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Kérelem.
Kérjük azokat a tagtársakat, akik nagyobbszabású uta

zásban vesznek részt, vagy érdekes turista kirándulást (csúcs
mászás, gerincvándorlás stb.) tesznek, hogy erről az egyesület 
titkárát értesíteni szíveskedjenek. Ilyeneket tárgyaló útleírást vagy 
turisztikai cikket az Évkönyvben leendő közlés céljából köszö
nettel veszünk. Beküldési határidő 1912. évi október hó 1.

A M. E. választmánya.
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A Balaton.
II. közlemény.

Irta:

Déry József.





A Balatonhoz érkező turistát elsősorban a víztükör 
első megpillantása bilincseli le. Ez az első benyomás, 
ha a Balaton felső részénél, az u. n. Balatonfőnél ér
kezünk a vízhez, valóban mélyreható. Ilyen pont há
rom is van, mind a három Veszprém vármegye terü
letére esik. Az egyik az alígai szakadások teteje. A Déli 
vasút Budapest felől jövő vonata a szakadások tetején 
ér a Balatonhoz. Amint a vasút a veszprémi platóba 
vájt bevágásból kiszabadul, egyszerre elénk tárul a maga 
impozáns nagyszerűségében a magyar tenger gyönyörű 
panorámája. Itt a víztükör egész hosszán végigpíllant- 
hat tekintetünk, a déli part nem látható, víz az éggel 
ölelkezik.

A másik nagyszerű kílátópont a kenesei magas 
part, mely 71 méterrel magasabb a Balaton tükrénél. 
E magas part szerkezete egészen hasonló az alígai sza
kadék löszfalalhoz. A szárazföld felől a viz felé igen 
enyhén emelkedik, míg a viznél egyszerre függélyes 
falakkal esik alá. A Balatonfőt észak felöl befogó ez a 
veszprémi part olyan mint a bölcső, melyben hosszan, 
messzire elnyujtózva reng a hatalmas víztömeg. A ke
nései partot lejtősre faragták s ennek középmagasságába 
vágták a vasútvonalat. Erről a lejtőről a Balaton pa
norámája az aligaínál is nagyszerűbb. Míg Aligánál a 
horizontvonal aránylag keskeny esik, itt az kiszélesedik. 
Végig látunk a tó egész hosszán; szélesen terül el tükre. 
Tenger. A balatoni vasút építésénél tekintettel voltak 
a tájkép szépségére s e szempontból a helyzet előnyeit 
lehetőség szerint ki is aknázták.
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A harmadik pont, honnan a Balaton első meg
pillantása mély benyomást kelt, a balatoni vasút Vesz
prém — almádíi szárny vonalának Öreghegy állomása. Az 
a látvány, mely az almádi Öreghegyről elénk tárul, fe
ledhetetlen marad, ha Veszprém felől a délutáni vonat
tal közeledünk a Balatonhoz, mikor a kép megvilágí
tása a leghatásosabb. Itt is egyszerre tárul elénk bizo
nyos áttekintést nyújtó magaslatról a türkízszinű víztü
kör. A látható vízfelület ugyan nem oly nagy, mint az 
előbb említett két pontnál, ellenben emelik a kép ha
tását az előteret alkotó villákkal telehíntett gyönyörű 
Zöld part s a hátteret szegélyező kenesei magas part 
réteges fehér falai.

Nem lehet feladatunk e helyt a parti fürdő és 
nyaraló telepek ismertetése, bár azokat a turista is szí
vesen keresi fel, azért a vasútról nyíló nagyszabású 
kilátópontok ismertetése után keressük már most fel 
azokat az érdekes hegyeket, melyek általánosságban 
közös jellemvonásait a XX-ik évkönyv hasábjain is
mertettem. A fürdőhelyekről csak annyiban lesz szó, 
amennyiben valamely balatonvidéki kirándulással kap
csolatba hozandók.

BADACSONY (438 m.)

A baíatonvidéki kirándulásnak központja, sőt ez 
idő szerint úgyszólván egyedüli célpontja a Badacsony. 
Ez annyiban indokolt is, hogy a balatonvidék legma
gasabb hegye, közvetlen a víz partján emelkedik, alatta 
körül nyaralótelepek vannak, meg itt terem a híres 
„badacsonyi“, mi kétségkívül szintén vonzerő.

Hatalmas tömegénél s a Balaton partján elfog
lalt domináló helyzeténél fogva a haranghegyek vezére. 
A vizbenyúló félköralakú földnyelven enyhén emelkedő 
széles lábazatát nagyszerű és drága szőlőkultura borítja. 
Valamikor a badacsonyi híres szüreteket az egész or
szág érdeklődése kísérte.
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„Bő, víg s népes volt Badacson 
Az akkori szüretben . . . .
Urai és asszonysági 
Veszprém-Somogy-Szalának, 
Mindnyájan ott valának.“

(Kisfaludy S.)
Keleti oldalán van Tomaj, a nyugatin Tördemicz, 

déli lábánál pedig a Hableány-szálló, melyek mindenike 
turista megszállóhely lehet. Ez idő szerint a legalkal
masabb a Hableány-szálló.

A szőlők felett bazalt falak alkotják a hegy ol
dalát. Az óriási lapokból egymásra rótt bazaltoszlopok 
sokheíyt nagyszerűen hatnak. Legimpozánsabbak a 
Hableány feletti oszlopok, melyek felett a tető szélén 
a néhai Ranolder püspök által emelt híres kőkereszt 
tekint a Balatonra. Híresek még a Zengő bércek, meg 
a Tördemicz feletti oszlopok is. Ezen az oldalon, vala
mint Tomaj felett is hatalmas törmelékmező húzó
dik le. A tomaji törmelékkúpot azonban emberi tevé
kenység alkotta s növeli napról-napra. Itt, t. i. ipar- 
szerüleg fejtik a bazaltot s szállítják uszályhajókon át 
Fonyódra, honnan a déli vasút viszi tovább rendelte
tési helyére. Füstölög a modern ipar magasba nyúló 
gyárkéménye, szalad le a hegyről a vízpartra a ba- 
zaltszállitó csille, minden természetbarát őszinte fájdal
mára. Minden lefejtett kő a Badacsony legendás szép
ségeit pusztítja. A hol a vasút a csille alatt elhalad, 
formás kaput emeltek a vágányok fölé, hogy a vona
tot a csilléből kihulló kövektől óvja.

A hegy északi oldalán nincsenek falak, itt a hegy 
oldala tetejétől aljáig lejt. Széles, durva szekérutat tör
tek a vörös kőbe, de ezen hajtják a marhákat is 
legelni. Ezért az ut képzelhetőleg jó is. Teteje erdővel 
egészen benőtt nagy, lapos, de hullámos felület. Az 
egykori kráter mélyedései már rég kiegyenesedtek, nyo
mai sincsenek, helye csak sejthető.

A Badacsonyra rendszerint a Hableány-szálló mö
gött induló, veressel jelzett utón szoktak felmenni. Ez 
egyenesen bekanyarodik a szőlők közé, hol egy sarok
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fordulónál csinos Szűz Mária szobor tűnik szemünkbe, 
melyet makkoshettyei Hettyei Ferencz emlékére emelt 
1900-ban a névtelen kegyelet. Feljebb „a hegy felső 
felében, alatta egy vén diónak“, — hol nehezen fogam- 
zik már a szőlő a szírt kebelében: emléktáblával meg
jelölt kisded házikó vonja magára figyelmünket, hol 
Kisfaludy Sándor ábrándos költeményei születtek. Oly 
kedves helyen áll e szerény épület, hogy itt még azt is 
ihlet szállja meg, kinek ereiben nem is csörgedez köl
tői vér. Ide már közel az erdő, mely a tetőt borítja. 
Ebben balra tartva csakhamar elérjük a kökeresztet, 
mely előtt óriási bazalt lapok tetejéről megkapó kilá
tás nyilik a Balatonra, különösen a Szigligeti öbölre s 
a túlparton fekvő fonyódi kettős hegyre. E fölött a tá
vol végtelen finom kékjében a Harsányi-hegy s tőle 
balra a Mecsek is látszik.

A badacsonyi kilátásnak sajátszerü érdekességet 
kölcsönöz a kék színek finom skálája. S ha feltünede
zik a magasban az ég vándora a felhő, az örökké 
mozgó, az örökké változó, nyomban discrét violaszin 
stanzát iktat árnyéka a szőke tenger kék poézísébe. 
Ha pedig a könnyed nyári szellő végig lebben fölötte, 
Zöldesbe látszó árnyalatok teszik opálossá színek tel
jességében pompázó koloraturáját.

A Balaton alsó fele itt láthatólag keskenyebb, 
mint a felső s a tetőről olyannak látszik, mintha kö- 
rülfolyná a félkör alakú kis badacsonyi földnyelvet. A 
kilátás tehát bájos s korlátoltsága mellett is elég terje
delmes. A korlátoltság pedig akként értetendő, hogy a 
kilátás körképet nem nyújt, csak részletképeket. Ha 
Tihany felé akarunk nézni, vissza kell mennünk a te
tőn az előbb említett utón az erdőben, sőt kissé le is 
kell jönnünk, mig széles bazalt lapokat találunk, hon
nan csinos látképünk lesz Tomaj, a badacsonyi és rév
fülöpi öblök és Tihany felé. Ha Zalába akarunk te
kinteni, a tető déli szélén megyünk tovább, mig Tör- 
demicz fölé érünk. Innen a Szentgyörgyhegy, meg 
Szigliget felé tekinthetünk le.
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A terjedelmes tetősík közepén van valami három
szögelési jel, melynek hófehér teteje a vizről is látható, 
de a kilátótornyot — sajnos — nélkülözzük. Értesülé
sem szerint a lefolyt nyáron menedékházat építettek a 
tetőn, de erről személyesen még nem volt alkalmam 
meggyőződni. A hegyre felvezető út igen kényelmes 
séta s épen ezért az egész kirándulásra fél nap még a 
legkényelmesebb turistának is bőven elég.

Meg kell említenem a badacsonyi holdvilágos éj 
nagyszerűségét. A somogyi-part nyaralóközönsége a 
naplementét élvezheti teljes fönségében, a zalai-part la
kói a hold feljötte szinjátékában, a holdas éj poézisá- 
ban gyönyörködhetnek. A ki egy felhőtlen teli holdas 
éj idején Badacsonyban időzik, sétáljon fel vacsora után 
a kőkeresztig. A látvány, mely eléje tárul, felejthetet
len marad előtte.

Ha a sötétség teljes s a hold bizonyos magas
ságra hágott, tükrözése hosszú-hosszú aranyhidat ver a 
Balatonra, mely a két partot összeköti. Egy másik szé
les fénysáv a túlsó part szélén vízszintesen ömlik el 
nagy szélességben. A somogyi part lámpáinak vörös 
tüze versenyt pislog a csillagokkal, de fényöket a mind 
magasabbra hágó hold elhomályosítja, ellenben végig 
szalad az égen a futó tűz, az augusztusi éj hulló 
csillagának sziporkázó rakétája, ez a céltalanul kóborló 
túlvilági vándor, „melyet magából kilökött az ég.“ Két 
hosszú fényes vonalat ir le, egyet fenn az égen, egyet 
meg lent a tükröző tavon.

A holdnak a vízen szétfolyó viszfényébe berajzolja 
magát egy kis mozgó vonal. Jól ösmerem ezt a mozgó 
pontot, ott most két szerelmes lelket forraszt egybe az 
éji csolnakázás költészete. Megindul a csónakkorzó. 
Kezdődik a szerelem, a szentivánéji álom zsongó cso
dája, a susogó nád, a parti tücsök cirpelő zenéje szol
gáltatja hozzá a perzselő muzsikát. Hangok révedeznek 
a levegőben, a Hableány terraszáról felhallatszó cimba
lom pengése sejthető, mulatók dala:

„Száradjon el fügefa levele“. . . 
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a nyaralók verendáin pedig szerenád zeniül. Mint haj
nali álom hallatszik fel a sóvárgás távoli dala, az édes 
mámor melódiája:

„Óh csodás Sorrentó, látlak-e még ?“ 

Szerelemfakasztó nápolyi éj, mely Kisfaludynk lelkében 
is kitörésre készté a sóvárgó szenvedélyt:

„Midőn véle Badacsonynak 
Szüreteltem hegyében, 
S egy estén a Balatonnak 
Hajókáztam vizében“ . ♦ .

Csöndes, meleg szellő suhan át a légen. Szerelmes si- 
mogatására a fák megremegve rázzák a fejőket. Váj
jon mit beszélnek ? Hajlik ide, hajlik oda a tóra néző 
verendán a liliomszál, rózsaszál. A partszélen a piros 
szemű modern sárkány, a vonat kocsisora kígyózik, 
tán fel is hallom elhaló zakatolását.

A vonat tovatűnt, a Gönczöl-szekere is magasra 
hágott, elhangzott a szerenád, átveszi a tücsök csöndes 
birodalmát.

TÓTI HEGY (347 m.)

Alakja három oldalról, észak, nyugat és kelet fe
lől szabályos kúp, oldalai tehát ez irányokból egyen
letesen emelkednek a csúcs felé, míg csúcsáról délfelé 
gyöngéden lejtő kisded gerinc bocsájtkozík alá, mi az 
eredetileg szabályosan kihegyezett kúpot délfelé meg- 
nyujtotta, kőralakú talpát tojás formára bővitette.

Ehhez képest a Tóti hegy külsőleg nem tökéletes 
kúp, mert a köralapon épült mintaszerüleg kihegyezett 
kúpoktól (Gulács, Hegyesd) némileg eltér. Salföld felé 
néző oldalán kopár elődombok csatlakoznak hozzá, míg 
maga a hegy művelt terület, szántóföldek, szőlők bo
rítják. Ez a kultúra felnyomul a hegy felső meredekebb 
lejtőire is. Majdnem a csúcsig kísérik a turistát a sa- 
látafőldek s pedig oly jelentékeny lejtőn, hogy szinte 
csodálnunk kell, hogy a zápor vize a humuszt róla le 
nem söpri. Csak maga a szoros értelemben vett csúcs 
műveletlen kis terjedelmű, kopár, fűvel és földdé mál-
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lásnak indult fekete bazalt törmelékkel födött terület, 
melyet három oldalról bazalt falak támogatnak.

A felmenetre a legalkalmasabb a déli oldal, mely 
felé a csinos kis gerince is szelíden lejt s teljesen sza
bad, cserjementes. A ki a badacsonyi Hableányból 
akarja a hegyet megjárni, vonattal Tomajig megy, in
nen pedig jó kocsiuton északnak a hegy lábáig, a ki 
pedig Révfülöpről gyalogol ide át, az Salföld felől mász- 
sza meg, utóbbi a legszebb irány. Salföld (Solföldnek 
is hívják) a hegy keleti lábainál fekszik, az elődombok 
alatt. A kis község déli határában az erdőben csúcs
íves templom romjaira lelünk, mely hihetőleg a Pálo
soké volt.

Akár a Hableányból, akár Salföldről kívánunk 
feljutni a hegyre, a déli lejtőre törekszünk s út hiányá
ban jó kapaszkodó után csakhamar a tető kis gerin
cén állunk, ennek déli kezdeténél, honnan a gerincecs- 
kén a csúcsig pár percnyi séta.

Ez a jelentéktelennek látszó, a turisták által 
egyáltalán nem járt s még név szerint is alig ismert 
szerény kis hegy csodálatra méltó kilátásban részesíti 
azt, ki méltónak tartja, hogy csekély fáradságot fordít
son felkeresésére. Nincs a Balatonvidék hegyei közt 
egy sem, mely vetekedhetne vele a kilátás szépségében, 
a látkép hegyeinek csoportositásában. Délnyugatra, ál
láspontunkhoz legközelebb emelkedik hegyünk testvére, 
külsőleg szebb párja: az erdős Gulács. Ennek balolda
lán a Badacsony nagy tömege sötétlik, a kettő közt 
meg a Balaton vize csillogja körül a szigligeti-várhegy 
alacsony kúpját. A Badacsony baloldalán megint a Bala
ton kéklik a fonyódi kettős hegygyei; délre az Ábra
hámhegy rajzolja bele félhold alakú gerincét a Bala
ton síkjába, melyet az Ábrahám baloldalán jó darabon 
látunk a Fülöphegyig. Északnyugatra a Kornyi-tó fö
lött pihen meg szemünk, e mögött meg a Hegyestő 
kis kúpja olvad a háttér kékjébe. A Gulácstól jobbra 
a keszthelyi hegylánc vonul, hosszú egyenes tetejét ket
téosztja a Szentgyörgyhegy, mig jobb oldalán picinyke 
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bibircs ül: a váromladékkoszoruzta Tátika. Tőle jobbra 
a Sarvalyt látjuk. Ezután a sümegi várhegy vonja ma
gára figyelmünket, tőle jobbra meg a Rendek! hegyet 
látjuk. Nagy távolban — szinte alig látszik — tökéle
tes haranghegy igen halvány alakja rajzolódik a hori
zontra. Ez a Sághegy. Ettől jobbra, de közelebb egy 
másik haranghegy lapul: a Haláp. Jobb oldalán a 
Csobánc ül kerek talpán. A Csobánc és Haláp közt a 
távolban kis kúphegyet fedezünk fel, mely hasonlít a 
földön heverő, szuronyával égnek meredő pajzshoz. Ez 
a m. kir. államnyomda 1891-ben kiadott Balaton-térké- 
pén 318 m.-rel jelzett, névvel meg nem jelölt uj-dörögdi- 
hegy, melynek három kis bazalttufa orma van. Olyan
forma, mint Badacsony és Gulács közti Hármashalom. 
E kis ormok álláspontunk felöl nézve egy vonalba 
esnek s ezért csak egyet látunk belölök. A látkép leg
szebb része a Haláp és Csobánc csoportozata, mely 
utóbbi alól pittoreszk fekvésű nagyobb község: Kápta
lantóti, távolabbról pedig Gyulakeszi küldi fel hozzánk 
barátságos üdvözletét.

Alattunk köröskörül nagy mélységek mélyén zöl- 
delő szőlődombok és tenger szántóföldek, rajtok áldott 
búza, kalászaik bólingatnak a nehéz mag súlya alatt. 
Itt a venyigék közt aranysárga búzát is érlel a nap 
heve. Folyik az aratás, kévekötes, hordás, a szőlőkben 
meg a permetezés. Tőkéről tökére jár a gazda s fecs
kendez. Már a ruhája is egész kék. Ezt persze csak 
távcsővel látjuk, de a ringó gabona egyenletes hullám
zásában fel nem fegyverzett szemmel is gyönyörköd
hetünk.

Időtartam : Tomajból a csúcsig 1 és fél óra. Rév
fülöpről Kővágóörsön és Salföldön át 2 óra. Vissza
ugyanannyi.

GULÁCS (398. m.)
Egyike a Balatonvidék legérdekesebb hegyeinek. 

Kerek az alapja, hegyes a csúcsa, a süvegalakú kúp
hegyek szinte mértanilag szabályos mintaképe. Lábától 
tetejéig köröskörül 45 fok alatt emelkedő egyenes vo-
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nalat húzhatunk meg. Erdő borítja, csak a csúcsa hegye 
kopasz.

Minden oldaláról megmászhatjuk, de legjobb To- 
maj felől. Innen ugyanis jó kocsiút visz a hegy felé, 
az u. n. Hármashalom mellett. Ezt bal kézről hagyva 
letérünk a kocsíutról s a szőlők közt egyenesen a hegy
nek tartunk, ösvény persze itt sincs, de a nélkül is 
felmászhatunk rá. Eleinte ritka az erdő, az egymástól 
kimérten ültetett fák közt bársony gyepen kellemes a 
járás, enyhe a lejtő s néhány perc múlva már a hegy 
lábánál is vagyunk. Ezt mindjárt észrevesszük, mert a 
hegyoldal meredekebb, az erdő sűrűbb, sőt vad lesz. 
Tisztességesen kell kapaszkodnunk, de vagy húsz perc
nyi munka után már fenn is vagyunk a tetőn.

Ez kopasz, orralakú bérc, melynek ive a Bada
csony felé hajlik, míg ellenkező oldalán Tapolca felé 
kis kiugró terraszban végződik s függélyes falakkal 
esik alá. Ez a fal a csúcsot miként a Tóti hegynél, 
úgy itt is három oldalról szegélyezi s csak a Badacsony 
felé néző oldalán hiányzik.

Azokat a hegyeket látjuk a Gulácsról is, mint a 
Tótí-hegyröl, de más csoportosításban. Bár tehát a két 
hegy közvetlen egymás mellett emelkedik, a látkép nem 
azonos. Más csoportosítás, más kép. A Gulácsról a 
Somló is látható, mit a Tóti-hegy látképén nélkülö
zünk. A kilátás tehát terjedelmesebb, de a Tóti-hegyé 
előnyösebb.

Hegyünk a Badacsony és Tóti-hegy között fog
lalván helyet, e két objektum esik álláspontunkhoz leg
közelebb és pedig a Badacsony tömege délkeletre lát
ható, tőle jobbra a Balaton kéklik, azután következnek 
körben, mindég jobbfelé menve a Szigligeti várhegy, a 
keszthelyi hegylánc, a Szent György-hegy, Tátika, Sü- 
meg-vára, a Rendeki-hegy, roppant távolban kéklik a 
Sághegy, ezután következik közelebb a Haláp, a fö
lött ismét messze a Somlyó, melléje sorakozik a Cso
bánc és Kab-hegy hatalmas erdős hegytömege. Észak
keletre a távolban a Papod-hegy látszik, előtte a Tóti-
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hegy, a Kornyi-tó, a Hegyestő, majd a Fülöpi-hegy 
következik, aztán látunk egy darabot a Balatonból,

parton a Fonyód! kettőshegy s e fölött nagyon mesz- 
sze a Mecsek és a Harsányí-hegy kéklenek. A kilátás 
tehát roppant terjedelmű, a baranyamegyei Mecsektől 
a vasmegyei Ság-hegyig az egész Dunántúl felett át
röpülhet pillantásunk.

A csúcsnak azonban más és nagyobb nevezetes
sége a forma szerint is teljes épségében megmaradt krá
ter. A tetőn ugyanis hegyével lefelé fordított, tölcsérhez 
hasonló mélyedést találunk, melynek köralaku felső ke
rülete 5 m., alsó (belső) kerülete peidg 2 m. átmérőjű. 
A tölcsér alsó nyílása, mely egykor a föld mélységébe 
vezető vulkáni csatornába torkolt, a kráterszáj termé
szetesen bedugult, magasan födi már a főld, de a krá
ter azért ma is két méter mély. Oldalait bazaltfalak 
bélelik, feneke fű és törmelék.

S ez a nevezetesség, melyhez hasonló alig van 
az országban, úgyszólván teljesen ismeretlen. Szűk nyi
tású vulkán volt, mely föltétien szabályos külalakja 
mellett krátere belső formáját is a legszebben és leg- 
szemlélhetőbben őrizte meg valamennyi környékbeli 
tűzhányó között. A hegyen vár sohasem állott, teteje 
mindig kívül esett az emberek érintkezési körén, külön
ben kisded krátere nem őrizhette volna meg annyi ez
redéven át ma is mintaszerű alakját. Bizonyosan be
tömték, vagy pincének használták volna.

E tanulságos hegy megtekintését mindenkinek 
ajánlom. Különösen alkalmas tanulmányi kirándulásra, 
a balatoni vulkánvidék hegyeinek a tanulók előtt szem
léltető módon való bemutatására.

Lefelé a Gulács és Tóti-hegy közt kígyózó kocsi- 
útra törekszünk, mely Tomajba visz. A bozóttól visz- 
sza nem riadó turista leszállhat a hegyről más felé is, 
de megfogja tépni a tövis.

Időtartam: Révfülöpről Tomajig 2—2 és fél óra, 
Tomajból a Hármashalom mellett a hegy lábáig 8/4 
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óra. Innen a tetőre 20—25 perc. Lejövet a délkeleti 
oldalon Tomajig 1 óra.

A turista pompásan kombinálhatja a gulácsi ki
rándulást a Tóti-hegy megmászásával. (Előbb a Gu- 
lácsra, azután a Tóti-hegyre 1) Tomajból hajnalban in
dulva a két hegyet ebédig megjárhatjuk különösebb 
fáradság nélkül.

SZIGLIGETI-VÁR (242 m.)

A források Zeglygeth, Zyglygeth, meg Sugliget 
néven említik. Közel a Balatonhoz, a Balaton vihar
fészke : a szigligeti öböl mellett, alacsony kis hegyen 
épült, valamikor fényes napokat látott királyi vár ma
radványa. Eredete Békefí Rémig történettudósunk meg
állapítása szerint1 IV. Béla királyunk nagyszabású hon
védelmi intézkedéseinek idejére vihető vissza, ki a „Bala
ton egy szigetét, melynek hegye erődítésre nagyon al
kalmas, a pannonhalmi szent-mártoní apátságnak adja, 
hogy ez, mely elég gazdag és hatalmas, itt várat épít
sen. Favus apát konventje meg is felelt a királyi vára
kozásnak. Szigliget vára nagy költséggel már 1262-ben 
készen állott.“

1 A Balaton környékének egyházai és várai a középkor
ban. Irta Békefi Rémig dr. (A Balaton tudományos tanulmá
nyozásának eredményei.)

Ez a közlemény arra is világot vet, hogy Szig
liget IV. Béla korában sziget volt. Ezt neve: Szig(-et)- 
liget is sejteti s mai geográfiái helyzete is valószínűvé 
teszi, mert a zalai partnak ez a része Szigliget és a Szent- 
Györgyhegy közt ma is vizenyős, sok helyt süppedé- 
kes. A Balaton vízállása tehát akkoriban magasabb 
volt, mi egyébként már más irányú geográfiái kuta
tások alapján is megállapítást nyert, a víz nyugati 
partja Tapolczáig ért s ebből az öbölből két sziget 
emelkedett ki: Szigliget és a Szent-Györgyhegy.

Az omladékokból nem sok van már meg, de a 
szétszórt maradványok sejtetik nagyemlékű IV. Béla 
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királyunk e várának egykori terjedelmét. Közvetlen a 
vár alatt van a hasonnevű kis község.

A romok meglátogatására legalkalmasabb kiin
dulópont Badacsony. Az út a Hableányból indul, meg
kerüli a hegyet déli oldalán s Tördemicznél elágazik. 
Mi balra tartunk s egyenesen egy kis patakviz által 
hajtott malomig megyünk, honnan az előttünk levő 
alacsony, erdős hegynyergen át leereszkedünk Sziglíget 
szegényes falucskájába. Innen a Kisfaludy Sándor által 
megenekelt várba gyalogösvény vezet, mely közvetlen 
a templom mögött indul s néhány perc alatt az omla- 
dékok közé visz.

Falai közül látjuk észak felé a közeli Szent- 
György hegyet, ettől jobbra távolabb a Csobáncot, 
keletre a Badacsony vaskos tömegét, délre pedig a 
Balaton széles tükrét.

Badacsonyból a kirándulás fél napi séta, de lehet 
vizen is megtenni, átevezve a Szigligeti öblön Meszes- 
Györkre s onnan fel a várba. A vízi partie azonban 
több időt igényel.

SZENT-GYÖRGYHEGY (415 m.).

Nagyszerű bazaltoszlopairól nevezetes harang
hegy. Messziről nem sokat mutat, feltűnik azonban sa
játságos színezése, mely a Balatonvidék összes hegyei
től elüt. Akár a Badacsonyról, akár a Csobáncról, vagy 
a Halápról tekintünk feléje, feltűnik a sárga, rózsaszín 
és lila szinegyveleg, melyben a hegy s különösen annak 
felső része pompázik. Részleteket azonban csak akkor 
látunk hegyünkön, ha már egészen megközelítettük. 
Szigligethez közel van, de azért jobb Badacsonyból 
vagy Tapolczáról felkeresni.

Vasúti állomása Kis-Apáti. Badacsonyból jőve, itt 
kiszállunk s befordulunk arra a jegenyékkel szegélye
zett szép útra, mely egyenesen a hegynek visz. A sző
lők közé érve, az eddig érdektelen hegy kezd érdeke
sebbé válni. A szőlők közé érve, már kibontakozik a 
hegy oldalfalazata s elzárja utunkat. Előttünk majdnem 
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függélyes, átlag 80° alatt hajló karvastagságú oszlopok
ból álló bazaltfal húzódik, mely egészen hasonlatos a 
Detonáta orgonasípjaihoz. Az oszlopok sok helyt sárga 
moszattal, vagy száraz mohával födvék, mi a bazalt 
violaszinével azt a bizarr szinegyveleget szolgáltatja, 
melyet távolról megcsodáltunk. Az oszlopok szorosan 
egymáshoz simulva, mint egy áthatlan kőkerítés széle
sen elállják utunkat. Van ugyan a falon ítt-ott árok, 
de igen meredek s csak a bozóban való kellemetlen 
keresgélés után találunk olyant, melyen könnyebben 
jutunk fel.

Ha a déli oldalon csatangolunk, a törmelék között 
kotorászva gyönyörű bazaltbombákat gyűjthetünk. így 
nevezik azokat a lávacsöppeket, melyeket a vulkán 
folyékony állapotban magasba vet, a levegőben meg- 
pördülve csepp alakot ölt s mire a földre zuhan, már 
megkeményedik. Ily diónagyságu lapillít nagy számmal 
találunk, de akadnak dinnye nagyságú bombák is.

A tető sárgára égett fűvel borított térség, mely
ből kis kúpocskák emelkednek ki. Hasonlít kicsiben a 
barcasági Csukás tetejéhez, csakhogy azon a zöld fű
ből hófehér konglomerát sziklák kandikálnak elő, ezen 
meg májszínű bazalttuskók. A tetőt szédítő bazaltfalak 
támogatják, ezek alatt pedig törmelékmezők húzódnak 
le, itt-ott kőtengerré lapulva.

Tapolcza felé széles árokvölgy tör alá. Nem me
redek és jól járható. Ezen megyünk le. Alig teszünk 
az árokban pár lépést, megtaláljuk a hegy nevezetes
ségét az ú. n. „lisztes-zsákokat.“ Itt vannak a leggyö
nyörűbb bazaltoszlopok. Lefelé tekintve a baloldali fal 
oszlopai össze vannak nőve, de a jobb oldalon minden 
oszlop külön áll szilárdan, sűrűn egymás mellett. Egy- 
egy átmérője körűlbelöl egy méter s egymásra rakott 
rétegekből áll valamennyi. Akad olyan oszlop is, mely 
reádöl szomszédjára s az tartja, mint mikor könyveket 
rakunk oszlopba egymás fölé, egyideig a könyvoszlop 
megáll, aztán inogni kezd s szomszédjára dől.

A falak közt lefelé menve találunk olyan helye-
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két is, hol a földön fekszenek egymás mellett szép 
sorjában hosszan elnyúlva e hatszögletű lapokból 
összerótt oszlopok. Ledűltek szépen egymás mellé. Bár 
tehát a Bodacsony oszlopainak réteges sziklái arányaik
kal imponálnak is, a bazaltoszlopok forma tökélyét a 
Szent-György hegyen találjuk fel.

Az oszlopok közt haladva csakhamar beérünk 
Tapolczára.

A hegy Tapolcza felé néző e legvonzóbb része 
a lisztes zsákok megvilágítása délután jobb. Délelőtt 
árnyékban vannak. Azért legajánlatosabb a kirándulást 
délután Tapolcza felől megtenni s Kis-Apáti felé le
ereszkedni. A Badacsony felöl jövőnek az előbb leirt 
irányt ajánlom.

A hegyen egykor vár is állott: Szent-Györgyvár, 
másként Békavár (Bekawar). Ma már omladékai sin
csenek meg.

Időtartam: Badacsonyból a Szent-György hegyre 
23/4 óra, innen le Tapolczára J1/*  óra. Ez az időtartam 
megrövidíthető, ha Badacsonyból Kis-Apátiíg vonaton 
megyünk. Tapolczáról a hegyre ls/4 óra, Kis-Apátiba 
le 1 óra.

HALÁP (36Í m*),

Tapolczáról kocsiút visz a tapotczai platón át Haláp 
faluba, hol a hasonnevű hegy emelkedik közvetlen a 
falu házai felett. Haláp elsőrendű bortermő hely. Itt 
lakott a badacsonyvidéki bortermelés reformátora: vár- 
bogyai Bogyay Lajos, ki halápi szőllejében a halápi 
muskotályt már magról termesztette.

Szabályos haranghegy. Lábazatát szőlő, oldalait 
köröskörüí sűrű erdő borítja, mely épen a tető széléig 
ér. A tető kerek, lapos, terjedelmes, írtatlan vad bo
zóttal benőtt nagy fensik. A faluból jó szekérút megy 
a hegyre árnyas erdőben, de gyalog is neki vághatunk, 
csakhogy ez esetben igen meredek hegyoldalban kell 
alaposan másznunk alig áthatolható sűrű erdőben.

Kilátó nincs a hegyen, még háromszögelési jel
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»incs. A kilátás élvezetéhez tehát körül kell járnunk a 
tető peremén.

A kilátás elég tág. Legszembetűnőbb alakzat a 
Szent-Györgyhegy, színezése is a legszebb, mintha örökké 
sütne rajta a nap. Tőle balra a Balatont látjuk, e mellett a 
Badacsonyt, Gulácsot, majd mindég balra tartva tekin
tetünkkel megint a Balatont vesszük észre a Tóti- 
hegygyel, e mellé sorakoznak az Ábrahámhegy, Cso- 
báncz, Bácsi-hegy, a Hegyesd, a rengeteg tömegű 
Agártető. Tőle balra a Somló, Sághegy, Rendeki 
hegy, a sümegi várhegy, a Tátika és a Keszthelyi 
hegylánc.

Időtartam: Tapolczától Haláp faluig gyalog 3/4—1 
óra. A tetőre torony irányában 1/2—3/4 óra, a kocsi
úton 1 óra. Leereszkedés Hegyesd faluba 1 óra.

CSOBÁNCZ (376 m.) 
„Ülj mellém a kandallóhoz, 
Fel van szítva melege, 
Csobánczvárról.. . 
lm halljad egy agg rege ... 

(Kisfaludy S.)
Csobáncz (Chobanch) várát 1255-ben IV. Béla ki

rályunk építtette. A XIV. században a Gyulafi nem
zetség birtokában mint rablólovagvár tartotta rettegés
ben a környéket. A török világ alatt állandó harcok 
szinhelye, de az osztrák hadak ellen is gyakran kellett 
felvennie a küzdelmet, Rákóczi szabadságharcai idején 
pedig a dunántúli főparancsnok vára volt. Mintegy két
száz esztendővel ezelőtt hősi esemény játszódott le falai 
alatt. A várbeliek ugyanis megtámadták a vár alatt el
vonuló Rabutin osztrák generális hadtestét, mely erre 
megrohanta a várat. A tulajdonképeni helyőrség, me
lyet béri Balogh Ádám egyik hadnagya vezetett, csak 
harminc puskás hajdúból állott. Ezek, meg a várba 
menekült nők, karddal, szikladarabokkal, forró vízzel 
és kátránynyal verték vissza egri mintára az ellenséget, 
mely kétszáz halott hátrahagyásával meg is hátrált, míg 
a várvédő hősök csak egy halottat vesztettek. Ez a 

2
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sziklavár kis terjedelmét bizonyítja, mert ily maroknyi 
nép sikeres védelmet csak kis területen fejthetett ki.

A vár hősi védőinek emlékét a Balatoni Szövet
ség emlékművel fogja megörökíteni a vár falai között. 
A hegy teteje mint valamennyi haranghegyé, lapos. 
A romok elhelyezése arra mutat, hogy a vár nem fog
lalta el az egész hegytetőt, hanem a hegynek három 
oldalról meredek részén állt. Kitűnő kocsiút vezetett fel 
annak idején a kastélyba, mely még ma is jó állapot
ban fut körül a hegyen kígyó alakban, csak be van 
gyepesedve, de azért ma is fel lehet rajta hajtatni a 
tetőre. Legújabban jelzett ösvény is vezet a várba.

A Csobánczot Gyulakeszi hegynek is hívják, mert 
a hasonnevű község felett emelkedik. Innen megyünk 
fel rá. Lábait szőlő borítja, de maga a hegy kopár. 
Oldalai elég meredekek, bokor, fa kevés van rajta, fű
vel azonban dúsan be van nőve.

A Csobáncz egészen szabályos alakú haranghegy, 
de társaitól némileg abban különbözik, hogy oldalfalai 
magasabbak, a hegyet jobban kiemelik. Csupán csak 
Gyulakeszi felől nézve veszti el egészen jellegét. Innen 
nézve úgy ellaposodik, mintha nem is a Csobáncz 
volna. Van a hegynek ismertető jele is. Tetejének egyik 
sarkán t. i. egy várfaldarab feltűnően kiemelkedik, 
mint egy magánosan álló fog.

A csobánczi kilátás nagyon szép. Teljes áttekin
tést nyerünk róla a haranghegyek birodalmán. Állás
pontunkhoz legközelebb esik a laposra borotvált Haláp, 
meg a Hegyesd, kissé odább a Somlyó, a sümegi vár
hegy, ennek északi oldala felett a Fehérkő gerince, a 
Tátika, a Szent-Györgyhegy, a kis Szigligeti várhegy, 
a Tóti-hégy, a Gulács meg a Badacsony. Utóbbinak 
egyik-sarkát a Gulács kevéssé elfödi. Szépen látszik a 
Balaton is.

Időtartam: Gyulakesziről a tetőig 3/4—1 óra, lefelé 
1/2—3/4 óra. Gyulakeszibe azonban ajánlatos Badacsony
ról, vagy Tapolczáról kocsin menni.
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HEGYESD (284 m.)

A gyönyörű kapolcsi völgy nyílásában áll a leg
kisebb, de legszebb balatonvidéki vulkán: a Hegyesd. 
Mintaszerű kúp. Talpától csúcsáig szép erdő borítja. 
Tapolczáról kell megközelítenünk akár Halápon, akár 
Díszelen át és pedig kocsin. A tapolczai plató violaszín- 
vőrnyeges kopár dombvidéke, melyek közt utunk visz, ki
halt, lakatlan terület, alig látunk utunkon élő lényt, de 
közbiztonságunk rákfenéje, a vándorcigánykaraván e 
dombok közt is gyakran felveri rejtegetni kívánt 
sátorát.

A szűk tető északi oldalán csinos kis rom áll, 
mely valószínűleg szintén IV. Béla honvédelmi intéz
kedéseinek köszöni létét. Innen fél óra alatt lemehe
tünk a hegy keleti lábánál fekvő hasonnevű faluba.

A Hegyesd meglátogatását jól kombinálhatjuk a 
Haláp felkeresésével. Időtartam: Tapolczáról a Halápon 
át a Hegyesdre 3 óra, Díszeién át 1l/2 óra. Legjobb az 
egyik irányt odamenet, a másikat visszajövet használni. 
Ha korán kelünk, a két hegyet fél nap alatt könnyen 
megjárhatjuk s délre Tapolczán lehetünk, de az egye- 
düljárást a cigányokra való tekintettel nem ajánlom.

TÁTIKA (413 m.)
„lm halljad, egy agg rege : 
Tátika — most csak omladék 
Vercse-lakta váráról ...

(Kisfaludy S.)
Bazalthegy, de alakja eltér a balatonvidék ismert 

hegytipusaitól. Se harang, se kúp, hanem egy északról 
délfelé húzódó hegygerinc déli végének legnagyobb ki
emelkedése. Ezen állanak a vár festői romjai is. Sü
megről szokás felkeresni és pedig kocsival, mely egy 
óra alatt visz a hegy lábáig.

Árnyas erdő fogadja a turistát s kíséri a tetőre. 
A fák magasnövésüek, lombjuk csak fönn ágazik el, 
de annyira, hogy eltakarja az eget, míg a törzsek közt 
messze látunk az árnyék homályában. A földet, a 

2+ 
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meddig a szem lát, nagylevelü, erős bűzt árasztó hagyma 
borítja.. Ez az átható kellemetlen bűz felkisér a tetőig 
s csak a romok közé lépés pillanatában, a szabad ég 
alatt szűnik meg. Nemcsak a szemnek esik jól ismét 
a világosság, de az orrnak is a tiszta, üde levegő.

Az egykori vár hegyoldalba tört kocsiútja meg 
van most is. A vár eléggé rejtve van, úgy hogyvolta- 
képen alulról is kevés pontról látható. A ma is hasz
nálható kocsiút többször átvágja az avargyűrüket. Ezek 
rokoneredetűek az Alföldön Csörsz-árkok név alatt 
Ismert védőművekkel, melyek ott már pusztulóban van
nak, de errefelé az erdő sűrűje védelme alatt a felet- 
tök elvonult évezredek pusztításai dacára jó állapotban 
maradtak meg. A tátikai avargyűrű végig vonul az 
egész hegygerincen, illetve ennek oldalában s folytatá
sát megtaláljuk a baranyamegyei Jakabhegyen levő 
avarsáncban, melyhez külsőleg is teljesen hasonló. Va
lószínű, hogy ez a sánc keresztezte az egész Dunántúlt.

Története összefügg a Rezi-váréval.
„Tátika mint egy korona feltéve a tetőre,
Büszkén állott s nézett alá . . •"

(Kisfaludy S.)
Eredetét Dr. Békefi Remig úgy adja elő, hogy 

„Tátika (Tadeuka fia) kirabolta a veszprémi püspökség 
erek! népeit, mindennek kárpótlásául Tátika vár he
lyét s Szántó falut Zeland veszprémi püspöknek adta. 
Ez meg Felső- és Alsó-Tátika várát fölépítette s a 
Szent-Mihályról nevezett székesegyháznak, vagyis ma
gának a püspökségnek adományozta. Ezen intézkedést 
IV. Béla király már 1257-ben megerősítette". Szigetvári 
Iván szerint Zsigmond király 1400-ban Gersei Petheő 
Jánosnak adományozta, 1760-ban pedig a Festetich-csa- 
lád birtokába ment át, végre 1713-ban császári parancsra 
Sümeg és Csobáncz várakkal együtt leromboltatott 
Omladékáiból kevés áll fenn.

A tátikái kilátás is egészen más jellegű, mint a 
balatonvidék egyéb hegyein. Innen erdős hegyhátakat, 
gyönyörű zöld völgyeket is látunk, mi a többi hegyek-
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nél nem képezi a látkép alkotórészeit. Látjuk a Ba
dacsonyt, Szentgyörgyhegyet, Gulácsot, Tóti-hegyet, 
Halápot, Sümeghet, a távolban a Balaton is csillámlik 
két darabon is, de a körkép legszebb része arra az 
erdős völgyre néz, mely a Tátikát elválasztja párjától, 
a Rezi-vártól.

SARVALY-ERDÖ (292 m.)

Az előbbi fejezetben említett gerinc Sümegh-feíé 
eső északi végén van a Sarvaly-erdő. Legjobb Sümegh- 
ről kocsin felkeresni, de lehet Tátika várából a gerin
cen végigjárva is ide aláereszkedni. A várból ezt a ge
rincet jól látjuk. Hosszú úttalan ez a hegyhát, vad 
erdőben törtetünk előre, végén pedig öles bozótot kell 
legyűrnünk, de csinos kilátás kárpótolja fáradságunkat. 
A gerinc másik végén bazaltbánya van, ez alatt meg 
a Sarvaly-forrás pihenő padokkal s asztalokkal, gyö
nyörű erdőben, hova a Sümeghről jövő kocsiút vezet. 
A forrás közelében erdészlak áll, hol vaddisznókat is 
nevelnek. Egészen szelídek s a veszprémi püspök tulaj
donai. Este 8 óra tájban van az etetés, mikor a mit 
sem sejtő turista mellett rohannak haza vig röfögés 
közt.

A SÁGHEGY (291 m.)
„Ha ád Isten még oly órát, 
Hogy meglátjuk a Ság ormát, 
Ha isszuk még Somló borát“.. .

(Kardos Albert: A kuruc 
világ költészete.)

Alacsony, de szabályos haranghegy. Czelldömölk- 
sől keressük fel és pedig délnyugati irányban, eleinte a 
kocsiúton megyünk, mely csakhamar magas jegenyék
kel szegélyzett árnyas fasorrá alakul. A hegy lábánál 
a fasor véget ér s itt a kitűnő sági bort termő szőlők 
közé lépünk. Lassan emelkedő széles út következik 
most a szőlők közt 140 lépcsővel. Az erdő alsó szélén 
egy padnál balra fordulunk és gyalogösvényre lépünk, 
mely a kopár s elég terjedelmes tetőre vezet. Szélén 
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alulról nem látható vármaradványokra bukkanunk, 
melynek eredete szintén IV. Béla idejére vezethető 
vissza.

A hegy alkotó kőzete bazalt.
Időtartam: Czelldömölkről a tetőre és vissza 3 

órai séta.
SÜMEGH ÉS VARA (321 m.)

„A felhőben merőn ott áll 
A sümegi vár foka, 
A Bakonyból ott kandikál 
Tátikának homloka“....

(Kisfaludy S.)
A sümegi várba az út a város temploma mögött 

indul balra s körüljárva a hegyet, vezet a romok közé. 
Ez még a sziklába tört régi kocsiút, mely begyepese
dett ugyan, de jó állapotban maradt meg. A vár, melybe 
rövid fél óra alatt felsétálunk, nagy terjedelmű. Egyes 
falai kétemeletnyí magasságban maradtak meg s a kö
vek választékos faragása jelzi, hogy a várkastély kül
sőleg is szép lehetett, de hajh! ez is egyike ama he
lyeknek, hol annyiszor apáink vére folyt. Legérdeke
sebb része a várnak a legmagasabb pont, hol egy ki
ugró saroktorony ablakából pompás kilátás nyílik a 
városra.

Sümeghen a váron kívül egyéb megtekintésre ér
demes látnivalók is vannak és pedig a gyönyörű püs
pöki kert s ehez közel Kisfaludy Sándor szülő- és la
kóháza, melynek homlokfalát feliratos piros márvány
lappal jelölte meg a kegyelet. Az egyik szobában ma 
is látható a padló egy deszkája, melybe a költő Íróasz
talánál ülve, sarkantyújával több mint félszázados nyo
mot vágott. E kis mélyedés fölött ma ágy áll.

A kert, melyben eszményképéről álmodozva költé 
a kesergő s a boldog szerelem édes bús stanzáit, nem 
nagy, de kedves. Árnyas orgonabokrainak dús virága 
ontja az illatot. Egyik oldalán kőfal a kerítése, ezt be
futó a repkény. Ágai ma már karvastagságúak. Ez a 
repkény, ez az orgona még látta az alattok lévő asz
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tál mellett dolgozgató Kisfaludy Sándor és Szegedy Róza 
boldog szerelmét.

Szakítsatok egy szálat a virágzó orgonából, egy 
levelet a repkényböl, mit ő ültete. Hányszor nyílott ez 
a virág azóta, hogy a sümegi temetőben alussza örök 
álmát s hol lesz ez a virág, mikor szelleme még 
élni fog!

Ide pár lépésnyire, a veszprémi püspök parkja 
előtt elterülő sétány sarkán áll a költő karrarai már
vány mellszobra fehér gránit alapon. A temetőben is 
láthatjuk Kisfaludy Sándor 12 láb magas carrarai már
vány mellszobrát, hol Kisfaludy és múzsája: Szegedy 
Róza emlékének közös siremléket emelt a honfikegye
let. Az alapzat elejére Szegedy Róza bronzrelief mell
képe került, e felett pedig a Kisfaludy- és Szegedy- 
családok egymáshoz hajló címere foglal helyet annak 
jeléül, hogy a közös sírban a költő és szerelme kifeje
zett óhajukhoz képest egyesültek.

Sümegh nevezetességeihez tartozik Darnay mú
zeuma is, mely díjtalanul áll a közönség rendelkezé
sére. A tartalmas múzeumban képviselve van a kő-, 
bronz-, hallstadti-kor, hún-, avar-, honfoglaláskori em
lékek ; vannak itt római és keltakori emlékek is, to
vábbá szép régi pénz- és éremgyűjtemény. Kiváló ér
dekességet kölcsönöz a múzeumnak a Kisfaludy-erek- 
lyék dús gyűjteménye. E réven bátran Kísfaludy-mú- 
Zeumnak nevezhetnék. Magyar irók kéziratainak elég 
gazdag gyűjteménye van itt együtt (Rákóczi, Kossuth, 
Petőfi, Arany stb.), de a Kisfaludy-kézíratok majd mind 
itt vannak. Sok a személyi vonatkozású tárgy is pl. 
Kisfaludy festményei, rajzai, bútorai, Szegedy Róza 
rokkája, varróasztalkája, ímakönyve, hajfürtei, kézi 
munkái.

A HEGYESTO (337 m.)
Feltűnésre nem vágyó, szerény kis hegy. Legkö

zelebb van a Balaton-parton levő Zánka községhez, 
honnan igen rövid idő alatt felkereshetjük.

Nevezetessége a tetején látható s a gulácsihoz 
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egészen hasonló külsejű és nagyságú kráter, melynek 
tölcsérét befelé mélyülő bazaltfalak bélelik. Nem oly 
szemléltető, mint a Gulács krátere, mert itt közepéből 
facsoport nőtt ki, mint virág a cserépből. Abban is el
tér tőle, hogy mintegy másfél méter magas gyeppel 
benőtt, félholdalaku sánc övezi a kráternyílást. Ez az 
u. n. beomlási kráter maradványa.

A kilátás tág és csinos. A Balatont Tihany tói 
Fonyódig látjuk, sőt a tihanyi félsziget fölött a Bala
ton felső medencéje is kéklik a kenesei partok egy ré
szével.

A kirándulás félnapos. Révfülöpről Szepezdre 1/2 
óra, innen Zánkáig 1 óra, a tetőre további egy óra. 
A hegytetőről Köveskálon és Kővágóőrsön át Rév
fülöpre 2 óra. ÁBRAHÁMHEGY (306 m)

Alakja félhold alakú gerinc, mely domború olda
lát Badacsony felé fordítja, míg homorú oldala észak
keletnek Ábrahámpuszta és Kis-Örs felé igen enyhén 
lejtő hegyhát. A badacsonyi öbölre tekintő domború ol
dala meredek lábazatán szőlőt termelnek. E fölött sűrű 
erdő van, mely áthúzódik a túloldalra.

Vasúti állomása: Kis Örs-Szőllőhegy.
Az Ábrahám is kialudt vulkán. Érdekes példája 

a vulkáni erő épitő s egyben romboló működésének. 
Gerince tulajdonképen óriási félköralakú sánc, mely a 
kráter megmaradt pereme. A sánc másik fele össze
omlott, romjait a víz rég lehordta, ma nyoma sincs, 
helyette enyhe lejtő húzódik le északkeletnek.

Tomaj felől két széles egyenközü vágás tör fel az 
erdőn a gerincre. A vágások alsó végéről bájos kép 
tárul elénk a badacsonyi öbölre. A meredek vágások 
bármelyikén felkapaszkodhatunk a gerincre. Sajnos, 
felülről alig látunk valamit, az erdő mindent eltakar. 
Ellenben a gerinc északi végpontjáról (293 m.) látjuk 
a Csobánczot, Tóti hegyet és Gulácsot, mi sejteti, hogy 
a látkép gyönyörű volna, ha az erdő e ponton ki volna 
vágva.
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A vágások átmennek a gerincen északkelet felé. 
Csakhamar kellemes gyalogösvény keresztezi utunkat s 
elvezet egy az Árpádok korából származó templom 
romjaihoz.

Az Ábrahámhegy meglátogatása (akár Tomajból, 
akár Révfülöpről) félnapos kirándulás. Kisörs állomás
ról a csúcsig 1—5/4 óra.

TIHANY.
A tihanyi félsziget a Balatont két részre osztja*  

a parttal keskeny, rövid földszalag köti össze, a vízben 
azonban kiszélesedik, partjait dombláncolat övezi s ezek 
a dombok a félsziget belsejében kanálhoz hasonlóan 
mélyülő tágas horpadásban vesznek el. Ez az egykori 
kráter. Déli része dudvával benőtt kúpok tömege, me
lyek tetejét likacsos, kiégett fehér sziklaképződmények 
koronázzák. Ezek mind gejzirmaradványok az u. n. 
Aranyház. A kráter kukoricaföldekkel borított lapos 
mélyedés, ennek északi lejtőjén van Tihany község, e 
fölött pedig a festői fekvésű ősrégi kolostor, mely
nek falai alatt kilencszázados álmát alussza I. András 
magyar király.

Hajdanában, mikor a Balaton vízállása még ma- 
Íasabb volt, Szigligetiel és a Szentgyörgy heggyel együtt T

ihany is minden oldalról vízzel körülvett sziget volt.
A tihanyi félszigetet a turisták rendszerint Bala- 

tonfüred felöl keresik fel, kocsin, vagy csónakon. A 
balatoni vasút megnyitása óta vasúti állomása Aszófő. 
A tihanyi félszigettel szemben a somogyi partról is nyú
lik a vízbe kis földnyelv, melyen a szántódi révet ta
láljuk. A Balatont ez a két földnyelv, mint a fűző, de
rékban szorítja össze, úgy hogy a 8—10 km. széles viz 
Itt 1’5 km-re szükül. Itt vitorlás komp közvetíti az át
kelést. Erről a partról országút vezet fel Tihanyba s 
innen tovább a félszigeten végig Aszófőn át Balaton- 
füredre. Ezen az úton fél óra alatt jutunk fel Tihanyba. 
** barokk stylben épült két tornyú templomot a III. 
tnenrik német király ellen vívott háború befejezése em
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lékére emelte I. András királyunk. Mellette emelkedik 
az ugyancsak András által Szent-Benedek rendű szer
zetesek számára létesített hatalmas rendház. A káptalan 
hites hely volt, mellette vár is emelkedett, mely a fő
oltárképen ma is látható. A szentély alatt levő, még 
I. András korában épült ó-román stílű egyszerű sírbolt
ban nyugszik az alapító. Sírját a falba illesztett vörös 
márványkő jelzi. Rajta se név, se szám, csak domború 
faragásban vésett, hegyével lefelé fordított kétélű pallos, 
az alatta nyugvó fejedelem hadvezér! voltának jelképe.

