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A Weisshornról nem lehet beszélni, csak mesélni. 
A beszéd csak a száraz valóságot, a hihetőt képes 
visszaadni; — a mese igazság költészetbe, ékességbe 
szőve. És a Weisshorn oly szép, oly magasztos, any- 
nyira fehér, hogy el nem hisszük földi valóságnak!

Légy üdvöz, te napsugárezüstből és az anyaföld 
kősziklává vált erejéből épített fehér hegy, — ideálok 
ideálja!

Ez a hegy is egyik nagyon régi szerelmem volt. 
Valamikor régen, ragyogó júliusi napon Gletschből 
Fiesch felé kanyarodott le az ötlovas csengős posta
kocsi, A kocsis mellett sütkérezett egy vézna, beteges 
gyerek és nagy, kiváncsi gyermekszemekkel nézett 
bele a fényárban remegő világba. A mélybe süppedő 
hegyi rétek, a ritkuló fenyvek felett, messze nap
nyugat felé megjelent az alkotás egyik ezüst remeke,,. 
A nagy fehér tömeg ragyogó fénycsúcsban befejezett 
egésszé formálódott. A gyermek nézte és kipirult. 
A karjaiban, gyönge testében csodás erőt érzett, rege
be". Herkulesek erejét, — gyógyult a mennyek or
szágából letekintő hegycsúcs puszta láttára.

Mi az ott a távolban? Mi a neve a hajnalszárnyu 
tündérek e magas birodalmának? Honnan és mely

 vliágból termett a napbanéző vándorok sóvár szemei 
elé? így faggattam a lovait egykedvűen nógató pos
tást. „Das Weisshorn".
 Weisshorn... csengett-bongott azóta egyre l

elkemben, bár nem is sejtettem, hogy az ember sze
relmes rajongója lehet egy fehér hegyóriásnak és 
valósággál odaéghet a fagyos hóba is, mint fény kö-
 rül szállongó pillangó. É valósággal odaégtem a 
a Weisshorn világító fényébe.

1
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Csodálatosan kedves érzelem, midőn az ember 
lelkében megszületik valamely szép terv és aztán 
napokon keresztül foglalkozunk vele. Foglalkozunk 
vele szívesen, jókedvűen, mert a megvalósulás remé
nyei, csillámló álmai betöltik a lélek üres helyeit, tele- 
irják megiratlan történetekkel a pihenés napjainak 
minden lapját. Ez a tervezgetés maga máris oly kel
lemes, mint az elhatározásnak sikeres megvalósitása. 
A Weisshorn megostromlásának terve akkor született 
meg bennem, midőn az elmúlt 1911. évi, örökké felhőt
len nyár júliusának egyik estéjén magamban üldögél
tem a wallisi Eggishorn ormán. Este kilenc felé járt az 
idő; a 2934 m. magas tető teljesen elhagyott volt. 
Köröskörül a rózsaszínű alkonyati látóhatáron a föld 
violás árnyékaiból kiemelkedve mint lánghullámok gyu- 
ladoztak a hótetök százai. Mikor már valamennyi el- 
halaványodott, a délnyugati égbolt vibráló aranyában 
egy még kivált búcsúzó társai közül. Bíborosabb volt 
a bíbornál, aranyosabb az aranynál, formásabb a tö
kéletesnél. Mintha felém intett volna, mintha a leg
melegebb tónusokban reszkető hava ebben a csöndben 
a fénysugarakkal titokzatos hangokat lövelt volna 
felém, melyekből azt lestem el: „megértettél, tehát 
jöhetsz hozzám!" Ez itt fent az Eggishornon már a 
Weisshorn estéje volt.

