel alább az a keskeny csorba, melyben e két 
toronynak párhuzamosan aláeső falai összeérnek. Iszo
nyatos rés tátong közöttük, test test mellett egyene
sedik ki a két torony nyúlánk termete, szinte vetél
kedve egymással: melyik a különb legény közöttünk? 
Valóban, ha innen nézzük őket, igen bajos eldönteni, 
hogy melyiket illeti kettőjük közül az elsőség?

Amilyen fantasztikus látványt nyújtanak az itt 
egymás mellett feltörő tornyok, épp oly kalandos az 
át jutás az egyikről a másikra. A Winklertorony körül 
futó párkány itt egy kis törmelékes térségben ér véget. 
Ennek peremén mindjárt magára vonja figyelmün
ket egy kis sziklatuskó, telis-tele aggatva apróbb, 
nagyobb kötélgyürükkel. Némelyíkök egészen megfe- 
hérült, szertefoszlott — talán már évek óta díszelegnek 
itt; van közöttük egész friss is — talán még csak 
tegnap fektette ki ezeket valaki. Az eddigiekhez óva
tosságból magunk is hozzáteszünk egy gyűrűt. A dupla 
kötél segít most le ahhoz a 8 méterrel alább levő kis 
kiugráshoz, ahol a két torony falai egészen egymáshoz 
közelednek. Egy hosszú terpeszlépés, — és Roman 
máris a túloldalon terem. Ott áll a Stabelertorony szikláin.
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Eredeti egy helyzet! A himbálódzó kötél áthi
dalja a két torony közötti űrt, s míg Roman már 
amott folytatja a mászást, én még innen, a Winkler- 
toronyról kisérem figyelemmel további mozdulatait, 
eregetem lassan utána a kötelet; az egyik toronyról a 
másikra biztosítjuk egymást mászás közben.

A Stabelertoronynak falában meredek és szűk 
kémény húzódik fel. Ez teszi lehetővé az átlépés után 
a további felhatolást. Jó 20 méter magas ez a hasadék, 
mely fent a Stabelertorony északi oldalán körülfutó 
széles törmelékpárkánynál ér véget. Az átellenből nézve 
ugyancsak borzongatónak látszik, amint Roman feldol
gozza magát a szűk kürtőben, holott annak átmászása 
a valóságban nem is bizonyult túlságos nehéznek. De 
mindenki tapasztalhatta, hogy a sziklák, akár csak 
néhány méter távolságból is, gyakran sokkal rosszabb 
képet mutatnak, mint amilyenek a valóságban. Amikor 
Roman kijutott a kéményből, s a felette beékelődött 
nagy kőtömbre letelepedett, éppen végére járt a 25 
méteres kötél. Most aztán én is átestem ezen az érde
kes részleten, s csakhamar együtt álltunk a Stabeler
torony széles törmelékpadján. Balra tőlünk szertehaso
gatott, omlatag gerinctaréj húzódik az orom felé. Át
keltünk annak túlsó, déli oldalára, s most előttünk tört 
fel a torony meredek végfala. Itt is egyenesen felka
paszkodhattunk volna, de mi tovább keresgéltünk balra, 
ahol egy keskeny párkány vitt ki a letörések felé. Egy 
keskeny kéményt vettünk, ott észre, mely közvetlenül 
a torony tetejének vitt. Jól jártunk a választással, mert 
e szűk és sima hasadék csakugyan kedvünkre való 
élvezetes izommunkára adott alkalmat. Egyes részletek 
közel járnak a függőlegeshez, ahol pedig a kémény falai 
rövid darabon összezárulnak, szinte úgy érezzük, mintha 
a semmiség felett függenénk, amint a nyitott oldalfa
lakon terpeszkedünk feljebb. A kémény egy kis bevá
gásba torkollt. Még egy meredek falacska állta utunkat 
s mikor ezt is legyűrtük, mienk volt a Vajolettornyok 
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középsője: fenn álltunk a Stabelertorony törmelék
borított tetején.

Letelepedtünk a szerte-széjjel heverő sziklatöm
bökre, s nézegettük a végtelen körben feltáruló pano
rámát. De bár a makulátlan tisztaságban ragyogó 
azúrkék égbolt alatt ellátunk a nagy messzeségben 
sejtelemszerüen csillogó jéghegyekig, s a szomszédban 
emelkedő dolomítszirtek mindegyike magában is mese
szerű látványt nyújtott — szemeink még sem a távol
ban kutatnak. A legmegkapóbb részletek, melyek fogva 
tartják tekintetünket, ott vannak a Stabelertorony köz
vetlen szomszédságában.

Emítt a közeli Winklertorony meredezik; karcsú 
oszlopa éppen a legsimább és legmeredekebb oldalát 
fordítja felénk. Amott pedig egy még ennél is képte
lenebből merész sziklaszál. Jó kőhajitásnyire sincs a 
teteje a karcsú alkotmánynak, mely szinte odatámasz
kodik fellegvárunkhoz.

A semmiségből nő ki, a semmiségbe tör fel; 
sárgás színben dereng nyúlánk obeliszkje, melyet épp 
a tetejében repeszt végig egy iszonyatos rés: így látjuk 
magunk előtt túránk utolsó célját, a Delagotornyot.

A mélyből most elmosódó hangok hallatszanak. 
Közelednek a Winklertorony felől utánunk jövők. 
Szedtük is mindjárt a sátorfánkat, nehogy megint ösz- 
szetalálkozzunk. Néhány lépés csak vissza, ahhoz a 
keskeny bemetszéshez, hová a csúcshoz felhúzódó ké
mény torkollt. Ez a tornyot itt egész testében ketté 
repesztí, úgy hogy e kis csorbából az északi oldalon 
ugyancsak egy meredek hasadék visz alá a torony
falban. Ebben bocsátkozunk most alá. A közepe táján 
egy áthajtó részleten a kötél segít le. Még egy kevés 
mászás, és lenn vagyunk a Stabelertornyot északi 
oldalán övező törmelékpárkányon.

Amint ezt követjük, megismétlődik az a meglepő 
jelenet, melyben már a Wínklertornyon volt részünk. 
Ahogy befordulunk a fal mentén, ennek sarka mögött 
egyszerre csak felszökik előttünk a Delagotoronynak 
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vadul égbetörő tilalomfája. De itt még az előbbinél is 
csodálatosabb a helyzet. Két lépés sincs a távolság, 
mely a hét torony szikláit egymástól elválasztja. Igaz 
ugyan, hogy bármily csekély is e két lépésnyi távolság 
a két torony között, egygyel még mindig sok lenne 
ahhoz, hogyha itt is szabadon a levegőn át kellene 
azt megtenni, mint ahogy a Winklertoronyról a 
Stabelertoronyra.

De mily szeszélyes játéka a természetnek. Épp a 
párkány magasságában egy hatalmas kőtömb ékelődött 
a két torony falai közé. Ott függ ez a szíklatuskó 
rendíthetetlenül a feneketlen mélységek felett, termé
szetes hidat alkotva a két torony között. Mert itt is 
még csak jóval mélyebben érnek össze ezeknek sziklái. 
Vagy 20 méterrel alább van az az éles bemetszés, 
melyben a két torony tömegei egymástól ketté válnak.

Kényelmesen lépkedünk át a lebegő hídon. Előt
tünk a túra utolsó felvonása, csattanója: a felhatolás 
a Delagotoronyra.

Még mindenki, aki a Vajolettornyok keresztezését 
tűzte ki céljául, a legnagyobb várakozással nézett ezen 
utolsó részlet elébe. S méltán. Mert ami most követ
kezik, az az egész túra legnagyobbszerü része.

Nem a nehézségekről beszélek, melyek itt valóban 
rendkívüliek. A helyzet, a felhatolás nagyszerűsége 
volt az, ami engem leginkább megragadott. S bár e 
kettő itt karöltve jár, én mégis különböztetni akarok 
közöttük; mert az egyik nem szükségkép feltétele a 
másiknak, s akárhányszor ütközünk egyebütt a szik
lákon nehéz helyekre, anélkül hogy ezek nagyszerűség 
vonásával is bírnának.

Én egy sziklasceneria nagyszerűségét a nagy mé
retekben tagozódó tömegeknek egymásrahalmozódá- 
sában látom, a mikor nem zavarják apró-cseprő rész
letek az egyöntetű nagyságban megnyilvánuló komolyság, 
nyugalom és méltóság hatását. S ahol a sziklamászónak 
ily nagyarányú helyzetek közepette kell megoldania 
feladatát, ott maga a mászás is nagyszerűvé válik.
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És egész ilyen a helyzet a Delagotoronynak innen 
végbemenő megmászásánál. Onnan, ahol szikláira lép
tünk, még mintegy 40—45 méter magasságban tört 
fel a nyúlánk sziklaszarv. De ez a nagy magasság nem 
az egymásfölé sorakozó aprólékos, kusza részletek 
sokaságából kerül ki. Fele magasságig egy fal, efelett 
egy hosszú hasadék: ebből áll a Delagotorony felénk 
fordított ábrázatának egész tagozódása.

Itt mindkettőnknek alkalma nyílik, hogy legjobb 
tehetsége szerint résztvegyen a munkából. Roman a 
szabad falakon jobb, én a kéményekben érzem magam 
biztosabbnak.

Sima kőlapokban épül fel az alsó meredek fal. 
Nem egyenesen visz fel rajta az út; épp a legnagyobb 
mélység fölé, jobbra kell rajta felkapaszkodni. Még a 
legrosszabb sem találna készületlenül, — oly feszült 
figyelemmel lesem Roman minden mozdulatát, míg 
továbbkúszík a lehajló táblákon. A kötél végére jár, 
mikor eléri a falat tetőző szellös erkélyt.

Most jön a második rész, a tornyot tetejéig végig
hasító szűk repedés. Mikor Eduard Pichl bécsi mérnök 
Hans Barth-tal együtt mint első hatolt fel innen a 
Delagotoronyra, bizony alig hitte, hogy e tettével soha 
nem múló népszerűséget szerzett nevének. A „Pichl- 
Riss“ . . . bámulattal ejti ki mindenki e nevet, amint 
végigsiklík tekintete a torony falára rajzolt hosszú, 
fekete sávon.

Az előttünk álló percek komolyságának tudatában 
láttunk hozzá az utolsó előkészületekhez. A köteleket 
felbontottuk teljes hosszukban, s áthúztuk azon az erős 
gyűrűsszegen, melyet már itt találtunk a falba beverve.

Néma csend uralkodott a sziklák közt. Sem a 
völgyek mélyéből, sem a közeli, távoli ormokról, egy 
árva hang sem hallatszott hozzánk. Éreztem, hogy 
egyedül vagyunk, amint indulásra készen felegyenesedtem.

Egy omlatag sziklaborda mögött vág a szikla 
testébe a Pichlrissnek aggasztóan szűk rése. Óvatosan 
simulva csúszom át a törékeny kőzetből összerakott
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bordán, még egy kissé feljebb kell tolódnom, — most 
végre elértem a hasadékot. Fél testtel beleszoritom ma
gamat; biztonságban vagyok.

A bal kar és bal láb erősen ékelődik a szűk résbe. 
De a test jobb fele künn lóg a mélység felett. És 
hozzá mily mélység felett! Ha letekintek, közvetlenül 
alattam, a jó 300 — 400 méternyire egyenesen letörő 
hegyfal tövében látom a Purgametsch-völgy végéből a 
tornyok alá húzódó fehérlő omladékhalmokat. S ebben 
a helyzetben visz fel a mászás a felettem toronyiránt 
felhúzódó szűk résben.

Annak, aki sohasem volt hasonló helyzetekben, 
bizonyára teljesen megfoghatatlan, miként lehetséges 
itt a biztonság érzetével végezni a nehéz sziklamunkát. 
Pedig úgy van. A beszorított féltest adja a biztos 
tartást. A jobb kéz és láb szerencsére hol a hasadék 
élén, hol kint a falban elegendő egyenetlenségekre talál, 
melyeken darabról darabra tólódom, terpeszkedem 
feljebb. Tűrhetően is megy, csak ne lenne oly rettene
tesen szűk ez a hasadék, mert a megerőltető folytonos 
tolódás, húzódzkodás ugyancsak derekasan megizzaszt. 
Néha alább is hagyok, hogy kissé kifújjam magam. 
Tekintetem most véletlenül a Stabelertorony felé téved. 
Sajátszerű kép akad ott eléje. A torony tetején szorosan 
egymás mellett mozdulatlan alakokat látok. Mind előre 
hajlik, mind erre néz. Nézik azt a bizonnyal izgató 
látványt, melyet a Pichlriss átmászása a szemlélőnek 
nyújthat.

A rámszögezett tekintetekből kiolvasom, hogy az 
már több a puszta kíváncsiságnál, melylyel minden 
mozdulatomat figyelemmel kísérik: ez már valóságos 
együttérzés a küzdővel, midőn érte félünk, reményke
dünk, — mintha öt buzdítani, segíteni akarnók.

De én erősnek érzem magam. Ne higyjék azok, 
hogy jelenlétükből akarok bátorságot meríteni! S azért 
vigan kiáltom feléjük: „Ugy-e hogy jólvégzem a dol
gomat ?“

S hogy ezt meg is mutassam, mindjárt folytatom 
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a kapaszkodást. Most végre jobban széjjelnyílik a ha- 
sadék, úgy hogy már az egész testet magába fogadja. 
Bátrabban folyik így tovább a munka, még egy utolsó 
erőlködés, — s most végleg kiszabadultam szorongató 
öleléséből; mellettem néhány lépésnyire a torony tetej ét 
koronázó kőgúla.

Hej! mily kimondhatatlan büszkeség fogott el, 
mikor felhágtam e kősziklára.

A Delago! a Delago! . . . kiáltoztam torkom 
szakadtából és meglengettem sapkámat a levegőben. A 
hegyek pedig visszhangzottak mindkettőnk örömkiáltá
sától; még távol egymástól, de együtt éreztük már a 
siker boldogságát. Aztán letelepedtem a hasadék szájához, 
s szép csínján bevontam a kötelet. Most Romanon 
volt a sor. Szuszogása előre jelezte közeledtét, s csak
hamar ő is szerencsésen kievezett a szűk hegynyilásból.

Kicsiny szigetecske az elnyelő űrben volt az a szikla
tető, melyet most magunkénak mondhattunk. Széltében- 
hosszában néhány lépés volt mindössze egész birodal
munk. Örömünk azonban nem ismert határt. — Nem 
a hírből, hallomásból ismert sziklaszörnyek vagytok 
már mínékünk, Vajolettornyok. lm, mi is átéltük 
rajtatok mindazt a szépet, amit eddig csak mint a jövő 
ígéretének csalóka délibábját festett le nekünk a re
ménység.

S hogy most a múlt vágyai végre valóra váltak, 
álljatok ti sudár kőoszlopok ezentúl is úgy előttünk, 
ahogyan eddig láttunk képzeletünkben: mint a viharral 
dacoló öserő, s a nehezen kiküzdhető magas célok 
jelképe.

A leereszkedés a Delagotoronyról már nem okozott 
sok gondot. Igaz ugyan, hogy bármerre tekintünk alá, 
mindenütt széditően szakadnak le sziklái, de a lemenetel 
útirányát eltéveszteni a szó szoros értelmében teljes 
lehetetlenség, s akármily meredeken esnek is le a falak, 
átsegít majd rajtuk a kötél. Vígan is megy lefelé a 
dupla kőtélen. Ott a hol függeszkedésre van szükség, 
már mindenütt kötélgyürüket találunk kifektetve. Néhol 
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tizet, tizenötöt is egy rakáson. Csakhamar már lenn 
állunk azon a törmelékpárkányon, mely átvezet a to
ronynak alsó, mélyen a sziklába vágott kéménysoroza
tába. Épp amint beléje akarunk bújni, süvítve csap le 
mellettünk néhány hulló kődarab. Jó lesz itt vigyázni. 
Tudjuk, hogy honnan jő e veszély. Az utánunk mászó 
társaságok valószinűleg épp most haladhatnak át a 
Stabeler- és Delagotorony közé beszorult kőtömbön. 
Minden kímozditott kő természetesen nekünk veszi 
útját, minthogy az alsó kéménysorozat épp a két torony 
közötti bemetszés folytatásában fekszik. Szerencsére 
egyik sem ér bennünket a hulló kövekből, s mi sietve 
folytatjuk a leszállást. Sorban vonulnak el előttünk a 
Delagotorony rendes útjának nehezebbnél nehezebb 
részletei, a „Glatter Ríss“, a „Glatter Kamin“ és a 
még mi néven nevezendő egyéb sikos és áthajtó szikla
kürtők, melyeket azonban most lebocsátkozás közben 
— kötélen függeszkedve — természetesen mind könnyű
szerrel győzünk le.

Az alant álló Roman kiáltása jelzi, hogy végre 
az utolsó kéménynél állunk. Lesiklunk ebben is, és 
most sietve, futva ugrálunk lefelé, hogy minél hamarább 
elkerüljünk a torony sziklái alól, mert itt-ott még lecsap 
mellettünk egy-egy eltévedt kögolyóbis.

Most végre elértük az utolsó párkányokat, végig 
szaladunk rajtuk, s ismét ott vagyunk a reggel óta 
magukra hagyott zsákjainknál.

Délután 1/4 6 óra . . . Nyolc óra telt el mászással, 
pihenéssel, várakozással azóta, hogy reggel e helyről 
útra keltünk.

A késő délutáni órában megint felvette a völgy 
elhagyatott, kihalt képét. Most nem nyüzsögtek, jártak- 
keltek, kurjongattak itten az emberek mint reggel. 
Csak alább láttunk néhány árva alakot, amint lassan 
botorkáltak lefelé a Santnerpass felől kanyargó ösvé
nyen ; a magasból pedig néha-néha elhaló zsongást 
hozott le hozzánk a szellő.

Feltekintünk. — És ekkor megkapó látványnak
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lettünk szemtanúi . . . Néztük a tusát, melyet néhány 
ember vívott a Delagotorony szikláival.

Ok voltak, ismerőseink; már leereszkedő félben, 
de még jó magasan a torony falain. Csak mint apró 
pontocskák látszottak, szinte a sziklához tapadva az 
iszonyatos mélységek felett. Néha valami fehérlő, haj- 
szálfinom fonál villant meg . . .; kötelüket vetették ki 
újból, amint fokról fokra bocsátkoztak alá a letöréseken.

Egy ideig még néztük ezt az izgalmas mozgást, 
mely szinte életet vitt a Vajolettornyok mozdulatlan 
merevségébe. Integettünk a magasban küzködőknefc; 
hosszan hangzott válaszuk a falak között.

Indultunk; előttünk a völgy, biztos utaival.
A mai nap története, éleményeivel, kalandjaival, 

küzdelmeivel befejezést nyert . . .

A Rosengartenspitze (2981 m.) 
keleti fala.

(K. R.) Napfényben úszó dacos bércről és utolsó 
nagy csatánkról, melyet a nyáron a sziklákkal vívtunk, 
akarok szólni: a Rosengartenspítze keleti faláról. Fel aka
rom idézni a múltból annak minden örömét, s felkeresem, 
hol született meg az első gyönyörűség, melylyel e hegyi 
utunk megajándékozott.

S ekkor meg kell válnom a nyárnak nevető de
rűjétől, Dolomitbércek szingazdag világától, — gon
dolataim messze-messze szállnak, elfeledett, szürke 
köznapokra, ami otthonunkba, mikor hosszú téli esté
ken együtt ültünk ketten testvérek, szövögettük az elfá
tyolozott titkos jövőnek merész álmait, s először beszél
tük meg közös tervünket. Ekkor kezdődtek már talán 
e Rosengartentúránk gyönyörűségei is. Tündöklő nyári 
napnak ígérete jött elénk s elszállt e néma szirtfalhoz 
vágyódó üdvözletünk: légy miénk!

De hadd kezdjem inkább ott, midőn reálissá vált 
a kép, melyet rajongó képzeletünk festett elénk, —
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azon a nekem oly emlékezetes augusztusi estén, midőn 
ott bandukoltunk a mormoló Rio di Sojal mentén az 
elcsendesedő Vajolet völgyben, s először pillantottuk meg 
az égnek törő sötét falat.

A homályban széles sziklaeröd emelkedett előt
tünk, — tagolatlan sima bástyafal, mely fölé gyönyö
rűen ivezett kupolát helyezett a természet.

Mint egy hegyvílágnak ura állt előttünk e bérc; 
alakjában csupa erő és hatalom, arányaiban megdöb
bentő, megsemmisítő, környezetében egyedül álló, pa
rancsoló és fenséges. Körötte minden szolga, minden 
alacsony; sem a Cigolade, vagy a Címe dei Mugoni, 
melyek hozzája felérhetnének, sem a Coronelle, mely 
mérkőzhetnék a Vajolet völgy fejedelmével.

„Ez a Rosengartenspitze keleti fala . . . “ mondogat
tuk halkan egymásnak. De szavainkban nem az önbi
zalom,, hanem a meglepetés, az aggódás hangja szólalt 
meg. Úgy látszott mintha ezen az elriasztó, bevehetet
lennek látszó falon csak Jákob angyalainak létrája 
segíthetne át. Vajjon lesz-e bennünk erő és tudás, hogy 
vágyaink és akaratunk eme útján is győzelemhez érjünk ?

De azután magunkra parancsoltuk, hogy szeme
ink hazudnak, hogy velünk az esthomály csak gonosz 
tréfát úz. Hiszen tudtuk, hogy nem egy bátor csapat 
egyengeté már útját e sziklaösvényen, mióta az angol 
A. G. Raynor és J. S. Phillimore, Antonio Dimai és 
Luigi Rizzi vezetőkkel Í896. augusztus 27-én megol
dották a Rosengarten—Dolomitoknak eme legnagyobb- 
szerü problémáját. Elaltattuk aggodalmainkat; minek 
is törődnénk a holnaputánnal ? — ki tudja, mint fog 
végződni a holnap, mikor majd annak a lelkes csoda
gyermeknek nyomába akarunk lépni, ki innen a Sojal 
Alpe szegényes viskóiból egyedül indulva kalandos 
útjára, elsőnek merte megzavarni a Gartlt őrző három 
bálványnak néma merev álmát . . .

Georg Winklerre gondoltunk.
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Eltelt egy nap. Első diadalunk a Rosengarten 
hegyeiben Similde lovagjaivá ütött; a Vajolettornyok 
sikeres meghódítása után hazatérőben völgynek szállot
tunk alá. S megint elközelgett az est, az ünnepélyes 
csendes este, mely a pihenni térő nagy hegyek közt 
mindig oly szent, oly magasztos.

A Vajolet völgyet keletről határoló csúcsokra, a 
Kesselkogeltől a Socordáig már ki ült a búcsúzó esti 
fény. Álmodozva hallgatják a hegyek az alkonynak 
halkan mélázó altató dalát; a színek felolvadnak 
széles békítő akkordokban, magasztos lágy harmóniába. 
Csak a távolból világítanak a Pálának piros sziklái, 
melyeket mint olvadó ércnek csatornái, izzó jégvályuk 
szelnek át.

S volt valami öröm és szeretet ebben a búcsú- 
zásban. Oh hányan és hányan kísérték velünk hálával 
a tovasíető tűzgolyót útjában a nagy hegyek mögé, a 
lassan halványodó égboltnak határáig. Hányan és 
hányan voltak velünk ez órában oly boldogok e kővé 
meredt világ közepette; hisz mindenki csak áldja emlé
két e nyári napnak, mely a Rosengarten vándorainak 
ismét annyi tiszta örömet és gyönyörűséget hozott.

S mikor lepihen a nagytermészet Laurin elnémult 
országán, midőn e vadul ágaskodó sziklavilágban is 
szerte a béke és nyugalom lesz úrrá, s csak a Rio di 
Sojal habjai csacsognak még, Laurin kis manója bújik 
tán ilyenkor elő földalatti rejtekéből, az üres hegyeknek 
csarnokából, s most nagy morénatömb alól hallgatódzik, 
mit mesél neki ez a beszédes víláglátott patak: látta, 
hogy ma hajnalban, alig hogy a napnak első sugarai 
felszöktek a Rosengarten csúcsainak homlokára, apraja- 
nagyja, öreg férfiaktól szőke gyermekekig, kisebb na
gyobb csoportokban, mintmegannyi dolgos méhraj, 
sietett a magasba, völgyek kopár omladékán, csúcsok 
kietlen falain — rózsát keresni.

És midőn alkony borúi a tájra, visszatér mind- 
annyía, oly boldogan, mert megtalálta abban a hideg 
és puszta világban a boldog életnek rózsáit: az őszinte, 
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megelégedett szivet, s a derűs kedélyt. Beletódúlnak 
abba a kis hajlékba, melyben csak úgy zümmög és 
zsibong az életöröm és jókedv, akár csak forrongó 
méhkasban. A sok idegen, kit a vendégszerető Vajolet 
Hütte estére befogad, ilyenkor mint egy nagy család 
— piros bor mellett, piros jókedvében — nevet és örül, 
mintha már elfeledték volna a nehéz percekét, melyeket 
magával hozott a nappal s azokat a nehéz feladatokat, 
melyekkel a holnap még vár.

Ily élénk forgalmú menedékházban, mint a Vajolet 
Hütte, bizony nem egy új arcot hozott közénk a mai 
nap, s nem egy ismerős alak hiányzott a tegnapiak 
közül asztalunk mellől. A mi társaságunk azonban 
estére ismét együtt ült a menház egyik kedélyes 
sarkában, s mig a többiek köröttünk tervezgettek, 
vitatkoztak, tanakodtak, nekünk mindezzel nem volt 
dolgunk. Hisz már réges régóta megállapítottuk holnapi 
teendőnket. Vajjon a Rosengartenspitze keleti falával 
melyik környékbeli túra versenyezhetnék nagyszerűségben 
és szépségben ? E falban véltük fellelni a letűnő vakáció 
küzdelmeinek méltó zárókövét, koronáját, mely ragyo
gásával mindenkoron képes lesz visszaidézni emlékeze
tünkbe, mi szépet, gyönyörűségest adott nekünk az 
idén ifjúságunk egy boldog, fényderüs nyara.

Későre járt már az óra, midőn oszlott a társaság. 
Elnémult minden a menház körül, minden elhall
gatott, mire kivonultunk a szabadba, a kristálytiszta 
augusztusi éjbe. A Gartlból hús légáradat szállt alá: 
minden rózsaillatnál is kedvesebb, tisztább lehellete a 
nagy hegyeknek. Mozdulatlan álom, béke, szelídség 
nyugszik szerte a csúcsokon; és mégis, nyomasztó 
sötét tömegeik láttára néha-néha, mint halvány felhő
foszlányok vonóinak végig lelkünk derűjén a gond, az 
aggodalom. De e sötét óriások felett is ott ragyogott 
ezernyi csillagjával, csodájával a mélységes égbolt, 
melyre oly sokszor tekint a veszély és csüggedés per
ceiben a hegyek vándora, mert az erőnek és bizalom
nak örök forrása van ott, — a magasban.
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Í9Í0. augusztus 26.
Felhőtlen kék égen ragyogó nyári nap született; 

felszökött a fény a Rosengartenspitze homlokára és 
sötét keleti falán lassan pergett alá, mint olvadó arany, 
a fiatal reggeli napsugár.

Hát a falnak ostromlói hol késnek ? Meghátráltak 
vajjon ? Hol a bátorság, mely felvenné a harcot az 
erősen vértezett kőóriással ?

Most, a nyárnak utolsó és legkomolyabb napján 
megszégyenítő lassúsággal akart megindulni a menház 
egyik szobájában az ébredés. Részvétlenül berregett az 
ébresztő óra, és félálomban olyasvalamit lehetett hallani, 
hogy a Rosengartenspitze keleti falára indulni még 
nagyon is ráérünk. Bennem volt még a legtöbb ember
ség, — s bár jó késéssel — elsőnek szaladtam ki a 
hideg reggelbe.

Társaim csak akkor kezdtek mozgolódni, midőn 
elhoztam nekik a legszebb nyári reggelnek hírét. Ennek 
már az álomszuszékok sem tudtak ellent állani; mert 
ki tudja, mikor kedvez nekünk ismét a szerencse nehéz 
vállalkozásnál ily tiszta idővel mint ma, midőn a 
Rosengartenspitze keleti fala állt program műnkön.

A „Turmfalké“-k, melyek naponként a Vajolet- 
tornyok körül szállingóznak, már rég kíröppentek a 
menházból; a „Talbummler“-ek már valahol Mazzin 
felé járhattak, sőt épp most indultak neki a Gartlba 
vezető ösvénynek azok a jámbor ,,Jochfinké“-k is, kik 
tegnap este mellettünk az asztalnál majd hogy bele nem 
őszültek annak gondolatába, hogy a Santnerpass veszélyei
vel ma csak egyetlen vezető kiséretében kell szembeszáll- 
niok. Csupán néhány „Hüttenwanze“ kényelmeskedett 
még reggelije felett és ezeknél bizony mi sem voltunk egy 
hajszállal sem különbek, mi, a bősz „Felsenstürmer“-ek, 
a Rosengartenspitze keleti falának mai aspiránsai.

Pontban 7 órakor índúltunk útnak négyen; raj
tunk testvéreken kívül német ismerőseink közül még 
a drezdai „egyedüljáró“ s az a nagy szál bajor, — kiket 
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tegnap a Vajolettomy okon boronáltunk össze,— készültek 
e túrára. Bár együtt mentünk, természetesen épp úgy 
mint tegnap, egymástól függetlenül, két külön csoport
ban szándékoztuk átmászni a falat.

Hogy késönkelésünket lehetőleg jóvátegyük és a 
késést némileg behozzuk, nagy léptekkel vágtat el 
kötelekkel felvértezett csapatunk. A hideg miatt zsebe
inkbe mélyesztettük kezeinket s ez oly flegmát kölcsön
zött a társaságnak, mintha mindennapi dologra készü
lődnénk. Pedig ritkán indúltunk nagyobb kétkedéssel 
és bizonytalansággal útnak, mint e túrának. Oldalt 
tekintve még jobban érvényesült a fal meredeksége, 
mely 70 °-nál sehol sem kevesebb; láthattuk simaságát, 
tudtuk, hogy ami a felmenethez csak használható, az 
minden előttünk van; rejtett kibúvók, menedékutak itt 
nincsenek.

De azért magában egyikünk sem akarta feladni 
a győzelem reményét, hisz a hegyekben a távolságok 
annyira csalók, hogy a hegymászónak csak a kézzel
foghatóban szabad hinnie. Hozzá meg az idő is oly 
ragyogó és meleg volt, melynél kedvezőbbet nem is 
képzelhettünk. így a bizalom is lassanként visszatért 
közénk, minél tovább bandukoltunk scarpettieinkben a 
Tschagerjochpass felé vezető ösvényen, s biztatgattuk 
egymást, mint azt Wolfhart vitéz a Rosengarten-monda 
kétkedő hőseivel tévé:

Ohne Zagen auf zur Fahrt, 
Díe Wunder zu betrachten, 
In des Berges Schachten.

Már úgy húsz perc múlva hátat fordítottunk a 
Fassa völgy felé táruló remek kilátásnak és fűvel átnőtt 
törmelékes háton a fal felé irányítottuk lépteinket. 
Innen a közelből már a részletek is megnyílnak. Kutató 
szemmel tanulmányoztuk a felmenet irányát, mely a 
fal tagolatlanságánál fogva elég egyszerű.

A fal alsó negyedét egyenesen kell átmászni; 
innen igen hosszú oldalmenet vezet ferdén jobbra felfelé, 
a falnak felső szakaszában felhalmozott legnagyobb
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nehézségei alá, hol egy igen meredek táblás részlet be 
hoz a Dolomitoknak egyik legnagyobbszerü, 120 méteres, 
közel függőlegesen aláeső kéményébe.

Félórával a menház elhagyása után a fal 
aljában álltunk, de még hosszú darabon botorkáltunk 
fel s alá a törmeléken a fal mentén, míg végre úgy 
találtuk, hogy a beszállásra legalkalmasabb helyhez 
jutottunk.

Mialatt a kötelet derekunkra fűztük, úgy alkudtam 
ki Gyulával, hogy a kémény bejáratáig én vezetek, 
ott meg majd ő vált fel engem. Én a kitett falakon 
szeretek elöl járni, Gyula pedig született kéményseprő. 
Ez alatt a mi két németünk is tisztába jött egymással; 
megindulhatott a menet. Bár a két csoport teljesen 
függetlenül és külön mászta át a falat és mindegyiknek 
önállóan kellett a fal nehézségeivel megküzködnie, s 
nem segített egymásnak, legfeljebb tanáccsal, — mégis 
oly tervszerű volt az együttműködés, akárcsak összeta- 
núltunk volna.

8-kor már ott kapaszkodtam az első sziklákon. 
A falból csenevész sziklaborda ugrik elő, melynek 
mentén fűvel tarkított sziklákon könnyen jutok a ma
gasba. Az első kötélhosszak oly menedékesek, akárcsak 
egy nagy oltár lábaihoz járuíó alázatos lépcsőfokok.

De már az első keskeny szegély felett az első 
tilalomfa. Legfőbb ideje; már szinte elhíztuk magunkat. 
Sima fekete falgyürü alatt állunk; a párkány mindkét 
vége hamarosan elvész a falban. Tehát kitérni többé 
nem lehet; ezen a sima meredekségen kell magunkat 
átküzködni, toronyíránt felfelé. Itt végre igazában meg 
fogunk ismerkedni a keleti fallal.

Állásomból egyenesen próbálok felhatolni. Kacagva 
veri vissza támadásomat a fekete páncél. Szerencsére 
nem engedett magasra, — csak néhány méternyire 
sikerült feljutnom. Ott fenn átfüggő falak alá értem 
volna, s ki tudja meg lett volna-e ujjaimban az a finom 
tapintat, hogy e minimálisnál is apróbb támpontokon 
vissza szálljak arra a légiesen keskeny párkányra, melyről
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elindultam. De annyit legalább elértem, hogy megláttam 
felülről a falnak balfelében a kibúvót. Hívásomra már 
is kikezdenek vele németjeink, s mire leértem a sikertelen 
kísérlet után a párkányra, már a második is ott ka
paszkodott a meredélyeken.

Bizony! a falnak ez a része sem látszott barát
ságosabbnak. De itt legalább tehetséges volt keresztülvágni 
magunkat. Már az első fogás oly magassan függ a 
falon, hogy máris azt hittem, hogy bátyám vállaival 
kell a rövidséget megtoldanom.