A kolostor mellett van a félsziget legmagasabb 
pontja: a Csúcshegy. Innen szép a kilátás. A gyerekek 
elvezetik a turistát a híres tihanyi visszhanghoz is s 
kellő obulusok reményében még kiáltoznak is.

NAGY SOMLYÓ (435 m.)

Közvetlen a síkból emelkedik ki, körülötte nincs 
se hegy, se domb, ezért messzire látszik. Típusos ha
ranghegy. Boba felől nézve olyan lapos, mint az asztal 
teteje, kelet felől nem látszik ily szabályosnak, mert 
tetején a borszörcsöki oldalon kis kúpja van. Ha De- 
vecserből közeledünk feléje, tömege merészen rajzolja 
magát az égre, mely az esti világításban Palermo he
gyére: a Monte Pellegrino-ra emlékeztet.

Rajta terem a pecsenyeborok királya: a somlai. 
Bazalthegy. Oldalait köröskörül szép függélyes oszlo
pokból álló réteges falak támogatják. Legszebb oldala 
a devecseri, hol ez a fal félkörben úgyszólván megsza
kítás nélkül övezi körül egyenlő magasan a kerek te
tőt. Itt-ott alig járható meredek, szűk hasadások törik 
meg, de a törések a tető emeletszerü egyöntetűségét 
nem zavarják.

Északi oldalán Oroszi felől mély völgy vágódik 
a hegybe. Nem számítva azokat a völgyeket, melyek 
platóba fűrészelték magokat, mint a milyen a kapolcsi 
is, ez az egyetlen valódi völgy, mely a Balatonvidék 
kúp és haranghegyein előfordul. Kisebb nagyobb sza
kadások vannak mindegyiken, de kifejlődött völgyek 
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nincsenek, minek meg van az a természetes oka, hogy 
a harang- és kúphegyek völgy képzésére nem alkal
masak.

A hozzá legközelebb eső nagyközség Devecser. 
Szegényes porfészek, utcái tisztátalanok. Elhanyagolt 
temploma ősi parókia. Egyházáról már 1333-ban tétetik 
említés, mikor is papja Péter 25 kis dénárt, majd 5 
széles dénárt fizet pápai tized fejében. Innen jó megyei 
út visz a hegy alá Somlyó-Vásárhelyre s folytatódik 
tovább a hegyre. Ez is ősi hely. IV. Béla a Nyulak- 
szigetén (mai Szent-Margit-sziget) levő apácáknak ado
mányozta.

Nem csak jó boráról, de szép kilátásáról is híres. 
Leghelyesebb, ha azt a kettős kereszttel díszített tem
plomot vesszük iránymutatónak, mely a borszörcsöki 
oldalon a hegy középmagasságában épült. Idáig sze
kérút vezet elég jól, de a templomtól kezdve a kocsiút 
a lapos bazaltkövekbe van vágva. Rázós út, itt-ott fél
méteres bazaltlépcsőkön ugrik, de ez is jobb a sem
minél.

Az út kitér a tető peremére, körülmegy a hegyen 
s panorámaszerű kilátást nyújt a mélyen alattunk elte
rülő földek sakktáblái fölött, s elvezet az előbb emlí
tett völgyig, melynek felső végén Somlyóvár szép romja 
áll. A vár Nagy Lajos királyunk idejében már állott. 
Nagy Lajos 1352-ben Hímfy Benedeknek adományozta, 
1398-ban Garaí Jánosé, 1432-ben Garai Miklósé, 1463- 
ban pedig Rozgonyi Jánosé. 1483-ban mint királyi 
adomány Kinizsi Pál kezére jut, ő meg Zápolya Ist
vánnak zálogosítja el. 1495-ben Bakócz (Bakács) Tamás 
a vár ura.1 Somlyó tehát a magyar történelem fény
korában jelentős szerepet játszott. Lehetetlen, hogy meg 
ne ihlesse a romok közt pihenő vándort annak tudata, 
hogy itt hajdan szebb élet volt, hogy e falak közt 
a Rozgonyiak, Garák, Kinizsiek adtak egymásnak 
találkozót, hogy a bástyafokról oly nagy nevű kirá- 

1 Lásd bővebben Békefi Rémig dr. idézett művében.
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lyaínk tekintének szét s indultának vadászatra a Ba
kony rengetegébe, mint Nagy Lajos és Mátyás 
királyaink.

Érdemes volna ezt a várat a további pusztulástól 
megóvni s ifjaink figyelmét e nevezetes falak megláto
gatására felhívni, mert — miként Garay János énekli:

„A derék eljár ősei sirlakához
S gyújt a régi fénynél uj szövétneket 1“

Külső fala ma is ép, de belseje rom, alig ismerni már 
fel, melyik volt az ajtó, melyik volt az ablak. Saját
ságos módon csak egy toronyszerű kürtő maradt belőle 
ép. Hindu pagodához hasonlít. Nyolcszegletüre építet
ték, tetején gólyafészek maradványai. Pince is van kö
zelében s létra van beleeresztve. Nyílása nincs elke
rítve, azért óvatosan kell a várban járnunk, mert a ki 
nem néz lába alá, könnyen nyakát szegi.

A kilátás nagyon szép. De ennek élvezetéhez fel 
kell mennünk a várból a tetőre. Legérdekesebb a dél
keletnek nyíló kép, hol a látóhatárra rajzolják alakju
kat egy csoportban az Agártető, Csobáncz, Gulács, 
Haláp, Badacsony, Szent-Györgyhegy, sőt a szigligeti 
várhegy is.

Nyugaton csak egyetlen hegy szakítja meg a ho
rizont egyenes vonalát: a Sághegy. A csúcs kilátásá
nál részben még érdekesebb a tető peremét szegélyező 
falak párkányán körüljárni, mert ekkor lelátunk a hegy 
lábához is.

Időtartam: Devecserből Somló-Vásárhelyig 3/4—1 
óra. Innen a hegy lábáig 1/2 óra. Innen a tető pere
méig 3/4—1 óra. Körséta a tetőszélén s felmenet a csúcs 
tetejére a háromszögelési jelig 1 óra. Lefelé természete
sen kevesebb.

** *

A balatonvidéki kirándulások ez idő szerint még 
majdmem kizárólag a Badacsonyra s Tihanyra irányul
nak, pedig mint azt feltüntetni igyekeztem, sok más
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szép kirándulás tehető a magyar tenger vidékén, me
lyekről a turista közönség keveset tud, pedig valóban 
nem kicsinylendő versenytársak.

A Badacsonyon kívül különösen felhívom a tu
ristaközönség figyelmét a Szent-Györgyhegyre, a Gu- 
lácsra és a Tóti hegyre s megállapítom, hogy turista 
szempontból a balatonvidéki kirándulások legérdekesebb 
objektumai a Gulács és a Tóti hegy.





Séták a Dolomiták között.
Irta.:

Dr. Bokor Emil.
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Nem rég még én is azon magyarok közé tartoz
tam, kik a „hegyeket alulról . . ." szólam szerint in
kább a korcsmákhoz vezető országutakat járják. „Ignoti 
nulla cupido nem vágyódtam a hegyek közé, mert nem 
ismertem azt az élvezetet, melyet azok nyújtanak; a 
hegymászókat pedig, különösen azokat, kiket az újsá
gok a „szerencsétlenségek" rovatában említettek meg, 
nem tartottam épelméjüeknek.

Sokan azon tévhitben leledzenek, hogy a hegyi 
túrázás fárasztó — tehát nem élvezet, s nem tudják 
megérteni, hogy a nyári pihenésre szánt időt hogyan 
fordíthatja valaki túrázásra. Egy banális hasonlatot 
kockáztatok meg ezek számára. A nem dohányzó nem 
tudja megérteni, mi jó lehet egy Virginia szivarban, én 
pedig azt állítom, hogy az — élvezet. Természetesen 
csak lassan, fokozatosan lehet annyira vinni, hogy él
vezetes legyen. Trainingre van az embernek szüksége. 
A fáradtság érzete viszont nem kellemetlen, jól esik 
ilyenkor a pihenés; a kimerültségig nem szabad a já
rást fokozni, a mikor az már az egészségre kártékony. 
A hegymászás fáradságos, különösen kezdetben, de 
hát tudnunk kell azt, hogy a természetben semmit sem 
kapunk ingyen, mindenért meg kell szolgálni. Ha a 
kilátótoronyból a gyönyörű kilátást akarom megél
vezni, abba fel kell kapaszkodnom. Hogy a hegyvilág 
magasztosságát szemlélhessem, a hegyek közé kell 
mennem. Itt megtisztúl az ember lelke azon salaktól, 
mely a kenyérért való harcban, a létért való küzde
lemben reá rakódott. A hegyóriások magasztos csend-

3
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ében tudatára ébred kicsiny mivoltjának, látja, hogy 
mily parányi porszem ő tulajdonképpen az Örökké
valóságot jelképező hegyvilággal szemben . . .

INNICHENBÖL CORTINÁBA.

Néhány éve, a mikor kerékpáron barangoltam 
Tirol szépséges országútjain s a mikor a Garda-tó felől 
Bozenba igyekeztünk, már esteledett, a hogy a városba 
értünk. Jobb kéz felől bűbájos kép ragadta meg figyel
műnket, ehhez fogható szépet még nem láttam. Úgy 
30 km.-nyire tőlünk a zöldes kék ég peremén magas 
tüzek látszottak lobogni bíborvörösen. Izott a táj abban 
az aranyos szinpompában, melyet a nyugodni készülő 
nap nyilván jó kedvében rendezett. Később a mélyből 
sötét árnyak nyúltak följebb-följebb, lassan oltották a 
tüzet, s csak a csúcsok égtek vörös izzóan tovább. 
Esti kivilágítás lehetett ez a „Rosengarten“-ben, a hol 
Laurin, a törpék királya, éppen nagy estélyt rendezett 
rózsáskertjében.

Evekig foglalkoztatott ez a csodás látomány és 
az ahhoz fűződő tündérrege. Mindig magam előtt lát
tam a kivilágított rózsáskertet — vágyódtam látni a 
bűvös varázslat által megkövesedett regevílágot. S e 
vágyam megvalósult az 1906. év nyarán, a mikor is 
barátaim Kiss József és Róna Jenő tanárok társaságá
ban útra keltem a dolomiták (déltiroli dolomit Alpok) 
közé, ebbe a csodás hegyvilágba, mely a Pusterthal és 
Etsch völgye közé ékelve egy részében Tirolhoz, más 
részében Olaszország Venetia tartományához tartozik. 
Hat folyó határolja; északon a Rienz és a Dráva, ke
leten a Piave, délen a Brenta és nyugaton az Eisack 
és Etsch.

A dolomiták több kisebb hegycsoportból állanak. 
Ény. Brixen környékén van a Peitterkofet (2827 m.) 
csoport, attól délre a Geistercsúcsok (3027 m.), Lang- 
kofel (3173 m.), a Seltacsoport (Boecsúcs) (3152 m.), a 
Schlern (2561 m.) és a Rosengartencsoport (3002 m.). 
Az Avisio völgyét a Fassani alpok övezik; jobbra a 
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Latemar (2846 m.), a Marmoláta (3360 m.) és Pala 
(3194 m.), mely utóbbiak a legmagasabban emelked
nek ki a láncolatból. Délnek a Cima d'Asfa. (2848 m.) 
gránitmassív és a porphyrkőzetü Cima di Lagorei(26l3 
m.) sorakoznak, mig északkeleten az ampezzói és sex- 
teni alpok képezik a keretet, melyeknek nevezetesebb 
csúcsai a Monte Cristallo (3199 m.), Tofana (3241 m.), 
Sorapis (3206 m.), Drei Zinnen (3003 m.), Dreischuster- 
csúcs (3162 m.), Einser (2699 m.), Elfér (3115 m.), Zwöl- 
fer (3091 m.). Lényeges gleccserképződés csak a Mar- 
molátán van, a többin csak hómezőket találunk. Szám
talan hágó, átjáró köti össze az egyes völgyeket.

Rendkívül érdekes e hegylánc geológiai szerke
zete is. Ha az Eggenthalon végig megyünk vulkánikus 
eredetű lapos porphyrtáblákat látunk, sok helyen 1000 
méteres halmazban. Castelruth felé a porphyr alapzaton 
hatalmas lávatörmelék és lávahamu alkotja a hegyeket, 
melyeknek mennyisége gyanittatja az itt lefolyt vul
kánikus títáni harc mekkoraságát. A tulajdonképeni 
dolomithegyek azonban azok, a melyek sajátszerü al
kotásukkal e tekintetben egyedül állók, nem vulkanikus 
eredetűek. A dolomitsziklák, melyek meredek szakadé
kokat mutatnak és apró phantasztikus tűkből és csú
csokból állnak, a triastenger fenekét alkották, elkép
zelhetetlen mennyiségű tengeri állat, csiga, rák, korall 
stb. mészvázából épültek fel évek milliói alatt.

Ugyanezen műveletet látjuk napjainkban a tro
pikus tengerekben képződő korallpadok képződésében 
is. A korallszigeteken eszközölt fúrások is organikus 
alapon képződött meszet hoznak ki. — Ezen képződés 
tanulmányozásában nagy érdeme van Dolomieu francia 
geológusnak (1750 — 1801.), a ki száz s egynéhány év 
előtt járt itt és a ki felismerte a kőzetek eredetét, me
lyeket róla neveztek el dolomitnak.’

Azóta a Fássá völgyébe „a geognosia templo

1 Dolomit 1 molekül (54. 35%) szénsavas mész vegyűlete
1 molekűl (45*65°/o) szénsavas magnesiával.

3+
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mába“ sorra zarándokolnak a tudósok. Az itt talált 
kövületek régi tanokat döntöttek meg, mert sehol sem 
találtak még dolomit közt eruptivközeteket, melyeket a 
tengerfenéken megnyílott vulkánok szórtak ki.

Ezen hegyek külső megjelenése lényegesen tér el 
a sablonos hegyektől. Igazi „hegy“-ek, nem olyan 
púpos, monoton hegyek, a milyenekkel unos-untig ta
lálkozunk akár itthon is; nem kúpos hócsúcsok, me
lyek bár imponálnak megjelenésükkel, de nem nyújtanak 
sok változatot. Sajátos, mondhatnám egyéni jellege van 
minden csúcsnak, mintha a Természet kőfaragó mű
helye volna, melyben minden egyes darabot más-más 
formára faragott óriási vésőjével. Csupasz meredek falak 
olvadnak össze lent a völgy alpesi dús növényekkel 
tarkított pázsitjával, fantasztikus tornyok emelkednek 
merészen ég felé ezrivel.

Útitervünk: a dolomítákon haránt irányban át
vágni. Innichentől (a Pusterthalban) Bozenig. Fölszere
lésünk jó meleg lodenruha, hátzsák, fotográfmasina, 
szeges cipő, erős hegymászóbot, jó kedv és némely 
apró pénz volt. Túrázásunknál irányelvül az arany 
középutat tartottuk szemünk előtt. Nem benzínillatú 
poros országutakon akartunk járni, viszont sasfészke
ket sem akartunk bolygatni a hegyek ormain, ilyen 
életveszélyes bravúros babérokra nem vágyódtunk. Ki
jelölt turístaegyesületi utakon hatoltunk be a hegyvilág 
misteriumaiba, elég távolra emberlakta helyektől, messze 
a mindennapi lármától.

Július íO-én reggel, jókedvűen mosolygott ránk 
a nap a tiszta, felhőtlen égboltról, a mint keserves éj
jeli szállásunkat: a vasúti kupét Innichenben, a Pus
terthalban fekvő kies nyaralótelepen (1175 m.), elhagy
tuk. Csakhamar kis csézában hajtattunk föl a sexteni 
völgyben. Sexten községen keresztül Moos fürdőbe 
(1331 m.). Utunk a patak mentén kígyózó országúton 
visz nevető legelők, barátságos fenyvesek közt. Jobb 
kéz felé (délre) már mutatkoznak a sejtelmes dolomit
világ előhírnökei, bizar cikk-cakk vonalai és tor
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nyai. E pazar szépségű völgy overturenek jól hatott 
ránk.

Ebéd után 2 órakor, kissé szomorkodó hűvös 
időben szedtük föl hátzsákjainkat Moos fürdőben. Mi 
tagadás, bíz' húzta váltamat a szíj, mert egy év alatt 
elszokott tőle. Kezdetben majdnem síkon megyünk a 
Fischleinthalban. Faházikóhoz érünk, körülötte házépí
tési szerek, cementzsákok, egy fapadon tizedes mérleg 
súlyokkal, élő lény sehol. Csodálatos, hogy még senki 
sem vitte el a súlyokat; igaz, hogy közülünk se vitte 
volna el egyik sem, sőt szerettem volna még valamit 
zsákomból kihajigálni.

Jóskának szeme villant. Tegyük le a zsákokat, 
mondta szelíden, jó volna megmérni, ki mennyit visz? 
Az övé 9, az enyém 7, a kis Rónáé 5 kgr. volt. Nem 
hiába, hogy mathematika a kenyere, de az egyenlőség 
elvénél fogva kivette csomagjából a fotograflemezeket 
(körülbelül 4 kgrot) és azt a miénkbe tette.

Útelágazáshoz értünk nemsokára; a tábla mutatja, 
hogy balra a Zsígmondy-menedékházba vezet az út; 
a mi utunk jobbra az Altenstein völgyben van. Most 
kezdődött az igazi emelkedés. Az éjjeli utazás és a 
training hiánya mindhármunknál érezhető volt. Sze
mezni kezdett az eső, hideg volt, az út igen merede
ken húzódott föl és soh'sem akart vége lenni a kapasz
kodónak. Meg-megálltunk, hogy tüdőnket pihentessük, 
de a barátságtalan hideg eső újból előre hajtott s fá
radtan vánszorogtunk tovább a sziklás utón. Végre 6 
óra felé megpillantottuk utunk Mekkáját, a Drei Zin- 
nen Hütte fedelét. A sivatagban utazó karavánutas 
érezheti azt a gyönyört, a mikor egy oázist pillant meg, 
a minőt a menedékház a fáradt turistában kelt.

A turistaság tulajdonképen a menedékházak épí
tésével lendült föl; igaz, hogy a turistaság föllendülé
sével évröl-évre több menedékház is épül, melyek ren
desen a völgyállomás és az illető hegycsúcs közti úton 
épülnek oly magasságban, hogy a hegymászó itt meg
pihenve ujult erővel kezdhet a fáradságos csúcsmászás- 
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hot, viszont a hegyvilág szivében álló hajlék nemcsak 
hogy az intelligens ember igényeit kielégítő vendéglő, 
hanem célzatosan olyan helyeken épült, hogy azok föl
keresése már magában véve — cél. Mi legalább — a 
kik már meglett ember korunkban kezdtük megismerni 
a turistaság gyönyöreit — az elért boldogság érzésével 
léptük át mindenkor az utunkba eső menedékházak kü
szöbét, hogy onnét élvezhessük az előttünk nyíló kép 
szépségeit s hogy másnap onnét indulva küzdjünk meg 
az erőinkkel arányos hegycsúcsok megmászásával járó 
nehézségekkel. Irigykedve olvastam az előttem ismeret
lenül is nagyrabecsült Komarnicki testvérek gyönyörű 
hegymászásait múlt évi Évkönyvünkben, de hát négy 
X-el a vállamon (Jóska plane már ötnél is többet cipel) 
nem követhetem őket a sziklafalak szakadékaiban. Eb
ben a korban tán ők sem keresik a sasok tanyáját. A 
hegyi patak is tajtékzik, rohan, nem fér meg szűk med
rében s mily jámbor lesz folyó korában!

Jelen vázlatomon is fel fog tűnni, hogy több 
menedékház szakítja meg utunkat, mikép a vaspálya 
mentén az egyes vasúti állomások, mintegy nyugvó
pont gyanánt vannak az útba beleékelve.

Balra nem messze utunktól, az épülő félben levő 
„Alpenhotel 3 Zinnen" magánszálló látszik. Még néhány 
lépés, és kitárul szemünk előtt az a gyönyörű plateau, 
melynek szélén a Drei Zinnen-Hütte áll;1 köröskörül 
száz, meg száz csúcs, a menedékházzal szemben impo
zánsan és a figyelmet teljesen lekötő Drei Zinnen 
(3003 m.) büszke pyramisai emelkednek a felhős 
magasba.

1 A menedékház 2407 m. magasságban épült az u. n. 
Toblinger Riedl-en, a Paternkofel (2744 m.) egyik nyergén. 1883- 
ban építette a D. u. Oe. A. V. Hochpusterthal sectiója. 1905- 
ben 1850 látogatója volt.

A fensikon száguldó hűvös esti szél hamarosan a 
jól fütött menedékházba ösztökélt. A „Hüttenwirt“ ba
rátságos parolázása, a pincérnő mosolygó„Grüss Gott“-ja,
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a jól fűtött szoba, a hátról lekerült zsák, az asztal alatt 
pihenő lábak és a forró vízzel kevert cukros vörös bor 
a föld legboldogabb emberévé tettek. Kívülünk lehet
tek még vagy tizen; németek. Hangosak, jókedvnek 
mind. Gondját mindenki otthon hagyta.

Vacsora után, úgy 9 órakor, szétnéztünk kissé a 
menedékház körül. Ott állt előttünk látszólag kőhajtás- 
nyira a Drei Zínnen, megaranyozva a már nyugodni 
tért nap bucsúsugaraitól.

A ki először lát „Alpenglühen“-t — mert erről 
van szó — az a csodálkozástól és áhítattól mintegy 
megnémulva áll, mert csodával határos ez a tünemény 
azért, mert a napot nem látja, az már a látóhatárról 
letűnt és a hegy mégis káprázatos világításban áll előt
tünk a sötét-ibolya ég contrastjában.

Csakhamar hálószobánkba vonultunk. Kicsiny 
volt ez, de - hideg, úgy zérusnyira taksáltam a me
leget. Vörös fenyődeszkából készült az egész szoba: 
fala, padlója, plafondja, az ajtó, ágyak, asztal, minden. 
Azon tanakodtunk, hogy hogyan fekszünk a jéghideg 
ágyba ? Én úgy oldottam meg a kérdést, hogy házi
cipőmet lerúgtam lábaimról és hirtelen, mint uszodában 
a hideg vízbe — belefeküdtem. Kis fogvacogás után 
már egész jó volt. Reggel aztán megint rosszul esett a 
meleg ágyból felkelni, viszont jó volt annyiban, hogy 
nem kellett öltözködni.

8 órakor búcsúztunk kedves hajlékunktól; a nap 
gyönyörűen fütött már odakünt. Déli irányban indul
tunk a Drei Zínnen felé vezető gyalogúton. Azt hittük 
10 percnyire vannak tőlünk a hegyóriások, csalódtunk 
azonban, mert az út előbb egy mély teknöbe vezet le 
a Ríenz völgyébe, hogy a másik felén újból felkússzék; 
az egész teknő vastag, jégkemény hóval van bélelve. 
Végre fél óra múlva elértük a Drei Zinnent, hol 
gyönyörű kilátást találtunk az anziei völgybe és Auron- 
zóba; szépen látszanak a távolban a Cadincsúcsok és 
a Marmaroli. A Drei Zínnen is egész máskép fest a déli 
odalon. Megkezdjük a leszállást, kezdetben meredeken,



— 40 —

később elég szép és kellemes úton, ha ugyan útnak ne
vezhető az óriási sziklák közt — miket a hegyek haragja 
taszított le a völgybe — piros festékjelzéssel vezetett 
labiryntvándorlás. A Forcella Lungiéres-ről már meg
látjuk a Misurína-tó kékellö víztükrét. A kőgörgeteget 
kellemesebb pázsítút váltja fel, kolomp hangja hallat
szik, elérjük a Rimbianco-alpot és a Misurinatóhoz ve
zető kocsiútat.

A Misurina-tó régi ismerősünk s mint ilyet üd
vözöltük. E gyöngyszem Olaszországban van 1755 m. 
magasságban. Keretét a 3 Zínnen, Cadincsúcsok, Mar- 
marole, Antelao és Sorapis képezik. Az Ampezzo-völ- 
gyön át országút vezet hozzá s így nem csoda, ha 
partjain hemzsegnek az idegenek, a kényelmesen, ko
csin utazó turisták. Két nagy Hotel, több kisebb Risto
rante gondoskodik élelmezésükről. 1 óra volt már, s 
mi is elhelyezkedtünk a turístahotel terraszán. ]/2 3-kor 
szedtük fel sátorfánkat, hogy Cortinába vándoroljunk. 
Gyönyörű fenyveseken keresztül visz az út és egy órai 
gyaloglással a kevéssé emelkedő úton elérjük Passo Tre 
Crocí-t (1808 m.) Gyönyörű pontja ez a Dolomitoknak, 
mely nevét egy halmon emelkedő 3 kereszttől vette. A 
Monte Cristallo bizarr sziklafalai s a ragyogó tisztaságú 
havával hozzánk világító Sorapis képezik a hegykeret 
kiemelkedő pontjait.

Esti 7 órakor értünk Cortinába (Cortina d’Am
pezzo), 8 Vi órai gyaloglással 2407 méterről 1219 méterre 
ereszkedve le.

CORTINÁBÓL A BAMBERGERHAUSHOZ.

A következő napot, julius 12-ét, pihenő napnak 
szántuk, hogy megismerkedjünk a gyönyörű hegyko
szorúval övezett turistateleppel. Hemzseg itt a sok né
met az ő lodenruhájában, mig az angol nők elegáns 
selyemruhájukban feszítenek; az egész 1000 lakóst 
számláló helység idegenforgalomból él.

Julius 13-án (péntek!) kocsin indultunk a régi or
szágúton (az uj Dolomitenstrasse ezen részlete 1909-ben
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készült el). Ezzel egyrészt időt akartunk nyerni, más
részt erőnket kíméltük, mert nehány ezer métert kel- 
íend föl és le megtennünk. Két órai kocsízás után 8 
órakor elértük Chanzupent; mutató tábla jelöli az utat, 
mely innen a Nuvolaura ágazik ki. Erdőn és réten át 
visz utunk enyhén fölfelé; 10 órakor érjük az Albergo 
Cinque Torrit (2262 m.), a sajátos alkotásu Cinque 
Torri (öt torony, 2362 m.) lábánál épült turistaszállót. 
A sík földből, pázsitos lankásból nőtt ki ez az öt szik
lakolosszus szépen glédába állítva egymás mellé, mint 
valamely óriás gyermekének játékszere.

Még 300 m. magasság leküzdése után délben ér
keztünk meg a Nuvolau csúcsán épült Saxendankhüttébe 
(2574 m.) Nevét (a szász hálája) e menedékház építő
jétől v. Meerheimb szász ezredestől kapta, aki 1883-ban 
valósította meg kissé bizarr ideáját s ezen aetherikus 
magasságban emelt megrongált egészsége helyreállítása 
céljából magának sanatoríumot. S mikor meggyógyult, 
hálából (Sachsendank) az épületet az Ampezzo sectio- 
nak ajándékozta. A turista-egyesület gondozásában áll 
a menedékház, mely mindössze 8 ágy és 10 matrac 
fekhely felszerelésből áll és konserv-konyhaellátást nyújt 
az arra járó turistának. (1909-ben átépítették és megna
gyobbították.)

A Nuvolauról a kilátás csodás, majdnem határ
talan ; a Marmolata, Gr. Glockner, a Königspítze, a 
Stubai és Oetzthalí havasok láthatók a szemhatáron. 
Csak egy baj volt akkor, hogy mi ezt a körképet nem 
láthattuk s a sürü felhőzet még a láthatás reménységé
től is megfosztott. Nagyon hidegre vált az idő; sokáig 
nem lehetett künn maradni, a hideg és az eső bevert 
a szobába bennünket. A conserv borsóleves kissé föl- 
melegitett ugyan, de kályha nem lévén a szobában, a 
hideg mindinkább elviselhetetlenné vált s arra ösztökélt, 
hogy mihamarabbi mozgás által gyűjtsék meleget. 
1/42-kor indultunk ködben-esőben Capríle felé; a hideg 
havas esőt a Nuvolau nyergén szabadon nyargaló szél 
kegyetlenül csapkodta arcunkba. A ködben nem vet- 
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tűk észre az útelágazást s majdnem a Cínque Torrihoz 
mentünk vissza. Újból vissza kellett térni a gerincre, 
melynek túlsó oldalán a szél már nem bántott annyira. 
Egy óra múlva már kitisztult és mi a sáros agyagos 
úton már vígan haladtunk (Jóska a sárban megcsúszott, 
elesett — s engem szidott : miért jöttünk oly korán le 
— akkor talán nem esett volna el). Ez a nap és út 
volt mindannyi közt a legkeservesebb; hegynek föl, 
völgynek le váltakozva értük el kifáradva Colle Santa 
Luciát, honnét még vagy 1 óra hosszat kellett keserves 
rossz, köves úton leereszkedni Caprile-ba (1023 m.), egy 
pompás fekvésű, de primitív kis olasz faluba, hova 
s/46-kor érkeztünk meg, leereszkedvén 1555 métert s 
gyalogolván teljes 8 órát. A postához címzett egyszerű 
albergoban éjszakáztunk, jóízű németek társaságában 
költvén el vacsoránkat.

Július 14-én az idő kissé kiderülvén 1/211kor indul
tunk tovább. Ez a nap fordulópontot képez utunkban, 
a mennyiben az időjárás ezentúl mindvégig kedvezett. 
A hegyek mind frissen esett hóval voltak fedve s gyö
nyörűek voltak a dolomitok ebben a hótakaróban. Fél 
óra alatt szép országúton érjük Rocca Pietore kies hely
séget, a honnan gyalogút vezet tovább Sottogudába, 
egy a hegyek közé ékelt falucskába. órakor értünk 
ide ebédstációra. Innen gyönyörű szakadékon keresztül 
a Serai di Sottogudán vezet az út vagy 20 percig. Me
redek sziklák közt vándorlónk, néhol oly szűk a sza
kadék, hogy deszkapadlón lehet csak a tajtékzó Petto- 
rina vizén átmenni. Egy darabig hideg ellenszél ko- 
miszkodik, a míg a hegygerinchez érünk, mely szélfo
gónak igen alkalmas volt. Hátára serpentinek vezetnek 
föl, s ezek fölhasználásával 3/46-kor fönn voltunk a 
Fedaja-passon (2047. m.), a hol rögtön szemünkbe öt
lött az egy emeletes uj Bambergerhaus.

E menedékház már hotelszámba megy, a mi a 
berendezését illeti; 48 ágya van az emeleten szép, tá
gas szobákban. Van ezenkívül egy szép üvegezett ve
randája és elegáns nagy ebédlője. 1906. augusztus 5-én 
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nyílott meg a kerek 100.000 koronába kerülő épület. 
1906-ban 4 hó alatt Í935 turistának nyújtott éjjeli szál
lást, 1907-ben 2300-nak, átlag naponként 30-nak. Mon
danom se kell, hogy jól éreztük magunkat benne. 
Közvetlenül a hómezőkkel fedett Marmolata lábánál 
fekszik a ház fenséges környezetben. Este a távoli 
Civetta pompás „Alpenglühen“-bcn kedveskedett.

A BINDELWEG.

Julius 15-én tiszta reggelre virradtunk. Egy felhő
foszlány sem volt az azúrkék égen. A Marmolata gyö
nyörű hegyvilága teljes szépségében pompázott. A hó
mezők minden redője tisztán volt látható, a gleccserek 
hasadékai s a hóval fedett csúcs ragyogtak a napsu
gárban, kellemes ellentétül az alanti völgyek fenyve
seihez. Igazán nehezen váltunk meg e háztól és barát
ságos lakóitól, hogy meredek serpentineken vágjunk 
neki az átellenes hegyoldal sziklafalainak. Frissen esett 
hóval volt borítva a „Bindelweg" s ez okból kezdetben, 
csak lassan haladhattunk. 1903-ban építette ezen utat 
a bambergi Sectio, jeles elnöke Bíndel dr. személyes 
vezetése mellett. Bíndel dr., volt középiskolai tanár 
Bambergben, rendkívül agilis ember volt, rajongva 
csüngött a bambergi Sectio munkaterületén a Sellán és 
vidékén. Minden évben ott tölté vakációját, nagy fes- 
tékes ládát hozva magával és napokig azzal foglalko
zott, hogy az útjelöléseket megújítsa. 1909 december 
29-én 53 éves korában tért örök nyugovóra, hogy 
tovább álmodjék kedves Sellájáról. (57-szer volt a Boe- 
csúcson). Az utat 1903 augusztus 3-án nyitották meg 
ünnepélyesen. A 31/2 órai út a Fedaja hágót a Pordói 
hágóval köti össze (13 km.), majdnem végig 2400 mé
teres magasságban halad és a túrázó előtt a hegyviíág 
oly számos képét tárja föl, hogy ezen útért egyma
gáért érdemes idejönni s azt megjárni. Nem minden 
természetbarát tud magas hegycsúcsokra mászni, bár 
szíve oda vonzza őt abba a csodás hegyvilágba; nos, 
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ide könnyű szerrel jöhet (a Pordoi-hágóig autón): a 
csodás képek sokaságától megrészegülhet.

A Sasso dí Capello és Les Forbes közt a gerincen 
kis bevágáshoz érünk, leheverünk egy félórára a pázsi
ton, az áhitat erőt vesz rajtunk. A csodás festmény 
teljes szinpompájában hat ránk. A természet remek
műve ez a fény és árnyék festői elrendezésében; mint 
egy hatalmas éposz hat ránk az egész; érezzük a Ha
talmasat, a Gigászit, mit Évezredek alkottak . . .

Északnak a bevágáson át a Sella gyönyörű fejé
vel, a Boeval int felénk, míg a háttérben a jó ismerős 
Zillerthali Alpok hókoronái válnak el az azúrkék ég
boltról ; lent a kedves Buchensteini völgyben kígyózó 
dolomita országút szerpentinjei látszanak Arabba fa
lucskával. Velünk szemben a Marmolata és Vernel 
hegylánc hatalmas falai nyúlnak le a völgybe, melynek 
-pázsitos domborulatain alpesi tanyák fedelei fehérlenek 
kellemes ellentétül a völgyfenék sötét fenyveseivel és a 
buja alpesi rétek zöldjével. Nem tudunk betelni a kép
pel és sajnáljuk is, hogy a Sasso Becciehez (bün- 
szikla) érve utunk lefelé vezet a 200 m.-rel alább 
levő Pordoi-hágóhoz (2250 m.). De mielőtt lefelé in
dulnánk, még egy kép ragadja meg figyelmünket. A 
távolból átintegetnek hozzánk a Stubaí és Ötzthali 
Alpesek hatalmas láncai napfényben szikrázó koronáik
kal, mig közvetlen előttünk a Langkofel sziklabástyái 
emelkednek ki egy gót templom tornyaiként törmelék
ágyukból. Egy kanyaródónáí aztán elfogja elölünk a 
kilátást az elénk tornyosuló sziklafal s vége a tün
dérképnek, mely majd 3 óra hosszat volt kísérőnk.

Reális valóra ébredtünk, a mikor d. u. 2 órakor 
éhes gyomrunk a Pordoi Hotelbe hajtott. Amerikai és 
angol turisták zsebjére utaznak a frakkba öltözött brí- 
gantík, akik alaposan megzsebeítek bennünket. (Mellé
kesen jegyzem meg: í leves = 1 korona, egy csirke = 
8 korona, 0*25  L síllerbor 1’20 K.) Azóta a Pordoi tetején 
megépült a Merani Sectio menedékháza: a Christomannos 
Haus, mely mérsékelt áron látja vendégül a turistát.
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A Pordoi-hágói panoráma elragadóan szép, (úgy 
látszik: a vendéglőben ezt is meg kellett fizetni). Jobb
ról a fenyegetően meredek Sellamassív, előttünk a Lang- 
kofel jellegzetes három csúcsával, a Fúnffingerspitze 
(2997 m.), Grohmann-csúcs (3111 m.) és Langkofel- 
csúcscsal (318 m.), balra a Rosengarten számtalan 
tornya látszik, a Marmolata hókoronája a háttérben.

D. ti. 1/24-kor szomorúan indultam meg. Szomo
rúságom okát az a körülmény képezte, hogy célunkat: 
a Pordoi-hágóval egyszinten levő Selíajochházat átellen- 
ben láttam, a Sella és Langkofel képezte nyergen, 
csakhogy mély völgy választott el tőle; szerettem volna 
hídon oda jutni, kormányozható léghajó is jó lett volna; 
ilyenek híján 2250 m. magas álláspontunkról a Dolo- 
míta országúton le kellett 1627 m.-re ereszkedni Mortíz-ig. 
Itt ágazik el a Sellajochhaushoz vezető gyalogösvény, a 
mely mindvégig szelíd lejtőn, alpesi növényekkel búján pár
názott mezőkön vezet föl a 2250 m. magasságban levő me
nedékházhoz. Útközben néhányszor megálltunk, visszapil
lantottunk reggeli szép utunkra. A Marmolata szép feje 
még mindig kedvesen intett felénk ismerőseire, a Por- 
doi-hotel oly szelíden állott a Sasso Beccie (búnszíkla) 
tövében, mint ártatlan gyermekjátékszer. 7 órakor ér
tünk a menedékházba. Gyönyörű kétemeletes, eternit
palával fedett épület modern berendezéssel, acetylen 
világítással, vízvezetékkel, s minden kényelemmel el
látva. Azóta ki is bővítették.

Ezen napon 81/4 órát gyalogoltunk anélkül, 
hogy fáradságot éreztünk volna — már trainingben 
voltunk.

Erre már sok a turista. A grödeni völgyből köny- 
nyen megközelíthető e hely (2 óra alatt); karavánokban 
járnak az emberek ide. 1906-ban 2680 látogatója volt 
(4 hónap alatt). Frigyes Ágost szász király, a dolo- 
miták nagy barátja, évenként meglátogatja; Jenő fő
herceg is járt itt.

A gyönyörű Langkofel közvetlen közelében, an
nak lábánál vagyunk, impozánsan emelkedik égnek a 
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formáiban szépséges, jellegzetes három csúcs: a Lang- 
kofelcsúcs, Fünffingerspitze és Grohmann-csúcs, mint a 
Természet nagy templomának tornyai. Ez utóbbi örök 
időkre emlékköve Paul Grohmannak, a dolomiták fel
tárójának; szebb, maradandóbb s magasztosabb emlék
követ ember nem kaphat, emberi kéz nem emelhetett. 
Örök időkön fogja hirdetni e nagy ember nevét.

Grohmann Pál abban az időben, a mikor a hegy
mászás még nem volt „divat“, indult túráira; a dolo
miták teljesen ismeretlenek voltak; ö tárta fel azokat. 
Mi, a kik Baedekerből utazunk csinált-jelölt utakon, a 
menedékházakban minden kényelmet megtalálunk, kép
zett vezetők állnak rendelkezésünkre, körülbelül sejt
hetjük, mily nehézségekkel kellett neki mindezek híján 
megküzdenie. Napokig kellett valamely alpesi tanyán 
várnia, a mig az alpesi pásztor „ráért“ vele menni, 
hogy az utat megmutassa — a hegyig; tovább az sem 
tudta. A szabadban kellett meghalnia s ha ennivalót 
vitt magával, ellátása is volt.

Mint 24 éves ifjú, a bécsi egyetem hallgatója, 
1862-ben alapította meg az Österreichischer Alpen
vereint, melynek immár a Deutscher A. V.-nal egye
sülve 85000 tagja van. Ezen évben fordúlt figyelme a 
Dolomitákra. Önéletrajzában a következőképen írja ezt 
meg : „A mikor a Taucrnek magaslatairól és csúcsai
ról, melyeken ez ideig barangoltam, délnek egy új, 
mesés formákban gazdag hegyvilágot pillantottam meg, 
melyről a legjobb könyvek sem tettek említést, egy 
hegyvílágot, melyet sok tekintetben a titokzatosság fá- 
tyola borított, elhatároztam, hogy a dolomiták közé 
vonulok és ott fogok dolgozni. Lelkesültebben ritkán 
indúlt még ifjú munkájára!“

Több, mint 200 csúcsot mászott meg elsőnek. 
70 éves korában halt meg 1898. julius 29-én a „dolo
mitok királya.“

A SELLAHÁZBÓL BOZENBE.

Julius 16-án reggel 8 órakor indultunk tovább il-
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latos mezőkön; megkerültük a Langkofelt, balra hagyva 
a Rodellát (2486 m. kilátóhely vendéglővel). 10 órakor 
értük el a Plattkofel házikót (2256 m.), a honnan már 
szépen mutatkoztak a Rosengarten tornyai. Fél órai 
pihenés után folytattuk utunkat a Fassa-hágón át 
(2302 m.). Egy magasabb domb háromszögelési áll
vánnyal került utunkba: a Palaccia (2351 m.), honnét 
a minden irányban szabad kilátás bőven kárpótolt a 
fölmászásért járó fáradalmakért. Innét már rövid utón 
jutottunk a Seiser Alpenhaushoz (2142 m. Magántu- 
ristavendéglő = közép rablótanya.) 1/24 órakor újból 
utón voltunk, hogy a Schlernhausba juthassunk. Ebéd 
után kissé nehezen ment a gyaloglás a kapaszkodó 
sziklatalajon, de azért csakhamar fönn voltunk a Tier- 
ser-Alpl hágón (2450 m.), a hol a tájkép újból meg
változott. Előttünk állott a Schiern számtalan csúcsával, 
jobbra a Rotherdspitze és Rosszähne meredek falai, 
balra a Grasleitencsúcs szűkítette össze a Tíerser-Alp 
legelőt Majdnem egy síkban megyünk, kis útkanya- 
rulónál emberi hangok ütik meg füleinket, a meredek 
falak százszorosán viszhangozva juttatják azokat hoz
zánk messziről; a Rotherdspitzen (2653 m.) járó em
berek gyönyörködnek ezen játékban 40—50 emeletnyi 
magasságban fölöttünk. Éppen elég volt már a má
szásból és egyikünknek sem volt kedve a meredek 
falba vágott utón felkapaszkodni. Gyorsan hadi taná
csot tartva elhatároztuk, hogy inkább a Grasleitenhüt- 
té-be megyünk. Megfordultunk tehát s vagy 100 lépést 
visszafelé menve a Bärenloch útelágazásához (2346 m.) 
értünk, melyről a Baedeker azt írja, hogy szédülés
menteseknek nem kell vezető.11/2 km. hosszú, szik
lákba vájt lépcsőkkel ellátott, sok helyütt láncokkal és 
vasszegekkel biztosított rémes „pincelejárat" ez. Kellő 
elővigyázattal szerencsésen leértünk az égnek meredő 
falak által képzett Tschaminvölgybe (1900 m.), mely
ben csakhamar tábla jelezte a Grasleítenhütte útját, 
mely a völgyből kiágazik. (A Tschaminvölgy a Tier- 
servölgybe szakad s ez az Etsch-völgyébe vezet.) — 
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11/2 kmre 446 m. esés, képzelhető tehát, milyen mere
dek az út.

A Grasleítencsúcs lábán vezetnek a serpentinek; egy 
óra alatt fönnt voltunk — a Rosengarten szivében, vá
gyaink Mekkájában.

Csodás kép tárult szemeink elé, melynek varázs
latától elbüvölten álltunk meg. Egy óriás méretű kat
lan közepén még jó messze tőlünk, pillantottuk meg a 
Grasleiten menedékházat (2165 m.), mint kis törékeny 
madárfészket a nyári naptól briliánsán megvilágítva. 
Fenségesen szép látvány volt ez! Itt látja csak az em
ber, hogy mily parányi lény, mily semmi ezen óriási, 
égnek meredő hatalmas tornyokkal szemben, melyek 
évezredek óta állnak itt.

Csakhamar a barátságos kis menedékházban vol
tunk, melyet a leipzigi Sectió épített ide 1888-ban. Alig 
kaptunk helyet, oly sok turista volt itt, lévén kiin
dulási pontja számos csúcs megmászásának, jelesen a 
Kesselkogel (3001 m.), Molignon (2780 m.), Anter- 
mojakogel (2893 m.), Gr. és KI. Valbuonkogel
(2821 és 2795 m.), Grasíeítencsúcs (2705 m.). 83/4 órai 
gyaloglás után jó volt a pihenés s mi természetesebb, 
minthogy kitünően megjutalmaztuk magunkat a kony
hából és pincéből.

Julius 17-én reggel 3/49-kor indultunk neki a félkör 
alakú katlan hátsó falának kíváncsian, hogy merre 
vezet ki belőle az út. Szépen megcsinált alpesi úton 
megyünk szelíden kapaszkodva fölfelé; északnak elága
zik belőle a Molignon-hágóra vezető cik-cak út; a mi 
utunk délnek fordul. A magas hegyfalak a nap hevét 
még feltartják s kellemes, hűvös úton haladunk a jól 
megfagyott hóban, kitaposott nyomokon fölfelé. Ritka 
meleg nyáron olvad csak egészen el itt a hó. 11/, óra 
alatt fölérünk a 2597 m. magas Grasleitenhágóra. Út
közben egy német igyekszik a hómezön lefelé. Szeren
csésen föl is bukik s a mi lelki gyönyörűségünkre gu
rul szépen lefelé. Végre sikerül talpra állnia s hogy za
varát palástolja, el is újságolja mindjárt, hogy tegnap
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a Winklerthurmról egy vezető lebukott és meghalt. 
Bizony nem volt kellemes hír.

A hegynyergen tartott kis pihenőt arra használ
juk fel, hogy körültekintünk az előttünk megnyílott 
Vajoletvölgyben. A Vajolet büszke tornyai, a Rosen
garten szép bércei köszöntenek bennünket. Balra vezet 
innen az út az Antermoja-völgybe, a Kesselkogel tö
vében. Minden vegetátió megszűnt ezen régióban, az 
egész „rózsáskert“ megkövesült a varázslat folytán.

Kőtörmeléken gondosan készített alpesegyletí utón 
haladunk lefelé, nem sokára megpillantjuk a Vajolet 
menedékházat1 (2255 m.), melyet szintén a leípzigí Sectio 
épített 1898-ban a Vajolet-völgy közepén. A ház fek
vése pompás. Messze délnek a Pala-csoport csúcsai me- 
redeznek égne’ ; közvetlen közelben a Rosengarten- 
csúcs (2981 m.) s a hasonlíthatatlan szépségű Winkler- 
torony (2800 m.), a többi Vajolet-toronynyal, Stabeler 
(2805 m.) és Delago-tornyok (2/80 m.). A tornyok 
képe csodás hatású, különösen este, a mikor a nap 
már eltűnt a látóhatáron s a tornyok körvonalai mint 
silhouettek jelennek meg rózsás fényben.

Formailag legmerészebb alkotású a Winkler-to- 
rony. Aki egyszer látta, soh’sem felejti el; mint egy 
óriás méretű pyramís mered égnek. A turistavilág bá
mulatát vívta ki Winkler György fiatal, alig 20 éves 
turista, aki 1887. szeptember 17-én először jutott fel 
csúcsára s ezzel maradandó emléket állított magá
nak. Igaz, hogy csak kévésén múlott, hogy sírköve 
nem lett, mert lejövét, a mint kötelén leereszkedett, 
egy hatalmas éles kő épp’ kötelére esett s azt elvágta, 
csak egy-két szál maradt épen, a melyen függött. — 
Azóta minden évben sokan másznak fel, de nem mind 
— le is. Sok áldozatot követel az elátkozott hegy rossz 
szelleme. Mint emlitém, előző napon is egy fiatal, élet
erős zillerthali vezető zuhant le kötélszakadás követ
keztében ; maga a turista megmenekült. A menedék-

'Adolomitországútról Perra-ból 3 óra alatt regényes utón 
könnyen elérhető.

4
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házban levő látogatók könyvében, hova a megtett tú
rokat is beírják, a következő feljegyzést találtuk erre 
nézve: Jul. 16. Viktor Ebelíng, Hannover, mit Führer 
Fuchsbrugger, dér am 16/VII am Wínklerthurm verun- 
glückte. Éhre seinem Andenken!

A barátságos szép menedékházban és annak kör
nyékén töltöttük a délutánt, élvezve a veröfényes nap
ban csillogó gyönyörű képet, az égnek meredő szikla
tornyok veszélyes kaminjait, titokzatos redőit, majd az 
alkonypirban égő csúcsokat.

Reggel 9 órakor búcsúztunk el hajlékunktól, hogy 
a Tschagerjochon (2644 m.) át a Karerpassra menjünk. 
A Tschagerhágó az északi Coronelle és a Tschager- 
gerinc között van. Kőtörmeléken készített út vezet föl 
meredeken, sok helyen ott feledett hómezőkön kell át
menni. Gyönyörűen festett alattunk a Vajolet és Fássá 
völgyét kitöltő reggeli köd, mely a felkelő nap mele
gében úgy hullámzott, mint a tenger. A hágó közelé
ben vastag hóréteg feküdt a mellettünk meredeken emel
kedő sziklafalhoz, melynek melege mély szakadékot 
olvasztott ki abból a fal mentén. Ez és balról a mere
dek morénák csak egy éles gerincet hagytak, melyen 
a legnagyobb vigyázattal lehetett lépést lépés után 
tenni. Szerencsére csak 15—20 lépés hosszú volt az 
egész s így baj nélkül jutottunk a hágóra, hol ijedve 
hőköltünk vissza az elénk táruló úttól. Ép így csele
kedett két utánunk jövő német is, kik aztán erőt me- 
ritendök, elővették zsákjukat, meg csutorájukat s mi
előtt útra keltek, kellőkép erősítették magukat.

Óvatosan indultunk le a pincetorokszerü mere
délyen, hol a keményre fagyott hóban kellett lépcső
ket gázolnunk. Rendkívül vigyázatot igényelt a leszál
lás s csakis a cipősarok szegeivel s hosszú turistabo
tunk segítségével juthattunk le épkézláb. Külön kellett 
indulnunk, nehogy a hómezőben szigeteket képező tör
melékből egy megindított kődarab kárt tegyen az elöl
járóban.

9 órakor értük a Cötni menedékházat (Kölner-
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Bütte, 2325 m.) s ezzel a Rosengarten nyugati oldalát, 
vagyis azt, a melyik Bozenból látszik. A kilátás elra
gadóan szép és gyönyörű látványt nyújt a menedékház 
terraszáról délnek a bizarr Latemárcsoport látképe, 
míg távolban a Brenta és Presanellacsoport körvona
lait, meg az Ortler, Stubai és Otzthali havasok sil- 
houettjeit látjuk, nyugaton pedig a Schiern és Rosen
garten válnak el a szemhatáron.

Kis pihenés után tovább indultunk, most már 
vígan, hisz ott láttuk alattunk a Karerpasson (Í742 m.) 
épült nagy hotelt, melyet délben el is értünk. (450 
ágyra volt berendezve, 1910. nyarán leégett). Mint meg
bolygatott hangyaboly, annyi itt az ember, sálon- és 
nem salonturista, a sok magánfogat és postakocsi özö
nével szállítja őket ide. — Igen sok itt az állandó nya
raló vendég is, kik az enyhe alpesi klima miatt láto
gatnak ide.

Innét már landauer-kocsín mentünk Bozenba, de 
útközben leszálltunk a kedves kis Karersee-nél, mely
nek teljesen nyugodt, sima víztükrében fürdeti karcsú 
pyramisait a Latemár.

8 kmnyire Welschnofen (1173 m.) falucskát, az 
Eggenthalban fekvő kis nyaraló telepet érjük el, míg 
14 kmnyire Bírcliabruck faluba (863 m.) jutunk. Innen 
mindig jobban szükül a völgy (,,Eggen“-thal), szép víz
esések mellett haladunk el, sok helyütt sziklákba vá
gott alagutakon visz utunk; a két oldali meredek 
sziklafalak annyira közelednek egymáshoz, hogy a ro
hanó hegyi patak mély ágya mellett csak falazott ala
pokon lehetett az országutat tovább vezetni. Váltakozó 
gyönyörű képek sorozata fogad mindenütt, a míg föl
tűnik a magas szírtfalon az idők viharaival büszkén 
dacoló Karneidi vár. Rövid negyed óra alatt Kardaun- 
nál elérjük az Eísack völgyét és nemsokára Bozent, 
utunk végállomását.

4+
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A DOLOMITENSTRASSE.

1909-ben nyílt meg a Dolomitenstrasse utolsó sza
kasza s ezzel Európának ma egyik legszebb ország
úját adták át a közhasználatnak. Szolgálatot vélek 
tagtársaimnak tenni, ha jelen útleírásommal kapcsolat
ban röviden ismertetem ezen szebbnél-szebb képekben 
változatos alpesi országutat, mely Déltirolt hasítja ketté 
Toblachtól Bozeníg s Í42 km. hosszában a Falzarego 
(2195 m.), Pordoí (2250 m.), és Karerpasst (1742 m.) 
érintve, a tájképi szépségek oly változatos és gazdag 
képeivel bűvöli el az utast, a milyenekben máshol alig 
van része.

Toblachból indúl ki az országút. Toblach a Pus- 
terthal legmagasabb pontján fekszik 1209 m. magas
ságban; vízválasztó az Adria és Fekete tenger közt. 
(Itt ered a Dráva, mely felénk folyik, míg túlnan a 
Ríenz az adriai tenger felé siet.)

Az igénytelen kis alpesi faluból a turista forga
lom, de különösen a Südbahn vasúti politikája előkelő 
turista-gócpontot alkotott. Elegáns hotelek egész töm
kelege áll a vasúti állomás körül s szerencsés az, a ki 
nyáron szobát kaphat bennök.

Pompás országút — a Strada d' Allamagna — 
vezet innen az Ampezzo-völgybe. Az út minősége ve
tekedik az asphalttal. Egyes fogatok, fíakkerek, om
nibuszok, automobilok, biciklisták, gyalogosok hem
zsegnek rajta. Rendes utcaseprők gondoskodnak az út 
tisztántartásáról.