Pár nappal később kora reggel künt álltam a 
Riffelalp fenséges terraszán és a reggel véghetetlen 
békéjében szívtam lelkembe az illatos hólevegöt és a 
ragyogó bérckörzet felejthetetlen és az emlékezetbe 
mégis visszaidézhetetlen képét. Egytől egyig tisztán 
állottak a nyári azúrban, csak a Mettelhorn ge
rince fölött lebegett kis megtépett aranyfátyol. Nem 
is gondoltam arra, hogy lehet még valami e fátyol 
mögött. A foszladozó ködből egyszerre filigrán pi- 
rámis tört elő, mintha büszkén hirdetné „itt vagyok 
én is, — ne csak a Matterhornt nézzétek, — rajtam 
is van bámulni való ebben a szent hajnali versenyben!" 
És én újra egypárszor ismételgettem magamban: a 
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Weisshorn ... a Weisshorn . . . Ráirányítottam a 
teleszkópot. Épen felbukkant az utolsó meredek hó
élen egy mákszemnyi karaván. Az első most lép fel 
a szellős csúcsra , , . Nyomban felismertem a lo
bogó vörös kendőt előre szegzett nyakán. 
Hiszen ez az egyik Pollinger! Utána gazella-könnyü- 
séggel szőkelt előre a második. Láttam fürtein a fe- 
hérlő kis norvég sapkát. Felismertem a fürge kis Miss 
H. karcsú alakját ... A harmadik alakot már nem is 
figyeltem, hanem gépiesen hónom alá kaptam jég
csákányomat és rohantam Zermatt felé. Mikor a rif- 
felalpi kis anglikán templomban a reggeli zsoltárhoz 
hivott a kongó harangszó, én már messze lent bo
lyongtam az izzó, teljesteli napban, a csillogó, per- 
cegő tüleveles között.

így jutottam a Weisshornra.
A fekete kávét Randában, a Dóm-hotel terra- 

szán ittuk, honnan már százak és százak indultak ki 
a Weisshornra és a Mischabelormok ostromára. Ez
után következett a zermatti expedíciók legkellemet
lenebb része, a vándorlás napsütötte, meredek ösvé
nyeken, száraz, ritkás tűleveles erdők közt, a délután 
forróságában.. Az izes ebéd után az első néhány lépés 
mindenkor keserves, különösen azzal a tudattal, hogy 
1400—1500 méter magasságkülönbözetet kell legyőz
nünk, mig el nem érjük az éjszakai tanyát. Még a 
lokomotív is, melyet pedig elemi erők indítanak, do
hogva, kattogva, prüszkölve indul neki. Summermatter 
rerdinánd, Imboden Franz Joseph, meg én ugyancsak 
dohogva léptük át a haragos Visppatak keskeny pal- l
oját, hogy rátérjünk a Weisshornhütte felé vezető 

útra. Igazán eszme kellett hozzá, mely ott fent a
 magasban ragyog , hogy karavánunk fürgébben mene- teljen

Az első negyedóra után azonban már legyőztünk 
mindengyarlóságot. Ott, hol illatos lejtőkön szuszogó 
tehenek nyújtják felénk jámbor Üstökűket, hol a ko- 
lompolas békés bús zenéjébe bele szól a mormotafütty, 
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— honnét tarka kis csecsebecsékké törpülnek a szá
zados czirbolyáktól beárnyékolt barna chalet-k, az 
aranysárga rétek ölén széthintett házcsoportok, ott 
már elkezdődik a poézis régiója. Együtt növekszik 
a hangulat derűje és a vándorlás napos költészete.

Mikor aztán a mélységekbe és a magasságokba 
tévedezö ösvényről megpillantjuk a Monte Rosa 
átvilágló tömegeit, egészen a Breithorn áthabzó kupo
lájáig, a költészetet felváltja a lelkesedés. Hűvös 
esti fuvallatok üdvözölnek. Előttünk meredeznek a 
Weisshorn jégcsapos sziklái. Este hét óra. Szemben 
a tömérdek Dóm és Táschhorn ormain utolsót villan 
a napsugár és mi belépünk a Weisshornhütte (2859 m.) 
füstös kis szobájába.

Jó estét bajtársak, kiket itt egyesit áldott test
vériségben a lelkek rokonsága!