De a párkány erre nagyon keskeny; inkább 
megbíztam Gyula biztosításában. Szinte ugranom kellett, 
mire meg volt az első fogás. Utána már valamivel jobban 
megy, de a fal rettentően kitett és majdnem függőleges ma
rad. A fogások ugyan elég türhetők, de mikor a fal annyira 
eltaszít magától. S ez így tart egy teljes kötélhosszon át. 
Már sarkában vagyok az előttem kúszó óriás nürnber
ginek, aki éppen a fejem felett áll. Szinte borzongató 
látnom, mint nyújtózkodik a nálamnál két fejjel maga
sabb bajor a fogások után; hogyan fogom akkor én 
azokat elérhetni?

Már belátom a további részleteket is; fent majd 
kissé balra kell térnem, de a könnyebb terepet a sok 
laza és törékeny kő teszi veszélyessé. Kinyújtom karo
mat az utolsó megváltó felhúzódásra; a kis drezdai is 
épp e pillanatban ért fel a következő magasabbik pár
kányra. Hallik már a figyelmeztető szó. Hiába, — későn. 
A legnagyobb figyelem és elővigyázat mellett is, — tán 
a kötél indította meg, — elszabadul egy dió nagyságú, 
kis kósza kő; 30 méteren átsüvítve épen bal kezemre 
hull. De a metsző fájdalomnál is parancsolóbb az élet
ösztön ; görcsösen markol a kéz a sziklába s még 
sikerül az utolsó, mentő felhúzódás.

Jó, hogy még itt fenn ért e kis baleset; lejebb 
bizonyára megakadtam volna a falban. Baj, hogy 
nálunk nincs egy csepp víz sem; még hó sincs semerre. 
Visszatérésre azonban ez még nem volt ok. Amennyire 
lehetséges volt, kítisztitottuk és rendbehoztuk a sebet.
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Vezetésről azonban — legalább egyelőre — szó sem 
lehetett. Gyula ment hát előre a következő párkányig, 
s én merev kézzel követtem őt.

Mögöttünk volt túránk első szakasza. Ejnye — gon
doltam — ha már a legszelídebb része is oly barátságosan 
fogadott, minek kell jönnie még ezután ? De aztán széjjel
néztünk a gyönyörű szép nagy világba, felkerestük mélyen 
alattunk a Sojal Alpe viskóit, bejártuk a feltáruló verő
fényes panorámát, melyben mind fenségesebben bonta
kozik ki a királyi Marmolatának tündöklő jégvilága; 
ilyenkor hamar elfelejtém a nyílaló fájdalmat, mely 
lassan elhallgat, s halkan bizsergő intő szóvá válik. 
De lám — nemsokára ez is felhagy, ujjaim ismét hajlé
konyak lettek, úgy hogy szó nélkül siettem előre; újból 
átvettem a vezetést.

Most következik a falnak második részlete. Abból 
a kis odúból, hol mind a négyen együtt kuporogtunk, 
ártatlanul kezdődő traverz visz széles párkányon jobb 
elé beljebb a falba. De vigyázat! Itt állunk az egyetlen 

pontnál, hol el lehet véteni az utat. Két párkány veszi 
itt kezdetét, melyek párhuzamosan szelik át jobbra 
felfelé húzódva a falat. Munkamegosztás végett mind
egyik csoport egy-egy párkányt vesz támadásba. Hogy 
a felső elérhető legyen, sima kéményen kell fel- 
küzködní nagy kőtömbhöz. De nini! Addigra már a 
másik csoport elfakult kis jelzöpapirt fedezett fel az 
alsó párkány bejáratánál. Sajátságos sziklaalakulat képezi 
a következendő útrészletet; ily sziklaösvényen alpín pá
lyánkon még aligha jártunk. A német „Rampe“-nak 
nevezi; magyarul falráncnak mondhatnók, melyet a 
hegy tömegének falától elvált második falréteg rézsút 
emelkedő pereme alkot. Átmeneti alakulat a vályú és 
a párkány között, de nem vág be a hegy testébe, 
hanem vele párhuzamosan, annak oldala mentén emel
kedik lassanként.

E falránc, — ha nem is a legnehezebb, de igen ha
tásos és páratlanul nagyszerű szakasza túránknak. Függő
leges, szinte átdülö falakon vezet át egy borzalmasan
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nagyszerű sziklacirkuszba s amellett lábaink alatt 
mindvégig nagy mélységek kísérnek. A legérdekesebb 
és izgatóbb helyzetek követik egymást gyors egymás
utánban. Hol egész keskeny párkányok, hol rövid 
vályuk, meredek magas kémények váltakoznak. Néhol 
— nagy ritkán — kiszélesedik a hasadék, másutt meg 
oly keskennyé lesz, hogy csak az ujjhegy fér a repe
désbe; olykor ismét az egyik láb szorul be, a másik 
pedig kifügg a mélység fölé, míg máskor oly éles 
taréj szökik fel, hogy csak a térdek és a tenyerek 
szorításával jutunk rajta tovább. A hosszan elnyúló 
falránc nemcsak mind mélyebben és mélyebben visz be 
a fal szivének, hanem magassága is nőttön nő.

Nagy táblás sziklafejhez értünk, mely a falránc 
végpontját jelzi. Mögötte hirtelen visszanyomulnak a 
fal sziklái. Sekély bemélyedést veszünk észre, mely 
egyenesen húzódik alá a letörő falban. A kőtuskó 
mögül nem is látható a továbbmenet s az itt várakozó 
társ csak a kötél lassú fogyásából  fogja sejteni, mily 
nehéz munkája lehet az elülhaladónak, midőn rátért 
arra az elvesző kis párkányra, mely kivezet a látha
tatlanba. A. rendkívül exponált párkány a középen még 
meg is szakad, úgy hogy egy valamivel mélyebben 
húzódó keskeny sziklaszallagra kell ereszkedni, mely a 
kínos 15 méter után végre kis térségre juttat. Mint a 
falífecske fészke, úgy húzódik meg ez a meredélyek 
közt, melyek fölötte nyílegyenesen szöknek a magasba 
s alatta széditően esnek a mélybe, honnan közvetlenül a 
lábunk alatt megcsillanó Vajoletvölgy fehérlö törme
lékére látunk. A másodiknak most elő kell bújnia a 
tömb mögül biztos rejtekéböl s utána kell jönnie társának, 
mert nem igen akad előímászó, aki ily távolságról biz
tosítva. szívesen kezdene ki azzal a nehéz kéménnyel, 
mely végre kis törmelékfoltra hoz.

Engedtünk e pihenőhely csábításának s leeresz
kedtünk néhány pillanatra erőt gyűjteni s széjjel néztünk 
környezetünkön, tudván hogy a következendő nehéz 
órákban erre alkalmunk amúgy sem lesz.
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Fejünk felett a vagy Í50 méter magas falpáncélon 
túl amaz óriási törmelékes katlan, m ely a Rosengarten
spitze harangalakú csúcstömbjétöl délre vág a hegy 
testébe. Alatta sima és fehérre koptatott sziklák esnek 
alá álláspontunkhoz, hol rövid kis vályu fogja össze a 
katlanból aláfolyó hóvizet, vagy az aláeső köveket. De 
ez a vályú is leszakad mellettünk s lövegei nagy ívben 
repülnek ki az űrbe, s anélkül, hogy érinthetnék is útjok- 
ban a falakat, gyarapítják a völgynek törmelékét. Most 
azonban minden csendes volt körülöttünk s nyugodtan 
nézegethettük a bennünket körülvevő sziklacirkuszt. 
Áttekintettük a bennünket a felső katlantól elválasztó 
végső falrészletet. Leírhatlan az a benyomás, melyet e 
sziklatáj bennem keltett. A természet, midőn itt felet
tünk a környezetet megalkotá, mintha takarékoskodott 
volna a részletekkel. Csupán a kereteket vonta meg, 
a körvonalakat rajzolá, melyeket óriási méretekkel 
töltött ki. Tekintetünket főleg a sötét hasadék tar
totta fogva, mely felettünk nyílegyenesen mutatta az 
utat a törmelékkatlan biztos kikötőjébe. Úgy látszott, 
mintha a természet is jelezni akarta volna azzal a 
falon végighúzódó függőleges fekete vonallal, hogy ami 
ezután következik, az mind rendkívüli, hogy túránk e 
harmadik periódusával a nehézségek oly világába 
lépünk, amilyenekkel eladdig aligha küzdöttünk.

Véget szakítottunk a pihenőnek. Ha lenni kell, 
legyen meg mielőbb; ne halogassuk gyáván a veszélyeket. 
Átlépjük a szűk couloírt. A túlsó oldalon nagy habos 
kőtömbök, sima vízszintes sziklalapok várnak, melyek 
kényelmes biztosításra adnak alkalmat a következendő 
nehéz munka közben. De innen alulról nézve mintha 
a sziklák vesztenének meredekségükből; a kémény 
sem tűnik innen oly borzasztónak. A nehézségek tehát 
költöttek, gondoljuk s örülünk előre, hogy kellemesen 
csalódtunk.

De Ítéletünk hamis volt és elhamarkodott. A fal, 
mely felettünk feltör s mely bennünket még a kémény 
szájától elválaszt, jó 35 m. magas; hajlása alig tér el
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a merőlegestől. Lehet 80°, sőt tán még több is. Még az 
is, ki megszokta a Dolomitokban a függőleges mászást, 
gondolkodva fog állni e fal aljában.

Gyula erős állást foglal a kőlapon; útnak indulok. 
Ami nehézséggel fal csak védekezhetík, ez itt mind
azzal felfegyverkezett. Lassan, óvatosan dolgozom. Nincs 
miért sietni, de van mit veszteni. Fogások bár vannak, 
de ezek gyarlók, simára csiszoltak és hozzá ugyancsak 
el vannak szórva. Növeli a nehézségeket a példátlan 
meredekség, mely kilök az űrbe, úgy hogy mindig 
fogni kell a falat. És végül az expozíció! Bár nem 
ismerek szédülést, alig merek visszatekinteni Gyulára. 
Közöttünk nő-nő a távolság, a mélység vonz, csalogat, 
hív, a feneketlenségből pedig már csak a Vajolet völgy 
omladéka világit fel hozzám. De a kötél hamar fogy; 
Gyula kiáltása figyelmeztet, hogy már végére jár. 
Éppen hogy elérhetem még azt a picinyke kis odút, 
melyben alig hogy lábaimnak van szűkösen helye, s 
legalább egyenesen meg tudok állani, de igy is legfel
jebb egy kézzel szabad eleresztenem a falat. Helyzetem 
olyan, mint azoké a kis szobrocskáké, amilyeneknek a 
csúcsíves templomok apró fülkéiben ugyancsak apró 
polcot juttat az építész. Mozdúlnom, lábat váltanom 
nekem sem lehet, s a legnagyobb erőlködésembe kerül 
félkézzel feszesen tartani a kötelet, melyen most bátyám 
követett. Éreztem, hogy itt egymásnak kötéllel való 
bíztositása már erősen azon a határon mozgott, mikor 
már alig remélhető, hogy az komoly esetben is meg
feleljen rendeltetésének. Olyan helyzetben voltunk, 
melyben csakis kölcsönös derekasságunkban volt szabad 
bíznunk.

Végre alattam állt Gyula. Hogy folytathassam a 
mászászt, neki kellene most elfoglalni állásomat. Csak
hogy ezt megtenni teljes lehetetlenség volt: a talpalattnyi 
kis odúban nem lehetett helyet cserélni. Ami most 
következett, az a legborzongatóbb játék volt; ezeknél 
nehezebb perceket tán soha át nem éltünk, de sohasem 
dolgoztunk oly biztosan, hidegvérrel, idegesség nélkül. 
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Gyula láthatatlan támpontokon mellém kúszik. Erős 
kézzel fogom derekán a rövidre fogott kötelet. Majd 
átmászik felettem; fölém került. A falból még tizenkét 
méter van hátra. Alsó része igen válságosnak látszik; 
de baj esetén talán még meg tudnám ily közelről 
tartani. Utána már alább hagy a meredekség, de ott 
meg simaságával védekezik a szírt. És most, mikor 
túl estünk a legrosszabbján, s nem tartotta többé lekötve 
összes érzékeimet a nagy veszélynek kínzó tudata, 
izgatottság, idegesség jött rám a felettem küzködőnek 
láttára; sokkal jobb az előlmenőnek, mint annak, aki 
alulról néz végig ily nehéz műtétet. Végre Gyula az 
első némileg biztos helyre ért, berántja a kötelet, néhány 
pillanat múlva mellette termek. Mögöttünk alpín pá
lyánknak tán legizgatóbb, legnehezebb percei.

De csak néhány kényelmes, gondtalan lépés, és 
máris ott terpeszkedik előttünk az a hírhedt, sötét kürtő, 
melyről legendákat meséltek nekünk, mint szív, kar és 
tüdő egyik leghatalmasabb próbakövéről, az ügyesség, 
akarat és erő legkeményebb iskolájáról. A kémény 
magassága teljes 120 méter; jobb falát a csúcs masszívja, 
bal oldalát gigantikus, száz méteren felüli elvált szikla
lap alkotja, melyet sajátságos alkatánál fogva, — bár 
nagyon drasztikusan, de találóan „Wiener Schnítzel“- 
nek nevez a német humor. Sajnos, a mennybéli szakács 
elmulasztotta panirozni és igy a kémény bal fala csak 
oly sima, mint a jobbik, — a szegény hegymászók 
nagy bánatára.

Mit érezhetett az a rettenthetetlen cortinai dalia, 
mikor elsőnek vette fel e sötét kürtő hatalmaival a küz
delmet, mily lelki erőt rejthetett e férfi szivében, midőn 
nem hátrált vissza ezen ínfernális hasadék elől, melynek 
mélyében legkegyetlenebb fegyvereit rejté a keleti fal ?

És higyjétek el, aki Antonio Dimaít ezen utján 
követi, — akárhányadik is legyen, — bizonyára nem 
lesz gyáva, gyenge ember.

Jó, hogy a kémény eleje még nem oly vissza
utasító, sőt elég hivogatónak látszik, mert különben 
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már elején elvenné a bátorságot, mire pedig fennebb 
nagy szükség van.

A beszállásnál a kémény elég mély. Fogások, bár 
simák, de vannak; a magassággal azonban a helyzet 
egyre súlyosabbá lesz. Támpontok csak elszórtan akad
nak, ezek is hitványak és lecsiszoltak. Legtöbbnyire 
hát, térd és kar feszítése visz függőlegesen a magasba. 
Jó szerencse még, hogy 15—20 m. távolságokban rend
szerint akad félig-meddig biztos állás, honnan a most már 
mindvégig elől menő Gyulát biztosíthatom. A kémény 
mélysége 1/2 2 m. közt váltakozik, ítt-ott áthajlóvá lesz.
A szédületes expozíció elől ugyan a kémény fenekére le
hetne menekülni, de ott a biztonság árát a rendkívüli 
megerőltetéssel kell megfizetni. Azért a bátor inkább a 
kémény külső szélét választja, hol ügyesség és merészség 
lépnek jogaikba. A legnehezebb az a hely, hol a sekély 
kéményfalak közé éles taréj ékelődött és igyekszik 
letaszítani a küzködőt. Amott feljebb ismét áthajlóvá 
lesz a kémény; s bár én lejebb vagyok Gyulánál, ő 
mégis kijebb van felettem, mert a kéménybe szorult 
tömbök kikényszerítik őt a mélységek fölé. S míg én 
lenn várakoztam, tán szép lett volna kitekintenem 
a sötét, nedves kürtőből, mint komor keretből, nap
sugárban fürdő tájakra, a Larsec ormaira; az én szemeim 
azonban csak e sötét kéményben jártak, csak néztem 
azokat az idegesen kalimpáló lábakat, amint hiába 
keresnek látatlanban hitvány támpont után a sima 
sziklán. Hiába! tehetetlen vagyok; a mélyből nem 
segíthetek. Még mozdulnom sem szabad, helyemet sem 
hagyhatom el; elfog a hideg verejték, s izgatottan 
kapaszkodom a szilárd sziklatuskóba, erősebben, gör
csösebben szorítom a kötelet. Ez lehet most az én 
egyetlen, csekély szolgálatom.

így váltottunk kötélhosszat kötélhossz után, így 
telt le nehéz, verejtékes másfél órából perc perc után, 
alattunk volt már a legnehezebb is, és most, az áthajló 
sziklatömb felett, végre hosszú idő múltán kék ég 
mosolyog le ránk. Sötét, nyirkos falakból kiszabadulva
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messze szállhat a tekintet, nedves dermesztő leheílet 
után ismét nagy hegyek közt bujkáló lágy meleg szellő 
csókolja kipirult homlokunk.

Legyőztük a Rosengartenspitze falát. Itt álltunk a 
kémény torkánál, a törmelékkatlan peremén a feneket
len ür felett. De sokkal mélyebben szólt halkan ujjongó 
lelkünkhez az enyészettel vívott küzdelem, semhogy 
hangos diadalkiáltással adtunk volna hirt az újra ébredő 
életörömnek; csak megelégedetten néztünk te oda a Sojal 
alpe nevető zöld legelőire, haragos fenyveseire, honnan 
alig néhány napja még kétkedve szállt fel tekintetünk 
e kevély bástya felett trónoló csúcshoz.

Ezután már csak könnyű, de elég hosszadalmas 
munka várt ránk a csúcsig. Eleinte még gyűrűkbe 
szedve vittük a kötetet, de utóbb belátva, hogy ez 
csak akadályoz haladásunkban és veszélyeztet a lelö
kött laza kövek által, végleg teoldottuk magunkról és 
becsavartuk. Az irány lassankínt jobbra visz apró bor
dákon, törmelékes enyhe vályúkban és kéményekben. 
Minduntalan hangzik az előlmenőnek figyelmeztető 
szava, melyet nagy robajjal legördülő, vagy sivítva 
aláhulló kő követ. Végre fennállónk a hasadozott tor
nyokkal ékesített déli gerincen. Törékeny, omlatag itt 
minden, amihez hozzá érünk. De szerencsére már 
csak utolsó lépések vannak hátra. Az utolsó kúpon 
állunk, s néma üdvözletével köszönt a csúcsot koro
názó kőemberke. Fél kettőre jár az idő; öt és fél órája 
csupán, hogy elhagytuk a völgyet.

Ti, kik sohasem tértetek te a völgynek gondtalan 
utairól, kik megszoktátok a homályból felbámulni nap
fényben úszó csúcsok koronájára, vajjon megfogjátok-e 
érthetni, mi az a mi bennünket a napfény világába s 
annak veszélyei közé hajt ? Hisz nem értitek, mért 
keressük mi fel a legnehezebbet, a legmeredekebbet, 
melyet ti szégyenünkre tornaeszköznek csúfoltok, mi 
pedig a jellem és akarat iskoláinak tartunk. És nem is 
fogjátok ti megérthetni, soha de soha ama pillanat 
szentségét, midőn utolsó lépteinket rójjuk a cél felé, 
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nem azt a megelégedést és szivbeli nyugalmat, áhítatot 
és lelkesedést, mely ilyenkor bennünket eltölt.

Ne kérdezzétek hát, mit éreztünk mi ketten, 
midőn nehéz órák után a Rosengartenspitze homlokára 
hágtunk, a csúcsot ékesítő kőember mellé.

Mi e kis kőrakásban oltárt láttunk most, melyet 
hosszú évek hagyományai és szenvedései felmagasztaltak 
s melynek lábaihoz a tetterő és akarat legnagyobb- 
szerü áldozatait helyezé. Diadaloszlopa a hóditó pa- 
ránynak, ki e néhány kőből alkotott magának igény
telen győzelmi jelet. Hadd hirdesd te kis kőhalom, 
távol a hiú világ nyüzsgő ezreitől az évezredes em
lékmű büszke koronáján a szellem erejét a holt anyag 
felett.

S vajjon mit élveztünk e küzdelemnek árán ? Oh, 
mi jutalmainkat hamar leljük meg. Csak magányra, 
csendes pihenőre, szivet lelket üdítő szép kilátásra 
vágyunk.

A csúcs elhagyott volt. Azok az ízléstelen 
karavánok, kik e megszentelt tetőknek tisztes hom
lokát üvegcserepekkel s szeméttel szórják tele, hál’ 
Istennek már mind levonultak. Csak Laurin két ma
dara, fekete hollók őrizték a törpe király krístálypalo- 
tájának ormát; midőn odaértünk, lassú keringéssel 
emelkedtek a magasba, de nemsokára ismét közeli 
törmelékkúpra szálltak rá.

S hogy még hatalmasabban szóló legyen a csend, 
még lelkünkrehatóbb a magány, fehér kárpit leng az 
orom körül; a völgyből könnyű déli felhők szálltak 
fel. De nyugtuk nem volt. Pajkos táncban keringenek, 
kergetödznek köröttünk; felcsapnak, szétszakadnak, 
eltűnnek. S e változó felhökárpiton át járattuk gyö
nyörködő pillantásainkat a messzeségben; hol csak kis 
rések tűntek fel a panorámából, hol meg tágabb kilá
tást engedett, s e felhőkeret mintha még jobban emelte 
volna e kis részletek szépségét, még jobban odaszögezé 
figyelmünket. Majd meg az egész körkép feltárult 
előttünk teljes nagyszerűségében, úgy hogy szinte
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zavartan kellett válogatnunk a hirtelen feltáruló sok 
szépség közt.

A hegy széles felépítése nem engedi, hogy üdvö
zöljük itt a közelben azt, a mi már ismerős : a Vajolet- 
tornyokat és menházat. De azontúl megnyílik előttünk 
az egész Rosengarten és mi sem marad rejtve eddig 
még nem látott ismeretlen szépségeiből. És e közelben 
minden mélyen alattunk; csupán egyetlen csúcs néz el 
még felettünk is. Ott hátul, a Vajoletvölgy zárlatánál 
emelkedik e széjjelterpeszkedő nagy hegy, a magasan 
felnyúló törmelék felett lomhán gúggoló Kesselkogel, 
mely 3001 méter magasból alátekintve, mint a Rosen- 
garten-Dolomitoknak legmagasabb orma, elsőségével 
kérkedik.

De ez bennünket nem bánt. Vígan kezdi meg 
szemünk hosszú körútját, mely a Rosengartenspitze 
kedvező fekvésénél fogva határt nem ismer.

Kezdve a vörös falakban leszakadó Schlerntöl, 
melynek széles platóját törpefenyő s fehér törmelék 
borítja, ott sorakoznak egymás mellé északra a Gras- 
leiten és Valbuon csoport karcsú tűi, majd a Kesselkogel- 
hez támaszkodó hatalmas szikladómok, mint a Seekogel, 
mely a bújkáló Antermojakogelnek és a Molignonnak 
adja kezét. Keletre alattunk a Dírupi di Larsec törme
lékes háta, melyből karcsú tűk, tömör kúpok gyanánt 
törnek elő a Cima dí Larsec, a Scalíeret és a Címe di 
Pope, lassan ereszkedve a Gran Cront felé. S ha fel
kerestük még délre a Baumannkamm mögött felszökő 
Coronellét, vagy a Mugoník sötét legendák övezte 
merész tűit, úgy elégedetten hagyhatjuk el Laurin 
birodalmát, hogy most már tovább járjuk a keletre 
tornyosuló dolomitvilágot.

Távoli hegyek közül elsőnek a Langkofelt üdvö
zöljük. E csoportnak hallgatag zárkózottsága még 
növeli a hatalmas benyomást, melyet e hegyek arányai 
még a beavatottra is gyakorolnak. Körben álló ormai 
mintha kezet fogva védekeznének falgyürüikkel a sík
ság támadói ellen. De nekünk már jó barátaink. Mint
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egykor az ö csúcsaikról pillantottuk meg először vá
gyódó tekintetünkkel a Rosengartent, most innen 
viszonozzuk az emlékezés szárnyán üdvözletüket.

Ismerjük már a hatalmas Sellának titkait. Nagy 
falakkal vértezett, merész tornyokkal ékesített szikla
platója felett nyugodt méltósággal uralkodik a Boának 
glecserboritotta szelíd kupolája.

De siess, ott várja bámuló tekintetedet a Dolomi
toknak királynéja, a Marmolata. De bennünket nem 
csillogó fehér mentéje ejt bámulatba, hanem az a szinte 
függőlegesen aláeső hatalmas sziklafal, melyet minden 
hegymászó mint az emberi képességek végső határosz
lopát, a vágy és a bámulat hangján magasztal. Vajjon 
nekünk, ha utaink ismét a Dolomitok közé visznek, 
megengedi-e majdan sorsunk, hogy a mainál is mámo- 
ritóbb diadalt üljünk, mely homályba fed mindent, mi 
előtte volt?

Azután elszálltunk gondolatban a csúcsfejedelem 
csatlósai, a Címa Ombretta, Punta del Uomo jégövezte 
ormai felett túl e szirthazán, dél felé, honnan zengzetes 
szép nevet hozott felénk a vágyódás szárnyain a szél: 
Pala! Ott vannak mind a hatalmasok. Szinte hango
sabban ver szívünk, mikor azokat a jégvályuktól 
csillogó merész ormokat neveiken szólítjuk: a széles 
homloku Vezzánát, az utolérhetetlen Cimonét; a vállas 
Rosetta mögött a Fradusta jege csillog, még messzebb 
mint két ördögszarv kérkedik merész alakjával, démoni 
erejével a Sass Maor és párja, a Cima della Madonna.

És mi ezeket a szép Palahegyeket nemcsak mint 
a távoli jövőnek céljait nézegettük oly soká. Tudtuk 
hogy bajtársaink, „Egyetemiek“, kik ugyan azon jel 
alatt, ugyanazon célért küzdöttek, most tán szintén 
valamelyik büszke oromnak homlokáról tekintenek a 
messzeségbe, s a Rosengartent és barátaikat keresik.

A délnek nyíló kilátást a közeli Latemar csoport 
zárja be, melyet a mi hegyeinktől csak a Karerpassnak 
mély horpadása választ el. Utána már a nyugati síkság
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következik; le kell szállnunk a zöldelö Eggental és 
Tiersertal mélyébe ; mindenfelé falvacskák, tanyák szerte 
szórva; távolabb az Eisack ezüst csíkja mellett nap
sugártól tündökölve Bozen tornyai, házai.

Újból és újból körüljár a szem, de a tekintet 
most már messzebbre hatol; a legközelebbi szomszédok 
feje felett áttekintenek keletről Ampezzó és Cadore 
Dolomitjai; találgatjuk vajjon a Tofana vagy a Cristallo 
erődei, arrébb a Sorapiss és Antelao mögött tán a 
Marmarole tünedeznek elő. A Marmolata mellett erő
ben és hatalomban méltó riválisa áll, Zoldonak távol
ban kéklő óriása: a Civetta.

És e színgazdag hegykoszorúba oly szépen illesz
kedik belé, mint csillogó gyöngyszem, egy-egy távoli 
jéghegy. Távoli kósza felhőkből, melyek fejünk felett 
keresztül-kasül szőtték a reggeli azúr eget, előbukik 
amott a Tauern vagy Zillertal egy-egy fehér óriása, 
amott ismét Stubai és Otztal glecserei csillognak. Túl 
az Etschvölgy virányain, a Mendel szelíd halmain 
túl merészen feltörő jéghegyben a keleti alpok legszebb 
hegyét csodáljuk, a Kőnigspitzét.

S míg a lélek mohón szívja magába a gyönyörű
séget, az ajk néma marad; csak bensőnkben szólalnak 
meg e szavak: Istenem, a Te nagy világod mily 
csodaszép!

Letelt az óra, melyet a győzelem csendes ünne
pének szentelénk; elhagytuk a csúcsot, s megkezdtük 
a leszállást, hogy idén már ne törjünk többé a magasba 
újabb győzelemért. Az érdekes keskeny gerinc törmelék
kúpjai sorban maradoznak el mögöttünk, s nemsokára 
már az északi gerincnek legmélyebb bevágásánál állunk. 
A hasadék, mely innen a Gartlba aláesik nem látszik 
biztatónak. De azért nem kell miatta aggódnunk. Jobbra 
a kitett falon szállunk alá, melynek meredeksége ugyan 
jelentékeny, de a támpontok oly kitűnőek, s amellett 
még keresnünk sem kell utánuk, mert a számtalan 
túra, mely ezt már végig járta, alaposan lekoptatta, 
összekarcolta, bepiszkította őket. Legtöbbnyire arccal a
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sziklának, de kötél nélkül menvén, gyorsan jutunk alá. 
Már csak félszáz méter választ el a völgy törmelékétől; 
itt be kell térni a kéménybe, mely különös nehéz
ségeket nem okoz. Legérdekesebb az átfüggö kiszállás, 
melyet a felmenet legnehezebb részének mondanak. 
Még csak enyhén lejtő keskeny hómezö van hátra, 
melyen a mászócipő nem tart s ezért oly sebesen 
szaladunk át rajta, hogy rá se érjünk elcsúszni.

3/4 óra telt el a csúcs elhagyása óta; lenn álltunk 
a Santnerpass széles omladék mezőjén. Mára, idénre 
vége volt a küzdelmeknek; ami most ránk vár, az 
csak ártatlan törmelék. Enyhén kanyarog alattunk a 
Gartl keskeny völgye; törmelék pusztaságán át, mint 
keskeny vonal kígyózik az arra járók százai meg százai 
által kitaposott gyalogösvény. Gondtalan út állt előttünk 
s mégis féltünk tőle. Mert képzelhető-e hegymászó, 
kinek a vakáció utolsó napján utolsó pár mászócípője 
is nem a legsiralmasabb állapotban volna ? S félelmünk 
nem volt alaptalan, mert nem volt a Gartlnak az a 
hitvány kis törmelékszeme, mely utunkban meg ne 
kinzott volna.

A Laurinswand tornyokkal ékesített tömege alatt 
visz el az ösvény; majd fordúl a völgy, megkerüljük 
a Rosengartenspitze falait; most a Laurinspasshoz közel- 
günk. Megállítjuk futó lépteinket.

Előttünk a magasbatörö Vajolettornyok, meré
szebben, mint bárhol, ostromolják innen az eget; a Pur- 
gametsch völgy feneketlen mélyéből látszanak kinőni. 
És most hódoltunk igazában mi győzők a legyőzői
teknek, mert ismertük ezeknek soha meg nem fékezhető 
hatalmát.

Ezután már ismerős vidékek közt vezet a három 
torony és a Rosengartenspitze aljában az ösvény és 
nagy ugrásokkal szaladunk le a szerpentineken. Délután 
4 órakor már a Vajolethütte előtt álltunk.

Ekkorra a hegyeknek a többi vándora is mind 
lejött s összegyűltek köröttünk. Megültük a mai nap 



- 101 —

torát; csengett a pohár, áldomásunk messze jövő ter
veinek, új veszélyeinek, új örömeinek szólt.

De múlt az idő, fakúlt az ég! Egyik a másik 
után lassan tűnt el asztalunk mellől, észrevétlenül, mig 
az utolsó csoport is — vele kis drezdai „egyedül- 
járónk“ is — útnak índúlt a Grasleitenpass felé.

Még soká tartott a heje-huja, a búcsúkiáltások, 
melyeket a távozók után küldtünk; de mind messzebbről, 
mind halkabban érkezik a válasz, elhal a mi üdvöz
letünk is. Csak néhány vendég lézeng még a menház 
körül; mintha oly hirtelen vége szakadt volna örömnek, 
nyárnak, vakációnak . . . Üres volt köröttünk minden, 
és néma.

És megint közelgett az est. Oh de ez az est ma 
oly csendes volt, bágyadt, bánatos. Vajjon mikor kö
szönt bennünket ismét ragyogóan a nyári nap derűje, 
mikor fogunk ismét diadalittasan betekinteni a napfény
ben fürdő világ boldog tájaiba ?

Haldoklott a nap. A Rosengarten csúcsairól letűnt 
a fény; mintha mindent a mi szép és kedves, elvitt 
volna tőlünk, s nem maradt más hátra, csak halovány, 
szintelen világ, az emlékezet.

Mintha felettem újból megszólalna az a bánatos mese, 
újból hallanám Rosengarten csodáinak szomorú végét:

„Der Steine lichter Schein verschwand.
Wir haben die Märe wohl gehört: 
Die Wonne ward da ganz zerstört, 
Die man im Garten fand zuvor. 
Der Duft der Rosen sich verlor, 
Und dazu ihr lichter Schein."

S ekkor tekintetem elmenekült a komor környe
zetből, végig a Vajolet völgyön elszállt a messzeségbe, 
hol jéggel páncélozott sziklaóriások őrzik a láthatárt. 
A nap, örök pályájának fáradhatatlan vándora, napi 
utjának végpontjára ért, pillantása réveteg, megtörten 
méri végig utoljára a pihenni vágyó földnek tájait. 
Utoljára szökik fel a halványodó fénycsóva a magasba, 
az égnek törő csúcsok homlokára s azután minden 
halványodik. Elhaló búcsúszó volt ez, a reménynek s 
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életnek utolsó fellobbanása, mely után csendes sorvadás, 
lassú feledés jő.

És nem jött vigasztaló szó. A fény kihűlt, a nap 
meghalt, nyomában ismeretlen rejtekéből előbúva, köd
tenger hömpölyög. S nöttön nő az ár, a tündöklő 
láthatár komor lesz és fekete. Csak néha villan 
meg egy mennybéli mécs, a Ciampedie felől vig lámpa
fény nevet, azután minden elmerül; éj sötétje s köd 
borúi a tájra. Borzasztó danát búgnak a monda övezte 
Mugoni és Cígolade kővé meredt szellemei.

Jön az ősz. Fényderüs nyár, nem látlak viszont 
többé!

Regengrau fasst es den 
Schlernforst an — —

Szunnyadó szürkület ködös melancholiája ül a 
csúcsokon; a Rosengarten hegyvilágába beköszöntött 
az ősz. E fénytelen reggelen vettünk búcsút az elnémult 
Vajolethüttétöl és derék házigazdánktól, Piaznétól, ki 
a szőke Máriával s a feketeszemű Olíviával oly ottho
nossá tudja tenni mindenkinek e barátságos menházat. 
Nehéz hátizsákokkal vándoroltunk a völgyet elzáró 
Grasleitenpass felé. Mögöttünk kullogtak hű kísérőink, 
a két bajor. Bár idegen volt nyelvük, hazájuk, mégis 
rokonszenv fűzte őket hozzánk, hisz annyiszor jártunk 
közös utakon, közös szépet, nehezet élvezve.

Halotti csend uralkodott a völgyben. Laurin hervatag 
rózsakertje ilyenkor oly csodaszép. És bennünket e 
színtelen hegyvilágban az emlékezet szárnyán rózsás 
napok emléke kísért.