Utunk a kies fekvésű kis Toblacher See mellett 
visz el mérsékelt emelkedéssel, gyönyörű fenyvesek 
közepette. 8 km.-nyíre találjuk Landrot, a kies nyaraló
telepet (1403 m.). Balról nyílik meg a Rienz völgye, 
helynek hátterében büszkén emelkedik ki a Dreí Zín- 
Qen szép kupolája.

Majd a Dürrenseet érjük, melynek sima víztükö
rében nézegeti magát a Monte Cristallo, persze csak 
akkor, ha vize van, mert mint neve (dürr) is mutatja, 
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némelykor kiszárad. Schluderbachnál (Í44Í m.) az útból 
a Misurínatóhoz vezető út ágazik el. A Gemárknél 
(1544 m.) éri utunk a tetőt, innen folyton lefelé megy 
Cortina d’ Ampezzoba (az Ampezzo függönye, 1224 
m.). A Strada d’ Allamagna innen tovább Bellunon át 
Velencébe vezet, míg az új út, a Dolomitenstrasse, 
jobbra ágazik ki belőle. Egyenletesen halad felfelé a 
Falzarego (Val zarego) Hospiz (19ö5 m.) mellett, mig 
2195 m. magasságban a Sasso di Stria (boszorkány kő) 
tövében a Falzarego passust elérte.

További útja lefelé nagy küzdelmébe került a 
mindent lenyűgözni akaró embernek. Minden talpalatnyi 
területet úgy kellett a sziklákból kierőszakolni. (Ez a 
része készült el legutoljára 1909. augusztus 11-én.) Sok 
helyt épített falakon nyugszik az egész út, a Serpentin 
fordulói részére pedig a sziklákba kellett alagutat fúrni.

Lejebb Buchenstein vár romja büszkélkedik egy 
sziklaormon s dacol a mindent megörlő idővel. A brixeni 
püspökök nyaraló helye volt az előző századokban, 
a kik a buchensteini völgyben vasat termeltek.

Majd Andraz falucskába jutunk (1420 m.), a hon
nan az országút ismét fölfelé kanyarog számtalan Ser
pentinen a Pordoi-hágóra, végig a buchensteini völgyön 
(Val di Lívinalongo). Egy helyt belátunk a Cordevole 
völgyébe és messze kékelleni látjuk az Alleghe tó vizét; 
távolabb a Marmolata koronája tündöklik.

Az út Buchenstein falucskán át vezet (1475 m.), 
amit olaszul: Pieve di Livinalongonak neveznek. Egy 
kis szíklaterraszon szorong az egész kis falucska jó 
magasan. 4—5 emeletes keskeny házak tornyosulnak 
a szűk utcák mentén, néhol alig mehet el egy jármű. 
A templom körüli kis tér az egyedüli sík terület az 
egész faluban; itt van a forgalom középpontja s itt ál
lítják fel a „spingesi leány“ emlékszobrát, ama hős 
leányzóét, ki 1797-ben a franciák elleni hadjáratban a 
már lankadó honvédőket kitartásra serkentette s győ
zelemre vezette. Később a szomszéd Andraz faluban 
mint papszakácsné fejezte be életét.
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A délnek fekvő házak ablakából a Cordevole- 
völgy szédítő mélységébe látunk le. A víz túlsó fele 
már Olaszország. Buchenstein fölött emelkedik a vul
kanikus eredetű Col de Lana (2494 m.), honnan gyö
nyörű körképet élvezhet a turista. Jelzőtáblák figyel
meztetik az utast, hogy a közel levő osztrák záróerőd 
(Sperrfort) körül rajzolni és fotografálni tilos.

Innen Arabba faluig 7 km. hosszban majdnem 
egyenesen visz az út fönnt magasan, mig lennt a Cor- 
devole vad vize tör utat magának a mély szakadékok 
közt.

Arabba a világ háta mögött állott mostanáig. 
Az új országút összekötötte a világgal; új vendéglők 
épülnek benne, melyek előtt az elegáns automobil
postakocsik is megállnak. A vámsorompónál buchen- 
steini viseletben állnak az emberek. Az asszonyok rövid, 
nehéz zöld szövetből készült ráncos szoknyát viselnek, 
rövid magasan ülő derékkel, kerek, fekete nemezkalap
pal fejükön, melyekkel férfi módon köszöntenek s me
lyeket a templomban is levesznek.

Jobbra ágazik el a Campolungo hágón az enne- 
bergi völgybe vezető út, mely Corvarán és St.-Lorenzen 
át Brunecknél fut be a Pusterthali völgybe.

Arabbából számtalan fordulóval, folytonosan ide- 
oda kigyódzó vonalban visz az út fel a Pordoi-hágóra. 
Előttünk áll büszkén a Boe-csúcs, a Sella ékessége; 
balra a Padon-láncolat zöld mezői emelkednek égnek, 
féltékenyen fedve el szemeink elől a Marmolatát. A 
Pordoi-hágón vagyunk 2250 m. magasságban, a Sasso 
Beccie tövében. Gránitobelíszk áll itt, melyen az utat 
építő mérnökök nevei vannak megörökítve. Az új me
nedékház, melyet a meraní Sectio épített s elnökéről 
Christomannus Hausnak nevezett el, már készen áll. 
Innen vezet a Bíndelweg a Marmolata lábánál fekvő 
Bambergerhaus auf Fedaja-hoz, az átellenes oldalon a 
Boé-csúcsra vezető turista-út merész serpentinjei látsza
nak, előttünk pedig a Langkofel 3 csúcsa emelke
dik ki.
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Tarka az élet itt. Magánautók érkeznek, megáll
nak; ók is érzik, hogy itt nem lehet tova száguldani, 
lebilincseli utasaikat az isteni szép hely. Megjött a posta
automobil; a kalauz 10 percnyi pihenőt hirdet, egy 
pohár bor neki is jól esik a barakk vendéglőben. Özö
nével jönnek jobbról — balról a loden-németek iszák- 
jaikkal, leheverésznek az illatos alpesi mezőre, sütké
reznek az istenadta napon.

Lefelé megyünk újból; a Pordoi-hotel mellett 
elhaladva fenyves erdőben járunk. Lent a Fassa-völgy- 
ben Canazei és Álba fehér házikói látszanak, hát
terükben a Rosengarten tornyai piroslanak: a Latemár, 
Kesselkogel, a Rosszáhne. Előttünk a hatalmas Lang- 
kofel csoport, a Sellajoch és az óriási méretű Sella 
képezik a kép impozáns keretét.

Canazeiben (1463 m.) elegáns turista-vendéglő épült. 
Az automobilpost t. i. itt meghál fele útjában, s más
nap folytatja útját.

A Fassa-völgyben lassan lefelé megyünk az Avisíó- 
folyó mellett. Barátságos falvakat találunk lépten-nyo- 
mon, festői házcsoportok tarkáiknak a grotesk dolomi- 
ták alját borító pázsitszönyegen. A házakon látható régi 
freskók, az asszonyok viselete, kik vállukra vetett nagy 
rézüstökben vizet hordanak, elárulják a völgynek olasz 
mivoltját. Ladinok laknak itt, nyelvük olaszos, nehezen 
megérthető; állítólag a latinok maradványai.

Campitello és Mazzin után Vígo dí Fassába (1394 m.) 
érünk. Itt elhagyjuk a Fassa völgyét, hogy a Karer- 
passra (1742 m.) jussunk, mely innen 7 km.-nyi távol
ságban van; ezen át Bozenba vezet az ut, míg az 
előbbinek folytatása egyenesan megy Moéna — Pre- 
dazzo — Auer-en keresztül a Fleímserthalon végig 
Neumarktig az Etsch völgyébe s innen északnak Bo
zenba. Az auto-közlekedés ezen az utón bonyolódik le, 
mert az Eggenthal autók számára el van zárva.

A bozeni és meráni turista Sectiók érdeme első 
sorban, hogy ezen ut létesült. Ők hivták fel az illeté
kes körök figyelmét ezen ut készítésére, fölemlítvén
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annak turistikai szépségeit és hadviselési szempontból 
való fontosságát. Gróf Mervaldt, tíroli helytartó és Rítt, 
későbbi osztrák közlekedésügyi minister csakhamar 
megteremtették az ut költségeit.

Nemcsak turistikailag szép az ut, technikai kivi
tele is elsőrangú alkotás. Szinte csodamódon van a 
6—7°/0 emelkedés egyenletesen elosztva úgy, hogy ész
revétlen jutunk föl a tekintélyes magasságokba. Leírá
somban mindenütt jeleztem az egyes helyek tengerszin 
feletti magasságát. így pld. a Pordoi-jochtól Canazeibe 
12 km. távon 779 m. magasság különbözet van. 
Arabba és Pordoi közt 10 km. távon 630 m. a külöm- 
bözet és ezen utóbbi szakaszon 61 serpentin van. Tech
nikailag legnehezebb része — mint említettem — a 
Falzaregon túl levő rész és Cortina fölött a Krepára 
vezető út, a hol az hirtelen emelkedik 400 méterrel. 
Ezen utóbbi két passuson átvezető út több mint 2 
millió koronába került, — 3 évig épült a Pordoi-hágóí 
része. — A Welschnofen-Karerpass-Vigói rész 1895-ben 
készült.

A Pordoi-hágón levő emlékkő megörökítette 
mérnökei nevét. Hofrath v. Rítt vezetése mellett Julius 
Greit és Mayer főmérnökök, Dal Lago, I. Máser, v. 
Riccabona és Josef Riehl mérnökök voltak építői.

Az egész út kocsin 3 nap alatt megtehető, 
í. nap Toblach — Cortina (30 km.), 2. nap
Cortina — Falzaregopass — Pordoi-joch — Canazei 
(61 km.), 3. nap Canazei — Karerpass — Bozen (51 km.), 
vagy megfordított irányban.

A postaautó újabb menetrendje szerint egy nap 
alatt végig lehet rajta száguldani. Toblachból reggel 
630-kor indul és este 635-kor Bozenba ér, 1255-től 130-ig 
Canazeiben tartva pihenőt. Fordított irányban is ugyan
ezen időben indul.

A PALA-DOLOMITOK KÖZT.

3 évvel később szivem újólag a Dolomiták közé 
vonzott. Végig akartam élvezni még egyszer a Bindel- 
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wegről feltűnő képsorozat minden gyönyörűségét, a 
Marmolata vidékének minden báját.

A Schneebergen és Raxon tett túráink után jöt
tünk le Déltirolba. Waidbruck vasúti állomáson (Fran- 
zensfeste és Bozen közt) torkolik a Gröden völgy az 
Eísack völgyébe (471 m.) A reggel 8-kor induló pos
takocsit vettük igénybe, mely elég lassan haladt a po
ros országúton, hogy a völgy tájképi szépségeit, akárha 
gyalogosan — végigélvezhessük. 11 órakor értünk a 
völgy főhelyére St.-Ulrích in Grödenbe (1236 m.) mely
nek szállodái telve nyaraló vendégekkel. A waidbrucki 
tűrhetetlen hőséget itt már kellemes hűvös levegő vál
totta föl, s felfrissülve indultunk a 2 órakor tovább- 
menő postakocsival St.-Christina és Wolkenstein hely
ségeken át Plan-ba. Délután 5 órakor innét kezdtük 
meg a gyalogsétát a 600 méterrel magasabban fekvő 
Sellajoch-hausba (2218 m.). Keskeny szekérút mentén a 
telegráph oszlopok az útmutatók. Balról a Sella hatal
mas tömegéből meredek tornyok nyúlnak a magasba: 
a Murfeith-csúcs és torony, a Piz Gralba, Piz Selva 
stb. mindannyian ékességei a Sellának, mig jobbról régi 
ismerősünk a Langkofel küzd éppen a ránehezedő fel
hőkkel. 7 órakor érünk a menedékházba, épp jókor, 
mert 5 perc múlva hatalmas égiháboru, záporeső zúdul 
le, a milyet csak biztos menedékhelyből jó nézni. Ké
sőbb érkező néhány turista bőrig ázva állított be.

Ragyogó reggelre virradtunk. Fényözön öntötte el 
a tájat, rózsaszínű glóriába vonva a Marmolata hóko
ronás fejét. A Langkofel sziklafalainak óriási pillérei 
fürödtek a napsugárban s a fényözönben csillogó eső
cseppek drágakövekként borították a pázsitos tetőt.

Kristályos levegőben indultunk a Sella-hágóról 
lefelé Mortiz-alpra, hol az országutat érjük, mely a 
délelőtti időben kellemesebb, mint a délutániban. Ezen 
alpesi tanyán kedves kis kép kötötte le figyelmünket. 
A tanya előtt elvezető utón állott a „Sennerin“, körü
lötte 8—10 üsző; sorba járultak úrnőjük elé s szájukat 
kitáltották, melybe az asszony egy-egy maroknyi kor
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pát nyomott. E csemegével indultak napi foglalkozá
sukra — legelni.

Dél felé értük el a Pordoi-hágót, honnét kis pi
henés után a Bindelweg-en a Bambergerhaus felé sé
táltunk. A Marmolata folyton előttünk áll s azért eb
ben az irányban szebb a képsorozat, mint visszafelé. A 
Sasso di Capello tövében letelepszünk s újólag gyö
nyörködünk a Boe szép pyramísában. Alant a völgy
ben a buchensteini országút kigyódzik, szemben az 
ennebergi országutat és az ennebergi dolomíták szép 
láncolatát látjuk, mig távolban a Zillerthali alpok hó
koronái csillognak. Elbűvölő látvány 1

Délután 5 órakor már a barátságos Bamberger- 
hausban ütöttünk tanyát, honnét másnap reggel az 
Avisio völgyében vezető és a Bindelweggeí párhuzamo
san haladó úton ereszkedtünk lefelé a Marmolata lá
bánál. Penia falu barátságos kis templomtornya már 
messziről integet felénk. A falu lakói korán kelve, ka
száikkal és gereblyéikkel igyekeznek föl a hegyoldal
ban fekvő rétjükre; apró kis tehénkék húzzák a csak 
hegyi utakra alkalmas kicsiny kordákat. Egyetlen ter- 
mesztményük a széna.

Álba és Canazei mellett elhaladva szép, kellemes 
erdei utón jutunk Campitelíóba. E völgyi úton a hegy
óriások még inkább imponálnak nagy méreteikkel. Dél
után 5 órakor Moena és Vigo di Fassán át Predazzoba 
(1031 m.), e typikus olasz városba érünk. Innen ágazik ki 
a Rollepasson St. Martino di Castrozzába vezető országút.

Utunk folytonos, egyenletes emelkedéssel visz föl
felé a Travígnolo völgyében. 1373 m. magasságban 
Bellamonte falucskát érjük. Föllebb Dosaccio nevű erőd 
áll az út védelmére. Már 8 óra felé járt az idő s ránk 
borult az alkonyat homálya a mikor mai napunk cél
pontját Paneveggio-t (1541 m.) megláttuk. Kis telep ez 
nyaralók részére épült vendéglővel. Valahogy még kap
tunk helyet éjszakára a vendéglőnek hajdani szénás
padlásból átvedlett dependenceben, s az egész napi gyalog
lás fáradalmai után édes álom borult szempílláínkra.



A Cimone della Pala és a Címa di Vezzana csú
csai nyúlnak ki keleten a fenyvesek fölött, míg szem
ben — délnek — a Colbricon és Cavalazza formás 
pyramisai látszanak.

A hűvös kora reggel már a Rollepassra vezető 
úton talált bennünket. A nap még a Pala csoport mö
gött aludt. Gyönyörű vörösfenyő erdők szegélyezik a 
serpentines utat, melyen 2 órai kellemes gyaloglással 
érjük el a tetőt (1984 m.). Több szerencsével jártam, 
mint egy darmstadti tanár barátom, kit előző évben itt 
hózivatar fogadott. Szép vendéglő és útkaparóház áll 
itt fenn. Az automobilok, a gyalogosok ezen rémei, már 
innen is — túlról is száguldanak.

A hágóról a Pala csoport impozáns képe tárul 
elénk; legelején a Cimone della Pala (3166 m.) eget
verő tornya köti le figyelmünket, melyet hasonlatos
sága miatt a „Dolomitok Matterhorn“-jának neveznek. 
Mellette sorakoznak balról a Címa dei Bureloni (2133. 
m.), a Cima di Vezzana (3191 m.), a csoportnak a 
legmagasabb csúcsa. Jobbról a Dente del Cimone 
(2950 m.), a szép formás Rosetta (2741 m.), a Pala di 
St. Martino (2996 m.), a Címa Castrozza (2918 m.) 
végül a Sass Moar (2816 m.) zárja be a csoportot. Ezek 
állanak előttünk az első sorban, számtalan csúcs van 
aztán ezek mögött. A legkönnyebben (vezető nélkül) a 
Rosettára lehet jutni. St. Martinoból 3 óra alatt a Ri- 
fugio alla Rosettá-ba s onnan 3/4 óra alatt a csúcsra. 
Elragadó szép látványt nyújt e hely — teljes körképet 
élvez az ember innen. A többi csúcsra csak vezetővel 
ajánlatos menni. Csupa nehéz túra. Grohmann is meg
próbálkozott 1869-ben a Cimone della Palaval, de si
kertelenül. 1870-ben sikerült Whitwellnek két vezetővel 
följutnia; azóta másik, újabb úton évenként sokan 
mennek föl.

A Marmolátán kívül még csak a Palacsoportban 
találunk glecscserképződést, a Fiocobon és Fradusta- 
glecscsert, mely utóbbi I km. hosszú. Három menedék
ház gondoskodik a turisták kényelméről u. m. az 
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imént említett Rosetta menedékház, a Pradidale és 
Canali turistaházak.

Rövid pihenőt tartottunk a Rollepass tetején, 
majd megindultunk a St. Martino felé vezető utón. 
Egy kavicsot törő útkaparó 10—12 éves leánykája ha
vasi gyopárt kínál az arra járó utasoknak. Kérdezős
ködtem, hogy hol szedte a virágot ? Magasan fekvő 
gyepes hegyoldalra mutatott és a fél órai mászkálás bő 
gyopárlelettel jutalmazott meg bennünket.

Az országút számos serpentinen megy lefelé a 
Cismone völgyében; gyalogjáróknak rövidebb útjuk 
van: a fenyvesek közt vezető uj Cismone út. Kényel
mes sétaút ez; sok nyaraló-sétálóval találkozunk, kik 
St. Martinoból jönnek fölfelé ebben az isteni szép 
völgyben. Lent a Cismone patak csicsereg, a csúcso
kon fent fenséges csend honol, áhitat fogja el az ide- 
zarándokló embert.

Delet harangoztak a falu tornyában, a mire 
leértünk. Nem ok nélkül tolonganak ide az idegenek. 
(Augustus hónapban rendesen annyira túlzsúfolt, hogy 
szobát nem lehet kapni; épp most épül ismét egy óri
ási hotel.) Három oldalról védett, délnek nyitott völgy
ben fekszik 1444 m. magasságban. Közvetlenül fölötte 
emelkedik a bájos Rosetta, messze délnek a Vette di 
Feltre hegylánca zárja be a kép keretét, melynek csú
csai este gyönyörű vörös fényben ragyognak. Zajos, 
vidám itt az élet, bábeli nyelvzavar az emberek közt. 
A fenyves erdő hűvös rejtekeibe számtalan sétaút vezet, 
a kánikulai melegség elöl jól el lehet menekülni.

Reggel 6 órakor indultunk lefelé. Sietnünk kel
lett, mert a szép idő dacára is bántó volt a hideg (aug. 
í-én.) Az országút a Cismone-völgy nyugati oldalán 
húzódik jó magasan a folyó felett. 14 kmnyi gyaloglás
sal, 9 óra felé, Fiera di Primiero-t érjük; itt már me
legebb világot találtunk (717 m.) a kiszélesedett, katlan
szerű völgyben. Szép kis falu 640 lakossal. Vasárnap 
lévén az emberek a templomba siettek éppen. Hegyes 
tornyú gót stylü templomát, mely virágfűzérekkel és
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szőnyegekkel volt díszítve, belülről nem láthattuk, mert 
zsúfolva volt: primiciáját tartotta egy fiatal pap. Föl
sétáltunk hát a nem messze eső Belvederre, egy gyö
nyörű kilátó pontra, hova felhallatszottak az orgona 
akkordjai s a hívők zsolozsmája. A természetnek eb
ben a templomában töltöttük el az ünnep délelőttjét, 
elmerülve a Pala-dolomitok ragyogó tornyaiba, a buja 
rétek zöld pázsitjába, az erdőségek dús lombozatába. 
Édes madárcsicsergés vegyült a harangok zúgásába s 
lelkünk megtelt áhítattal. . .

Délután 2 órakor kényelmes kocsiban folytattuk 
utunkat a fasorral szegélyezett utón. 34 kmnyire van 
innét Feltre, mai célunk. Vai di Primiero a neve a 
regényes völgynek, melyben a Císmone vize keresett 
magának utat. A kezdetben tágas völgy mindinkább 
összeszorul. Mezzano és Imér falvak után szép vashid — 
Ponte San Silvestro — visz át a túlsó partra. A viz 
mindig mélyebbre kerül alattunk. Az út mindenütt 
sziklákba vágva, a szorost alkotó hegyek sajátszerü 
geológiai alkotását leplezi le. Az egész hegység pár
huzamosan rétegezett, mintha kőműves rakta volna 
az egyenesre faragott egyes köveket egymásra. Val 
Schenero a neve e szorosnak. Monte Crozenél (556 m.) 
— gyönyörű ponton — az olasz vámnál vagyunk. 
A finánc jó osztrák trabukok irányában érdeklődött. 
Örömet akarván neki szerezni, turista Zsákomban felül 
helyeztem el egy osztrák szivarskatulyát, melyben ned
ves moha közé csomagoltam az előző napon szedett 
havasi gyopárt. Sikerült becsapnom, mert igen meg
örült a skatulya látásán és kérdezte: hát ez mi ?

A vámhivatal (két ház, vendéglő és kaszárnya) 
fekvése festőien szép. Az út ezen túl már igen kes
keny; sok a hirtelen forduló, mely az út további ré
szét eltakarja és sok automobil jár erre. Kocsisunk 
a jó vörös talián borból kelleténél többet talált a ga
ratra önteni s csak beszélt, beszélt a helyett, hogy 
vigyázott volna a szembejövő autókra.

Nagy aggodalomban voltunk, mert attól tartottam, 



— 63 —

hogy egy hirtelen fordulónál beleszaladunk egy vág
tató alkalmatosságba; de szerencsénkre nem történt 
semmi kalamitás és 6 óra tájt elértük Fonzaso várost 
(324 m.) Már előzőleg feltűnt a folyó medrében a nagy 
stílű betonépítkezés. A kocsistól megtudtam, hogy a 
vizet egy a hegyen keresztül vágott alagúton vezetik 
messziről Fonzasoba s ott villamos vasutat fognak vele 
hajtani. Az építkezés 8 millió lirába kerül. (Az olasz 
parlament 1906-ban 300 milliót szavazott meg vasutakra 
s ebből 32 milliót villanyos mozdonyokra.)

Az emberek éppen a templomból jöttek ki. Min
den asszony sajátszerü, keményített fátyolkendővel a 
fején lépett ki a templomból, melyet az utcán levetett, 
összehajtott s hóna alá vett.

9 kmnyire van még Felire (260 m.), a hol vas
utat érünk. 7 órakor értünk ide, vacsoráig még volt 
annyi időnk, hogy szétnézzünk a városban. Ősrégi 
város 13700 lakossal. Egy dombon áll a régi Castel- 
lum, onnan futnak le köröskörül az utcák. Typikus 
velencei paloták sorakoznak egymás mellé főutcáján. 
Egy szép épületen az aranyozott Szt. Márkus oroszlán 
díszeleg. E ház földszintjén van az iskola, emeletén 
pedig a színház. A piazzán áll a gyönyörű freskókkal 
ékített Palazzo Guarníeri nemes velencei gót stylusban, 
mellette a barokkstylü kis S. Rocco templom.1 Depri
máló hatással volt ránk az egyik templom, melybe 
beléptünk. Zsúfolásig telve emberekkel, kik mind égő 
viaszgyertyákat tartottak kezükben; a templom köze
pén diszes katafalk állott, a kántor valami szomorú 
melódiát énekelt. Siettünk ki.

1 Feltre 1404-ben került Velence uralma alá. I. Napóleon 
Clarke generálisának Feltre hercege címet adományozta.

Nem volt kedvünk a dolomitok üde, friss leve
gője után hosszabb ideig tartózkodni a város fülledt és 
porral telt utcáiban, azért kisétáltunk a vasútállomásra, 
hogy a menetrend felől pontosan legyünk tájékozva. 
Reggel 5 órakor indult az első vonat; nem is érdekelt 
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már a többi, hisz három heti távoliét után vágyódtunk 
már az otthonba. Kedves ugyan az ilyen cigányélet a 
gondokkal terhes egész évi robotolás után, de mégis 
édes a visszatérés a mindennapi foglalkozáshoz.

Reggel már 1/2 5 órakor az indóház melletti kis 
kocsma egyik asztalkájánál küzködtünk azzal a gya- 
nússzinű folyadékkal, amit kávé címén tettek elénk, 
3/4 5-kor pedig vígan fütyölgetve döcögött be egy vonat. 
Ez nem lehet a mi vonatunk, arra még korai az idő, 
gondoltuk magunkban, de a „kávé" illata kikergetett 
a perronra, hogy megnézzük a „kávémasinát" is. S 
ekkor azt tapasztaltuk, hogy erre felé még a menet
rendre is fütyöl a vonat, mert bár csak 4 óra 50 per
cet mutatott az állomás órája, éppen csak annyi időnk 
volt, hogy beugorhattunk a már induló vonatba.

Mégis csak jó az olasz kávé; enélkül ott ragad
tunk volna Feltrében, így pedig a délelőtti órákban 
már Velence lagúnáin surrantunk végig egy karcsú 
gondolában, s minden torony láttára visszaszálltak gon
dolataink a dolomitok fenséges sziklatornyaira.



Az erdők világa.
Karapancsai emlékek.

Irta:

Róth Miksa.





Sűrű nehéz köd úszik a város felett. Az „Indó- 
ház-utca“ merev és kemény távlatát csak itt-ott töri 
meg az ébredező lakók „világ-gyújtása“. A sárgás vö
rös fénykévék éles sávokban törnek útat a köd párá
ján; az indóház sötét körvonalaival úgy fekszik az út 
végén, mint egy rejtelmes moloch; nagy csarnokának 
magas ivezetü ablakaival álmosan pislant, egyre nyeli 
nagy nyílású szájával a jámbor utasokat. A gyalogjá
rók kopogása mind sűrűbben hangzik, kapuk nyikor
gásának, asztmatikus köhögéseknek zajába a bérkocsik 
gördülése, a lovak mozgásának egyforma üteme vegyül.

Fíakker trapp!
Egy-egy megcsúszott ló ezt az egyhangú zajt na

gyon változatossá teszi, a pillanatnyi megállás után a 
paták össze-vissza csattognak, a félszemével alvó ko
csis sűrű ostorcsapásait szapora káromkodások kísérik, 
azonban hamarosan beleugranak a rendes egyhangú 
poroszkálásba. Mikor aztán az előttem haladó falusi 
pógár megáll és elérkezettnek látja az időt, hogy rá
gyújtson, három-négy szál gyufát húzván végig min
denre használható nadrág szárán eredmény nélkül, meg
állapítja miszerint csendesen szitál az eső; a gyalogjá
rók nagyobbakat lépkednek, a bérkocsik gyorsabban 
gördülnek, menekül minden vándor abba a csarnokba, 
melyen át a modern társadalom legérdekesebb csere
forgalma bonyolódik le.

Szeptemberi köd, szitáló eső a városban! Remény 
nélküli elmúlás hangulata. A sár éget, csúnya folt; a 
nagy tülekedésben kifáradt, kimerült tüdők a nedves 
levegőben hangosan dolgoznak; az utcák egyhangú vo
nalai, hideg szürke színei, a gondosan burkolt útak, 
melyek féltékenyen takarják a földnek mindeneket kon
zerváló, éltető kérgét, mind-mind szomorú reménytelen 
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értést keltenek. Az őszi köd: a városok reggeli láto
gatója! Amint magasra kúszik a nap, menekül a he
gyek hasadékaiba, az erdőkbe. Áttetsző fátyolával le- 
tompitja az avarnak, az erdő lombozatának túlszines 
foltjait; a sziklahasadékokban megülve csudás rejtelmes 
helyek takarója lesz.

Szó sincs róla, az őszi hangulat az erdőkben is 
az elmúlás képe, — azonban az el-elsuhanó őzek 
riadt tekintete, a hulló falevelek nesztelen elválása, a 
madarak vonulása, minden sárguló fűszálon egy-egyhar- 
matcsepp csillogása, az erdő-reflexek világitó ereje, fel
emel, megbüvöl. A sár, melyet az átnedvesedett föld
ből gázolsz, nem éget, nem csúnya folt; a nagy em
beri tülekedésben kifáradt, kimerült tüdőd ebben a ned
ves levegőben nem sípol; millió fűszálon, késői virágok 
kelyhein, falombokon átszürődő illatát érzed föld
anyánknak.

Ezek az érzések, ezek a sejtések éltek bennem, 
amikor egy szeptemberi kora reggelen a város ködén, 
átvergődtem és elhelyezkedtem abban a vonatban, mely 
egyhangú dübörgéssel vitt réten, dombon át, egyre kö- 
zelebb azokhoz az erdőkhöz, amelyek Kölkedtől Kis- 
kőszegig terjedő vonalon nyomról-nyomra követik az 
elevenségben, szeszélyes hajlásokban, lüktető életben, 
nyomasztó csendjében annyira változatos Duna medrét.

A mohács-pécsi vasút szeszélyes kanyarokban 
szeli a dombövezte pompás völgyeket és a köd, melybe 
rohanó vonatunk erőszakos rést üt, hellyel-közzel vissza
húzódik a völgyhasadékokba. Tisztul a levegő és a fel
kelő nap áttör a felhőfoszlányokon; bágyadt fénye 
aranygőzbe füröszti a dombtetőket, a ritka lombozató 
fűzeket, melyek hosszú nedves árnyékot vetnek a búja 
rétekre.

A pásztorfiú hosszú botjára támaszkodva bámul 
a rohanó vonatra, melynek füstje úgy nyúlik a völgy 
felett, mint egy fehér szemfedő; kisded nyája mohón 
legelész. A réten apró csoportokban, lustán mozognak 
a tehenek. Fel is üti egyik-másik a fejét, unottan bőg, 
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mintha azt akarná jelezni: „ahá! Már az í908-as sze
mélyvonat !“

Bezzeg ott Vörösmarton túl, ahol a nagy agyag
partok százráncu hasadékkal könyökölnek a Duna 
völgyére, a prüszkölő, zakatoló vicinális még nagyon 
nyugtalanítja a legelésző teheneket? nagyot ijedeznek, 
valamennyinek a vonat felé fordított feje ijedelmet, csu- 
dálkozást mutat.

Hja! Ez a része ennek a szépséges Baranyának 
csak a legfrissebb időben hódolt be a kultúra ország
újának !

A vasparipa, mely tüzet emészt, itt még Levia- 
thán, mely ördögi rohamával, titokzatos erejével, any- 
nyira elszomoritóan zavarja meg a nyugodt őszi ké- 
rődzést. Azonban az agyagpartok mind jobban elma
radnak, a nedves szél, mely a síkon támad, a füz-erdők, 
melyek bokáig állanak a vízben, jelzik, hogy már kö
zel vagyunk a Dunához. Egy-egy tisztáson át csak
ugyan észrevehető a hatalmasan hömpölygő ár, mely 
az őszi esők következtében kidagadt a medréből.

Amikor vonatunk megállott, csak akkor vettük 
észre, hogy Kisköszegen vagyunk, mert az állomás jó 
messze esik a községtől, mely ott nyújtózkodik köz
vetlen a Duna partján, egészen a vízig kiugró agyag
partok lábánál.

* * *
Nagy podgyásszal vagyok. Bronze húzalak szá

mos karikái gyenge oldalbordás hordókban, nagy puf
fanással csúsznak a rakodóra. Fürgekezű távírda 
munkások vígan emelgetik az egyetlen kocsira, szinte 
előre örülnek ennek a változatos munkának, mellyel 
lehetővé teszik, hogy a németek hatalmas császára 
izenetet válthasson a „deróton.“

Ebben a felelősségterhes munkában legféltettebb 
kincsünk az „anyag“; ennek okából szállítására kiváló 
gond lészen fordítva, mig magunk gyalogszerrel vágunk 
neki a kísköszegí sárnak, mely a felázott töltés agya
gából tipródik.
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Zalamegyei munkásaim felélénkülnek, meleg szó
váltásokban ismernek rá a pompás dunaparti ré
szekre. Felelevenítik a hét év előtti császárvadászatok 
felejthetlen emlékeit, mely különösképen az akkor él
vezett francia vörös bor és vesepecsenye dicséretében 
érte tetőfokát.

Unger, az előmunkás azt mondja:
„Jába! Az a birkapaprikás, amit otthon főzök a 

szőllöbe, még is csak jobb.“ Mire Keppel Franci, a 
híres kötöző:

— „Há'sze ez a koszt csak egy-két napig jó; 
má' csak az én kenyeremet mindennap eszem, még se 
unom meg, pedig azt a kalácsot, melliket múttkor et
tünk, mellikbe egy egész tik-ól tojása vót, harmad
napra meguntam 1“ — Liknekker, a létrás, másfelé 
tereli a szót:

— „No emberek; tudtok-e úszni, mert több viz 
van ám a rétekbe: mint muttkor!“ —

— Ez a figyelmeztetés a gyomor kérdését csak
ugyan háttérbe szorítja; egyik a kotrógép munkáját 
csodálja (ez bizonyosan gödörásó), másiknak szeme meg
akad a kapuban álló feltürt rokolyájú kis leányon, ki 
incselkedve kérdi:

— „Há mennek, emberek?“ —
— „A dógunkra, rózsám!“ —
— „Mi a dógik?“ —
— „Rózsát szedünk a menyegződre húgom!“ — 
Örülök munkásaim jó kedvének és nem törődöm

a czuppanós sárral, mely egy-egy tréfás megjegyzést csal 
követőim ajkára; egyenesen, kerülgetés nélkül (lehet is 
kerülgetni!) vezetem a csapatot és mire a komphoz 
érünk, mindannyian egyformán sárosak vagyunk (ez 
ám az igazi uniformis!)

A magas parton egész szekértábor várja a kom
pot. Pompás etnográfiái tanúlmány! Jó húsban levő 
nagy nóri fajta lovak gyeplőjét kövér pirosképü sváb 
tartja; kerek kalapja hetykén áll a fején, melybe a jó 
mód szerént egy guba szivar van dugva. Mellette te
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rebélyes élete párja a svábok gyászos fekete viseleté
ben. Ezek bácskaiak, mert csak ott teremnek az igazi 
kővér svábok.

Szomszédja, cifra sallangos szerszámú apróbb lo
vaival, csontos képű szláv; arca halovány, mélyen ülő 
szemei belső tűzről tanúskodnak. Lovai nyugtalanul 
kapálódznak, míg tarka kendős, színes ruháju, szere- 
csikával pingált felesége kíváncsian forgatja gömbölyű 
fejét, egy-egy rántásra felcsillannak nyakláncának arany
pénzei.

Keményöklü magyar legény két lovat tart kötő
féken; bokájáig ér a sár, ötszögletes fején perem nél
küli kopott lyukas kalap ül, szájába szinte bele nőtt a 
szopóka nélküli sörgyeszárú pipa, azt gondolom, még 
akkor se eresztené ki agyarai közül, ha orron bukna.

De ki győzné elszámlálni őket!
A nagy sokadalomban, zagyva lárma, ideges vá

rás okozta nyugtalanság jelentkezik emberben, állat
ban ; különösen akkor, amikor a komp kikötött és a 
vontató gőzős kürtje hosszú panaszos búgással a ki
szállás jelét megadja.

Nosza, lett erre bábeli zűrzavar, hangokban, moz
gásokban. A várást megúnt lovak ágaskodnak, gazdá
juknak kemény munkát adnak. Ostorcsattogatások 
zajába szarvasmarhák kínos bőgése, egy elszabadult 
malac visítása vegyül, megszeppent anyóka becéző ne
vekkel hívja:

— „Koca ne ... ne ... ne .. .“
Miközben lovak közt bújkáíva rázogatja kosarát, 

melyből olyan megvesztegetően hangzik a kukorica
szemek ellenállhatlan muzsikája.

A kompról nagy neki-lódulással rugtatnak ki a 
kocsik a meredek partra, meg-megcsusznak a lovak a 
sikos sárban, egészen megnyúlnak, míg a terhet fel
rántják a partra.

Aztán megkezdődik a kompra vonulás!
A révész harsány kommandója sorra, rendre állítja a 



fakó szekereket, a gyalogosokat pedig erős munkára 
szorítja.

Ez a munka pedig: az egymás segítése. Nehe
zen megy; de hát elvégre is, ha valahol a világon ér
tékes ez az elv, úgy bizonyára a kompon az, ahol 
szomszéd kocsijának helyre segítésével tulajdonképen 
saját „ügyét“ hozza rendbe az ily átkelésekben já
ratos ember! így sor kerül a szarvasmarhákra is, ezek 
remegő félelemmel, irtózattal lépnek a dobogóra; egy 
pár jól irányított ütés ostornyéllel a lesoványodott fark
csontjára (bízvást tarisznyát akaszthatnál rá), avagy a 
szeme közé, észre téríti őket, kétségbe esett rugaszko- 
dással csakhamar bent vannak, az öblös kompban.

Meg-meg nyomkodja pipájának kidagadó üszkét 
bütykös hüvelykujjával a ráncos képű révész, lekap
csolja a hidat, nagy evezőjének karfájára támaszkodva 
várja az indulás jelét.

Éppen csak a pénztárosra kell várni, hogy a be
szedett filléreket bőrtarisznyájába seperje, amint aztán 
ez is megtörtént és kellő szakértelemmel megvizsgál
ván a komp elhelyezését a vontató gőzősre lép, hár
mas vontatott búgás tör elő a fehérre festett kürtő 
mögül és az egész alkotmány megindul.

Mi pedig ott állunk a fedélzeten.
Mire a Duna közepére érünk, mesés pompájában 

bontakoznak ki a hatalmas folyam partvonalai; erdők 
ezüstös zöld lombkoronája fölött sűrű köd-felhők ülnek, 
a keresztül törő nap fénykévéje opál tükröt varázsol a 
víz színére, mely alig-alig fodrozódik és lusta tömegé
ben mintha nem is mozdulna. A kisköszegi sárgás-vö
röses agyagpartok a rajtuk ülő szinesfoltú házak
kal, élesen tükröződnek a vízben, csak hajónk 
fehér víz-barázdája osztja meg e bájos képet, mint ha 
egy mesteri ecsetvonás lágyságával emelni akarná e 
szinhangulat utolérhetlen szépségét. Hát még a levegő 
titokzatos hangjai! Fejünk felett nagy elevenség lehet. 
Egy-egy felrianó rekedt rikoltás, gyenge fisztula hangjai 
az átvonuló folyton csacska vadludaknak; zűrzavaros
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krákogása a varjuknak; a dunai sirályok csikorgó lármája 
adja a zenét ehhez a panorámához. Lüktető eleven
sége, természetes bája, eszembe juttatja azt az újabb 
divatját a természet-szerető gazdagoknak, mellyel pri
mitív járművel egy-egy nagyobb folyón végig sodor
tatva, tetszés szerinti helyen és időben megállva töltik 
el idejöknek pihenésre szánt részét.

Mennyi megismerésre, mennyi kedélyboldogságra 
taníthat az ilyen utazás I

Lám az utasok, akik alig ismerik egymást, vígan 
társalognak. Dévaj kacagás kiséri egyiknek-másiknak 
kiszólását; néma csodálkozással hallgatja szomszédom 
az újabb híreket a kolera felől, azonban mégis csak 
harmadfü csikajára terelődik a diskurzus.

Munkásaim is hamar ismeretséget kötnek; sőt 
Unger előmunkás a jegyet kérő pénztárosra is ráismer, 
csak azon csodálkozik, hogy egyik képe dagadt. Az ő 
esze járása szerint egészen természetesnek találja azt a 
kérdést:

— Hát nem emlékszik rám ? Iszen ezelőtt hét 
évvel itt mentünk keresztül!

— Hej I Haj! — így a pénztáros — ha én min
denkire emlékeznék, akit átviszünk, akkor a másik ké
pem is megdagadna!

— Hát aztán mítül dagadt meg?
— A cúgtól!
Hm! Nem azért előmunkás ö, hogy csak a táv

írda dróthoz értsen, rögtön kész az orvosi tanácscsal:
— Hát tudja, mikor a budapest—berlini telefont 

építettük, én is olyan fogfájást kaptam a cúgtól, hogy 
a képem úgy megdagadt, mintha csapó-fával vágtak 
volna fejbe. Aztán egyik doktor orvossága se használt. 
De mit is tudnak ezek a doktorok ?! Hanem mikor 
hazamentünk, öreganyám egy méh-köpűből kiszedett 
lépes-mézet, azt kicsurgatta, a viaszkját kifőzte, aztán 
a sonkolt — ami megmaradt — jó forró hamuba tette, 
mikor az jó áttüzesedett, azzal borogattuk. Másnapra 
úgy elállóit a fogfájásom, mintha elmetszették volna!
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— No, majd megpróbálom.
Ezenközben kikötünk a bácskai oldalon, nagy 

lármával kivonulnak: emberek, állatok. Rendbe szedem 
a csoportot, hogy rögtön meginduljunk a karapancsaí 
erdők felé; Unger elömunkás most is ott magyarázgat 
a fogfájós pénztárosnak. Társai hívására rögtön elkö
vetkezik tőle, felénk igyekszik; miközben hangosan 
visszakiált:

— Aztán el ne felejtsék, hogy a sonkol forró 
legyen! * *

♦

Itt állok tehát, azon a töltésen, mely végig vo
nul a híres karapancsaí erdőkön. A „Lassú foki“ gát
őrháznál erős zsilip zárja el a baracskai dunaágat, mely 
az egyik oldalon egészen kilépett a medréből. Piszkos, 
sárgás vize szétömlik a reketyésben és az erős növésű 
füzek százéves törzsei; a fagyai bokrok áttörhetetlen 
szövevényü bozótja; a zizegő nádak pelyhes barkái; 
egy-egy korhadt fa-rönk, szeszélyes kígyózó vonalban 
tükröződnek benne. A ligetes erdőcsoport lombja mö
gül pompás ívben száll magasra a sas; méltóságos nyu
galommal hasítván a levegőt, mely annyira telítve van 
vizpárával, hogy az ember szempillái is átnedvesednek. 
Jó magasban kering és mégis egyszerre lármás lesz a 
berek. Vadkacsák ijedve menekülnek a sürü reketyésbe; 
a vizityúk egészen bele lapul a vízbe, száz féle sipogás, 
hápogás hangzik; ijedt rebbenések megmozgatják a ti
tokzatosan hallgató bokrok lombjait.

Ellenállhatlan vágy kerget az erdőbe, melynek 
leheletét oly közelről érzem. Leoldom a gazdátlanul 
libegő csónakot; egy póznával felszerelve megindulok. 
Annyi bizonyos, hogy furfangos lavirozás. A víz nem 
mély, azonban iszapos, a pózna nagyon mélyen fúró
dik az átázott talajba, csak lassan haladhatok. Legfö- 
képen mégis az iszalagok akadályoznak, ezernyi szálai 
úgy kapaszkodnak rögtönzött csáklyámba, mintha erő
vel visszahúzni akarnának. Aztán itt e mellett a bokor 
mellett, melyet a szederindák majdnem egészen el
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leptek, bölcs nyugalommal áll egy gólya; lassan felém 
fordítja fejét, félig nyitva maradt piros csőrével, kerek 
szemeivel olyan, mintha gúnyosan nevetné erőlködése
met. Hosszú botom, mellyel úgy mozgom a vízben, 
mint egy vizipók, cseppet sem zavarja. Csőrét újból be
levágja az iszapos vízbe, majd egy tekergő kis vízi sik
lóval felrebben; nehézkes de biztos repüléssel folyton 
oly közelségben a víz színéhez, hogy szárnyai itt-ott a 
víz felületét érik, — elszáll.

Mikor aztán az erdő széléhez érve csónakomat 
partra húzom, egy kíváncsi mátyásmadár csörgését hal
lom, fáról-fára szállva kisér az erdőknek ez a lármás 
detektivje, mintha csak figyelmeztetné a fák közt sur
ranó, repkedő pajtásait:

Kr! Kr! Vigyázzatok idegen jár a berekben! 
Erdő-erdő; hát aztán az olyan igen nagy dolog ? 

Mondaná egy ismerősöm, mikor az emlékek hatása 
alatt megoldódik a nyelvem és színes fantáziával be
szélek róla. Nos hát igenis elmondhatom, hogy gyerek
éveim nagy részét erdőben töltöttem, még később 
is, részben a hivatás, de főképen az erdő szeretete so
kat hajszolt az erdőkbe.

Ismerem a balatonmenti régi tölgy erdőket; el
merengve csatangoltam a murai erdőkben; gyönyör
ködtem a száraz ős-bükkös erdők lombkupolái alatt; 
a vad, bozótos szilfa erdőkben; ismerem az árterekben 
buján tenyésző egerfa erdők mystikumát, a nyiresek 
színes berkeit; élveztem a nagy fenyvesek füszer-íttas 
levegőjét, gótikus csendjét, — és mégis amint ebbe az 
erdőbe léptem, uj ismeretlen érzések, uj sejtések ra
gadtak meg.

A fekete szurok-föld csak keskeny bak-hátakon, 
szeszélyes kanyarulatokban enged utat, néhol oly szűk, 
hogy az összenőtt, egymásba boruló faágakba kell ka
paszkodnom, még így is vizes nyomokat hagyok hátra.

Évszázados tölgyek (odvai pompás menedéke 
ilyenkor a rókának) magasra kiálló gyökerei olyanok, 
mint az aszott ember kezén kidagadó erek. Néhol ezek 



a messze-nyuló gyökerek megunják az öreg törzs táp
lálását, uj’ hajtást csapnak, ezek friss erővel sarjadnak, 
míg az anyatörzs nagy ágai korhadtan hasadoznak le 
róla, rajtuk a hirtelen növésű gombák, páfrányok, mo- 
szatok szingazdag telepe virul! A clematysok karvas- 
tagságu indái kigyó-vonalakban kötik össze az ősfá
kat; foszladozó háncsuk úgy lig-lóg rajtuk, akár a 
szegény ember istrángján a kóc.

A fekete talaj legkisebb horpadásában is viz ül. 
Az öreg törzsek hamuszinü mély ráncai, az epigonok 
hirtelen növésű sima sudarai, az iszalagok bütykös 
görbe szárai, a kidőlt fák vöröses-sárgára korhadt tör
zsei, mind széditö zűrzavarral tükröződnek a viz felü
letén, csak a partszakadékok megőszült libbenő sása 
ad egy kis mozgást ennek a lenyűgözően nyugodt 
hangulatnak, mely az örök elmúlásról, a proselyták 
görcsös kapaszkodásáról oly meghatón regél.

Lehetetlen tovább menni. Azaz mégis; ott annak 
a faóriásnak messze vízbe kifutó gyökerei, a csendes 
víznek titokzatos tükre, a szomszédos partnak csöndes 
sötétsége, melybe csak egy kis tisztásnak világos-zöld 
reflexe világit be, nagyon nyugtalanít. Azomban egy 
kis ér elválaszt tőle. Sebaj, — hogy egészen biztos le
gyek benne, felöltőmet levetem, összegöngyölöm és 
áthajitom a túlsó partra. No, most már a túlsó part
hoz kötnek érdekeim. Egy kis nekilendülés, csak egy 
kis ugrás . . .

Túl nagyot ugrottam, mégis bokáig állok az in- 
góványban. Sáros cipő ? De ki törődik itt a sárral ? Ah, 
szinte jól esik, csakhogy ismét árkot ugorhattam, — 
aztán aki erdőbe megy, ne húzzon aszfaltnak való ci
pőt, vagy ha már az van a lábán, ne sajnálja. Sze
gény selyemfíúk, kik gondosan vigyáztok cipőtök ki
fogástalan tükrére, mennyire sajnállak benneteket!

Ott ülök a víz tükre felett, összeboruló gyökerén 
a sok vihart, napsugarat átélt tölgynek. Nézem-nézem 
a viz tükrében elvesző rajzát a fáknak, ingadozó szá
rát a sásnak, a rothadó ágait a kidőlt törzseknek. 
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Nyomasztó csend, a végtelennek tetsző magány, a 
nedves erdő hűvös lehellete, melyből annyira kiérzem 
a föld szagát, csudás életerővel töltenek meg.

Ugyan ki merné tagadni, hogy most nem az 
enyém ez az erdő ?!

Mily megértéseket, milyen hangulatokat viszek el 
innét; ki veheti el tőlem azt, amit ezek a susogó fák, 
a zizegő nádak nekem regélnek? Regék, amiket csak 
érezni lehet.

Egy irigy szúnyog döngicsél folyton a fülem kö
rűi ; egyforma sípolása mint ha gúnyolódás lenne, — 
egy eltévedt varjú száll a fejem fölött, rekedten riká
csolja: kár . . . kár . . .; az átellenes part bozótja 
mögött csörtetés zaja hallszik és megjelenik a parton 
az erdők fejedelme, a szarvasbika.

Igéző látvány. Úgy tapadok a fagyökerekhez, 
mint ha összeforrtam volna velők; érzem, hogy tulaj
donképen még sem az enyém ez az erdő. Hát kié 
másé, mint ezé a pompás rajzú állaté? Büszkén tartja 
kifejezésteljes fejét, melyen korona a pompás ágas-bo- 
gas aggancs; nyakán a szügyéig húzódik hamvas-rőt 
szakálla, a nagy iramodásbán kitágult orrcimpáival 
mohón kémleli a levegőt.

Háta mögött egymás után törnek elő a félénken 
kiváncsi tehenek és olyan igen furcsa ugrásokban ke
ringenek körülötte.

A bika figyelme azonban másfelé terelődik, ha
ragosan kaparja a földet, kinyújtja nyakát, majdnem 
vizsszintesre, pompás aggancsa ráterül erős vállára, re
kedt hangon bőgni kezd.

Idegborzongató hangok ezek, melyek ezt a sze
relemféltő állatot egészen megremegtetik. A nádasból 
ijedten rebbenek fel a szárnyasok, a fejem fölötti lom
bokból kicsap a kiváncsi mátyás-madár, a szomszéd 
partra röpül, elszállása közben egész csomó elsárgult 
falevél hull lefelé.

Szállnak . . . szállnak, lassan ereszkednek le a 
falevelek. Meg-megfordulnak a levegőben ezek a sárga
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rongyok, nesztelen hullásuk megzavarja ezt a csudás 
idylt, mert íme a szarvasbika nagy ugrással veti ma
gát a vízbe, kísérete 5—6 tehén ijedten követi.

Egy darabon csak a fejek látszanak, majd nagy 
messzeségben egyenként kapaszkodnak a partra, sebes 
iramban eltűnnek a fák között.

Amint felkavarta az áttörő szarvascsapat a nyu
godt víz tükrét, az erdő is megszóljál, mint ha csak 
magukkal hozták volna a sok repülő vadat, úgy száll
nak, lármáznak. En is feltápászkodom. Sajnálkozva 
legyintek az elvágtatott szarvasok után:

— „Hej, haj! Egy hét múlva ismét találkozunk; 
de micsoda találkozás lesz az! Kiterítve fekszel a ka- 
rapancsai vadászkastély előtt, büszke homlokodat nagy 
üstben fogják kifőzni, — díszes címered mázsáidra 
kerül és mint fejedelmi vadász-trofeum sok sok ideig 
hirdetni fogja gazdag erejét a karapancsai vadász
területnek !“ *

, * *
Éppen ideje volt, hogy visszatértem az erdőből. 

A nap már régen eltűnt valahol, hirtelen rám hullott 
az est. A magas töltésen munkásaim már felütötték a 
sátrakat, megtöltvén illatos szénával egészen lakályossá 
tették. Nehéz ládák jó ülőhelyeknek vannak elren
dezve, a megmaradt tisztás közepén magas lánggal 
ég a vacsora főzéshez összehordott faágak tüze.

Mikor aztán ennek a máglyának lángja elég pa
razsat termelt, 5—6 csoportba apróbb tűzhalmokat 
kaparnak belőle, csakhamar előkerülnek a háromlábak, 
kis fazekak és a csapat apró társadalmakra bomlik, 
vacsorát főz. Előkerül a szepetneki konserv-universum, 
a bádogban felhalmozott rántás; a zamatok-zamatja a 
hagyma; fűszerek: paprika, só.

— „No Unger, hát lesz-e jó vacsora ?“
— „Hát lesz tekintetes uram“, — szól, miután 

sebes pillantása rögtön észre veszi, hogy itt más em
ber is meg van szorulva, nagyokat húz pipájából és 
nevetve sorolja fel a fogásokat:
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— „Lesz krumpli leves; aztán gulyás hús finom 
krumplival, de hús nélkül; aztán . . . hát te Keppel 
mit főzöl?“

— „Halat sütök!“
— „Ejnye — dörmögtem magamban — ha tud

tam volna, magam is szívesen megenném a cserép
csikón sült halat!“

Unger gyorsan intézkedik, kiveszi szájából a pipát, 
szárával megböki a tűz körül szorgoskodó Andróczy 
gyereket, tekintélyének egész súlyával adja ki a 
parancsot:

— „Ergye gyerek hamar a révhez és mondd meg 
a vonalfelvigyázó urnák, hogy a tekintetes úrnak is 
hozzon halat!“

Ezek után odafordul a tűzhöz, kiránt egy hosszú 
ágat, vörösszemű parazsát beledugja a pipájába, búja 
füstfelhőket ereget feje körül.

Ugyan van-e biztatóbb zene, mint a vacsora fa
zekak rotyogása? De el is hallgatnak a napi munká
ban elfáradt emberek; csendesen guggolnak a tüzek 
körül, élesztgetik, piszkálgatják a parazsat.