Ezek a szerény, alacsony faviskók a fehér tündé
rek jégpalotáinak zsellérházai. Azon a szegényes szal
maágyon a szegény költőből királyok királya lészen, 
mert vágyakozó lelkét meglátogatják a csillagos éj
szakák rejtelmes, szellös, suttogó tündérei, hogy álmot 
lopjanak a földi szemekre és a lelki szemek elé oda
varázsolják a fölfelé törekvés csodás, dicső történe
teit, ezüstös hegytetők viszontagságos de soha eléggé 
ki nem érdemelhető szépségeit.

Augusztus 2-ának csöndes, csillagfényes éjjelén, 
három óra tájban keltünk útra.

A csikorgó havon megroppantak a három karaván 
léptei és megvillantak az egymástól lassan távolodó 
lámpások. Olyan bizalmat, mélységes megnyugvást 
kelt az ilyen kis fénypont, — a mozgó tűz, az élet, 
a küzdelem jelképe, a diadalmas ember kezében égő 
láng, mely a föld minden talpalatnyi zugába fényt 
vetit.

Mikor az első sziklára tapasztottuk fagyos ujjain
kat, még teljes volt a homály, de óvatosan és biztosan 
emelkedtünk, tömbről tömbre, falról falra, mintha 
valami csodás mágnes tartott volna fönt a jeges szirt- 
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éleken és keskeny párkányokon. E mágnes a szép és 
nagy cél által adott ihlet.

A mélyben balról a Schallibergglecser, jobbról 
a Biesglecser jégörvényei egyre kékebben derengtek 
a reggeli szürkület árnyékában és a hajnal első mo
solya, napkelet várvavárt üdvözlése már azon a ha
talmas sziklagerincen talált (3781 m.) mely rettene
tes kőtömbökkel, termetes „gensdarmes‘‘-okkal meg
rakva a Weisshorn keleti éléhez húzódik fel.

Elértünk a mérhetetlen méretek világába. Mögöt
tünk feneketlennek látszott a völgy és a Mischabel- 
Dóm (4554 m.) melyen pár nap előtt (1912. aug. 29-én) 
állottunk fent, meg a Taschhorn (4498 m.) fehér palás
tu kíséretükkel olyan óriásokká növekedtek, hogy szin
te szűkké vált nekik az a terület, melyet az emberi 
szem egyszerre beláthat. A havas ormok százai egy
szerre élni kezdtek, aranyba, pirba, zöldes éterbe fü- 
rösztötték hideg homlokukat és a sok, zárkózott jelle
mű fagyos tető valósággal érzett valamit. Talán ugyan
azt a kimondhatalan glóriás érzést, mely ebben az 
órában megdobogtatja azokat az apró emberi sziveket, 
melyek lihegve küzdenek fölfelé az egetkérő bérceken. 
Az öszes csúcsok olyanok lettek, mint azok a szigorú 
nemes arcok, melyeken hirtelen derűs, hálás, nyájas 
hangulat rezzen keresztül.

Ez a reggel, az igazi, nagy, magasztos reggel. 
A legszebb, legédesebb, leggyönyörteljesebb mozza
nat a természet végtelen életében. A legbőkezűbb, leg- 
tündériebb kárpótlás az éjszaka rideg homályáért. A 
titokzatos, örökkön megfejthetetlen istenség folytonos, 
letagadhatatlan megnyilatkozása, az a ragyogó jel
beszéd, mellyel mindeneknek azt módja az Ur: „küzdj 
és bizva bizzál . .

A nagy gensdarmes előtt állottunk. Az egész 
nehány méter kőszikla szédületes mélységek felett, 
de az akaratnak, mely ezt az akadályt legyőzi, oly ke
ménynek, oly dacosnak és magasztosnak kell lennie, 
mint ez az utat elzáró szirttorony. Summermatter 
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Ferdinand ördöngösséggel határos fürgeséggel surrant 
föl a fagyos grániton és valamint szeges talpai eltűn
tek a magasban, vígan követtem én is Imbodennel 
együtt. Az összes többi karavánok itt elmaradtak és 
miénk, egyedül a miénk volt napsugárország patyo- 
latos birodalma.