Nem sokáig tartott mire fenn álltunk a Grasleiten- 
passon. Továbbmenésre még korai volt az idő. Elha
tároztuk tehát, hogy, előbb meglátogatjuk még a közeli 
vén Kesselkogelt. És úgy illett a mai nap borongós 
hangulatához a Kesselkogelnek ártatlan orma. Nem 
küzdeni mentünk oda, hanem emlékezni.

Csend, mérhetetlen csend vett körül, midőn le
telepedtünk a szelíd oromra. Csak nagy néha szánt 
végig a csúcsok felett a felhötengeren a szél, életet 
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hozva a mozdulatlanságba. Búgó danájára ködképek halk 
körtáncot lejtenek a völgyek omladékán, felhők kava
rognak a Gartlt őrző óriások körül; incselkednek a 
Vajolettornyokkal, felkúsznak a Rosengartenspitze falain, 
majd meg végigszáguldanak a völgy felett, hogy újból 
lecsapjanak a Grasíeitenkessel feneketlen mélyére. 
Elhagyottan csillan a mélyből az Antermojasee hatalmas 
smaragdja; partjain kunyhó épül, új vendégszerető hajlék 
vár a jövőre új vidám utast.

Es most a visszaemlékezés csendes órájában nem 
kerestünk újat a hegyek mérhetetlen világában; ki tudja 
melyik nyarunk tervei, céljai, örömei lesznek azok a 
távoli sziklatetők ? Most a múltba kalandoztunk, jó isme
rősök, meghitt barátok közé: hol vezetett végig ben
nünket az idei nyár, merre mindenfelé vetett szeszélye, 
mint e bohó felhőket. ..

Hej! hol is maradtak el azok a felhőbe nyúló 
Tátrabércek, a mi otthonunknak kedves hegyei ? Oly 
réges-régen volt, hogy elhangzott már ajkainkról az 
első boldog üdvözlet, mellyel a vakációt és barátainkat, 
azokat a nagy szürke hegyeket köszöntők és most oly 
messze vittek el tőlük kóbor éltünk vándor utai a szin- 
pompás tarka hegyek közé. Mögöttünk a nyárnak 
nevető derűje, s közélg az óra midőn mindama gyö
nyörűség, mely bennünket körülfog, csak halovány 
visszfény lesz, a múlté, az emlékezeté. A Langkofel ormai 
láttak győzni, gyönyört osztogatott nekünk a Sella-, s 
megjelentünk a Rosengarten kapujánál is, beálltunk 
ama névtelen Detréknek sorába, kiknek hőstetteik bár 
igénytelenek, melyeket nem tart tollára érdemesnek a 
krónikás, de közéjük a Rosengarten gyönyörűségeiből 
és a hegyi bohémek kalandos élményeiből, életvidor 
kis mesét szőtt az emlékezet. S e kis mesében gyen- 
gitetlenül jelenik meg újra, meg újra a szép, melyet e 
hegyek közt csodáltunk, s melytől ismét teljes mele
gében fogjuk érezni azt a szeretetet, mely a küzdelmek 
napjai múltán immár e hideg bérceket a mi sziveinkhez 
is közelhozta.
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Leszálltunk a csúcsról a hágóra, búcsút intve a 
Vajoletvölgy tájainak, emlékeinek; új világba, a Gras- 
leiten katlanába vándoroltunk alá. Felhők felett mered
tek ránk idegen csúcsok hideg arcai.

A délután a Ciamin völgy fenyveseiben talált; 
innen a mélyből vetettünk vissza egy-egy pillantást a 
Grasleiten csúcsok merész csoportjára, a Schiern fenye
gető falaira.

St. Cyprian kisded kápolnájánál megnyílnak a 
völgyek; innen veszünk búcsút a felhőkkel vívódó 
Rosengartenspítzétől. S amint a Tiersertal útján kocog
nak tovább szegeseink, lassanként társul szegődik hoz
zánk, — de nem bibormentéjében, csak fakó, fénytelen 
ködmönében, — az alkony. Tünedeznek, elmaradoznak a 
csúcsok, lejebb száll a felhő, leereszkedik az est. Lágy 
hamvas kárpit leng a legendás hegyvilágon, hidegen 
áll a messzeségben a Rosengarten, Laurín király elfe
ledett, elhervadott rózsáskertje . . .

És midőn másnap már Bozen utcáit jártuk, be
kalandoztuk olajfa, babér és cyprus ligeteit, hiába 
tekinténk minduntalan arrafelé, amerre a mindeneken 
uralkodó Rosengartent sejtettük; a hegyek homlokára 
szürke gondfelhők ültek, melyek csak ritkán nyíltak 
meg rövid pillanatra; foszlányaikkal általszövék a 
halovány kék eget, s elmerült bennük a bérc, — tán 
hogy a búcsú könnyebb legyen.

Pedig szerettem volna, hogy a válás sajgó sebet 
üssön szivemen; elmerülve bibortenger  hullámaiban, 
izzó fényben égjen a hegyvilág s a sziklák fűzéből 
olvassam ki az én szenvedélyes szeretetemet, mely 
engemet most is a fellegek mögött lakozó hideg he
gyekhez vonz.

Mert ne higyjétek, hogy felhő feledtetni, közöny 
kitörölni tudná azt a képet, melyet a Rosengarten magá
nak szivembe készite. Tán fájt, hogy nem gyönyör
ködhettünk a búcsú órájában a sokat magasztalt lát
ványban, melyért ezren és ezren jönnek el messzeföldről, 
hogy megcsodálják az Etschgau felett trónoló hegyvitá-
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got. Gyönyörűségtől bár, de csak a pillanatnak gyor
san tűnő gyönyörűségétől fosztott meg most a felhők 
szeszélye: egy múló pillantástól, melyért bármikor 
visszatérhetek, melyet majd máskor is könnyen meg
szerezhetek.

De azok az órák, melyek a szírtekhez fűznek s 
melyek szeretetemnek igaz zálogai, nem térnek vissza 
soha többé. Emlékük azonban hűséges fog maradni; 
éltünk minden utain híven elkísér majd az ifjúkor em
lékezete, midőn az alpínizmus minket is beavatott e 
hegyek titkaiba s a régi idők mystikus legendáinál is 
szebben varázsolta elénk a Rosengarten mai poézisét, 
tündöklő jelenét.

Új korszakot támaszt a jelen a Rosengarten néma 
falai közt, új életet ébreszt e halott szírthazában az 
eszme, mely nem hódol többé homályos odúk alacsony 
élvezetének, hanem napsütötte csúcsokra törve eget 
kér . . . Ifjú Detrék járják a sziklavárat, lelkesedésük 
rózsát szór a rideg szirtre, megelevenedik a mondák 
kora: Laurin, a te hervadt rózsáskerted újra virul, — 
Rosengarten a te hegyeidnek szépsége örökké él!
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A Rosengartenspitze keleti fala.
...... A keleti fal útiránya.

A Rosengartenspitze ormától jobbra is, balra is egy-egy 
mély katlan nyomul a keleti fal felett a hegy testébe. A bal
oldali — kisebb — katlan esésvonalában megy végbe a fal 
átmászása. Fenti rajzon jól ellenőrizhető az egész útvonal. A 
katlanból lefolyó víz által feketére festett — a falban függőlegesen 
lehúzódó — falsávtól kb. 100 méterrel balra van a beszállás. 
Eleinte néhány kőtélhossz egyenesen fel a legalsóbb falrészleten. 
Ezután egy vízszintes párkányon jobbra térünk, majd ennek 
végén az itt kezdődő, ferdén jobbra emelkedő falráncot követjük. 
Ez oldalt, végül egészen a fekete falsávig visz ki. Rövid párká
nyon jobbfelé átkelünk az itt egy sekély depressziót alkotó falsáv 
túloldalára. Az innen egyenesen felhúzódó rövid kémény felett 
azonban ismét visszatérünk a falsáv baloldalára. Itt mindjárt 
egy igen meredek, 35 méter magas táblás falat kell egyenesen 
átmászni, mely felett balra a már aíábbról is feltűnő 120 méter 
hosszú kémény húzódik fel a hegyfal (jobb) és ennek támaszkodó 
óriási sárgás tábla (bal) között. A kéményből a katlanba jutva, 
ebben már tetszés szerint járható terepen — folyton gyengén 
jobbra tartva — mászunk fel a csúcsig. A fal teljes magassága 
— a beszállástól a csúcsig 600 méterre tehető. Ebből kb. 400 m. 
a tulajdonképeni falra, 200 m. pedig a fal felett levő katlanra 
számítható.

A hegytömeghez jobbról (északról) támaszkodó egész 
jelentéktelen és alacsony, cukorsüveg alakú sarokpillér a — keleti 
faláról hírhedté vált — Punta Emma.
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Képeinkhez.
1. A Rosengarten a Tlersi völgyből. A Tiersi völgy felett 

a Rosengarten vonulatát nyugati oldaláról látjuk. A kép közepén 
a legmagasabbra emelkedő orom maga a Rosengartenspitze (2981 
m.) Ezzel látszólag szorosan összefügg a mindjárt mellette balra 
levő, majdnem egymagasságúnak tetsző Laurinswand (2819 m.) 
elnyúlt taraja. Pedig a valóságban kettőjük között a Gartlnak 
kiszélesedő teknője fekszik. Tovább balra az egyedülálló karcsú 
csücske a Delagotorony (kb. 2780 m.), mely elfedi a mögötte 
sorakozó Stabelertornyot (2805 m.) és Winklertornyot (2800 m.) 
Egy mély rés után a Vajolettornyok északi csoportjának két orma, 
a Hauptturm (2821 m.) és a Nordturm (kb. 28J0 m.) következik.

2. A Delago-, Stabeler- és Winklertorony a Laurinspass- 
ról. Innen mutatkoznak a Déli Vajolettornyok a legimpozánsab- 
baknak. A jobboldali Winklertoronyon látható a párkány, mely 
jobbra kivisz a hegy jobboldali élének közelében felhúzódó — a 
képen is látható — kéménysorozathoz. A középső Stabelertorony 
és a baloldali Delagotorony szorosan egymáshoz simulnak. Ez 
utóbbinál szembeötlő a toronytest közepét tetejéig végighasitó 
rés. Az a rés a tornyot teljesen kettérepeszti, tehát a hegy túl
oldalán is felszinre kerül. A hasadék túloldali legfelsőbb szakasza 
(a képen nem látható) a Pichlriss. A Delagotorony rendes útja 
— melyen mi leereszkedtünk — a toronynak felénk fordított 
oldalán visz egyenesen végig.

3. A Winklertornyon. A Winklerrisstől jobbra levő exponált 
falrészlet megmászását ábrázolja e felvétel, melynek álláspontjául 
a Winklerriss alatt levő kis térség szolgált. A kép bal (árnyékban 
levő) oldalán a Winklerris áthajtó hasadéka látható.

4. Részlet a Delagotorony és a Laurinswand felé. (A 
Vajolet Hauptturm és Nordturm közötti csorbából nézve.) A kép 
bal szélét egész magasságában elfoglaló meredek sziklatömeg a 
Vajolethauptturm fala, melytől jobbra — a jóval mögötte levő 
Delagotoronynak épp csak a legfelsőbb csúcssüvege kandikál 
elő. De igy is jól látható hogy mindkét oldalán teljesen függő
legesen esnek alá e torony falai. A torony tetejének húzódó, 
gyengén balra hajló hajszálfinom hasadék a Pichlriss. A középen 
a hasogatott élű Laurinswand emelkedik. Míg balról magasan
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húzódnak fel sziklái alá a Gartl omladékhalmai, jobbról rendkívül 
meredek és magas falban szakad le a Purgametsch völgybe. A 
háttérben Welschnofen lapálya terül el.

5. A Vajoletvölgy a Ciampedie felől. A kép baloldalán a 
széles Rosengartenspitze, felénk fordított keleti falával. Jól 
látható a fal felett a hegy testébe mélyedő két nyitott katlan. 
A baloldali (kisebb) katlan alatt másztak át a falat (lásd ehhez 
a keleti fal rajzát). Jobbra a Rosengartenspitzetől a háttérben a 
Déli Vajolettornyofc, majd szorosan mellettük az Északi Vajolet- 
tornyok csoportja. Mindegyik csoport egyes tornyai egybeesnek, 
ügy, hogy látszólag egy összefüggő tömeget alkotnak. Csak a 
Déli Vajolettornyoknál lehet még a Stabelertorony (bal) és a 
Wínkíertorony (jobb) legfelsőbb csücskéit megkülönböztetni. 
Jobboldalt a meredek falakban letörő Larsec-csoport, kisebb- 
nagyobb tornyaival. A völgy aljában (a kép baloldalán levő két 
fenyőfa között) a Sojal-Alpe házikói húzódnak meg.

6. Felhőjáték a Vajoletvölgyben. Búcsúpillantásunk a 
Grasleitenpassról a kavargó felhők által ellepett Vajoletvölgy felé. 
A középen legmagasabbra emelkedő tömeg a Rosengartenspitze 
északi előkúpja (a főormot eltakarják a felhők.) Szorosan összefüggő 
csoportot alkotnak a Vajolet-Ostturm, Hauptturm és Nordturm. 
Ez utóbbitól közvetlenül jobbra a karcsú Delagotorony legfelsőbb 
csücskéje ugrik elő. A kép jobb szélén levő egyedülálló orom a 
Laurinswand.



Mecseki séták.

: Harmadik kirándulás. :

Hetvehelytöl—Váraljáig.





Csak egy élet van. Künn a szabadban, az erdő
ben, a hegyek közt, vagy akár a síkságon is, a vizen, 
a tengeren; csak városban, faluban, emberek közt 
nincs élet. Ott künn van a szabadság, az erő, az 
egészség, egy szóval az élet. A ki nem próbálta, nem 
is érti meg; a ki pedig megízlelte ízét, az mindig vísz- 
sza vágyódik oda. A merre a szem ellát csak hegyet, 
erdőt, patakot lát. Az élőlényeket a szarvasok, vad
disznók, sasok, rigók, fülemülék képviselik; ember se 
közelben, se távolban; meg romboló munkája sem 
látszik. S mennyi változatosság van ebben az életben. 
Nincs két perc, mely egyforma volna; s nincs két 
csúcs, két völgy, két. arasznyi terület, mely nem kü
lönböznék egymástól. De ezt csak az érti meg, a ki 
belemerül a Természetbe, a ki napokat, heteket tölt 
künn a hegyek közt, az erdőben. Ma itt, holnap ott, 
de most még nem is sejtve, hogy egy óra múlva hol 
leszünk; gondtalanul, vidáman, semmivel sem törődve. 
A jelen pillanatnak élve, nem gondolva a jövővel: így 
szép az élet. Az ember az életnek örül, s nem ipar
kodik elfelejteni, hogy él. Előre! beljebb a rengetegbe, 
feljebb a csúcsra!

Egy óra alatt messze vagyunk a várostól. A kul
túra legelső jele a vasút; mikor az mögöttünk van, s 
megyünk neki a hegynek, az erdőnek, amint az elma
rad tőlünk, úgy távolodunk mindig jobban és jobban 
a hétköznapiságtól s megyünk az örökös ünnepnapok, 
a szabadság felé.
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Teljes erejével süt a nyári nap, mikor Hetve- 
helyre érkezünk. Csend és nyugalom fogad a búja, 
Zöld réten. A vasúti kocsiban végig szenvedett tik
kasztó forróság után, mily üde ez a levegő. Előttünk 
a mi szép Mecsekünknek nyugati nyúlványa, ott söté
tedik az erdő, s mi szapora léptekkel igyekszünk azt 
elérni. Másfél órát megyünk Így, örülve a melegnek, 
a napsugárnak, a mely a város kőkockái s asztfaltja 
közt kellemetlen lehet, de itt üdít és éltét, s végre 
forráshoz érünk. Ép az erdő szélén csörgedezik a 
pompás, hús vizű forrás. Első pihenőnek jó lesz. Hisz 
utunk nem sürgős. Célunk nem az útnak a vége, nem 
az,-hogy valahová érjünk, hanem maga az út, a csa
vargás, az erdőn, mezőn kóborlás. Nem is tudom 
mennyi ideig pihentünk itt, csak azt vettem észre, 
hogy hátzsákkal a hátunkon megyünk neki a, mi 
tűrés tagadás, meredek hegynek. De mi ez a mere
dekség? Észrevétlenül, könnyen megyünk előre, nincs 
itt nehézség, nincs akadály. Napnyugta még messze 
van ugyan, de mégis rejtelmes sötétség vesz körül 
bennünket, s csend, abszolút csend. Azt hiszem, ha ide 
csöppenne valami „Royal“-ista, aki még nem ismeri a 
hegy, az erdő rejtelmeit, azt kimondhatatlan félelem 
fogná el. A nagy csendben néha egy sziszszenést, 
elfojtott sóhajt vélne hallani, s a távolban mintha tova 
lebbenne valami, vagy valaki. S minél beljebb megy 
az erdőbe, annál inkább benépesítené azt képzelete. 
Megyünk az éles gerincen, százados fák közt előre. 
Jobbra-balra mély völgy kígyózik. Innét is, onnét is 
valami zizegés hallatszik. A jó öreg fák koronáit is 
kikezdi valami. Ingadoznak-mozognak. Kis tisztásra 
érünk, felettünk a sötétkék menybolt kupolája borul 
ránk, s gyenge szellőcske játszadozik körülöttünk. Ez 
idézte elő azt a titokzatos zenét. Abban az édes, régi 
korban, mikor még a fejsze ismeretlen fogalom volt, 
vagy legfölebb arra szolgált, hogy túlságos sok ember 
ne barangoljon az erdőben, de az erdő irtásával nem 
szennyezték be, a régiek bájos, tudatlan lelkében



Iitenkutí völgp a Jakabhegygyel
I-----------------------------------------------

Magyarürög a Jakabhegygyel.
Feszti Nándor felvételei.
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bizony nem csoda, hogy mindenféle szatírok, nimfák 
képzelete született meg. Pán isten sátorozott az erdők 
mélyén, s Díanna űzte a szarvast. Az én kedves bum- 
lizó társaim is mindig vissza-vissza kívánták az őskort, 
az aranykort; de abban nem vagyok biztos, ha vájjon 
a szarvasok kedvéért-e ?

Kutyaugatás hallatszik: emberlakta tájra érünk. 
Útirányunktól balra, kis teknőben húzódik meg

Petöc puszta.

A régi világ maradványa. A földes úr telepesei. 
Szép helyre kerültek a svábok, az bizonyos. 3—4 
házra való németet telepítettek ide, hála Istennek nem 
szaporodtak el, s így nem lett több a német. Mert 
bizony nehezen magyarosodnak. A gyerekek azonban 
már jól beszélnek, bár még mindig némi idegenszerü 
kiejtéssel. Nem is oly régen ez a kis telep sürü erdő 
közepén feküdt, ma már kikezdte az erdőt itt is 
a fejsze.

A hegy mind meredekebb lesz. S az eddigi ala
kulásokkal összehasonlítva hatalmas tömeg mered az 
égnek előttünk. Messziről is szép, megkapó, titokzatos. 
Egy törvényt tisztelünk csak kóborlásainkban, s ez: 
lassan. Csak semmi sietség. Mennél tovább tart, annál 
jobb, úgyis minden jónak vége szakad, miért siettetni 
azt. S most mégis akaratlanul, öntudatlanul szaporább 
lépésekkel megyünk. Örök, nagy törvénye a Termé
szetnek késztet a sietésre. Ezt az egy törvényt oly 
sokfélekép nevezték el, egy sem magyarázza meg 
azonban lényegét, s egyből sem tudjuk meg, hogy 
tulajdonkép miért és miként működik. De, úgy látszik, 
örökké igaz marad Newton törvénye.

Bennünket is ellenállhatlan erővel vonzott, s fog 
vonzani mindig ez a mi fenséges, komoly s mégis vidám, 
a portól, ködtől és piszoktól igazán „elkülönített“ 
szent hegyünk a
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Szent Jakab hegy.
Évek óta járjuk, minden oldalról megközelítettük; 

nincs útja, csapása, ösvénye, melyen nem jártunk volna; 
napsütésben és esőben, hóban és viharban, a napnak 
minden órájában voltunk fenn, mentünk föl, és jöttünk 
le, de mindig más volt, mindig valami ujjat nyújtott. 
Nagyságában fölséges és titokzatos; csodálatos az a 
varázs, mit a lélekre gyakorol. De ne zajos, tobzódó 
társaságban keressék fel, hanem csendben, észrevétlenül 
egyedül, vagy csak kevesen a magábaszállás, a meg- 
illetődés óráiban. Nem szabad sietni; s ne az legyen 
célunk, hogy ott voltunk, hanem, hogy ott vagyunk. 
S mindig vissza vágyunk ide, s mindig ünnepnap lesz 
az, ha itt lehetünk.

Nem tudom megmondani mikor a legszebb. 
Városban, városhoz közel csúnya a reggel. A levegő 
tele köddel, párával, füsttel, bűzzel. A felkelő nap egy 
korhely alaknak eltorzult arca, sütne, de nem tud meg
birkózni az eléje tolakodó piszokkal.

De itt, hol a felkelő nap igazán játszik a fák 
sudarával, ebben a tiszta levegőben, a hol minden 
ragyog és él, egész pompájában tündököl a felséges 
Természet. Itt szeretem a reggelt.

A hajnal hasadása itt egy szép napnak elragadó 
kezdete.

Vagy a dél! Mikor perzsel a nap, nem mozdul a 
falevél, csendben húzódik meg minden állat, minden 
bogár. Ilyenkor kifeküdni a Zsongorkőre s belemerülni 
a napsugárba: az aztán élet!

Alattunk Kővágó-Szőllös, Cserkút, Töttös jó 
magyar népével. Mily mosolyogva süt rájuk az Isten 
napja! Hogy vibrál, táncol felettük a levegő! Minden 
az életről, az élet szépségéről beszél.

Vagy az est! Itt nem fáradt az elme és test; s 
nem kívánkozik a pihenés után. Mikor az egész tájat 
bearanyozza a teli hold sugára, az oly megragadó képet 
nyújt, amelyet elképzelni sem tud az, aki nem látta.
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Azt hiszem éjfélkor a legszebb a Jakab. Egyik oldalon 
előttünk a város körvonala, a Zsongorkő alatt a 
három falun túl terjed az Ormányság. Innét a magasból 
nézve a világot szinte elfelejti az ember, hogy a 
földön jár.

A Jakabhegy maga legalább is egy heti kirándu
lásoknak alkalmas központja. Hatalmas erdejében, 
szép kilátó pontjaival maga is egy napra való nézni, 
csodálni valót bőven nyújt.

Romjait, kilátó tornyát, a Zsongorkövet, cigány 
telepét, azt hiszem, egyesületünk minden tagja ismeri; 
s a ki fenn volt már, az tudja azt is, hogy a káptalani 
erdésznél mily figyelmes és jó ellátást kap. Egy Jakab- 
hegyí kirándulás semmi előkészületet sem igényel, mert 
a nap bármely órájában is érkezik az utas, szállást, 
élelmet mindig kaphat.

A városból az Eger-völgyön át vivő út a legal
kalmasabb, legkönnyebb s legváltozatosabb. Az Eger- 
völgyi kijelölt forrás alkalmas pihenő helyül is szolgál. 
Kár, hogy az erdőt kikezdik.

Szentkutnak ugyancsak szép és kellemes út visz 
fel. Az út eleje azonban napos. Valamikor sürü erdőben 
vitt az út egészben, de a fejsze gondoskodott, hogy a 
fák az égig ne nőj jenek.

Szentkút környéke délutáni sétáknak felette 
alkalmas.

Előtte van az Istenkuti völgy, mely a közép 
Daindolból nézve, főkép reggel, megkapó képet nyújt.

Kevesen ismerik, bár igen szép, az Orfűről vezető 
út, a mely vetélkedik az abalígetí úttal.

Legérdekesebb azonban a Nyugodó-nak s a Babás 
szerkövek mellett Kővágó-Szőllősre vivő út. Ez azonban 
igen meredek. Föl is, le is nehezen közelíthető meg. 
Aki azonban egy kis fáradságtól nem riad vissza, az 
nézze ezt meg feltétlenül.

Az Abalíget-Hetvehely felé vezető út kiinduló 
pontja előtt, a Zsongorkőhöz s kilátó toronyhoz vivő 
útra térünk, áthaladunk a sáncon s azután a dél

8+
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nyugati lejtőn megyünk tovább. Itt kezdődik a Nyugodó- 
nak nevezett út, melyen mindent lehet tenni, csak nyu
godni nem. Keskeny, meredek gyalogút ez, cserjék közt 
bukkan lefelé. Csodás kilátás nyílik róla. A Mecsek 
nyugati lejtője egész hosszában előttünk van, s azon 
túl messze belátunk a hajdan rablóvilágáról, ma már 
arról sem híres Somogyországba.

A meredekség vége felé százados tölgyerdőbe 
érünk, s itt még mindig tekintélyes magasságban, 
Kővágó-Szőllös felett vonulnak a Babás szerkövek.

Régen, mikor még a csoda járta, két lakodalmas 
menet találkozott a hegyoldalban. Egyik sem akart a 
másiknak kitérni; amiért az akkori kor istene meg
büntette, s kővé váltatta őket. Ma is láthatók. Egy 
bizonyos, hogy ezek a makacs emberek nem voltak 
magyarok, mert hajlithatatlanok, erős akaratúak voltak.

3—31/2 órai gyaloglás után tehát Hetvehelyröl ide 
értünk ebbe a szép, mondákkal teli világba.

Az erdészlakban már találtunk egy vendéget. 
Háromszögelő főmérnök leste ott a derült tiszta időt, 
hogy jelet váltson a messzi Papok hegység csúcsán 
feléje tekintgetö kollegájával. De jó az Isten. Vagy a 
Papok volt ködben, vagy a Jakab; de sok-sok héten 
át nem érintkezhettek. De megirigyeltem a jó urat, 
akinek az a munkája, hogy itt az erdőben élhet. 
Kedves, előzékeny volt irányunkban s jó meleg pok
rócát rendelkezésünkre bocsájtva az éjszakázás kérdését 
lényegesen megkönnyitette. Nagyon megörültem, mikor 
négy hét múlva ismét találkoztunk vele. Másnap indul
tunk tovább. A Szentkút felé vivő utón a patacsi 
mezőig, más néven kurta rétig hamarosan elértünk. 
Négyfelé ágazik itt az út: Szentkútra, a Jakabhegyre, 
a Szuadóba és a Vörösbegyre. A

Szuadó
a Mecsek legcsendesebb s legbájosabb völgyeinek egyike. 
Úgy szólván teljesen ismeretlen; alig 10—15-en keresik
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fel nyaranta; pedig a leghálásabb kiránduló pontok 
egyike.

Bársonyos puha pázsitja szinte leheveredésre csá
bítja az utast, két forrása üdítő, friss vizet nyújt, az 
őt körülövező rengeteg pedig kellemes hűvösen tartja 
a levegőt.

A rét végében fakadó forrás vize körülbelül egy 
kilométernyi út után eltűnik a föld mélyében. Senki 
sem tudja mi lesz vele. Némelyek szerint az Orfű 
faluban levő forrás vize azonos volna vele.

A Szuadóból jelölt utón Orfübe érhetünk, az út 
vége felé azonban igen köves, az erdőt is irtják.

Lassanként igy tesz az ember mindent tönkre a 
mi szép. Mesélhetnek nekem akármit: a mi rossz és 
csúf az életben van, az mind az ember müve; mintha 
csak azért volna az a kis esze, hogy bajt csináljon vele.

A mi utunk a Vörösbegynek vitt. A patacsi 
mezőtől, sőt ma még a Jakabhegytől is, sürü szál 
erdőben mehetünk több napi járásnyira. S ha a Remete- 
rét-Lapisi meredek lejtőn átmásztunk, nagyobb emelke
dés már nem is akad utunkba.

A Remete-rét ma már csendes. Cigányai tovább 
költöztek. Okos egy nép ez; amint birodalmuk közelébe 
tolakodik a kultúra, ők sietve menekülnek az erdők 
mélyébe. A Remete-rétet pedig már kikezdte a fehér 
ember. Azt a csodásan szép völgyet, a mely Orfű felé 
húzódik, kezdi csúfítani. Sötét vágást csinál benne. 
Rettenetes s alattomos nép ez az erdész nép. Az 
őserdőt nem meri egyszerre kikezdeni. Kiválogatja a 
legszebb fákat: a pátriárkákat, a törzsfőket, vajdákat; 
azokat kidönti, s mikor igy a sürü sötét erdő oly 
világossá, ritkává lesz, hogy az ember alig ismer rá: 
akkor azt mondja, hogy sötét vágást csinált. Most vár 
pár évet, de nem sokat, s aztán ismét neki megy az 
erdőnek. S tiszta vágásnak nevezi azt, mikor mindent 
elpusztított. Az ő tiszta munkája után jön a szél, az 
eső, amely már nem a források vizét táplálja, hanem 
a földet hordja le, s a vége az, hogy az egykor
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erdővel borított Spanyolország, Dalmácia, a magyar 
tengerpart, a Tubes déli lejtője karsttá válik.

A lapisi vadászháztól egy pillantást vetve a Jakab- 
hegy tövében meghúzódó bájos Magyarürög falura, 
tovább megyünk. Remek szép erdőben visz utunk a 
kozári vadászházhoz. Ismert utón jártunk itt is, csak a 
szót szaporítanám, ha ismertetni akarnám.

A keresztkunyhónak nevezett pontnál, (hol már 
sok év óta nincs kunyhó) öt felé ágazik az ut. A lapisi 
és kozári vadászházak, Kantavár és Bányatelep úgy a 
Mélyvölgy felé.

A Mélyvölgy, a beléje torkolló peknyákí völgy
gyei, s a Melegmány-nyal kevésbbé ismert része a mi 
szép Mecsekünknek. Fölkeresésük némi fáradsággal, 
veszödséggel jár. Az erdő pusztítása tönkre tette pár 
éve a Mélyvölgyet, útja jóformán járhatatlan. Ma már 
azonban sarj erdő támadt a régi helyén; az utón 
maradt faágakat, törmelékeket a patak vize nagyjában 
elhordta, s igy lassanként ismét hozzáférhetővé válik a 
vadregényes völgy.

Bővizű patakja, üdítő forrásai, fantasztikus hegy
alakulatai, árnyas erdeje kellemes napot szerez a 
kirándulónak. Pár éve még biztos lehetett a vándor, 
hogy idegen nem háborgatja kóborlásában, ma azonban 
már fel-fel keresi a közönség, s igy bizony néha 
ijedten menekülnek a bokrok közé a kneipoló hölgyek; 
amint mi is megijesztettünk egy társaságot.

A Mélyvölgyben van az u. n. „Kölyúk“. Egye
sületünk barlangkutató osztályának munkája után 
epekedik. Mi egyelőre csak kívülről néztük meg; majd 
ha a barlangkutatók, Myskowszky főmérnök úrral az 
élükön hozzáférhetővé teszik, be is megyünk.

A Peknyák s Melegmány fölkeresése ma még 
felfedező út számba megy; oda expedíciót kell szervezni. 
Majd ha megközelíthető lesz, értesítjük t. tagtársainkat.

Sötétedni kezdett már, mikor Zobákon túl feltűnt 
előttünk másodnapi utunk végcélja, a



Mániái kőíyuk.
Feszti Nándor felvétele.
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Hidasi-háti vadászkunyhó
hol az éjszakát szándékoztunk tölteni.

Ha felfáradnak a misínaí kilátótoronyba, vagy 
a Dömörkapuhoz, s onnét majdnem pontosan észak
kelet felé néznek, Zobáktól északra, a hegyoldalon, 
tisztáson 3—400 m. magasságban jó szemmel, vagy 
távcsővel vörös cserép fedelű kis házikót találnak, négy 
nagy fával körülötte. Ez a vadászház. Szebb helyre 
bajosabb lett volna építeni. Az ember szeme előtt van 
az egész Mecsek; a misinai s a tubesi torony tisztán 
kivehető, a Tubesen túl sötétlik a Jakabhegy. Mily 
messze elgyalogoltunk egy nap alatt!

A mi itt reánk várt, ez már a valóságnak a határa 
volt; ezentúl csakis a poézis kezdődhetik. Ideálisan 
tiszta levegőben, az erdő világának közepén, de mégis 
tisztáson s kellő magasan, hogy mindent láthassunk 
húsz kilométerig, s észak-keletnek még annál is tovább, 
kényelmes házikó jó ágyakkal, enyhe nyári éjszaka, 
melyet a teli hold világit meg ... a ki még ennél is 
többet kíván, az igazán telhetetlen.

A háztól 5 percnyire van a forrás, friss, üdítő, 
vizével, hátzsákunk is tele van ennivalóval, a Thermosban 
is akad a viz mellé valami, igazán nem cseréltünk 
volna a muszka cárral.

Pihenőnek, vagy hosszabb kiránduláshoz kiinduló 
pontnak megbecsülhetetlen ez a vadászház.

A szabadban táborozás is leirhatlan sok bájjal jár. 
Itt volt ugyan a ház, de mi az éjszakát künn töltöttük. 
Még aludni is jobban lehet a szabadban, mint a szobában.

Az est hamar elmúlt. Vizhordás, tűzrakás, a va
csora elkészítése, fekete kávé főzése, mindmegannyi 
mulatság annak, kinek ez otthon nem a kenyere. Mily 
komolyan üljük körül a tüzet, s bámulva nézzük, amint 
vajdánk ép úgy főzi a kávét, mint azt barangolásaiban 
a töröktől elleste. S minden ibriknek más lévén az 
illata, ize, valamennyiből kell inni, s sokat kell főzni.
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Egy óra kell csak a turka (török kávé) elkészítéséhez; 
s azon felül még mi minden van.

Reggel mindez ismétlődik. Mert hát ki tudja 
mikor telepedhetünk le, mikor lakmározhatunk, úgy 
be kell tehát reggeliznünk, mintha estig semmit sem 
kapnánk.

A reggeli készülődés, reggelizés tehát ismét másfél 
órát igénybe vesz. Ezért korán kelt kelnünk. A nap 
még tudj' Isten hol botorkál, mikor mi már talpon 
vagyunk.

De szép élet ez a csavargó élet! A ki nem pró
bálta, fel sem tudja fogni.

Ránk virradt a harmadik reggel s tovább indul
tunk. Pontosan kijelölt utón, de sajnos teljesen letarolt 
gerincen haladtunk s alig ismertük meg, midőn elértük 
Csurgót.

Mi lett ebből a bájosan szép Csurgóból ? A vize 
is szomorúan csörgedez, meg a róka lukjai is üresek; 
a madarak tova szálltak, elkerüli még a rák is. Ember 
előbb is kevés járt erre, eztán még ritkábban vetődik ide.