Az átnedvesedett faágak koronként zizegve pat
tognak, fel-felszálló füstje eltakarja hol az egyiket, 
hol a másikat, a szerint amint az esti szellő a Duna, 
vagy az erdő felől csap reánk. Aztán, ha az embernek 
a szeme soká tapad a rőzse parazsára, az apró kékes 
lángok, amelyek az izzó zsarátnokot körül nyaldossák, 
pompás meleg fényt gyújtanak a kitágult szemekbe. 
Majd elringatják az ember képzeletét, idő és térnélkü
liség végtelen nyugalmába varázsolnak.

Nézzétek csak azt a Keppel Francit! Úgy ül ott 
a kis fazeka mellett, mint ha megigézve lenne; egész 
alakja az est homályába vész, arcából csakis az erősen 
megvilágított szögletes arccsontja, erős hajlású álla, 
kitágult orrcimpái láthatók tisztán, a többit mély ár
nyék borítja, melyből izzó fényben ülő szemei úgy vi
lágítanak, mint csendes augusztusi éjjelekben a szent-jános 
bogarak. Bámúl a parázsba, még pipája is kialszik és 
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ha szóllanál hozzá, első mozgása kialudt pipájának 
felélesztése. Bizvázt megismételheted a kérdést, mert 
idő kell ahhoz, hogy az elfeledkezés mese országából 
felébredjen!

Hja, a pipa! Csalhatatlan barométere a szegény 
embernek. Ha jól füstöl, azt jelenti, hogy gazdájának 
az agyveleje erős munkában van, míg ha kialszik, biz
tosra veheted a gondolkozásbelí feltétlen nyugalmat, a 
mit külömben a szemek réveteg tekintete legelső sor
ban is elárul. Pedig hiába, — fel kell ébredni az álmo
dozásából, mert kifut a bögre tartalma; parázsra ömlő 
habjából furcsa illatú gőzök fakadnak. Meg aztán itt 
vannak a halak! Finom hajlású harmatos fűzfa vesz- 
szökböl hegyes nyársakat faragunk, az ímmel-ámmal 
megtisztított süllő belső részeit eltávolitván, helyét apróra 
vagdalt paprikás hagymával töltjük ki. Feltüzdelvén a 
nyársra, nagyszemű parázshalom mellé leszúrjuk a puha 
földbe. Persze, hogy nagy figyelemmel vagyunk; de 
iszen jól. is járna az, a ki minden öt percben nem for
dítaná meg a nyársat! Egyszer oldalt, másszor megfor
dítva fejjel lefelé tűzdeljük a parázshoz, — aztán ha 
hirtelen sülne, elpöcköljük a feles parazsat; addíg- 
addig mesterkélünk, míglen gusztusunk szerint jónak 
látjuk. Mert hát — teszem azt — Keppel szereti, ha 
úgy keresztül-kasul sült, mint a csörge fánk, mert azt 
mondja: — akkor jó, mikor úgy zörög az ember foga 
között, mintha homokot rágna, mert akkor a szálkáját 
is meg lehet enni!

— No-no; hát iszen igazad van Fránci, de más 
a keszeg, más a süllő. A keszegben több a szálka mint 
a hús, aztán a szálkájában van a legfinomabb ize. Ha
nem a süllő, hej annak vastag ám a húsa ! Azt csak 
úgy kell megsütni, hogy omlós legyen, akkor a legjobb, 
mikor szép fehér húsa úgy válik el a nyárstól, mint a 
hajma a girizdjétől.

De hát elvégre is, mindennel úgy vagyunk ebben 
az életben! Csak éppen hozzá kell kezdeni valamihez, 
már is elkészültünk vele, úgy vagyok ezzel a nyárssal
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is. Mikor legjobb kedvvel forgatom, a piruló halnak 
megrepedezett bőre mögül kiáramló hagymás gőz pom
pás illata jelzi, hogy készen van a vacsora.

Bankett a szabad ég alatt!
Mindenki maga készíti el vackát. Ki-ki ahogy 

tudja, ahogy jól esik neki. Ott ülünk a magas láng
gal égő tűzrakás körül, mohó étvágygyal falatozunk.

Félig fekvő helyzetben az előttem leszúrt nyársról sze
dem a fölséges izű hal-falatokat és elgondolom: mi
lyen silány kotyvaszték a legelőkelőbb bankett úri fo
gása ehhez képest; milyen szegény a vakító fényt szóró 
ivlámpák rideg világa, ehhez a világításhoz képest, me
lyet a rőzse-láng fel-fel kapó lángnyelve szór; aztán ez 
a véghetetlen kupola a fejem fölött, melyből milliárdnyi 
csillagok derengő fénye ismeretlen, elmúlt világokról 
mesél, mennyivel különb, mint az éttermek üvegkupo
lája, avagy silány patron-munkával telehimzett pla- 
fondja, mely alatt úri-gőz, áporodott szívarfüst, konven
cionális hazugságok egyvelege kavarodik!

A mélységes esti csönd titokzatosságát fokozza az 
erdők lombkoronájának sötétségbe vesző foltja; a re- 
ketyés is hallgat . . . pszt . . . pszt . . . Halkan le
gyünk, alszik a természet!

** *
Kacagó reggelre ébredtem. Az acélkék menybol

ton sietve menekülnek nagy-nagy gomolyagban a bá
rányfelhők ; a nehéz szagú ködöt felszippantotta a szán
tások barázdája, az agyagpartok hasadása, erdő, mező 
késő őszi virágszálai. A szántás, az agyagpart síkos lesz 
tőle, az erdő lombjairól nagy csöppökben pereg a vízzé 
vált köd; az őszi kikerics halavány-kék kelyhében (szo
morú szimbóluma a szabadságnak!) szivárvány törésben 
csillognak a reggeli harmatcseppek. Könnyeznek ezek 
a levél nélküli virágok, miként valamikor réges-régen 
könnyezének a reménynélküli magyarok, búsan éne
kelvén egyszerű dallamát a szegény kikerics virágnak! 
Bolond világ, furcsa emberek; Árgus szemek ha figyel-

í.
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ték, Dyonísos fülek ha halígatóztak, összefüggéstelen 
hóbortnak minősítették, hogy egy szimpla virág-románc 
éneklése közben könny szökött az emberek szemébe 1 
De hát elmúlt .. . elfelejtettük.

Itt az erdőben minden órának meg van a nagy 
világítási effektusa. Minden lépésre más világ tárul elénk. 
A megdagadt erek szeszélyes kanyarodással bujkálnak 
a fák között; partjait ha követjük egy-egy kecskerágó 
bokor lombozatának félretolásával, mint ha ujabb-ujabb 
sceneriát eltakaró függönyt libbcntenénk félre: az erdő 
szépsége csodás változataiban ragyog felénk.

Az ős-televény átázott rétegén színes pimpinellák- 
kal átszőtt enyhe hajlású bársony pázsit dagadoz. Köny- 
nyed hajlású, gyors növésű vízi jávorfa liget barna és 
ritka ág-sylhuettjét aranyos zöld lombsátor borítja. A 
patak föl neszei, vigan csobog és szerelmesen ölelkezik 
a fölébe hajló fűzfa ágaival. Fölnevet túláradó örömé
ben a vadgerlice, szerelmesen tilinkóz a sárga rigó.

A megritkult lombokon áttör a meleg napsugár, 
szivárványt fakaszt a patak fölött keletkező párázatban. 
Még az árnyék is él, sötétkékes átlátszó prizmájában 
melegen égnek a zöld, piros, sárga színek. Vidám élet
örömben él, nő, dagad minden. Aztán nem csoda, ha 
ez a szinhasadás káprázatokba ringat, csak behunyni 
kell a szempillákat és látod . . .

Amott a szétnyílt bokrok mögül bölcsek jönnek, 
ünnepélyes, sok-ráncu ruhákban. Boltozatos homloku
kat hosszú csigavonalú fürtök övezik; mélyen ülő sze
meikből egy boldogságban átélt ifjúság emléke ragyog. 
Erős markú férfiak egy fehér paripát vezetnek ... ál
dozattétel lészen. Kiváncsi ifjak, hiányosan takart szo- 
borszépségü tagjaikkal rythmikusan mozognak. Lépésük 
plasztikája egy-egy költemény. Öntudat, életöröm, vi
dámság.

A tisztás gyepén fadárdákkal püfölik egymást 
harcra nevelő ifjak. vídám hahotájukba igricek nagy 
tetteket, dicsőítő vers sorai csendülnek: Emese álmáról, 
Evíliát berkeiben átélt boldog napokról . . .
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Hej, haj! Amott az árkon túl rossz idők járhat
tak, Egy-egy hatalmassá nőtt tölgyfát romokba sújtott 
a menykö. Vagy durva kezek felperzselték? Mindegy. 
Gyeppada új szokatlan színű virágokkal hímeződík; 
a háttér túlerős mértékben az elhalt fák romhalmaza. 
Hideg.

Komor alapon szines virágok nyílnak túlsűrüen, 
néha majdnem alig látszik a gyep zöldje. Egyes meg
maradt farönkök csenevész ágakat hajtanak, ritka 
lombozattal. Merev egyenes vonalak ezek, egyedül a 
pusztulás virága: az indigó-vörös kalászú bársony 
moha, a fém-zöld színű fehér-foltos zúzmara, szögletes 
idomával tapad rája, akár csak bádogból lenne ki
vágva.

Vonalakra abstrahált erdő ez. Némi pihenést 
csakis a túlszines gyeppad szin-tüzei adnak. Bysanci 
hangulat 1 Alig néhány lábnyomnyira buja növésű ha
talmas az erdő ismét; görcsös ág-bogakkal kapaszko
dik a levegőbe. Óriási tölgyek derékvastagságú gyö
kerei szabadon állanak, iszaposan, moszatosan. Eltűnt 
a meleghangulatu szines gyeppad, a dagadó ár messze 
földről összehordott farönkökkel, siena színű leháncsolt, 
korhadásnak indult ágakkal emel torlaszokat. Hideg, 
nedves levegőben gyertyánfák hamufoltos törzsei gör
csösen kapaszkodnak az agyagpartba; csallán rengeteg 
nedves zöld levelei körül a zománc-hátú diszélyek, 
arany szárnyú legyek egész raja röpköd. Vége az idilli, 
misztikus hangulatnak. Formák, szinek drámai erővel, 
komor hangulatot gerjesztenek. Ah! Ne hunyjuk be 
szemeinket, mert fantáziánk egyszerre beleringatna a 
formák, színek kialakulásának gazdag világába: a re- 
naissance-ba!

Menjünk tovább. Válasszuk ezt a kisebb eret, 
mely onnét fakad, abból a vén erdőből, ahol a fák 
egytöl-egyig korhadtak. A törzsekről lefoszló kérgek 
vöröses sárga, barnán foltos részeit tárják fel a pusztu
lásnak induló fatörzseknek. A patak vize leapadt. Tö
rött csigahéjak között csergedez vékony átlátszó ere, 

6+
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melyen mint prizmán keresztül csillannak a nagy ár 
sodorta, gömbölyűre csiszolt kavicsok sokszínű foltjai. 
Temérdek a szúnyog és e proselyták türhetlenné teszik 
a nedves meleg levegőt, melyben a korhadásnak induló 
természet uj jövevényeinek: a taplónak, gombáknak 
bóditóan nehéz szaga terjeng. Csigák nagy tömege vé
kony fénylő réteggel foncsorozza be az avarnak ké
szülő gyepet. Claude Lorrain világa ez . . .

Lám-lám, így váltakoznak a hangulatok és ez a 
titokzatos suhogásu erdő lépten nyomon újabb illusiókba 
ringat. Itt jobbról — például — egy erős nagy nyílás 
világít be és amint kilépek e fénysávba, enyhe per
spektívában futnak össze az erdőszélek lombkoronáí. 
Háttérben a nagy síkú tisztás ezüst-szürke gyepfoltján 
százados füzek ritka lombozatán áttör a megvilágított 
bárányfelhők vakító fehér fénye; a talaj már nem ned
ves, selyem pázsit takarja, melyen könnyedén haladok, 
akárcsak előkelően süppedő szőnyegen. A háttér mind
inkább ligetszerü, az égből mindinkább nagyobb dara
bot látok és itt az első hajlásnál, egészen közelben, az 
összeomló fák sylhuettje között előbukkanik pompás 
mansard rajzó tetöszékével, sárgás fényben rezgő barokk 
síkjaival a karapancsai vadászkastély. Antoíne Watteau 
levegője ez! Az aranyos színű, elegáns ecsetű udvari 
piktoré. Megvesztegetöen kedves hangulat, szinte nehéz 
féken tartani a képzelet hímes pillangóit... Nézzétek 
ott azt a görcsös növésű fát; előre meredezö nagy 
ágára milyen könnyű odaképzelni az alig feszülő hinta 
kötelét, melyen brokát tunikos kacagó dáma ül; rózsa
színű harisnyája finom hajtásban tűnik el zizegő selyem 
robe-jának diskréten rendezett fodraiban. Magas sarkú 
sárga cipellője csak egy falat, olyan mintegy epigramm; 
annál nagyobb sárga szalmakalapjának pereme, mely 
piros pipacscsal van körültűzdelve. Kedves lengéssel 
hintáz és kacagásba hasadt cseresznye ajkai közül erős 
villanással világítanak ebbe a meleg árnyékba, finom 
apró gyöngyfogai. Lovagjának selyem bélésű köpenye 
ott hever a bársony füvön, rajta szét-szórva: spádé, 
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gitár, verses könyv. Ö maga (a finom udvaronc) har
madik alapállásban állva széles gesztussal mesél, . . . 
mesél . . színes kalandokat. Ha, ha 1 Un lécon d'amour!

* **
A szomszédos béregi és kollúthi sokac lányok és 

menyecskék estefelé sűrű csapatokban gyülekeznek a 
karapancsai barakk-tábor körül; hangos kacagásuk, 
dévaj vihogásuk fel-fellármázza a gazdasági udvar 
környékét, mert imhol incselkedő legények bokrétás 
kalapjaikat hetykén vágva fél-kupára a maguk módja 
szerént szórakoztatják őket. Még az öreg Jósé, a min
denes is közéjük elegyedik, rogygyant inait megfeszítve 
peckesen lépeget, szakértelemmel mustrálja a gyöngy- 
pártás cifra víganós, ringó derekú vászoncselédeket. 
Furcsán pödörgeti ritka szálú fakó bajszát, teljesen za
varban van, mert nem tudja elhatározni magát: szive 
szerint mókázzon-e velük, avagy tekintélyét óvja meg. 
Mert nagy sor lészen ma este! Pedig az est sötét lep
lével már itt settenkedik a fák között és ahogy ráborul 
az erdőre, — ott a holt Duna ága felöl — még egy 
kis hasadékon beszüremkedik a lenyugvó napnak visz- 
fénye, bíbor fénybe füröszti a csalitot, a fekete nyárfák 
levelei idegesen rezegnek.

A tyúkok, récék még felriadnak egyszer’s másszor,
— ezek sem tudnak marakodás nélkül vackukra találni
— a komondor álmosan terül el az udvar közepén, 
néha-néha morog; talán észrevette, hogy a ré felül 
újabb idegenek jönnek, kiknek kalapján hetyke cso
korban libeg a kakastoll, szuronyuk hegyén pedig fé
lelmetesen csillog a nyitott konyhaajtóból kiömlő lámpa 
fénye.

A napnak legboldogabb szaka: az est. Mysztikus 
fátyolával a világosság zűrzavaros lármáját elhallgat
tatja; ünnepélyes pillanat, amikor az ember érzi, hogy 
a tülekedésnek változatos nehéz egynapi története befe
jeződik. A külső világ elsötétül, hogy a képzelet fosz- 
foreszkáló fénye lágyulhasson és bennünket a vissza
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emlékezések édes-bús világába ringasson. Voltaképpen 
ilyenkor éljük legszebb belső életünket. Hátha még az 
ember megengedheti magának azt a fényűzést, hogy 
lámpát ne gyújtson! Itt ülök a morse-gép mellett. Asz
tal, gépek, szobám egész berendezése mély árnyékban 
ül; az imént még hangos vihogás, lárma, hirtelen le
csendesedett, csak a morse-gép rándul egyet-egyet, nyil
ván zivatar van messze távol valahol a világban! Én 
bennem pedig olyan csodálatos egyensúly lakozik. Az 
erdők világának felemelő varázs-képei jelennek meg 
előttem ismét; színes elragadó képek, amiket elmon
dani nem lehet; szent áhitatok, miket csak érezni lehet; 
boldog örömek, melyek emléke az engesztelés meleg 
érzésével, a megelégedés nagy harmóniájával tölte
nek be .. .

Kattog a Morse, hív, felgyújtom a lámpát és ve
szem a híradást ezer kilométer messzeségből. Villám 
gyorsaságával érkezik a távirat, melynek szövegén a 
tenta talán meg sem száradt és már is itt van. Ilyen
kor érzem hatalmas lenyűgöző erejét az emberi szel
lemnek, mely távol vidékek rengetegét közvetlen közeibe 
hozza. Berlin—Karapancsa. Egész Németország tekin
tetét érzem. Nincsenek távolságok! Azaz mégis vannak. 
Mérhetlen távolságok, áthidalhatlan szakadékok, miket 
semmiféle mérőszalaggal felmérni, behatárolni nem lehet: 
ember és ember között . . .

Csend van a vadászkastély körül. Dupla tetejének 
kiugró párkányzatát ezüst szegéllyel vonja körül a rezgő 
nyárfák nagy koronáján átszürődő holdvilág, mely úgy 
úszik a nagy égbolton, mint csendes tengeren a vitor
lás hajó; apró bárányfelhők kóvályognak körülötte és 
ha eltakarják egy-egy pillanatra, annál jobban világit 
a sötét erdőbe a kastély kerek ablakain, a Hall nyitott 
ajtaján kiömlő fénye az esti ünnepélynek. Ez a fény 
bőséges sugarakban ömlik a tisztásra, melyen ünneplő 
ruhákban, zizegő csillogó fejékkel díszített sokac me
nyecskék és lányok, apró legények festői csoportokban 
gyülekeznek. A zombori tamburások is itt vannak; 
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prímásuk a messzeföldön híres Kolompár Céner Pista 
szurokképével ahol felbukkaník, menten sötétség lesz. 
A tarka katrincák, a frissen mángolt ingvállak (hogy 
ragyog az aranyhimzés rajtuk 1) szép fodrokba, ráncokba 
vannak vetve, rakva; a kemény munkához, erős nap
sütéshez szoktatott menyecskék nyakán szikrákban vil
log az aranypénzekből, üveg klárisokból fűzött nyak
lánc. Azonban rendekbe szedelözködnek. Egy menyecske 
— egy legény — egy leány és így tovább; egymás 
vállára vetett kezeikkel nagy eleven láncot képeznek, 
mely az erdő ásító nagy nyiladékát egészen elzárja. 
Kígyóinak a fáklyák is. Nagy lángnyelvei zizegve, szi
porkázva nyúlnak a sötétbe, mely sietve menekül a fák 
közé; barnás füstje kígyós vonalakban kúszik a leve
gőbe és mint nagyszerűen stylizált arabeskek díszítik 
ezt a képet, melynek keretét az erdőnyílás sötétbe 
vesző perspektívája adja. Megelevenedik a Hall kü
szöbje is. Öles termetű teuton vadászok szertartásos 
komolysággal állanak; udvari tisztviselők tisztes távol
ságban félkört formálva a szokatlan látvány bűvös ha
tása alatt néma csöndben várakoznak.

Csak a fáklyák sercegése hallszik. Kolompár 
Céner Pista egyik-szeme egyet villan és a zombori híres 
tamburások belemarkolnak szerszámjukba. Bűvös, bájos, 
vontatott akkord veri fel a csendet, nehány futam után 
megmozdul a sokacok lánca, hullámszerűen ring: jobbra- 
balra. Egy diskant hangú menyecske panaszos jajdu- 
lással megkezdi:

„— Ja poznajem kad se dika srdi 
Na pol piaca Kabanicu baca . . . —“ 
(Megismerem, ha haragszik rózsám 
Piac közepére dobja szűrét.)

Az első stanza után az egész kar unisono, a sláv 
hullámzó vontatottságával énekli, csak a végén tör ke
resztül a terz, kellemes mystikus ringásban. Hohó! 
Kiüti a hold a fejét az irigy felhők mögül; derült 
fénnyel világit a térre. Dupla árnyékok keletkeznek. 
Egyfelől a vörös fényű fáklya, másfelől a hold sugarai, 
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szinte vetekednek, hogy melyik ver nagyobb árnyékot. 
Ez a hang, ez a zene, ebben a csöndes mély erdőben; 
ezek a színek, a szikrázó fényfoltok, vontatott rythmusa 
a mozgásoknak olyan mint egy bysanci mozaik. És 
hogy e mese hangulat még tökéletesebb legyen: a Hall 
ajtaján a kiömlő fény sugárkévéjében megjelenik a ven
déglátó főhercegi család környezetében a németek nagy 
császára: Vilmos imperator rex.

Usgye more! Üsd, verd a tamburát Kolompár 
Céner Pista, had csendüljön bátrabban az ének!

,,—Sesir mali na oci navali
Izpod njega po junacki gleda — 
(Kis kalapját fél szemére vágja

alóla hetykén pislant széjjel.)
A császár arcán a meglepetés öröme látszik, nehány 

pillanatig belefeledkezik e jelenet artisztikus gyönyörébe. 
A fel-felhangzó stanzák mindinkább bátrabban csen
genek és a hatalmas császár ruganyos lépésekkel köze
ledik a csoporthoz.

Felbomlik a hideg rend, olyan csudálatos meleg
ség támad az ember szive körül és az imént még meg
lehetős perspektiváju kép egy meleg családi kör lesz, 
melyben kifejezhetlen öröm tölti el a néző, szereplő, 
hivatott, nem hivatott, kicsiny és nagy emberek lelkét.

Majd sor kerül a kólóra is. És íme, mindegyre 
bővül a kóló lánca. Főherceg-kisasszony, magasrangú 
úr fonódnak bele. Már hogyne emelkednék a föld né
pének kedve a paroxismusig! A körbe i már megint 
ott van a villogó szemű Kolompár Céner Pista; veri- 
veri a tamburát veszettül, nagyot dobbant lábával és 
animál. Pedig a körben áll a nagy imperator is; úgy 
látom szeme lelke nem tud eléggé betellni ennek az 
improvisált népünnepélynek gyönyörűségével. Aztán sor 
kerül a jutalom kiosztására is.

A pihenő alatt menyecskék, lányok és legények 
milyen természetes bájjal lépegetnek a császár elé, mi
után kezére csuppanós, nedves csókot nyomnak, átve
szik a rezgő ezüstszálakból fonott virágbokrétákat.
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Mennyi ideig fognak beszélni egy-egy ilyen bokrétáról 
a legények! . . . Kolompár Céner Pistában borzasztóan 
ágaskodik a művészi ambíció; rendbe szedi ezalatt a 
bandát:

— Te bégés, markóná meg a nyakadat a devla, 
ide vigyázz!

A kontrás is kapott egy rúgást és miután villogó 
szemével egyszerűen lesújtja csudálkozó társait, zombori 
pózba vágja magát, újból belevág tamburájába. Nehány 
előfutam után merészen ömlik kellemes baritonja fehér 
fogai mögül. Olvadozó érzelgőséggel énekli:

„Madár vígan danol a lomb-ágon
Lágy esti széltől csókdozott virágon . . .“

Eravó, szépen énekeltél Pista! Pajtásaid színező 
pompás kisérete, — különösen Lajos kontrás pincében 
járó mély basszusa, — a dal ütemének csudásan szép 
áthajtása, melyben bájjal lüktet a hamisítalan olasz 
„beli canto“, valóban művészeted megsüvegelésére kész
tet! Lám az apró sokacok, szinte megrökönyödve kü
lönös áhítattal csüngenek dallamos ajkadon ; érzik, hogy 
azok a dalok, azok a mozgások, melyekkel ma itt 
éltek lenyűgöző művészeteddel nem versenyezhetnek. És 
ez a naiv zavaruk nagy boldogsággal tölt el bennün
ket, mert lehetetlen ebből az ellentétből nem érezni, 
hogy ebben az esetben voltaképen az apró sokacok 
voltak az igazi művészek, azok a sokacok, akik egy
szerű énekükkel, ringó táncukkal egymásnak énekel
tek, táncukban mulattak, őszintén, becsületesen.

Hiába! A szállas-erdő igazi művésze a rigó; 
szüntelen a maga nótáját tilinkozza.

* *
♦

Elmúlt ez a tündérkép. Kiki dolgára siet. Az átélt 
látvány igézete szabadjára ereszti fantáziámat és elgon
dolom : nagy idők múltán, sok esztendők után vala
melyik nádfedeles gunyhó tűzhelye körül siheder gye
rekek üldögélnek és amint a ropogó tűzrakás láng-
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nyelve magasra nyúlik, a sarokban ülő vén anyóka 
százráncu arcát egészen bevilágítja. Hosszúra nyúló ár
nyéka a családnak ráül a falra és a csöndben mesélni 
kezd az öreganya az unokáknak . . . Egyszer volt egy 
tündérkiráíy, aki minden hét évben megjelent az erdő
ben. Amint így fényes ruhájában járt-kelt, egy hold
világos este körülvették az erdő szép lányai. Mindegyik 
mögött egy-egy dongó röpködött, a lányok összefogóz
tak és táncolni kezdtek, a dongók csak röpködtek, 
egyre erősebben zümmögtek: Z...Z...Z...

— „Ja poznajem lead se dika srdi —44
A lányok csak táncoltak, csak járták a kólót és 

amikor már nagyon elfáradtak a tündérkirály mind
egyikhez odament és mindegyiknek adott egy gyönyörű 
szép rezgő kalárisból font csokrétát: erre a zümmögő 
dongók egyszerre legényekké váltak; így jutott minden 
lány a párjához . . .



Vándorlások.
(1904. julios.)

Irta:

Kiss József.





SÉTÁK SCHWEIZBAN.

Aki szereti a hegyek világát és gyönyörködni tud 
a természet fönségében: az — ha alkalma nyílik erre — 
fölkeresi Schweiz hegyóriásait is, hogy ott áldozzon tu
rista-szenvedélyének, vagy ha testi szervezete a nagyobb 
fáradságot kívánó hegymászást nem bírja: kényelmes 
közlekedési eszközökön jusson föl olyan magasságokba, 
hova saját erejéből feljutni nem tudna.

A schweizi hegylakó már régen fölment odáig, 
a meddig a hegyek oldalát zöld növényzet borítja, hogy 
barmaival együtt ott töltse a nyarat; ott készítette 
el kis tanyáját, lavinaomlásoktól ment hegyolda
lakon építették meg kisded falvaikat, hova utakat ve
zettek, és országutak fogják át a magas hegynyerge
ket is, hogy a közlekedést ezeken át biztosítsák.

Ezeken az alpesi utakon való utazás a legtelje
sebb élvezetek közé tartozik. Aki végig ment Európa 
legmagasabb országútján a Stílfsi-hágon, mely Tirolt 
Olaszországgal köti össze, vagy bejárta a Berninán, 
Albulán, Flüelán, Splügenen át vezető országutakat: az 
felejthetetlen emlékeket őriz lelkében.

S még ezeknél a 2600 m. magasságot elérő 
országutaknál is magasabbra kúsznak a vasutak, melyek 
3000 m.-re is fölhatolnak. Az bizonyos, hogy Schweiz 
a hegyi vasutak hazája. Alig van érdekesebb kilátó
pont, ahová az élelmesség vasutat ne vezetett volna; 
bármerre járunk, ott látjuk kanyarogni az acél sinpárt 
a hegyek oldalán s ha máskép nem lehetett: felhúzó 
gépeket készítettek az elvesző magasba.

Még be sem fejezték a Jungfrau-vasutat, már is 
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a Montblancra vezető pálya munkálatai foglalkoztatják 
a szakembereket, sőt a Matterhornra is vasutat szeretne 
vezetni két schweizi mérnök.

Éppen ez a körülmény, hogy ma már a legszebb 
helyekre is kényelmes közlekedési eszközök viszik föl 
az embert, vonz évről-évre több utast a schweizi Al
pok közé, hogy a folyton változó képek szépségeiben 
gyönyörködj enek.

Egyik egyedül bolyong az örökös hó birodalmá
ban, a másik tapasztalt vezetők kíséretében keresi föl 
a jégpáncélba szorított hegyormokat, a harmadik csak 
addig merészkedik, ameddig kényelmes utak, vagy még 
kényelmesebb vasutak vezetnek. De ha különböző uta
kon járnak is, egy cél vezérli őket: fölkeresni a ter
mészet csudásan szép pontjait és gyönyörködni azok
ban. Ne nézzék hát le a vakmerő csúcsmászók a 
gyengébb turistákat, akik akár testi szervezetük gyön- 
gesége, akár más okok miatt csak az alacsonyabb 
régiókat, vagy a kevésbbé veszélyes hágókat keresik 
föl, hisz ők is csak úgy hódolnak a természet fönsé- 
gének, mint az igazi alpinisták; ők is csak úgy gyö
nyörködnek a Mindenható alkotásainak elragadó szép
ségében és tanulnak a természet nagy könyvének fel
ütött titkos lapjaiból, mint azok.

Abból a nyitott könyvből az örök igazság sugár
zik felénk s azok a benyomások, melyek ott vésőd
nek lelkűnkbe, végig kísérnek az élet utjain és emlé
kezésünk kincsesházában ezek lesznek a legbecsesebb 
drágakövek.

* * *
Pécsről több útirányon juthatunk el Schweizba. 

Egyik Kanizsán, Pragerhofon és a Drává-völgyön 
át Innsbruckba s onnét az Arlberg-vasuton a bo- 
deni-tóhoz visz; a másik Bécsen és Salzburgon át 
Innsbruckban csatlakozik az előbbihez; egy harmadik 
Salzburgtól Münchenen át a bodeni tó mellett fekvő 
Lindauba vezet, míg a negyedik Fiúmén és Velencén
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át Milanóba tart, ahonnét vagy a Gotthard-vasuton 
Luzernbe, vagy a Simplon alaguton keresztül Genfbe 
juthatunk.

Az első három irányban mindvégig vasúton kell 
menni, ami ilyen hosszú utón nagyon kimeríti az em
bert, — a negyedik útvonalon azonban a Fiume—Ve
lencei tengerí-út kellemesen szakítja meg a hosszú vas
úti utazást, azért vagy az oda, vagy a vissza uta
zásra ez a vonal igen ajánlatos.

Mi az utóbbi irányt követtük, hogy elérjük a 
szép alpesi világot s a jelen sorokban ott tett séta ki
rándulásainkat akarom ismertetni. Tán lesznek oda ké
szülő tagtársaim közt olyanok, akik e sorokban útmu
tatást lelnek, vagy a kikben ezek régi kedves emlé
keket idéznek fel.

A FURKA-HÁGÓ.’

1904 julius 9-én a reggeli gyorsvonat vitt dr. Bo
kor Emil barátommal együtt Fiúméba, hol még az nap 
este hajóra ültünk, melyből reggel 8 órakor Velencében 
szálltunk ki. Csak rövid időt tölthettünk itt, mert 9 
órakor a gyorsvonattal tovább kellett utaznunk Milánó 
felé.

A Márk-tér arcadjai alatt elhelyezett kávéházi 
asztalkák egyikénél ülve néztük a Campanile romjait. 
Sokszor megfordúltam hosszabb-rövídebb időre Velen
cében és soha sem mulasztottam el fölmenni a torony 
tetejére, hogy onnét nézzek szét ezen a csudás váro
son. S most eltűnt a Márk-tér egyik ékességet a kar
csú harangtorony a loggiával együtt; keresem, de 
hiába. Úgy hiányzott valami abból a képből, melyet 
a világ e legszebb teréről lelkemben őriztem.2

1 Múlt évkönyvünkben részletes leírást olvastattunk a 
Furka és Grimsel-hágókról, azért csak röviden emlékezem 
meg azokról, hogy e séták folytonosságát meg ne zavarjam s hogy 
ez évben belépett tagtársaink is megismerjék a schweizi Alpok 
ez egyik szép kirándulását.

8 Azóta újból felépült a Campanile.
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Egy kis vaporetten mentünk ki az állomásra. A 
Canale grand régente fényes palotáinak elhanyagolt álla
pota soha sem tűnt fel annyira mint most, mikor a 
régi Velence büszkeségét romba dőlve láttam. S mintha 
a gondolások sem lennének a régiek, — mintha jó 
kedvüket oda temették volna a campanile romjai alá; 
vagy tán csak én láttam így, talán az én telkemet 
takarta el sötét fátyolával a szomorú visszaemlékezés ? !

Vonatunk gyorsan robogott a sok Ívű hídon 
Mestre felé.

Délután 2 órakor érkeztünk Milánó hatalmas 
indóházába, hol mindjárt átszálltunk a Varese felé 
menő villamos-vasút kényelemmel berendezett egyik 
szellős kocsijába s szépen gondozott termőföldek kö
zött utaztunk a luganói tó partján fekvő Porto Ceresioba.

A luganói tónak csak kis része tartozik Olasz
országhoz, a nagyobb rész Schweiz Tessin kantonját 
illeti. Vizét a délnyugati részből kiágazó Tresa folyó 
a Lago Maggioreba viszi. Változatosságában egyesíti a 
délvidék minden szépségét az alpesi világ nagyszerűsé
gével, azért oly rendkívül megragadó az olasz tavak 
vidéke.

Rövid ideig keltett csak várakoznunk a Ponte 
Tresa felől jövő hajóra, melyen egy régi, jó ismerősöm 
látogatására Melidébe, a tó partján fekvő kis faluba 
mentünk pár órára, hogy kipihenjük a hosszú út 
fáradalmait. Az esti hajóval azután Luganóba siettünk, 
hol az éjszakát voltunk töltendők.

Luganó fekvése a félkörben kanyarodó több ágú 
tó mentén, valóban regényes. Előtte a páratlanúl szép 
tó, mögötte védelmet nyújtó hegysorok. A partmentí 
szép sétányon exotikus növények nyújtanak árnyékot; 
pálmák, fikuszok, narancs- és citromfák csoportjai kö- 
rítik a szökőkutakat és délövi virágok illata csap ki a 
villák kertjeiből.

Az esplanáderól elragadó látképe nyílik a tájnak 
és a többágú szép tónak. A kilátás szabad majdnem 
Ceresióig; délnek a Monte Generoso állja tekintetünk-
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nek útját, míg átellenűnkben a Salvadore szép kilátást 
nyújtó dolomit-kúpja emelkedik, majd 1000 méterre 
törve föl a viz tükréből. A tetőn épült szállodában 
akartuk tölteni az éjszakát, de lekéstünk az utolsó 
vonatról, amit annál inkább sajnáltunk, mert pár év 
előtti ittlétünk alkalmával sem juthattunk oda.

Luganóból a Gotthard-vasuton utaztunk tovább. 
Az állomási épület magasan fekszik a part fölött és 
sikló vezet föl hozzá. Egy órai út után Bellinzonát 
érjük, melynek festői bástyái, tornyai s a magasan 
fekvő erőd egy darab középkort tárnak elénk. A vára- 
csok ma már nem bírnak jelentőséggel s részben la
katlanok, részben arzenálnak vannak alkalmazva.

Giornicon túl viaductokon, majd pár köralagúton 
megyünk végig s bejutunk a Biaschina szakadékba. 
Erre már vadregényes a vidék; vízesések minden tá
jon s dús növényzet minden felé. Faido állomáson túl 
kezdődik az alpesi vidék; a gesztenye és diófák he
lyett erre felé már komor fenyvesek boritják a hegy
oldalakat; elmaradnak tőlünk a lombos fák s el a 
szőllő-kultura is. — Keresztül megyünk a Gotthard- 
vasút leghosszabb spirál-alagútján s bejutunk a Ticinó 
félelmes szakadékába, majd a Stalvedro-szorosba, hol 
a Ticinó rohanó árját vashidak karcsú ívei ölelik át.

Airolonál érjük el a Gotthard-alagút déli kapu
zatát ; 18 percig robog velünk a vonat a hegy belse
jében 1154 m. tengerszin fölötti magasságban, mig fö
löttünk 1800 m. magas hegytömeg emelkedik.

Keresztülrobogva az alagúton, d. u.1/2 3 órakor 
Schweizban, Göschenen állomásnál hagyjuk el a vona
tot, hogy innét már gyalogszerrel folytassuk az útat a 
Furka- és Grímsel-hágakon keresztül.

Az út a vad Reuss folyó völgyén vezet át; a ko
pár gránit hegyeken alig látjuk a növényélet nyomait, 
csak a vadul tomboló viz cascadjai s a hegyekről le- 
csurgó vizszalagok teszik változatossá a képet.

Mikor az itt lefolyt harcokban elesett katonák és 
Suwarov tábornok emlékére a sziklafalba vésett óriás 

7
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méretű emlék előtt elmegyünk, egy borzalmasságában 
is nagyszerű kép jelen meg előttünk. Ez a Teufels
brücke, Schweiznak a maga nemében egyik legszebb 
látványossága.

Érdekes rege fűződik a hídhoz. Sokszor hozzá
fogtak az emberek a szakadék fölötti híd építéséhez, 
de bármennyire vigyáztak is, az minduntalan leszakadt. 
Ekkor az ördög azon ajánlatot tette, hogy ő elkészíti 
a hidat, ha neki adják az első élő lényt, aki a hídon ke
resztül fog menni. A munkások ebbe beleegyeztek és 
megkötötték az ördöggel a vérszerződést. A híd el is 
készült s az első élőlény, melyet a munkások azon ke
resztül bocsátottak, egy kutya volt. Le is van rajzolva 
ez a jelenet a sziklafalon.

A híd közelében lévő kis alagutat elhagyva, a 
szép hegyekkel övezett sík Urserental-ba jutunk s nem
sokára elérjük Andermattot, honnét nagy kigyóvona- 
lakban kanyarogva megy az Oberalpstrasse a hegyeken 
át Chur-ba.

A szép fekvésű falucska egyik vendéglőjének ár
nyas verandáján kis pihenőt tartottunk, majd ismét 
kézbevéve a vándorbotot a kiszélesedett völgyben gya
logoltunk Hospenthalba, egy pár száz lakót számláló 
kis községbe, hol az Aírolóba vezető Gotthard-út ága
zik ki, a sziklás hegyoldalon végig húzódó nagy ka
nyarulataival úgy tűnve fel, mint egy megkövesült vil- 
lámcikázás.

Ezen az utón érjük el a Gotthard tetejét, honnét 
öt hegylánc sugárzik ki. Keletnek a bündeni, ÉK-nek 
a glarni Alpesek húzódnak, szétterpeszkedve Urí-kanto- 
non s elnyúlva egész a Walenseeig. ÉNy-i irányban a 
Víerwaldstáttí, nyugatnak a berni Alpesek vonulnak, 
mig DNy-i irányben a Wallisi Alpok hatalmas lánca 
terjeszkedik.

Már az esti alkony borította fátyolát a szép Ur- 
seren-völgyre mikor elhagytuk a falut, hogy tovább sé
táljunk a Furka-hágó felé, melyen a stilfsi-ut után Eu
rópa legmagasabban fekvő országút ja (2436 m. nyereg-
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magassággal) vezet keresztül. Az út megépítése hadá
szati tekinteteknek köszönhető, mert keleti Schweízból 
erre szállíthatók legkönnyebben a csapatok Schweiz dél
nyugati részébe.

A legközelebbi kis község Realp, hol a szerpen
tinek is kezdődnek. Itt töltöttük az éjszakát.

A kora reggeli órákban már a kanyargó kocsi- 
utat több helyen átszelő gyalogcsapáson igyekeztünk a 
tető felé. Az emelkedő útról szép kilátás nyílik a 
völgyre, a Gotthard láncára és a hólepellel bevont hegy
gerincekre. A kopár vidéken itt-ott látszik csak egy 
törpefenyö s pár alpesi rózsabokor, melyek még nem 
hajtották ki szép piros virágjukat, hogy enyhítették 
volna a vidék kopárságát.

Eközben az előző napi szép idő teljesen megvál
tozott. Sűrű felhők kóvályogtak a levegőben s ólmos- 
pára ülte meg a hegyek oldalait. S mi órákig megyünk 
az emelkedő úton a ránk nehezedő ködben. Olykor 
egy kis fuvalom megritkitja a szürke takarót, melynek 
foszlányai szerteszakadoznak s ilyenkor előtűnnek a 
szép hegyalakulatok s a magasról lehulló patakok fá
tyolszerű vizesései, amint a mellettünk elhúzódó rop
pant mélységű völgy fenekére sietnek. A ködfoszlá
nyok újból összeverődnek, máshol ismét szétszakadnak 
s egy újabb képbe engednek bepillantást; de az egész 
körkép láthatásától meg vagyunk fosztva, teljes fogal
mat alkotni róla nem tudunk.

A kellemetlen időjárástól lehangoltan, a ködtől, 
szemező esőtől átnedvesedve érjük el több órai gyalog
lás után a hegynyerget. S csudálatos! A gerincen túl 
híre sem volt esőnek és ködnek. Mosolygó napsugár 
fogadott s tiszta égboltra rajzolódtak a hegyek körvo
nalai. Siettünk a veröfényben le, a túlsó völgy felé. A 
mint a kanyargó úton lejebb és lejebb ereszkedünk, 
mindig jobban kitárul a völgy gyönyörű hegyfoglalatá- 
val s mintegy1/2 órai séta után először látjuk meg a 
Rhone-glecser elragadó látképének egy részletét.

Milyen látvány az a mi elénk tárul, ha a Hotel 
7+ 
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Bellevue korlátjára támaszkodva végig nézünk ezen a 
páratlanul szép jégáron! Mintha világ fölforgató erők 
rakták volna azokat teljes összevisszaságban egymásra, 
úgy állnak, feküsznek és dőlnek a jégoszlopok egy 
megmérhetetlen óriás tömegben előttünk, mint jéggé 
vált bazaltszírtek. És az a színjáték, a töréseknek a kék 
szín minden árnyalatát feltüntető pompájával, a kör
nyezet kopár sziklái között, melyekre a Gerstenkörner 
hómezői ereszkednek, valóban felséges! Az elragadtatás 
lezárja ajkainkat s némán bámulunk a jégszirtek ha- 
sadékaiba, mintha félnénk, hogy egy hangos szótól 
összedől előttünk a tündéri álomkép.

Alig 100 lépésnyire egy alagút van vájva a jég
tömegbe : egy mesterséges jégbarlang. Ide siettünk. 
Fehér jégfalak közé lépünk s alacsony kis folyosón me
gyünk előre. De a folyosó jégfalainak színe kezd meg
változni? az előbbi fehér szín mintha kékes csillogásba 
menne át. Azt hisszük káprázat, pedig valóság. Men
nél beljebb megyünk, a halavány kékség annál élén- 
kebb lesz s a barlang végét képező kis teremben a leg
szebb azúrkék színpompa ragyog. Újból a Caprí-szigeti 
kék barlangban képzeltem magamat, pedig mily távol 
voltam itt a hóhatár közelében Nápoly mosolygó egé
től! . . .

Mikor újból kimentünk a napvilágra, még egy
szer végignéztük a Í0 km. hosszú jégfolyónak belát
ható részleteit, melyek tömegük tisztaságával, a törések 
ultramarín kékjével és formai szépségükkel a Rhone- 
gleccsert a legszebbek közé helyezik.

Meg kellett azonban válni a szép képtől s kézbe 
véve a vándorbotot, megindultunk a völgyben fekvő 
Gíetsch felé, hisz delet már rég elharangoztak a 2000 
méterrel lejebb fekvő községek kisded templomaiban. 
A hosszú szerpentineket keresztező gyalogcsapásokon 
siettünk le a hegyoldalról s betekintve a gleccser ka
puba, honnét a Rhone-folyó tör elő, rövid idő múlva a 
gletschi vendéglő kényelemmel berendezett éttermében 
pihentük ki a délelőtti séta fáradalmait.
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A BERNI FELFÖLDÖN.

Gletschból (1761 m.) délután1/2 3-kor indultunk 
meg a vendéglő mögött kanyargó országúton, mely 
nemsokára kétfelé ágazik. Egyik a Rhone völgyében 
fekvő Brigbe vezet, a másik a Grimsel-hágón át Meí- 
ringenbe visz. Mi az utóbbit követtük s az emelkedő 
úton rövid idő múlva mélyen magunk alatt hagytuk a 
zabolátlan hegyipatakot, mely pajzánul rohan tovább 
sziklamedrében. De hisz viszontlátjuk még mi azt meg
komolyodva, megnövekedve, a mint már lassan höm- 
pölygeti szürkésszinü vizét a genfi tó felé.

Utunkban soká kísér a Rhone-gleccser látképe, 
mely emelkedésünkkel mindinkább föltárul s távolodá
sunkkal mindinkább hasonlít egy jégfolyóhoz, melynek 
nincsenek sem barázdái, sem jégoszlopai, mely csende
sen folydogál a Galenstock és Dammastock ölében. 
Mintegy 2 órai séta után érjük el a Grimsel-tetőt 
(2164 m.), mely a Haslí-völgyet Felső-Wallissalköti össze 
s határt képez Bern és Wallis közt. A tetőről igen 
szép kilátás van a Wallisí Alpesekre, különösen a 
Fíasteraarhorn félelmes csúcsára, a Schreckhorn szikla
bástyáira, s a Nágelis Grátli szakgatott nyergére.

Erős küzdelem színtere volt 1799-ben a Grimsel- 
nyereg a franciák és osztrákok közt folyt hadjáratban. 
A tetőt az osztrák hadak tartották megszállva s a 
Hasli-völgyből közeledtek a franciák, kiket egy ben- 
szülött a Nágelis Grátli szíklaszakadékain át az osz
trákok háta mögé vezetett, úgy, hogy ezek véres ütkö
zet után hadállásaikat kénytelenek voltak feladni és 
Wallisba visszahúzódni. A hegynyergen fekvő kis tóba 
dobták az elesettek holttesteit s állítólag innét vette ma 
is használatos Todtensee nevét.

A tetőről egy darabig még a postauton megyünk 
s nemsokára föltűnik mélyen alattunk a Hospiz, a 
Grimsel-tó mellett, körülvéve egy kopárságában és vad
ságában is megragadó hegykoszorú által, melynek szirt- 
falain a növényi életnek nyomára sem akadunk. Mere-
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dek úton ereszkedünk le a völgykatlanba, hol a Hospiz 
épületei állnak a kis tó mellett, melynek színét a benne 
visszatükröződő sötét szirtfalak egész feketévé teszik.

A Hospiz, mint a nagyobb schweizi menedékházak 
ha nem is fényesen, de kényelemmel van berendezve; 
jó szobái, szép étterme, tágas mellékhelyiségei hosszabb 
tartózkodásra is alkalmassá teszik, azért mi is itt töl
töttük a nap visszalevö részét, kisebb sétákat téve a fel
hőkbe szökő hegyek katlanaiba, hol mély bepillantást 
nyerhetünk azok rejtelmes szépségeibe.

Reggel megint esőre ébredtünk s azért csak 8 
órakor indultunk meg a csatakos úton. 9 óra tájt ki
derült az idő, föltárultak előttünk a vad völgynek ed
dig elfödött szépségei. A jégárak által több helyen si
mára csiszolt gránit falakba galériák vannak vágva, 
melyek az utat lavinák ellen védik; a magasból fá- 
tyolszerü vízesések hullanak alá s gleccserek jégtöme
gei világítanak le a hegyekről, míg mellettünk a mély
ben az Aare-patak habjai sietnek hangos zúgással szik
lamedrükben. Később a vidék barátságosabb lesz; elő
ször csak törpefenyő, meg havasi rózsa, később már 
dúsabb növényzet ad életet a kővilágnak.

Az út egyik legszebb pontja a Handegg-Fall, hol 
az Aare patak 75 m. mélyre ugrik le szűk sziklaágyá
ban, minden hangot eltompitó rettenetes tombolássaí. 
S fokozza a vízesés szépségét, hogy esése közben egy 
erős hegyipatak: az ezüstfehér Aerlenbach ömlik az 
Aareba s ennek vize is segít szaporítani a lebukó zu- 
hatagot, mely párával tölti meg a levegőt. A Handegg- 
Fallt sokan a Rajnaeséssel állítják egy sorba, a mi 
bár túlzás, de azért „az Alpesek egyik legszebb vízesése“ 
nevet méltán viseli.

A mindjobban táguló völgyben !/2 11-kor értük el 
Guttannent, a völgy legmagasabban fekvő falucskáját, 
s lejebb a Hasli-völgyben Innentkirchent, mely már csak 
626 m. magasan fekszik. Az előző napi séta, meg a mai 
1200 m. ereszkedő megviselte lábainkat s mikor 2 órai 
pihenés után d. u. 3-kor újból útra keltünk, keservesen 
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éreztük megfeszült izmainkban azt a sajgó fájdalmat, 
melyet első túrák után rendesen tapasztal a hegymászó.

A falutól nem messze van az Aare folyó szur
doka (Aareschlucht), mely a vidéknek egyik legszebb 
természeti ritkasága. A 3—400 m. magas sziklafalak 
által képezett keskeny szoroson folyik keresztül az 
Aare, gyakran 2 méternyire összeszűkülve11/2 kilomé
teres útjában. A meredek sziklafalak, melyeken szépen 
készített karzatok vannak elhelyezve a víz fölött, pár 
száz méteres magasságukkal mintegy óriás boltozat fö
dik el némely helyen a szurdokot, sőt annak végén egész 
barlangszerű üreget vájt magának a rakoncátlan hegyi 
patak. Ez a barlang képezi az egész szakadéknak leg
szebb, de egyúttal legfélelmesebb részét s itt nappal is 
villamoslámpák égnek s a viz fölé kiugró karzatokról 
azoknak fényénél gyönyörködhetünk a zuhogókban. 
Bármilyen szép is ez a vad kép, mégis örültünk mikor 
kijutottunk a napvilágra, hogy felmenjünk még a Rei- 
chenbach-patak vízeséséhez, mely 4—500 m. magas
ságból rohan le az Aare völgyébe, három szép esést al
kotva futtában. Vasút is visz föl a legfelső eséshez, de 
a látvány amit nyújt, különösen, ha már utunkban a 
Handegg-fallt láttuk, alig éri meg azt a 112 francot, a 
mit a fogaskerekűn fizetni kell; a gyalog való fölme
netel meg éppen nagy áldozat volt részünkről az egész 
napi gyaloglás után.

Este 7 óra tájt értünk be Meiringenbe, honnét 
következő nap d. e. vonaton Brienzbe és a ha
sonlónevű tón Interlakenbe hajóztunk. A14 km. hosszú 
s átlag 2 km. széles tavat erdős hegyek és sziklafalak 
köritik.

A brienzi és thuni tavakat összekötő csatorna 
mellett fekszik Interlaken, a leglátogatottabb turista
központok egyike, hol évenként az idegenek ezrei for
dulnak meg, de különösen mint nyaralóhelyet keresik 
föl a tehetősebbek, hisz szelíd klímája és változatos 
szép vidéke épen ennek a célnak felelnek meg leginkább.

Sétányait nem annyira emberi kéz, mint inkább 
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a természet tette páratlanul széppé. Leglátogatottabb 
sétaútja a Höheweg, melyet hatalmas diófák lombjai 
tesznek árnyékossá s a horinét remek kilátás nyílik a 
Jungfrau hókoronájára, melyet rózsaszínre festenek a 
lenyugvó nap sugarai. A sétány egyik oldalán a leg
szebb szállodák emelkednek, de a másik oldal szabadon 
van hagyva, nehogy elfogják a hegyekre nyíló kilátást, 
a mi sokat rontana e hely szépségén. Itt van a Kursaíon 
is, hol esténként hangversenyekkel és pompás tűzijá
tékok vakító látványával szórakoztatják a vendégeket. 
Fényes kereskedései nagyvárosokra emlékeztetnek; szi
var és dohány kirakatai meglepők, s bár tudjuk, hogy 
minőség tekintetében nem sokat érnek, még is sietünk 
ellátni magunkat a szépen kiállított szivarokkal és 
cigarettákkal.

Csomagunkat innét Genfig postán küldöttük előre, 
hogy gyalogtúráinkon mennél kevesebbet kelljen ma
gunkkal vinnünk. Nem kell itt szállítólevél, sőt feladó 
vevényt sem kap az ember. Egyszerűen átvette a posta
hivatalnok a kis kézitáskát, beírta a naplóba, azzal 
el volt intézve minden, s csomagunkat pár nap múlva 
fennakadás nélkül megkaptuk a rendeltetési állomáson.

Interlaken környékén legszebb kirándulás a Grín- 
delwald-Scheidegg-Lauterbrunneni körút, mely a berni 
Alpesek hegyóriásai közé viszi az utast.

A vonat átszeli az Interlaken mellett elterjedő kis 
síkságot s bekanyarodik egy erdős hegyoldalak által 
alkotott völgybe, hol a Lauterbrunnen és Grindelwald 
felől jövő két Lütschinen-patak egyesült habjai sietnek 
a brienzi-tó felé.

Zweílütschinen állomásnál kétfelé ágaznak a sín
párok ; egyik Lauterbrunnen-felé tart, a másik Grindel- 
waldba kanyarodik. Mi az utóbbi utat választottuk. 
Erre már fogakkal kapaszkodnak a vonat kerekei a 
sínekbe s 400 m. magassági különbséget kell a gépnek 
legyőznie Grindelwaldig, mely Í04Í m. magasságban 
fekszik. A kis falút egyenletes éghajlata miatt sokan 
választják állandó nyaralóhelyül, de mégis legtöbb az
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átutazó vendég, a kiket a gyönyörű vidék, a szép ki
rándulások és a hely remek fekvése vonz ide. Három 
hegyóriás zárja el a völgy déli részét: az Eiger, a 
Schreckhorn és a háromcsúcsú szakgatott Wetterhom, 
melyek között két gleccser húzódik le a völgybe s ezek
ből ered a Fekete-Lütschine.