A többi munka már játék volt az idei nyár pom
pás viszonyai közt. A sziklák hómentesek, az utolsó 
nagyon meredek hógerinc kényelmes, mert a korábbi 
napok vándorainak kitaposott nyomait használhattuk.

Reggel félhat órakor megilletődve állottunk meg 
a 4512. méter magas karcsú hóobeliszken, melyet már 
annyiszor körülrajongott, átölelt messze ösvényekről, 
távoli rétekről, szomszédos bérctetőkről szerelmes 
tekintetem.

És itt megáll a percegő toll pár pillanatra, — és 
elnémul a beszédes ajk. Hallgatok, mert ez a csönd fe
lel meg egyedül ennek az első percnek.

Aztán körülnézhetünk.
Még soha szebb és sajátságosabb panorámát 

nem láttam. A föld szépségeiből csak az volt a miénk, 
a mi a 4000 méteren túl emelkedett, — minden egye
bet eltakart a sürü opálszinü ködtenger, mely egyenes 
vonalban metszette a 4000 méternél magasabb csu
csok felső koronáját. Mintha az istenség magához 
emelt volna még jobban, — mintha még inkább el 
akart volna választani mindattól, a mi csak a mélysé
gekre, a föld ölére emlékeztet. Fölöttünk a legtisztább 
azur boltozódott. Pár száz méterrel alattunk csillámló, 
hullámzó, reszkető, gomolygó tenger. Az egész Alpe- 
sekből szétszórva csak tiz tizenöt ormot látunk vakító 
reggeli napfényben csillogni. A tőszomszédságban 
mélyen a Zinalrothorn felső tönkje, — távolabb a 
Dent Blanche 300 méteres végorma. Szemben 500 
méteres kúp a Matterhornból, — közöttük messze- 
messze a Gran-Paradiso és Grivola birodalma szi
porkázó aranysárga fényárban. Átellenben 5—600 
méteres jégtömegek, a Monté Rosa és a Mischabel-
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Dóm égbenéző részei. A többi: volt — nincs, — elbo
rította az egek ragyogó dagálya, a reggeli ködfátyol. 
És szépek voltak e kevés választottak, a kik kiemel
kedőnek a többiek fölé. Úgy éreztem magamat, mintha 
ma eltűnt volna mellőlem az a sok hétköznapi közön
séges halandó, a kikhez hozzáformált, a kik közé 
odapalántált az élet; — ma csak a legnagyobbak fo
gadtak társaságukba, — mintha a világtörténelem 
nagyjainak gyülekezete ékeskednék körülöttem. Ki
hagytuk azokat, kiket a történelem csak számoz azért, 
hogy hiány ne legyen a sorban. Mintha csak azok sor
sának képeit lapoznánk, azok alakját látnánk, kikben 
egy század szelleme testesül meg, — miként ha gyü
lekezetbe jutottunk volna, hol csupa Attillák, Dantek, 
Napóleonok tekintenének reánk . . .

Csak egy helyen szakadt meg a felhőtenger. A 
parányi égi ablak ezüstfényes keretén át felmosoly
gott hozzánk a napsütötte Riffelalp. Éreztük, hogy 
onnan most látnak, integetnek, ujjonganak nekünk a 
jóbarátok és irigykednek azok, kik az óceánt szelő 
hajókon csak azért jöttek át a messze világrészekből, 
hogy megláthassák a völgyek öléből azt, a mire mi 
most büszke alázattal és alázatos büszkeséggel rá
léptünk . . .

Fél órai tiszta és zavartalan gyönyörűség után 
indultunk vissza és lefelé. Ez a két legszomorubb szó: 
vissza és lefelé, De itt az vigasztal, hogy magunkkal 
viszünk mindent, a dolognak csak fizikai része múlik 
el, a lelki gyönyörűség a miénk marad.

A sziklagerincen permetezni kezdett az eső és 
valósággal száguldva haladtunk el a többi karaván 
mellett, melyek még mindig fölfelé törekedtek.