Egy idegen urat mégis láttam. Jött az országúiról 
befelé; nagyon nézegette a térképet, mi szegény ván
dorok azt hittük, hogy talán nem ismeri ki magát. 
Hogy esetleg útbaigazítsuk, félve megkérdeztem, hogy 
hová méltóztatik menni ? De ő nem állt velünk szóba, 
hanem röviden felénk morgott „fölfelé" szóval tovább 
állt. Egy magyar stativot, táskát vitt utánna; bizo
nyára fotográfus, gondoltuk.

A hidasi völgy, a mint Csurgót elhagyjuk élvezhe
tőbbé válik. Még állt az erdeje; de az idei tél majd 
elvégzi romboló munkáját.

Pusztabánya magasan fekvő rétjével kellemes vál
tozatosságot nyújt. Elágazó pont ez is. Zöld-fehér- 
vörös jelzés szeli, Hosszuhetény-Szentlászlóról jön s a 
hidasi hátra visz fel. Utóbbi útra tértünk mi is, s a 
háton végig az Újbánya feletti Miskeszplattra értünk.

Járt, köves utón haladtunk. Az utat törmelék kő 
fedi nagy mennyiségben. Reggeli ismeretlenünk
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jött velünk szembe; mikor összetalálkoztunk kalapá
csával ráütött egyre a sok kő közül, fölemelte, meg
nézte, eldobta. Tehát geológus.

Régi, kedves ismerősünket Újbányát, a magasból 
köszöntöttük, ezúttal nem kerestük fel.

Egy ismeretlen ország vonzott. Egészen kiesik a 
forgalomból, nem keresi fel senki, útja nincs kijelölve. 
Térképünk után eligazodtunk ugyan, de a térkép olva
sás első szabálya lévén — erdős vidéken, — hogy az 
ember kérdezősködjék, vajjon tényleg helyes utón jár-e? 
mi is ellenségeinkhez, az erdei favágókhoz fordultunk. 
A fejüket csóválták, mikor értesültek utunk céljáról. 
Mert a

Farkasárok 

vagy ahogy az itteni jó svábok nevezik: a Wolfsgra- 
ben, igazán Istentől s embertől elhagyott hely. Vad
disznó és sas járja csak. Mi azonban ép ezért kerestük. 
Még jókor értünk. Jövőre talán már csak a fatönkök 
emlékeztetnek, hogy itt hajdan szebb élet volt. 
Mindjárt az elején bővizi forrás. A fairtók azonban 
egy szál fát sem hagytak meg mellette. Csodálatos ez 
a rövidlátással határos szükkeblüség. Az a pár fa sem 
az erdőtulajdonost, sem a vevőt tönkre nem tenné, ha 
a források mentén állni hagynák. — A forrá
soknak pedig nagyon jót tenne; sőt a fáradt utasnak 
is. De mindezzel a csak üzletéért élő ember, mit sem 
törődik. Csodálatos találékonysággal pusztít mindent, a 
mi a világot, az életet széppé, kellemessé, vidámmá 
tehetné. Sivár, kietlen, utálatos lesz maholnap minden. 

Ma azonban még sok szép van; s a sok szép 
közt is kiválik ez a Wolfsgraben. A német szó ép 
ráillik. A magyar nyelv a komor, sötét fogalmak kife
jezésére talán nem oly alkalmas, vagy az utóbbi szá
zadok vitték rá a magyart, hogy találóbbnak tartja a 
a komor, zord kifejezésére a németet.

Ijesztően sötét ez a Farkasárok. Meredek, sza-
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kadt partjain a járás is nehéz volna, ha a völgy fan
tasztikus változatossága nem kötné le a figyelmet oly
annyira, hogy az út nehézségét csak akkor vesszük 
észre, a mikor már leküzdöttük. Délben oly sötét volt 
benne, mint napnyugtakor másutt; s míg a tisztáson 
perzselő volt a meleg, itt hűvösnek is alig volt 
mondható.

A patak mentén, benn az erdő sűrűjében letele
pedtünk azzal, hogy esteiig innét el nem mozdulunk. 
Hisz Váralja már közel van, s a falu előtt vagy négy 
kilométerrel van a vadászház, a hol majd csak akad 
éjjeli tanyául kis széna.

Három óra tájt azonban már annyira sötétedett, 
hogy mégis neki indultunk. Vadregényes volt utunk; 
egy helyen tábla hirdeti, hogy itt kereket kötni bün
tetés terhével tilos. Az utón mély sár volt, alig lehe
tett száraz nyomot találni. Itt talán soha nem szárad 
meg az út, a nap talán századok óta nem sütötte meg. 
Sürü, sötét erdő mindenfelé. Újabb forráshoz érünk, 
majd kiszélesedik a völgy, buja pázsit terül előttünk, 
napot is kapunk végre. Még jó időt megyünk, mikor 
kutyaugatás üti meg fülünket. Közeledünk tehát a 
vadászházhoz. Ideje is már megpihenni; ha fáradtak 
nem is vagyunk, de mára eleget jártunk, hisz holnap 
is nap lesz.

A vadászház elé értünk. Bizalommal szólítjuk meg 
a konyhában motozgáló erdészt ; megszoktuk, hogy 
mindenfelé szívesen fogadják az utast.

Előállunk óhajunkkal, hogy ha szénapadlás van 
vagy valami hely, itt szeretnénk éjjelezni. Az erdész 
úr nyájas hangon, de minden szót furcsán hangsú
lyozva feleli: nem lehet, mert nem engedi meg az 
uraság és nekik tiltva van szállást adni. A kedves 
erdésznek még nyájasabb élete párja türelmetlenül szólt 
ki a konyhából, hogy gyere már apjuk, segíts!

Nem annyira a szives fogadtatás bántott, mert ha 
itt nem, majd megszállunk másutt, mint inkább az, hogy a 
jó erdész oly kevés reverendával ép arra hivatkozott,
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kinek jósága lehetővé tette hogy Egyesületünk, tagjai 
úgy Márévárán, mint a Hidasi-háton kényelmes éjjeli 
szállást találjanak és a ki ismételten kimutatta, a 
turisztika iránt érzett jóindulatát.

Sietve mentünk innét; majd egy órai menetelés után

Váralja 
elé értünk. Újabb meglepetés. A kendert áztató falu 
népe csodálatos ridegséggel válaszolt a nekik minden 
tisztességet megadó kérdéseinkre.

Szinte kellemetlenül hatott ez a tapasztalat. Évek 
óta járjuk a Mecseket, most végig mentünk egész 
hosszában, Hetvehelytöl—Váraljáig, s ilyen emberekre 
még nem bukkantunk.

A faluba tehát be sem mentünk. A félig elha
gyott bánya felé indultunk, hogy Szászvárig meg se 
álljunk.

S most történt a legváratlanabb dolog velünk. 
Asszony! hang állít meg bennünket, s hozza a hírt, 
hogy a főmérnök úr látván bennünket lakása előtt 
elhaladni, kér térjünk vissza. Húzódtunk eleinte, hogy 
ismeretlenül, porosan úri hajlékát megrohanjuk, de a 
vándor hamarosan más szemmel nézi a világot, s mi 
is habozásunk közben szépen szívesen látó gazdánk
hoz értünk.

Mintha csak valami régi időkből fenmaradt mese 
vált volna valóvá, oly lekötelező szívességgel fogadott 
bennünket, teljes ismeretleneket Orczwirk Nándor bá
nyafőmérnök úr és végtelenül kedves neje. Az az órácska, 
amit kellemes társaságukban töltöttünk felfrissített 
volna még akkor is, ha egyébként is nem gondos
kodtak volna pazarul testi jólétünkről.

De már erősen nyugovóra hajlott a nap, mennünk 
kellett s akaratlanul is tovább jutottunk, utunk végcél
jánál Váraljánál, mert hát ami második otthonunk, a ked
ves, szép Szászvárbánya hívogatott éjjeli szállásra. Már 
sötét este volt, mikor beértünk. Na de se baj, hisz 
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itthon vagyunk. S folytatódott a Váraljabányán 
tapasztalt szívesség, jóság itt is, a hol a régi szeretettel 
fogadott bennünket Grosz Ábris kedves barátunk, kivel 
versenyez a szives előzékenységben Csermák Sándor 
bányamester úr.

Na de jobb lesz hallgatni arról, ami ezután tör
tént. A bányát jó magas hegyek, sűrű erdő veszi 
körül, azok sem engedik kipletykázni . . .

Nehéz szívvel — és álmosan indultunk reggel 
tovább. (Pedig pompás szállásunk, finom ágyunk volt, 
a hol alhattunk volna, ha lefeküdtünk volna.)

Keresztül az erdőn, a hegyen, a hol út nincs, 
egyenesen Máré várának. Emberi nyomot nem láttunk, 
vaddisznó és szarvas nyomot annál többet.

Régi kedves kis tanyánkat, a márévári kunyhót 
örömmel üdvözöltük. Egész napot töltöttünk itt, s a 
kunyhóban éjjeleztünk.

Örvendetes látványban volt e világtól elzárt or
szágban részünk. Sok, nagyon sok kirándulót láttunk, 
felszereléseik elárulták, hogy nem most az egyszer jöt
tek ki a hegyek közé, hanem gyakran szándékoznak 
még ide vissza térni.

így lassanként csak terjed a turisztika, s vele az 
emberek érzéke a szép, a nemes iránt. Az egész társa
dalmi életet, az egyéni gondolkozás és érzés világát 
semmi sem alakíthatja úgy át, nem tisztíthatja annyira 
meg, s teheti fogékonynyá és befogadásképessé a jó és 
szép iránt, mint a szabad, a nagy Természet. Az ő 
fölsége és nagysága mellett eltörpül minden emberi, s 
kicsinyes, üres minden emberi alkotás. S a turisztika 
mi más, mint a Természet csodálása s megismerni 
törekvése 1

A hátam ugyan még ma is fáj a padon alvástól, 
vagy inkább a fekvéstől, de azért már örülök a jövendő 
nyárnak, a mikor viszontláthatom a szép Márévárat.

Az ötödik nap haza felé vitt.
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Komló
volt utunk végcélja. Szépen fekszik ez a kis falu, a 
mely bányájáról lett újabban híressé. Valami különös 
nézni való azonban nincs rajta.

Na de ha Komlón nincs mit nézni, annál jobban 
megnézik az embert.

Úgy tudtam eddig, hogy a Mecseken absolut 
biztosak a közállapotok, mert hát Magyarországon 
fekszik az. Hallottam azonban a nyáron egy mesét.

Tisztelt tag és kiránduló társaim szíves figyelmébe 
ajánlom, hogy soha Pécs város területén kívül (a hol 
hál’ Istennek már Európa van) 1) útlevél, 2) arcképes 
igazolvány, 3) Mecsek Egyesületi igazolvány, 4) illető
ségi bizonyítvány s egyéb bizonyítványok nélkül ne 
sétáljanak, mert igaz ugyan, hogy nincs törvény, vagy 
törvényen alapuló, vagy más miniszteri rendelet, mely 
igazoló okiratok hordását elrendelné, a szabad közleke
dést tiltaná, vagy a csendörségnek a békés utas ok 
nélküli megállítását megengedné; de ez csak elméletben 
van így. Komlón ugyanis olyan a közrendészet, hogy 
ott a papucsos, hajadonfő pipázó csöndér is félvállról 
kiált a falu utcáján fényes nappal sétáló utas után, 
megállítja azt s igazolásra szólítja fel; a mint ez egy ki
ránduló társasággal megtörtént. A csendőrség régebben 
tapintatos és okos, törvényszerű eljárásáról volt híres.

Mi sem időztünk soká itt, s azzal távoztunk, 
hogy Komlót egyszer látni egy életre ép elég.

A vonat Bakócáig ugyan lassan, de onnét hama
rosan haza hozott.

Öt kellemes, az erdőben, hegyek közt eltöltött 
napnak igy hamarosan vége szakadt.

Azok kedvéért, a kik a pontos adatokat kedvelik, 
tájékozásul még elmondom:

Hetvehelytöl a Petöc pusztai sorompóig 2 óra 
15 perc, innét a Jakabhegyi vadászházíg 1 óra a távolság; 
a tényleg megtett út 12 kilométer.

A Jakabhegytöl a Vörösbegy tetejéig 1 óra, innét 
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a Remeterét fél óra, a lapisí kunyhó 20—25 perc; 
Lapistól a kozárí vadászház 1 óra 10 perc; innét Zobák 
2 óra 45 perc; Zobáktól a Hidasi-háti kunyhó 1 óra. 
A tényleg megtett út 32 kilométer. A misínai toronytól 
nézve a kunyhó pontosan E-tól 35°-ra van K-felé.

A Hidasi-háti kunyhótól Csurgó fél óra, innét 
Pusztabányán át a Wolfsgraben eleje 2 óra. A farkas 
árok elejétől Váralja 21/4 óra. Váralja bányától Szászvár 
bánya, a szőííőkön át, 2 óra. A tényleg megtett út 26 
kilométer.

Szászvárról Máré-vára a ki nem jelölt utón, 
egyenes irányban, — amennyire a hegyalakulat ezt meg
engedi — 2 */ 4 óra, 8 kilométer. Az elmúlt ősszel szász
vári kedves barátaink ezt az utat kijelölték.

Márévárától átszelve az országutat, fel a gerincre 
s le Komlóra, a térkép szerinti lehető egyenes irányban, 
21/« óra, íí kilométer. A távolságot pontosan működő 
lépésmérővel áílapitottuk meg.



Úriból Wallísba
a Furkán és Grimselen át.

Irta :

dr. Krausz Mór.





Az Alpesek hatalmas ivében, melynek bölcsőjét a 
genuai öböl azúrkék hullámai ringatják, kopár szikláinak 
utolsó nyúlványait pedig a mi Adriánk mossa, sehol 
sem nyúlnak magasabbra a bércóriások mint a Svájc
ban, mely bizvást mondható a kontinens csillámló 
diadémjének.

Bármely oldalról is közelit feléje a vándor, bás
tyákkal körülvett bűvös várkastélyt talál maga előtt, 
de a legcsodásabb látványban mégis akkor van része, ha a 
rajnai síkságról jövet igyekszik a kastély titkaiba be
hatolni.

Mint kezdő hegymászók, kiváncsi vándorok, mi 
is megakartunk ismerkedni a várkastély belsejével, a 
havas hegyóriásokkal, csillogó jégmezőkkel. A pünkösdi 
vakáció napjait használtuk fel túránk kivitelére, mely 
ép junius első felére esett (1908-ban). Bár ez az idő nem 
a legalkalmasabb a hegyekben való vándorlásra, mégis 
ezen időpontot választottuk, tudva azt, hogy az úgy
nevezett haute saisonban több jármű, kocsi és pöffögö 
autó közlekedik az alpesi hágókon, mint akár a Király
utcában. Már pedig inkább szenvedünk az esetleges 
kellemetlen időjárástól, ha minden emberi zajtól menten 
élvezhetjük a természet alkotta gyönyörű képeket, 
semhogy kényelmes utasokkal zsúfolásig telt robogó 
járművek zavarják minduntalan a magasban honoló 
áhitatos csendet.

Útitervünk a következő volt: vonaton és a vier- 
waldstáttí tavon hajón, majd ismét vonaton lemegyünk

9
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Göschenenig, onnan pedig gyalog a Farkán és Rhóne- 
glecseren át a Grimselhospizot érintve a wallisi kanton
ban levő Meiringenbe. Az éjjeli órákban indultunk 
útnak Karlsruheból két kollegámmal, pünkösd előtti 
szombaton; Baselig zivataros eső csapdosta kocsink 
ablakait és borús volt az égbolt akkor is, mikor a reggeli 
órákban svájci földre léptünk Baselban. A badeni 
állomásról gyalog mentünk át az újonnan épült svájci 
állomásra, hogy valamit legalább Baselból is láthassunk. 
A borús idő nyomasztólag hatott ránk, bár svájci 
ismerősünk, kivel Karlsruhetól együtt utaztunk, váltig 
biztatott, hogy még jóra fordulhat minden. Ha Baselban 
esik az eső — mondotta — Luzernben a legszebb idő 
lehet. Némileg megvigasztalódva ültünk ismét vissza a 
vasúti kocsiba.

Közvetlen Basel után a svájci Jura 800 méter 
magas hegyláncát töri át a vasút; ezen erdős emel
kedés zárja el Baseltól a havas hegyóriásokra való 
kilátást és ez képez egyszersmind válaszfalat Baselland 
és Úri, valamint Schwyz kantonok között. Vonatunk 
nagyokat fújva és zihálva törtetett felfelé, helyenként 
tekintélyes emelkedést győzve le. Svájci ismerősünk 
biztatásai azonban úgy látszott csak vigasztaló szavak 
maradnak, és mi szomorúan néztük az ablakokon lepergő 
esőcseppeket. Eközben felértünk a pálya legmagasabb 
pontjára, hol 2l/2 kilométer hosszú alagút töri át az 
ölteni Jurát; a túlsó oldal már Schwyz kanton. Moz
donyunk dübörögve rohant a sötét alagutban előre, 
most már lefelé; mi pedig kétség és remény között 
vártuk, mit hoz a túloldal. Öt percnyi út után világo
sodni kezdett; kiértünk az alagútból.

Félelemmel vegyes kíváncsisággal rohantunk az 
ablakhoz s aggodalmunkat zajos öröm váltotta fel. 
Mögöttünk még vésztjósló fellegek ijesztgettek, de lent 
délen már a legszebb veröfény köszöntött s egy-egy pajzán 
napsugár is eltévedt hozzánk. Bár már igen közel 
jártunk Luzernhez, sem a Pilátus, sem a délebbre fekvő 
havas csúcsok nem látszottak s csak mikor a sempachí
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tó mellett robogtunk el, akkor bukkantak elő a verő
fényből a sötét hegytömegek, kísebb-nagyobb fehér 
tündöklő folttal tarkítva. Lassanként teljes pompájában 
ragyogott előttünk a világoszöld vierwaldstatti tó erdő- 
koszorúzta emelkedéseivel, melyek mögött az örök hóval 
fedett hegyormok köszöntöttek bennünket.

A luzerni pályaudvar pompás csarnokából siettünk 
a tó partjára s pár perc múlva hajónkat vígan ringatták 
az ezer színben játszó hullámok. Ez a hajózás Luzern
tól Flüeleníg örökké emlékezetes lesz számomra; leírni 
ezt a látványt úgy, amint azt akkor átéreztem, nehezebb 
mindennél, mondhatni lehetetlen. A világ legszebb 
panorámája vonul el az utazó szemei előtt és ha bele
fárad a sok látnivalóba, a tó azúrkék vagy smaragdzöld 
hullámainak játéka nyugtatja meg fáradt szemeit.

Luzern, a Pilátus, Vitznau, Rigí, Brunnen a Tells- 
platteval gyors egymásutánban vonulnak fel a verőfényes 
júniusi délelőttben. Fényképező gépemmel kezemben 
mint kis gyerek futottam fel alá a fedélzeten, de a sok 
felkináíkozó gyönyörű tájrészletek olyannyira megne
hezítették a választást, hogy az úgynevezett alkalmas 
percben rendesen elfelejtettem megnyomni a gummi- 
lapdát.

Brunnen után elértük a tó legdélibb kiágazását; 
a mögöttünk mélyen a tóba nyomuló földnyelv egészen 
elzárta a kilátást északra, úgy, hogy a tó ezen a 
helyen, minden oldalról körülvett tengerszem benyomását 
teszi. A sziklába vésett Axenstrasse árkádjait csodáltuk 
még, mikor a hajó tülkölése figyelmeztetett arra, hogy 
a végállomáshoz: Flüelenhez közeledünk.

A kikötés előtt mégegyszer végigjártattuk szeme
inket a pompás panorámán. A büszke Brístenstock 
havas orma határt szab a kilátásnak, elzárva délfelé a 
Gotthardot kutató szemeink elől. Nem marad azonban 
sok idő a nézdegelésre, mert berobogott a luzerni gyors
vonat, mely vasúti utazásunk végpontjáig Göscheneníg 
szállított.

Flüelentől Altdorfig teljesen sík pályán robog a
9+ 
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vonat; Altdorf, mely a Teli-monda révén mindenki 
előtt ismeretes, képezi a tulajdonképeni Gotthard-vonal 
kiinduló pontját. A Reuss széles völgye Altdorf után 
hirtelen összeszűkül s a mozdony nagy erőfeszítéssel 
kapaszkodik fel innen a Gotthard északi bejáratához. 
Göschenen körülbelül 700 méterrel fekszik magasabban, 
mint Altdorf; a távolság pedig a két állomás között 
aránylag csekély s azért a pályát szerpentinekben 
építették számos forduló alagúttal. Nem lesz érdektelen 
megemlíteni, hogy e vasútvonal kiépítése 300 millió 
frankba került. A kocsi ablakából kitekintve, mélyen 
alattunk látjuk a tajtékzó Reuss hullámait, felettünk 
pedig a kopár sötétszürke sziklafalak adtak keretet 
e megrenditően szép természeti képhez. A vasútvonal 
legérdekesebb pontja Wassennél van, hol háromszor 
látható a falu temploma: először felettünk, majd velünk 
egyszinben, végül vagy 60 méterrel alattunk.

Délután 1/2 3-kor érkeztünk Göschenen állomásra. 
Kopár, teljesen növényzetnélküli sziklafalak, helyenként 
piszkosszürke hóval tarkítva, néhány lakóház és 
vendéglő, egyszerű nyers kőépitményü templom és a 
Gotthard-vasút üzeméhez tartozó kormos épületek adják 
meg a község legjellemzőbb vonásait.

A „Hotel zűr Krone“ vendéglőben volt szerencsénk 
először megismerkedni a kecskehússal, de a megismer
kedés ránk nézve nem volt kellemes. Mikor kielégítettük 
a gyomor kívánságait, tárgyalásba bocsájtkoztunk a 
vendéglőssel, érdeklődvén a postakocsi indulása után. 
Időnket nem akartuk elfecserélni, azért elhatároztuk, 
hogy az útat Hospenthalig kocsin tesszük meg, mert 
a 12 kilométer hosszú útszakaszból 8 kilométer az 
Urserenthalban síkságon visz, a hosszú gyaloglás pedig 
31/2 kilós szeges cipőkben nem ígérkezett nagy élve
zetnek.

Legnagyobb meglepetésünkre a jó ember azt vá
laszolja, hogy a postakocsi még egyáltalában nem 
közlekedik, miután a téli hó még érintetlenül fekszik 
az úton és az eltakarítást meg sem kezdték a Furkán. 
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Sőt, hogy az út megtevésétől visszariasszon, felhozta, 
hogy két turista az előző nap indult el Göschenenből 
ugyanezen túra megtételére és eddig még nem érkezett 
értesítés felőlük.

Mi azonban nem ültünk fel svájci vendéglősünk 
élelmességének és nem töltöttük nála a napot, hanem 
az ott állomásozó fuvarosok egyikével léptünk érintke
zésbe, s röviddel 3 óra után egylovas csézáján útnak 
indultunk.

Közvetlen a mélyben tomboló Reuss partján ko- 
csíztunk a Schöllenenschluchtban felfelé. Jónak láttuk 
azonban csakhamar leszállaní és a kocsi mellett gyalo
golva gyönyörködtünk a természet és az ember hatal
mas alkotásaiban. Közvetlen Göschenen felett a Reuss 
jobb oldalára kerülve haladtunk a modern alvilági 
Hádes, az alagút északi torka felett. Az embert elfogja 
a lelkesedés és csodálat ezen gigászi alkotás láttára, 
melyben ma a vonat 25 perc alatt teszi meg az utat, 
amit a letűnt évek postakocsija egy nap alatt is nehe
zen járt meg.

A Reuss természetileg szép zuhatagjaít itt is a 
technika szolgálatába hajtották, amennyiben turbinák 
segélyével innen végzik az alagút szellőztetését. Alig 
hogy beértünk a Schöllenenbe s a hatalmas sziklafalak 
végleg elfedték Göschenent, eddigi napos időjárásunk 
megváltozott és mi egyszerre, minden átmenet nélkül 
a legsűrűbb ködbe jutottunk. Szép, veröfényes időben 
is bizonyára megrendítő benyomást tesz a Schöllenen, 
de a gomolygő felhőben, midőn néha egyebet sem 
láttunk, mint az út baloldalán meredő, párától nedves 
sziklafalat, a mélyben tomboló Reuss moraja pedig 
minden más zajt túlharsogott: ez a természeti kép 
valóban ördögi volt, s Dante sem rajzolhatta külömben 
a pokol bejáratát.

A Schöllenen legkeskenyebb helyén merész ívben 
visz az út a híres Teufelsbrücken át a Reuss bal
oldalára. Körülbelül 30 méter magasan áll a kőhíd 
párkánya az örvénylő folyó felett, mely itt tekintélyes 
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zuhatagot képez. A nagy víz oly erővel hull a hatalmas 
sziklatáblákra, hogy a hidat állandóan elborítják a visz- 
szavert finom vízpárák. Közvetlen a híd melletti szik
lába egy 12 méter magas görög kereszt van kifaragva, 
mely aranyozott orosz felírással hirdeti Suwaroff orosz 
tábornoknak hadi tettét, ki maroknyi csapatával a világverő 
Napóleon seregeit tartotta vissza itt a francia forradal
mat követő háborúban. Az óriási túlerő elöl ugyan 
kénytelen volt meghátrálni, de elérte azt, hogy a szö
vetségesek veszély nélkül vonulhattak vissza.

Jobbról és balról vasajtók látszanak a sziklafa
lakba beépítve, melyek a kiterjedt Gotthard erősség 
kazamátáiba vezetnek. A Gotthard egyáltalában nagyon 
meg van erősítve, minden hadászatílag fontos pozíció 
kisebb nagyobb erőddel van ellátva; a Gotthard alagút 
pedig innen a váracsokból háború esetén minden pilla
natban légbe röpíthető. Az állandó svájci hadsereg jelen
tékeny része tartózkodik itt, számra nézve alig 50 ember, 
akik az erősségek jókarbantartására közvetlenül szük
séges munkákat végzik.

Az eddig meglehetősen meredek kocsiút lassan- 
kint széles országúttá bővült és hogy kocsinknak is 
hasznát vehessük, ismét beszálltunk a csézába, mely 
csendesen kocogott a Schöllenen déli végéhez. Az 
előbbi tomboló Reuss, bár kissé szilaj, de egészben 
csendes folyású hegyipatakká változott át az andermatti 
fensikon, hová Göschenentől számítva fél órai út után 
értünk. Valóban csodálatra méltó az a külömbség, 
melyet a Schöllenen és az andermatti fensík, vagy 
Urserental egymásutáni látása nyújtanak. Amott alig 
húzódik meg egy árva fűszál a kopár sziklák tövében, 
fenyőnek csak hírmondói akadnak a jellegzetes hoch
alpin flórában: a törpe és futófenyőben, itt pedig 1444 
méter magasságban, zöld üde gyep borítja a földet s 
sötétzöld fenyvesek tarkítják a változatos tájat, melynek 
keretébe pompásan illeszkednek be Andermatt filigrán 
alakú faházai. E szép vidék foglalatát, a havas hegy
óriásokat, sajnos, innen alulról nem láthattuk; a ben
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nünket folyton üldöző irigy köd azokat szürke kárpitja 
mögé rejtette.

Andermatt egyike a legrégibb svájci falvaknak, 
a mi a házak külsején erősen meg is látszik; különben 
jelenleg klimatikus üdülőhely és itt tartja gyakorlatait 
évente a dél-svájci tüzérség is. A sok ágyú, a kaszár
nyák és a számos földhányás a falun kívül, mind 
elárulják a hely kiváló katonai fontosságát.

Azon a helyen, hol a Disentisböl (Engadin) jövő 
Oberalpstrasse csatlakozik a Gotthard-úthoz, az eddigi 
déli irányából délnyugatra kanyarodik és alig némi 
emelkedéssel visz mindig a Furka-Reuss jobb oldalán, 
az Urserental utolsó előtti lakott helyéig, Hospentalig. 
Egyszerű kis falucska ez; csak a templom mellett álló 
„Longobardenturm“-nak elkeresztelt komor váromladék, 
az alját befutó repkénnyel, nyújt festői képet az elszór
tan fekvő alpesi faházikók között. A faluból kiérve 
kocsink letért a Gotthard-útról, a mely hosszú szer
pentinekben kerüli meg a meredek Gamsboden akadá
lyait. A Gotthard manapság már elvesztette régi jelen
tőségét, a kocsiközlekedés igen gyér, csak turisták 
keresik fel, bár természeti szépségekben a legszegényebb 
az összes alpesi hágók között.

Vagy félórai kocsizás után, úgy 5 óra tájt értük 
el Realpot, gyalogtúránk kiinduló pontját, az utolsó 
emberlakta helyet az Urserentalban. Gyorsan felcsa
toltuk háti zsákjainkat és kifizetve fuvarosunkat, nagy 
ambícióval kezdtük falni a megteendő kilométereket. 
Már pedig ebben nem volt hiány, miután az út Realp- 
tól a Furka szállóig, hová még aznap el akartunk 
jutni, körülbelül 14 kilométer, az emelkedés pedig vala
mivel több, mint 900 méter. Hogy az utat lehetőleg 
megrövidítsük és hogy némi fogalmat nyerjünk a hegy
mászásról, Realp után rögtön letértünk a szerpentinek
ben kanyargó kocsiútról és a távíró póznák irányában 
kezdtük meg a kapaszkodást. Ez kezdetben semmi 
nehézséggel sem járt, miután gyepes és csak helyenként 
köves gyalogösvényen törtettünk felfelé. Körülbelül
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félóráig mentünk, miközben többször átszeltük a kocsi- 
útat, de alig 250 méterrel Realp felett már meg kellett 
állnunk, hogy kissé kifújhassuk magunkat.

Az időközben támadt szél, vagy mint az ittla- 
kók mondják: a glecserluft, alaposan lehűtette a 
levegőt és bár jó melegen voltunk öltözve, mégis meg- 
meg borzongtunk; egymás előtt igyekeztünk azonban 
ezt titkolni. A szél által időnkint felszakgatott köd 
résein halvány betekintést nyerhettünk a hegyóríások 
birodalmába is: a zegzugos Spitzbergekre, a Piz 
Lucendrora és a Gotthard masszívba. Alig vettük észre 
midőn bejutottunk a hó régióba; a füvei borított gya
logösvénynek vége szakadt, lavinák által összehordott 
kőtörmelékkel borított hegyoldal lábánál állottunk. 
Kellő óvatossággal folytattuk most már utunkat a 
glecserek olvadt vízétől folyton nedves, síkos sziklá
kon, jó hasznát véve szegeit cipőinknek és botjainknak. 
A túránkat legnagyobb kitartással követő köd most 
már egészen betakart, nem is láttunk már aznap a 
körülöttünk lévő vidékből semmit sem. A kedvezőtlen 
időjárás mintha ketté vágta volna jókedvünket is, hosz- 
szú ideig szótlanul követtük egymást a végtelen hóme
zők között, melyeknek leverő csendjét csak a mélyben 
zúgó Reuss és a sziklák közt leszívárgó glecser patakok 
Zaja törte meg.

Fél hét óra tájban értünk fel az Ebnetenalpra, 
20Í0 méter magasságba. Itt vége szakad a Furka-ut 
szerpentinjeinek; innen a hágó legmagasabb pontjáig 
már a kocsíutat kellett követnünk, ha nem akartuk 
kitenni magunkat azon veszélynek, hogy eltévedjünk a 
sűrű ködben, melyben alig láttunk tovább az orrunk 
hegyénél. Közben megeredt az eső, mely a különben 
jó karban levő utat lassanként teljesen átáztatta s a 
nagy sárban „vizáthatlan“ cipőink kezdték felmondani 
a szolgálatot s minden lépésünknél hallhattuk a beszi
várgott víz bugyborékolását.

Tiefenbach postaállomás után az esőt erős havazás 
váltotta fel, úgy hogy rövid negyedóra alatt több újnyi 
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magas hóréteg csíkorgott lábunk alatt. A havazás 
beálltával a nyomasztó szürkeség is megvilágosodott; 
most már kívehettük az út szélét jelző kőtuskókat, 
melyeket az alpesi posta szünetelése alatt, a téli hóna
pokra kídöntöttek, nehogy a gyakori lavinák ezeket a 
mélybe sodorják. A pihenés nélkül megtett út és a 
szokatlan kapaszkodás lassankínt annyira kimerítettek, 
hogy már csak vánszorogtunk a nagyon érezhetővé 
vált hidegben. 8 óra volt és még semmi nyoma ember
lakta helynek, sőt az út mind jobban és jobban nyúlt. 
Csak az vígasztalt, hogy már nem hallatszott a Furka 
Reuss zúgása a völgyben, amiből azt következtettük, 
hogy eltértünk már a völgytől és közel vagyunk a 
hágó legmagasabb pontjához. Csakugyan rövid gyalog
lás után a „Hotel Furkablick“ két emeletes épülete 
bontakozott ki az esti félhomályból, de legnagyobb 
megdöbbenésünkre mindent zárva találtunk; az abla
kokon vasrudak, az ajtók és a fészer vaspánttal 
lelakatolva.

Nagyon is nyomott hangulatunkban már arra 
gondoltunk, hogy visszamegyünk a Galenstock 
hotelig, de még meg akartuk kísérelni, vajjon a Furka 
szálló nyitva van-e. Az odáig vezető alig 500 méternyi 
út volt egész túránknak legkellemetlenebb része. 
Lelki szemeink előtt már láttunk egy 2 órai gyaloglást 
a sötétben, lámpa nélkül, kiszolgáltatva az idő kényé
nek, étien, szomjan. Pesszímísztíkus hangulatunkból 
kutyaugatás zavart ki. Nincs az a Bethowen simphonia, 
mely édesebb zeneként hangzott volna föl az est sötét
jében, mint ez a prózai csaholás. Újult erővel siettünk 
előre s néhány perc múlva holtfáradtan álltunk meg a 
Furka-hotel primitív előcsarnokában. A szállót aznap 
reggel nyitották meg; rajtunk kívül még öt vendége 
volt a szállónak, az első túristák, kik ez évben a 
Furkát felkeresték. Legelső dolgunk volt teljesen átázott 
ruhánkat és cipőinket szárazzal felcserélni, azután lemen
tünk az étterembe, hol a jól befütött kályha melege és 
egy jó vacsora feledtették velünk a fáradalmakat. Las-
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sanként összeismerkedtünk a többi vendéggel s elmond
tuk egymásnak a következő napra kitűzött terveinket, 
majd jó időt és kellemes pihenést kivánva egymásnak 
felkerestük nyúgvóhelyünket, nagyon is mérsékelt 
melegségű szobánkban.