Egy sétát tettünk a felső gleccserhez s a követ
kező vonattal folytattuk a hegyipályán az utat föl a 
Scheideggre. Itt már más szerkezetű gépek viszik föl 
az utast, a kinek szemei előtt az út folyamán mind
jobban föltárul a grindelvaldi völgy szép látképe. A 
meredeken emelkedő pályán félő érzés szorítaná el az 
ember szivét, ha nem lenne arról meggyőződve, hogy 
minden intézkedés meg van téve az utazás biztosságára 
nézve. 5/4 óráig megy a vonat s 81/2 km. hosszú útján 
1028 m. magasságra kúszik föl, míg elér a KI. Scheí- 
deggi állomásra (2069 m.), hol a berni felföld legimpo
zánsabb hegytömegeinek közvetlen közelében találjuk 
magunkat.

Az előtérben emelkednek az Eiger, a Mönch és 
a Jungfrau a Silberhornnal a maguk megragadó fön- 
ségében. Oldalaikról jégárak ereszkednek le, s ezeknek 
lefolyása szaporítja a Trümmelpatak vizét; hóleplük és 
jégfalaík fehér színétől élesen elütnek a meredek részek 
sötét szirtfalal, a honnét lecsúszik a hótafcaró. Ezekhez 
csatlakoznak jobbról a Grosshorn, aBreithorn, aSchilt- 
horn, — balról a Schreckhornok és a Wetterhorn meg 
a többi megszámlálhatatlan Horn, melyek együttesen 
képezik azt a gyönyörű hegyláncot, melyet berni Alpe- 
seknek nevezünk.

KI. Scheídegg állomásról indul ki a Jungfrau- 
vasút, Európának legmagasabb fekvésű pályája, mely 
befejezése után oly magas pontra viszi föl az utast, 
hova eddig sok fáradság és veszély közepette is csak 
kitartó és bátor turista juthatott el. A vasút csak első 
szakaszában megy künn a napvilágon, azontúl a szikla
falba robbantott galleríákon húzódik végig. így bizto
sítva van egyrészt a szilárd alépítmény, másrészt meg
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a pálya sincs kitéve az időjárás viszontagságainak. 
Eismeer állomáson túl is a Mönch sziklaoldalában fú
randó alagúton vezetik a vonatot, mely 6.6% emelke
déssel visz föl a Jungfraujochig (3396 m.), hol kettős 
állomást terveznek. Egyik délfelé fog nézni az örökös 
hó- és jégvilágra, a másik észak felé az erdős közép
hegységekre s le a buja növényzetű völgyekbe. Innét 
25% emelkedéssel a 4093 m. magasJungfrau állomásra 
fogják vezetni az acélsíneket, honnét egy 73 m. hosszú 
felhúzóval érnék el a csúcsot, hol elvesző mélyben lát
hatjuk majd magunk alatt az emberlakta világot. S 
hogy ez meg is fog történni, hogy az emberi elmének, 
az észnek e nagy munkája rövid idő alatt valóra válik, 
abban alig kételkedhetünk, ha látjuk, mit valósított 
meg eddig is a mérnöki tudomány, mely a mind ma
gasabbra vezető schweizi hegyi vasutak építésével fejlett
ségének már oly sok fényes bizonyságát adta.

A scheídeggi állomástól déli irányban emelkedik a 
hómentes Lauberhorn (2475 m.), melyre elég kényelmes 
út vezet % óra alatt s a honnét még fokozottabban 
szép a kilátás, mert innét áttekinthetjük a szép lauter- 
brunneni völgyet is, a brienzi- és thuni tavakkal és 
Interlakennel együtt.

A Lauberhorn csúcsáról egyenesen a wengem- 
alpi állomáshoz sétáltunk le a Trümmelbach szaka- 
dékos medre mellett, melybe a gleccserek patakjai 
ömlenek nagy esésekben. Lejövet egy lavina omlás
nak is közvetlen szemlélői voltunk s valóban pom
pás látvány volt a mint az óriási hótömeg nagy 
robajjal szakadt le felhőkben trónoló magaslatáról az 
alanti régiókba.

Wengernalp állomástól kezdve újból a vasutat 
vettük igénybe, mely gyepes hegyoldalon ereszkedik le 
Wengen nyaralótelepig, mely alatt félelmes mélységben 
húzódik a lauterbrunneni gyönyörű völgy. S vonatunk 
éleshajlású szerpentinekkel, hatalmas viaduktokon át, 
ebbe a völgybe is bemerészkedik, hol 6—700 m. magas 
sziklafalak között terül el a hosszan elnyúló Lauter-
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brunnen falucska, melynek különös bájt kölcsönöz a 
függélyes sziklafalon 300 m. magasságból lefolyó fá
tyolszerű vízesés.

A GEMMI-HÁGÓ.

Egyike a legszebb schweizi átjáróknak, mely tájképi 
szépségeivel bőven kárpótol azért a csekély fáradságért, 
melyet bejárására fordítunk.

Interlakenból a thuni-tón hajóval mentünk Spiezig, 
a tó partján regényesen fekvő községig, melynek szép 
fekvésű kis kastélya uralja a környéket. Spieztől kis 
szárnyvasút vezet a 15 km-nyire fekvő Frutigenig, hon- 
nét még kocsin lehet tovább mennünk, ha időt akarunk 
nyerni. Nem is érdemes a poros országúton 13 km-t 
gyalogolni, mert a vidék erre még nem nyújt annyi 
szépet, a mi felejtetni tudná velünk az erős kocsiköz
lekedés által előidézett kellemetlenségeket.

Siettünk helyet keresni a társaskocsíban, de az 
élelmesebbek azokat már távirati úton lefoglalták s így 
nem maradt más hátra, mint az úton szerzett két né
met ismerőssel egy landauert bérelni, melyért eléggé 
megzsarolt a mindenütt egyforma fiakkeres élelmesség.

Az út a falún túl bekanyarodik a Kanderthalba, 
melyet jobbról az Elsighorn, balról a Gerihorn szegé
lyez, mig velünk szemben, távol délen, az Aítels és 
Balmhorn hó- és jégmezői mutatják további útirányun
kat. Rövid idő múlva elhagyjuk a tellenborgi romokat 
s barátságos vidéken, sok helyütt fenyvesek között ér
jük el a Blausee-i vendéglőt, melytől pár percnyire szép 
fenyveserdő keretében a festői Blauen-See kék tükre 
csillan meg. Persze a schweizi élelmesség itt is meg
adóztatja a turistát 1 franc erejéig.

Elmegyünk a felsenburgí romok mellett is és erős 
emelkedővel közeledünk a völgy végéhez — sok helyen 
mellettünk zuhog a vad hegyipatak örvénye — s mikor 
a tetőn fekvő Bühlbadhoz közeledünk, föltűnik az a 
gyönyörű hegykoszorú, mely a hosszan elnyúló Kan- 
dersteg községet körülzárja és a melyre a búcsúzó nap
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utolsó sugarai terítettek aranyos fátyolt. Ott emelked
nek keleten a Blümlisalp hatalmas hófalai s a Doíden- 
horn jégsziklái, délkeletnek a kopár Fisistock közel 
3000 m. magas csúcsa tör a magasba, míg délnek a 
Gellihorn fogja el kilátásunkat a távol havasok ko
ronáira.

A község szétszórt házai mintegy 3 km-nyire 
nyújtják ki a falút, pedig kényelmes szállodáin kívül 
alig van benne pár ház. Úgy körül van véve hegyek
kel ez a vadregényes katlan, mintha kijárása se lenne, 
hisz a beletorkolló Öschinenthalt is 2—3000 m.-re 
emelkedő hegyek szegélyezik. És ez a világtól elzárt- 
nak látszó kis falú nyáron mégis élénk idegenforga
lomnak a középpontja, mert a Gemmin átjáró turistá
kon kívül állandó vendégek is élénkítik.

Kandersteg kiválóan alkalmas turista-központ; a 
közeli hegycsúcsok sok szép kirándulást kínálnak az 
alpinistának, meg aztán igen szép sétát lehet tenni a 
Gemmitöl és Gasterenthaltól eltekintve, föl az Oschi- 
nenthalba, a hasonlónevü tóig, az alpesi tavak ez egyik 
legszebbikéíg, melynek 1600 méter magasan fekvő tük
rébe a Doldenhorn és Fründenhorn meredek szirtfalaíról 
lehulló vízesések habjai ömlenek.

Reggel 3/4 6-kor pompás szép időben indultunk a 
Gemmi felé. Üde zöld pázsiton kezdjük meg a sétát, 
de már egy negyed óra múlva erősen emelkedő szer
pentinek vezetnek a fenyvesek között, a völgyet be
záró Gellihorn oldalán fölfelé. Jobbról hagyjuk az 
Üschínenthalból jövő Alpbachot s körülbelül 2 órai 
emelkedés után szép platót érünk, hol pompás fenyő
erdő szegélyezi a jókarban tartott s alig emelkedő 
utat, mely a nagy mélységben alattunk elhúzódó Gas- 
ternthal fölött vezet el. Érdekes völgy ez a maga ko- 
párságában s megkapó bepillantásunk van innét felül
ről annak néma élettelenségébe. Fenekét a gleccser
vizekből összegyülemlett Kander-patak szalagjai szelde- 
lik keresztül, melyeket a magasból csak kis vízesések
nek nézünk; oldalait bizonyos magasságig még fenyő
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erdő borítja, de azon túl csak holt szíklavílág van, me
lyen a gyakori lavinaomlások nyomai láthatók. Ez az 
istencsapás gyakran látogatja meg ezt az elátkozott 
vidéket, éppen azért februártól pár hónapig, mikor a 
legtöbb lavinaomlás van, az ottani kisszámú lakosság 
elhagyja kunyhóit s csak szénakaszálás idején tér is
mét oda vissza.

Utunk innét túl a Schwarzbach mély völgye fö
lött vezet, folytonos szép visszapillantással a Dolden- 
hornra, mig előttünk balról az Altels 3636 méteres 
csúcsa emelkedik. Erről a hegyről történt 1895-ben az 
a gleccseromlás, melynek a Spittelmatton (igy nevezték 
az ott volt rétséget) egy pásztortanyának 160 jószágá
val együtt 6 ember is áldozatul esett, s a több négy
zetkilométerre terjedő fensík, melyre mintegy 5 millió 
köbméternyi jég- és törmelék zuhant, ma egy szikla
temető, amit házmagasságnyíra beföd az omladék, mely 
fogalmat nyújthat a hegyszakadás borzalmasságáról. 
Egy síremlék kéri ott a turista imáját az áldozatok 
lelkiüdvéért.

Vad sziklavilágon megyünk aztán még át, mig 
2067 méter magasságban Schwarenbach turista-szállót 
érjük, mely előtt egy kis tó fekszik a sziklaágyban. 
Megpihentünk a 3 1/4 órai gyaloglás után a vendéglő 
kis éttermében, honnét még vagy 200 métert kellett 
emelkednünk, hogy elérjük a 112 órányi távolságban 
fekvő Daubenseet. (2214 m.) Kopár sziklák közé ékelt 
fensikon fekszik a 2 km. hosszú tó, mely a Wildstru- 
bel és Daubenhorn gleccsetvizeinek gyújtőmedencéje s 
átlag az év 3/4részén be van fagyva. Alig 3 km. tá
volra van innét a Gemmi kettős csúcsa, hol már a 
hágó tetejét (2329 m.) érjük, s igy csekély fáradsággal 
juthatunk a tetőn épült vendéglőhöz, honnét a legszebb 
látképek egyike tárul a szemlélő elé.

Majdnem függélyesen ereszkedik le a sziklafal az 
alanti völgybe, hol a zöld pázsit közül, lábaink alatt 
közel 1000 méternyire emelkednek ki a leuki fürdő
telep piros tetejű házikói abban a szép völgyben, melyet
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a Dala-gleccserböl lefolyó hasonlónevű patak szel ke
resztül. A völgyet szegélyező 2000 méteres hegysorok 
mögött, a távoli Rhone-völgyön túl, emelkedik a 
wallísi Alpesek gyönyörű lánca, melynek havas ko
szorúja élesen válik el az ég kékjétől a júliusi nap
fényben. Ott emelkednek a Míschabelek, a Monte 
Rosa, a Barrhorn, a Weisshorn, a Matterhorn gyö
nyörű csúcsa, a Dent Blanche, Daubenhorn stb. elra
gadó képpé egyesülve a tiszta azúrban. Egy tájékoz
tató tábla ad fölvilágositást a körképről s teszi igazán 
élvezetessé a szemlélődést.

A nyeregről a körülbelül 600 m. magas függélyes 
sziklafalon, az alanti völgy felső terraszára keskeny 
gyalogút vezet le, mely az alpesi utak egy csodálatos 
remeke. A mintegy 112 m.széles és 3 1/2 km. kosszú 
utat, mely majdnem egész hosszában a sziklafalakból 
lett kirobbantva, Bern és Wallis kantonok építették 
1736—41-ig. A kéményszerű szakadékba sok helyen csi- 
gaíépcsöszerűen van bevájva az ösvény, melyet a ve
szélyes helyeken nem sok biztonságot nyújtó rozoga 
korlátok szegélyeznek. A sok kanyarodás következté
ben, ha pár lépésre elmaradunk egymástól, az előre
mentet már elvesztjük szemünk elöl s ebben leli ma
gyarázatát az is, hogy a szembejövők — bár hosszú 
időn hallják a beszéd hangját, vagy a lépések által 
okozott zajt — csak a találkozás pillanatában látják 
meg egymást.

A íemenetel teljesen veszélytelen ugyan, de gyenge 
idegzetűeknek még sem ajánlatos az itteni séta, mert a 
rettenetes mélységek és szakadékok, melyek fölött az út 
elhúzódik, erős idegzetű emberre ís hatással vannak s 
ezt még csak fokozza az út egyik kanyarodásánál el
helyezett márványkereszt, mely az 1861-ben itt lebukott 
d'Arlíncourt grófnő emlékére van felállítva.

Bár most ís félelmes a lejárás, de mi ez ahhoz 
képest, mikor épített út hiányában sok helyen a szik
lafalakhoz erősített létrákon másztak föl az emberek. 
Ma is látni fönn egy meredek sziklakamin oldalában
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azt a barlangszerü üreget, a hol a vámőrök tanyáztak 
s a hova szintén csak létrán lehetett eljutni. Ettől a 
barlangtól a kamin túlsó oldalán folytatódó nyaktörö 
ösvényhez egy keskeny hid volt áttéve s ha azt a 
vámőr barlangjába visszahúzta, csak madár mehetett 
egyik oldalról a másikra.

Mikor a meredek sziklafalon leértünk, még egy 
hosszú, törmelékkel borított darabon kellett átmennünk, 
hogy belejussunk abba a kis fenyvesbe, melynek ár
nyékában oly jól esett a pihenés a nagy hőségben.

Délután 2 órakor értünk Bad-Leukba miután 
reggel óta Kanderstegböl föl a Gemmi-ig 1159 m-t emel
kedtünk, míg a tetőről idáig 918 métert ereszkedtünk s 
a vasúti állomásig vissza volt még 788 méter ereszke
dés. — A hegy tövéből visszatekintve az elhagyott 
Gemmire, szinte elképzelhetetlennek látszik, mint le
hetett utat építeni ezen a 600 métert meghaladó ma
gasságú sziklafalon . . .

A leukí (franciául Louéche) fürdő, melyet vallisi 
Badennek is neveznek, bőrbetegségek és rheumatismus 
ellen ad gyógyulást. A vendégek naponta pár óra hosz- 
szat ülnek a fürdő vizében s hogy idejük gyorsabban 
teljék: a közös-fürdők vízfelületén kis asztalkák úsz
kálnak, telve könyvekkel, újságokkal s más szórakoz
tató eszközökkel. A fürdőt különösen schweízíak láto
gatják, de sok a francia és olasz is; átlag 700—800 
fürdővendég fordul meg évente a kis falu faházai közé 
ékelt kényelmes szállodákban és fürdőházakban, hogy 
a fürdő jó hatásán kívül a pompás vidéket is élvezze, 
mert ezen kívül alig találni itt mást.

Érdekes, hogy abban a völgy katlanban, melyben 
a fürdő fekszik, s melyet a déli oldal kivételével min
denütt hegyóriások zárnak be, nyár derekán is már 
délután 5 órakor búcsút mond a falu lakóinak a Gemmi 
sziklafalai mögé lebukó nap utolsó sugára.

A fürdőből szép országút vezet a Dala mentén a 
Rhone-völgyben fekvő Leuk városba s az attól 11/2 
km-re fekvő vasútállomásra. Utunk elejéről vísszate-
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kintve pompásan érvényesültek a Ríndhorn és Balm- 
horn szép csúcsai hó- és jégmezőikkel. Egy helyen a 
Dala félelmes szakadékát hatalmas vashid őleli Át, 
melyről pompás kilátás van a völgyre s a rettenetes 
dübörgéssel tovarohanó hegyipatakra, mely a Rhone 
felé siet. A szerpentineket több helyen átszelő gyalog
csapásokon rövidítve az útat, 2 órai séta után, este 
1/27 óra tájban értünk le az állomásra, hol szerencsé
sen elértük a gyorsvonatot, melyen Visp-be utaztunk.

A GORNERGRAT.
Vísp, a Zermattba vezető vasút kezdő állomása, 

a Visp-völgynek a Rhone-völgybe szögelésénél fekszik 
s hátterét a Mischabel-csoportnak egyik végnyulványa: 
a 3802 méteres Balfrin uralja. Innét indul ki a hegyi 
vasutak egyik legszebbike a turisták és Alpesbarátok 
Mekkájába: Zermattba.

Minden oldalon hófödte hegyóriások emelkednek, 
fenséges képcsoportokat alkotva; a szirtfalakról hegyi
patakok rohannak le a Visp-be, mely mellett órák 
hosszáig kanyarognak a sínpárok s a vad hegyipata
kok zajos dübörgésével kel versenyre a mozdony ziháló 
tüdője.

Stalden állomáson túl a völgy kétfelé ágazik, — 
DK-nek húzódik a Saas-völgy, hol a Mischabelek tö
vében fekszik a divatba jött Saas Fee nyaralótelep, — 
DNy-nak a zermatti völgy terül el, melybe vonatunk 
kanyarodik.

Gyönyörű errefelé a pálya, különösen vasútépí
tés tekintetében. Magas hidak karolják át a szakadé
kokat, hol habzó hegyipatakok tajtékos vize rohan le 
a Visp-be, mely a fenék sziklatömbjein megtörve sok
szor házmagasságnyira szökik fel, csillámló vizét újból 
visszahullatva az örvényző tömegbe. A völgyet szegé
lyező hegyek némely helyen annyira összeszorulnak, 
hogy vonatunk csak a sziklákba robbantott nyilásokon 
tud tovább kúszni s a folyó is 50—60 méter mély szű
kületben rohan tovább.
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Kalpatránon túl, fönn a magasban, Emd község 
kis temploma és házikói állnak oly meredek parton, 
bogy példabeszéd szerint itt is, mint Stilfs-hen, Dél- 
Tírolban, télre a tyúkokat is jégpatkóval kellene el
látni. Itt van egyúttal Schweiz legmagasabban fekvő 
(1180 m.) szőlőkulturája is.

Elhagyva St. Niklaust, egy magasabb terraszon 
föltűnik az impozáns Breíthorn, oldalt a Weisshorn- 
gleccser, meg a Festiglen jégmezői s pár szép vízesés 
ezüst szalagja. Minél tovább jutunk a hegyek közé, 
annál több hó- és jégmező kerül elénk. Odébb egy 
hegyomlás nyomait látjuk, mely régente egy egész fa
lut temetett maga alá. Az egyes állomásokon nyaralók 
csoportjai várják nagy erőfeszítéssel döcögő vonatunkat, 
mely több helyen kénytelen fogaskerekeit is igénybe 
venni, hogy az erős emelkedést legyőzze. Visp és Zer
matt közt 955 m. a magasság különbség s így nem 
csoda, ha a 35 km. hosszú utat 21/2 óra alatt futja 
meg a vonat.

További utunkon az alkony derengésében fölcsíl- 
lámlanak még a Theodulgleccsernek és a Schallhorn- 
nak jégmezői is, s végre föltűnik a maga félelmes 
nagyságában és kívánatos borzalmasságában a Matter
horn (Mont Cervín), mely úgy emelkedik Zermatt fö
lött, mint egy óriási pyramis.

A mint a vonatot elhagyva az omnibuszok töm
kelegén keresztül a kis faluba kerülünk, élénk élet 
tárul elénk, hisz oly sok idegen fordul meg itt gyö
nyörködni a Gornergrat fenséges panorámájában.

60 év előtt Zermattot alig kereste föl valaki. 1839- 
ben tett följegyzések szerint 12 látogató fordult meg ott. 
1891-ben, mikor a Visp-Zermatti vonal megnyílott, 20 
ezer idegen kereste föl, mig most évente 150 ezer utas 
fordul meg vendéglőiben. Természetesen ez az óriási 
idegenforgalom megdrágítja az életet, de az is bizonyos, 
hogy fényesen berendezett szállodáiban minden kényel
met megtalál az ember.

Mily változás ez ahhoz képest, mikor az első
8 
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kutató — Saussure — 1793-ban a Matterjochróí Zer- 
mattba ereszkedett s alig tudott nagyszámú vezetőinek 
s hordárainak élelmet teremteni. S habár ezt az átjá
rást hadi célokból használták már azelőtt is, mégis 
Zermatt elhagyott kis falu volt, távol minden kultúrá
tól, s csak erre járó bányászok, botanikusok, geológu
sok ismertették először.

1839-ben a községi orvos engedélyt kapott arra, 
hogy az idegeneket elszállásolja s ezen célból házát ki
bővíttette s 3 ágygyal fölszerelve azt Hotel Monte Ro- 
sának nevezte el. Ebben az időben 10—12 látogatója 
volt évenként. Mikor az angolok kezdték látogatni a 
Monte Rosa lábánál fekvő „gleccser-paradicsomot“, 
1855-ben épült föl a Hotel Mont Cervin 14 ágyra be
rendezve. Ugyanezen évben mászták meg először a 
Monte Rosa legmagasabb ormát, a 4638 m. magas 
Dufour-csúcsot s ez az esemény nagy lendületet adott 
Zermatt látogatottságának, hol nyaralók is kezdtek 
megtelepedni s nagy szállodák épültek nemcsak a falu
ban, de fönn a Riffelalpon, Riffelbergen és a Schwarz- 
see mellett is.

Zermattot méltán nevezik Schweiz gyöngyének, 
mert fekvésével, de különösen szép környékével rászol
gál erre a jelzőre. Mint turista-központ tán egyetlen a 
maga nemében, a mi nem is csoda, hisz innét kényel
mesen, vasúton juthatunk el olyan ponthoz, hol a leg- 
nagyobbszerübb hegyi panorámák egyike tárul elénk.

A Visp-Zermatti vasútnak 1891. julius 6-án tör
tént megnyitása után szükségképen következnie kellett 
a gornergrati pálya építésének is. 1890. augusztus 22-én 
kérte erre az előmunkálati engedélyt Heer-Betrix, kit 
azonban az 1892. január 30-án kiadott engedély már 
nem talált életben. Helyébe örökösei léptek Imfeld 
mérnökkel élükön, de ez a Montblanc fölvételi mun
kálatainál súlyosan megbetegedvén, az engedélyt 1894-bea 
Haág Ágostonra ruházta át, a ki egy épitőcéggel szö
vetkezvén még ugyanazon évben elkészítették a hegy
ség domborművű térképét s ezen tanulmányozták a
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vonal irányát és számíthatták a költségvetést. A 9 km. 
hosszú pálya építési költségei 3’5 millió, a kezelési 
költségek évenként 84 ezer frankra lettek előirányozva. 
Eleinte sodrony és fogaskerekű kevert rendszert tervez
tek, de ennek költséges volta miatt később tisztán a 
fogaskerekű mellett maradtak.

A pálya a Visp-Zermatti vasút állomásáról kiin
dulva átszeli a völgyet s áthidalva a Vísp folyót a 

fenyves hegyoldalon kanyarodik föl a Riffelalpig. A 
pályának műszaki tekintetben ez a legszebb része. Itt 
két hatalmas híd van; egyik 24 méteres ívvel a Vis- 
pen vezet keresztül, a másik két 50 m. magas falazott 
oszlopon nyugszik és három egyenkint 28 méteres nyí
lásával a Fíndelen-patakot öleli át. Ugyanezen a részen 
négy alagutat is találunk, melyek közül három kemény 
sziklába van fúrva, a negyedik 200 m. hosszú és egész 
végig boltozott.

A Riffelalpon túl a nagy magasság legyőzésére 
nagy ivekben kanyarodva megy fölfelé a vonat, hogy 
túl ne lépje a tervbe vett 20% maximális emelkedést. 
Görbületeknél a legkisebb ív sugara 80 m. A hajtóerőt 
a hasonlónevű gleccser lefolyásátképező Fíndelen-patak 
vize szolgáltatja, mely pontos mérések szerint nyáron 
15000, télen 3500 liter vizet szolgáltat másodpercenként 
s a villamos gépekben mintegy 1000 lóerőt fejleszt.

Az egész utazás Zermattól a Gornergratig, bele
számítva a közbeeső két állomáson való 5—5 percnyi 
ídőzést is, 1% órát vesz igénybe. A motorgép egyszerre 
két kocsit visz föl, melyekben összesen 100—110 sze
mélynek van helye, s miután a viteldij oda és vissza 
váltva a jegyet 18 francba kerül, azért egy vonat uta
saitól a főídényben, mikor a kocsik rendesen megtel
nek, 1800 francot lehet számítani.

Az építést 1896. május havában kezdték meg a 
Vísp- és Findelen-patakokat átkaroló hidak alapozásá
val. A kedvezőtlen esős nyár nagyon hátráltatta a mun
kálatokat, szeptemberben pedig a nagy havazások miatt 
azt a szabadban be is kellett szüntetni s csak az alag-

8+
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utakon dolgozhattak. A munkások részére az alagutak 
nyílásainak közelében fabarakkokat építettek kétszeres 
fafalakkal, melyeknek köze mohával volt erősen ki
tömve. Minden barakk 35—40 ember számára készült 
s állandóan fűtve voltak. így töltötte 2000 m. magas
ságban a telet 150 ember, akiket Zermattból kellett 
élelmezni. Az alagutak ezen a télen el is készültek. 
1897. áprilisban kezdték meg újból a külső munkát. 
Sokszor 6 méter magas hóréteget kellett előbb ellapá
tolni, hogy tovább dolgozhassanak. Ekkor már 1100 
ember sürgött-forgott hangyaszorgalommal.

Körülbelül 2700 m. magasságig nem volt baj ; 
az egészségi állapot semmi kívánnivalót nem hagyott 
fönn, de ezen a magasságon túl már a hegyi betegség 
jelenségei mutatkoztak az embereken és a RoterBode- 
nen túl munkabírásuk l/3 részre szállt alá. Csak a gon
dos ellátás és az állandó orvosi felügyelet tette lehe
tővé, hogy 3000 m. magasságban a munka meg nem 
szakadt. A két évig tartott munkálatoknál összesen 
2400 munkás vett részt.

A pálya állomásai: Zermatt (16O7’6 m.)
4’023 km-re Riffelalp (2212’8 m.)
2’445 km-re Riffelberg (2584’8 m.)
2’554 km-re Gornergrat (3018’7 m’)

A villamos vasút nyugodtan, minden zökkenés és 
rázás nélkül futja meg ezt a 9 km-es pályát, melynek 
emelkedésével látókörünk is mindig szabadabbá lesz s 
percről percre uj képek tárulnak föl előttünk.

Lenn a zermatti völgyben nem is gondolná az 
ember mily felséges képet takarnak el a másfélezer 
méteres előhegyek, de ha fölemelkedünk a Riffelberg 
platójára, hol már a gleccserek világa kezd kibonta
kozni, meglepetve tapasztaljuk, hogy a világ egyik leg
szebb alpesi panorámája tárul ki előttünk.

Emelkedésünkkel a Matterhorn is folyton nőni 
látszik a maga nagyszerűségében s mellette ezüst fal
ként jelennek meg a Dent Blanche és a szakgatott 
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Rothom hatalmas gleccsereikkel, majd a Weísshorn 
büszke pyramisa is előtűnik egész szépségében. Fölebb 
érve a Breíthorn és Monte Rosa ütik át fejüket a szik
lafal mögött, mely eddig eltakarta azokat s percről- 
percre jobban kitárul előttünk az a nagyszerű pano
ráma, melynek párját alig találni.

A hogy a végállomáson elhagytuk a vasúti ko
csit, az éles hegyi levegőben siettünk föl a Riffelberg 
előrenyúló sziklaélére, mely a jégvilág közepén, a Gor- 
ner- és Findelen-gleccserek közt emelkedik ki, belátást 
engedve annak csudálatos életébe.

Ebben a 3136 méteres magasságban egy megfa
gyott világ közepén állunk; körülöttünk csak szikla, 
hó és jég. Szemben velünk s fölöttünk még mintegy 
1400—1500 méterre emelkednek a hatalmas Breíthorn 
(4171 m.), ettől balra a Zwillingek (Castor és Pollux), 
majd a Lyskamm 4536 m-es orma és Európának a 
Mont Blanc után legmagasabb hegye: a Monte Rosa 
4600 méteren túl emelkedő havas csúcsai; a Breithom- 
tól jobbra van a KI. Matterhorn, odább a gleccserekből 
még 1000 méternyire törve ég felé a szarvalaku nagy 
Matterhorn (Mont Cervin) karcsú pyramisa (4482 m.), 
a Téte Blanche, északon a Mischabelek, a Ro thorn, 
ÉNyugaton a Weísshorn s a csúcsok megszámlálhatat
lan sokasága, melyet balról a Címa di Jazzi 3818 m. 
magas fehér kúpja fejez be, hova boldogult Mócs Sza- 
niszló barátunk is tett egy kírándúlást annak idejében.

S ezekről a hegyekről csúsznak le a jégfolyók 
megmérhetetlen tömegei az alattunk mintegy 500 m. 
mélységben elhúzódó Gornergleccserbe, Schweiz egyik 
legnagyobb jégárjába, mely a Monte Rosa jégmezőiből 
indul ki.

Fogalmat nyerhetünk a roppant jégtömegről, ha 
elképzeljük, hogy a Gornergleccserben fölhalmozott jég
ből, ha azt tömbökre vágnák szét, London háztengerét 
háromszor ki lehetne rakni. (J. C. Heer: Schweiz.)

Az óriási tömegek mellett ítélőképességünk szinte 
cserben hagy. Azt hisszük pár száz lépésre emelkednek
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előttünk ezek a hegyóriások s két német utítársunkkal 
szinte vitába elegyedtünk, vájjon 2 vagy 3 km-re van-e 
tőlünk a Matterhorn? míg a térképről meggyőződtünk 
arról, hogy légvonalban 10 km. köztünk a távolság s 
ugyanennyire van a pár puskalövésnyire szemben lát
szó Monte Rosa is.

így vagyunk az alattunk fekvő gleccserrel is, 
melynek szélessége 2—3 km. közt váltakozik, hossza 
pedig 15 km., s ha fölülről nézve jóformán simának 
látszik is, de nagyon jól tudjuk, hogy a vékonyka rianá
sokba házakat lehetne sülyeszteni s a rajta fekvő kis 
jégdarabok is háznagyságú tömegeket képeznek. Ebből a 
gleccserből fakad a Visp-folyó, mely 40 km-nyí futá
sában, míg a Rhonéba ömlik, 1300 métert esik, átlag 
tehát 33 m. esés jut minden kilométerre, a mi magya
rázatát nyújtja a folyó szilajságának.

A Gornergrat vidéke a turistáktól eltekintve kü
lönösen a botanikusokra nézve érdekes, mert minden
hol: a Riffelbergen, a Schwarzsee szakadékaiban vagy 
a falu fölött emelkedő sziklavilágban a növényország 
érdekes példányaival találkozik a hegyi vándor. Nem 
hiába tartotta a régi népmonda, hogy a Matterhornon 
van egy hely, melyet nem ért a bűnbeesés átka, ahol 
nincs jég és hó, de örökös tavasz és virány, amely a 
paradicsomnak maradványa s ahol a Visp ered. Hol is 
kereshette volna a hegylakó fantasiája a paradicsomot 
másutt, mint imádott hó- és jégmezői között?

Óraszámra gyönyörködtünk abban a felségesen 
szép körképben, melyet csak a nyereg tetején álló ven
déglő épülete zavar. A tiszta égről lesütő napsugárnak 
ha melegét nem is éreztük ebben a magasságban, de 
élvezhettük annak fényhatását, amint a vakító fehér
ségű hómezökről vagy a jégpáncélról visszaverődött. 
Hányszor néztük végig e panorámát, fölkeresve tekin
tetünkkel az összes csúcsokat, hogy majdan ismét a 
Matterhorn sziklafalain pihenjünk meg, vagy hogy a 
Cima di Jazzi hómezőin révedezzünk a tőlünk örökre 
eltávozott jó barátra gondolva . . .
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éjszakában tekinthet végig ezen a képen ? Mikor misz
tikus félhomályba vannak elrejtve a jégvilág szépségei, 
mikor a hold szelíd fényében képzeletünk világánál 
ezüstté válni látszanak a jégfalak s hosszú árnyékot 
vetnek a hegyóriások, különös alakokat jelentetve meg 
felizgatott agyunkban! Oh láttam már ilyen képet a 
Krimmler Tauernek közt, de csak halavány mása le
het az ennek, amit az itteni megszámlálhatatlan glecs- 
cserek nagy tömege nyújthat. Pedig azt a képet se mossa 
ki emlékezetemből az egymásután pergő évek láncolata...

Mikor Zermattba visszatértünk, bejártuk a kis 
falút, melyben a modern nagy szállodák apró kis fa
épületekkel váltakoznak, de ezekben a kis házikókban 
szép kereskedéseket találunk, melyek különösen zer- 
matti emléktárgyakat tartalmaznak.

A faluban kis muzeum van (Bergmuzeum), mely
ben érdekes reliquíák is találhatók. Ismeretes dolog az, 
hogy a Matterhornt először 1865. julius 14-én 4 angol 
mászta meg 3 vezetővel. A csúcsot szerencsésen el is 
érték, de lejövet egyik turista (Hadow Róbert) kisiklott 
s két társát (Hudson Charles és lord Douglas Francis) 
és egy vezetőt magával rántott az 1200 méterrel lejebb 
fekvő Matterhorn gleccserre. Egyik angol (Whymper) 
és a másik 2 vezető kötélszakadás folytán menekültek 
csak meg. A kis múzeumban meg vannak a szeren
csétlenül jártak arcképei s ott látható annak a kötélnek 
darabja is, melylyel össze voltak fűzve.

A zermattí kis temető sírkövei őrzik a Matter
horn áldozatainak emlékét. De ezek a szomorú sírkö
vek sem képesek elriasztani az igazi hegymászó turis
tát attól, hogy életveszélyek árán is fel ne keresse a 
rajongó szeretettel övezett hegyóriások felhőkben tró
noló csúcsait.
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A RHONE-VÖLGY ÉS A GENFI-TÓ.

Zermattból még egyszer megtettük a regényes 
utat Vispbe, honnét Genf felé tartottunk.

A berni és wallisi Alpesek közt húzódik végig a 
schweizi alpesi völgyek legnagyobbika: a Rhone-völgy, 
mely a mellette emelkedő hegyekkel és azok mellék
völgyeivel Wallis kantont képezi. Újból találkoztunk itt 
kedves ismerősünkkel a Rhoneval, melynek születés
helyénél, a hasonlónevű gleccsernél, pár nappal előbb 
fordultunk meg. De a kis patakból errefelé már jelen
tékeny folyó lett; fürge szilajságát elhagyva, itt már 
komoly méltósággal hömpölygeti szennyes hullámait. 
Forrása a Damma tővében, 1731 m. tengerszin fölötti 
magasságban fakad s mire Í22 km-es pályafutását be
fejezi, már csak 372 m. tengerszin fölötti magasságban 
ömlik a genfi-tó tükrébe.

A Rhone Brig alatt, mocsaras területén szerteszét 
oszolva folyik lefelé, de aztán töltések közé szorítva, 
termékenyebb vidéket szel át, hol a szegélyező hegy
sorokon szőlőkultura van, gesztenye, füge és más gyü
mölcs pedig bőven megterem. Általában Wallisnak leg
nagyobb gazdagságát gyümölcse és kitűnő bora képezi.

Egyik-másik mellékvölgy lakói teljesen nomád
életet élnek. Kis falvaikból, melyek sokszor órák tá
volságára vannak a hegyek között, tavasszal gyerekes
től, állatostól lejönnek a Rhone mentén fekvő szőlős
kertjeikbe, azt megmunkálni. A munka befejeztével föl
mennek az alpesi legelőkre, tanyáikba s ott töltik az 
időt szőlőérésig, mikor újból lenn találjuk őket a völgy
ben, hogy szüret után falvaikba vonuljanak vissza 
telelni.

Érdekes, mint ápolják szőlőiket, rétjüket, földjü
ket. A sokszor napijárásnyira fekvő gleccserek vizét a 
hegyek napsütötte oldalain végigfutó vezetékekben, 
gyakran óriási szakadékok fölött, lehozzák földjeikhez, 
hol számtalan kis erecskékre osztva bocsátják azt a 
vetésekre, olyanformán, mint a mi szerbjeink is teszik. 
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Az útjában fölmelegedett gleccserpatak vize magával 
hozza a jégár termékenyítő iszapját és a kis vizerecs- 
kék lerakják azt az egyes növények, fák töveihez is. 
Ezeknek a vezetékeknek — melyeknek egy része ál
landóan kő- és lavinaomlásoknak van kitéve — fönn
tartása sok fáradságot és munkát igényel, javítása 
pedig nagy veszélylyel jár, úgy hogy a megromlott he
lyeknek javításánál mindig kéznél van a pap is, hogy 
a netalán szerencsétlenül jártakat a hit vigasztaló sza
vaival lássa el utolsó útjukra. Nem csoda, hogy e vi
dék lakói sokkal komolyabbak más hegyvidékek lakói
nál s hogy nem csendül meg ajkukon a dal, mint a 
tiroliaknál vagy stajereknál.*

* J. C. Heer: Schweiz.

A mint vonatunk tovarobog a Rhone-völgyén, 
abba uj völgyeket látunk szakadni; ezek egyike a berni 
Alpok felől jövő Dala-völgy, melyet a Gemmiről fe
jövet jártunk végig. Nemsokára föltűnik Wallis fő
helyének Sion-nak festői látképe, mely fölött Tourbií- 
lon sziklavára és Mont Valerián szíklatemploma emel
kednek a magasba. Innét túl várak és romokban gaz
dag vidéken érjük el Martignit, ezt a fontos csomó
pontot, honnét egy út Chamoníxba, egy másik pedig 
a Nagy szt. Bernardhegyen keresztül Aostába, Pie- 
montba vezet.

Fenn a Bemardhegy tetején, 2472 m. magasság
ban, az áldozatkész szerzetesek immár 1000 éve telje
sítik hűséges kutyáikkal az életmentés nehéz munkáját. 
A többi schweizi átjárókon épült hasonlócélú Hospizok 
(kivéve még a símplonit) jóformán mind vendéglőkké 
alakultak át, de itt az emberszeretet nagy munkáját 
ma is a régi módon teljesítik a szerzetesek, a kik a 
zord klíma miatt rendesen fiatal korukban halnak el, 
áldásos életüket ott fejezve be, a hol az emberiségnek 
oly kiváló szolgálatokat tettek.

A bernardi Hospíz Európa állandóan lakott he
lyei közt, magasságát tekintve, a stilfsi-út olasz felén 
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álló IV. cantoniera S. Maria után következik. Évi kö- 
zéphömérséklete —0*79°  R. nyári közép hőmérséklete 
7*2°,  a mi síkon csak a 75-ik szélességi foknál fordul 
elő, ahol a Spitzbergák feküsznek. (Humboldt: Kosmos.)

A Bernárdon is (ép úgy mint a Simplonon) min
den utas ingyen lakást és ellátást kap; nem kérdik 
szegény-e, gazdag-e az illető ? Évenkint átlag 12.000 
ember veszi igénybe a szerzetesek vendégszeretetét, a 
kiknek sokszor nagy gondot okoz : mikép szerezzék be 
a szükségeseket, hogy a sok szegény utast elláthassák.

Tovább menve a Rhone-völgyében, mely mind ter
mékenyebbé válik, elérjük St. Maurice-t s az innét ki
szélesedő völgyben nemsokára föltűnni látjuk a genfi-tó 
tükrét s a távolban fölcsillan a Montblanc fehér ko
ronája is. Vonatunk elhagyja Villeneuve-t s már látjuk 
a tó tükréből kiemelkedni a regényesen fekvő Chillon 
sziklavárat, melynek keletkezése múlt idők homályába 
vész. Még Montreux—Territet-en megyünk át és 
Vevey-ben szállunk meg, hogy a genfi-tó ezen legszebb 
telepein töltsünk pár napot.

A genfi tó 72 km. hosszával s mintegy 12 km. 
szélességével Európa egyik legnagyobb, — környezetét 
tekintve pedig egyik legszebb tavát képezi. Vize a többi 
schweizi tavak kékeszöld színétől eltéröleg kéknek 
mondható s csak a hol a Rhone folyó önti be szennyes 
szürke habjait, látszik egy jó darabon ez a piszkos sáv, 
megzavarva a kék szín nyugodt harmóniáját. Északi 
partját termékeny dombsorok alkotják, de keleten és 
délen a wallisi és savoyai Alpesek hatalmas láncai 
képeznek hozzá pompás keretet. A Rhone beömlésénél 
őrt állnak a szakgatott tarajú Dent du Midi és a Dent 
du Morcles, melyek mögött a wallisi Alpesek csopor
tosulnak, míg lenn délnyugaton, a távolban, a Mont
blanc lánca csillogtatja hótakaróját.

Gyönyörű kép ez akkor is, ha Veveynek a tó 
partján fekvő szép sétányáról tekintünk rajta végig, 
de különösen elragadó akkor, ha a közeli magaslatokra 
megyünk, vagy ha fölvitetjük magunkat a hegyi pályán 
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a. közeli Glíon-ra, vagy a távolabbi Rochers de Naye-ra, 
honnét nemcsak az alattunk lévő tavat a savoyaí és 
wallisi Alpesekkel láthatjuk be, de azokban a gyö
nyörű tiszta napokban, melyeket ott töltöttünk, a berni 
Alpesek hegyóriásai: aJungfrau,Eiger,Mönch, Finsteraar- 
horn is tisztán kivehetők voltak a szemhatáron.

Egyik sétánkat Chillon-kastélynak szenteltük. 
Szürke bástyafalaival, régi idők Unujeleként ma is szi
lárdan áll a part közelében a tóból kiemelkedő szikla- 
padon, élénk ellentétül Montreux—Territet modern fé
nyes szállodáival. Fahíd vezet a tornyos várszerü kas
télyba, mely hajdan a savoyaí grófok székhelye volt, 
majd később börtönül szolgált. A föld alatti (jobban 
mondva: víz alatti) sziklába vájt mély börtönben sok 
jeles hazafi senvvedt, ha a gyűlölt savoyaí uralom ellen 
szót mert emelni. Byron örökítette meg Bonívard st. 
victori apát emlékét, ki a zsarnokság áldozataképen 6 
hossszú évet töltött a földalatti kazamatában, vaslánc
cal a sziklafalhoz kovácsolva, s csak 1536-ban szaba
dult meg, mikor Genf és Waadt kantonok Savoyától 
elszakadtak s a berniek Chillont elfoglalták. Ott mu
tatják most is azt a vaskarikát, melylyel a falhoz volt 
erősítve s figyelmeztetnek arra a kijárt csapásra, me
lyet 6 hosszú éven át tömlöc-sirjában tett pár lépésnyi 
sétája alkalmával a szíklafenéken kikoptatott (?).

Mikor elhagytuk a vár régi folyosóit s újból ki
léptünk a napfényben ragyogó tó partjára, sétánkat a 
territet-i temető felé vettük, hogy kegyelettel adózzunk 
fehér márványemléke előtt annak a felejthetetlen szent 
asszonynak, akinek genfi szomorú tragédiája egy nem
zetet borított gyászba.

Vevey-böl hajón utaztunk Genfbe ; élvezetes út ez 
a tavon közlekedő kényelmesen berendezett hajóval. 
Gőzösünk nyugodtan szeli a habokat s nyomában arany 
fodrok fejlődnek, amint megtörik bennük a napsugár. 
Egymásután maradnak el a parti kis községek s Mont
reux gyönyörű panorámája is lassan a távol kődébe 
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vész, de a Dent du Midi sziklabástyái még sokáig éle
sen válnak el a kék égboltról.

A schweizi párt majdnem Genfig tulajdonképen 
egy nagy kert, hol szőlőn kívül gránát, babér és cit
romfák virágoznak, május és junius hónapokban pedig 
a fehér narcísok bódító illata tölti meg a levegőt. A tó 
magában egyesíti az olasz tavak gyönyörű növényvilá
gát a vierwaldstátti-tó alpesi szépségeivel.

Ouchynál kötünk ki először ; Ouchy képezi Waadt 
kanton székhelyének: Lausannenak kikötőjét. Lausanne 
elragadóan fekszik a hegyoldalon; impozáns székes
egyháza és vára messze kimagaslik a házcsoportok fö
lött; iskolái híresek, egyeteme látogatott.

Hajónk átvágva a tavat, a francia parton Evián-náí, 
ennél a látogatott fürdőhelynél köt ki, s aztán még 
egyszer érintjük a francia partokat Thonon-nál, egy 
szép fekvésű fürdőnél. Innét visszatérünk a schweizi 
oldalon Nyon-ba, melynek öttornyú régi várkastélya 
magasról integet le hozzánk; kikötőjében élénk az élet.

A tó déli sarkában már látjuk Genfet a távoli 
párafátyolon át; a közeli parton érdekes várak és ro
mok emelkednek, minők a balaisoni rom, a douvaineí 
s különösen a beauregardi szép várak. A változatos 
képekben elmerülve alig vesszük észre, hogy Genfbe 
étkezűnk, hol déltájt kötöttünk ki.

A roppant hőségben, mely bennünket fogadott, 
siettünk egy barátságos szálloda hűs éttermét fölkeresni 
s az ebéd utáni órákat is szobánkban töltöttük, mert 
az aszfaltburkolat izzott s a házak falai lövelték ma
gukból a forróságot. Ilyenkor nem kellemes az utcákon 
való járkálás, jobb a tó habjaiban lubickolni. A fürdőt 
kerestük föl mi is először s csak azután indultunk neki 
a városnak, hogy azt nagyjából megtekintsük.

Első utunkat a parton fekvő Beaurivage-szálló felé 
vettük, hol Erzsébet királyné feküdt szomorú ravatalán, 
s aztán fölkerestük azt a helyet, ahol a hajóra vára- 
koztában egy elvetemedett orgyilkos vert tőrt sokat 
szenvedett szivébe. Emlék nem jelöli e helyet s csak 
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bennszülöttek mutatták meg a szomorú tragédia szín
terét, hol egy nemzet bálványát érte váratlanul a halál, 

Genfet a tóból itt ismét kifolyó Rhone osztja két
felé s ennek meg a tó végső nyúlványának két oldalán 
terjed el Schweiz Párísa, mint azt a bennszülöttek ne
vezni szeretik. A tó jobb partján áll Braunschweigi 
Károly hercegnek emlékoszlopa, melyet a veronai Scalí- 
geri-emlék után márványból faragtak. Nem tudom 
azért-e, mert a veronait láttam először, vagy mert bi
zonyos elfogultsággal közeledtem a genfihez, de az bi
zonyos, hogy sokkal kevesebb hatással volt reám, mint 
eredetije, melyről mintázták. Hogy a szabadság orszá
gában egy tyrannusnak emeltek emléket, szinte vissza
tetsző lenne, ha nem tudnánk, mily ellenállásra talált 
annak idején ennek a tervnek megvalósítása. Károly 
herceg 1823-ban vette át a kormányzást, de kicsapon
gásáért és kegyetlenkedéseért 1830-ban a felkelő nép 
elkergette. Párisban élt ezután s mikor 1873-ban halá
lát közeledni érezte, 25 millió franknyi vagyonát oly 
föltétellel hagyta Genf városára, hogy ott neki a Scali- 
geri-emlék mintájára fényes mauzóleumot emeljenek. 
A város tanácsa — úgy tudom — csak heves viták 
után fogadta el e feltételhez kötött hagyományt s akik 
megszavazták is, csak a város érdekében küzdték le 
meggyőződésüket, hogy az emlék költségein túl fenn
maradó milliókból kulturális és jótékony intézeteket 
alapítsanak.

Fölkerestük még az egyetemet, pár templomot, 
Rousseau-szigetét, honnét az éktelen gyermekzsivaj 
mihamar elriasztott, majd végigsétáltunk a Montblanc- 
hidon és betekintettünk a városházára, hol í762-ben a 
városi tanács Rousseau „Emil“-jét, mint botrányos, az 
államra és vallásra veszélyes könyvet a hóhér által el- 
égettetett. A házak, melyekben Rousseau élt, a,,Grand rue 
40“ és a „Rue Rousseauban“ vannak. Az elsőn emléktábla 
s mellszobor örökíti meg Genf nagy fiának emlékét.

A déli tóparton van a „Jardin du lac“ a szép 
nemzeti emlékkel, melyet Genfnek Schweízhoz 1814-ben 
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történt visszacsatolása emlékére állított a hazafias érzü
let. Az emléken Helvétía öleli magához Genfet.

CHAMONIX.
Genfből Chamonixba utaztunk, hogy a Montblanc 

csoportban, Európa legmagasabb hegyének környékén 
töltsünk két napot. A Chamonix felé vezető vasút pá
lyaháza Eaux-víves külvárosban van, távol a központ
tól s miután a villamos vasutak kora reggel még nem 
közlekedtek, hosszú utat kellett gyalogolnunk, mig be- 
szállhattunk az alacsony, piszkos, ketrecszerű vasúti 
kocsikba. Járnak-e erre modernebb kocsik is, nem tu
dom, de az a vonat a melylyel mi utaztunk, a legpri
mitívebb vicinálissal is alig állhatná ki az összehason
lítást

A mint vonatunkkal egy alagútból kijövünk, 
jobbról a Salévét (Genf környékének legszebb kilátó
pontját), balról a Jura láncát látjuk magunk mellett s 
rövid idő múlva átrobogunk a francia határon is. Vám
vizsgálat azonban nincs, mert a savoyai tartomány 
vámmentes. Itt tűnik fel először a Montblanc egy rész
lete, a mint két közeli csúcs között áttekint.

Annemasse az első nagyobb állomás, melyet 
érünk; ezen túl bekanyarodunk a szép Arve-völgybe, 
melynek hátterét a Montblanc impozáns tömege képezi. 
Vadregényes vidéken vezet tovább az út; a hegyolda
lon festői fekvésű falvak, kastélyok, alattunk az Arve 
zúgó habjai, melyek ott fönn erednek a Montblanc 
megmérhetetlen jégmezőiből. Hatalmas viaduktok ölelik 
át több helyen a keskeny völgyet, hol a patak men
tén az emelkedő szép országút velünk együtt kanya
rog, követvén a völgy fordulóit. Az Arve partján egy 
emléket hagyunk el, melyet az 1870—71-iki háborúban el
esett savoyai katonák emlékére állítottak. Cluses vá
roska után (hol minden második ember órás) a völgy 
egészen összeszorul s ebben a szűk katlanban érjük el 
Balme-t, hol mintegy 200 m. magasságban a szikla
falon látható a balmí cseppkőbarlang bejárata. Fenyve-
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sekkel borított hegyoldalakról vízesések szalagjai hul
lanak alá a tombolva zúgó Arvéba s a szem nem tud 
betelni a gyönyörű vidékkel. Egyszerre kitágul a völgy 
s föltűnik az egész Montblanc lánc vakító fehér falaival, 
jégpáncélos csúcsaival és az Aiguillek szakgatott ge
rincével. Felséges kép, mely állandóan előttünk áll a 
visszalévő hosszú úton.

Le Fayet-néí végződik a gözmozdonyú vasút; itt 
át kell szállanunk a villamos vasútra. Örülünk, hogy 
kiszabadulunk a ketrecből, s szellös, kényelmes, jó ki
látást Ígérő modern kocsikba szállhatunk. Itt torkollik 
be a montjoie-i völgy, hol St. Gervais falut s a ha- 
sonlónevü kénesfürdőt találjuk, melyeket regényes vidé
kükért nyáron sokan fölkeresnek.

A villamos vasúton gyorsan megyünk Chamonix 
felé s útközben a vidéknek mind több szépsége tárul 
föl előttünk; egymásután jönnek elő a leomló gleccse
rek jégtömegei: a Griaz-, a Taconnaz- s a kiterjedt 
Bossons-gleccser lehúzódnak majdnem a völgyig s kékes 
törésű fehér tömegük pompásan érvényesül a fenyőer
dők zöld függönye közt

Chamonix-ban az állomással szemben épült Hotel 
Univers de Geneve-szállóban telepedtünk meg egy az 
úton megismert német iskoladírectorral együtt. Sokat 
vitatkoztunk alkotmányos küzdelmeinkről, melyeket a 
bécsi lapok utján ferde világításban látott; de aztán tel
jesen igazat adott nemzeti törekvéseinknek, mikor el
fogult nézeteinek helytelenségéről meggyőztük.

Együtt jártuk be a vidéket s az a pár nap, mit 
itt együtt töltöttünk kedves emléke mind a hármunk
nak. Összehasonlításokat tettünk azzal az idővel, mikor 
még az ifjú Goethe járt itt 1779-ben Károly Ágoston 
herceggel, s a miről Goethe oly gyönyörűen ir leve
leiben.