Röviddel kilenc óra után a menedékház előtt 
ráztuk le vállainkról a könnyű nyári felhők hópelyheit 
és délben újra Randa hoteljének verandájáról néztünk 
föl az erdőkbe vesző sziklaösvényre, mely fölött kék 
jégtáblákon játszott a visszaszökő napfény.

A derűs augusztusi délután első óráiban újra
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elértem Riffelalpot, s mielőtt betettem volna lá
bamat nyári otthonomba, újra megálltam a százéves 
„arollafenyők“ fölött nyíló tisztáson. A Weisshorn ott 
túl égett a napsugárban. A Schalligrat rémes, szag
gatott éle és a mi utunkat jelző finom ezüsgerinc be
lemélyedt az égbolt puhaságába, mintha kék selyem 
párnán nyugodott volna az egek filigrán ékessége. 
A távolból elmosódott hidegsége, ridegsége, mint a 
hogy a történelemben az idők távolsága csak a tiszta 
ideált adja át a valóból az utókornak. Ott álltam 
csöndesen gyönyörködve, mig nem egy darabka ara
nyos ködfátyol ereszkedett a távoli orom elé. Mintha 
azt olvastam volna le a kuszáit köd alakjából: Ember, 
ma fenékig üritetted a gyönyörűséget, elégedj meg! 
Szemeim nem látták többé a Weisshornt, de látta 
lelkem.



A Boszna és Narenta 
völgyén keresztül.

Irta :
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BOSZNABRÓD—SARAJEVO.
Jó ideje már, hogy megkerültem annektált tar

tományainkban tett utamról s bár azóta más felé is 
jártam s nem kevésbbé érdekes körülmények s embe
rek közt fordultam meg, boszniai emlékeim ma is oly 
élénken rajzanak körül, mintha tegnap tértem volna 
haza.

Hogy közvetlen vasúti összeköttetésünk Saraje- 
vóval azelőtt is, nekünk pécsieknek most is úgy esik, 
hogy Bosznabród mórstilü pályaudvarába éjjel ro
bogjon be az ember, az kitűnő jó arra, hogy akire 
Dálja—Bród sik vidékein esteledik rá, reggel Doboj 
körül a legbosnyákabb hegyvidék gyönyörűségesen 
változatos, erdős-bokros szakadékainak oldalán cso
dálkozzék el rajta, hogy szaladgál a rémhelyes kis 
keskenyvágányu a Boszna egyik partjáról a másikra, 
a ragyogóan világos napsütésből a iegsürübb fehér 
felhőbe, amely az ablakunk előtt úgy fut el, mintha 
valami világosfalu tejfelesbögrén csúsznánk keresz
tül.

Közben-közben a mint a kalauz az éji sötétben 
kikiáltja az állomásokat, hall az ember egy-egy nevet, 
amely egyik-másik rég behegedt szívsebet még ma is 
fel tudna szakítani. Sokszor jártam már oda lenn, né
mileg el is fásultam már, de valahányszor Maglajnál 
áll a vonat, rágondolok arra a huszárra, akinek Maglaj- 
nal kapott három lőtt sebét gyermekkoromban láttam. 
Ott szerezte, ahol bosnyák atyánkfiai drótot húztak 
a hegyszorosban s a hol szegény huszárjaink egymást 
tiporták le, mig felülről sürü golyózáport bocsátottak 
rájuk, nem épen a genfi konvenció értelmében.
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Valamivel odébb Zavidovicsnál is puskaporszagu 
a levegő, de lehető kevés hazafias mellékzamattal. 
Itt már a kultúra velejárói: munkaadó, munkás, mun
kabér és — idő, sztrájk, zsandár, katonaság stb. teszik 
modernül harciassá a légkört. Igaz, hogy van is ak
kora fa- és gőzfürésztelepe, hogy oda lenn Gravosá- 
ban, bár éjjel-nappal rakják gőzösökre és vitorlásokra 
a temérdek fanemüt, (azelőtt Messina, most Tripo- 
lisz számára), mégis annyit szállítanak az egymás 
nyomában járó zavidovici tehervonatok, hogy az egész 
rakódópart egy óriási fatelepnek látszik.