Reggel 1/46-kot a hotelszolga erős kopogtatása vert 
fel álmunkból. Első pillantásunk az ablakra esett; 
hatalmas jégvirágok fedték azt s csak akkor tekinthet
tünk ki, a mikor melengetéssel kis rést nyitottunk a 
jégvirágokon. Kint gyengén havazott s mindent fehér 
hólepel takart; a hőmérő — 2° C-t mutatott ebben a 
2436 méteres magasságban, junius 7-én, piros pünkösd 
vasárnapján. Sietve öltöztünk fel a jéghideg szobában 
és lesiettünk az étterembe egy kis meleget keresni. 
A hotelszolga, ki egyszersmind vezető a glecseren át, 
nem vállalt felelősséget a glecseren való veszélytelen 
áthaladásért, mert az aránylag magas hőmérsékletben 
a frissen esett hóréteg nem szilárdult meg annyira, 
hogy kibírja az ember súlyát. Már pedig nem volt 
kedvünk valami glecserszakadékba zuhanni.

Nem maradt más hátra, mint a jégár mentén 
lemenni a Rhóne-völgybe Gletschig és onnan a 
Grimselstrassén ismét felkapaszkodni a Hospizig. Csat
lakozott hozzánk még egy danzigi mérnök is, kit a 
vezető szintén lebeszélt a glecserkirándulásról. Reggel 
7-kor indultunk útnak; gyengén havazott, de a friss 
hideg idő jó kedvre hangolt bennünket; már alig érez
tük a rucksack súlyát, mely előző nap annyira meg
kínzott. Az út a Furka hotel mögött teljesen sík; a hó 
legnagyobb részét már eltakarították az úttestről, ami 
azután vagy 2—3 méter magas fal alakjában védgátul 
szolgált a feltámadt szél ellen. Még egy forduló takarta 
el csak előlünk a nagy panorámát, a Rhóne-glecsert. 
Szinte szaladtunk, hogy minél előbb pillanthassuk meg 
a természet e csodás alkotását. A forduló mögött 
mintha meggyökereztek volna lábaink, mindannyian 
megállottunk. Közvetlen alattunk bontakozott ki teljes 
pompájában a glecser, hatalmas, fehér jégszikláival.
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A felhőkön áttörő napsugarak vakító fénnyel öntöt
ték el a csodás jégvilágot, melyet a frissen esett szűz 
hó szikrázvá vert vissza. A glecserszakadékok ez óriási 
fehérségbe kellemes változatot hoztak, sötétkék és 
smaragdzöldben játszó színeikkel át meg áterezve a 
jégtömböket. És mily felséges keret övezi e képet! Az 
előtérben sötétbarna sziklák állanak, ítt-ott egy kis mo
hával vagy alpesi rózsák bokraival tarkítva, — tavasz 
az örökös tél közvetlen közelében — a háttérben a 
Nágelisgrátlí, mögötte a Bemer Oberland kolosszusai : 
a hegyes Finsteraarhorn (4275 m.), tőle jobbra a 
szakgatott Schreckhorn (4080 m.) megvilágítva a ráeső 
napsugarak által. Lent a mélyben, a glecser alján, a 
belőle fakadó sötétzöld Rhône, szürke morénák között ; 
míg távolabb a Rhône völgye a Gletsch szállóval és 
a Símplon ködbevesző körvonalaival.

Alig tudtunk betelni a látvánnyal és hogy minél 
hosszabb ideig legyen részünk a glecser látképében, 
nem az úton, hanem szorosan a jégár mellett eresz
kedtünk le a völgybe, a Belvedernél hagyva el az 
országutat. A leszállás ezen az oldalon semmi nehéz
séggel sem jár s rövid félóra alatt elértük a völgyet, 
hol felkapaszkodva az országút töltésére, most már 
azon folytattuk útunkat Gletsch felé. Bár csak másfél 
órája voltunk úton, lábaimban sajgó fájdalmat éreztem, 
úgy, hogy kénytelen voltam kissé kipihenni magamat. 
Legnagyobb megdöbbenésemre azt vettem észre, hogy 
a szegek cipőimen kezdték áttörni a talpat és erősen 
nyomták a lábfejet. Nem volt hát mit tenni, mint 
lemenni Gletschig és ott tartaléktalpat tenni a cipőbe. 
Az egész túra alatt mindig rettegtem a hóeséstől, de 
most a legnagyobb örömmel üdvözöltem az újra kez
dődő havazást, mert a frissen esett hólepel könnyebbé 
tette a járást az úton, melynek minden egyes kavicsát 
éreztem.

A korai júniusi idő Gletschben is erősen meglát
szott ; nyáron, amint ott említették, csak úgy hemzseg 
ez a modern karaván szerálj a sok angol és külföldi 
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túristától (az angol Svájcban már a bennszülöttekhez 
sorozható) és kifogástalan szmokingba öltözött urak 
lepik el a hôtel asztalait. De most a „Hotel du glacier 
du Rhône“ hall-ja kongott az ürességtől, a diszes 
díning room-ot is csak akkor rendezték be, s nemhogy 
menu-t, de még tojásrántottát sem kaphattunk. A falu 
egyetlen üzlete, — ünnep lévén, — zárva volt, és így fájó 
szívvel és még fájóbb lábbal kellett lemondanom cipőm 
javításáról. Gletschnél léptük át először és utoljára a 
smaragdszínü Rhône-t, melynek folyását követi a 
Brigg-be vezető út a Simplonhoz. Mi itt búcsút 
mondva a Rhöne-völgynek, ismét megkezdtük a ka
paszkodást a Grimselre.

A Grímselstrasse sokkal keskenyebb, mint a 
Furka-út és az idő viszontagságainak is jobban ki van 
téve. Legmagasabb pontja a Passhöhe, csak 2Í44 m., 
tehát 400 méterrel alacsonyabb mint a Furka, de a 
wallísi oldalra eső része teljesen ki van szolgáltatva a 
Bemer Oberland hóviharainak s nyár közepén is akár
hányszor borítja friss hó a tetőt. Az út rendbehozását 
is csak június második felében kezdik el ; ottjártunkkor 
még érintetlenül feküdt a tiszta hólepel, úgy amint azt 
a szigorú alpesi Télapó emlékül hátrahagyta. A Gletsch 
fölött lévő harmadik kanyarulatnál, alig 120 méternyire 
a völgy felett, a hófúvás teljesen elborította az útat és 
vagy 70 méternyi darabon megfagyott, mintegy í’/2—2 
méter magas hótöltésen jártunk.

A szeszélyes időjárás néha-néha megkönyörült 
rajtunk; a kibukkanó nap egyidőre szétszakgatta a 
sűrű ködöt és ismét élvezhettük a Rhóne-glecser pazar 
szinjátékát. Lent, mélyen a völgy fenekén még látszott 
Gletsch-hótel hatalmas épülete, sőt a szél a kápolna 
pünkösdi harangszavát is eljuttatta hozzánk.

Nem lévén kedvem a kapaszkodásra, egyik tár
sammal továbbra is az út szerpentinjeit tapostuk, míg 
másik két társunk neki vágott a meredek szíklahátnak, 
azzal búcsúzva tőlünk, hogy bevárnak a Hospizban.

Pár pillanat múlva eltűntek a sürü ködben s mi



Í4Í —

is tovább gyalogoltunk a szállingózó hóban, az egyforma 
szürkeségben, mely bennünket körülvett. Rövid idő 
múlva elértük a tetőt, hol erős szélvihar csapta ar
cunkba a hópelyheket. Az itt összegyülemiett hó, — 
mely talán 2—3 méter magas volt — olyannyira elfe
dett mindent, hogy képtelenek voltunk csak némileg 
is tájékozódni. Az óvatosság pedig itt nagyon helyén 
való, mert a Grimselpass tetején meglehetős kiterjedésű 
tó van: a Totensee, melyet az út megkerül és így 
nagyon vigyáznunk kellett, nehogy esetleg a tó fölé 
jussunk. Miután semmikép se tudtunk előbbre kerülni, 
elhatároztuk, hogy egy magasabb kőfal által védett 
helyen kissé megpihenünk; talán a szél is meggyengül 
addigra. Egyszerre csak két alak bontakozik ki a 
ködből és pár pillanat múlva magunk előtt láttuk két 
társunkat, kik szintén nem találván meg a helyes 
irányt, megpihentek és épp folytatni akarták az út kere
sését. Örömmel üdvözöltük egymást és most már 
négyesben tapogatództunk tovább. Helyenkint a szél 
valóságos hóhegyeket épített, másutt pedig mindent 
elhordott, úgy hogy útunk folytonos le és felfelé való 
kapaszkodásból állott. így küzdöttünk jó félóráig 
míg végre délután í óra tájban, vagy 50 méternyire 
alattunk, megpillantottuk az utat szegélyzö kötúskókat, 
melyeknek épp csak a teteje látszott ki a magas kőré
tegből. Miután a hó elég magas volt, összegyűrtük 
felöltőinket, és szeges botjainkat fék gyanánt használva 
leszánkóztunk a völgybe. Az út legrosszabb részén így 
szerencsésen átvergődve, vígan siettünk lefelé. A nyo
masztó csendet ismét rohanó hegyi folyó zúgása vál
totta fel; elértük az Aare szurdokát. Ez a folyó a 
Finsteraarhorn alatti Aareglecser lefolyása, mely a 
Grimselhospiz mellett tóvá szélesedik ki.

Délutáni két óra volt, mire a Hospizhoz leértünk. 
A két emeletes, egyszerű épületet valamikor szerzetesek 
lakták, mint még most is a Szt.-Bernát hágó menedék
házát; a napóleoni háborúk alatt azonban a kolostort 
az osztrák csapatok felgyújtották; később ismét felépült,
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de mint turistaszálló. Az épület fekvése valóban vad
regényes. Sehol semmi zöld, kopár kietlen sziklák 
mindenütt; az örök hó határánál vagyunk, melynek 
végső nyúlványai egy parányi glecser alakjában a 
szállóig lenyomulnak. A háttérben keletről a Dam- 
mastock és Galenstock a mélyen bevágott Rhóne- 
glecserrel, nyugatról a Finsteraarhorn az Aaare-glecser- 
rel szegélyezik e kihalt tájat. A Hospizot is zárva 
találtuk, s ezért az egyik útkaparó házban némi erő
sítőt véve magunkhoz, kis pihenés után továb gyalo
goltunk.

Az út innen kezdve már jókarban volt s gyorsan 
haladtunk lakott vidék felé. A hó is eltűnt s beértünk 
a sár zónájába; a hóesés megszűnt, helyébe finom eső 
lépett. Érdekes volt az alpesi flóra váltakozását látni a 
Hospiz alatt; előbb boróka és törpefenyő mutatkozott 
a nagy kőtáblák közt, majd egy-egy sudaras fenyő 
örökzöldje élénkítette meg a szürke kopárságot, hol az 
alpesi flóra színes virágai is előtűntek az út melletti 
fűből. Végre úgy 1700 méter magasságban hatalmas 
fenyőerdőbe jutottunk be, s a kiterjedt alpesi réteken 
legelésző tehenek emberi lakóhelyek közelíétét sejttet
ték. Délutáni 3 órakor el is értük a Handeck-hotelt, 
hol alapos pihenőt tartottunk. Jó 7 óra hosszat gyalo
goltunk alig némi megszakítással, a pihenés tehát ránk
fért. Különösen én rám. Alig hogy leültünk, kijelen
tettem, hogy ma már nem megyek tovább; oly 
kimerültnek éreztem magamat. Társaim azonban még 
aznap el akartak jutni Meiringenig és így búcsút véve 
tőlük, visszamaradtam a szállodában, melynek egyetlen 
vendége voltam.

A Handeck-hótel valóban remek fekvéssel bír, itt 
érintkezik a magas alpin-flóra a dombos és közepes 
hegyvidék flórájával. Bükk és gyertyánfák mutatkoz
nak a sötét fenyvesekben s az alpesi rózsa is szépen 
megfér a gyermekláncfű sárga virágai mellett. A szálló 
erkélyéről egyidejűleg élvezhetjük a Grimsel kopár 
szikláinak és a jégmezők birodalmának képét, valamint a
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kedves Haslítalt a csinos fekvésű Guttannen falucská
val, mely az első emberlakta hely az Aare völgyében. 
Az Aare zuhatagjának: a Handeck-Fallnak dübörgése 
felhallatszott a vendéglő terrasszára. A természet nyúj
totta látvány szórakoztatott egész délután, míg végre 
este felé egy b tagból álló társaság érkezett meg, kik 
ugyanazon úton jöttek mint mi. A hózivatar a Grimsel 
tetején őket is elérte. A jó társaságban késő éjjelig 
elbeszélgettünk, megállapodva abban, hogy következő 
napon együtt folytatjuk utunkat Meiringenbe.

A kora reggeli órák kellemes meglepetést hoztak: 
az éjjel támadt erős szél elűzte a barátságtalan ködöt 
s a felkelő nap első sugarai bearanyozták a hegyek 
csúcsait, rózsaszínű lepelt borítva a hófoltokra. Nyolc 
órakor indultunk útnak, előzőleg azonban nagy csokor 
alpesi rózsát szedtünk össze emlékül a szép napra. 
Nemsokára elértük az Aare zuhatagját a Handeck- 
Fallt, hol az Aare vagy 35 métert esik; a vízesés bár 
igen szép, mindazonáltal messze mögötte marad a 
Reuss eséseinek. A déli órákban, amint mondják, a 
napsugarak remek szivárványt hoznak létre. A szépen 
gondozott és sötét fenyvesek által folyton beárnyékolt 
úton kellemes volt a gyaloglás a friss reggeli levegő
ben. A völgy végén elötünedeztek Guttannen falucska 
házikói, balról az alacsony erdős hegyek mögöttük pedig a 
Lauteraarhörnerek emelkednek a magasba. Dél felé járt 
az idő mikor elértük Innertkírchent; innen indul ki a 
Sustenpass, mely az Aare völgyét a Reuss völgyével 
összeköti s innét közelíthető meg a 3239 m. magas 
Titlis is. Innertkirchen már teljesen lent van a brienzi 
tó alkotta katlanban és csak egy keskeny, alig 400 
méter széles és 200 méter magas erősen sziklás hegy
hát választja el Meíringentől, honnan már vasút köz
lekedik Luzernbe és Interlakenbe. Ezt a sziklafalat az 
Aare hasítja keresztül, helyenkínt alig 5—6 méter 
széles szorosban, az úgynevezett Aareschluchtban, 
melyet egy meíringeni társaság gyalogközlekedésre 
alkalmassá tett, miáltal az út Innertkirchen és Meíringen
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között alig fél órát vesz igénybe. Természetileg ez a 
völgyszoros, amint mondják, vetekedik a bajor Höl- 
lenthalklammal. Sziklafalba vágott árkádok alatt s 
néhol a víz színe fölé kiugró vaskorláttal ellátott kes
keny padlókon járjuk be a sziklalabyrintot. A bék
lyóba vert folyó óriási dübörgéssel, szédületes gyorsa
sággal rohan lábaink alatt. A nap soha sem ér ide s 
az égboltozat csak keskeny sávként jelentkezik a haj
meresztő sziklafalak tetején. Az élelmes svájciak he- 
lyenkint a természetet is kíkorrigálták, amennyiben 
mesterséges barlangokat vájtak a sziklákba, melyeket 
időszakonkint szines villanykörtékkel világítanak ki. 
A schlucht közepetáján a sziklafalról kis patak cser- 
gedez, melynek mentén vasból készült csigalépcső visz 
fel a külvilágba. Ugyancsak innen indul egy másik 
lépcső is le a folyóhoz, melynek színe fölött 5—6 
méternyire keskeny gyalogjáró vezet az Aareschlucht 
meiríngeni kijáratához.

Bármennyire elragadott is valamennyiünket ezen 
pompás vándorlás az Aare szakadékaiban, mégis nagy 
örömmel köszöntöttük ismét a napvilágot, a verőfényes 
szép alpesi mezőket, Meiringen régi faházikóit. Utitár- 
saimat elkísértem a vasúti állomásig, azután lerakva 
hátzsákomat a Hotel-Edelweissben, kis körútra indultam.

Meiringen Svájc legrégibb községe; 5—600 éves 
ház itt nem újság, pedig ez nagy szó, mert a házak 
kivétel nélkül mind fából vannak és a gyakori tűz
vészek elég sok kárt okoztak. Főleg fafaragványaíról 
nevezetes a község; a lakosság ebben az iparágban 
bámulatos ügyességet és művészi érzéket árul el. 
Körülbelül 100 fafaragó él itt, kik az egyszerű havasi 
gyopáros szekrénytől a legplasztikusabb szoborcsopor- 
tozatig mindenféle faragványt készítenek.

A késő délutáni órákban még felkerestem az 
Alpbach-Fallt, honnan remek kilátás nyílik a Grímsel- 
csoportra és a Wetterhornra. Másnap búcsút mondva a 
gyaloglásnak, vonatra ültem és a Brünig vasút szerpen
tinjeiről még egyszer végigélvezve a meiríngeni völgy
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szépségeit, a Brünig-hágón, Sarnent és Alpnachot 
érintve visszatértem Luzernbe, a megtett út feledhetet
lenül szép emlékeivel. Egy délutánt szenteltem Luzern 
látnivalóinak: a béke és háború kiállításának, a 
Glecsergartennek, a gyönyörű eszplanadenak. Este fel
ültem a gyorsvonatra és az éjjeli órákban ismét Karls- 
ruhéban voltam. Sokszor visszagondolok a természet 
nagyszerű alkotásaira s ilyenkor Goethe szavai jutnak 
eszembe:

Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg ? 
Das Maulthier sucht im Nebel seinen Weg; 
In Höhlen wohnt der Drachen alter Brut; 
Es stürzt der Fels und über ihn die Fluth — 
Kennst du ihn wohl ?

Dahin I Dahin !
Geht unser Weg 1 o Vater lass uns zieh’n!

/

10
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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 (Kiss Ernő, Pécs, Hitelbank) küldendők.

Kérelem.

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

A kirándulások

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



Hivatalos rész*
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A választmány jelentése.

Mélyen tisztelt Közgyűlés !

Bizonyos megilletődéssel számolunk be a lefolyt 
egyesületi évről, hiszen 20 évi munkásságnak aktáit 
zárjuk le; 20 fáradságos év eredményein tekint át
visszapillantó szemünk. A kicsiny mag, melyet1891-ben 
elültettünk, azóta terebélyes fává növekedett; az oly 
nehézségekkel megalakított Mecsek-Egyesület megizmo
sodott és számbelileg az ország legnépesebb turista
egyesületei közé küzdötte fel magát. S hogy elért 
sikerei a megerősödéssel lépést tartottak: azt minden 
elfogulatlan bíráló készséggel elismeri. Azok az alko
tások, amelyeket létesített, hirdetik az egyesület mun
kásságát s az a rokonszenv, melyben városunk lakos
sága részesíti, tanúságot tesz arról, hogy helyes irány
ban fejti ki tevékenységét.

A közönség rokonszenvének fokozatos emelke
dését mutatja a tagok számának emelkedése, amit a 
következő kis statisztikával igazolhatunk: megalaku
láskor 162 tag sorakozott az egyesület zászlója alá, az 
első 10 év lezártával a tagok száma 711 volt, míg ma 
1508 tag támogatja törekvéseinket.

Ennek a fokozatos fejlődésnek következménye: 
anyagi erőink gyarapodása. Az első években csak a 
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társadalom áldozatkészségére voltunk utalva, de később 
már a hatóság is méltányolta fáradozásainkat s a 11-ik 
egyesületi évben Pécs szab. kir. város törvényhatósága 
a M. E. javára 1000 korona állandó segélyt illesztett 
költségvetésébe.

A törvényhatóságnak ezen erkölcsi és jelentékeny 
anyagi támogatása fokozott munkára serkentette a 
mindenkori vezetőséget. így készültek maradandó alko
tásaink: a szépséges sétautak, a Kardos-utí menedék
ház, a nagyszabású Misinai kilátó stb., hogy csak a 
jelentékenyebbeket említsük föl.

A tagtársak és törvényhatóság támogatásán kivül 
egyesek is jelentékenyen előmozdították ügyünk fejlő
dését. így bold. Hamedli Gyula, pécsi polgár, végrende- 
letileg 6000 koronát hagyományozott a Mecsek-Egyesü- 
letnek, mely összegből — mint ő kívánta — nejének 
emlékére megépítettük a regényes Irma-utat. Egy másik 
nemes adomány a bold. Bedő Mária által hagyott 
200 korona volt. Sajnos, nagyon ritka példái a polgári 
erénynek s így annál tiszteletreméltóbbak.

Állandó támogatónk volt az elmúlt 20 évben a 
Pécsi Takarékpénztár, mely eleinte 100, később 200 
koronát küldött évenkint pénztárunkba. Csak az 
igaz hála hangján emlékezhetünk meg e tényről s 
örömmel említjük meg, hogy az utóbbi időben a többi 
pénzintézet is kísebb-nagyobb összeggel járul terheink 
viseléséhez, amire szükség is van, mert a minden 
téren és így a munkaárban is emelkedett nagy kiadá
saink fedezésére — különösen ha újabb alkotásokat is 
akarunk létesíteni — jelentékeny összegekre van 
szükségünk.

Visszapillantásunkban szívesen emlékezünk meg 
tagtársaínk azon áldozatkészségéről is, melylyel a Sza- 
niszló-út és emlék építésében és az időjelző-házikó 
felállításában bennünket támogattak. Ugyancsak az ö 
önként felajánlott anyagi hozzájárulásuk tette lehetővé 
a régebben csak pár oldalnyi terjedelemben megjelenő 
évi jelentésünknek irodalmi színvonalon álló Évkönyvvé 
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való fejlesztését. Hogy Évkönyvünk tartalmi színvonala 
állandó emelkedést mutat, azt a munkatársak szives 
közreműködése teszi lehetővé, akik között a magyar 
turista-irodalom elsőrendű művelőit találjuk. Őket 
illesse ezen alkalommal hálánk és köszönetünk legme
legebb kifejezése 1

A minden téren kifejtett munkásság s különösen 
az utóbbi pár év jelentékeny sikerei érlelték meg a 
törvényhatósági bizottság tagjainak lelkében azt az 
elhatározást, hogy „méltányolva az egyesület áldásos 
munkásságának eddigi kitűnő eredményeit s a reá váró 
jövendő feladatok közérdekű fontosságát'*,  az eddigi 1000 
korona évi segélyt 1500 koronára emelik. Ezt a nemes 
gondolatot, a tanács ily irányú előterjesztésére, az 1909. 
évi 271. sz. végzéssel határozattá is emelték.

Ezzel a szép akkorddal záródik le a 20-ík esz
tendő ; a nagyközönség és társadalom rokonszenve 
kisér egy újabb évtized küszöbére s bizton számítha
tunk arra, hogy az egyesület ezutáni vezetői is éppen 
olyan odaadással s intenzív munkássággal igyekeznek 
meghálálni a rokonszenves érdeklődés megnyilatkozá
sát, mint ahogy ez nekünk is főtörekvésünket képezte.

És most röviden rátérünk az elmúlt év ismer
tetésére.

Ezen évnek maradandó alkotása a Tubesen épí
tett kilátótorony, mely az első 20 esztendő munkájá
nak mintegy zárókövét képezi. Az uj torony a tetőn 
bányászott terméskőből épült s cementbe van falazva; 
oldalán csigavonalban húzódik fel az aláfalazott lépcső- 
zet, melyet magas korlátfal kísér egészen a platóig. 
A 32 lépcsőfok szintén terméskőből készült s maga a 
kilátó teteje erős vaskorláttal van bekerítve. A kis 
torony tehát teljesen viharálló, miután annak terve
zője, Rauch János egyletünk mérnöke, semmi faanya
got nem alkalmazott s a vaskorláttól eltekintve csak 
terméskövet használt föl, amit a torony exponált hely
zete megkíván. Kedves kötelességet teljesítünk, mikor 
Rauch János tagtársunknak hálás köszönetet mondunk 



— 152 —

a terv készítéséért és a felügyelettel járó fáradságos, 
önzetlen munkájáért; de elismeréssel adózunk a Mischl- 
Vukailovits cégnek is, mely a tornyot minden kívána
lomnak megfelelő szilárdsággal és csínnal építette meg.

A torony platójáról hatalmas körkép tárul a 
szemlélő elé s kinyílik annak a vidéknek panorámája 
is, melyet a misinaí toronytól az északnyugati irány
ban húzódó gerinc eltakar, s akit tiszta időben vezet 
oda turistaszerencséje, az a Balaton-vidéki hegyeket is 
tisztán kiveheti a szemhatáron.

A Tubesi-toronyhoz a Bánffay-ut végétől újonnan 
javított kényelmes ösvény vezet, mely fehér színnel 
van jelölve.

A torony megépítésével sok oldalról hangoztatott 
óhajtásnak tettünk eleget s adja Isten, hogy tagtársa
ink igen sokáig élvezhessék gyönyörűséggel annak 
tetejéről a természet feltáruló pompáját!

Megkezdtük az elmúlt évben, az Irma-út egyik 
szép pontján, Hamedli Gyula emlékének felállítását is, 
melylyel kegyeletünknek akartunk kifejezést adni a 
M. E. igaz barátjának emléke iránt. A terméskőből 
rakott tömb gránittábláján a következő felírás lesz 
olvasható:

Áldozatkész tagjának

Hamedli Gyulának
hálás kegyelettel 

a Mecsek-Egyesület.
Hirdesse e szerény emlék az utókornak, hogy 

volt egyszer egy pécsi polgár, aki szerzett vagyonkájá
nak jelentékeny részét a város környékének szépítésére 
hagyta, — aki nem hangzatos szavakkal, de tettekkel 
mutatta meg, hogy városának hűséges fia, — aki sze
gény létére példát mutatott a gazdagok azon köteles
ségéből, hogy nemes célok támogatására áldozatokat 
kell hozni, — aki átérezte azt a polgári erényt, hogy 
azzal a várossal szemben, hol életünk szép napjait 



eltöltjük, kötelességek is háramolnak ránk. A mi öntő 
világunkban jól esik visszaemlékeznünk ideális lelkületű 
polgártársunkra, aki dolgozott, hogy munkája gyü
mölcseiből a köznek is juttasson. Oly ritka jelenség ez, 
mely méltó a megemlékezésre és mindannyiunk hálájára.

Ez évi munkánk súlypontja a régebben létesített 
alkotások fentartására és a mecseki sétautak tatarozá
sára esik. Összes turista-utjainkat újra kavícsoztattuk s 
az Irma-út egyes részletein száraz falakat emeltettünk, 
hogy az utat a rombolástól jobban megóvjuk. Az utak 
fentartása jelentékeny költséggel járt, mert a szükséges 
fedőanyag fejtése, kocsikon való elszállítása és elterítése, 
a magas munkaárak következtében jelentékenyen ter
helte meg pénztárunkat.

Gondot fordítottunk az utjelzések fentartására, 
illetőleg újabb útvonalak kijelölésére s köszönetünket 
fejezzük kí Anschau Ferenc pécsváradi tagtársunknak, 
aki a közalapitványi erdőségek átjelzéseit a legnagyobb 
gonddal és pontossággal készítette el. Köszönetet mon
dunk még dr. Borsy Jenő, Czíriák Ignácz, dr. Ke- 
nessey Aladár, Krisztián Gyula, Novák Alajos, Siptár 
Lajos és Végh András tagtársaínknak a pécsvidéki jel
zések javításáért.

Ilyen szíves közreműködéssel remélhetjük, hogy 
a még itt-ott mutatkozó hiányok is kijavíthatok lesznek 
és jelzéseinkben a kirándulók biztos vezetőt fognak 
találni. Ugybuzgó tagtársainkat kérjük, hogy tanúsított 
jóakaratukat a M. E.-töl a jövőben se vonják meg, 
mert csak közös erővel és a munka megosztásával 
végezhetünk szépet, jót és teljeset.

Elhelyeztük uj jelzőtábláink egy részét is az erdei 
utakon s ezeknek számát a jövőben szaporítani fogjuk, 
hogy a tájékozódást még jobban megkönnyítsük. A 
táblák elhelyezésénél Halekszy Albert és Götz Henrik 
tagtársak voltak szivesek segédkezni, amiért nekik is 
őszinte köszönetünket fejezzük kí.

Elkészült a f. évben a misinai kilátótoronyba 
tervezett telefonállomás és a torony platójára tervezett 
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tájékoztató vasváza is, de magát a tájékoztatót részben 
az időjárás mostohasága, részben a készítőnek elfoglalt
sága miatt megrajzolni nem lehetett s így annak be
fejezése a tavaszra maradt.

A kilátótorony melletti őrház kéményét is át 
kellett alakíttatnunk, mert a ház mellett álló magas 
toronyfal a kellő léghuzatot kedvezőtlenül befolyásolta. 
Bár nem szivesen tettük, de kénytelenek voltunk a 
kéményt egész a torony magasságáig felvinni, hogy a 
zavartalan fűtés lehetővé tétessék.

Itt említjük meg, hogy a kilátótornyot az elmúlt 
évben 700 tag és 1000 nem tag látogatta s belépő
díjakból 370 korona folyt be pénztárunkba.

Hogy a turistaság iránti érzéket a fiatalságban 
felkeltsük, pályadijakat tűztünk ki a helybeli közép
iskolák tanulói között, turisztikai cikkekre, illetőleg egyes 
kirándulásokat tárgyaló útleírásokra. Ugyanerre a célra, 
fiának — a Tátrában szerencsétlen véget ért jeles 
turistának — emlékére, Wachter Ede tagtársunk is tett 
alapítványt, melynek kamatait — mint a M. E. 
Wachter Jenő emlékdiját — a helybeli főgimnázium 
pályadíjnyertes tanulója fogja évenkint megkapni.

Ezekben vázoltuk m. t. k. az elmúlt év mun
kásságát. Befejeztük mindazt, amit az utolsó záróülésen 
munkaprogrammunkba fölvettünk.

Igyekeztünk az egyesület tagjai közt testületi 
életet teremteni s e célból a téli hónapok minden csü
törtök délutánján hivatalos órákat tartottunk díszes 
egyesületi helyiségünkben, hol könyv- és térképtárunk 
is el van helyezve. Olvasóasztalunkon megtalálják 
tagtársaínk a hazai turista folyóiratokon kívül az egyes 
külföldi turista-egyesületek közlönyeit és évkönyveit is. 
Ilyenek magyar nyelven: a Turisták Lapja, Turistaság 
és Alpinizmus, Turista Közlöny, Erdély, Aradi Turisták 
Lapja; német nyelven: Deutsche Alpenzeitung, Mit- 
theilungen des Deutschen und Osterreich. Alpenvereines 
és az Alpína (a Schweizer Alpen Club közlönye), olasz 
nyelven: a Líburnia, a fiumei turista egyl. közlönye.
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Ezeken kívül a Természettudományi Közlöny, Földrajzi 
Közlemények, Állatvédelem és a Pécs-Baranyaí Mu- 
zeum-Egyesület Értesítője épen úgy a tagok rendelke
zésére állanak, mint könyvtárunk turista munkákban 
elég gazdag gyűjteménye. Sajnálattal kell azonban 
beváltanunk, hogy jó szándékunk nem vezetett kellő 
eredményre, mert tagtársaink nem tanúsítottak ezen 
összejövetelek iránt kellő érdeklődést.

Könyvtárunk a fönnebb említett folyóiratokon 
kívül a következő munkákkal szaporodott: Die Schutz
hütten und Unterkunftshäuser der Ostalpen (420 lap), 
Trautwein: Tirol, Umlauft: Die Alpen (Balog Károly 
ajándéka), Egyetemi Turista E. évkönyve, a Si-Club 
évkönyve, Aradi T. E. évkönyve, Mátrai Kalauz, (a 
Mátra-Egylet ajándéka), Dunántúli T. E. évkönyve, 
M. K. E. évkönyve, Zeitschrift des D. u. Ö. A., Föld
rajzi Közlemények (9 kötet 1899 — 1907, a Földrajzi 
Társulat ajándéka), Kalender des D. u. Ö. A. (1910), 
Jahrbuch des Schweizer Alpen Club (1910), Arad 
kalauza és turista térképe (az A. T. E. ajándéka), 
L. Lange: Der Rhein und die Rheinlande, A. Heksch: 
Die Donau, AW. Grube: Geographische Charakterbilder 
(3. k.), W. Kaden: Pegli bei Genua, A. Hübner: Ein 
Spaziergang um die Welt (összesen 7 kötet; Füchsl 
Arnold ajándékai), Guthe: Palästina, Reissert: Das 
Weserbergland, Götz: Frankenland, Grucker: Die Vo
gesen, Linde: Lüneburger Heide, Regelt: Die Riesen- 
und Isergebirge, Steindorf: Durch die Libische Wüste, 
Wegener: Deutschland im Stillen Ocean, Deckert: Cuba, 
Hartleben: Führer durch Dalmatien, a Balatonvidék 
turista térképe, Sági: A Balaton Írásban és képben, 
Berget: A földgömb és légkör fizikája, dr. Zempléni: 
Az elektromosság és gyakorlati alkalmazása, Jahres- 
Bericht der Section Linz, Bozen, Dresden, Traunstein 
und Nürnberg des D. u. Ö. A. V., Schweiz (dr. Solt 
Lipót ajándéka), Reich: Erdély (Lenkei Lajos ajándéka.)

Fogadják a folyóiratok és egyes munkák aján
dékozói a közgyűlés köszönetét! Tagtársainkhoz ez 
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alkalommal azon kérést intézzük, legyenek szívesek 
könyvgyűjteményük nélkülözhető darabjaiból azokat, 
melyek turista irányúak, vagy a melyek Pécs és Ba
ranyára vonatkoznak, könyvtárunknak ajándékozni s 
azt ily módon is gazdagítani.

Egyesületünk taglétszáma a múlt évhez képest a 
következő változást mutatja: Fölvettünk 3 örökös- és 
147 rendes tagot; elköltözés, elhalálozás és kilépés miatt 
töröltünk 131 tagot, úgy hogy 1910-ben 1508-an támo
gatták egyesületünket, kik között 50 örökös, 35 ala
pító, és 1423 rendes tag van. A szaporulat a múlt 
évhez képest 19.