Goethe alig volt 30 éves, társa 8 évvel fiatalabb, 
mikor Í779. szeptember í2-én útra keltek, hogy a 
Schweizot megnézzék; útitervükben nem volt benn a 
Montblanc, de mikor meglátták annak ormait, az ifjú 
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erőtől és bátorságtól duzzadó két fiatal férfiúban, — 
kiknek lelkében égett a természet iránti szeretet lángja 
— megérett az elhatározás, fölkeresni a világtól elzárt 
szép völgyet, hogy hódolattal adózzanak a természet 
fönségének. Október 27-én értek Genfbe s miután 
Saussuretől, a híres természettudóstól értesültek, hogy 
az átjárók még hómentesek, a Rhone-völgy felé tar
tottak, hogy onnét jussanak Chamonixba. Vasút híján 
az utazás akkor még kocsikon történt s ezt az alkal
matosságot használták Cluscsíg s tovább a hegyeken 
át be az Arve-völgyébe. Goethe tolla volt méltó meg
írni ennek a vidéknek szépségeit s leveleiben elragad
tatással szól erről; minden sorából átérzik az a rajongó 
szeretet, melylyel a természet szépségei iránt viseltetett, 
de kedvesek azok a részek is, melyekben az úti ké
nyelmetlenségekről, a primitív éjjeli tanyákról s a sok
szor nagyon is egyszerű élelmezésről szól. Persze nem 
voltak akkor még az utón jól berendezett menedékhá
zak és Chamonix sem dicsekedhetett egy csomó kényel
mes szállodával, úgy hogy élelmiszereik egy részét ma
gukkal kellett vinniök.

November 5-én indultak két chamonixi bennlakó
val a Montanvertre, hogy megnézzék a Mer de Glace-t. 
Idősebb vezetőjük már 28 év óta szolgált ily minőség
ben, de mint mondta „ez volt az első eset, hogy min
denszentek napja után idegeneket vezetett föl a szikla
hátra"

Hadd mondjak valamit Chamonix föllendüléséről 
is. 1743-ig alig kereste föl valaki az Arve völgyét, 
melynek igen rossz hírét költötték. A benszülötteket 
rablóknak vélték, kik előtt sem a vagyon, sem az élet 
nem volt biztonságban. Nem csoda hát, ha az angol 
Windham és Pococke egészen fölfegyverzett kísérettel 
indultak meg J74Í. junius 10-én a völgy fölkutatására. 
Le akarták beszélni őket az expedicióról s a Mont- 
blanc hozzáférhetetlenségéről rémes meséket adtak elő, 
de a bátor kutatókat ez nem riasztotta vissza s fárado
zásukat siker is koronázta. Végig járták a chamonixi
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völgyet, melyről vázlatokat és rajzokat készítettek, de 
a Montblanc megmászásáról persze akkor még szó 
sem lehetett, sőt e hegyóriásról egyáltalán említést sem 
tesznek. A következő évben Pierre Martel mérnök tesz 
kirándulást a Montanvertre s „Voyage aux glaciers du 
Faucigny“ c. munkájában a Montblancot az Alpesek 
legmagasabb jéghegyének nevezi. Goethe idejében is 
szűz volt még a Montblanc hótakarója emberi nyo
moktól.

Í786. julius 1-én sikerült Jaques Balmat chamoníxí 
vezetőnek sok fáradság és veszély árán elérni a csúcsot, 
ugyanazon év augusztus 7-én dr. Paccard-ot, chamoníxi 
zárdaorvost, majd egy évvel később (1787. aug. 3-án) 
Saussuret és 20 tagból álló expedícióját vezette föl a 
csúcsra, hol a tudós megfigyeléseket tett, melyek tudo
mányos szempontból rendkívül értékesek voltak. Azóta 
évről-évre sokan fölkeresik kontinensünk e legma
gasabbra emelkedő csúcsát s az ott épült Janssen-féle 
Observatorium öt. ,

Érdekesen írja le Tauscher-Geduly Hermin, a 
vakmerő magyar turistanő, a Földrajzi Közlemények 
1882. évfolyamának 5. füzetében a Montblancra tett 
kirándulását.

Í88Í. augusztus 3-án két schweízi és két tirolí vezető 
kíséretében indultak meg férjével együtt, hogy a Montblancot 
a nehezebben hozzáférhető déli oldalról másszák meg. El
mondja azt a sok fáradságot és szenvedést, a mit e kirándulá
son kiállottak, s végül, igy fejezi be előadását: . . . „látunk 
már egy tündöklő fehér hullámvonalat és azon főiül semmi 
mást, mint a kék égboltozatot. Még egyszer megfeszítve az erőt 
az utolsó hajlaton át és azután — azután a Montblanc tető
gerincére felugorva, — a hó csikorgóit lépteim alatt — még 
körülbelül vagy húsz percig futottam."

„Nem, nem futottam; remegő hódolattal áthatva köze
ledtem az Uralkodóhoz, mohó tekintetet vetve észak és 
ayugat felé. Nézd, kik azok, a kik ott Ö magasztossága előtt 
meghajolnak ? La France és Helvetia és — valóban különös l 
Midőn most a tetőponthoz közelebb lépek, szemeim a hatal
mas, koronás homlokon a harmadik köztársaság jelvényét, az 
•ceánon túli legnagyobbét, látják lobogni."

„Amint régen táplált óhajom megvalósult és vonakodó 
9
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lábamat örömittasan a hegykirály fejére tettem, leszakítottam 
egyszersmind az amerikai csillagos zászlóból egy darabkát ezen 
nevezetes pillanat emlékéül.“

„Öt óra volt, mikor 12 órai vándorlás után a Mont- 
bíancra felérkeztünk. A nap még meglehetős magasan állt a 
savoyi terület fölött, de már erejük vesztett sugarakkal mint 
nagy arany golyó, melybe szabadon benézhetünk, lebegett az 
égen. Nemsokára mintha láthatatlan kéz vonna rá valami 
leplet, sötétbarnából rózsaszínig árnyazódó csíkok takarják el 
a fény forrását. És a Monté Rosa felett, látszólag kézzel fog
ható közelségben, halvány sugárkörrel lebeg a hold tekéje, mig 
alattunk megmérhetetlen mélységben Chamonix száz meg száz 
ablakán csillog a gyertyavílág s a kilátás hatalmas köre oly 
izzóan füstöl, mintha sóvár lángok akarnák a főidet megemész
teni. Oly benyomások ezek, melyeket kedélyünkben őrökké 
eltörőlhetetlenül megőrzőnk.“

„Elmondjam-e még, hogy miképen szálltunk le az 
északi oldal hóhajlatain, — az „országúton“, mint a járt utat 
a két tiroli megvetőleg nevezte — lámpavilágnál a grand 
Mulets-ig ? Elmondjam-e, hogy a következő (indulásunk óta 
3-ik) napon, lajtorja és deszkák segítségével ‘ a Bosson jeges 
hasadékain át és azután erdőn és réteken keresztül érkeztünk 
sietve Chamoníx-ba ? Nem ; ott, a hova oly nagy nehézséggel 
jutottam föl... a Montblanc csúcsán veszek Önöktől búcsút.“

Mikor az első kutatók járták be a chamonixi 
völgyet, akkor még nagyon körülményes volt Géniből 
az ideutazás. 90 kilométer a távolság, melynek bejá
rása jó utak hiányában (akkor még nem volt meg a 
mai kitűnő postaút) kocsival is napokig tartott; úgy 
látszik ezért választották Goethe és kísérője is útjukat 
a Téte noire-n keresztül. Ma 4 óra alatt juthatunk 
vonattal Genfből a Montblanc tövébe, miután vona
tunk 666 méterre kúszik föl az emelkedő Arve-völgy- 
ben, melyre az útnak mintegy 2/3-a.d része esik. De 
azért a ki igazán élvezni akarja a Montblanc legszebb 
panorámáját az a Rhone-völgyböl induljon s menjen 
át a Col de Balm-on, mert azt a képet, mely innét 
tárul szemei elé, elfelejteni soha nem fogja. Körülbelül 
10 órai gyaloglás ez Martignitól; de ennek a távolság
nak egy részét Col de Forclazig kocsin is meg lehet 
tenni s akkor csak mintegy 6—7 órai gyaloglás ma
rad vissza, sőt az Argentiére—chamonixi vasutrészlet
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megnyitásával — ottjártunkkor már folyt az építkezés 
— ebből is elesik mintegy 2 óra.1

1 A Martigniből Chamonixba vezető vaspálya pár év óta 
már át is van adva a használatnak.

?+

Chamoníxban alig van valami néznivaló, de az a 
látkép, mely a kis község minden pontjáról s különö
sen az Arve hidjáról a hegyvílágra nyílik, kárpótol 
mindenért.

Egy kis téren találjuk a Montblanc első megmá
szásának 100 éves fordulója alkalmából, 1887-ben fel
állított Saussure-szobrot, mely egyúttal Balmat-nak em
lékét is megörökíteni van hivatva. Az ércbe öntött 
alakokat Salmson mintázta. Balmat kinyújtott jobb 
karjával örömteljesen mutat a Montblanc csúcsára s 
mellette átszellemült arccal áll a tudós, kezében távcsö
vével. Mellettük a sziklatalapzaton a tudós műszerei, 
jégcsákány s csomagok feküsznek, s a sziklatalapzaton 
ez a felírás olvasható:

á H. B. de Saussure 
Chamoníx-reconnaissant.

A község temploma előtt Balmatnak egy kisebb 
emlékét találjuk s ha felkeressük még a Montblancnak 
Demarguis által mintázott reliefjét, meg is tekintettünk 
mindent a mi Chamoníxban látnivaló van.

Ezek megnézésével s a falucska bejárásával töl
töttük el megérkezésünk napjának délelőttjét, elszóra
kozva az élénk idegenforgalmon, mely lépten-nyomon 
elénk tárul. Hatalmas társaskocsik hozzák az idegene
ket az egyes kiránduló helyekről, különösen Argentiére 
felől; a kék fátyolos angol missek büszkén lovagolják 
öszvéreiket, melyek mellett a vezetők haladnak; gya
log turisták szeges cipői rithmikusan kopognak a kö
vezeten s az éttermek és sörcsarnokok verandáit is ide
genek töltik meg. Nem csuda! hisz évenkint átlag 
50.000 utas fordul meg itt s a kis falucska, mely 
Goethe idejében alig számlált pár faházikót, ma váro



sias színezetet mutat, hol kényelmes szállodák és szóra
koztató helyek várják a vendégeket.

Zermatt és Chamoníx tanúságot tehetnek arról, 
mily forgalmat teremthet a vasút a világ elrejtett zugai
ban is!

A MONTBLANC.

A Montblanc Európa leghatalmasabb hegytömege 
s benne emelkedik continensünk legmagasabb csúcsa, 
mely 4810 méterre emeli föl a fellegekbe büszke koro
náját. Nehéz elképzelni ennek a hegytömegnek ma
gasztos szépségét olyanoknak, a kik nem látták. Leirás 
alig nyújt arról fogalmat, de még kép sem. S ha 
Chamonixból tekintve nem is lep meg oly mértékben, 
mint azt felizgatott képzeletünk remélte, de egy maga
san fekvő alkalmas kilátópontról nézve — ilyenek a 
Flégére és a Col de Balm — egész csodás szépségét 
tárja föl.

A hegycsoportnak különösen gleccservilága szép; 
a Bossons, a Mer de Glace, a glacier du Geant, gl. 
Brenva, gl d’Argentiére a gleccserek országának leg
szebbjei és legnagyobbjai közé tartoznak. Gyönyörű 
hegytömeg közepén, hatalmas medencékben gyülekezve 
csúsznak, majd szakadnak le az alpesi völgyekbe egész 
mélyen, úgy hogy két oldalukat már fenyőerdők sze
gélyezik.

A Nyugati Alpokhoz tartozó Montblanc-lánc 
ÉK-ről DNy-i irányban húzódik, s keleten a Val Veni, 
Val Ferret és Col Ferret (2492 m.), északon a Col de 
Balme (2201 m.) és Col de Montats, nyugaton az Arve 
folyó, délen a Val Montjoie és Col de Bonhomme 
határolják. A Montblanc lánca a trienti völgyig 55 km. 
hosszú, átlagos szélessége 13 km., közép nyeregmagas
sága 3700 m. A föláncból két oldalkiágazás húzódik 
északnak és ezeken vannak az Aiguillek szíklacsúcsai, 
melyek Chamoníx látképét oly páratlanul széppé teszik, 
s ezek képezik a Montblanc láncolatának legszebb 
ékességét. Túalaku csúcsaik meredek falaikkal egyet
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lenek a maguk nemében. Purtscheller Lajos tanár, az 
Alpesek alapos ismerője, az Alpesek legfélelmesebb he
gyeinek nevezi őket, melyeknek megmászása a lavina- 
és sziklaomlások miatt állandó veszélylyel fenyeget. A 
Montblanc megmászása Chamoníx felől „az országúton“, 
mint Geduly úrnő tiroli vezetői kicsinylőleg nevezték a 
följárást, az Aíguillekhez képest könnyű feladat.

A látkép legvonzóbb részét a sok gleccser adja 
meg. Ezeknek egy része (Bossons, Mer de Glace, Ar- 
gentière, Tour) a Chamonix-völgybe nyúlik, mások a 
montjoiei völgybe ereszkednek. Mindezek az Arve 
vizét táplálják (Savoya) a courmayori oldal gleccserei 
a Doire vizét (Italia) növelik, mig egy részüknek a 
vize a trientí-völgyön át nagy kanyarulattal a Rhoneba 
folyik. A vízválasztó egyúttal politikai határ Savoya és 
Schweíz illetőleg Italia közt. A gleccserek meredekek s 
azért csak szerpentinekben lehet rajtuk átmenni, a mi 
igen hosszúvá teszi az utat, úgy, hogy pl. Chamonix- 
bóí a Grand Mulet-ra, mely légvonalban 6*4  km-re 
van, 7 órát számítanak.

Chamoníx közelében legszebb jégképződmény a 
Bossonsgleccser, hol a szűk mederben leomló gleccser 
a legpompásabb jégoszlopokat termeli.

Első délután ide tettünk kirándulást. Hogy több 
időt tölthessünk fönn a jégár mentén, — a villamos 
vasúttal mentünk ki a 4 kilométernyire fekvő Bossons 
faluig, honnét szép erdei ösvény vezet föl a meredek 
hegyoldalon. Körülbelül egy órai kényelmes séta után 
a baloldali morenán épült kis Foncière pavillont érjük, 
mely közvetlenül a gleccser mellett van a fenyőerdő 
közé építve ; szép kilátásunk van innét a jégár alsó 
részére és a völgyre. A kis pavillon közelében egy 
barlangüreg van a jégbe vágva, de ennek megtekinté
séről lemondottunk, hisz végigjártuk megelőzőleg a 
Rhonegleccser jegébe vágott barlang folyosóját. A glecs- 
cseren minden nehézség nélkül 1/4 óra alatt átjutottunk 
a túlsó partra, útközben jókat kacagván azokon a 
„turistákon“, akik megcsúszva a jégtömbökön, 1—2
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métert gurultak lefelé, nagy munkát okozva szegény 
vezetőiknek, de akik otthon valószinüleg büszkén me
sélték el, milyen veszélyes gleccserpartiet „csináltak" ők 
Schweizban. A túlsó parton elég jól járható út vezet 
egy szép vízesés mellett, a jégár morénáján keresztül, 
hol a Nant Blanc tör vad dübörgéssel a sziklatömbö
kön át. Később egy kis házikót hagyunk el, hol fris
sítő italokat kaphatni, s erdők közt, majd egy tisztá
son át a 2040 m. magasan fekvő Pavillon de la Pierre- 
Pointue-hez jutunk, honnét megragadó kilátás nyílik a 
Bosson-omlásra s annak kékestörésű jégoszlopaira, me
lyek toronymagasságra emelkednek. S fölöttük egész 
közelben látjuk a Montblanc csúcsát, a Dóme du 
Goűter-t, az óriási hó és jégmezőket, az Aig. du Midi 
jégkoronás fejét s lenn a bájos Chamoníx-völgyet az 
Arve ezüst szalagjával.

Későre járt az idő, mikor kirándulásunkból Cha- 
monixba visszatértünk. A nap már lenyugodott, s lassan 
kigyultak a kis faházikók mécsvilágai, meg a szállodák 
villanyos ivlámpái s a visszatért kirándulók csoporto
san lepték el a sörcsarnokokat, melyek egyikében jó 
müncheni sör mellett pihentünk mi is a délutáni séta 
után.

A következő nap reggel 3/47-kor indultunk Mon- 
tanvert felé; így nevezik azt a szélesen elhúzódó gerin
cet, mely a Mer de Glace-t nyugatról szegélyezi. Ké
nyelmes, bár itt-ott kissé meredek út vezet föl az 1910 
m. nyeregre, hol egy nagy vendéglő épülete áll.1 Az út 
majdnem mindvégig fenyőerdőn vezet keresztül, mely 
kellemesen mérsékelte a nap melegét, mely a meredek 
kapaszkodókon, még ebben a magasságban is érezhető 
volt. 3/2 óra tájt értük el kényelmes sétával a mon- 
tanverti vendéglő terraszszát, honnét elragadó kilátás 
nyilik az alattunk mélyen fekvő Mer de Glace-ra, a 
Montblanc csoport legnagyobb jégárjára, mely mintegy 
7 km. hosszban tölti be a völgyet. A gleccserrel szem-

Ma már vasút visz föl a montanverti vendéglőhöz. 
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ben az Aiguílle du Dru éles szíklapyramisai emelked
nek; fehér hótakarójuk csak a szakadékokban marad 
meg, meredek falairól lecsúszik az az alantasabb lapos 
részekre, honnét hosszú morénák ereszkednek le a 
völgybe; hátrább a 4100 métert meghaladó Aig. Verte 
fehér palástja tűnik elő s ehhez csatlakoznak az Aiguil- 
lek többi csúcsai éles tarajukkal törve fölfelé, míg lejebb 
délnek a Montblanc egyenletes hógerince zárja el a 
láthatárt.

A vendéglő előtti platóról nézegettük e szép ké
pet, de később a hűvösre vált idő miatt betértünk a 
vendéglő éttermébe, hogy a további útra kis erősítőt 
vegyünk be. 11 órakor indultunk tovább. Az idő eköz
ben nagyon megváltozott; a napot szürke felhők ta
karták s távoli dörgés nyári zivatarral fenyegetett. A 
meredek oldalmorénákon keresztül szerpentin-út vezet 
le a gleccserhez, melynek fölülről látott jégbarázdái 
mind jobban megnőttek s mikor ott álltunk a jégár 
mellett, akkor volt alkalmunk látni azokat a háznagy
ságú jégtömböket és óriási szakadékokat, melyek ké
keszöld törésükkel a jégárakat oly festői széppé teszik.

Cipőnk nem lévén megszegezve (csak séta kirándu
lásokat vettünk a nyáron tervbe), a vendéglőben vásá
rolt vastag harisnyákat húztuk azokra, hogy a síkos 
jéglapokon biztosan léphessünk. Eközben a dörgés mind 
közelebb hallatszott megszázszorozódva a hegyek közt, 
s mikor a gleccser közepe táján mászkáltunk a jégtöm
bök között, megeredt a nyári zivatar is, alaposan át
áztatva köpenyeinket. S bár a zivatar megfosztott ben
nünket a kilátás szépségétől, de annál több félelmes 
gyönyört nyújtottak a fölöttünk átmenő vihar földet 
megremegtető dörrenései s a felhőkárpitot megszakgató 
villámok fényvonalai, amint éles csattanássaí ütöttek be 
valami távoli sziklaoromba sokszoros visszhangot keltve 
a hegyfalak között.

Mintegy 3/4 óra múlva a túlsó oldal meredek tör
melék-partján kapaszkodtunk föl a hegyoldalra, hol 
balra tartva a Chapeau felé igyekeztünk. Eközben el



vonult a zivatar s a nyári nap meleg sugarai aranyoz
ták be a tájat; az előbbi égzengés nyomait csak a 
meggyarapodott hegyipatak bőséges viztömegében lát
tuk s a távolból hallatszott némelykor egy elhaló moraj.

Sietve mentünk le a gleccser mentén elhúzódó 
utón, keresztül gázolva a hegyoldalról lefolyó patakok 
vizén. Később az út a meredeken leereszkedő szikla
falon vonul végig, melyet elmúlt századok alatt a jég
ár simára csiszolt s ahol azelőtt nagyon veszélyes volt 
a közlekedés. Ez a Mauvats Pás, mely ma már vaskö
telekkel és a sziklába vágott lépcsőkkel teljesen biz
tossá van téve.

Délután 1/2 1-kor értünk a Chapeau-hoz, a Bochard 
sziklafalához épült kis vendéglőhöz, hol drága pénzen 
elég gyenge ebédhez jutottunk. De a turista ember nem 
válogatós, kiváltba nincs miben válogatni s azért mi 
is jó étvágygyal fogyasztottuk el a menü kemény pe
csenyéjét, száraz tésztáját s az egyéb felhordott étkeket.

Ebéd után a kis kocsma előtti terraszról fekete 
kávét szürcsöíve gyönyörködtünk a tőlünk pár lépésre 
fekvő gleccseromlásban, mely az Arveyon patak szülő
anyja, a környező hegyek szép panorámájában s az 
üde zöld színben pompázó Chamoníx-völgyben.

3 óra tájt indultunk tovább a morena-gát kőgör
getegei között kanyargó úton, mely később a fenyves
erdő homályába vész. Érzékeny búcsút vettünk itt jó 
német ismerősünktől, a ki Chamonixba ment vissza, 
hogy Genfen át otthonába térjen, — mi pedig jobbra 
kanyarodva Argentiére francia falucska felé tartottunk.

Egy darabig a fenyvesen át vezet az út, majd 
egy rétségen átvágva leereszkedtünk az országúira s 
lassan szemző esőben értük el estefelé Argentiérct, 
melynek apró házikói közül a templomon kívül csak 
pár vendéglőjének magas épületei emelkednek ki. Épen 
idején értük el a Hotel de la Couronnet, hogy kikerül
jük a második nyári zivatart, mely vagy egy óra hosz- 
szat öntötte a záport. Eső után egy kis sétát tettünk a 
falúban, mely fölött a hasonlónevü gleccser szalagja
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nyúlik le mélyen a völgybe. Jég- és hegyomlás gyak
rabban sújtották már a községet; előző évben (1903) 
is nagy robajjal zuhant alá egy borzasztó jégtömeg, 
simára tarolván az erdőt, a merre útját vette.

Következő nap reggel 5 órakor (Franciaországban 
akkor még csak 4 óra van) már megindultunk, hogy 
a meleg beállta előtt elérjük a hegytetőt. Az előző nap 
zivatarjai után gyönyörű napra virradtunk; a ragyogó 
kék égbolton egy felhöfoszlány sem látszott; a pára
fátyol állandó jó idővel biztatott s mi vígan lépkedtünk 
a szép országúton a Col de Balm gerince felé. Negyed 
órai séta után elhagyjuk a kocsiutat s egy gyalogcsa
páson követjük az Arve-vizét, mely a hegység völgye- 
leteiből előtörő erecskékből táplálkozik, ezeket pedig a 
hómezök és a magasan fölöttük elhúzódó jégárak olvadó 
vize gyarapítja. A pár házból álló la Tour falucska 
fölött a hasonlónevü gleccser ereszkedik le a völgybe; 
fönn a hegyek gerincén már a nap első sugarai csó
kolják a szikíaormokat, de lenn a völgyben még haj
nali szürkület borítja a tájat. Egy pásztor épen legelőre 
terelte az állatokat, mikor a falú végén emelkedő domb
ról visszatekintve gyönyörrel néztük a Montblanc rózsa
színbe játszó koronáját s a lilaszinü párában fürdő szép 
völgyet.

La Tour-tól meredeken kapaszkodunk föl az útta- 
lan hegyoldalon, hol meg is pihenünk egy forrás mel
lett elköltendő a magunkkal hozott kis élelmet s aztán 
ujult erővel kezdtük meg a kapaszkodást a nyereg felé, 
kova 1/2 9-kor érkeztünk meg.

Elbűvölő az a kép, mely innét, Franciaország és 
Schweíz határáról déli irányban a Montblancra, az 
Aiguillesekre és a chamonixi völgyre nyílik, míg észak
nak a Wallisí és Berni Alpesek koszorúi emelkednek. 
Egy óra hosszat időztünk itt, a szerény vendéglő elő
terén, több turistával együtt, hogy lelkűnkbe véssük ezt 
a nagyszerűségében párját ritkító képet, mielőtt végkép 
megválnánk attól.

1/2 10 órakor kezdtük meg a leereszkedést; pár 
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perc múlva a hegyhajlat elfödte előlünk aMontblancot 
s mi sietve mentünk az erre már elég jó utón vissza 
Schweizba, hol nem kellett tovább vesződnünk a francia 
nyelvvel, mely annyi bajt okozott a túlsó oldalon.

Egy órai ereszkedés után a trienti völgy tárul föl 
mélyen alattunk; festői képet alkotnak a felhőkbe 
nyúló hegyek által alkotott katlanban a kis város épü
letei s a völgy ölén több ágban folydogáló pataknak 
ezüstös szalagjai. A völgybe a trienti gleccser nagy 
tömege ereszkedik, melynek vize szélesen elnyúló tör
melékhalmaz közt siet a Tète noire-í szurdokon ke
resztül a Rhone felé. Közel 1000 méternyi ereszkedő 
után jutottunk le a völgyfenékre, honnét mintegy 250 
méternyi emelkedés után a túlsó nyergen épült Col de 
Forclazi vendéglőbe tértünk be pihenni. 12 órakor értük 
el a vendéglőt, honnét d. u. 2 órakor újból útra kel
tünk s fenyőerdőben kanyargó kocsiuton siettünk le az 
alattunk elhúzódó Rhone-völgybe, hol ’/2 4-kor még 
sikerült a martigni-i állomáson elérnünk a gyorsvonatot, 
melylyel esti 8 órakor Brigbe érkeztünk.

A vonaton volt időnk összefoglalni a nap ered
ményeit. Argentíéreből 1000 m. föl a Col de Balmra, 
onnét közel 1000 méter le a trienti völgybe, majd ismét 
250 m. föl a Col de Forclazra s újból 1050 m. leMar- 
tigniig. Egészben mintegy 9 órai gyaloglás; az egész 
nap telve szép emlékekkel, melyet felejteni soha nem 
lehet. Csak azt sajnáltuk, hogy Trienttől nem a Tète 
noire felé vettük az utat, mert az változatosabb lett 
volna, mint a Martígníba való meglehetősen egyhangú 
leereszkedés.

A SIMPLON-HÁGÓ.

Brig alig 1l/2 ezer lakost számláló kis városka 
festői fekvésben. Megemlíteni való alig akad rajta ; csak 
a magasan fekvő régi jezsuita kolostor és négytornyú 
kastélya emelkednek ki csinos épületei közül. Fontos 
útvonalak csomópontja s ez ad neki jelentőséget ; innét 
indul ki a Schweizot Olaszországgal összekötő Simplon-ut 
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s kezdőpontját képezi a Gletsch-be vezető postaidnak 
is, mely ott kétfelé ágazva a Farkán át Andermattba 
s le a Gotthard-vasuthoz, illetőleg a Grimsel-en át 
Meiringen-Interlakenbe vezet.

Amilyen kellemes és regényes nyár folyamán az 
alpesi utakon való közlekedés turisztikai szempontból, 
éppen olyan nehézkes, sőt lehetetlen kereskedelmi 
szempontból a téli hónapokban. A Simplon-út tulajdon- 
képeni feladata csak is a posta- és személyforgalom le
bonyolítása volt. A Simplon-alagút megnyíltával ezt a 
szerepet is a vasút vette át s a gyönyörű átjáró sokat 
vesztett eddigi látogatottságából s most leginkább csak 
a természet szépségeit kedvelő turisták keresik azt föl.

Nyugati Schweizban a Simplon az egyetlen átjáró, 
melyet télen is használnak. A szánposta ekkor is na
ponta közlekedik Brig és Domo d'Ossola között, de 
Berisal és Izelle közt állandó lavinaomlások fenyegetik. 
Sokszor 6—8 méteres hóréteg fekszik az úton, de ren
desen annyira megfagyva, hogy rajta kellő elővigyázat- 
tal közlekedni lehet. Az utón épült kis menedékházak
ban állandóan utkaparók laknak, akik csoportosan kí
sérik a téli postát, hogy esetleges veszély alkalmával 
kéznél legyenek.1

1 E sorokat még 1904-ben írtam. Akkor így volt. Ma, az 
alagút megnyitása után ezek a veszélyes posta-átkelések már a 
múlt emlékei.

A Símplon-út volt az első kocsival járható út, 
mely az Alpeseken keresztül vezet; I Napóleon építtette 
1801—1806-ig, mintegy 17 millió franc költséggel. A 
140 km. hosszú út a Rhone völgyéből Milanóba vezet s 
záróköveképen készült a Porta dél Sempione, Milánó 
egyik művészi remeke. A Simplon-átjárót már Septimus 
Severus is használta, aki a postai közlekedés lebonyo- 
litására itt állomásokat létesített, a miről római marad
ványok tesznek tanúságot; de igazi jelentőségéről csak 
azóta lehet beszélni, mióta az uj — átlag 8 m. széles — 
postaút most 100 éve elkészült.

A Simplon-hágó a Monté Leona és Fletschhorn
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közti nyergen vezet át és 2022 m. magasságával a 
schweizi műútafc közt a legalacsonyabb, de tájképi 
szépségek tekintetében viszont a legszebbek közé tarto
zik. Az út mindjárt Brig fölött nagy kanyarulatokban 
kezd emelkedni a Bettlihorn és Glishorn közt, miköz
ben mindjobban kitárul mögöttünk a Rhone-völgy fe
lejthetetlen szép látképe a környező Aletsch-hegycso- 
porttal, melynek tövében húzódik el Schweiz legnagyobb 
gleccsere: az Aletsch-gleccser a Mär jelen-tóval.

Az út szép erdőkön át vezet a borzalmas Saltine- 
szakadék mentén a Napoleon-hídíg, honnét nagy ka
nyarulatokban zöld erdei legelők mellett megyünk to
vább, miközben délen föltűnik a Kaltwassergleccser a 
Schönhornnal s állandó gyönyörűséget szerez az elha
gyott Rhone-völgy mindjobban kitáguló panorámája is. 
Alig hogy elhagyjuk a 2-ik kis menedékházat (10 ilyen 
van az út hosszában építve) nemsokára meglátjuk távol 
a hágó tetejét az ott épült nagy vendéglővel, de sokat 
kell még gyalogolnunk, amíg annak ebédlőjében meg
pihenhetünk.

Elhagyjuk a Saltine-szakadékot is és a Ganters- 
szakadék felé közeledünk, melyet a téli idényben la
vinaomlások által annyira fenyegetett Ganters-hid ölel 
át; még egy pár szerpentin a fenyvesben s beérünk 
Berisal nevű kis alpesi faluba (1526 m.), első pihenő
helyünkre, hol a 14 km-nyi út után jól esett a nyugvás 
az útszéli kis vendéglőben. Elénk élet van itt postajára
tok óráiban; a kocsisok lovakat váltanak, a vendégek 
ezalatt a kis vendéglőt lepik el s az ott nyaralók is 
lenéznek a postaállomásra, tán ismerősökre lesnek, tán 
hogy postájukat személyesen vegyék át.

Rövid  időzés után ismét utón voltunk s még 
mindig elég dús vegetáció közt értük el I óra múlva a 
negyedik kis menedékházat, hol újból föltűnt a nyereg 
és a vendéglő; háttérben a Rauthorn a hasonlónevű 
gleccserrel, mögöttünk a berni Alpesek gyönyörű ko
szorúja egész a Finsteraarhornig; oldalt a Monte Leone 
havas csúcsai köritik a képet. A tetőhöz közeledvén
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arra a helyre jövünk, a hol már megszűnik a fa-régió 
s a mely viharok és lavinaomlások idején a legvesze
delmesebb. Itt találjuk a Kaltwasser-galeriát, mely fö
lött a Kaltwasser gleccser lefolyását képező szép hegyi
patak pompás esése rohan keresztül. Több védőgaleria 
alatt megyünk még át, míg délben a tetőre jutunk, 
honnét még egy búcsúpillantást vetünk az elhagyott 
szép Rhone-völgyre s a berni hegykoszorúra, mert 
ezentúl már más hegyvidék csúcsai néznek le ránk, a 
teremtés apró kis férgeire.

Nem mentünk be a nyergen álló nagy vendég
lőbe, pedig Cook-féle ebédjegyeinkkel itt tán jobb ebéd
hez juthattunk volna, hanem a 10 perccel lejebb fekvő 
Hospizhoz tartottunk, igénybe venni a szerzetesek ven
dégszeretetét. Kétemeletes szép épület a Hospiz, me
lyet I. Napóleon alatt kezdettek építeni, de csak 1834- 
ben fejezték be a bernárdi Ágoston-rendü szerzet tagjai, 
mikor azt tulajdonul kapták. Az épület belül csinos kis 
templomot övez s széles hosszú folyosóira nyílnak a 
tágas, tiszta vandégszobák ajtai. Állandóan 4 Ágoston- 
rendi szerzetes lakja kevés szolgaszemélyzettel, kik az 
erre utazóknak díjtalanul lakást és élelmet szolgáltatnak 
ki. Mintegy 300 utas részére van itt hely s az évi ven
dégek száma az alagút megnyitása előtt évenként átlag 
20000 volt.

Mikor turistazsákunkat s köpenyünket egyik szo
bában elhelyeztük, végigjártuk az épület kongó folyo
sóit, hol csak saját lépéseink zaja verte föl a csendet; 
benéztünk az egyes szobákba s a Hospiz szeretetre
méltó főnökének vezetése mellett megtekintettük a kony
hát is, hol hatalmas edényekben főzött ebéddel készül
tek a vendégek fogadására. Egy csomó bernardhegyi 
kutya ugrott örömmel a prior felé. Kedves rövidszőrű 
szép állatok, melyek csaholva járták be később a Hos
piz környékét, mikor szemezni kezdett az eső. Ösztö
nük vitte ki őket, amint az idő zorddá kezdett válni. 
Tán eltévedt utast kerestek?!

Mi is siettünk be a meleg szobába, mert sok hőt
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vesztettünk a feljövetellel s annál érzékenyebbek voltunk 
a hirtelen hideggé váló levegő iránt. A szobában elhe
lyezett régi képek közt találtuk I. Napóleonnak egy 
olajfestésű képét ezzel a főlirással: „a Hospíz alapítója" 

Ebéd után búcsút mondtunk szíves házigazdáink
nak s a templomban elhelyezett perselyben leróva kö
teles tartozásunkat, újból megkezdettük a gyaloglást, 
hogy még aznap elérjük az Olaszországban fekvő Izelle-t, 
hol a Simplon-alagút szádaja nyílik. Itt akartunk éji 
pihenőre térni, de hát nem mindig úgy történik, mint 
az ember azt magának előírja.

Amint elhagyjuk a Hospizot, két kis tavat látunk 
ott csöndes magányban. Megművelt földek is vannak 
még a ház körül s ebben különbözik a Simplon a többi 
alpesi átjáróktól, hol a tetőkön csak kopár sziklavilágot 
találunk, melyben legfeljebb egy-egy fűcsomó, vagy pár 
csenevész bokor mutat a növényélet nyomaira. Kitáguló 
széles völgy felé tartunk, hol jobbról lenn látjuk a régi 
Hospiz épületét komor tornyával, mely most pásztorok 
tanyája. Valami gyár épületeit emelték ott akkorában, 
de milyen gyár lett abból, bizony ma sem tudom.

Elragadó szép az a vidék, melybe leereszkedtünk, 
körülvéve pompás alakulatú hegyekkel, melyekről jég- 
folyók ereszkednek le a völgyek felé. De hogy milyen 
borzalmas télen át erre a világ, annak szomorú 
tanújelét láttuk abban a hegyomlásban, melyre Simpeln 
falu közelében találtunk. Amint vándorlásunkban Eggen 
falucskát elhagytuk a völgyet mintegy 2 km. hosszban 
és 1 km. szélességben óriási sziklatömbökkel elborítva 
láttuk, melyek a völgyet 20—100 m. magasságban töl
tötték ki. Ezek az 1901. május 19-iki gleccseromlás 
szomorú tanujeíei. A völgynek ez a része pázsítos szép 
termőföld volt, a lakosságnak kincse, egész község bar
mainak dús legelője, melyen mintegy 30 nyári szállás 
állt. S ma egy sziklatemető!

Eggen a fölötte elterülő erdőségek által védve van 
a lavinaomlásoktól s azért lakói télen át is kis falujuk
ban maradnak. Közelében torkollik be a Seng-völgy,
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melynek végén a Fletschhornról lehuzódó Rossboden- 
gleccser világít át hozzánk. Ez a jégár okozta a ka
tasztrófát.

1901. május 18-án, tán egy szép csendes tavaszi 
estén, nyugodtan tértek pihenőre a kis falucska lakói, 
nem sejtve, mily szomorú végzetet mondtak ki fölöttük 
az éj rossz szellemei. A kora reggeli órákban mintegy 
3800 m. tengerszin fölötti magasságban, s a völgy fe
neke fölött is mintegy 2400 méternyire óriási jégtö
meg szakadt le, mely egész sziklahegyet rántott le ma
gával s roppant bömböléssel tört egyenesen Eggen felé, 
hogy temetővé tegyen pillanat alatt egy kis falucskát. 
Körülbelül 1000 méternyi esés után azonban egy szik
lahát álta útját, melyen félrecsúszva eltért eredeti irá
nyától s a falutól délnek a völgybe zuhant alá, a hosz- 
szan elnyúló falucskának csak utolsó 3 házát sértve 
meg. A lakosság fölriadt a nagy dörrenésre, mely a 
földet is megrázta, de hát hallottak ők már lavinaom
lás által okozott ilyen zajt többször is, nyugodtan vették 
hát elő ünneplőjüket, hogy a közeli Simpeln-be menje
nek Istentiszteletre. Csak mikor útra keltek, látták azt 
az óriási változást, mely pillanat alatt siralomvölgygyé 
tett egy boldog vidéket.

Az egész katasztrófában az volt még a szerencse, 
hogy a lavinát útjából eltérítette a sziklagerinc és hogy 
kora tavasz lévén, nem volt még benépesítve a völgy, 
mert máskép sok száz állattal együtt nagyon sok em
ber is elpusztult volna, bár így is két élet lett a lavina 
áldozata.

A lezuhant szíklatömeget — melyen nagy mun
kával már rég helyreállították a postaközlekedést — 
mintegy 10—15 millió köbméterre becsülik; ha ehhez 
hozzávesszük még a magával hozott nagy mennyiségű 
havat és jeget, fogalmunk lehet arról a borzasztó pusz
tításról, amit ilyen szíklaomlás egyes vidékeken okoz.

Lehangolt bennünket ez a szomorú látvány s 
sietve mentünk le a sokszor emeletes háznagyságu szik
latömbök között Simpeln-be, hol megpihentünk a posta



ház előtti kis pádon. Elhagyott magányos kis falu gyö
nyörű vidéken, érdekes régi házakkal és egy római to
rony maradványaival. Felhőkbe nyúló hegyek zárják 
be, melyekről 6 gleccsert látunk lefolyni.

Itt a faluban értük utói azt a 3 olasz turistát, a 
kikkel együtt ebédeltünk a Hospizban; éppen alkudoz
tak egy Iselle felé tartó kocsissal, a kit közösen meg 
is fogadtunk egész Domo d'Ossoláig azért, hogy időt 
nyerjünk, meg aztán nem is éreztem jól magam. Hir
telen rosszullétem valószínűleg az előző napok kimerítő 
túráinak következménye volt.

Kocsink nagy kanyarulatokban ereszkedik le a 
Laquin-völgybe és mikor elhagyjuk Algaby házcsoport
ját, a Doveria vize lesz kalauzunk, mely ott zúg-zajong 
mellettünk, amint egy-egy sziklapadról más sziklákra 
ízökik. A hogy keresztül megyünk az Algaby-galerián, 
bejutunk a vadregényességében borzalmasnak mondható, 
de fölségesen szép Gondoschluchtba, az Alpesek egyik 
legszebb és legnagyobbszerűbb szakadékába, melynek 
égnek meredő óriási sziklafalai szinte ránk nehezednek. 
Az alattunk zugó patak fehér habjai gyönyörű ellen
tétet képeznek a kopár sziklafalak szürkeségével s a 
katlant befödő ég kékjével. Párszor átmegyünk a pata
kon, mert a sziklafalak nem engednek utat a patak 
ugyanazon oldalán, később egy óriási sziklatömböt ta
láltunk utunkban, melybe 200 méter hosszú alagutat 
kellett törni, hogy tovább lehessen haladni. Ez a Gondo- 
galeria, melynek nyílásánál egy szép vizesés szalagja 
hull alá. Mindkét oldalon szédítő, több helyen 650 m-re 
emelkedő sziklafalak köritik a keskeny szakadékot, 
melyben patak és kocsiút alig férnek meg. Ebben a 
pompás katlanban érjük el Gondot, az utolsó schweizi 
falut, melynek pár házikója egy kocsmául szolgáló 
négyszögű torony körül sorakozik. Átmegyünk az olasz 
határon s nemsokára elérjük Izelle-t, hol a Simplon- 
alagut bejárása nyílik. Tele volt a falu munkásnéppel 
s mondhatom igen örültünk, hogy nem ebben a kis 
faluban kellett éjjeli tanyát ütnünk, a hol a sok része
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ges olasz vasúti munkás miatt alig lett volna nyugo
dalmas éjszakánk.

Amint túl estünk a vámvizsgálaton, folytattuk az 
utat az erre már kiszélesedő völgyben, mely a kopár 
hegyvidék után valódi paradicsomi vegetátióval bír. El
hagyjuk a hegyen épült festői Trasquera községet s még 
pár hosszan elnyúló falut, aztán bejutunk a termékeny 
d'Ossolai völgybe, és estefelé magába Domo d'Osso- 
lába, hol az éjszakát töltöttük, hogy másnap az olasz 
tavakat keressük föl.

FELSŐ ITÁLIÁBAN.

Domo d’Ossolán, a Tosa (Toce) folyócska mel
lett fekvő olasz városkán nem sok nézni való akad. 
Girbe-görbe utcái a házak előtti árkádokkal s az ut
cán dolgozgató iparosaikkal igazi olaszos életet tárnak 
elénk.

Az alpesi vidék üde, friss levegője után bántó volt 
itt a roppant hőség, mely miatt még az éjjeli órákban 
is sokat szenvedtünk, azért másnap az első vonattal 
Gravellona felé siettünk, hol a tavak mentén kelleme
sebb tartózkodást reméltünk. A vonat a d’ossolai ter
mékeny völgyön megy végig, melyet a Toce és Anza 
habjai szeldelnek keresztül, áradásaikkal gyakran sújtva 
a termékeny völgy lakosait.

Gravellonánál hatalmas márványbányák vannak, 
melyekben élénk munka folyik s a honnét állandóan 
szállítják az értékes lapokat Itália külömböző részeibe. 
Innét kis egyfogatu kocsin folytattuk az utat a Lago 
Maggiore egy beugró földnyelve mentén épült Pallan- 
zaig, mely Gravellonától mintegy 10 km. távolságra 
fekszik.

A Lago Maggiore az olasz tavak között a legna
gyobb ; hossza 64 km., szélessége átlag 4 km., mély
sége 360 m. A hosszan elnyúló víztükröt a penniní és 
lepontiní Alpesek láncai övezik és 1/4 részben Schweíz, 
3/4 részben Itália tart hozzá igényt. Á tó partján jófor
mán állandó a tavasz, mert habár a környező hegyek 
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koronái a téli hónapokban hólepellel vannak is ta
karva, azért lenn a védett partmenti helyeken díszle
nek a kaméliák, magnóliák, rózsák és narancsok.

Mindenhol üde vegetatio, a zöldszín titokszerű vál
tozataiban, eltakarva a páratelt levegő áttetsző fátyolá- 
vaí. A gesztenyefák világos zöldjét fölváltja a ciprusok 
és cédrusok sötétje, vagy az olajfák ezüstös fénye.

A tó felső (északi) részét koszorúként körítő hegy
sorok délfelé lassanként ellaposodnak, míg végre a lom
bardiai síkságba mennek át s tán ebben leli magyará
zatát, hogy a tó északi felén a viz zöld-, mig déli 
részén egészen kék színű.

Pallanza nem a tó, hanem annak egy nyugati 
öble mellett épült s romantikus fekvését és klimatikus 
viszonyait számbavéve, méltán nevezik a Lago Maggiore 
Nizzájának. Az öblöt elzáró alacsonyabb hegyek mögül 
az Alpesek hófödte láncai: a Monte Rosa s a Mischa- 
bel szarvak tekintenek át e paradicsomi vidékre, hol a 
tó tükréből a gyönyörű boromei szigetek emelkednek 
ki, melyek nevüket a tulajdonos Borromeo-családtól 
vették, kik e szigeteket már a 13-ik század óta birják. 
A két legszebb sziget tulajdonképen mesterségesen ké
szült a tóból alig kiemelkedő sziklapadokon, s ha vé
gigjárjuk az itt létesített buja parkokat, fogalmat sze
rezhetünk annak a munkának és költségnek nagyságá
ról, a melylyel ezeket előállították.

Egy kis bárkán áthajóztunk az Isola Bella-ra, 
mely terraszszerüen emelkedik 30—40 méternyire a 
viz színe fölé. Szobrok díszitik a galériákat és lépcső- 
zeteket, melyek délszaki növények közé vannak rejtve, 
honnét egy palota épületei is kikandikálnak. Hiába 
csengettünk azonban a bejáratnál, nem nyertünk bebo- 
csáttatást; hétfői nap jártunk ott, amikor a sziget zárva 
van. Áteveztünk az Isola Madre-ra, mely bár egysze
rűbb, de parkjának kevésbbé mesterséges jellegét tekintve 
tán értékesebb. Össze van itt halmozva annyi szép és 
ritka növény, hogy egy botanikus hónapokon át tanul
mányozhatná azt a legnagyobb élvezettel. Rovarevő 
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növények, tea- és kávécserje, fenyők megszámlálhatat
lan változatban Californíából, Mexicóból, Canadából és 
Isten tudja még milyen világtájakról, cédrusok, mag
nóliák óriási példányokban, narancs és citromfák meg
rakva aranysárga gyümölcsökkel, bámulatos növésű 
páfrányok csipkés leveleikkel, kúszó növények vérvörös 
és sárga virágokkal, agavek, kaktuszok, bájos fehér 
virágú lótuszok, babérfák, bambusznád gyönyörű pél
dányokban és még sok minden van itt, amit délvidék 
pompája nyújthat. A tropikus növényzet közt pávák és 
fácánok színpompás tollazata, csillan meg, gerle bugása 
és énekes madarak dala tölti be az illatos levegőt, hol 
tarka lepkék szárnyrebbenése vonja figyelmünket újabb 
és újabb virágok felé, melyeknek mézét zavartalanul 
szívhatják. Az ezeregy éjszaka meséibe illő itt az élet 
s a szigeten lévő kis palota még is üresen áll, csak a 
kertész lakja ezt a kis paradicsomot, teljes gyönyörű
séggel élve hivatásának.

Pallanzából hajóval Lavenoba s onnét vonaton 
Como-ba utaztunk, hogy Volta városában is látogatást 
tegyünk. A városnak legérdekesebb látnivalója a már
ványból épült dóm s a mellette emelkedő árkádos vá
rosház, mely a 13-ik században épült. Volta szobra a 
kikötő közelében, a hasonlónevű téren áll.

A Como-tó az olasz tavak közt a legszebb; kü
lönösen annak délnyugati ága, mely Comonál végző
dik, tájképi szépségeit és dús növényzetét tekintve 
Európa legérdekesebb pontjai közé számítható. A part 
mentén, amerre gőzösünk elhalad, gyönyörű villák 
emelkednek remek parkok közepette; minden park 
előtt védett kis kikötő a vitorlás, vagy evezős csónakok 
számára. A villasort egy-egy kis község szakítja meg, 
hogy azon túl ismét nyaralók ékesítsék a hegyoldala
kat, mert némely helyen a hegyek egyenesen a tóba 
ereszkednek, nem hagyván annyi helyet, hogy a víz 
partján lehessen építkezni.

Bellagio-nál — a tó egyik legszebb pontjánál — 
a tó két ágra oszlik; egyik északnak Colíco felé tart, 
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a másik délkeletnek Leccoba vezet, azért nevezik ezt 
az ágat leccoí-tónak. Az északi rész, hol a környező 
hegyek 2600 méterig is fölemelkednek — a szebb, de 
mert erre felé már több ízben voltam, azért megkerül
vén Bellagionál a hegyfokot, déli irányban hajóztunk 
tovább s Leccoban szálltunk partra, hogy egyik kedves 
ismerősünket, a pécsi közönség egykor dédelgetett nai- 
váját családi körében felkeressük.

Innét a villamos vasúttal Milanóba siettünk.
Mindig örömmel keresem föl Lombardia szép 

fővárosát, s most is szívesen tartottunk itt pár napi 
pihenőt, hogy újból fölkeressük a gyönyörű dóm szen
telt csarnokait, a Brera-muzeum műkincseit, a szép 
temetőt s Milánó többi látni valóit.

A város központja a Dom-tér; itt egyesülnek a 
fontos közlekedési erek és ide öntik a folyton mozgó 
villamoskocsik az emberáradatot. A teret övező épüle
tek közt legszebb a Galeria Vittorio Emanuele. Ez két 
egymással keresztalakot képező széles folyosóból áll, 
melyeknek közeit négy impozáns palota épülete tölti 
ki; maguk a folyosók vasszerkezetbe foglalt üvegtető
vel vannak befödve s a keresztezésnél egy 50 m. ma
gasságba nyúló kupola emeli az épület szépségét. A 
szép ornamentikával és freskókkal díszített 15 m. széles 
és közel 200 m. hosszú galériák szép kereskedésekkel, 
kávéházakkal és vendéglőkkel vannak megrakva, me
lyeket éjjel és nappal az emberek nagy tömege lep el. 
Az épületnek a Dom-térre néző főhomlokzata remek 
díszítésű nyílt oszlopcsarnokokon nyugszik, mely a teret 
alkotó többi épületek classíkus colonádjaíval van össze
köttetésben s az esti órákban az előkelő világ sétahe
lyét képezi.

A tér közepén áll Victor Emanuel szép lovas
szobra pompás reliefekkel díszített talapzatán, két fehér 
márványból faragott oroszlánnal.

A téren emelkedik a pompás dóm 350 tornyával, 
ezer meg ezer kis oszlopával, szobraival, mint egy 
művészi faragványokkal ékesített fehér márványhegy.
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A főfalon 5 nagy ajtó, 52 relief s mintegy 250 szobor 
van elhelyezve s különösen a főajtó az ó-testamentből 
vett faragott képeivel művészi munka. A templom bel
seje homályos világításában óriási méreteivel szinte 
megdöbbenti a látogatót, aki ámulva nézi az óriási 
oszlopokat, melyek a templom 5 hajóját választják el.

A közel 500 évig épült székesegyház (melynél, 
ha jól emlékszem, csak a római Péter-templom és a 
szevillai katedrális nagyobb a világon) 148 m. hosszú, 
88 m. széles és a torony tetejéig 148 m. magas és 
40000 ember hallgathatja benne Isten igéjét.

Első Ízben való ott jártamkor legjobban megra
gadott a kupola csodálatos szépsége. Egy remek áttört 
munka, a legfinomabb diszitményí motívumokból, a 
művészet fenséges harmóniájában. Szemeim mindunta
lan odatévedtek a kupola csodás faragványaira, s ma 
is, ha elnézem e gyönyörű boltozatot, alig akarom 
hinni, hogy nem faragvány az, amit ott látok, nem 
áttört munka amit nézek, hanem festés, mely csodá
latra késztet.

A templom padlózata szép mozaikmunka s ebbe 
az ajtó közelében egy fémszalag van elhelyezve, mely 
a meridiánvonalat mutatja. A mikor a tetőn hagyott 
kis nyíláson betévedő napsugár a fémszalagot éri, akkor 
pontosan dél van.

A ki a domot megnézi — és ugyan ki ne nézné 
meg — az ne mulassza el fölmenni annak tetejére is, 
hol a márványdíszitményeket, faragványokat, tornyocs- 
kákat, szobrokat közvetlen közelből láthatja s emellett 
az Alpesek hófödte láncai is feltárulnak tekintete előtt.

A galéria Vittoria Emanuelle oszlopcsarnokán ke
resztül a Scala-térre jutunk, hol Leonardo da Vinci 
emlékoszlopa s a híres Scala-szinház — a világ egyik 
legnagyobb színháza — áll egyszerű, sőt mondhatni: 
nagyon is szegényes ruházatban.

Az utcai kereskedők, kik egész boltjukat a vál- 
lukra akasztott ládikákban hordják, itt ép oly tolako
dik, mint Itália más városaiban s ha csak egy kiváncsi
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pillantást vetünk portékáikra, már megrohannak s 
képesek a dóm szentelt csarnokába is követni s erő
szakoskodni, hogy vásároljunk tőlük valamit. Árulnak 
mindenféle dolgot, de különösen a mozaik munkákat kínál
ják 5 — 10-szeres áron s szégyenletesen kell velük alkudni, 
ha nem akarjuk az olasz élelmességnek kárát vallani.

A dóm után Milano egyik kiváló látványossága 
a temető, melyet némelyek a világ legszebb temetőjének 
tartanak. (Én a genuait teszem első helyre.) A temető 
előterében emelkedik a Campo Santo, egy lombard- 
velencei stylban készült gyönyörű épület, melynek fő
homlokzata a Via Voltára néz s hosszú colonadjaiban 
30 ezer holttestnek adhat helyet. Az épületben mauzo
leumok, kápolnák, az egyes hitfelekezetek temetkezési 
helyei s gyönyörű síremlékek vannak elhelyezve s az 
épületnek egyszerűségében is fényűző szépsége a halot
tak iránti kegyeletről tesz tanúságot.