A Zenica előtti alagút után bár a reggeli hideg 
még nyár derekán is csípős, mégis valami meleg han
gulat ömlik el az utasokon, s akik eddig fülig begom
bolkozva egynéhány minusfok barátságtalansággal te
kintették egymásban éjjeli kényelmük megzavaróját, 
most még azok is mosolygósra válnak s szinte bizo
nyos nemes versenyre kelve tollászkodnak, fésül- 
ködnek, keztyüt húznak — mert a kezek nagy álta
lánosságban nem valami nagyon hasonlítanak a 
frissen nyílt liliom kelyhéhez — kabátot húz
nak s alig várják, hogy a vonat elrobogva a 
nagyszámú szénbányákból a föld fölé kapasz
kodó bizony nem tudom hogy hivjákok mellett, meg
álljon az állomáson, mert itt most nagy történések 
lesznek. Jó tejes kávé — beljebb már úgy sincs — 
friss sütemény s egy-két pohár jó, üde víz várja az 
utasokat. Rövid pár szóval, a kávézás és fizetés közt 
hirtelen kötődnek itt barátságok, melyek, ha nem is 
hatnak ki egész életre, Sarajevóig mégis csak eltarta
nak, Zenicában, bármennyire ízlett is a kávé még sem 
kívánom senkinek, hogy kénytelen legyen huzamosabb 
ideig tartózkodni, nem mintha vidéke nem volna szép, 
(van-e Boszniában nem szép vidék) hanem mert a 
kényszer itt tartózkodás egy kissé gyanús, lévén Ze
nica Bosznia Illavá ja.

Zenicától be Sarajevóig a vonat folyton a Bosna 
völgyében kanyarog s ugyancsak kanyarog vele az em- 
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ber feje is, mert hol jobbra, hol balra ragadja meg 
valami a figyelmet. Híjába no, szép ez a folyton vál
tozatos, mindig zöld hegyvidék. Hogy részleteiben 
milyen, meg se kísérlem leírni. Úgy járnék vele, mintha 
valakinek egy arcképet akarnék élőszóval megjelení
teni. Nem lehet az. Azt meg kell nézni. Meg kell nézni 
különösképen Lasva körül, a hol a pálya Travnik 
felé ágazik. Mint valami nyugtalan kígyó, úgy kanya
rog előttünk a vasúti vonal a hegyek között hol erre, 
hol amarra. A vashid, a lasvai állomás két-három- 
szor is előtűnik, el is búvik megint, mint a játékos kis 
gyermek, mikor az asztalnak hol jobb, hol bal olda
lán dugja ki a kicsi fürtös fejét.

Lasva. Itt láttam az első mohamedán csoportot. 
Nem mondom, hogy mind ilyenek, de ezek bizony 
ilyenek voltak. Nem a ruhájukról ismertem meg őket, 
magunkfajta svába meg nem tudja különböztetni a 
katholikust, a szerbet, a törököt egymástól csak úgy 
ránézvést — különösen a szegényebbjét, amilyenek 
ezek voltak — mind egyformán van az öltözve, leg
alább nekünk. Ez a csoport azonban biztosan mo
hamedán volt mert a turbán alól, a tüsző alattról, a ha
risnyából épen akkor végeztek reggeli kilakoltatást. 
A mohamedán t. i. semmiféle vadállatot cél nélkül 
meg nem öl; egyszerűen — hogy is mondjam — eltá
volítja, ha terhére van s akárhányszor beletávolitja a 
vasúti kocsi ülése alá, avagy Sarajevoban a villamos 
padozatán levő rács közé.