Amilyen örömmel említjük meg ezt, éppen olyan 
fájdalmas érzéssel emlékezünk meg több tagtársunk 
elvesztéséről. A halál ez évben sem hagyta gyászrova
tunkat üresen; választmányunknak 10 éven át buzgó 
tagját, Németh Gyulát is elragadta közülünk a kérlel
hetetlen végzet. Tevékeny részt vett már a megalakítás 
munkájában és azóta is mindig ügyünk szolgálatában 
találtuk. Fiatal kora óta volt a Mecseknek lelkes 
barátja s a hegyek iránti rajongó szeretetét magával 
hozta mint érett férfi is, aki lelkesedésével buzdított, 
gyakorlati ismereteivel segített, tapasztalataival oktatott, 
tanácsaival támogatott. Nem csak a zöld asztal mellett 
volt híve a turistaságnak, de kinn a zöld hegyoldalakon 
is; mindig ott találtuk a Mecsek rengetegeiben bota- 
nizálva s gyűjtve a Mecsek flórájának egyes képviselőit. 
Tevékeny munkatársat veszítettünk benne, s igaz rész
véttel kísértük szomorú sírjába. Rajta kívül elvesztettük 
még Eisner Dóczí alapító tagot, Armbruszt Nándort, 
Bihari Benőt, Csurgaí Bélát, Gadó Ignácot, Gehring 
Fülöpöt, Heríng Józsefet, Hirschfeld Sámuelt, Imrefi Bélát, 
Jílly Gyulát, Kammerer Ferencet, Krausz Miksát, Lakits 
Ferencet, dr. Löbl Gyulát, Lukrits Kálmánt, Mikes 
Józsefet, Molnár Jánost, Pleininger Ferencnét, Rueprecht 
Jánost, gróf Schlippenbach Istvánt, dr. Scholz Istvánt, 
Ursziny Pált, Vaszary Jánost, Veégh Eleket és Winter 
Károlyt.

Áldás legyen elhunyt társaink emlékén!
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Egyesületünk a f. évben is több oldalról részesült 
támogatásban. Első sorban emlékezünk meg Pécs sz. 
kír. város közönségéről, mely 1500 kor. segélyt adott 
és a város tanácsáról, mely ügyünket mindig igaz 
szeretettel istápolta. Hálásak vagyunk a Pécsi Takarék
pénztár iránt, mely a folyó évben is 200 koronát kül
dött és köszönettel tartozunk Frigyes kir. herceg O 
Fenségének, aki 50 koronát adományozott, a Kölcsönös 
Segélyzőegyletnek, mely 30 és a Központi Takarék
pénztárnak, mely 25 koronával gyámolította törekvése
inket. Pénzbeli támogatásban részesítettek még K. J. 
úr 17’30 kor., Vogl János úr 9 kor., Welovszky Vendel 
úr 6 kor. Névtelen 5,50 kor., Zichy Lujza grófnő 5’50 
kor. és Bajedain F. úr 4 korona adományaikkal, amiért 
nekik is hálás köszönetünket fejezzük ki.

A helybeli Uránia színház tulajdonosai: Lechner 
Kornél és Tichy Aladár urak a vállalat jövedelméből 
100 koronát juttattak hozzánk, azon óhajtásuk kifeje
zésével, hogy ezen összeget esetleg turista irodalmi 
célok támogatására fordítsuk. Fogadják érte a közgyűlés 
hálás köszönetét!

Igaz barátaink közé kell soroznunk Suha Rezső 
erdőmester, Bálint Ferencz, Kolossváry Andor, Rusz 
Imre és Wenk Ferencz főerdész urakat, akik az erdei 
munkáknál a legmesszebbmenő támogatásban részesí
tettek. Fogadják jóakaratukért köszönetünk kifejezését.

Hálára vagyunk kötelezve a helyi sajtóval szemben, 
mely törekvéseinket mindig hathatósan támogatta s 
külön is köszönet illeti a Pécsi Naplót, mely „Turistaság" 
cimü rovatában tért nyitott a hazai és külföldi turista
mozgalmak ismertetésének.

Örömmel hozzuk ezen a helyen is tagtársaink 
tudomására, hogy gróf Zichy Gyula pécsi megyés 
püspök úr, aki erdőterületét már évekkel ezelőtt meg
nyitotta kirándulóinknak, a múlt évben használatra 
átengedte a márévári és hidasi-háti vadászházakat is 
és a házikók kulcsait meg nem hálálható figyelemmel 
és előzékenységgel egyesületünkhöz átküldötte. Fogadja 
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Ő Méltósága ezért a kitüntető figyelemért, melylyel a 
kirándulóknak oly kiváló szolgálatot tett, a közgyűlés 
őszintén átérzett hálás köszönetét!

Beszámolónk keretében még egy mozzanatról 
akarunk megemlékezni. Egyesületünk igazgatója évek
kel ezelőtt feladatául tűzte ki a Tettye rendezését és 
felkarolását. Erre a célra időnkínt ünnepélyeket tartott 
s ezeknek jövedelméből a rendezés munkáját meg is 
kezdette. Az általa — saját anyagi felelősségére — 
rendezett népünnepélyek számadásait, kérésére, a vá
lasztmány által kiküldött bizottság átvizsgálván, azokat 
a csatolt számlákkal megegyezőnek találta. A ünne
pélyek egy részének jövedelme kimondottan a Tettye 
rendezésére volt fordítandó, a többieknek jövedelméből 
más jótékony és kultúrálís egyesületek is részesültek, 
mint azt az alábbiakban feltüntetjük.

Az Í903. és 1904-ben tartott ünnepélyek tiszta 
jövedelmét — kamatokkal együtt 4104’76 koronát — 
pénztárunkba helyezte el, ami az Í904. évi jelenté
sünkben ki is van tüntetve. Ebből az összegből készült 
a Gyuri-űt (2601’78 kor.), ebből tataroztattak a tettye! 
romok (1459’17 kor.) és fásításra is ebből fizettünk ki 
546’45 koronát. Ezek a munkák összesen 4607’40 
koronába kerültek s a hiányzó 502’64 korona a ké
sőbbi ünnepélyek jövedelméből lett pótolva.

A később rendezett ünnepélyek bevételeiből kapott 
a Jótékony Nőegylet 600 koronát, a francia emlék
alap 500 koronát, a Pécsi Dalárda 351’46 koronát, a 
Polgári Daloskor 300 koronát, a finn dalosok 189 
koronát; összesen 1940’46 koronát. Ezeken kívül felsze
relésekben, minők székek, asztalok, padok, korlátok, 
szerszámok, képek, tűzijáték gyártó eszközök stb. 
1880’89 korona érték maradt. Ide számítható még a 
villanyos világításnak a Tettyére vezetése és fölszere
lése, mely 1000 koronát meghaladó összeggel terhelte 
meg az ünnepélyek számláját. Úgy ez, mint a jóté
kony célra adott összegek egy része a kiadások között 
szerepel s nincs föltüntetve az ünnepélyek tiszta jőve-
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delmét képező 8076.91 koronában, melyből 1978’42 
koronát tettek ki a fölülfizetések.

Igazgatónk fáradozásainak köszönhető az is, hogy 
az időközben eladásra került tettyei vendéglőt Pécs 
város közönsége vette meg s ezzel útját állta a ma- 
gánűzérkedés esetleges túlhajtásaínak. Úgy hisszük 
m. t. k. a legkevesebb, amit Reeh György egyl. igaz
gatóval szemben tehetünk, ha neki a Tettye érdekében 
kifejtett 7 évi fáradozásaiért, melylyel — bár e tény
kedése a M. E.-tel csak részben volt kapcsolatos — 
a mi ügyünket is előre vitte, igaz köszönetét mon
dunk. Az ő buzgólkodása nélkül a Tettye dolga való
színűleg ma is ott volna ahol ezelőtt 7 esztendő
vel volt.

Osztályaink működésére nem térünk ki, mert 
azokat külön jelentésekben ismertetjük s azért csak a 
kirándulások ügyéről teszünk még pár megjegyzést.

Örvendetesen tapasztaljuk, hogy közönségünk 
mind jobban megkedveli a testedző hegyi sétákat s 
kisebb-nagyobb csoportokban, vagy egyedül, minden 
felé találunk kirándulókat a Mecsek közeli vagy távo
labb fekvő szép pontjain, a miről az egyes helyeken 
elhelyezett vendégkönyvek tesznek tanúságot. A már 
több ízben megkísérelt társas kirándulások — sajnos — 
nem sikerültek; közönségünk inkább kicsiny, zárt 
társaságokat alakit s a társaskirándulásokat kerüli. 
Ezért szüntettük be ez idén ilyeneknek rendezését. 
Nagyobb kirándulásról is csak egy esetben számolha
tunk be; választmányunk 4 tagja (dr. Bokor Emil, 
Graef János, dr. Hang Dániel és Kiss József) a Tauer- 
nekben és a Steínernes Meer-en tett egy 6 napos 
túrát. Felkeresték eközben a Kals-Matreier Torit 
(2206 m.) s a Kalser Tauernek nyergén (25Í2 m.) át 
a Rudolf-hüttébe tértek, honnét útjukat a Kapruner 
Törlőn át (2635 m.) folytatták a Moserbodenra s le 
Zell am See-be. Innét egy napi pihenés után Saalfel- 
denből indulva a Ramseider Scharten (2Í02 m.) átlép
tek a Steinernes Meer sziklavilágába, hol a Riemann
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és Funtensee menedékházakban tartott pihenők után, a 
bajor Kőnigsee-nél végezték 6 napig tartó gyaloglásukat.

És ezzel m. t. k. befejeztük az elmúlt évről szóló 
beszámolónkat és nincs más hátra, mint a jövő évi 
munkásság vázlatát adni. E tekintetben azonban csak 
negatív jelentést tehetünk. Újabb dolgokat nem vettünk 
programmba; a múlt évek nagyobb szabású építke
zései után szünetet kell tartanunk, hogy alapot gyüjt- 
sünk a Kardos-úti menedékház újjáépítésére és esetleg 
más maradandó alkotások létesítésére. Egyelőre csak a 
meglevő utak és építmények jókarban tartása, az átjel
zések folytonos gondozása, újabb jelzőtáblák elhelye
zése s esetleg források foglalása fogják különös gon
dunkat képezni. Igyekezni fogunk ezeken kívül az új 
toronyhoz a Bárány-útról is egy jól járható ösvényt 
készíteni s a dömörkapui kilátót megszilárdítani és 
újból használható állapotba helyezni. Egyletünk igaz
gatója a Tettyén akar nagyobb munkálatokat végez
tetni, hogy tavaszi túlfolyások alkalmával vízesés lát
ványaiban gyönyörködtesse a kirándulókat.

M. T. K.! Mikor ezzel a 20-ik évről szóló be
számolónkat befejeztük, újból vissza tekintünk a 
múltba. Az egyesület megalakulásánál egy lelkes fér
fiút látunk, ki mint Pécs szab. kir. város és Baranya 
vármegye akkori főispánja, fényes állásának tekintélyé
vel és egyéni szeretetreméltóságának egész varázsával 
támogatta az ifjú egyesületet. Költői lelkülete annyira 
át van hatva a természet magasztos szépségétől, hogy 
nem ismert kedvesebb feladatot, mint a M. E. törekvé
seinek minden téren való lelkes támogatását. Szemé
lyéhez vannak fűzve az első évek küzdelmei és sikerei. 
Mikor fényes állásából távozott, hogy a parlamentben 
érvényesítse kiváló tehetségeit: lemondott a társadalmi 
egyesületeknél viselt tisztségeiről, de nem hagyta el 
„kedvenc egyesületét", melyhez — mint Ö mondá — 
„szíve van forrva". S csak Í5 évi elnökség után, mikor 
egészségi állapota nem engedte már, hogy munkánk
ban tevékeny részt vegyen, adta át helyét hozzá méltó
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utódjának s aztán hidasi magányába temetkezett, 
hogy a politikai küzdelmekben megsebzett lelkének 
nyugvást keressen. Ebben az időben egyszer jelent meg 
közöttünk, mikor őszinte ragaszkodásunk jeleképen 
átnyújthattuk Neki a diszelnökké való megválasztásról 
szóló okmányt. Felejthetetlen szép nap volt; bizony
sága annak, hogy a szeretetet, melyet szive kincses tárá
ból reánk pazarolt, százszorosán viszonozzuk s magá
nyában is körül fonjuk tiszteletünk és hálánk kisugárzó 
igaz érzéseivel.

Csendes hidasi magányában talált rá a királyi 
kegy, mikor november havában az Apostoli Felség 
valóságos belső titkos tanácsosává nevezte ki. Kedves 
hír volt ez mindazoknak, akik Öt ismerték, de senki
ben sem keltett oly örömet, mint bennünk, akik az Ő 
segítségével emeltük magasra a 20 év előtt kézbe vett 
zászlót. S örömmel eltöltött szivünk őszinte fohászaként 
száll a Mindenható trónjához a kérés: tartsa meg a 
jó Isten Kardos Kálmán Ö Nagyméltóságát, egyesü
letünk díszelnökét, még számos éven át erőben és meg
elégedésben a mi igaz örömünkre, családja boldogsá
gára, tisztelőinek, barátainak és a közügynek javára.

S hogy Ö nagyméltósága megelégedését munkás
ságunkkal ezután is kiérdemeljük, — hogy irántunk való 
jóindulatát meghálálhassuk: egy kéréssel fordulunk 
tagtársainkhoz. Támogassák ezután is a választmányt 
nehéz munkájában; szerezzenek egyesületünknek lelkes 
és munkás tagokat, mert csak együtt dolgozva, közös 
erővel lesznek elérhetők a még megoldásra váró szép 
feladatok. Nemes eszme szolgálatába szegődtünk 20 
évvel ezelőtt: városunk környékét széppé, benszülött 
és idegen előtt kedvessé tenni. De ezt csak akkor 
valósíthatjuk meg teljesen, ha az ügy iránt lelkesedök 
a választmánnyal karöltve megtesznek mindent, ami 
ügyünket előre viheti.

Erre tegyünk fogadást az uj évtized küszöbén!

11



A „Madárvédö Osztály“ tisztikara.
Elnök: Várady 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 
Kálmán dr., Róth Miksa, Seeh Jenő, Suha Rezső, 
Szígethy Antal, Vaniss Sándor és Wenk Ferenc.

Az Osztály jelentése.
A Mecsek-Egyesület Madárvédö Osztálya az 1910. 

évben is iparkodott megoldani ama feladatot, melyet 
megalakulásakor kitűzött: ébren tartani a madár- és 
állatvédelem iránti érdeklődést, megértetni közönségünk
kel, hogy az állatvédelemnek minő erkölcsi, ethikai, 
nemzetgazdasági fontossága van. Hogy Osztályunk 
munkásságával minő eredményt ért el, arra már szük
ségtelen rá mutatnunk. Osztályunk egyik főfeladatának 
tartotta segédkezni az iskoláknak abban, hogy a fejlődő, 
kialakuló tanuló-lélekben az állat- és madárvilág iránti 
szeretet fölébresztessék. Az Országos Állatvédő Egyesület 
minden évben úgynevezett „Gyermeknaptárt“ ad ki, 
mely a gyermeklélek nemesedését, finomodását előmoz
dító állatmeséket és az állatszeretetre buzdító költemé
nyeket tartalmaz. Ezen naptárakból 200 darabot osztot
tunk ki jó magaviseletü és jó előmenetelű népiskolai 
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tanulók között. Ugyancsak Osztályunk megbízásából 
Lechner Kornél könyvkereskedőnél is kaphatók voltak 
10 fillérért a „Gyermeknaptárak“, melyeket a tanulók 
szép számban vásároltak.

Az idén azonban még tovább mentünk; nem 
elégedtünk meg azzal, hogy a népiskolákat megnyertük 
az állatvédelem nemes ügyének. Osztályunk elhatározta, 
hogy ezentúl minden évben a főgimnáziumi, a föreál- 
iskolai, a felső kereskedelmi iskolai és a tanítóképezdei 
önképzőkörben egy-egy aranyat tűz ki jutalmul azon 
tanuló megjutalmazására, aki egy a madár-és állatvédelem 
köréből vett kérdést legjobban megold. Az idei pályá
zat mindegyik iskolában szép eredménnyel végződött. 
E helyen mondunk köszönetét az iskolák igen tisztelt 
vezetőinek, kik bennünket az eszme kivitelében oly 
odaadóan támogattak. Nincs már iskola, melynek ud
varán ott ne látnok a mesterséges fészkelőket, etetőket, 
melyekbe a hidegebb idő beálltával maguk a tanulók 
szórják a madáreledelt.

Nem egyszer lehetünk tanúi annak, hogy a vásott
lelkű fiúk fiatal csemetéket, fákat, ültetvényeket oktalan 
módon megsértenek. Osztályunkban azért fel-vetődött az 
az eszme: nem lenne-e célszerű a tanulók között oly kis 
könyvecskét terjeszteni, mely az állatok és növények 
védelmét felölelő költeményeket, leírásokat, meséket tar
talmazna. Miután ily könyvecske a Parkosztály törek
vését is szolgálná, átírtunk a Parkosztályhoz, hogy ily irá
nyú könyvecske kiadását nem végezhetné-e a két Osztály 
közösen. Megállapodás é tekintetben még nem jött létre.

Ugyanezen ügyben átírtunk az O. A. E.-hez is, 
kérve azt, hogy az általa kiadott „Gyermeknaptárba“, 
mely ügyesen megválogatott leirásaival eddig is jótéko
nyan hatott a fejlődő gyermekre, a növények, virágok 
védelmét felölelő mesék és költemények is vétessenek 
be. Átiratunknak lett is eredménye, mert az Országos 
Állatvédő Egyesület indítványunkat elfogadván, elha
tározta, hogy az ezután megjelenő „Gyermeknaptár“ ily 
irányú leírásokat is fog tartalmazni.

11+
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Nagy segítségére lehet Osztályunknak az állat
kínzás megakadályozásában a rendőrség. Ezért Osztá
lyunk elhatározta, hogy azt a rendőrt, aki kötelességét 
hűen teljesítve, az állatkínzást megakadályozza, juta
lomban részesíti. A főkapitány úr ily értelmű átíratunk 
folytán napiparancsban hívta föl a rendőrlegénység 
figyelmét az állatvédelemre.

A keményebb hideg beálltával gondoskodtunk a 
madarak etetéséről, még pedig a Mecseken, a Tettyén, 
a sétatéren és a megyei árvaházban elhelyezett etető 
kunyhókban. Osztályunknak célja ezzel a példaadás, 
aminek meg is lett az eredménye, mert a közönség 
köréből is többen gyakorolják már eme nemes cselekedetet.

A Széchenyi-tér galambjairól sem feledkeztünk 
meg; megbízottjaink a téli hónapokban naponta kétszer, 
nyáron egyszer etették a galambokat; az általunk nyújtott 
példa a nagyközönség körében is mind több követőre talál.

A Mecseken elhelyezett mesterséges fészkelőknek 
utána nézvén, azokat túlnyomó részben hasznos, éneklő 
madarak által betelepítve találtuk. Osztályunkat e tekin
tetben többen is követték. Nem elég azonban csak 
kitenni a kertekben, a gyümölcsösökben a fészkelö- 
odvakat, ezeknek utána is kell nézni. Első sorban 
megfelelő időben kell azokat elhelyezni, továbbá meg 
kell figyelni, hogy minő madarak foglalják el azokat 
s aszerint eljárni. Osztályunk készséggel szolgál útba
igazítással az érdeklődőknek.

Az állatvédelem eszméjének ébren tartására szol
gáltak figyelmeztető tábláink, melyek állandóan a hasz
nos állatok iránti kötelességre intenek bennünket. A 
Széchényi-téren, a Majláth-téren, a sétatér bejáratánál, 
az Indóház-utca kezdetén és az Inczédy Dénes-utca 
elején uj, csinos, zománcozott, az idő pusztításának 
ellentálló táblákat helyeztünk el a következő fölirással: 
„Csak a szívtelen és tudatlan ember nem védi a hasznos 
állatokat, madarakat". A táblák magyar gyártmányok; 
Perczel Béla vaszománc-gyárából, Bonyhádról (Tolna 
m.) valók.
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Ha állatkínzás jutott tudomásunkra, azt a helyi 
sajtóban mindjárt napfényre hoztuk. Kérjük a nagy
közönséget is, ha állatkínzásról szerez tudomást, szíves
kedjék arról Osztályunkat értesíteni, amely majd tudni 
fogja kötelességét.

Hogy Osztályunk munkálkodásának mily jó 
hírneve van, arról tanúskodnak azok a megkeresések, 
melyekben egyes állatvédő egyesületek bizonyos dolgokra 
vonatkozólag tőlünk kérnek tanácsot. Legutóbb Kassán 
alakult Osztályunk szervezete és munkaterve alapján 
egy madárvédő osztály. ,

A Magyarországi Állatvédő Egyesületek Szövet
ségét, május hó 12-én tartott nagygyűlésén, Osztályunk 
is üdvözölte. Az V-ik nemzetközi madártani kongresszus 
május 29-én ült össze Berlinben. Osztályunk az eddig 
elért eredményekről szóló kimutatást elküldötte Chernel 
István, kiváló orníthologusunkhoz, ki ezen kongresszu
son a magyar állatvédő egyesületeket képviselte.

Az általunk kibocsátott gyűjtőiveken eddig a 
következő urak és úrnők adományai érkeztek hozzánk: 
báró Bíedermann Rezsőné 50 kor., gróf Zichy Gyula 
30 kor., Caflisch Jenő, Tulipán asztalaltársaság, Zsolnay 
Miklós 20—20 kor., gróf Benyovszky Móricz, özv. 
Biedermann Ottóné, Szautter Gusztáv 10—10 kor., 
Döbrössy Alajos 6 kor., özv. Lorenz Gusztávné, Spiesz 
János 5—5 kor., Balog Károly 3 kor., Reeh György 
2’50 kor., Bencze Sándor, Eibach Emil, Farkas Irma, 
dr. Jellachich Károly, Kiss Józsefné, Tóth László, 
Wachter Ede, Zsabokrszky Ferencz 2— 2 kor., Bokor 
Ede, Bokor Emil dr., Holícs Gyula, Horváth N., dr. 
Huszár Sándor, Jancsics Lajos, Károlyi Emil, dr. Kiss 
István, Knorr Kálmán, Míllner József, Módly Béla, 
Nábráczky Lajos, dr. Porgesz Miksa, Varga József, 
Varga Nagy István, dr. Vass Antal 1—1 kor., összesen 
203*50  kor. Ezenkívül Götz Gyula űr küldött 25 kg. 
kukoricát a Széchényí-téri galambok részére.

Fogadják a nemeslelkü adakozók az Osztály kö
szönetét !



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, Cserta Antal, Csukás Zoltán, Czigler Tivadar, 
Daempf Imre, Döméi Anzelm, Eíbach 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, Líber 
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, Szönyi Ottó dr., 
Trippammer Károly, Visy László dr., Varga Nagy István.



Az Osztály jelentése.

A Park Osztály 1910. évi működésének látható 
eredménye nem sok van.

A Zsolnay diszkut elhelyezésének kérdését végre 
több kíserletezés után akkép sikerült eldönteni, hogy a 
Zsolnay Vilmos emlékére felajánlott diszkut az Irgal- 
masok temploma elé fog kerülni, hol a rendezendő kis 
háromszög alakú térben relatíve legkedvezőbb elhe
lyezést fog nyerhetni. Ha a város közönsége a tavaszon 
a terecskét rendezi, s az alépítményt elkészítteti, úgy 
a díszkút felállítása már a következő: 1911. év folya
mán remélhető. Zsolnay Miklós ezen nemes tényével 
szülővárosát újabb hálára kötelezte.

Az Osztály a fák, virágok és növények védelme 
érdekében kis ismeretterjesztő füzet forgalomba hoza
talát határozván el, annak megírására Chinorányi Ede 
cist. r. főgymn. tanár urat kérte fel, ki a füzetecske 
egyik felét már el is készítette. A másik félnek elké
szülte után az Osztály a füzetet a Madárvédö Osztály- 
lyal együttesen szándékozik kiadni és a fiatalság között 
szétosztatni.

Az iskolás gyermekekkel a virágok nevelését, 
ápolását megkedveltetendő, az intézetek igazgatósága 
utján kérdést intéztünk az összes pécsi iskolákhoz az 
iránt, hogy hány növendék óhajt ápolás és nevelés 
céljából ingyen virágpalántát? A felhívásra az egyes 
iskolákból a vártnál sokkal nagyobb számban jelent
keztek a növendékek. És pedig:

A polg. fiúiskolából 153, a polg. leányiskolából 
319, az izr. elemi iskolából 60, a belv. elemi leány
iskolából 55., a belv. elemi fiúiskolából 249, a Notre 
Dames zárdából 100, a cist. főgymnáziumból 105, a 
szigeti külv. elemi isk.-ból 418, az Ágostontéri elemiből 
467, a felsövámház-utcaiból 200, összesen 2126 gyermek.

Az osztály anyagi erővel nem rendelkezvén, fel
kérte a helybeli kertészeket, hogy ingyenes virágpalán
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ták nyújtásával tegyék lehetővé az eszme megvalósítását, 
mire mind a 7 kertészünk örömmel késznek nyilatkozott. 
A vírágpalánták kiosztásának ideje, a velük történt 
megbeszélés alapján, a május 17-tőí 20-ig terjedő időre 
tűzetett ki, a miről a gyermekek tanintézetük igazgató
sága utján értesittettek.

A gyermekek következőkép osztattak be:
1. Kött Jenőnéhez: a polg. leányísk 319 növendéke.
2. Novotarszky Miksához: a cist. főgymn. 105, 

a belv. el. leányísk. 55, Notre Dames zárda 100, izr. 
népiskola 60 növendéke, összesen 320 növendék.

3. Szabó Józsefhez: a belv. elemi fiúiskola 249 
növendéke.

4. Hafner Istvánhoz: a polg. fiúiskola 153, a szig. 
külv. ísk. 100 növendéke, összesen 253 növendék.

5. özv. Megyeri Jánosnéhoz: a szig. külv. el. 
iskola 318 növendéke.

6. Skrívanek Jánosnéhoz: A f. vámház utcaiból 
200, az ágostontériből 100 növendéke, összesen 300 
növendék.

7. Scheszták Antalhoz: az Ágostontériből 367 növ.
A beérkezett jelentések szerint a virágkiosztás, hol 

minden gyermek egy-egy üres cseréppel jelent meg, 
nagy örömet okozott a fiatalság körében, s az azóta 
szerzett tapasztalatok szerint nagy kedvvel és eléggé 
eredményesen ápolták és nevelték palántáikat, úgy hogy 
remélhető, hogy a virágkedvelésnek ily módon elültetett 
magva a gyermeki fogékony szivekben életerős gyöke
reket fog verni.

A gyermekek által elért eredmények megbirálására 
az osztály dr. Jellachich Károly elnöklete alatt: Novo- 
tarszkí Miksa, Scholz Gyula és Sziebert Nándor tago
kat küldte ki, kik junius 27. és 28. napjain az összes 
iskolákban megjelentek, hova az előre értesített gyer
mekek virágjaikat magukkal hozták. A bíráló bizottság 
az elért eredményekkal, tekintettel a nevelésre rendel
kezésre állott idő rövid voltára, igen meg volt elégedve 
és kiosztott a lányok között: 28 I. oszt, és 103 II. oszt.,
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a fiúk között: 22 I. oszt, és 7í II. oszt., összesen 224 
elismerő oklevelet.

Az Osztály ez úton is meleg köszönetet mond a 
neki segítségére volt iskolák Igazgatóságának és tanári, 
illetve tanítói karának, az összes pécsi kertészeknek, 
kik oly tekintélyes anyagi áldozatot hoztak a virág
kedvelés terjesztése érdekében, úgy a fáradságot nem 
ismert bíráló bizottságnak.

Hogy az Osztálynak némi anyagi segítség is 
rendelkezésére álljon, a június hó 4-én a Tettyén ren
dezett népünnepélyen közadakozásból befolyt rózsákat 
árusíttattunk városunk erre felkért szép hölgyei által, 
mely vásár eredményekép: Í66 k. 3Í fillér folyt be, 
mely összeg az Osztály nevére takarékkönyvben 
gyümölcsözőleg helyeztetett el. Az árusításban oly kedv
vel és élénkséggel résztvett hölgyeknek az Osztály ez 
utón is meleg köszönetét fejezi ki.

Felkéri az Osztály a város lelkes virágkedvelőit, 
hogy ablakaikat és erkélyeiket ezután is díszítsék föl, 
s ily módon tegyék városunk képét kedvessé és vonzóvá 
az itt megforduló idegenek előtt. Az Osztály csak úgy 
felelhet meg hivatásának, és csak úgy érhet el ered
ményeket, ha munkájában a városnak a virágkultuszért 
lelkesedő polgárai közreműködésükkel támogatják.

Igyekezzünk mennél több embert megnyerni a 
virágok és növények barátjául s akkor az Osztály 
fáradozásait siker fogja koronázni !



BEVÉTEL A Mecsek-Egyesület pénztári

Egyenleg 1910. január 1-én .

I. Tagsági dijak: 
rendes tag után . .

n n n • •
alapító „ „ . .
hátralékos tag után .
előre fizetett tag után 
örökös tag után . á

1409
1

34
3
1
3

II. Adományok, kamatok : 
szab. kir. város adománya . .Pécs

Pécsi takarékpénztár „ ' . .
(B) Pécs-Baranyai Közp. Tp. adom. 
Pécsi köles, seg. egyl. adománya . 
Frigyes főherceg adománya . . . . 
K. J. adománya.................................
K—y. adománya.................................
Vogl János adománya.......................
Bajedain F. adománya...................
Velovszky Vendel............................

Betétek utáni kamatok...................

III. Kiadványok:
Eladott képes lev. lapok és vezető 

könyvek ......................................
Eladott 94 drb. egyes, jelvényért á 1.20

IV. Különféle bevételek:
Évkönyvben közölt hirdetésekért . . 
„Uránia“ mozgófényk. vállalattól . . 
Kardos-pavillonban eladott fogyasz

tási cikkek után.......................
Örökös tags. könyvből kölcsön . . 
Kilátótorony belépő jegyekből . . . 
Tubesi torony alaptól...................
Wachter Edétől.................................

K 100.-

6340 50
4 —

153 —
13 50
4 50

300 —

1500
200 —
25 —
30 —
50 —
17 —
5 —
9 38
4 —
6 —

198 36

232 57
112 80

288
100 —

3o4 30
1505 14
370 —
394 86
200 — 3162

12622

Különféle alapok................................................... 1124.60
Megvizsgáltuk és a vonatkozó okmányokkal összehason-

Kohárlts N. János Böbéi



kimutatása az 1910. évről. KIADÄS.

1296
63
5 

2805

7657
1618

S38

I. Kezelési költségek:

Tiszteletdijak.....................................
Szolga fizetése 12 hóra á K 60.— . 
Nyomtatványok . .
Különféle póstadijak

II. Útépítés és Javítás:

Utjelzések és táblák . . .
Uttatarozás és napszám . .

III. Leltár:

Könyvek beszerzése 
Egyéb tárgyak . . .

IV. Különféle kiadások:

Évi jelentés költségei . . . 
Tagdijak egyesületekbe . . 
Pavillonok biztosítása . . . 
Örökös tagsági könyvre . . 
Park-osztály részére . . . 
Távbeszélő dijak .... 
Kardos pavilonnál eladási cikkekre 
Egyleti szolga külön jutalma . . . 
Múzeum-egyesületnek 
Tubesi kilátó építési 
Turist. és Alp. kiadó 
Wachter Ede alapra 
Különféle számlák .
Építkezési költségekre 
Egyenleg ....

költségei . . 
hivatalának .

Pécs, 1910. december 31-én. 
litván, teljesen rendben levőnek találtuk.
Ferenc Szlgriszt Lajos



Kedvezmények a M. E. tagjainak.

1. n Magyar folyam- és tengerhajózási részvénytársutat 
is a. Balatontavl gőzhajózási társulat hajóin II. oszt, jegygyei 
I. osztályon utazhatnak.

2. A Csorbától fogaskerekű vasúton kedvezményes jegyet 
válthatnak.

Az I. 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°/o engedményt ad.

5. A boszniai és hercegovinál államvasútak 1909. évi 
22.243. sz. rendeletével az eddigi korlátlan kedvezményt oda mó
dosította, hogy csoportos (esetleg magános) turistái kirándulá
soknál — a március 15-étől november 15-ig terjedő időszakban 
— 33l/3°/o-ot engedélyez, de minden egyes igazolványért I 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 dobslnal Jégbarlang igazgatósága a belépődíjakból 
25°/o-ot engedélyez. (4 kor. helyett 3 kor.)

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

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

9. Az Évkönyv-et tagdíjuk fejében díjtalanul kapják.
10. Az Uránia-bloskop 10 jegyes szelvényfüzeteit 8 kor*  

helyett 6 koronáért kapjak a Lechner-féle könyvkereskedésben.
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TISZTIKARA ÉS TAGJAINAK NÉVSORA
1910. ÉVBEN

Dlszelnök:
Vaszkai és kardosfalvi Kardos Kálmán v. b. t. t., nyug, fő
ispán, aranysarkantyús vitéz, a Szt. István-rend kiskeresztese, 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, ügyvéd.

Mérnök:
Rauch János, 

városi főmérnök.

Titkárok:

Kiss József főreáliskolai tanár, 
(Pécs, Arany János-u. 3).

Feszti Nándor, törvszéki biró.