Az árkádsorok alatti mauzóleumok szoborcsopor- 
tozatai között sok művészi kivitelű s megható gondo
latokat megtestesítő emlék van s ezek közelében talál
juk az urnák elhelyezésére szolgáló fülkéket is, hol az 
elhamvasztott tetemek porait őrzik. A föcsarnok, mely
ből pompás lépcsözet vezet a tulajdonképeni temetőbe, 
hatalmas méreteivel, nemes egyszerűségében is megkapó 
szépségével meglepő.

A Campo Santo lépcsőházából a sirkertbc jutunk, 
melyet geometriai szabályossággal kitűzött utak oszta
nak szakaszokra, hol hófehér márványból faragott sír
emlékek és ércbe öntött csoportozatok váltnak el a 
növényzet zöldjétől.

Á temetői rend mintaszerű s e fölött féltékenyen 
őrködnek a temetőörök. Ha valaki szivarral megy be, 
vagy ott cigarettára talál gyújtani, rögtön leintik az 
embert. Itt csak a sirokon égő lámpa füstje szállhat, 
mint a kegyeletnek hozott áldozat, Ég felé; profán 
szívarfüst ne szennyezze be a sírok virágainak illatával 
telt levegőt.

* *
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Hazajövet Bresciában is töltöttünk egy napot az 
ottani kiállításon és innét utunkat a Garda-tó felé foly
tattuk. Desenzanonál van a tó egyik vasúti állomása, 
honnét negyed órányira fekszik a kikötő.

Kis gőzösünk vígan szeldelte a Garda-tó haragos 
vizét; a hullámok fehér taraja élesen csapkodta a hajó 
oldalát s a gyengébb gyomrúak siettek magukat miha
mar láthatatlanná tenni.

Pompás élvezet az a 4 óra, míg Desenzánótól 
Ríváig hajózunk; a tájképi szépségek folytonos válto
zatban kisérnek utunkon, különösen a tó északi ré
szében.

Desenzanónál a partvidék még lapos, de mennél 
fölebb megyünk, annál jobban emelkednek a tavat 
köritő hegyek gerincei is. Elhajózunk a szép kis Isola 
Garda mellett, hol a Borghese hercegek építettek pom
pás nyaralót, s megkerülve egy hegyfokot, a Garda 
Riviérát érjük. Remek partszegély a délvidék buja nö
vényzetével, szép nyaraló telepekkel, hol betegek ke
resnek gyógyulást és egészségesek szórakozást. Ezen 
túl már magas hegyek közt fekszik a tó s a vihar el
űltével sötétzöld vize folyékony topázként ragyogott a 
gyönyörű keretben. A hegyek tetejéről kis községek 
templomai néznek le s a hol a partszegély elég széles 
ott is festői kis falvak emelkednek citrom és narancs
telepekkel. Különösen szép helyek Gargnano, Limone, 
nagy citrom telepeivel, Malcesino, Torbole s a tó 
végén fekvő Riva, mely félkörben övezi a tó partját. 
Régi tömör tornya már messziről látható s a város 
fölött emelkedő Rocchetta, meg a Monte Brione is 
hivogatólag tekint felénk.

Riva maga nem sok nézni valót nyújt, de kör
nyékén — a közeli Arcótól eltekintve is — sok érde
keset találunk ; csak megemlítem a varonnei barlangot 
és Torbolet. Mi a délutánt a Ponale vízesés megtekin
tésére szántuk. A tó nyugati partját meredeken szegé
lyező hegyoldal sziklafalában gyönyörű kocsiút van 
építve: a Ponalestrasse, mely a Ledro-völgybe vezet, 



honnét a hasonlónevű patak szép esésben, Ponalefall 
név alatt, hull a Garda-tóba. A Ponale-utat a szikla
falból robbantásokkal készítették; alagutak és galériák 
váltják föl egymást, melyekről elragadó szép kilátás 
nyílik a tóra és annak festői környékére, Arcora s a 
Monté Baldo láncolatára. Körülbelül egy órai séta után 
érjük el a Ledro-völgyet, hol egy pompás szurdokból 
folyik ki a patak bőséges vize, mely a hirtelen lejtő 
szakadékban hatalmas esést alkot s villamos müvek
nek képezi hajtóerejét.

Rívából Tirolon és a Pusterthalon át utaztunk 
haza, megőrizve lelkűnkben a változatos képek szép 
emlékeit.



Hivatalos rész.





A választmány jelentése.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!

Múlt jubíláris évünk után csendesebb év esemé
nyeiről számolunk be. Az előző évek nagyobb alko
tásaival járó tetemes kiadások s a jövendőben meg
valósítandó tervekre szükséges pénz összegyűjtése nem 
engedték meg, hogy a folyó 1911. évre nagyobb mun
katervezetet állapíthassunk meg, sőt ilyennek az 1912-ik 
évre való felvételét sem engedélyezik.

De azért a mostani év sem múlt el nyom nélkül. 
Bár csendesen, kerülve minden feltűnést, de dolgozott 
az egyesület, s ez évi munkássága is láncszemként 
kapcsolódott a múlt évek eredményeihez.

A misinai-kilátótorony melletti őrházhoz ciszter
nát építtettünk, hogy az őrre nézve megkönnyitsük a 
fentartózkodást, mert megélhetésének s háztartása ren
des vezethetésének első és föfeltétele a víz. A hat köb
méter ürtartalmű vízgyűjtő medencébe az őrház tete
jéről összegyűlő csapadékvizet vezettük be, melyet ce
mentcsövek visznek a betonból készült szűrőtartányokba, 
honnét mint minden idegen alkatrésztől megtisztított 
kristálytiszta viz csurog a medencébe. Az így megtisz
tult vizet a háztartásban mosásra, főzésre, öntözésre 
minden körülmények között fel lehet használni, sőt 
szükség esetén ivóviznek is megfelel, hisz a Karstvidé- 
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ken, vagy a Hercegovinában és Montenegróban lakók 
jórészt állandóan ciszternavízzel élnek.

Bár az építésre szükséges 600 koronányi összeg 
engedélyezését a múlt közgyűléstől nem kértük, mert 
az építés szükségessége csak az év folyamán merült föl, 
a választmány — a közgyűlés utólagos jóváhagyásának 
reményében — kötelességének tartotta a ciszternát el
készíteni, mert e nélkül az őr be nem rendezkedhetik, 
háztartást nem vezethet s éppen ezért kirándulóinkat 
se láthatja el kellően.

A medencében összegyülemlö 60 hektoliter víz 
átlag 50 — 60 napig elégséges a szükségletekre s így 
5—6 hetes, sőt több ideig tartó szárazság alkalmával 
sem fog az őr vízben hiányt szenvedni. Előre látható
lag még kertöntözésre is jut a ciszterna vizéből.

A múlt télen az őr lakásának kellő füthetése el
len panaszok merültek föl, ami a ház exponált helyzete 
mellett nem is csoda. Éppen ezért a lakószoba északi 
falát belül parafakővel burkoltattuk s a szobában nagy 
cserépkályhát helyeztünk el, sőt a verandát is egészen 
beüvegeztettük, ami nemcsak a lakást segíti melegen 
tartani, de kirándulóinknak is jó szolgálatot tesz, mert 
szeles időjárásban ott védett helyre találnak.

Különös gondot fordítottunk turista-sétautaink 
jókarban tartására s azokat egyesületünk lelkes és 
buzgó mérnökének gondos felügyelete alatt mintaszerű 
állapotba helyeztük. Az utak mentén vízlevezető árkok 
és anyagot felfogó gödrök készültek; ahol szükséges 
volt, ott szegélyfalak állíttattak fel az úttest megvédé
sére s reméljük, hogy a jókarban tartás, az idei 
alapos munka folytán, később már nem fog jelentékeny 
összegeket felemészteni.

A tubesi toronyhoz újabb utat is készíttettünk, 
mely a Tubes meredek nyugati oldalán szerpentinekben 
kanyarog a Lapisi vadászház felé vezető kocsiútból a 
tetőre. Pompás körséta ez azok részére, akik félnapos 
kirándulást terveznek. Sétautaink bármelyikén érjük is 
el az u. n. Mandulás plateauját, onnét jelzett utón, az 
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erdőben elhúzódó gyalogösvényt követve, a vadászház
hoz vezető kocsiút nagy kanyarulata előtt 50—60 lé
pésnyire rátalálunk az ut kezdetére, mely eleinte kissé 
meredeken, később lassú emelkedéssel visz mind ma
gasabbra, állandó pompás kilátással a regényes ürögi 
völgyre s a Jakabhegy erdős gerincére. Emelkedésünk
kel keleti és északi irányban a képnek mindig újabb és 
újabb részletei tárulnak fel előttünk. A távoli síkság 
zöld alapszínéből kis községek házai fehérlenek át s a 
Hegyhát is mind jobban feltárja szép panorámáját; ha 
pedig elérjük a tornyot, akkor teljes lesz a körkép, 
mert keletnek is belátunk a távoli vidékbe, ameddig a 
Zengő elmosódó körvonalai engedik s délnek is nyitva 
a kép a szemhatáríg.

Ebből az útból a második kanyarodónál újabb út 
ágazik ki, melyen pár perc alatt a Lapisi-vadászházhoz 
juthatunk.

Őszinte köszönettel adózunk Tripammer Károly 
városi erdötiszt úrnak azért a szives támogatásért, mely
ben bennünket az út kitűzésénél és a munkák elvég
zésénél részesíteni szives volt.

Gondot fordítottunk utjelzéseink fenntartására és 
ahol szükségesnek mutatkozott, újabb útvonalak kije
lölésére is és köszönetünket fejezzük ki Krausz Arnold 
tagtársunknak, aki a kozári vadászháztól a peknyáki- 
völgyön át a Mélyvölgybe vezető utat jelölte ki nagy 
gondossággal, úgy több föreálisk. tanulónak, akik a 
Jakabhegy környékén készítettek szép jelzéseket.

Sajnos, hogy a jelzésekben részint az erdei vágás, 
részint más körülmények miatt évröl-évre hiányok mu
tatkoznak, melyek némelyikéről csak kiránduló tagtár
saink szíves figyelmeztetése után vehetünk tudomást. 
Kérünk azért mindenkit, hogy észlelt tapasztalataikról 
bennünket értesíteni szíveskedjenek, hogy a hiányok 
pótlásáról gondoskodhassunk.

Rendbe hoztuk az elpusztult dömörkapui kilátót 
is, melynek plateauját az eddigi fakerítés helyett kőfa
lazattal vettük körül s cementpadokkal láttuk el, vala



mint cementhabarccsal erősítettük meg magát az alap
zatot és lépcsötámfalakat is, úgy hogy uj kilátónkat 
nem pusztítják az idők viharai, de nincs kitéve a rossz
akaratú emberek rongálásának se, mert a restaurálás
nál a faanyagot teljesen mellőztük.

Az uj kilátóhely „Flóra pihenője" nevet visel 
bold. özv. Hamerli Jánosné úrnő emlékére, kinek ha
lála után gyermekei 500 koronát adotnányoztak egye
sületünknek, mely összeget a Flóra-pihenő kiépítésére 
fordítottuk. Köszönetét mondunk a Hameríi testvérek
nek nagylelkű adományukért, melylyel nemcsak egye
sületünk tevékenysége fölötti elismerésüknek adtak ki
fejezést — ami fáradozásainknak mindig legszebb jutalma 
— de tanúságot tettek a természeti szépségek iránt 
való szeretetükről is.

Hálás köszönettel emlékezünk meg özvegy lovag 
dr. Scholz Istvánná úrnő azon nemeslelkü ezerkoronás 
adományáról, melyet bold, férje emlékére egyesületünk
höz juttatott. Elhalt tagtársunk annyira szerette a mi 
szép kis hegyvilágunkat, s oly örömmel időzött fönn 
annak lombfolyosóiban, hogy az özvegy óhajtásához 
képest a beküldött pénzből „István-pihenőt“ akarunk 
létesíteni sétaútjaink valamely szép pontján, vagy a 
Tettye fölötti sziklafal erre alkalmas részletén.

Különös örömünkre szolgál, hogy a város polgárai 
mindjobban megszeretik a hegyeket, a szép erdőket s 
hogy ezeknek feltárásában kifejtett munkánkat anyagi
lag is támogatják. Ha tehetős polgártársaink mind
annyian át fogják érezni annak a gondolatnak igaz
ságát, hogy áldozataikkal városuknak és gyermekeik
nek tesznek jó szolgálatot, úgy az ilyen nagylelkű ado
mányok nem lesznek fehér holló-számba menő ritka
ságok, amelyek mivel most még azok, külön elisme
résre méltók.

Átirattal fordultunk Pécs sz. kir. város rendőrfő
kapitányához, a helybeli középiskolák igazgatóihoz és 
Baranya vármegye tanfelügyelősége utján a hegyvidé
künk mentén fekvő összes községek tanítótestületeihez 
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a Mecsek speciális flórájának megvédése tárgyában s 
reméljük ebbeli kérésünknek meg lesz a kivánt ered
ménye.

Park Osztályunk közvetítésével kérvénynyel for
dultunk a város tanácsához, hogy a régi temető he
lyén — mely a temető jelleg megszüntetése után városi 
parknak van kijelölve — botanikus kert létesittessék, 
mely mozgalomról a Park Osztály jelentése számol be 
részletesen.

Saját erőnkből a mecseki flóra részére a Mecsek 
egy alkalmas pontján — tán az újjá építendő Kardos
úti pavillon közelében, vagy a torony környékén — 
kisebb kertet szándékozunk létesíteni, hol az érdek
lődök a Mecsek jellegzetes növényeit találnák össze
gyűjtve.

Múlt évi közgyűlésünk a Turistaság és Atpinizmus 
c. havi folyóiratot hivatalos közlönyévé választotta s 
anyagi támogatásban is részesítette, minek fejében a 
szerkesztőség tagtársaink részére a lapot évi 6 korona 
előfizetési dij helyett 2.50 koronáért küldi. Örömünkre 
szolgál, hogy tagtársaink közül 125-en járatják a tar
talmas, komoly és dúsan illusztrált szaklapot, mely a 
magyar turista-irodalom kiváló terméke s tartalmának 
gazdagságával, kiállításának szépségével dicséretére válik 
a kiadó Budapesti Egyetemi Turista-Egyesületnek. 
Nem mulaszthatjuk el e helyen újból felhívni a lapra 
tagtársaink figyelmét s kérjük az eddigi előfizetőket, 
hogy a lapnak — mely hivatalos közleményeinket is 
tartalmazza — újabb híveket szerezzenek, hogy ennek 
olvasása révén is minél több lelkes turistát toborozzunk 
zászlónk alá.

A múlt közgyűlés határozata értelmében, úgy a 
T. és A.-nak hivatalos közlönynyé választásáról, mint 
a tagdíjnak 50 fillérrel való emeléséről tagtársainkat 
körlevélben értesítettük.

Bár szorosan nem tartozik jelentésünk keretébe, 
de mert a magyar turista-irodalomban kimagasló ese
ményt képez, megemlítjük, hogy a f. év végén dr.
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Jankovich Marcell tollából „Az Alpesek" címen első
rangú díszmunka jelent meg. Tagtársaínk előtt nem 
kell bemutatni dr. Jankóvichot, a hegyek hivatott dal
nokát; ismerik őt múlt évkönyvünkben megjelent két 
gyönyörű leírásából s a szakfolyóiratokban szétszórva 
megjelent dolgozataiból, melyek mindegyikéből a hegyek 
iránti szeretetének melege sugárzik. Az Alpesekről meg
jelent első magyar munkára felhívjuk tagtársaink szives 
figyelmét.

A helybeli középiskolák tanulói részére kiirt pá
lyázatban csak Makó Jenő főreálisk. VIII. oszt, tanuló 
vett részt, kinek — a bírálóbizottság véleménye alapján 
— a 10 koronás-arany pályadijat kiadtuk. Itt emlitjük 
meg, hogy Wachter Ede tagtársunk az általa múlt 
évben tett Wachter Jenő alapítványt a f. évben újból 
50 koronával növelte, amiért az adományozónak hálás 
köszönetünket fejezzük ki.

Tichy Ferenc dr. városi tanácsos úr, tagtársunk, egy 
hivatalos ügyből kifolyólag öt illető összegből 180 ko
ronát küldött át egyesületünk céljaira, miért neki a 
közgyűlés hálás köszönetét tolmácsoljuk s egyesületün
ket további szives jóakaratába ajánljuk.

Kérésünkre a város tanácsa utasitoíta az erdőőri 
személyzetet, hogy az erdőkben elhelyezett padokat, 
asztalokat s más alkotásainkat védelmükbe vegyék s 
azok megrongálói ellen jelentést tegyenek. A hatóság 
szives közbenjárásának meg is lett a kívánt eredménye 
s a szorgos felügyelet folytán egy egyén, ki egyik pa
dunkat jogtalanul eltulajdonította, elvette méltó bün
tetését.

Folyó év tavaszán sajnálatos esemény hozta izga
lomba kiránduló közönségünket, minek következtében 
választmányunk sürgős kötelességének tartotta védelem
ért a hatósághoz fordulni s arra kérni a város tanácsát, 
hogy a park-erdőt a vadászati bérletbe foglalt terület
ből vegye ki s hogy jövőre a város erdejét bérbe ne 
adja. Kérésünk elintézése folyamatban van.

Örvendetes hirt közölhetünk t. tagtársainkkal: a
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katonai lőtér a Mecseken 1912. évi április hó 1-én meg
szűnik; a IV. had testparancsnokság a várossal kötött 
szerződését felmondotta s a löteret máshova helyezi át. 
Örömhír ez a város minden lakójára nézve, akik oly 
sokszor voltak letiltva éppen a legszebb tavaszi idény
ben az erdőből s bizonyos büszkeséggel mondhatjuk, 
hogy a kedvező fordulatban nekünk is van valami kis 
részünk. De hálásan emlékezünk meg Pécs város pol
gármesteréről és tanácsáról is, kik a nagyközönség régi 
óhajának megvalósítását eredményre vinni segítették.

Örömmel tudatjuk tagtársainkkal, hogy a Ma
gyar Turista-Egyesület Dobogókői és az Öt-tó mellett 
épült Téry-menedékházában arcképes igazolványnyal 
ellátott tagtársainkat ugyanabban a kedvezményben ré
szesíti, mint a minőt a M. T. E. tagjai élveznek. 
A rokon egyesületekkel való jó viszony ápolása mindig 
főtörekvésünket képezte s ilyen irányban fogunk mun
kálkodni ezután is, mert közös ügyünket csak egységes 
tevékenységgel vihetjük diadalra.

Könyvtárunk a f. évben a következő folyóiratok
kal és turista-irányu munkákkal gyarapodott: Turisták 
Lapja (1910. 1911.), Turistaság és Alpinizmus (1911), Turista 
Közlöny (1911), Erdély (1911), Deutsche Alpenzeitung 
(1911), Mittheilungen des D. u. Ö. A. (1911), Alpina 
(1911), Liburnia (1911), Természettudományi Közlöny 
(1911), Földrajzi Közlemények (1911), Állatvédelem (1911), 
Pécs-Baranyai Muzeum-Egyesület Értesítője (1911), Árad! 
T. E. évkönyve, Dunántúli T. E. évkönyve, Magyar
országi Kárpát E. évkönyve, Zeítschrift des D. u. Ö. 
A., Jahrbuch des Schweizer Alpen Club (1911), Sopron 
és a Magyar Alpok (a D. T. E. ajándéka), dr. Jan- 
kovich Marcell: az Alpesek, Baedeker: Tirol és 
Schweiz, Alpenführer des D. A. (5 füzet), Steinitzer: 
Die Zugspítze, Steinitzer: Wettersteingebirge, Hesz: 
Dér Hochtourist (2 k.), Moriggl, J.: Von Hütte zu 
Hütte, Kertész Róbert: Képek Ázsia keletéről, Kis 
János: Nevezetes utazások tárháza és Halász Mihály: 
Konstantinápoly (Varga N. István ajándékai), A. Fend-

11
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rich: Dér Alpinist, Eperjes albuma, Egloff—Berger: 
3 Tagé —, 2 Wochen —, 3 , Wochen ín Tirol, dr. 
Prinz Gyula : Utazásom Belső Ázsiában, Die Bosnische 
Ostbahn (Zsiga László ajándéka), dr. Luchner-Egloff: 
Das Zíllertal.

Választmányunk két lelkes tagját vesztettük el 
az elmúlt évben; dr. Buday Dezső Budapestre költözött, 
Sey László kir. tanácsos pedig meghalt. Munkás tag
társakat vesztettünk bennök, a kiket sajnálattal nélkü
lözünk sorainkban.

Egyesületünk jótévői a már említetteken kívül a 
következők voltak: Pécs szab. kir. város közönsége, 
mely 1500 kor. segélyt adott, a Pécsi Takarékpénztár, 
mely a f. évben is 200 koronát küldött, a Kereske
delmi és Iparbank, mely 50, és a Központi Takarék
pénztár, mely 25 koronával gyámolította törekvésein
ket, úgy a Népkönyvtár-Egyesület, mely vetítő vászon
ernyőt ajándékozott. Fogadják az adományozók őszinte 
köszönetünk kifejezését!

Hálára vagyunk kötelezve a város t. tanácsa és 
a helyi sajtó iránt, melyek törekvéseinket mindig hat
hatósan támogatták s külön köszönet illeti a Pécsi 
Naplót, mely „Turistaság" c rovatában tért nyitott a 
hazai és külföldi turista-mozgalmak ismertetésének.

Egyesületünkbe f. évben 4 örökös és 80 rendes 
tag lépett be; elköltözés, elhalálozás és kilépés miatt 
töröltünk 119 tagot, úgy hogy í9íí-ben 1470 támogat
ták egyesületünket, kik között 54 örökös, 32 alapitó 
és 1384 rendes tag van.

Gyászrovatunk ez évben sem maradt üresen; el
vesztettük választmányunknak 20 éven át buzgó és 
lelkes tagját, Sey László kir. tanácsost, ügyünknek 
mindig buzgó és lelkes munkását; el Suha Rezső ny. 
városi erdőmestert, aki két évtizeden át teljesített mun
kásságunk alatt saját hatáskörében bennünket mindig 
jóakarólag támogatott és elvesztettük Wenk Ferenc 
püsp. urad, főerdészt, egyesületünk egyik legjobb ba
rátját, aki a távoli püspöki erdőségek szép átjelzéseit
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készítette és gondozta. Fájdalmas csapások ezek az 
egyesületre nézve és különösen Wenk Ferenc támoga
tását nehezen fogjuk nélkülözni. Tagtársaink közül 
meghaltak még: Ábrányi Alajos, Beck Lajos, Bertalan 
István, Czínk Lajos, Czury József, Hofbauer József, 
Hunfí Imre, id. Keller István, Kerboít Ferenc, Mende 
Lajos dr., Mihálffy Árpád, Ruzsovits József, Spiesz 
János, Szeifritz Antal, Szikora Edéné, Tóth Lajos, 
Trixler Dezső dr., Vukailovits Antal, Wurster Antal és 
Zsotér János.

Áldás legyen elhunyt társaink emlékén!
Ezzel és az Osztályok külön közölt jelentéseivel 

befejeztük az 1911-ik év eseményeinek ismertetését, 
most vázlatát kellene adni jövő évi munkatervünknek. 
Újabb nagy munkát azonban — mint már említettük 
— nem vehetünk tervbe, mert kis tökét akarunk meg
takarítani későbbi nagyobb munkák költségeire, s azért 
csak a meglévő utak és építmények jókarban tartása, 
az útjelzések gondozása, jelzőtáblák elhelyezése és pár 
erdei forrás foglalása fogják gondunkat képezni.

M. t. K. 1 Egyesületünk 21-ik évének zárókövét 
tesszük le ma. Hét 3 éves ciklus nyer mai közgyű
lésünkkel befejezést s mi visszaadjuk 3 évvel ezelőtt 
nyert megbízatásunkat, hogy a mélyen tisztelt tagtár
sak a M. E. elsőrendű érdekeinek szemmel tartásával 
uj alapszabályaink értelmében azokat állítsák az egye
sület és az Osztályok ügykezelésének élére, a kiknek 
vezetői képességében és ügybuzgóságában megbíznak. 
Az Önök bölcsesége meg fogja találni a helyes meg
oldást, s ezzel a fejlődésnek biztosítékát. A magunk 
részéről búcsúzóul őszinte köszönetét mondunk a múl
takban belénk helyezett bizalomért, amit igyekeztünk 
lelkiismeretes munkássággal és odaadó ügyszeretettel 
meghálálni.

Kérjük jelentésünk tudomásul vételét.

íí+



A Madárvédö Osztály jelentése.

Osztályunk az elmúlt évet is felhasználta arra, 
hogy az állatvédelem eszméjét városunk közönsége 
körében terjessze, hogy minél több hivet nyerjünk meg 
nemes törekvéseinknek. Osztályunk ebbeli fáradozásá
nak eredményeit napról-napra jobban láthatjuk. Ma 
már a legkülönbözőbb társadalmi rétegben hallunk be
szélni az állatvédelemről és közönségünk is mindinkább 
elitéli az állatkínzókat, akik ellen a rendőrség is szigorú 
megtorlással él. Munkásságunk eredménye az is, hogy 
a legtöbb helyen a keményebb hideg beálltával etetik 
az éhező, didergő madarakat, hogy kertjeinkben, gyü
mölcsöseinkben ott látjuk a fészkelő odvakat, melyek 
a cinkék becsalogatására szolgálnak.

Egyik fő feladatunknak tartottuk, hogy a nagy
közönséget állandóan figyelmeztessük a hasznos állatok 
iránti kötelességre, az állatvédelemre. Ezen célt szol
gálták a város különböző helyein fölállított figyelmez
tető tábláink. Egyik-másik, régebben elhelyezett 
táblát az idő már nagyon megviselte; ha fedezetünk 
lesz reá, ezeket ujjal, díszesebbel kell fölcserélnünk!

Az Országos Állatvédő Egyesület a múlt évben 
az állatvédelemre figyelmeztető mondásokkal, képekkel 
ellátott táblák terjesztésére hívta fel Osztályunk figyel
mét. Ezekből kértünk 15 darabot, melyeket a népisko
lákban, a polgáriskolában, a városháza legforgalmasabb 
helyén helyeztünk el.

Miként az előző években, az idén is segédkeztünk 
az iskoláknak ama nemes munkában, hogy a fejlődő 
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gyermeklélekbe a.z állatok iránti szeretet beoltassék. 
Az Országos Állatvédő Egyesület által kiadott „Gyer- 
meknaptár“-ból, mely az állatvédelemre buzdító költe
ményeket, leírásokat, állatmeséket tartalmaz, az idén is 
osztottunk ki 200 darabot jó magaviseletü és jó elő
meneteld népiskolai tanulók között.

Az Országos Ifjúsági Ligába 1000 tanulót vettünk 
föl. A ligába való belépés nem jár semminemű köte
lezettséggel ; a tanulónak csak egy fogadalmat kell alá
írnia, melyben megfogadja, hogy a hasznos állatokat 
megvédi, sőt arra törekszik, hogy másokat is hasonló 
cselekvésre bírjon.

Hogy a nagyobb fiukat is megnyerjük az állat
védelem ügyének, a főreáliskolai, főgimnáziumi, a 
felső kereskedelmi iskolai és a tanítóképzői önképző
körben egy-egy aranyat tűztünk ki azon tanuló 
jutalmazására, ki az állat- és madárvédelem köréből ki
tűzött kérdést legjobban megoldja.

A Széchényi-tér galambjait Osztályunk az elmúlt 
évben is pártfogásába vette és megbízottunk az erősebb 
hidegben naponta kétszer, nyáron egyszer tartotta jól 
azokat eleséggel.

Kedves szárnyasaink a múlt évben nagy veszély
ben forogtak, amennyiben két pécsi lakos följelentést 
tett ellenök a rendőrkapitányságnál, hogy nemcsak ama 
házakat piszkítják be, ahol tanyáznak, hanem a meg
szállt párkányok alatti lakásokban teszik lehetetlenné 
az ablakokból való kitekintést, továbbá az utcán járó 
közönségnek is folyton kellemetlenséget okoznak.

Mielőtt a rendőrfőkapitány ur ezen panaszos 
ügyben határozott volna, Osztályunkat kérte föl javas
lattételre, mert amint az átirat mondja: „A város kö
zönsége részéről tapasztalt szeretet teszi indokolttá, 
hogy ezen galambok ki ne pusztuljanak, hanem mint a 
Széchényi-tér egy érdekessége védelemben részesüljenek"

Osztályunk javaslatának lényege a következő 
volt: Eltekintve az általános állatvédelmi tekintetektől, 
a város galambjai közegészség! szempontból is védel
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met érdemelnek, amennyiben a házakból kiszüremkedő 
vizekkel az utcafolyókákba kerülő hulladékot, ételma
radékot, szerves anyagot, melyeknek bomlása bűzt, 
miazmákat fejleszt, föloszlásuk előtt megeszik, meg
emésztik s így a közegészségre ártalmatlanná teszik. 
Amennyiben a hatóság mégis tűrhetetlennek tartaná a 
soha senki által nem kifogásolt, több évszázados álla
potot, dacára, hogy a két panaszos félnél többen nem 
emeltek ez időszerint se panaszt s nem kértek semmi
féle hatósági intézkedést, javaslatba hozzuk, hogy a 
város hatósága készíttessen deszkából összerótt rekeszes 
galambfészkelő ládákat a városházának belső felén, az 
udvari részen, vagy a tetőzet déli felén, közvetlen a 
szélek fölött egy méternyire készíttessen néhány kisebb 
nyílású ablakot, melyen át a galambok bejuthatnak 
fészkelni. A galambokat pusztítani egyáltalán nem 
szükséges még az okból sem, hogy végtelenül el ne 
szaporodhassanak, mert maga a természet, az időnként 
föllépő betegség és elhullás is korlátozza a túlságos 
elszaporodást s az okból mert elvétve a járókelők közül 
valakit bemocskolnak: legnagyobb kegyetlenség lenne 
ezen szegény szárnyasokat kiirtani.

Több példányban terjesztettük Monostori Károly, 
nyugalmazott állatorvosi akadémiai tanár által írt: 
„A túlterhelés kerülése és a téli vasalás“ című nyom
tatványt, melyben a szerző a lónak megfelelő módon 
való patkolását, vasalását magyarázza, hogy ily úton 
is elejét vegyük a ló kínzásának, illetőleg a síkos he
lyen való megcsúszásnak.

A hidegebb idő beálltával gondoskodtunk a mada
rak etetéséről és eleséggel láttuk el a madarakat a 
Mecseken, a sétatéren, a Tettyén, a megyei árvaházban.

Mint az előző években, az idén is bocsátottunk 
ki gyűjtő-iveket, de gyűjtésünk eredményéről — miután 
az ivek nagyrésze még nem érkezett vissza — csak 
jövőre számolhatunk el.



A Park Osztály jelentése.

Osztályunk az 1911. évet sem töltötte tétlenül, s 
működésének immár kétségbevonhatlan eredményei 
láthatók egyrészt az épületek virágdiszitett ablakainak 
szaporodásában, másrészt a díszítés módjának csínoso- 
dásában, s végül, hogy az Osztály tevékenysége foly
tán az újonnan emelt épületek összes ablakai ízléses 
virágtartó rácsokkal láttattak el, miáltal a jövő évben 
a virágos ablakok száma már megfog kétszereződni.

A Zsolnay diszkut ügye biztos léptekkel halad a 
megvalósulás felé; a Zsolnay-gyárban Pilch Andor 
műépítész terve alapján e gyönyörű műemlék már 
készül, s ha az 1912. év tavaszán a város közönsége 
az Irgalmasok temploma előtti teret e célra alkalmasan 
előkészítteti, a diszkut ott a jövő év nyarán felállítható 
leend s igy városunk Zsolnay Miklós áldozatkészsége 
folytán egy újabb értékes és érdekes látványossággal, 
műremekkel gazdagodik.

Elhatározta az Osztály, hogy a Mecsek flórájából 
arra alkalmas helyen egy kis gyűjteményes kertet létesít, 
s annak keresztülvitelére dr. Folly Gyula elnöklete alatt 
Horváth Antal és Novotarszky Miksa tagokból álló 
bizottságot küldötte ki.

Megkereste továbbá a szab. kír. város Tanácsát, 
mondaná ki, hogy a város régi temetője e jellegének 
megszűnte után parkozva leend, s hogy e temető foko
zatosan botanikus kertté fog átalakíttatni, mely a 
tanuló ifjúság és az ismereteit gyarapítani óhajtó felnőtt 
közönség rendelkezésére fog állani. E célból arra kérte
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a város Tanácsát, hogy bocsássa a város Közönsége a 
temetőnek a vasúti töltés fölött levő elhagyott és üres 
részét már most az Osztály rendelkezésére, hogy 
ott a lassan növő fák elültetése már most meg
kezdhető legyen. Megkérte a város Közönségét, hogy 
a felszabadulandó temetőnek miként leendő szabályozá
sáról a mérnöki hivatal által már most készíttessen 
vázlatos tervrajzot, hogy az ültetendő fák végleges he
lyükre kerülhessenek. A botanikus kert betelepítésének 
munkáját, ha a segéderőket a város rendelkezésre bo- 
csátandja, az Osztály vállalta magára, s az anyag be
szerzéséről is ez fog gondoskodni.

Ez az ügy a városnál még tanulmány tárgyát 
képezi, és reméljük, hogy a törvény hatóság a terv 
célszerűségét elismerve, annak kivitelében közremű
ködését és áldozatkészségét nem fogja megtagadni.

Elhatározta az Osztály, hogy a mintegy 160 virá
gos ablak közül az arra érdemeseket megfelelően dí
jazza, részben ajándéktárgyakkal, részben elismerő ok
levelekkel és köszönő iratokkal. E célra adakozni ke
gyesek voltak: gróf Zichy Gyula megyéspüspök ur 
40 koronát, a Pécsi Takarékpénztár 25 koronát, Berecz 
Fidél 5, Scholcz Gyula 5 koronát. Ezen kívül jutalom
tárgyakat adtak: Zsolnay Miklós 6 drb. dísztárgyat, 
továbbá Schönwald Imre, Reínfeld testvérek, Kött ker
tészet, Nowotarszky Miksa és a lukafai üvegkereskedés. 
A nemes lelkű adományozók fogadják ez utón is az 
Osztály meleg köszönetét.

A kiküldött bíráló bizottság a jutalmazandó abla
kokat 3. osztályba sorozta és dísztárgyakkal jutalmazta 
a következőket:

Az I. osztályban : dr. Kenessey Aladárnét Póhl 
Bélát, dr. Bors Lajosnét, Pálfi Zoltánnét, Várnai Maris
kát, Török Jánosnét, özv. Hittre Antalnét, Hoffmann 
Lajosnét, Mihálffy Lilit és Editet, Deutsch Lipótnét, 
Berecz Fidélt, Vörös Hiadort, Nedopil nővéreket és 
Keresztény Jánosnét.

A II. osztályban: dr. Schmidt Antalnét, Herceg
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Lajosnét, Porges Bélánét és dr. Deutsch Zsigmondnét.
Ugyanezen osztályban elismerő oklevéllel tüntette 

ki: Majorossy Imrénét, Paulay Edénét, dr. Lauber 
Rezsőnét, Balogh Györgynét, Mítzky Kálmánnét, Arn- 
hold Nándornét, Nehrebeczky Ilonát, Stern Károíynét, 
Kovács Antalnét, dr. Kelemen Mózesnét, Steíner Szidó
niát, Szabóné Karay Annát, Pilch Andornét, Hicker 
nővéreket, Littke Józsefnét, Szombathelyi Antalt, Wol- 
leszky Károlyt, Nádor szállodást és Csurgay Bélánét. 
Ezen osztályban a már elismerő oklevelet régebben 
nyert: Bányaígazgatóság, Postaigazgatóság, Nemzeti 
Casino és Belv. Kath. Körnek az Osztály köszönetét 
fejezte ki.

Hasonlókép köszönőirat küldetett a III. osztályba 
sorolt következőknek: Borsy Luczi, Pain Emílné, dr. 
Angyal Pálné, Trixler Alajosné, Módly Béláné, Verbőczy 
Béláné, Schwarcz Jenöné, Löwy Anna, Velicogna Dóra, 
Vérffy Aladárné, Kenedi Nándorné, Szücsy Ferenc, 
Szabó Józsefné, Takács Károíyné, Novácsek Sándorné, 
Mandel Márkusné, Kálmán Andorné.

A Park Osztály ez utón kéri azok bocsánatát, 
kiknek virágos ablaka elnézés folytán a bíráló bizottság 
figyelmét netán elkerülte volna. Tudatában van az 
Osztály annak is, hogy a nyújtott jutalomtárgyak nem 
állanak arányban a jutalmazottak érdemeivel, de hát 
az Osztály anyagiakban még mindig szűkölködik, s 
igy a nagy városokéhoz hasonló értékes díjazásban az 
arra érdemeseket sem részesítheti. Tekintsék ezt csupán 
gyöngéd figyelemnek az Osztály részéről, s buzdítás
nak a jövőre.

Az Osztály vagyona a múlt év végén volt: 
166 K. 31 fill. Volt az 1911. évben: I. Bevétel: Adomá
nyokból 75’00 K. Tőkekamatból 3*26  K. Összesen: 
78’26 K. II. Kiadás: Ajándéktárgyakra, bélyegekre stb. 
69’24 K., marad tehát az 1912. évre 175’33 K.





kimutatása az 1911. évről. KIADÁS.

hasonlítván, teljesen rendben levőnek találtuk.

1. Kezelési költségek:
Tisztelet dijak......................................
Szolga fizetése 12 hóra á 60 K. . .
Nyomtatványok.....................................
Különféle postadijak............................

700
720
132
100

92
50 1653 42

II. Útépítés és Javítás:
Utjelzések.......................................... 29 30
Misinai kilátónál egy vizfogó építés,\ 746 17

Tubesi kilátónál ujabb'beruházásokj
Uttatarozás és napszám................... 2497 12 3272 59

III. Leltár;
Könyvek beszerzése............................ 41 11
Egyéb tárgyak ................... > • • 5 — 46 11

IV. Különféle kiadások :
Évi jelentés költségei....................... 1648 51
Tagdíjak egyesületekbe........................ 80 50
Pavillonok biztosítása........................ 29 13
Távbeszélő dijak................................. 47 25
Kardos pavillonnál eladási cikkekre . 111 86
Egyleti szolga külön jutalma .... 60 —
Turistaság és Alp. kiadóhivatalának . 250 —
Wachter Ede alapra............................ 50 —
Örökös tagsági alapra ...... 400 —
Hamedli Gyula emlékre....................... 103 10
1910. évi kilátó belépő jegyek az alapra

átvive ............................................... 370 —
Különféle számlái kiadások .... 718 58 3868 93
Egyenleg............................................... 4171 46

13012 51

r

december hó 31-én.

Bőbei Ferenc
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Kedvezmények a M.E. tagjainak.
1. A Magyar folyam- és tengerhajózási részvénytársulat 

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

2. A Csorbától fogaskerekű vasúton kedvezményes jegyet 
válthatnak.

Az 1.,2. és 6. 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-oderbergl vasút, ha legalább 10 tag utazik 
együtt, 33% engedményt ad.

5. A boszniai és hercegovinál államvasutak 1909. évi 
22.243. sz. rendeletével az eddigi korlátlan kedvezményt oda 
módosította, hogy csoportos (esetleg magános) turistái kirándulá
soknál — a március I5-étől november 15-ig terjedő időszakban 
— 331/8%-ot engedélyez, de minden egyes igazolványért 1 kor. 
kiállitási dij 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 titkárának, a ki a szükséges igazolványok meg
szerzéséről gondoskodik.

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

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

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

9. Az Évkönyv-et tagdíjuk fejében díjtalanul kapják.
10. A Dobogókői Eötvös Lóránt-menedékházban és az 

Ottó mellett épült Téry-menedékházban a tulajdonos Magyar 
Turista Egyesület tagjainknak — ha magukat arcképes tagsági 
jegyükkel igazolják — ugyanazon kedvezményeket adja, mint a 
minőben saját tagjait részesíti.

11. A „Turistaság és Alpinlzmus“ c. illusztrált szakfolyó
iratot egész évre 6 kor. helyett 2’50 koronáért rendelhetik meg a 
titkárnál.



Tájékoztató.
Az egyesületet illető levelezések és írásbeli meg

keresések a titkár cimére (Pécs, Arany János-utca 3.) 
intézendök, a pénzküídemények pedig a pénztároshoz 
(Kiss Ernő, Pécs, Hitelbank) küldendők.

A kirándulások rövid ismertetése és a jelzések 
színes táblázata (mellékelve 3 térképvázlat és 10 látkép) 
a Mecseki Útmutató c. könyvecskében található. Kapható 
minden könyvkereskedésben 60 fillérért; tagok a pénz
tárosnál 40 fillér kedvezményes áron kapják.

Az Évkönyvhöz díszes bekötési táblák is kaphatók 
darabonként 90 fillérért. A ki tagtársaínk közül ilyent 
beszerezni óhajt, ebbeli szándékát legkésőbb Í9Í2. nov. 
1-ig jelentse be a titkárnál, hogy azok beszerzéséről 
gondoskodni lehessen, mert ilyeneket fölös számban az 
egyesület nem készíttet.

A téli hónapokban (októbertől—márciusig) minden 
csütörtökön d. u. 1/26-tól 1/27-ig hivatalos órák tartatnak 
az egyesület helyiségében (Városház, II. emelet 79.), 
hol ugyanakkor a könyv- és térképtár is a tagok ren
delkezésére áll. Ugyanott kaphatók az egyesületi jelvé
nyek is darabonkint 1 K. 20 fillérért.

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



A MECSEK-EGYESÜLET

TISZTIKAR  ÉS TAGJAINAK NÉVSORA
AZ 1911. ÉVBEN.

Díszelnök:
Vaszkaí és kardosfaívi Kardos Kálmán v. b. t*  t. nyug, fő
ispán, aranysarkantyús vitéz» a Szt. István-rend kískeresztese, stb.

Tiszteletbeli tagok:
Dr. Fejérváry Imre báró, Majorossy Imre,
Nendtvich Andor. Vaszary Gyula,

Zichy Gyula gróf.

Elnök:
Balog Károly, kir. táblai elnök.

Alelnökök:
Valter Antal, pápai praelátus és Zsolnay Miklós, gyáros.

Igazgató: Titkárok:
Reeh György városi tanácsos.

Ügyész:
Pleininger Ferenc, ügyvéd.

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

Feszti Nándor, törvszéki bíró.

Pénztáros:
Mérnök ■ Kiss Ernő,pénzintézeti tisztviselő

Rauch János, városi főmérnök. (Pécs, Hitelbank).
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Választmány:
Dr. Angyal Pál, egyet, m. tan.
Auguszt Ferencz, h. pénzügy

igazgató,
Bálint Ferenci, föerdész,
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,
Dr. Egry Béla, országgy. kép

viselő,
Eibach Emil, takarékpénztári 

vezérigazgató,
Erreth Kálmán, magánzó,
Fekete Mihály, kir. tanácsos, 

ny. tiszti főügyész,
Dr. Feniczy Ignácz, főszolga

bíró,
Forray Valér, főszolgabíró, 
Fűchsl Arnold, magánzó, 
Graef János, droguista, 
Dr. Hang Dániel, főgimná

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

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

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

megye főorvosa,
Károlyi Emil, építész,
Dr. Kenessey Aladár, kórh. 

főorvos,
Vauiss Sándor, főszolgabíró, 
Varga Nagy István, kir. táblai 

biró,
Várady Ferenc, megyei fő

levéltáros.

Kindl József, ny. segélyegyleti 
vezérigazgató,

Klekner Alajos, p. t. tanácsos, 
Kovácsfi Kálmán, műszaki 

főtanácsos,
Kolossváry Andor, főerdész, 
Krasznay Mihály, főszolgab., 
Krígl 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,
Nendtvich Andor, kir. taná

csos, polgármester,
Oberhammer Antal, rendőr

főkapitány,
Opris Péter, posta- és távírda 

főigazgató,
Pánczél Ottó, állami erdő

felügyelő,
Pintér Ferenc, városi árva

széki elnök,
Ptacek Viktor, h. bankfőnök, 
Róna Jenő, főreálisk. tanár, 
Rusz Imre, kápt. főerdész, 
Sey László, kir. tanácsos, 
Sey Tamás főszolgabíró, 
Stenge Ferenc, Baranyavár- 

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

talnok,
Szuly János, ügyvéd,
Wenk Ferenc, püspöki főer

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



A „Madárvédö Osztály“ A „Park-Osztály“ 
elnöke : Várady Ferenc elnöke : Zsolnay Miklós 
titkára : Róna Jenő alelnöke : dr. Jellachich Károly

pénztárosa : Krisztián Gyula. titkára : dr. Kenessey Aladár.

Örökös tagok:
Baranya vm. közönsége 
Balog Károly 
Bánffay Simon (megh.) 
Gróf Benyovszky Móricz

5 Báró Biedermann Rezső 
Brázay Kálmán (Bpest) 
Cackovic Milivoj 
Cseh Ervin 
Dr. Doktor Sándor

10 Dr. Doktor Sándorné 
Domján Izor 
Dr. Dulánszky N. (megh.) 
j. Engel József 
Förster Béla (megh.)

15 Fűchsl Arnold 
Fűrst-Reeh Hermin 
Gillming Ferencz 
Goldberger József 
Graef János 

20 Hamerli Imre 
özv. Hamerli Jánosné (megh. 
Hamerli József 
Hamerli Károly 
Hanny Gábor

25 Hetyey Sámuel (megh.) 
Honvéd hadapródiskola 
Ivánkovics István (megh.)

Kardos Kálmán 
Mándi Béla (megh.)

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

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

40 Schapringer Mór (megh.) 
Schönherr Mihály (megh.) 
Dr. Schwarcz Frigyes (megh.) 
Schwarcz Sámuel (B.-Lőcs) 
Siklósi István

45 Stern Károly 
Stirling Károly 
Szautter Gusztáv

) Szautter Gusztávné 
Szigriszt Lajos

50 Szily Tamás 
Szmik Antal 
Wajdits Gyula 
Valter Antal 
Gróf Zichy Gyula

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

5 Dischka 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. Käufer Mór
Kindl József
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Dr. Kiss Emil (Dárda) 35
20 Koszits Kamill

Krasznay Mihály
Dr. Krasznay Miklós
Krausz Béni
Lechner Gyula (megh.) 40 

25 Littke József (megh.)
Dr. Mende L ajos (megh.)
Dr. Mende Lajosné (megh.) 
Nagy Jenő
Dr. Nick Alajos 45

30 Dr. Pauncz Lipót
Pintér József (megh.)
Pozsgay József
Rothmüller Károly (megh.)
Dr. Schaurek Bódog 50

Gr. Schmidegg K.-né (mgh.) 
Siskovich Tamás (megh.) 
Skála Vencel
Spitzer Béni
Spitzer Lajos
Szeifritz István
Szláby Ferenc (megh.)
Szuly János
ifj. Tűrr Mihály
Varga Nagy István
Werner Ottó
Wiesner Rajmár (megh.)
Zsinkó István (megh.) 
Zsolnay Imre
Zsolnay Miklós
Zsolnay Vilmos (megh.)

Rendes tagok:
Agárdi Ferenc 
Almássy István 
Alt Dávid 
Ambach Mihály

5 Andretzky József 
Angerer Gusztáv 
Angszter Emil 
Angszter Oszkár 
Angyal Lajos

10 Angyal Pál 
Angyal Pál dr. 
dr. Angyal Pálné 
Angyal Samu 
Anschau Antal ifj.

15 Antal Fűlöp 
Antalffy Mihály dr. 
Antoni Jenő 
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 Ferenc
30 Aulik József 

Auszterlitz Zoltán 
Ábrahám Vilmos 
Ádám Imre 
Ámon Pál

35 Áronffy Józsefné 
Áronffy Rókus dr. 
Árpád Gyula 
Babai Géza 
Babai Gézáné

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

45 Balog Károlyné 
Balog Pál 
Bandi Anna 
Barabás Ferenc 
Barankay Lajos dr<

50 Barbarini Laura 
Barla Benő 
Barsy Viktor 
Barta Albert 
Bartínay Ferenc

55 Eartos József 
Bary István

12
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Bauer Zoltán 
Bauerle Ferenc 
Baumann Emil 
Baumann Emilné

60 Baumann Nándor 
Báder Vilmos 
Báter János
Becht Ödön
Beck Gyula

65 Beczkay Jenő
Bedő Gábor
Bedő Károly 
Belmann Kálmán 
Bencze Sándor

70 Benczenleitner Sándor 
Benedek László 
Beniscli Artur dr. 
Benkő Mihály 
Benyovszky Andor

75 Benyovszky Manó 
Berczely István 
Berecz Fidél 
Berecz József 
Berecz Károly

80 Berecz Károlyné 
özv. Berecz Károlyné 
Berecz Sárika 
Beretvás Sándor 
Berger Gusztáv

85 Berger Miksa 
Bergleiter József 
Békefy Remig dr. 
Biber Mátyás 
Biedermann Tibor

90 Birisits Géza 
Birmann Ferenc 
Bíró Jenő dr.
Biró József 
Bitter Illés

95 Blancz József 
Blaskovich Kálmán 
Blau Adolf dr. 
dr. Blau Adolfné 
Bodó Aladár dr.

100 Bodó János 
Bodó Mór 
Bodolay István

Bokor Ede 
Bokor Emil dr.

105 dr. Bokor Emilné 
Boldis Dezső dr. 
Bolgár Tivadar 
Borbély Gyula 
Bors Emil dr.

110 Bors Lajos dr.
dr. Bors Lajosné 
Borsy Jenő dr. 
Both János 
Bozóky Géza dr.

115 Bózsa József 
Bőbei Ferenc 
Bőbei Miklós 
Bock Béla 
Böck Béláné

120 Böhm Jenő dr. 
Böhrn Manó 
Böhm Simon 
Böröcz Marcell 
Börötzffy Károly

125 Bözsöny Mihály 
Brantusa Vince 
Braun Ármin 
Braun István 
Breining Leontin

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

135 Breuer Sándor 
Brunner Károly 
Brunner Olivér 
Bubreg János 
Bubreg Nándor

140 Buday Béla 
Buday Dezső dr. 
Buday Klárika 
Bugár Ede 
Bugyán Rezsőné

145 Bun Gusztáv 
Bun Gusztávné 
Bun Lajos 
Bun Lajosné 
Burgics Nándor
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150 Buzagits István dr. 
Buzás József 
Buzássy Ábel 
Büchler Dávid dr. 
Büki Ferenc

155 Bűnsdorff Frigyes 
Cackovic Mílivojné 
Caflisch Jenő 
Caflisch Kristófné 
Chinorányi Ede

160 Cholnoky Ferenc dr. 
Crettier Károly 
Csányi István 
Csarsch Dezső 
Csarsch Jenő 
Csengery István 
Cseresnyés Géza 
Cseresnyés Gézáné 
Cserkuti Adolf 
Csermák Alajos 
Csermák Ede 
Csernahorszky József 
Cserfa Antal 
Csery István 
Csethe István 
Cséfay Flórián 
Cséplő Pál 
Csigó János 
Csihalek Sándor 
Csincsák Béla 
Csukás Zoltán 
Csurda Henrik 
Csermák Győzőné 
Czirer Elek dr. 
Czirer József 
Cziriák Ignác 
Czvetkovits Gyula 
Czvingler Ferenc 
Daempf Imre 
Daláth Jenő 
Dárdai Casino 
Dekleva Dénes 
Dekleva Ferenc 
Dekleva Ignác 
Dellin Frigyes 
Dellin Frigyesné 
Denkler Boldizsár

165

170

175

180

185

190

195

Derlik Imre 
Deutsch Antal dr. 
Deutsch Béla

200 Deutsch Kornél 
Deutsch Pinkász 
Deutsch Zsigmond dr. 
Dénes Iván 
Déry József

205 Diffinger János 
Dillmann Antal 
Dinesz Györgv 
Dirr Frigyes 
Dittler Aurél

210 Dittler Ottmár 
Dobos Ferenc 
Dobta Imre 
Dobszay Antal 
Dobszay István

215 Dombováry Róbert 
Donevall János 
Dorner Lajos 
Doroszlay Lajos 
Döbrössy Alajos

220 Dragos Pompejus 
Drazenovich Jenő 
Drazenovich Károly 
Dréher Károly 
Dunántúli Turista Egyl.

225 Eckert Antal 
Eckert Antal ifjú 
Eger Zsigmond 
Egry Béla dr. 
Ehrenfest Mihály

230 Eibach Emil
Eiser János 
özv. Eiser Jánosné 
Elvers Rudolf
Ember János

235 Engel Alfréd
j. Engel Gyula 
Engel Izidor
j. Engel Richárd dr.
j. Engel Róbert dr.

240 Engelmann Ármin 
Engeszer Miklós 
Engler Kálmán 
Erdélyi Oszkár

12+
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Erdélyi Vilmos
245 Erdős Ottó 

Erreth Ede 
Erreth Edéné 
Erreth Kálmánná 
Erzse Sándor

250 Eötvös Gusztáv 
Eötvös Gusztáv 
Eötvös Jenő 
Eötvös József 
Eufrát Eugénia

255 Éder József ifj.
Éhm János
Fabriczí Elek 
Fail Jagelló
Fajcsek József

260 Farkas József 
Fábián Izidor 
Fábián Jenő 
Fehér Domonkos 
Fehér Ferenc

265 Fehértimárofc 
Fejér Győző 
Fejér Sándor 
br. Fejérváry Imréné 
Fekete József

270 Fekete Mihály 
Fekete Péter 
Fektér Ferenc 
Felber Artúr dr. 
Feniczy Ignác dr.

275 Fenyőssy Zoltán 
Fenyves Sándor 
őzv. Ferenczy Istvánná 
Fessel Nándor 
Feszti Lehel

280 Fesztl Nándor
Feszti Raj már
Fichtl Ignácz 
Filippovich József 
Finkey Pál

285 Fischer Béla 
Fischer Ernő 
Fischer Ferenc dr. 
Fischer Ferenc 
Fischer Ferencné

290 Fischer Henrik

Fischer János
Fischer József
Fischer Józsefné
Fischer Márk

295 Fischer Miklós dr.
Fischer Pál 
Fleischer Samu 
Fleischhammer Jenő 
Fodor Hugó 

300 Fodor Ignác dr.
Fodor József
Fodor Leó dr.
Fodor Ottokár dr. 
Folly Gyula dr.

305 Fonay Lajos
Földes Jenő
Fördös Géza
Fördös Gézáné
Förster Eliz

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

315 Franki Izidor
Frantich Ágoston 
Frey Tivadar 
Fried Jakab 
Fried Mór 

320 Fried Mórné
Friedl Antonia 
Friedmann Károly 
Fridrich Sándorné 
Fuchs Ádám 

325 Fuchs Gyula
Futász János 
Futyma Sarolta 
Füchsl Gizella 
Füredi Béla 

330 Fürst Győző dr.
Fürst Gyula
Fürst Gyula ifj.
Fürst Lipót
Füspök József

335 Füspök Lenke
Gaal János
Gaal Sándor
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Gabriel Ferenc 
Gadó Antal

340 Gadó Ferenc 
Gadó Ignác 
Gajáry Béla dr. 
Galamb Gyula 
Gallovích János

345 Ganter Ferencné 
Garay Dezső 
Gartner Károly 
Gärtner Sándor 
Gábor György

350 Gál Jenő dr. 
Gebauer Ernő 
Gebauer Gusztáv 
Gebhardt Ferenc 
Gebhardt Ferenc dr.

355 dr. Gebhardt Ferencné 
Geller Ottó 
Geltsch Frigyes 
Gere Gábor 
German Ferenc

360 German István 
Gerth Lajos 
Gianone Ágostonné 
Gianone Virgil 
Gillitzer Juliska

365 Gipsz József 
Girardi József 
Girtl Ferenc dr. 
Gobbí Gyula dr. 
Goldberger Bernit

370 Goldberger Mór 
Goldhammer Pál 
Gombárovics Kálmánná 
Gonda Sándor dr. 
Gondán Felicián

375 Gosztonyi Gyula 
Gosztonyi István 
Göbel Gyula 
Gőbel Kálmán 
Göbel Károlyné

330 Gönczy Gyula 
Gött Ede 
Götz Gyula 
Götz Henrik 
Götz Sándor

385 Graef Jánosné 
Graf Ödön 
Graits Ferenc 
Gratzl Alajos 
Graumann Józsefné

390 Gräber Mária 
Greiner Gizi dr. 
Greiner József dr. 
Greksa Kázmér dr. 
Gresz Károly

395 Griesz Jakab 
Grosch József dr. 
dr. Grosch Józsefné 
Grosz Antalné 
Grosz Ábris

400 Grosz Imre dr. 
Grün Jakab 
Grűn Sándor dr. 
Gründl Károly 
Grűnhut Ignácné

405 Gulyás Izsó 
Gungl Jenő 
Gundrum Károly 
Guth Béla 
Günsberger Lajos

410 Günther Mihály dr. 
Gyarmathy Miklós dr. 
Gyenes József dr. 
Gyenes Károly 
Gyenes Miksa

415 Gyikos Péter 
Gyimóthy Gyula 
Gyömörey Zsigmond dr. 
Gyurits Élek 
Haasz Mihály

420 Haffner Vilmos 
dr. Hagymássy Dénesné 
Hajdú Gyula dr.
Hajdú Imre 
Haksch Emilia

425 Haksch Károly 
Haksch Lajos 
Halász Antal 
Halász Bernit 
Halász József

430 Halász Józsefné 
Haleksy Albert
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435

440

445

450

455

460

465

470

475

Halmay Ferenc
Halmay József 
Halusz László 
Hamar Károly 
Hamerli Aladár
Hamerli Károlyné 
Handwerk Ferenc 
Hang Dániel dr.
Hantay Lajos 
Hanuy Ferenc dr.
Hanzély János 
Haraszty József
Hardy Sándor
Harmos Árpád dr. 
Heckenberger Konrád dr. 
Hegedűs Ferenc 
Hegyessy Géza 
Heindl Géza
Heindl Nándor 
Hekinger István
Heller Ferenc dr.
Hencz Rihárdné 
Herbert János 
Herczeg József 
Herczeg Oszkár
Herr Ágoston 
Hertzfeld Gyala 
Heaberger Rezső 
Heverdle Géza 
Hillebrand Ferencné 
Hinka Miklós dr.
Hirn Lajos 
Hirschfeld Alajos 
Hirschler Artar 
Hirschler Dezső 
Hirschler Mór 
Hitre Franciska
Hoch József 
Hoffer Kálmán 
Hoffmann Lajos 
Hoffmann Ottó dr. 
Hofmeiszter Ferenc 
Holecsek Péter
Holics Gyula 
Holló Alajos 
Hollósi Mór
Horn József

Horn Józsefné 
480 Hortobágyi József

Horváth Antal 
Horváth Böske 
Horváth Géza 
Horváth Gézáné 

485 Horváth Gézáné
Horváth Gizella
Horváth Ignácz 
Horváth István 
Horváth János 

490 Horváth János
Horváth József
Horváth Margit 
Horváth Mór 
Horváth Sándor 

495 Horváth Viktor
Höfler Jánosné 
Huber Lajos 
Hugel József dr. 
dr. Hugel Józsefné 

500 Hungária kávéház
Hunna Rudolfné 
Huszár Aladár 
Huszár Sándor dr. 
Huziák István 

505 Hynek Ignác
Igalics Radivoj 
Igaz Béla dr.
Igaz Lajos 
Igert Antal 

510 Ihrig Ernő
Illenberger Rezső 
Imrefi Imre 
Inselt Jenő 
Istók Jenő 

515 Iványi Zsigmond
Izraelita hitközség 
Jahoda Gábor dr. 
Jakabffy Imre 
Jakoby Fülöp 

520 Jaksch Ede
Jancsek János 
Jancsics Lajos 
Jancsics Milán 
Jankovits Gyula 

525 Jankovits József
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Jákó Ferenc 
Járányí János 
Járányí Károly 
Járányí Lajos

530 Jegg Géza 
Jelenek Ignác 
Jellachich István dr. 
Jellachich Ilona 
Jellachich Károly dr.

535 Jellachich Lajos dr. 
dr. Jellachich Lajosné 
Jellachich Mariska 
Jeszenszky Andor dr. 
Jeszenszky Kálmán

540 Jeszenszky Lajos 
Jeszenszky Mihály 
Jeszenszky Sarolta 
Jezevits József 
Jilly Viktor

545 Jobszt Béla 
Johan Béla dr. 
Juhász Ervin 
Junász Józsefné 
Jusztusz Mihály

550 Jusztusz Miksa 
Jusztusz Miksáné 
Jűsztl Ede 
Káin Lajos 
Kajdi Mihály

555 Kalisch Adolf 
Kalisch Armin 
Kallupka Sándor 
Kait József 
Kait Józsefné

560 Kaltnecker Aladár 
Kaltnecker Györgyné 
Kaltnecker Károly 
Kammerer Ferenc 
Kammerer Miksa

565 Kammerer Miksáné 
Kardos Imre dr. 
Kasza György dr. 
Kaszapovits István 
Kaszapovits József

570 Katona János 
Kaufer Jenő dr. 
Kaufmann Lajos

Kaufmann Nándor
Kaufmann Nándorné 

575 Kayser Elek
Kayser Lajos
Káldor Oszkár
Kálmán Jenő dr.
Kápolnay Zsígmond dr 

580 Károly Ignác
Károlyi Emil
Károlyi Emilné
Keil Ferenc
Keiner Rezső

585 Kelemen Gyula
Kelemen László
Kelemen Mihály dr.
Kelemen Mózes dr. 
Keller István 

590 Kende Alfréd
Kenedi Nándor
Kenessey Aladár dr. 
dr. Kenessey Aladárné 
Kengyel Ernő dr.

595 Kerbolt Pál
Kereky Mihály dr.
Kerese Alfréd
Kerese György dr.
Keresztény János

600 Keresztény Jánosné
Keresztény szociálisták
Kertész Gusztáv
Kertész Ignác 
Kesztyűs-segédek 

605 Ketterer József
Ketterer Mihály
Késmárky István dr.
Késmárky Iván
Késmárky Ivánné

610 Kész István
Kindl József ifj.
Kinnet Adolf
Kirschanek Ödön
Kisaszondy Géza

615 Kisaszondy Lajos
Kis Gadó Mátyás
Kiss Ernő
Kiss György
Kiss Győző
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620 Kiss Gyula 
. Kiss István dr.

Kiss Jenő
Kiss József
Kiss Lajos

625 Kisfaludy Zsigmond 
Klapok Alajos 
Klausz Endre 
Klauber Izsó 
Klein Mihály

630 Kleckner Alajos 
Klie Lajos 
Klíngenberg Jakab 
Klobucsár József 
Knapp József

635 Knorr Kálmán 
Kobilicz Elek dr. 
Koch Kálmán 
Koch Richard 
Kochanovszky Edéné

640 Koharits N. János 
Koharits Károly 
özv. Koharits Károíyné 
Kohn Pál
Kókay Ferenc

645 Kolarits Gusztáv 
Kolossváry Andor 
Kollár Győző dr. 
Kollár Károly 
Komlós György

650 Komarnícki Gyula dr. 
Komarnicki Roman dr. 
Komócsy István 
Komposcht Alfonz 
Koncz Adolf dr.

655 dr. Koncz Adolfné 
Koncz László 
Koncz Miklós 
Konkoly Ágoston 
Konvalinka Riza

660 Kopári Gyula 
Korompay Antal 
Kopcsányi Károlyné 
Kopjár Antal 
Koródy Miklós

665 Koszér János 
Koszits Ákos dr.

Kosztella János 
Koszter Károly 
Kotsis János

670 Kovács Albert 
Kovács Antal 
Kovács Bernát 
Kovács Helén 
Kovács József

675 Kovács Lajos 
Kovács László 
Kovács Ödön 
Kovácsffy Kálmán 
Kovacsics János

680 Kovacsics József 
Kőnig Gusztáv 
Kőrbel Ferenc 
Körbei Ferencné 
Körmendy József

685 Körmendy Károly 
Kőrösztös Józsefné 
Kött István 
Kövessy Albert 
Kövécs József

690 Kraft János 
Krammer Győző 
Krasznay Mihály 
Krausz Arnold 
Krausz Arnoldné

695 Krausz Benő 
ífj. Krausz Béni 
Krausz Hugó 
Krausz Jenő dr. 
Krausz Károly

700 Krausz Lajos 
Krausz Mór dr. 
Krausz Mór 
Krausz Vilmos 
Krausz Zselía

705 Krausze Aurél 
Krausze Jenő dr. 
Kremling Károly 
Krigl Nándor 
Kristóf József

710 Krisztián Gyula 
Krisztián József 
Kronesz József dr. 
Kulcsár Sándor
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Kunhegyi Ferenc
715 Kürschner Manó 

Kürschner Manóné 
Ladányi József 
Ladányi Lajos 
Lajer Nándor

720 Lajos Gyula 
Lajos Ferenc 
Lajos József 
Lakatos Dénes 
Lakits Emma

725 Lakits Gizi 
Lakits Gyula 
Lakits Margit 
Lakos Vilmos 
Lamparter József

730 Lange Gyuláné 
Lantos Flóris 
Lauber Rezső dr. 
dr. Lauber Rezsőné 
Lauber Viktor

735 Lauber Viktorné 
Lányi Ödön 
László Domokos 
Lechner Gizella 
Lechner Kornél

740 Lederer Ferenc 
Lehel Vilmos 
Lehel Viktorné 
Leíchner és Fleischer 
Leipnik Sándor

745 Leitner Nándor dr. 
Lengváry Lajos 
Lengyel Adolf 
Lengyel Géza 
Lengyel János

750 Lenhardt János 
Lenkei Lajos 
Lenty Mihály 
Légár Hugó 
Liber György dr.

755 Liebmann Emil 
Liebscher Vilma 
Lippe Herman gróf 
Littke Ernő 
Littke József

760 Littke Józsefné 

765

770

775

780

785

790

795

800

805

özv. Littke Józsefné 
Lókay Ferenc 
Lóránt Lipót dr. 
Lórenz Gusztávné 
Lovinus József 
Loyczel Kálmán dr. 
Lozer Henrik 
Lövi Ernő 
Lövi Ignác dr. 
Ludvig Ferenc dr. 
Luisser Jenő 
Luisser Viktorné 
Lukács Adolf dr. 
Lukács Aladár 
Lukács Sándor 
Lutsch Artúr 
Madarász István dr. 
Maderspach Ferenc 
Magda Pál 
Magdits Gáspár 
Magenheim József 
Magyar Károly 
Magyary Gusztáv 
Mahalitzfcy Román 
M. T. T. E.
M. T. E. B. O. csüt. ászt. 
Majorossy Viktor 
Makay István 
Makara Iván 
Maleter László dr. 
bátori Malmos Sándor 
Mandl Márk 
Manheim Rezső 
Markovits Dávid 
gálföldi Markovics Pál 
Marosi Arnold 
Martinek Hermán 
Marton Ferenc 
Marton József 
Marton Sándor 
Marton Miksa 
Marx József 
Marx Nándor 
Marxreíter Győző 
Mattyasovszky Jakab 
Mattyasovszky Jakabné
Mattyasovszky Margit
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Mattyasovszky Tery
Mattyasovszky Tibor 

810 Mattyasovszky Tiborné
Mattyasovszky Zsolt 
Mattyasovszky Zsoltné 
Mándoky Sándor 
Márjánovits János 

815 Meissner Alfréd
Mestrics Imre
Mestrics Jenő
Metz József
Méhes János

820 Mérő József dr.
Mészáros Elek
Mihálffy Dénes 
Mihálffy Ernő dr. 
Mihálovits András 

825 Mihálovits Béla dr.
Mike Géza
Miklóssy, Géza
Miksik Ákos
Mildner József

830 Millner József
Millner Józsefné 
Mindszenthy Ödön 
Mischl József 
Myskowszky Emilné 

8-5 Mitzky Kálmán
Módly Béla dr. 
Molnár Kálmánná 
Molnár Ottó 
Molnár Sándor 

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

845 Möglich Gáspár
Moussong Vince 
Muraközy László 
Mustos Sándor 
Mutnyánszky Béla 

850 Mühlbacher János
Müller Győző
Müller János dr.
Múller József
Müller Károly

855 Müller Salamon 
Mülherr Alajos dr. 
Műlherr Ferenc 
Mülherr Ferencné 
Nagy Gyula

860 Nagy Jenő 
Nagy Jenőné 
Nagy Károly 
Nagy László 
Nagy Mihály

865 Nagy Pál 
Nagy Pálné 
Narancsik József dr. 
Narédi József 
Nábráczky Lajos

870 Nádassy Kálmán 
Nádor Lajos 
Námessy Medárd 
Nedopil Antal 
Nehrebeczky Ilona

875 Neisiedler Ántal dr. 
Nemes Vilmos dr. 
Nendtvich Andor 
Nendtvich Dezső 
Nendtvich Vilma

880 Neuber Ernő 
Neuberger Lajos 
Neuberger Lajosné 
Neumann Ignác 
Neupauer János

885 Neupauer László 
Nékám Aurél 
Németh Kálmán 
Németh Lipót 
Németh Pál

890 Némethy László 
dr. Nick Alajosné 
Nick Károly 
Niedermayer János 
Nigrinyi György dr.

895 Nikelszky Géza 
Notter Jenő 
Novák Alajos 
Novák Ferenc 
Novák János

900 Novák László 
Novák László ifj.



— 187 —

Nowotarszky Miksa 
Nunkovics Gábor 
Nyáry Pál 

905 Nyitrai Andor
Oberhammer Antal 
Obermayer Géza 
Ocskay Irén 
Ocskay Sarolta 

910 Odor Gyula
Opris Péter
Orczán Sándor 
Orf Gáspár 
Orlovszky Sándor 

915 Orsós Ferenc dr.
Oszvald Ferenc
Ott Béla 
Ott Márton 

Őertzen Gusztáv 
920 Pain Emil

Pajor Leó
Papp István 
Parragh. Antal dr. 
Pataky Vilmos 

925 Paulay Ede
Paulovits József 
Pauncz Adolf 
Pauncz Artur 
Pauncz Gábor 

930 Pauncz Jenő dr.
Pauncz Regina 
Pazsitzky József 
Pálfy János 
Pálfy Zoltán 

935 Pánczél Ottó
Pápay Frigyes
Pápay Sándor 
Párkányi Norbert 
Pártos Gyula 

940 Peitler Imre
Pelcz Szilárd
Perls Ármin dr.
Perls Imre
Persián Ádám

945 Pesthy Ferenc 
Petrás Miklós 
Petrich Béla dr. 
Petrovics Ferenc

Petrovits István
950 Péchy Károly dr. 

Péter Lajos 
Pfeiffer Miksa dr. 
Philippovics József 
Piacsek Emil dr.

955 Piacsek Virgil 
Píacsek Virgilné 
Piacsek Zoltán dr. 
Pikier József 
Pilch Andor

960 Pilissy József 
Piller Kálmán 
Pintér Ferenc 
Pintér Ferencné 
Pintér János

965 Pintér Jenő 
Pintér Józsefné 
Pirgl Boldizsár 
Piribauer János 
Piribauer Jenő

970 Plank Kamii 
Pleininger Ferenc 
Pleininger Ferencné 
Plichta Ferenc 
Podvinecz Károly

975 Pogány Ármin 
Pohl Béla 
Polgár Ferenc 
Polgár Károly 
Polgári Casino

980 Pollák Jakab 
Popper Manó dr. 
Popper Sándor 
Porgesz Béla 
Porgesz Miksa dr.

985 Porkoláb Gyula 
Poszek Géza 
Poszek Vilmos 
Potoczky Lajos dr. 
Pozsgay Dezső

990 Präger Ede 
Präger Jakab 
Präger Ödön 
Präger Samu 
Prohászka János

995 Ptacsek Viktor
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Ptacsek Viktorné 
Pupp Ferenc 
Putzer Lajosáé 
Quatter József 

1000 Radnai Emil dr.
Radnaí Samu dr. 
Rainer Soma 
Rapp Dezső 
Rapp Ferenc 

1005 Rassovszky Julián 
Ratkovits Károly 
Rauch János 
Rauss István 
Rácz Ferenc dr. 

1010 Rácz Izidor 
Rák János 
Rásky Béla dr. 
Rátkay László 
Rebek József 

1015 Reberics Imre
Reich Vilmos 
Reich Zsigmond 
Reisch János 
Réeh Aladár 

1020 Réeh Dezső dr.
Reinfeld Károly 
Reinfeld Vilmos 
Remes Ferenc 
Resch János 

1025 Réder Dezső 
Részvénynyomda 
Révész Ernő 
Révész Miksa 
Rihmer Ada 

1030 Rihmer Anna 
Rihmer Antal 
Rihmer Ilona 
Rihmer István 
Rihmer Oszkár dr. 

1035 Roboz József
Rockenstein Mihály 
Romeisz György 
Róna Jenő 
Rónaky Jenő 

1040 Rónaky Kálmán dr.
Rónay Lajos 
Rosenspitz Berta dr.

Rosinger Valér
Roth Aladár

1045 Roth Miksa
Roth Pál
Roth Sándor
Rozgonyi Bertalan
Rozgonyi György 

1050 Rozmanich Tímót
Rózsa Ernő
Rudle Ignác
Rudolf János
Ruh Ernő 

1055 Rusz Béla
Ruvald Ferenc
Ruzsavy János
Ruzsavy Jánosné
Rüll János dr.

1060 Saághy Ferenc
Saághy Kálmán
Saághy Vince 
Salacz Kálmán
Sauska István

1065 Sauska Lili
Sauska Paula
Saortay Sándor
Sándor Pál dr.
Sanek Sándor 

1070Sárkány Ármin dr.
Sárközy József
Sárospataky József 
Schapringer Richárd 
Schaurek Rafael dr. 

1075 Scheid Péter
Scheszták Antal
Schick Jácint dr.
Schindler József 
Schlesinger Imre 

1080 Schmidt Antal dr.
dr. Schmidt Antaíné 
Schmidt Boldizsár 
Schmidt Ferenc 
Schneckenberger Juliska 

1085 Schneider Henrik
Schneider Ilonka 
Schneider Károly dr. 
Schneppelt János 
Schneppelt Jánosné
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1090 Schober Istvánné 
Scholz Antal 
Scholz Gyula 
dr. Scholz Istvánné 
Schöner Hugó

1095 Schreiber Jenő 
Schreiber Rezső 
Schuber Lőrinc 
Schulz Ferenc 
Schützer S.

1100 Schwarz Gábor dr. 
Schwarz Gábor dr. 
Schwarz György- 
Schwarz Gyula 
Schwarz Károly 

1105 Schwarz Vilmos dr.
Schwarz F. Vilmos dr. 
dr. Schwarz Vilmosné 
Sebes Lipót 
Sebők Béla

1110 Sebök Géza
Seeh Jenő
Seeh Károly dr. 
Serényi Jenő dr. 
Siklósi István dr.

1115 Sillay Béla
Simon Béla
Simon József dr. 
Sipöcz Géza dr. 
Sipőcz Istvánné

1120 Sipos István dr.
Siptár Lajos
Siptár Lajosné 
Skrkanek Ágoston 
Slavicsek Antal

1125 Sohr Sándor 
Solt Lipót dr. 
Solti Lajos 
Solti Lajosné 
Solymár László

1130 Somogyi Zsigmond 
Somsich Béla 
Soós Ferenc 
Soós Nándor 
Soóstó Gyula

1135 Sperl Lajos
Spiesz Viktor

Spiesz Viktorné 
Spitzer Jakab 
Spitzer Sándor

1140 Spitzer Vilmos 
Spríngsfeld Gyula 
Stadtrucker Péter 
Stefán Artúr 
Stefán Ignác

1145 Stein Lajos dr. 
Stein Oszkár 
Steinacker Aurél 
Steinacker Aurélné 
Steinberg János 

1150 Steiner Eliz 
Steiner Pál 
Steiner Simon 
Steiner S. M. 
Steínmetz István 

1155 Stellwag Károly 
Stenge Ferenc 
Straicher Anna 
Straicher József 
Straicher Péter 

1160 Straka Ferenc 
Stróbl Ferenc 
Strömpl Gábor dr. 
Stvertka Ignác 
Sugár Miksa

1165 Sugár Ödön dr. 
Suschnik János 
Szabó Antal 
Szabó Béla 
Szabó Gallus

1170 Szabó Gyula 
Szabó József ifj. 
Szabó József 
Szabón István 
Szakách Ernő dr.

1175 Szakváry Emil 
Szakváry Lipót 
Szamohil István 
Szandtner Antal 
Szandtner Pál

1180 Számp Ádám 
Szánthó Anta 
Szántó Kamii 
Szántó Mór
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Szász Károly 
1185 Szegedy Rezső dr.

Szegő Pál 
Szeibert Fülöp 
Szelsz Lajos 
Szekeres Emil 

1190 Szekeres Fábián
Szendrődi Géza 
Szentgyörgyi Béla
Szentkirályi István 
Szevera János 

1195 Szél Zsigmond
Szép László 
Szieberth Antal 
Szieberth Nándor 
Szieberth Róbert 

1200 Szigethy Antal
Szigethy Ede 
Szigethy Frigyes
Szigethy Frigyesné 
Szigvárt Béla 

1205 Szikora Gyula
Szikorszky Tádé 
Szikorszky Juliska 
Szilárd Ármin dr. 
Szilvek Lajos 

1210 Szirmay István
Szirmay Istvánná 
Szírt Károly 
Szivér István dr. 
dr. Szivér Istvánná 

1215 Szlamay Béla
Szlamay Béláné 
Szlapák Rudolf 
Szmodics Ödön 
Szontag Károly 

1220 Szőke Hugó
Szőnyi Ottó dr. 
Szuly Jenő dr. 
Szupris Vendel 
Szűcs Jenő dr. 

1225 Szvetics Gábor
Tabak Lajos 
Taizs József 
Tamás József 
Tarczai Tivadar 

1230 Tarlós György

Tausz Dezső dr.
Tausz Gyula
Taussig Ernő 
Tedesco Viktor 

1235 Tegzes Gyula dr.
Telegdy Kálmán
Telegdy Kálmánná
Thold József
Tichy Aladár 

1140 Tichy Ferenc dr.
Tichy Ödön 
Tiefenbacher Ferenc 
Tihanyi János 
Tihanyi Sándor 

1245 Till István
Till Sándor
Todorffy Domokos dr< 
Toldy Béla dr.
Toll Gyuláné 

1250 Tolnay Géza dr.
Tolnay Vilmos dr. 
Tomanek Adolf 
Torday Ányos dr. 
Tóth Aladár 

1255 Tóth Antal
Tóth Dezső 
Tóth Kálmán dr.
Tóth László
Tóth Miksa

1260 Török János
Török Sándor 
Traubermann Aladár 
Trinn Miklós dr.
Tripammer Jenő 

1265 Tróber Aladár dr.
Tróber Etelka
Truka József 
Tscherne János 
Tuka Béla dr.

1270 Tyoszits Sándor 
Ujváry Kamilla 
Ullmann Károlyné 
Ullmann Marcell 
Umheiszer Béla

1275 Ungár László 
Vaday Viktor dr. 
Vadász Elemér dr.
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Vadász Jenő 
Vadnay Jenő

1280 Vagner István 
Vajda Ernő 
Valkó Béla 
Vanís Sándor 
Varga Gyula dr.

1285 Varga Nagy Istvánná 
Varga Jenő 
Varga József 
Varga József 
Varga Lajos

1290 Varga Vince 
Varsányi Szilveszter 
Vas József 
Vass Antal dr. 
Vass Bertalan dr.

1295 Vaszary Gyuláné 
Vágó Kálmán 
Vámos Artúr dr. 
Várady Ferenc 
Várady Ferencné 

1300 Várnai Mariska 
Vásárhelyi István 
Vásárhelyi Mihály 
Vende Ernő 
Veress Zoltán dr.

1305 Verle Mihály 
Vermess Bella 
Vessel Manó dr. 
Végh András 
Végh Imre

1310 Végh Lajos 
Vérffy Aladár 
Vétek György 
Viasz Béla 
Virág Ferenc dr.

1315 Visnya Ernő 
Visy István dr. 
Visy László dr. 
Visy Pál 
Visy Pálné

1320 Vizet Vilmos 
Vodicska Ferenc 
Vogl János 
Votroba János 
Vörös Hiador

1325 Vörös János 
Vörös Mihály 
Vörös Nándor dr. 
Wachter Ede 
Wajdits Géza

1330 Walfisch Pál 
Walla Ferenc 
Wallerstein Bódog dr. 
dr. Wallerstem Bódogné 
Wanschura Rezsőné 

1335 Weil Károly 
Weisz Adolf 
Weisz Ármin 
Weisz Ármin dr. 
Weisz Gábor

1340 Weisz Kálmán 
Weisz Zsigmond 
Werner Ottóné 
Werner Szeréna 
Wertheim Károly dr.

1345 Wertheimer Jakab 
Wessely Antal 
Wessely Antalné 
Wessely Károly 
Wéber Dénes

1350 Wéber Dénesné 
Wéber Ferenc 
Wéber János 
Wéber József 
Wicha József

1355 Willmann Árpád 
Winklarek János 
Witt József 
Witt Józsefné 
Wizler Henrik 

1360 Wolfinger Adolfné 
Wolfinger Alajosné 
Woleszky Károly 
Woleszky Károly ifj. 
Wrabel Bódog

1365 Wurster József dr. 
Zabó György 
Zádor Károly 
Záray Károly dr. 
Zdrahál Ferenc 

1370 Zdrahál Ferencné 
Zelesny Károly
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Zelmsz Gyula
Zelmsz Lajos
Zengei Ferenc 

1375 Zichy Lujza grófnő
Zidarits József 
Zigler Tivadar 
Zöld Sándor dr.
Zárna Károly

1380 Zsabokrszky Ferenc
Zsiga Beatrix
Zsiga László
Zsiga Lászlóné 
Zsille Károly dr. 

1385 Zsolnay György
Zwetkó Lajos



Hirdetések.

:: Bevásárlásoknál t: 
szíveskedjék az

Évkönyvre hivatkozni.



Alapittatott 1904. Telefon 437.

ruhafestő és vegytisztító intézete

Főüzlet:  Fióküzlet:
Rákóczi-ut 32. PÉCS Ferenciek utca 21.

Francia ínód szerint

fest és tisztit

a legelegánsabb ruhákat és toiletteket sok 
évi külföldi tanulmányozás után. Össze nem 

tévesztendő kétes exisztenciájú kontárokkal. 
Kívánatra a ruhákat elhozatom és vissza 
szállítom. Bútor darabokat helyszínén is 
tisztítok szép eredménnyel. Gyász esetek
ben soron kivül festek ruhákat feketére. 
Ruhákat minden színben festek minta után is.

Vegytisztítható minden ruha

felfejtetlen állapotban és az uj ruháktól alig kü
lönbözik. Megbízásokat pontos időre szállítok.

3 nap alatt tisztit!
3 nap alatt fest I



¡r mű- és kereskedelmi
0 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. "“"ZZ"“ 

állandó készlet nyíló és szobanövényekben.
Faiskolai cikkek, u. m.: gyümölcsfa, díszfa, diszbokrok, 
tülevelüfák (palánták tavasszal) stb. nagy választékban.

Árjegyzék külön virágkötészetről s külön fais
kolai cikkekről ingyen és bérmentve küldetik.

Kisaszondy Lajos 
. . . . . .  mechanikai . . . . . .  
és autogén-hegesztő műhelye 
:::::: Pécs :::::: 
Mário-utca 32. sz. 
(saját ház) telefon 279.

(JJ és használt ...............

kerékpárak 
......... . és az összes 

villamos cikkek 
nagy raktára.



Zongora, Pianino rak
tár és kölcsönző intézet.

PHONOLA VILLANYOS ZONGORA. 
KUBELIK-7éle quint tiszta HUROK 

a legjobbak is íegtartósabbak a világon, nem sza
kadnak is nem fosztanak, csak nálam kaphatók.

■---------------------- .------a
Páthé- és eredeti
GRAMMOFHONOK 
nagy választékban 
:: továbbá mindennemű ::: 

hangszerek és alkatrészek. 
Szakszerű javítóműhely.

A n. é. közönség szives pártfogását kéri 
teljes tisztelettel

Lenhardt 
János te

Pécs, Király-utca 33.



GANTER FERENC
úri- és katonai öltönykészitő

PÉCS, KIRÁLY-UTCA. (Kőícionsegélyza-egylet háza.)

Angol, francia, brünni és belföldi ruhakeímék dús raktára. 
——————— Telefon 179. ——
—————— Alapittatott 1832 —....................——

EGYENRUHÁZATI CIKKEK RAKTÁRA 
valamennyi fegyvernem részére, úgyszintén a 
m. fcir. csendőrség, a m. kir. pénzügyőrség, 
valamint a tűzoltóság, a bányászat és erdé
szet számára. Kardok, kardkötő és bojt arany- 
.♦. .♦. .♦. és ezüstpaszománt. .*.  .’. .’.

DönQnQQÖBÖOÖOnQnBDDQ

Rirschfeld S. Sörgyár
Részvény -társaság

Sör-műjéggyár.
□QÖÖQÖÖÖÖÖÖÖÖÖQBÖÖÖÖ



gőz-, kád-, zuhany- és szénsavasfiirdők 
Pécsett, Rákóczi-út 44. sz.

Naponta nyitva van:

nyáron reggel 1/26 órától este 7 óráig, 
télen reggel 6 órától este 7 óráig

: MÁSSÁGÉ-, BELÉLEGZÉS!-, SVÉD- : 
TORNA- és VILLAMKURAK a t. c. kö- 
.*.  zönség rendelkezésére állanak.

Gőzfürdői órák urak számára
::: reggeltől déli 12 óráig. :::

Gőzfürdői órák hölgyek számára 
délután 2 órától este 6 óráig. ::

A medencék naponta kétszer frissen töltetnek meg.



Romeisz György
bádog-/ fém-/ réz- és lakatosárugyár

Pécs, Sikiósi-utca 12.
Épület-, öiszmű- és horganyóiszit- 
mény-báöogos. Uizuezeték, closet, 
uillanycsengő, villámhárító, házitele- 

fon, csatornázási vállalat.

Épület- és műlakatos munkák.

Főzzünk ÍZ X 77 X] | 
Világítsunk <1L.

Egy modern háztartásban a háziasszony 
leghívebb segítője nem a cseléd, hanem — a gáz
főző, vasaló és vízmelegítő. Mert mindig szolgá
latra 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 Pécs) Légszeszgyárhoz.



ALAPÍTVA
1876.

ALAPÍTVA 
1876.

Poszek Uilmos
kalapos mester

PÉC5, Király-utca 37. szám.

Fijánlja a turista és 
b. figyelmébe öusan 
6RÁCI és egyéb : 
öaróc kalapok ■ 

BÁRSONY (uelour) ; 
és velvet kalapok. • 

UFIDÁ5ZMurista : 
kalapok :

TÉLI szőrme :::: : 
sapkák :

KORCSOLYÁZÓ : 
és BOBSLI5HT- : 
sapkák.

BICIKLI sport és :

sportoló közönség 
felszerelt raktárát, 
egyéb turista sap
kák.

Rzonkivül raktá
ron mindennemű 
ÚRI öiuatkalapok. 
Képuiselue Borsa- 
lino, Fanizza, Pich
ler, Ita gyártmá
nyai. Továbbá : 
Byukits és egyéb 
magyar, azonkívül 
SFOÁT 6YÁRT- 
fTlÁnYU kalapok,



----------------------
TELEFON 198. (Z. TELEFON t98. u. •

Zelesny Károly
UDVARI FÉNYKÉPÉSZ |

PÉCSETT, ANNA-U. 4. SZ. saját házában.) |

Ajánlja 1873. óta fennálló
I : elsőrangú fényképészeti: j 

műintézetét, hol minden- j 
nemű fényképfölvételek, na- • 
gyobbítások, olaj, aquarell | 
: és paszteíífestmények a : | 
lehető legjutányosabb áron g 

készíttetnek. J

•1«

•I•J i:

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

M (¡LAKATOS HŰHELTEMET.
A kíil- és belföldön szerzett tanul mányaim képesítenek 
arra, hogy mindennemű lakatos-munkát a legtökéletesebben, 
díszesen, jól és olcsón készítek: rácsozatokat, vaskapukat, 
takaréktűzhelyeket, mindennemű vasmunkát, dísztárgya
kat sárga és vörösrézből stb. Vízvezetéket, fürdőszoba 
berendezést, házi vilianycsengöt, telefont, új toronyórá
kat és sodronyfonat, drótháló vaskerítés rácsokat készít 
PICVllD Í1É7 A építs- és péo**’
* IOlVUl\ ULitiA műlakatos munkácay mihály-u. 27.



♦ ü ♦ A pécsi országos kiállításon a legmagasabb

OPEST

♦ <J

!❖
X

^ngster József és 

orgona és harmonlum-gyár 
::::::::: PÉCSETT.:::::::::

fia

*_______________

X ■■■■■■ Árjegyzéket

Ajánljuk kitűnő hangú és erős szerkezetű ♦ 
crescendo, különösen a legújabb légnyo- ♦ 
matu (pneumatikái) rendszer szerint épült t 
orgonáinkat igen jutányos árak mellett, ♦ 
ZZ:.*.*"::  művészies kivitelben. ."""J" ♦
Raktáron kitűnő hangú harmonlumok minden nagyság- ♦ 
bán (170 koronától 1000 koronáig). Mindennemű javltá- < 
sokat, hangolásokat és átépítéseket olcsón elvállalunk. ♦ 

Elektromos fújtató berendezések. ♦ 
I kívánatra ingyen küldünk. ■>■■■■ ♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦



Alapittatott 1840. évben.

T£*  Rífrloxr templom-, szoba-, dísz- 
/ / festő és festékkereskedő

Üzlethelyiség: lókai-tér 9. sz. PÉCS Lakás: lózsef-utca 35. szám.

Elvállal minden e szakba vágó mun
kát, mint ajtó- és ablakfestést és fé
nyezést is. Vidéki megrendelések pon
tosan eszközöltetnek. Megjegyeztetik, 
hogy különös súly fektettetik arra, 
miszerint a t. rendelők jó minőségű és ve
gyileg tiszta árukkal szolgáltassanak ki.

Szeibert Fiilöp 
úri és egyenruha-szabó 

Pécs, Széchenyi-tér 14. szám
(Királyi tábla épületében.)

Készít mindennemű 

polgári és egyenruhát 
legújabb divat szerint, pontos 

kivitelben jutányos árak mellett.



Kohn Katica diuatárusnő Pécs

Elismert legnagyobb választás női kalapokban, 
arcfátyolok.menyasszony-koszorukésfátyolokban. 
Szolid és pontos kiszolgálás. Kalapok 1 K. 20 f-töl kezdve. 

Amerikai növénydrót-flizők 1 kor. 80 f. (házi mleder).



TELEFON 99.

„N Á D O R“
TELEFON 99. 

NAGYSZÁLLODA 
ÉS KÁVÉHÁZ :: ::

■ 60 elegánsan és komforttal bérén- ■ *
■ dezett szoba. Legalkalmasabb bán- ■
• kettek és társas összejövetelek cél- ■
■ jaínak. :::: n:t •

; (Sk Kitűnő konyha. Jg) ;
Elsőrangú éttermek. ■

■ (áSL Figyelmes kiszolgálás. t<i£) ■

Pécs város legelőkelőbb találkozó helye. 
Modern télikert.

c®35> Tulajdonos PAIN EMIL.

KÖSZl j.-félB P8rk8l(ltavé
a legjobb, legizlésesebb és 

legolcsóbb.
Verseny nélkül áll az egész országban 

A villanyos erőre be
rendezett pörköldében csak a 

legjobb és legfinomabb 
kávéfajok jönnek pörkölésre. 

Külföldi tanulmányozás 
után berendezett eljárás mellett a kávé aromaizének 
vesztesége nélkül pörkölödik. Mindamellett az árak 

legjutányosabbak.

Koszi J. üzlete PÉCS, Irgalmasok-utca 24.



telefon 107. szám.

Eizer János
fűszer-és csemege kereskedése 

Széchenyi-tér. PSCSEÜ Rlr. tábla épület.

ÁLLANDÓ RAKTÁRON: a legjobb nyers 

és pörkölt kávék, továbbá az összes fü- 
szerárúk, sajtok, pácolt és olajos halak, 
tea, rum, asztali és pecsenye borok, 
francia és magyar cognac és pezsgő, tea

sütemény és cukorka-különlegességek, 
az összes bel- és külföldi ásvány- 

és gyógyvizek.

Káptalani ó-szilvórium és 
törköly pálinka.

„Apanat" örökégő mécsolaj.

A hírneves „Keil padlólack" 
főraktára.



■iiiaaiiaiRSDíjgaciaiiiGaiiicaaiiKsiiiiBiiii

S A D k A Ma 1 4 t» « «

■

■ 
H 
a
■
■

óriási választékban kaphatók mindennemű sző
nyegek q. m. futó, asztali» ágyelő és falvédő- 
szőnyegek " Remek kivitelű szövet» plűch és 
csipke függönyök, valamint sfoorok és vitrage. 
IS Továbbá a legjobb női divat-kelmék, Voite 
de Iáin, színes és fehér batistok, úgyszintén a 
legszebb hímzett batisztok. ;; Ruha vásznak- 
ban feltűnő olcsó árak mellett óriási raktár.

»

■ 
a
■
■
a

Menyasszonyi kelengyék l
■_ H■Baa

a A már ismert szolid és olcsó kiszolgálás mellett. ■

j Goldberger József Irgalmas-utca 10. ■
• ■ a nBBKffiBSaHDnHSSHBBOMBBBBBHn a a a a

NICK A. K.
.•/. Pécsett 
csemegekereskedés és bodega 
Király-utca 1. (Bazárudvar) 
Pilseni polgári sör- 

gyár főraktára, 
sörözője ugyanott.



Uy* Ha pénzének nem ellensége 

és valóban jó tartós és csinos meny

asszonyi kelengyére, vászon, 

férfi és gyermek fehérnemüekre 

szüksége van, ne tessék elmulasztani

Wirsz és Miháloíits
kelengye, vászon és fehérnemű
üzletüket fölkeresni, hol tényleg a

legnagyobb választékban a felsorolt

cikkeket a n. é. közönség találni fogja,

V.’. olcsó és szabott árakban. .’.V

Tiszta uj és válogatott áruk.

Irgalmasok épületében. telefon 694.



Női és leányka 
felöltök

Coustömök, felső
ős alsó-aljak.

Pongyolák, 
Blouzok legszebb 

kivitelben.
Óriási választék, 
szolid kiszolgálás

Berger ffiiksa
női felöltők nagy raktárában

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





Skarja Ön?
hogy gyümölcstermése 

megkétszereződjön. 
Szerezzen be madárkalács- 
csal felszerelt téli etetőket, 
: fészekodvakat, miáltal : 
menedéket nyújt és meg
honosítja a hasznos rovar- 

irtó madárkákat.

Kérjen Ingyen
árjegyzéket

a királyi magyar 
Ornithologiai 

Központ felügye
lete alatt álló

Első Magyar 
Fészekodn-

gyárból,
DEBRECEN
„Margitfnrdö“





Schaumburg-Lippe herceg 
beremendi portland-cement- 

és mészmüvei
Kereskedelmi igazgatóság: ffiűvek:

PÉCS, Indóház-u. 42. Beremenden.
Kitűnő minőségű, páratlanul szép színű 

portland-cement és 
fehér mész gyártása

Portland-cementünk kiváló minősége mindenütt 
a legnagyobb elismerést vívta ki. A hivatalos 
szabványokat messze felülmúló minőségért sza
vatolunk. Pontos és gyors kiszolgálás.

valamint géppel zúzott ka
vics és nyers mészkő elő- 

állítása.
É

: Évi termelés : : 

500.000 q. portland-cement, 
120.000 q. fehér mész, :: 
800.000 q. kavics s



MESTRITS JENŐ
ÉPÜLET- ÉS MÚLAKATOS
PÉCS, MUNKÁCSY M.-U. 35.

Sürgönyeim : Telefon :
MESTRITS PÉCS. »44. SZÁM.

ig ív vám, ai. :
Vas kerítés rácsozat, vas 8 
kapukat, vas lépcsőket, | 

vas ablakokat, vas redő- • 

nyöket, vas tetőszerkezete- 2 

két, vas űvegházakat, vas •

viztartányokat, Szivatyus 

kutakat, vízvezetéki mtm- 

kákat, fürdő szoba és closet 

berendezéseket. minden
nemű javítási munkákat.

legszebb
fl(JTOTIPIA ÉS FOTOTIPIA-KIVITELBEN

készít »

V. DOROTTYA-UTCA 11

ISZEU UFÓT
FOTOKEniOWÍAi AŐÍNTÉZETE f

B U DA PEST



kárpitos Pécs legnagyobb kárpitos 
és díszítő raktára És díszítő

— Rózsa Sándor —
™ Ferenciek-utca 22. sz.

Saját készitményü bútorok.

Vállalja mindezen szakmába vágó 

munkák pontos elkészítését.

Javításokat elfogad pontos, szolid 

kiszolgálás mellett.

01 e « (5 árak!!



vllágjon 
hírneves 

KOBRÁK cipő 
kényelmes, tartós és rendkívül 
elegáns viselet hölgyek, urak 

és gyermekek részére.
Egyedüli raktár Pécsett:

Király-utca 5. szám alatt

Vámos M. Mikls cégnél
Helyi és vidéki telefon szám : 518.

.................. i hí. ....... ni...... .



Gyomorbetegeknek fontos, 
hogy a legjobban kipróbált s biztos hatású szert 

használják. Ilyen kipróbált szer a

„Szent Jakab-csepp" 
mely számos elismerő levél és nyilatkozat szerint teljes 
sikerrel lett használva. És pedig: minden rendetlen emész
tésből eredő bajnál, u. m.: émelygés, gyomorgörcs, szék
szorulás, fejfájás, aranyér, máj és vesebántalom stb. Fokozza 
az étvágyat, erősíti a gyomrot, megszünteti a kólikát, a 
gyomorégést, álmatlanságot stb. stb. Használati utasítás 

minden üveghez csatolva. Egy üveg ára CTO fillér.

„Szent Jakab-labdacsok"
Ixci»lif»jtó és vértisztító.

Ezen labdacs növényi részekből áll, s csikarás nélküli biztos 
jó hashajtó hatása folytán általánosan elterjedt. Éveken át 
változatlanul eláll, leköti a felesleges gyomorsavat, a nyákot, 
epét és szeleket a szervezetből kihajtja, megszünteti a rossz 
emésztésből eredő gyomorszorulást, felböfögést, hányási 
ingert, fejfájást, szédülést Rendesen használva kitűnő vér
tisztító szer, általában a gyomorideg-rendszert normális 

működésbe hozza. Egy doboz ára 40 fillér.

Megbecsülhetetlen háziszer a

„Köszvény-szesz"
a test meghűléstől eredő fájdalmainak megszüntetésére, 
u. m.: szúrás, szaggatás, csúz, köszvény (rheuma), hűtési 
daganatok, fejszaggatás ellen stb. Naponta párszor be
dörzsölve a fájdalmas testrészeket, a legrövidebb idő alatt 

megszünteti a fájdalmakat. Egy üveg ára 1 korona.
Kaphatók:

Wéber Dénes ,,Aranysas“gyógyszertárában
Pécs, Széchenyi-tér.



a ffiecsek-Egyesület t tagjainak 
::: minden nálunk vásárolt ::: 

doboz levélpapír 
levélpapírra és borítékaira kívánatra 
nevét, minden árfelemelés nélkül 

teljesen ingyen 
rányomtatjuk. Óriási választék! Levélpapír dobozok 50 papír 
is 50 borítékkal 1 R-tól feljebb minden nagpsígban és kivitelben. 
Weidinger N. utóda (Heverdle Géza és Ta) 
könyv-, papír- és zenemükercskedésében Pécs, Széchenyi-tér 18.

Tnrisla íllíij hírnél
legjobb minőséget olcsón vásárolhat

Krausz fírnolö
posztó gyári raktárában

(Hattyú épület) PÉCS Király-utca 15.



üívjuk egészségünket
fertőzésektől!!!
és ezért csak a baktérium
mentes és kiváló minőségű 
Pécsi Tettyei kristály- 
tiszta üdítő és borvizet

0
c

igyunk, mely nemcsak a 
legolcsóbb, de a legkelle
mesebb izii asztali víz is. 1L__J Kapható mindenütt! II

Interurban Talefon 61.
Sürgönyeim:

Schiitzer, Pécs. 
Postacheqaa és 

ClearinQ-számla 1328.

KOLÜNIEGESSÉG: 
KOSSUTH- 
CIPŐKRÉM.

Kitüntetve 1907. pécsi orsz. kiállításon arany éremmel.

Schiitzer S. Pécs.
Első pécsi gőz-szappan, gyertya, illatsze
rek, glycerin vízüveg, fénymáz és bőr- 

zsirgyára.

Főraktár mindennemű szódában.



Telefon 139. szám.

Wolheim Spitzer és Társa 
ezelőtt

Eukafaí Üveggyári Raktár 
Mindennemű üveg, porcellán, 

lámpa és képek gyári nagy raktára. 

Épület üvegezés. 

: Kép keretezés. :

Pécs, Király-utca 14. szám.

Lederer 3J.
kárpitos és díszítő

Király=ntca 15. PÉCS, (Hattyirépiilet)

Angol bőr bútorok.
Kárpitozott- és diszbutorok 

gyári raktára.
Díszítések pontosan és gyorsan eszközöltetnek.



Hangszerek, egyházfelszerelési cikkek, kegy-, mű*,  disz-, 
tréfás- és szükségleti tárgyak, képek, tükrök szobrok stb. 
legjobb minőségben megkönnyitett fizetési feltételek mellett

eseti, ingyen is kaphatók 1
.-. Bővebb felvilágosítás ingyen és bérmentve.

ZONGORÁK: bécsi gépezet, legújabb 
szerk. amerikai rendszer fémkerettel 

600 koronától feljebb.
PIANINÓK : legújabb szerk. amerikai 
öntött.fémkerettel kitűnő gépezet. 500 

koronától feljebb.
BESZÉLŐGÉPEK : 20 kor-tói feljebb.

HANGLEMEZEK: 2 Kor. 20 f.-től, Pathé óriás 
K 4.60-től, Hegedűk 4 K-tól, Hegedütokok 3 K-tól, 
Hegedüvonók 1 K-tól. Hurok és alkatrészek minden 
árban bármely hangszerhez. Fuvóhangszerek, do
bok, kofák, kotatartók, okarinák, jelzősipok stb. 
Uj, maradandó becsű szükségleti
dísz- és ajándéktárgyak rendkívül nagy

választékban igen olcsón kaphatók

Schmeiszel ‘perene
Király- (fő)-u. 42. sz. Lyceum-palota

I CLS (kéttornyú temp.-épület)

Zongora, pianinó, harmonium és hang
lemez kölcsönző intézet. Régi zongorák 
becseréltetnek. Hangolás és javítás.

3ongorák v. pianinók csomagolása és vasúira 
szállítása ládával együtt 25 korona.



ETERNIT PALA
a világ legjobb tetőfedő anyaga

elpusztithatlan, javítás nem kell.
Viharálló, fagy-és tfizmentes, szebb, mint más anyag.

Minden alakú és fajta épület fedésére 
alkalmas és könnyű súlyánál fogva olcsó 
fedélyzéket igényel. Régi zsindely és szal
matetők átfedése a régi tető megerősítésé
nek szükségessége nélkül fedéseket vállal

Schreiber Rezső és fia
......... fakereskedő cég ...... 
................ Pécs. .........

H nemzeti Matóban
Deák-utca 3. sz. alatt minden szombat, 
ünnep- és vasárnap nagy családi müsoru

BIOSKOP előadás
délután 3 órától folytatólag este 12 óráig.

Mindenkor uj műsor. Belépti díj nincs.

Ételek, italok rendes árban.

Számos látogatást kér tisztelettel

■ ■■■ Weindorfer János. ■ ■ ■ ■



DROGÉRIA AZ ANGYALHOZ 
Városház-épület, Széchenyl-tér.

rbR VflrtOS ZIRTHUR
fényesen berendezett

gyógyáru és illatszertárában
fényképészeti sötét kamara díjtalanul 
:: áll rendelkezésre. ::

Különös figyelmébe ajánlom dús raktáron levő 

fényképészeti cikkeimet.

Angol bőrbutor
készítő, kárpitos és diszitő

Fíiegel Dezső, Pécs
Ferencziek-utca 8. szám.

Függönyözések és jovitások gyorson és 
pontosan eszközöltetnek.

Munkáimért 10 évi jótál
lást vállalok.



Hol kapható? Hol kapható?
A legizletesebb és legfinomabb anyagból készült

sütemények
csakis az alant jelzett sütőmesternél kaphatók 1!!

Szabó Gaííusz sütőmester 
PÉCS, Király-utca 45. szám.

Ahol minden e szakmába vágó külön rendelések u. m.: 
jour, sandwlch és alkalmi kalácsok; húsvéti és kará
csonyi kalácsok; graham kenyér, kétszer sültek, vala
mint izr, barcheszok minden nagyságban elfogadtatnak 
Telephon 555, és pontosan eszközöltetnek. Telephon 555.

Bútorok állandóan 
készen kaphatók

Géczy József
bútorasztalos mesternél

Pécs, Dischka Gyöző-u. 16.
a városi tornacsarnok áíelíenében.



r---------------------------1
Halló! Ki beszél?

aulóvállalal 336.
A ki jól és olcsón hamar 

akar utazni az rögtön egy 

autót fog rendelni

Kovács
Pécs, Rákóczi-» t 26.

Olcsó és kényelmes utazás!
__ ________ J



Állami ezüstéremmel és kiállítási nagyéremmel 
kitüntetne.

Wesseíp és Horváth
könyvnyomdája

Pécs, Munkácsy Mihóly-utca 9. szóm. 
Ajánlja magát

Mindennemű nyomtatványok, 
könyvkötészeti munkák stb. 

szakszerű és Ízléses előllitására.
Figyelmes kiszolgálás. telefon 54. szám.

Hamburg Zoltán
bőrönd- és táska készítő

Pécs, InclóliLá^=ii. 18.
Készít min

den e szak

mába vágó 

bőröndöket
éi táskákat.

Női kalapdobozok készen kaphatók. 
Javítások pontosan eszközöltetnek. 
Telefon 608. Telefon 608.



SUBER GVULS
-= Pécs ------

vasnagykereskedése Király-utca 9. sz.

Gyümölcsöseinket 
legjobban megóvjuk az 
ártalmas férgek 
és hernyóktól 
:::: ha abban a ::::
rovarirtó madarakat 
szaporítjuk, ezen felette 
hasznos állatok igen 
gyorsan meghonosoö- 
: nak, ha mesterséges : 

madárfészek odvakai 
alkalmazunk.

Ezen a magyar Ornlthologlai köz
pont által felülulzsgáltfészekaöuból 

állandó nagy raktárt tart.
—= TELEFON 3. sz. =—



1888. pécsi ált. kiállításon 
arany éremmel kitüntetve.

1907. pécsi orsz. kiállításon 
arany éremmel kitüntetve.

j Schwarcz Károly
• Pécs legrégibb és legnagyobb villanyerőre berende

zett ruhafestő- és vegytisztító intézete.

Mária-utca 39. Pőcs Saját házában.

Fest:
’ Mindennemű férfi, női és gyermekruhákat egész

ben, selymet, függönyöket, ágyteritőket, bútor
szöveteket és szörmeárukat bármely színre. Gyász
ruhák soron kivül 24 óra alatt festetnek meg.

Tisztit vegyileg:
: Szétbontásán férfi és női öltönyöket, báli és
I társasági toiletteket, egyenruhát és butorkelmét 

anélkül, hogy színük kárt szenvednének.

I