Pénztáros:
Kiss Ernő, pénzintézeti tiszt

viselő (Pécs, Hitelbank).
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Választmány:

Dr. Angyal Pál, egyet, m. tan.
Auguszt Ferenc«, h. pénzügy

igazgató,
Bálint Ferenc«, főerdész,
Dr. Bokor Emil, kórh. főorvos,
Dr. Buday Dezső, egyetemi 

m. tanár,
Buzássy Ábel, főgimn. igazg., 
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 Ignácz, főszolga

bíró,
Forray Valér, főszolgabiró, 
Füchsl Arnold, magánzó, 
Graef János, droguista,
Dr. Hang Dániel, főgimná

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

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

bíró,
Dr. Igaz Béla, c. kanonok,
Dr. Jeilachich Károly, orvos, 
Jilly Viktor, főszolgabiró,
Dr. Johan Béla, Baranyavár- 

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

vezérigazgató,
Klekner Alajos, p. t. titkár, 
Kovácsffy Kálmán, műszaki 

tanácsos,

Kolossváry Andor, főerdész, 
Krasznay Mihály, főszolgab., 
Krigl Nándor, járásbiró, 
Lenkei Lajos, lapszerkesztő, 
Majorossy Imre, kir. tanácsos, 
Makay István, vár. tanácsos, 
Mattyasowszky Jakab, geo

lógus,
Myskowszky Emil, bányafel

ügyelő,
Nagy Jenő, nyug, megyei fő

ügyész,
Nendtvích Andor, Pécs szab, 

kir. város polgármestere,
Oberhammer Antal, rendőr

főkapitány,
Opris Péter, posta- és távírda 

főigazgató,
Pánczél Ottó, állami erdő

felügyelő,
Pintér Ferenc, városi árva

széki elnök,
Ptacek Viktor, bankhivataln. 
Rusz Imre, kápt. főerdész, 
Sey László, kir. tanácsos, 
Sey Tamás, főszolgabiró, 
Stenge Ferenc, Baranyavár- 

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

talnok,
Szuly János, ügyvéd,
Vaniss Sándor, főszolgabiró, 
Varga Nagy István, kir. táblai 

bíró,
Várady Ferenc, megyei fő

levéltáros,
Wenk Ferenc, püspöki főer

dész,
Wurster József, kanonok, 
Zsiga László, magánzó.
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Örökös tagok:
Baranya vm. közöns.
Balog Károly
Bánffay Simon (megh.) 
Gróf Benyovszky Móricz 

5 Báró Biedermann Rezső
Brázay Kálmán (Bpest) 
Cackovic Milivoj
Cseh Ervin
Dómján Izor

10 Dr. Dulánszky N. (megh.)
Förster Béla (megh.) 
Füchsl Arnold 
Fűrst-Reeh Hermin 
Gillmíng Ferencz

15 Goldberger József
Graef János
Hameríi Imre
Hamerli József
Hamerli Károly

20 Hanny Gábor
Hetyey Sámuel (megh.) 
Honvéd hadapródiskola 
Ivánkovics István (megh.) 
Kardos Kálmán

25 Mándi Béla (megh.)

Myskowszky Emil
Nemzeti Casino
Nagy Valérné (Bpest) 
Gr. Pallavicini Majláth Etel

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

35 Schapringer Gusztáv (megh.) 
Schapringer Mór (megh.) 
Schönherr Mihály (megh.) 
Dr Schwarcz Frigyes (megh.) 
Schwarcz Sámuel (B.-Lőcs)

40 Siklósi István
Stern Károly
Stirling Károly
Szautter Gusztáv
Szautter Gusztávné

45 Szigriszt Lajos
Szily Tamás
Szmik Antal
Wajdits Gyula
Valter Antal

50 Gróf Zichy Gyula

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

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

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

15 Höffler Jakab 
Höffler N. János 
Dr. Kaufer Mór 
Kindl József

Dr. Kiss Emil (Dárda) 
Koszits Kamill 
Krasznay Mihály
Dr. Krasznay Miklós 
Krausz Béni
Lechner Gyula (megh.) 

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

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

35 Dr. Schaurek Bódog
Gr. Schmidegg K.-né (mgh.)

20
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Siskovich Tamás (megh.) 
Skála Vencel
Spitzer Béni

40 Spitzer Lajos 
Szeifritz István 
Szláby Ferenci (megh.) 
Szuly János 
ifj. Tűrt Mihály

45

50

Varga Nagy István
Werner Ottó
Wiesner Rajmár (megh.) 
Zsinkó István (megh.) 
Zsolnay Imre
Zsolnay Miklós
Zsolnay Vilmos (megh.)

Rendes tagok :
Agulár Izidor 
Almássy István 
Alt Dávid 
Ambach Mihály 

5 Andó Ferenci
Andretzky József 
Angerer Gusztáv 
Angszter Emil 
Angszter Oszkár 

10 Angyal Lajos
Angyal Pál 
Angyal Pál dr. 
dr. Angyal Pálné 
Angyal Samu 

15 Anschau Ferenci
Antal Fülöp 
Antalffy Mihály dr. 
Antoni Gusztáv 
Antonin Nándor 

20 Apor Lipót dr.
Arnhold Nándor 
Arnold János 
Asiel József 
Asztalos József 

25 Asztalos Nándor 
Auber Tivadar dr. 
Auber Vilma 
Auber Vilmosné 
Auguszt Ferenci 

30 Aulik József 
Auszterlitz Zoltán 
Ábráhám Vilmos 
Ábrányi Alajos 
Ámon Pál 

35 Áronffy Józsefné 
Aronffy Rókus dr.

Árpád Gyula 
Babay Géza 
Babay Gézáné

40 Bahula József dr. 
Balázs Károly dr. 
Balog István dr. 
Balog József 
Balog Károlyné

45 Bandi Anna 
Barabás Ferencz 
Barankay Lajos dr. 
Barbarini Laura 
Barla Benő

50 Barsy Viktor 
Barta Albert 
Bartos József 
Bary István 
Bauer Zoltán

55 Bauerle Ferencz 
Baumann Emil 
Baumann Emilné 
Báder Vilmos 
Báter János

60 Bárdos „József dr. 
Becht Ödön
Beck Gyula 
Beck Lajos
Beczkay Jenő

65 Bedő Gábor 
Bedő Károly 
Belmann Kálmán 
Bencze Sá ndor 
Benczenleitner Sándor

70 Benedek László 
Benisch Artur dr. 
Benkő Mihály
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Benyovszky Manó
Berczely István

75 Berecz Fidél
Berecz József
Berecz Károly
Berecz Károlyné 
özv. Berecz Károlyné 

80 Berecz Sárika
Beretvás Sándor
Berger Gusztáv
Berger Miksa
Bertalan István

85 Békefy Remig dr.
Biber Mátyás 
Biedermann Tibor 
Birisits Géza 
Birmann Ferencz 

90 Bíró Jenő dr.
Bíró József
Bitter Illés
Blancz József 
Blaskovich Kálmán 

95 Blau Adolf dr.
dr. Blau Adolfné 
Bodó Aladár dr. 
Bodó János 
Bodó Mór

100 Bodolay István
Bokor Ede
Bokor Emil dr. 
dr. Bokor Emilné 
Bokros Zoltán 

J05 Bolgár Tivadar
Borbély Gyula
Boros László
Bors Emil dr.
Bors Lajos dr.

110 dr. Bors Lajosné 
Borsody Miklós 
Borsy Jenő dr. 
Bosnyák Pongrácz 
Bóth János

JJ5 Bózsa József
Bőbei Ferencz
Bőbei Miklós
Böck Béla
Böck Béláné 

120 Bőhm Jenő dr.

Böhm Manó
Bőhm Simon
Bőrőcz Marcell
Bőrötzffy Károly

125 Bőzsőny Mihály
Brantusa Vincze
Braun Armin
Braun István
Breining Leontin

130 Brenner Jenőné
Breuer Jakab
Breuer József dr.
Breuer József
Breuer Miksa

135 Breuer Sándor
Brucker Béla 
Brunner Károly 
Brunner Olivér 
Bubreg János 

140 Bubreg Nándor
Buday Béla
Buday Dezső dr.
Buday Klárika
Bugár Ede

145 Bugyán Rezsőné
Bun Gusztáv
Bun Gusztávné
Bun Lajos
Bun Lajosné

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

155 Büki Ferencz
Bünsdorff Frigyes 
Cackovic Milivojné 
Caflisch Jenő 
Caflisch Kristóíné 

160 Chinorányi Ede
Cholnoky Ferenc dr. 
Crettier Károly 
Csányi István 
Csarsch Dezső 

165 Csarsch Jenő
Csengeri István 
Cseresnyés Géza 
Cseresnyés Gézáné

12
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Cserkutí Adolf
170 Csermák Alajos 

Csermák Ede 
Csernahorszky József 
Cserfa Antal 
Csery István

175 Csethe István 
Cséfay Flórián 
Csigó János 
Csihalek Sándor 
Csillag A. József 

UO Csincsák Béla 
Csukás Zoltán 
Csurda Henrik 
Czermák Győzőné 
Czink Lajos

185 Czirer Elek dr. 
Czirer József 
Cziriák Ignácz 
Czury József 
Czvetkovics Gyula

190 Czvingler Ferencz 
Daempf Imre 
Daláth Jenő 
Danitz Juliska 
Darvas Donát

195 Dárdai Casinó 
Dekíeva Dénes 
Dekleva Ferenc 
Dekleva Ignác 
Dellin Frigyes

200 Dellin Frigyesné 
Denkler Boldizsár 
Derlik Imre 
Deutsch Antal dr. 
Deutsch Béla

205 Deutch Kornél 
Deutsch Pinkász 
Deutsch Zsigmond dr. 
Dénes Iván 
Déry József

210 Diffinger János 
Dillmann Antal 
Dinesz György 
Dirr Frigyes 
Dittler Aurél

215 Dittler Ottmár 
Dobos Ferencz

Dobra Imre 
Dobrozsemszky Mátyás 
Dobszay Antal

220 Dobszay István 
Doktor Sándor dr. 
Domány Zsiga 
Dombóvári Róbert 
Donevall János

225 Dorner Lajos 
Doroszlay Lajos 
Döbrössy Alajos 
Dragos Pompejus 
Drazenovich Jenő

230 Drazenovich Károly 
Dréher Károly 
Driesz Lajos 
Dunántúli Turista Egyl. 
Eckert Antal ifj.

235 Eger Zsigmond 
Egry Béla dr. 
Ehrenfest Mihály 
Eibach Emil 
Eisenhut Antal

240 Eiser János 
özv. Eiser Jánosné 
Elvers Rudolf 
Engel Alfréd 
j. Engel Gyula

245 Engel Izidor 
Engel Richárd dr. 
Engel Róbert dr. 
Engelmann Ármin 
Engeszer Miklós

250 Engler Kálmán 
Erdélyi Oszkár 
Erdélyi Vilmos 
Erdős Ottó 
Erreth Ede

255 Erreth Edéné 
Erreth Kálmánná 
Erzse Sándor 
Eötvös Gusztáv 
Eötvös Jenő

260 Eötvös József 
Eufrát Eugénia 
Éhm János 
Fabriczy Elek 
Fail Jagelló
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265 Fajcsek József 
Farkas József 
Fábián Izidor 
Fábián Jenő 
Fehér Domonkos

270 Fehér Ferenc 
Fehértimárok 
Fejér Győző 
Fejér Sándor 
br. Fejérváry Imréné

275 Fekete József 
Fekete Mihály 
Fekete Péter 
Fektér Ferencz 
Felber Artúr dr.

280 Feniczy Ignácz dr. 
Fenyőssy Zoltán 
Fenyves Sándor 
özv. Ferenczy Istvánná 
Fessel Nándor

285 Feszti Lehel
Feszti Nándor 
Feszti Rajmár
Fichtl Ignácz 
Filippovics József

290 Finkey Pál 
Fischer Béla 
Fischer Ernő 
Fischer Ferencz dr. 
Fischer Ferencz

295 Fischer Ferenczné 
Fischer Henrik 
Fischer Irma 
Fischer János 
Fischer József

300 Fischer Józsefné 
Fischer Márk 
Fischer Miklós dr. 
Fischer Pál 
Fleischer János

305 Fleischhammer Jenő 
Fodor Hugó 
Fodor Ignácz dr. 
Fodor József 
Fodor Leó dr.

310 Fodor Mór 
Fodor Ottokár 
Folly Gyula dr.

Fonay Lajos 
Forgon Lajos dr.

315 Forray Valér 
Földes Jenő 
Fördős Géza 
Fördős Gézáné 
Förster Eliz

320 Förster Jenő 
Francois Lajos 
Frank Sándor 
Frankfurter Samu 
Franki Henrik dr.

325 Franki Izidor 
Frantích Ágoston 
Frey Gyula 
Frey Tivadar 
Fried Jakab

330 Fried Jakabné 
Fried Mór 
Fried Mórné 
Friedl Antonia 
Friedmann Károly

335 Fridrich Sándorné 
Fuchs Ádám 
Fuchs Gyula 
Futász János 
Futyma Sarolta

340 Füchsl Gizella 
Füredi Béla 
Fürst Győző dr. 
ifj. Fürst Gyula 
Fürst Gyula

345 Fürst Lipót 
Fürst Zsigmond 
Fürth Sándor 
Füspök József 
Füspök Lenke

350 Gaál János 
Gaál Sándor 
Gabriel Ferencz 
Gadó Antal 
Gadó Ferencz

355 Gadó Ignácz 
Gajáry Béla dr. 
Galamb Gyula 
Gallart Joze 
Gallovich János

360 Ganter Ferenczné
12+
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Garay Dezső 
Gartner Károly 
Gartner Sándor 
Gábor György

365 Gál Jenő dr. 
Gebauer Ernő 
Gebauer Gusztáv 
Gebhardt Ferencz 
Gebhardt Ferencz dr.

370 Geller Ottó 
Geltsch Frigyes 
Gere Gábor 
German Ferencz 
German István

375 Gerth Lajos 
Gianone Ágostonné 
Gianone Virgil 
Gillitzer Juliska 
Gipsz József

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

385 Goldhammer Pál 
Gombárovics Kálmánné 
Gonda Sándor dr. 
Gondán Felicián 
Gosztonyi Gyula

390 Gosztonyi István 
Gőbel Gyula 
Gőbel Kálmán 
Gőbel Károlyné 
Gött Ede

395 Götz Gyula 
Götz Henrik 
Graef „Jánosné
Graf Ödön 
GratzI Alajos

400 Graumann Józsefné 
Gräber Mária 
Greiner Gizi 
Greiner József dr. 
Greksa Kázmér dr.

405 Gresz Károly 
Griesz Jakab 
Griffaton Miklós 
Grosch József dr.

dr. Grosch Józsefné
410 Grósz Antalné 

Grósz Abris 
Grósz Imre dr. 
Grün Jakab 
Grün Sándor dr.

415 Grűnhut Ignáczné 
Gulyás Izsó 
Gungl Jenő 
Gundrum Károly 
Guth Béla

420 Günsberger Lajos 
Günter Mihály dr. 
Gyarmathy Miklós 
Gyenes József dr. 
Gyenes Károly

425 Gyenes Miksa 
Gyikos Péter 
Gyimóthy Gyula 
Gyömőrey Zsigmond dr. 
Gyurits Elek

430 Haasz Mihály 
Haffner Vilmos 
Hajdu Gyula dr. 
Hajdu Imre 
Haksch Emília

435 Haksch Károly 
Haksch Lajos 
Halász Antal 
Halász Bernát 
Halász József

440 Halász Józsefné 
Haleksy Albert 
Halmay Ferencz 
Halmay József 
Halusz László

445 Hamar Károly 
Hamerli Aladár 
Hamerli Károlyné 
Handwerk Ferencz 
Hang Dániel dr.

450 Hantay Lajos 
Hanuy Ferenc dr. 
Hanzély János 
Haraszti József 
Hardy Sándor

455 Harmos Árpád dr. 
Heckenberger Konrád dr.
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460

465

470

475

480

485

490

495

500

Hegedűs Ferencz 
Hegyessy Géza 
Heimer Frigyes 
Heindl Géza
Heindl Nándor 
Hekinger István 
Heller Ferencz dr. 
Hencz Rihárdné 
Herbert János 
Herczeg József 
Herczeg Oszkár 
Herr Ágoston 
Hertzfeld Gyula 
Híllebrand Ferenczné 
Hinka Miklós dr. 
Hippmann Károly 
Hirn Lajos 
Hirschfeld Alajos 
Hirschler Artúr 
Hirschler Dezső 
Hirschler Mór 
Hitre Franciska 
Hoch József 
Hofer Ferencz 
Hofbauer József 
Hoffer Kálmán 
Hoffmann Lajos 
Hofmeiszter Ferencz 
Holecsek Péter 
Holics Gyula 
Holics Gyula 
Holló Alajos 
Hollósi Mór 
Horn Dávid 
Horn József 
Horn Józsefné 
Hortobágyi József 
Horváth Antal 
Horváth Böske 
Horváth Csongor J.-né 
Horváth Dávid 
Horváth Géza 
Horváth Gézáné 
Horváth Gizella 
Horváth Ignácz 
Horváth István 
Horváth János 
Horváth József

505 Horváth Margit 
Horváth Mór 
Horváth Rezső 
Horváth Sándor 
Horváth Viktor

510 Hőfler Jánosné 
Huber Lajos 
Hugel József dr. 
Hunfi Imre 
Hungária-kávéház

515 Hunna Rudoífné 
Huszár Aladár 
Huszár Sándor dr. 
Huziák István 
Hynek Ignácz

520 Igalics Radivoj 
Igaz Béla dr. 
Igaz Lajos 
ígért Antal 
Ihrig Ernő

525 Imrefi Imre 
Inselt Jenő 
Istók Jenő 
Iványi Zsígmond 
Izraelita-hitközség

530 Jahoda Gábor dr. 
Jakabffy Imre 
Jakobi Fülöp 
Jaksch Ede 
Jancsefc János

535 Jancsics Lajos 
Jancsics Milán 
Jankovits Gyula 
Jankovits József 
Jákó Ferencz

540 Járányí János 
Járányi Károly 
Járányi Lajos 
Jelenek Ignácz 
Jellachich István dr.

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

550 Jeszenszky Andor 
Jeszenszky Antal 
Jeszenszky Kálmán
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Jeszenszky Lajos 
Jeszenszky Mihály

555 Jeszenszky Sarolta 
Jezevits József 
Jilly Viktor 
Jobszt Béla 
Johan Béla dr.

560 Juhász Ervin 
Junász Józsefné 
Jusztusz Mihály 
Jusztusz Miksa 
Jusztusz Miksáné

565 Jüsztl Ede 
Kain Lajos 
Kajdi Mihály 
Kalisch Adolf 
Kalisch Ármin

570 Kallós Adolf 
Kallupka Sándor 
Kait József 
Kait Józsefné 
Kaltnecker Györgyné

575 Kaltnecker Károly 
Kammerer Miksa 
Kammerer Miksáné 
Kardos Imre dr. 
Kardos Jenő

580 Kasza György dr. 
Kaszapovics István 
Kaszapovics József 
Katona János 
Kaufer Jenő dr.

585 Kaufmann Lajos 
Kaufmann Nándor 
Kaufmann Nándorné 
Kayser Elek 
Kayser Lajos

590 Káldor Oszkár 
Kálmán Ede 
Kálmán Jenő dr. 
Kápolnai Zsigmond dr. 
Kárász József

595 Károly Ignácz 
Károlyi Emil 
Károlyi Emilné 
Károlyi Sándor 
Keil Ferencz

600 Keiner Rezső

Kelemen Gyula 
Kelemen László 
Kelemen Mihály dr. 
Kelemen Mózes dr.

605 Keller István 
Keller István 
Kende Alfréd 
Kenedi Nándor 
Kenessey Aladár dr.

610 dr. Kenessey Aladárné 
Kengyel Ernő dr. 
Kerbolt Ferencz 
Kerbolt Pál 
Kereky Mihály dr.

6J5 Kerese Alfréd 
Kerese György dr. 
Keresztény János 
Keresztény Jánosné 
Keresztény-szocialisták

620 Kertész Gusztáv 
Kertész Ignácz 
Kesztyűs-segédek 
Késmárky István dr. 
Késmárky Iván

625 Késmárky Ivánné 
Kész István 
ifj. Kindl József 
Kinnet Adolf 
Kirchner Herman

630 Kirchner Hermanné 
Kirschanek Ödön 
Kisasszondy Géza 
Kisasszondy Lajos 
Kis Gadó Mátyás

635 Kiss Ernő
Kiss György
Kiss Gyula 
Kiss István dr.
Kiss Jenő

640 Kiss József
Kiss Lajos 
Kissfaludy Károly 
Kissfaludy Zsigmond 
Kiszely Antal

645 Klapok Alajos 
Klausz Endre 
Klauber Izsó 
Klein Mór
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Klekner Alajos
450 Klie Lajos

Klingenberg Jakab 
Klobucsár József 
Knapp József 
Knorr Kálmán 

455 Kobilícz Elek dr.
Koch Kálmán
Koch Richárd 
Kochanovszky Edéné 
Koharits N. János 

440 Koharíts Károly
őzv. Koharíts Károlyné 
Kohn Pál
Kókay Ferencz 
Kolossváry Andor 

465 Kollár Győző dr.
Kollár Károly
Kollár Mavró
Komlós György 
Komarnicki Gyula dr. 

470 Komarnicki Roman dr.
Komócsy István 
Komposcht Alfonz 
Koncz Adolf dr. 
dr. Koncz Adoífné 

475 Koncz László
Koncz Miklós
Konkoly Ágoston 
Konvalinka Riza 
Korompay Antal 

480 Kopáry Gyula
Kopcsányi Károlyné 
Kopjár Antal 
Kóródy Miklós 
Koszér János 

485 Koszits Ákos dr.
Kosztella János
Koszter Károly
Kotsis János
Kovács Albert

490 Kovács Antal
Kovács Antal
Kovács Bernát
Kovács Helén
Kovács József

495 Kovács Lajos
Kovács László

Kovácsffy Kálmán 
Kovacsics János 
Kovacsics József 

700 Kőnig Gusztáv 
Kőrbel Ferencz 
Körbei Ferenczné 
Körmendy József 
Körmendy Károly 

705 Kőrősztös Józsefné 
Kött István 
Kövessy Albert 
Kövecs József 
Kraft János 

710 Krammer Győző
Krasznay Mihály 
Krausz Arnold 
Krausz Arnoldné 
Krausz Benő 

7J5 ifj. Krausz Béni
Krausz Hugó 
Krausz Jenő dr. 
Krausz Károly 
Krausz Lajos 

720 Krausz Mól dr.
Krausz Mór 
Krausz Vilmos 
Krausze Aurél 
Krausze Jenő dr. 

725 Kremling Károly
Krigl Nándor 
Kristóf József 
Krisztián Gyula 
Krisztián József 

730 Kronesz József’dr.
Kunhegyi Ferencz 
Kűrschner Manó 
Kűrschner Manóné 
Ladányi József 

735 Ladányi Lajos
Lajer Nándor 
Lajos Gyula 
Lajos Ferencz 
Lajos József 

740 Lakatos Dénes
Lakits Gizi
Lakits Gyula 
Lakits Margit 
Lakos Vilmos
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745 Lamparter József 
Lange Gyuláné 
Lantos Flóris 
Lauber Rezső dr. 
dr. Lauber Rezsőné

750 Lauber Viktor 
Lauber Viktorné 
Lányi Ödön 
László Domokos 
Lechner Gizella

755 Lechner Kornél 
Léderer Ferencz 
Lehel Vilmos 
Lehel Viktorné 
Leichner és Fleischer

760 Leipnik Sándor 
Leitner Nándor dr. 
Lengváry Lajos 
Lengyel Adolf 
Lengyel Géza

765 Lengyel János 
Lenkei Lajos 
Lenty Mihály 
Légár Hugó 
Liber György dr.

770 Lichtenstein Lipót 
Liebmann Emil 
Liebscher Vilma 
Lippe Herman gróf 
Littauer Mihály

775 Littke Ernő 
Littke József 
Littke Józsefné 
özv. Littke Józsefné 
Lókay Ferencz

780 Lóránt Lipót dr. 
Lovinus József 
Loyczel Kálmán dr. 
Lövi Ernő 
Lövi Ignácz dr.

785 Ludvig Ferencz dr. 
Luisser Jenő 
Luisser Viktorné 
Lukács Adolf dr. 
Lukács Aladár

790 Lukács Aladár 
Lukács Sándor 
Lutsch Artur

Madarász Béla 
Madarász István dr.

795 Maderspach Ferencz 
Magda Pál 
Magdits Gáspár 
Magenheim József 
Magyar Géza

800 Magyar Károly 
Magyary Gusztáv 
Mahaliczki Rómeó 
M. T. T. E.
M. T. E. B. O. csüt. ászt.

805 Majorossy Viktor 
Makay István 
Makara Iván 
Maleter László dr. 
bátori Malmos Sándor

810 Mandl Márk 
Markovics Dávid 
gálföldi Markovics Pál 
Marosi Arnold 
Martinek Hermán

815 Marton Ferenc
Marton József 
Marton Miksa
Marx József 
Marx Nándor

820 Marxreiter Győző 
Mattyasovszky Jakab 
Mattyasovszky Jakabné 
Mattyasovszky Margit 
Mattyasovszky Tery

825 Mattyasovszky Tibor 
Mattyasovszky Tiborné 
Mattyasovszky Zsolt 
Mautner Zsigmond 
Maximovics Sándor

830 Mayer Lajos 
Mándoky Sándor 
Márton Sándor 
Meissner Alfréd 
Mestrics Imre

835 Mestrics Jenő 
Metz József 
Méhes János 
Mérő József dr. 
Mészáros Elek

840 Mihálffy Árpád
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Mihálffy Dénes 
Mihálffy Ernő dr. 
Mihálovits Béla dr. 
Mike Géza

845 Mikes Andor 
Miklóssy, Géza 
Miksik Ákos 
Mildner József 
Millner József

850 Millner Józsefné 
Mindszenthy Ödön 
MischI József 
Myskowszky Emilné 
Miskrits Imre

855 Mitzky Kálmán 
Módly Béla dr. 
Molnár Kálmánná 
Molnár Ottó 
Molnár Sándor

860 Móritz Ernő dr. 
Mosonyi Dénes dr. 
Mosonyi Géza 
Mosonyi Géza dr. 
Moticska József

865 Möglich Gáspár 
Moussong Vincze 
Muraközy László 
Mustos Sándor 
Mutschenbacher Irén

870 MutschenbacherVik. dr. 
Mutschenbacher Vik.-né 
Mutnyánszky Béla 
Mühlbacher János 
Müller Győző

875 Müller János dr. 
Müller József 
Müller Károly 
Müller Károly 
Müller Róbert

880 Müller Salamon 
Mülherr Alajos dr. 
Mülherr Ferencz 
Mülherr Ferenczné 
Münz Jenő

885 Nagy Gyula
Nagy Jenő 
Nagy Jenőné
Nagy Károly

Nagy László
890 Nagy Mihály 

Nagy Pál 
Nagy Pálné 
Nagy Sándor 
Narancsík József dr.

895 Narédi József 
Nábráczky Lajos 
Nádassy Kálmán 
Nádor Lajos 
Námessy Medárd

900 Nedopil Antal 
Nehrebeczky Ilona 
Neisiedler Antal dr. 
Nemes Vilmos dr. 
Nendtvich Andor 

905 Nendtvich Dezső 
Nendtvich Vilma 
Neuber Ernő 
Neuberger Lajos 
Neuberger Lajosné 

9Í0 Neumann Ignácz 
Neupauer János 
Neupauer László 
Nékám Aurél 
Németh Lipót 

915 Németh Pál 
Némethy László 
Nick Alajosné 
Nick Károly 
Niedermayer János

920 Nigrinyi György 
Nikelszky Géza 
Niki Béla 
Notter Jenő 
Novák Alajos 

925 Novák Ferencz 
Novák János 
Novák László 
ifj. Novák László 
Nowotarszky Miksa 

930 Nunkovics Gábor 
Nyáry Pál 
Nyitray Andor 
Oberhammer Antal 
Obermayer Géza

935 Ocskay Irén 
Ocskay Sarolta
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Odor Gyula 
Oertl Antal 
Opris Péter 

940 Orczán Sándor
Orf Gáspár 
Orlovszky Sándor 
Orsós Ferencz dr. 
Oszvaíd Ferencz 

945 Ott Béla
Ott Márton 

Öertzen Gusztáv
Pain Emil
Papp István 

>50 Parragh Antal dr.
Pataky Vilmos 
Paulay Ede 
Paulovits József 
Pauncz Adolf 

955 Pauncz Artúr
Pauncz Gábor 
Pauncz Jenő dr. 
Pauncz Regina 
Pazsitzky József 

960 Pákay Mihály
Pálfy János 
Pálfy Zoltán 
Pánczél Ottó 
Pápay Frigyes 

965 Pápay Sándor
Párkányi Norbert 
Pártos Gyula 
Peitler Imre 
Pelcz Szilárd 

970 Pendl János
Perczel József 
Perls Ármin dr.
Perls Imre 
Pesthy Ferencz 

975 Petrás Miklós
Petrich Béla dr. 
Petrovics Ferencz 
Petrovics István 
Péchy Károly dr. 

980 Péter Ferencz
Pfeiffer Miksa dr. 
Philippovics József 
Piacsek Emil dr. 
Piacsek Gyula

985 Piacsek Virgil 
Piacsek Virgilné 
Piacsek Zoltán dr. 
Pick Emil 
Pikier József

990 Pilch Ándor 
Pilissy József 
Piller Kálmán 
Pintér Ferencz 
Pintér Ferenczné

995 Pintér János 
Pintér Jenő 
Pintér Józsefné 
Pirgl Boldizsár 
Piribauer János 

1000 Piribauer Jenő 
Plank Kamii 
Pleininger Ferencz 
Plichta Ferencz 
Podvinecz Károly 

1005 Pogány Ármin 
Pohl Béla 
Polgár Károly 
Polgári Casino 
Pollák Jakab 

1010 Popper Manó dr.
Popper Sándor 
Porgesz Béla 
Porgesz Miksa dr. 
Porkoláb Gyula 

1015 Poszek Géza 
Poszek Vilmos 
Potoczky Lajos dr. 
Pozsgay Dezső 
Präger Ede 

1020 Präger Jakab
Präger Samu 
Prohászka János 
Ptacek Viktor 
Ptacek Viktorné 

1025 Pupp Ferencz 
Putzer Lajosné 
Radnai Emil dr. 
Radnai Samu dr. 
Rainer Soma 

1030 Rapp Dezső 
Rapp Ferencz 
Rassovszky Julián
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Ratkovits Károly
Rauch János

1035 Rauss István
Rácz Béla
Rácz Ferenci dr.
Rácz Izidor
Rák János 

1040 Rásky Béla dr.
Rátkay László 
Rebek József 
Reberics Imre 
Reich Zsigmond 

1045 Reisch János
Réeh Aladár
Réeh Dezső dr.
Reinfeld Károly
Reinfeld Vilmos 

1050 Remes Ferenci
Rennich János
Resch János
Resser Lajos
Réder Károly 

1055 Részvénynyomda
Révész Ernő
Révész Miksa
Rihmer Ada
Rihmer Anikó 

1060 Rihmer Antal
Rihmer Ilona
Rihmer István
Rihmer Oszkár dr. 
Roboz József 

1065 Rockenstein Mihály
Romeisz György 
Róna Jenő 
Rónaky Jenő 
Rónaky Kálmán dr. 

1070 Rónay Lajos
Rosenspitz Berta dr. 
Rosinger Valér 
Roth Aladár
Roth Miksa 

1075 Roth Pál
Roth Sándor
Rozgonyi Bertalan 
Rozgonyi György 
Rozmanich Timót 
Schuber Lőrincz 

1130 Schultz Ferenci

1080 Rózsa Dániel
Rózsa Ernő
Rudle Ignácz
Rudolf János
Ruh Ernő 

1085 Rusz Béla
Ruvald Ferenci 
Ruzsavy János 
Ruzsits Lajos 
Ruzsovits József 

1090 RülI János dr.
Saághy Ferenci
Saághy Kálmán
Saághy Vince
Salacz Kálmán 

1095 Sauska István
Sauska Lili
Sauska Manci
Sauska Paula
Saortay Sándor 

1100 Sándor Pál dr.
Sárkány Ármin dr.
Sárközy József 
Sárospataky József 
Schapringer Richárd 

1105 Schaurek Rafael dr.
Scháfer József
Scheid Péter
Schick Jácint dr.
Schimek Rezső 

1110 Schindler József
Schlesinger Imre 
Schmidt Antal dr.
dr. Schmidt Antalné
Schmidt Boldizsár 

1115 Schmidt Ferenci
Schmitz Pál 
Schneckenberger Juliska 
Schneider Fülöp 
Schneider Henrik 

1120 Schneider Ilonka
Schneider Károly dr.
Schober Istvánná
Scholz Antal
Scholz Gyula 

1125 dr. Scholz Istvánná
Schöner Hugó
Schreiber Jenő 
Schreiber Rezső
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Schützer S.
Schwarz Gábor dr. 
Schwarz Gábor dr.
Schwarz György

1135 Schwarz Gyula 
Schwarz Károly 
Schwarz Vilmos dr. 
Schwarz F. Vilmos dr. 
dr. Schwarz Viímosné

1140 Sebes Lípót
Sebők Béla 
Sebők Géza
Seeh Jenő 
Seeh Károly dr.

JJ45 Sefcsik József 
Sey László 
Siklósi István dr. 
Sillay Béla 
Simon Béla

1150 Simon József dr. 
Sipos István dr. 
Sipőcz Géza dr. 
Sipőcz Istvánné 
Siptár Lajos

1155 Siptár Lajosné 
Skrkanek Ágoston 
Slavicsek Antal 
Sneppelt János 
Sohr Sándor

1160 Solt Lipót dr.
Solti Lajos 
Solti Lajosné 
Solymár László 
Somogyi Zsigmond 

1165 Somsich Béla
Soós Ferencz
Soós Nándor 
Soóstó Gyula 
Sperl Lajos

1170 Spengler Sándor dr. 
Spiesz János 
Spiesz Viktor 
Spiesz Viktorné 
Spitzer Jakab

1175 Spitzer Sándor 
Spitzer Vilmos 
Springsfeld Gyula 
Stefán Artúr 
Stefán Ignácz

1180 Stein Lajos dr.
Stein Oszkár 
Steinacker Aurél 
Steinacker Aurélné 
Steinberg János 

1185 Steiner Eliz
Steiner Pál 
Steiner Simon 
Steiner S. M. 
Steinmetz István 

1190 Steílwag Károly
Stenge Ferencz 
Streicher Anna 
Streicher József 
Straka Ferencz 

1195 Strinovich István
Stróbl Ferencz 
Strömpl Gábor dr. 
Sugár Miksa 
Sugár Ödön dr. 

1200 Suschnik János
Szabó Antal
Szabó Béla 
Szabó Gallus 
Szabó Gyula 

1205 Szabó Jenő
ifj. Szabó József 
Szabó József 
Szabon István 
Szakváry Emil 

1210 Szakváry Lipót
Szandtner Antal 
Szandtner Pál 
Számp Ádám 
Szánthó Antal 

1215 Szántó Kamii
Szántó Mór 
Szász Károly 
Szegedy Rezső dr. 
Szegő Pál 

1220 Szeibert Fülőp
Szeifritz Antal 
Szeisz Lajos 
Szemrád Tivadar 
Szendrődi Géza 

1225 Szentgyörgyi Béla
Szentkirályi István 
Szevera János 
Szél Zsigmond
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Szép László
J230 Szíeberth Antal 

Szíeberth Nándor 
Szíeberth Róbert 
Szígethy Antal 
Szigethy Antalné 

1235 Szigethy Ede 
Szigethy Frigyes 
Szigethy Frigyesné 
Szigethy Lajos 
Szigvárt Béla 

1240 Szikora Edéné 
Szikora Gyula 
Szikorszky Tádé 
Szikorszky Juliska 
Szilárd Ármin dr.

1245 Szilvek Lajos dr. 
Szirmay István 
Szirmay Istvánné 
Szírt Károly 
Szivér István dr.

1250 dr. Szívér Istvánné 
Szlamay Béla 
Szlamay Béláné 
Szlapák Rudolf 
Szmodícs Ödön

1255 Szontag Károly 
Szőke Hugó 
Szőnyi Ottó dr. 
Szuly Jenő dr. 
Szupris Vendel 

1260 Szűcs Jenő dr. 
Szvetics Gábor 
Tabak Lajos 
Taizs József 
Takács László dr.

1265 Tamás József 
Tarczai Tivadar dr. 
Tarlós György 
Tausz Dezső dr. 
Tausz Gyula

1270 Taussig Ernő 
Tedesco Viktor 
Tegzes Gyula dr. 
Telegdy Kálmán 
Telegdy Kálmánná 

1275 Thold József 
Tichy Aladár 
Tichy Ferencz dr.

Tichy Ödön 
Tiefenbacher Ferencz

1280 Tihanyi Sándor 
Till István 
Todorffy Domokos dr. 
Toldy Béla dr. 
Toll Gyuíáné

1285 Tolnay Géza dr. 
Tolnay Vilmos' dr. 
Tomanek Adolf 
Torday Ányos dr. 
Tóth Aladár

1290 Tóth Antal 
Tóth Dezső 
Tóth Kálmán dr. 
Tóth Lajos 
Tóth László

1295 Tooth Miksa 
Törők János 
Török Sándor 
Traubermann Aladár 
Trinn Miklós dr.

1300 Trixler Aladár 
Trixler Rezső dr. 
Tróber Aladár dr. 
Tróber Etelka 
Truka József

1305 Tscherne János 
Tuka Béla dr. 
Tyoszits Sándor 
Ujváry Kamilla 
Ullmann Károlyné 

1310 Ullmann Marcel 
Umheiszer Béla 
Ungár Hermann 
Ungár László 
Vadász Elemér dr.

1315 Vadász Jenő 
Vadnay |enő 
Vagner István 
Vaniss Sándor 
Varga Gyula dr.

1320 Varga Nagy Istvánné 
Varga Jenő 
Varga ózsef 
Varga ózsef 
Varga Lajos

1325 Varga Víncze 
Varsányi Szilveszter
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Vas József 
Vass Antal dr. 
Vass Bertalan dr.

1330 Vaszary Gyuláné 
Vágó Kálmán 
Vágó Rezső 
Vámos Artúr dr. 
Várady Ferencz

1335 Várady Ferenczné 
Várnay Ernő 
Várnay Mariska 
Vásárhelyi István 
Vásárhelyi Mihály 

1340 Vende Ernő
Veress Zoltán dr. 
Verle Mihály 
Vermes Izidor 
Vermes Mihály 

1345 Vessel Manó dr.
Végh András 
Végh Imre 
Végh Lajos 
Vérffy Aladár 

1350 Vétek György
Vétek Lajos 
Viasz Béla 
Viczián Antal dr. 
Virág Ferencz dr. 

1355 Visy László dr.
Visnya Ernő 
Visy Pál 
Visy Pálné 
Vizer Vilmos 

1360 Vodicska Ferencz
Vogl János 
Votroba János 
Vörös Hiador 
Vörös János 

1365 Vörös Mihály
Vörös Nándor dr. 
Vukajlovits Antal 
Wachter Ede 
Wajdits Géza 

1370 Walfisch Pál
Walla Ferencz 
Walílerstein Bódog dr. 
dr. Walíerstein Bódogné 
Wanschura Rezsőné 

1375 Weil Károly

Weisz Adolf
Weisz Ármin
Weisz Ármin dr.
Weisz Gábor 

1330 Weisz Kálmán
Weisz Mór 
Weisz Zsigmond 
Werner Ottóné 
Werner Szeréna 

1385 Wertheimer Jakab
Wessely Antal 
Wessely Antalné 
Wessely Károly 
Wéber Ferencz 

1390 Wéber |ános
Wéber József 
Wicha József 
Willmann Árpád 
Winklarek János 

1395 Wítt József
Witt Józsefné 
Wizler Henrik 
Wolfinger Adolfné 
Wolfinger Alajosné 

1400 Woleszky Károly
ifj. Woleszky Károly 
Wurster Antal 
Wurster József dr. 
Zabó György 

1405 Záray Károly dr.
Zdrahál Ferencz 
Zdrahál Ferenczné 
Zelesny Károly 
Zelmsz Gyula 

1410 Zengey Ferencz
Zichy Lujza grófnő 
Zidarits József 
Zigler Tivadar 
Zöld Sándor dr.

1415 Zurna Károly 
Zsabokrszky Ferencz 
Zsiga Beatrix 
Zsiga László 
Zsiga Lászlóné 

1420 Zsille Károly dr.
Zsolnay György 
Zsotér János 
Zwetko Lajos



Hirdetések.

:: Bevásárlásoknál :: 
szíveskedjék az

Évkönyvre hivatkozni.





rí, .. k
Főzzünk p 17no

Világítsunk S,uA/ifll!!

Egy modern háztartásban 
a háziasszony leghívebb segítője 
nem a cseléd, hanem — a gáz
főző, vasaló és vízmelegítő. Mert 
mindig szjlgálatra kész, gyors 
és sohasem kormos. — Ezért 

főzzünk gázzal. 
A légszeszvilágitás a legolcsóbb 
és a legszebb az összes világitó 
berendezések között, kivéve — a 
:: napvilágot. ::

Ezért pótoljuk a hiányzó napfényt 
= gázvilágitással. =

Költségvetésért forduljon a Pécsi 
Légszeszgyárhoz.



Schager György
órás, ékszerész és látszerész .*

1*  éesett.
Geltsch és Graef drogeria-épület (Város

háza mögött.)

Órák, ékszerek és optikai cikkek (szem
üvegek) legolcsóbb bevásárlási forrása.

Elsőrendű javító műhely.

Mecsek-Egyesüiet tagjainak 5 % engedmény.

Kozma Sándor
férfi-, fiú- és gyermekruha raktára 

Pécsett, Széchenyi-tér 7. sz. 
Telefon 235. sz.

Saját készitményii férfi öltönyök.

JVagy raktár fiu-ruhákban és mindennemű 
férfi-, fiú- és gyermek felső kabátokban.

Különlegességek gyér mekruhókban.

Berták utáni rendelések gyorsan és olcsói eszközöltetnek.



Női és leányka 
felöltők 

Coustümök, felső
ás alsó-aljak. 

Pongyolák 
lonsok legsi 

kivitelben.
Óriási választék, 
szolid kiszolgálás 

Berger ffiiksa 
női felöltők nagy raktárában 

Pécs, Király-utca 1. szám, 
telefon 544.



Ablakredőnyt (roiettát)
önműködő vászon-

redőnyt, esslingeni fa-
görredőny t, vasredönyt,
fazsaluziát, faszövet és
hímzett redőnyt, víz-
mentes ponyvát gyárt

:: és szállít ::

KISS JENŐ E,sö Pécsi “ lakredőnygyára 
iCS,

• Telefon 462.

TRRRC5 ÍRD 05
úri- és női cipész
Jókai-tér 6. szám.

Részit a cipőszakmába vágó mindennemű 
cipő különlegességeket divatos formák sze
rint. Vadászbakancsot, tiszti lovagló csiz
mákat, gamásnit stb. Továbbá:

Számtalan elismerés bizonyítja, hogy or- 
tliopéd hibás lábakra készült cipőim, el
sőrendű anyagból a legnagyobb sikerrel 

készülnek.



1888. pécsi ált. kiállításon 
arany éremmel kitüntetve.

1907. pécsi orsz. kiállításon 
arany éremmel kitüntetve.

Schwarcz Károly
Pécs legrégibb és legnagyobb vilianyeröre berende
zett gőzmüfestészete és ruhatisztitása vegyi utón 

Mária-utca 39. Pécs Saját házában.

A legújabb találmányit centrifugális benzin-mosó gép
pel berendezett vegytisztító műhely első az országban.

Fest:
Mindennemű férfi, női és gyermekruhákat egész
ben, selymet, függönyöket, ágyteritőket, bútor

szöveteket és szörmeárukat bármely szinre.

Tisztit vegyileg:
Szétbontatlan férfi és női öltönyöket, báli és 
társasági toiletteket, egyenruhát és butorkelmét 

anélkül, hogy szinük kárt szenvednének.



telefon sz. 266.

5tern Mit utódai
angol úri szabók

Pécs, Széchenyi-tér 17. sz.

Míapitatoft 1895.

SCHMIDT JÖZSEF
mérlegkészitő

PÉCS, Irányi D.=tér 7.

Ajánlja saját készitményü tizedes mérlegeit. 
Nagy raktár mindennemű mérlegekben, su
lyokban, folyadék- és hosszmértékben. 
Mérlegek javitását gyorsan és pontosan esz

közlöm a legjutányosabb árak mellett.



Kohn Katica divata rusnö Pécs

Elismert legnagyobb választás női kalapokban, arc- 

fátyolok, menyasszony-koszorúk és fátyolokban.

Szolid és pontos kiszolgálás. Kalapok 1 kor. 20 f-töl kezdve. 

Amerikai növénydrót-füzök 1 kor. 80 f. (házi mieder).



Hl

■ fl

Le
lei

■

jujabb divatáru női kalapok 
(nagyobb választékban, jutányos 

áron egyedül ■ ■ N

KATONA NŐVÉREK
divatáru üzletében PÉCS, Király-u. 29. sz. a.

— szerezhetők be. =:
E | ■

u
iz

1 ■

gy átalakítások, mint javítások 
lésesen és gyorsan eszközöl

tetnek. ::

■ ■ ■

■ ■ ■

b|' telefon szám 266. | 11^| | | Alapitatott 1859. u
a

\ Stern ffiór utódai \
: angol úri szabók ;
; PÉCS, Széchenji-tér 17. szám. :
: Pécs és vidéke legrégibb és lég- ;
• :: finomabb szabó üzlete :: ■
I Állandó nagy választék valódi an- I

goi és francia szövet külön- I

■

1
; = legességekben. = I

■
1®] Modern szabás, jó és szolid munka, pontos kiszolgálás! ÜJ



TELEFON Í98. sz. TELEFON 198. az.

ZELESNY KÁROLY
UDVARI FÉNYKÉPÉSZ

PÉCSETT, ANNA-U. 4. SZ. (saját házában.)

ÍP Ajánlja Í873. óta fennálló első
rangú fényképészeti műintéze
tét, hol mindennemű fénykép
fölvételek, nagyobbítások, olaj, 
aquarell és pásztellfestmények 
a lehető legjutányosabb áron

1 

c3 készíttetnek.

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

[' Hol kopható? Hol kapható?
i | A legizletesebb és legfinomabb anyagból készült

-.... ■■ s;ü t e m é n y e k =E
csakis az alant jelzett sütőinesterné! kaphatók! 

j SZABÓ QALLQSZ 
sütömester

PÉCS, Király-utca 45. szám.
! Ahol minden e szakmába vágó külön rendelések úgymint: 

jour, sandwich és alkalmi kalácsok; húsvéti és karácsonyi 
kalácsok; graham kenyér, kétszer sültek, valamint izr. 
barcheszok minden nagyságban elfogadtatnak és pontosan 

I eszközöltetnek.

------ ........



eaa
Elsőrendű cég finom férfiruhák 

elkészítésére. ======

Steiner Simon
férfiszabóüztete

= PÉCS, Pain gyógyszertár falslii első emeleten- =
Alopittato’ít ! 365.

J Legjobb szövetek
j ......... ===== Legjobb munkaerő.

(P 1 liter finom tea rum 2 K —
„ Jamaika rum ... 2 „ 60 „ 

I ikHr Allasch Vanília Maras-q «<•>
” lilául SChino Curacao stb. ,, >»

legfinomabb császárkeiirók tea 2 Kor. 
legerősebb finom orosz fekete fon .... 2 „

n

» 
deka

»>

1
1
10
10
1 ada_g LIKÖRESSZENC tetszés szerinti Ízben

(1 liter likőr előállításához) 28 fillér,
1 adag JAMAIKA RUMESSZENC

(1 liter rum előállításához) 32 fillér.

Geltch és Graef
Drogéria a „Vörös kereszthez“

PÉCS, Király utca 2. sí.

K



MOSKflVITS anatómiai cipőgyár
Fióküzlet: PÉCS, Király=otca 7.

■KSSF? WW

Hol a legjobb és legelegánsabb 

férfi=, nöi= és gyermekcipők 
nagy választékban szigorúan 
szabott 10, 13 és 17 koronás ■ 

árakban kaphatók.

Calefon szám 458. □ tikion szám 458.

Angol bőrbutor
készítő, kárpitos és díszítő

Fii ege 1 Dezső
PÉCS, Irgolmas-utco 4. szám.

i Függöny özések és javítások gyorsan 
í és pontosan eszközöltetnek.

Munkáimért 10 évi jótál
lást vállalok.

«A



ETERNIT PALA
a világ legjobb tetőfedő anyaga

E elpusztíthatlak
R javítás nem kell.

Viharálló, fagy és tűzmentes, szebb mint 
más anyag.

Minden alakú és fajta épület fedésére alkalmas és 
könnyű súlyánál fogva olcsó fedélyzéket igényel. 
Régi zsindely és szalmatetők átfedése a régi tető 
megerősítésének szükségessége nélkül fedéseket 

vállal

Schreiber Rezső és fia
fakereskedö cég

Pécs.

OR otvxikésekI
L# ZSEBKÉSEK ÉS MINÖENNEMU 4CÉL/ÍRUK { 

csak jobb kivitelben, élesre köszörülve és mérsékelt 
áron kaphatók

l^ruhács János
műköszörüs-vállalat, késjavitó- 
műhelye és acéláru raktárában 

Pécs, Munkácsy M.-utca 1 
(Irgalmasok gyógyszertára melle



telefon 107. szám.

Eizer János
fűszer- és csemege kereskedése

állandó raktáron: O

a jegjobb nyers és pörkölt 
kávék, továbbá az összes fű
szeráruk, sajtok, pácolt és 
olajos halak, tea, rum, asz
tali és pecsenye borok, .. 
francia és magyar cognac és 
pezsgő, teasütemény és cu
korka-különlegességek, az 
összes bel- és külföldi ás
vány és gyógyvizek........

<< --- ------------------------ 4

Káptalani ó-szilvórium és törköly pálinka, 
„flpanat“ örökégő mécsolaj, 

hírneves „Keil padlólack“ 
főraktára. (/t



r-------------------------------------------------------------------------------------

["ÁTapittatott i87o. j naponta többszöri pörkölés.

Első pécsi motorüzemn kávépörkölde.

Klobucár József
fűszer- és déligyümölcs kereskedése.

Ajánlja a legfinomabb minőségű kávéit 
----- z nagyban és kicsinyben. =

PÉCS, Király-utca 44. szám. I Telefonszám 296, |

V.______________________ ________________________ ____________________ >

Interorban Telefon 61.
Sürgönyeim:

Schützer Pécs.
Postachequa és 

Clearing-siánla 1328.

KGlöNLEGESSéG:

KOSSUTH» 
CIPŐKRÉM.

Kitüntetve 1907. pécsi orsz. kiállításon arany éremmel.

Schützer S. Pécs.
Első pécsi gőz-szappan, gyertya, illat
szerek, glycerin vízüveg, fénymáz és bőr- 

zsirgyára.

------ Főraktár mindennemű szódában. =



1A pécsi országos kiállításon a legmagasabb díjjal 
állami arany éremmel kitüntetve.

=" ....- ■ Alapittatott 1867-ben. -

j’Cngster József és fia
orgona és harmonium-gyár 

— T*  ó o s e t t.

kilRNER-L AUFEfl 
«PEST

Ajánljuk kitűnő 
hangú és erős szer
kezetű crescendo, 
különösen a legújabb 
légnyomatu (pneu
matikái) rendszer 
szerint épült orgo
náinkat igen jutányos 
árak mellett, művé
szies kivitelben.

Raktáron kitűnő hanga harmoniumok minden nagy*  
ságban (170 koronától 1000 koronáig.)

Mindennemű javitásokat, hangolásokat és átépítéseket
olcsón elvállalunk.

Elektromos fújtató berendezések.
árjegpéfcet kiwinafra ingyen küídünk.



--

Bútorok állandóan
készen kaphatók

Géczy József
bútorasztalos mesternél

Pécs, Dischka Gyözö-u. 16.
a városi tornacsarnok átellenében.

________________________

B■■■■t■B■■■B■B■■■■■■■BPPfiH■1B■■■BBB■■■■■
“ Alapítva 1888, | | Alapítva 1888. *

! Céderer Ferenc
áruháza

! Pécs, Király-utca 42. (Lyceum-palota.)
■ Dús választék: úri- és női fehérnemiiekben, nyak-
■ kendő különlegességek, bőr- és cérnakeztyük, {egyházban
■ kötött harisnyák, valamint valódi Jäger alsónemüekben.

Gyári raktár: Fűzőkben (Mieder) szintartó kötő-
■ pamutok, eső- és napernyők, ruhadiszek. selyem és bélés-
■ árukban.

Gyermekkocsik, sétapalcák stb.
a Olcsó árak ! Pontos kiszolgálás!



HLHPITUR 1876.

P05ZEK UILmO5
kalapos mester

PÉC5, Király-utca 37. szám.

Ajánlja a turista és 
figyelmébe öusan

BRÁCI és egyéb 
óaróc kalapok

BÁR5ONY (uetour) 
és velvet kalapok.

UADÁ52 ¿aturista 
kalapok

TÉLI szőrme ■ 
sapkák

KORCSOLYÁZÓ 
és BOBSLIBHT- 
sapkák

BICIKLI sport és 

sportoló közönség b. 
felszerelt raktárát.

egyéb turista sap
kák.

Azonkívül raktá
ron mindennemű 
UR1 öiuatkalapok. 
Képviselve Borsa- 
lino, Fanizza, Pich
ler, Ita gyártmá
nyai. Továbbá: 
Byukits és egyéb 
magyar, azonkívül 
SA3ÁT BYÁRT- 
fTlÁHYÚkalapok.



TELEFON 99. TELEFON 99.

XT Á NAQYSZALL0DA? IN A U kJ 1\ ÉS KÁVÉHÁZ :: ::

■ ■ 60 elegánsan és komforttal berendezett szoba. 
Legalkalmasabb bankettek és társas összejöve
telek céljainak.
Kitűnő konyha. Elsőrangú ÉTTERMEK. ■ ■ 1 "
Figyelmes kiszolgálás. ■ ....................................
Pécs város legelőkelőbb találkozó 
helye. Modern télikert.

Tulajdonos ifj. KRAUSZ BÉNI.

PRÁQER SAMU és FIX1
PÉCS, férfi blVAT SZABÓ

ÁLLANbÓ NAQT RAKTÁK 
CSAKIS KIZÁKOLAQ KÜL- 
FÖLbl ÁRUKBAN.
= bUS VÁLASZTÉK. =

MÉRTÉK UTÁNIKENbELÉSEK A LEUFONTO- 
SABBAN ESZKÖZÖLTETNEK.



Sfcrksaek Roston
mázoló, fényező és festékkereskedő 
P q n a n 11 üzlet: Király utca 34. szám, 
lubuullj lakás: János-utca 17. szám.

SpeGzíáíista fasrezésben.
W fflindennentii fa természethiten lesz utánozva. "Wl 

Dús raktár díszítő festékekben 
úgymint: legfinomabb szagtalan parquet-padíó-viaszk, azonnal 
száradó padló fénymáz puhafa padlók részére. Brúnóiéin fény
telen (matt) bútorok részére, fényezőlakk a bútorok fénye
zésére; mindennemű bronzok, u. m. ezüst, acélzöld, kék, 
vörösréz, aluminium, úgyszintén mindennemű kész olaj

festékeket és fénymázakat.

A legjobb kályhaezüst csak nálam kapható.

Nagyban és kicsinyben.
Olcsó árak. Pontos kiszolgálás.

Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.



Ajánlja jól berendezett 
mechanikai műhelyét. 
Raktáron tartvarrógép-, 
kerékpár-, villamos
csengő- és villamvilá- 
::: gitási cikkeket :::

Kelemen Béla műszerész |
Pécs, J^ákóczi-ut 27. (ísolnay-szobornál.)

Gramophonokat, acety- *=  
len lámpákat, permete- ö 
zőket és ezek alkat- § 
részeit. — Elvállal g 
villamos-csengő és vil- vr 
lamvilágitási berende- 
::: zéseket ::: gj-

Javítások a legmesszebb menő jótállás g 
mellett. $

Telefon szám 95.

Köti Jenő 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, diszbokrok, 
tülevelüfák (palánták tavasszal) stb. nagy választékban. 
Árjegyzék külön virágkötészetről s külön faiskolai cikkekről 

ingyen és bénnentve küldetik.



TURISTÁK SZIVES FIGYELMÉBE!
Rirsch és PoIIák

PÉCS, Irgalmas-ufca 4, szám

Állandóan nagy raktárt fart a legdivatosabb és legjobb 

gácsi és valódi angol szövetekben, úgy kocsifakarók, 
pokróc, szőnyeg és linóleumban — minden versenyt 
kizáró olcsó árak mellett.

Ruhákat mérték után készítettünk.

üeíefonszám 567.

A. ás egész világon 
<í> hírneves

KOBRÁK cipő 
kényelmes, tartós és rendkívül ele
gáns viselet hölgyek, urak és gyer- 
:: mekek részére. ::

Egyedüli raktár Pécsett:
Király-utca 45. szóm enlentfc 

Vámos M. Miklós cégnél 
Helyi és vidéki telefon szám; 518.



Szeibert Fülöp
úri és egyenruha-szabó

Í
Pécs, Széchenyi-tér 14. szám

(Királyi tábla épületében.)

Készít mindennemű 

polgári és egyenruhát 
legújabb divat szerint, pontos kivitelben, 

jutányos árak mellett.

3 _ Kjtossanó Jhiial 
villanyerőre berendezett köszörűs műhelye 

Pécs, Kossuth Lajos-utca 4. sz.
Elvállal minden e szakmába vágó munkálato

kat a legjobb és legpontosabb kivitelben.
Nagy raktár valódi angol és sollingeni 

kézműáruk, az összes hentes és mészáros 
acéláruk, ollók, borotvák, zsebkések és kerti
ollókban.

Szolid munka, pontos kiszolgálás!



KÖSZl J.-félB pörköltkávé 
a legjobb, legizlésesebb 

és legolcsóbb.
Verseny nélkül áll az egész országban.

A villanyos erőre beren
dezett pörköldében csak a leg
jobb és legfinomabb kávé

fajok jönnek pörkölésre.
Külföldi tanulmányozás után berendezett eljárás 

mellett a kávé aromaizének vesztesége nélkül 
pörkölődik. Mindamellett az ára Iegjutányosabbak.

Koszi J. üzlete
Irü.'iln-iaMoV'titcn S-3. sor,.

Lederer M.
kárpitos és diszitő

Király-utca 15. Pécs (Hattyú-épület.)

Angol bőr bútorok.
Kárpitozott- és díszbutorok 

gyári raktára.
Díszítések pontosan és gyorsan 

eszközöltetnek.



-----------------0
UROV CIPŐGYÁR

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
avio mesv^xk.

0—

T
Főraktár: PÉCS, Király-utcaJ^sz.

Nagy választék férfi-, női-, fiú-, 
és gyermek-cipőkben, minden di
vatos formákban legolcsóbb be

vásárlási forrás,
szabott árulc tnellett.0 —0

Nincs drágaság! 
erről meggyőződhetik mindenki 

J^ómai Róbert
fűszer és csemege kereskedésében 

Pécsett, az irgalmas templom melleit, hol a 
legfinomabb rumok, teák, dessertek, con- 
servek, sajtok és mindennemű fűszeráruk 

kaphatók.
Saját termésű kitűnő borok jutányos áron.



Bées nem kell!

Elismert legolcsóbb óra és ékszer 
------ : bevásárlási forrás. =

HELL 5. JÓZSEF PÉCS
Király-utca 20., a „Pontos órához.“ 

Hagy óra- és ékszer-javító műhely.



Friedman Károly
-------  1* Ő O . —

Bútor és abla kredőny 
gyártása
Versenyképes, szép és 
jó munkáért aranyérem

mel kitüntetve.

szőnyeg és 
függöny

osztály.

Külön

Legolcsóbb szabott árak.



ZÖHTEQtlflZ
PÉCS, JÓIMI-TÉR 5.
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Pfc Választék 
mindennemű szőnyeg, 
függöny, valódi trieszti 

linóleum, kárpitos és 
koesigyártó kellékekből.---..
XMtgtWIl 

valódi perzsa és smyrna 
szőnyegekből.

Legolcsóbb szabott árak!



GANTER FERENCZ
ÚRI- ÉS KATONAI ÖLTŐNYKÉSZITŐ 

PÉCS, KIRÁLY-UTCA, (kölcsönsegélyzö-egylet
7 HAZA.)

Angol, francia, brűnni és belföldi ruha- 
kelmék dús raktára. ::

EGYENRUHÁZATI CIKKEK 
RAKTÁRA 

valamennyi fegyvernem részére, úgy
szintén a m. kír. csendörség, a m. kír. 
pénzügyőrség, vasúti és posta- és táv
írda tisztek, valamint a tűzoltóság, a 
:: bányászat és erdészet számára. :: 

Kardok, kardkötő és bojt 
<•^0 W» arany- és ezüstpaszománt.

TELEFONSZÁM 179.

ALAPITTATÓTT 1882

legszebb
ff AUTÓT!PIA És FOTOTIPIA'KIVITELBEN 1 

jj készif „(¡WESZELYLIPOTésT?
M REPRODUKÁLÓ MUINTÉZETE F

á V i

7?>S V.DOROmA-ÜTCA 11



Dr. TOLNAI 
uízgyógyintézete 

= ?ÉC5, 5ÉTRTÉR. =
Felvétetnek bennlakók és bejárók.

Telefon szám Zl.

Vízgyógyászati férfi osztály.

Szakszerű vizgyógykezelés.
Uillanyos gyógymód. 

Kén- és szénsavas füröők.

Hizlaló-, souányitó-, iöegerősitő- és 
tápkurák.

Fiz intézet egész éven át nyitva van. —



Olcsó és szép
női kalapokból öús ifi]

I

o
választékú raktárt tart

ülILa Hitler Róza utóöa
női divatszalon

5ipőcz-palota, Ferencziek-u. Z.

o<\\l

a
□ n NIGK A. K. □
11 .■ PÉCSETT / 

csemegekereskedés és bodega 
KIRÁLY-UTCAI. (Bazárudvar)

1 1
Pilseni polgári sörgyár

főraktára,

= sörözője ugyanott. =



özv. Sipöcz Istvánná
gyógyszertára PÉCS a „Szerecsen"-hez

f

<

h
i<

k > Eeíefon hívószám 413. <

í Könnyelmű Ön
J <
’ ha szükségletének beszerzése <
► előtt meg nem nézi :: <

í Krausz Mrnoíd Riráu-«. s. * a. i
► lévő dús és ízléses választékkal bíró posztó- 3
£ — gyári raktárát. — :

*>

H M

Sipőcz-féle „Mecsek thea“ Köhögés és rekedtség ellen. Egy doboz 
ára 40 fillér.

Sipőcz-féle Giliszta chocholádé- Kiilönösen gyermekek részére. Egy 
darab ára 20 fillér.

Sipőcz-fáíe salicyl szájvíz. Kellemetlen szájíz eltávolítására és a fogak 
épentartására használtaik. Egy üveg 1 K.

Sipőcz-féle hajszesz. Hajhullás és korpásodás ellen. Egy üveg ára
1 K, 20 f,

Siífc-lilí Ül János hlnn. ra,eumaEg K’KTf1 e"“' 
Siiti-líli Tulipán Kcárii,k“S tXftilé"cBno,n“'



Legdivatosabb ékszerek, órák és 
látszerészeti cikkek legolcsóbb áron 

csak

Sebesi Vilmos
ékszerész, órás és látszerész 

üzletében
PÉCS, Király-utca 22. sz. 

szerezhetők be.
Javítások lelkiismeretesen és pontosan 

:: eszközöltetnek. ::

Komeisz György
bádog-, fém-, réz- és lakatosárugyár 

Pécs, Siklósi-utca 12.

Épület-, díszmú- és horganydiszitménY- 
bádogos. Vízvezeték, CIoset, villanycsengő, vil
lámhárító, házitelefon, csatornázási vállalat.

Épület és műlakatos munkák.



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

MŰLrtKATOS MŰHELYEMET.
A kiil- és belföldön szerzett tanulmányaim képesítenek 
arra, hogy mindennemű lakatos-munkát a legtökéletesebben, 
díszesen, jól és olcsón készítek: rácsozatokat, vaskapukat, 
takaréktüzhelyeket, mindennemű vasmunkát, dísztárgya
kat sárga és vörösrézbö'l stb. Vízvezetéket, fürdőszoba 
berendezést, házi villanycsengőt, telefont, új torony

órákat és sodronyfonat dróthálórácsozatot stb,

PISKUR 6ÉZA műlakatos ----- PÉCS. -----  
fTlunkácsy m.-u. 27.



Alapittatott 1840. évben.

Ií í IfJcixr templom-, szoba-, disz-
J*  DllUciy festő és festékkereskedő

Jzlethelyiség: Jókai-tér 9. PÉCS Lakás: József-utca 35. sz.

ÍP Elvállal minden e szakba vágó mun
kát, mint ajtó- és ablakfestést és 
fényezést is. Vidéki megrendelések 

pontosan eszközöltetnek.
Megjegyeztetik, hogy különös súly 
fektettetik arra, miszerint a t. ren
delők jó minőségű és vegyileg tiszta

£ árukkal szolgáltassanak ki.

a Detnzefi ffiuíatóban
Deák-utca 3. sz. alatt minden szombat, 
ünnep- és vasárnap nagy családi müsoru 

BIO5KOP ELŐADÁS 
délután 3 órától folytatólag este 12 óráig. 

Mindenkor uj műsor. Belépti díj nincs.
Ételek italok rendes árban.

Szamos látogatást kér

tisztelettel Weindorfer János.



ifj. Kindl Józsefné
gépgyár, malomépitészet, 
érc- és vasöntöde ==

Pécs, Indóház-utca 46. szám alatt.
Gőzgép, fütökályhák, kazánok, szivattyúk, teljes 
fürdöberendezések, légszesz-, viz- és gőzberende
zések, villanyos jeladók és telefon-berendezések, 
legújabb szerkezeti! villámhárítók, sirkeretek és 
szerkovács-munkák, gazdászati gépek, legújabb 
szerkezetű borsajtók, uj tizedes mérlegek szállí
tása, felállítása és javítása, érc- és vasöntöde, 

malomépitészet, henger rovátkolás.
Sürgönyeim: Klndlgyár, Pécs. Interurban telefon: 36. sz.» w s w w *
F------------------------ ----------------------------------------------- ---- ---------------

Cégtulajdonos: VESSELS ÍRBE, 

lessel? és Horváth 
könyvnyomdája 

Pécs, Munkácsy Mihály-utca 9. szám.
Ajánlja maját mindennemű 

müvek, brozsurák, prospektusok, 
füzetek, táblázatok, árjegyzékek 

stb. előállítására.
Figyelmes kiszolgálás. telefon 54. szám.

h



Ki barátja a pontos órának 
és pontos órát akar magának szerezni, 
forduljon szakemberhez-----------------

Pécs, Kossuth Lajos-utca 4. szám, km

£
I kUlalla Terencz

30 év óta fennálló órásüzletéhez

Kisaszondy Lajos 
mechanikus ős műLakalos 

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

Uj és használt



Ha fáj á lábaL
Forduljon bizalommal

K e 5 z I e r Sándor
czipész mester

több arany és ezüst éremmel kitüntetett első 
pécsi cipőraktárához, mert a cipői oly puhák 
mint a bársony, fényes mint a tükör, a 
láb kényelmesen pihen benne, az ára pedig oly 
csekély, hogy ezt az örömöt mindenki meg

szerezheti magának.

Telefon szám 287. ------ Telefon szám 287.

Iá ,,Béka-boltban“I
t X óriási választékban kaphatók mindennemű >

♦ szőnyegek u. m. futó, asztali, ágyelő és fal- $
védőszőnyegek:: Remek kivitelű szövet, piüch

t és csipke függönyök, valamint sfoorok és X
♦ vitrage. ::: Továbbá a legjobb női divat-kel- r
♦ mék, Voite de Iáin, szines és fehér batistok, ♦
♦ úgyszintén a legszebb hímzett batisztok ::: <
f Ruha vásznakban feltűnő olcsó árak mellett ♦

óriási raktár ::: Menyasszonyi kelengyék! ♦
X A már ismert szolid és olcsó kiszolgálás mellett, i 
I Goldberger József Irgaímas-utca 10. | 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦



lankouicsHugó
szappangyára

PÉCS, Irányi Üániel-tér 6.

Rjánlja mindennemű

■ ■

közönséges, pipere és 
:: házi szappanait. ::

------------------ 1 ----------------------------------------------- ----------

A mindenkori divatnak megfelelő
legelegánsabb és legolcsóbb

k íi í ap ok
kaphatók

SGHWARG ETEL női kalapdivatterméhan.
Péos, Városház-u. 1. (Geltsch és Graef-palota.)

Leányka kalapok, sapkák, alakítások di
vatlap szerint is legizlésesebben és legju- 

tányosabban eszközöltetnek.



Uaödszohnak és turistáknak! •

Turista-és vadzsákok. Patron
övék és táskák, vadász- és 
turista botszékek, loden-gal- 
lérok, bőr-gamásnik, lábszá
rak. Mosható dán Lavala-ka- 
bátok és sapkák. Könnyű 
alumínium-szelencék, poharak 
kulacsok s‘.b. Thermos-palac- 
kok (italt nváron 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
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.) I Kertész Tódor Budapest» |y„ Kristóf-tér.

Az 1907. évi pécsi országos kiállításon ezüst éremmel kitüntetve.

Kalap, szücsáru-raktár és ruhaovó intézet szűcs mühelylyel. JV
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gőz*,  kád*,  zuhany*  és szénsavasfürdők

•1 -.-— töltetnek meg. ~

PÉCSETT, Rákóczi-út 44. szám.
'TSFBtJiS''-

Naponta nyitva van: 
nyáron reggel V26 órától este 7 óráig, 
télen reggel 6 órától este 7 óráig 

Másságé-, belélegzést svéd
torna- és villamkurák 

a t. c, közönség rendelkezésére állanak

Gőzfürdői órák urak számára 
:: regeitől déli 12 óráig. ::

Gőzfürdői órák hölgyek számára 
:: délután 2 órától este 6 óráig. ::

A medencék naponta kétszer frissen

2f
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