Az első mentést is itt láttam. Nem beteget

atlan fekete esernyőjével nagy ide- 
, —***** mai a nuz-cpuöóiaiynuó iuiiulv 

r k u s várta az indulási időt. Mikor aztán
ieinangzott a kalauz

gesen, egy talán már a középosztályhoz tartozó
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vége felé levő zöld kocsihoz, nyomában rohamlépés
ben egy pár fehér cseléd mélyen elfüggönyözve, A 
zöld kocsira —ne tessék rosszat gondolni-nem a bos- 
nische-herczegovinische Landesbahn postakocsija, 
csak afféle női szakasz; az van ráírva: Für mohame- 
danische Frauen. Szerencsésen beszállította őket és 
maradt még annyi ideje, hogy maga is felugorjék egy 
másik kocsiba. De ez már csak szemfényvesztés, mert 
a bosnyák vasutasoknak mindig van annyi tapintatuk, 
hogy a vonatot addig nem indítják, mig a t. férj is 
fel nem kapaszkodott, mert hisz a jegyek nála vannak.

Még egy-két óra s Sarajevoban vagyunk. Vesszük 
is észre, hogy a kis, de szapora járású gépünk, mintha 
érezné, hogy közeledünk, mindjobban üget s mikor az 
Alipasin-mosti rendező pályaudvarból kiszalad, ör
vendetes és némikép fontoskodó, hosszú füttyel jelzi, 
hogy jövök ám én a bródi vonat, hozom a nyugat 
utasait s velük megint egy kis falat kultúrát. Lehet 
különben, hogy ma már csupa kultúrától nem is fütyül,

A pályaudvaron nagy a sokadalom. Vagy azért, 
mert ott még szokás az utasok elé kimenni az állo
másra, vagy mert a perronjegykérdést még sok jó
akarattal kezelik — ki tudja?

A felvételi épület mögött várja az utasokat — tessék 
megkapaszkodni — a Hotel Europe szép, nagy autója, 
a Hotel Central omnibusza, egy sereg kétfogatu s ami 
fő a városi villamos pótkocsival felszerelve, de a pót
kocsiba ne tessék beszállani, mert .... mondjuk 
csak úgy, hogy az első kocsi tiszta. A fezes kalauz bos- 
nyákul ugyan, de középeurópai udvariassággal kér
dezi meg, hogy hova tetszik? Bátran felelhetünk neki 
magyarul is, mert város (20 fill.) bosnyákul is város 
és Marienhof (12 fill.) magyarul is Marienhof. A vá
rosi végállomás jó félórányira van ugyan a vasúttól, 
de ez a félóra úgy elmúlik, mint egy perc. Az egész 
utón csupa olyan dolgokba ütközünk, amiket eddig 
még nem láttunk. Hátha még egy kissé szétnézünk 
magában
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SARAJEVOBAN, 

hol a Hotel Centralban szállunk meg, nem mintha 
az Europe nem volna elegánsabb, hanem mert a Cen- 
tral még csak egy pár évvel ezelőtt is a legelső szálloda 
volt s az árai most is csak olyanok, mint azelőtt voltak. 

Mivelhogy azonban az idő pénz, sietünk letakari- 
tani magunkról a zenicai szénfüstnek nagyon kiüt
köző lerakódásait s nekiindulunk az árvaháznak 
várost nézni. Utunk a kéttornyú székesegyház előtt 
visz el. Újabb épitmény, mint ahogy semmi se régi, 
amit a svába alkotott. Bizonyos számú, macskafejek
kel kövezett utcán hegynek felfelé törtetve, hamaro
san elérjük a keresett árvaházat. Bosnyák apácák 
nevelik benne a kis bosnyák apátlan-anyátlanokat, de 
ezek most így vakácio idején kinn vannak Paleban, 
merthogy nyaralójuk is van. A házőrzőnek maradt 
apácák a legnagyobb szivességgel kalauzolják el a 
vendégeket a kis árvák játszóterére: a háztetőre, mert 
ide megyünk várost nézni s a legkészségesebben ma- 
gyarázgatják, hogy: ez itt délre a Trebevic hegy, tö
vében Bistrik városrész, amott délnyugatra ágaskodik 
a Blejasnica — csúcsa augusztusban is havas — van 
rajta csillagászati obszervatórium is, de hijába ágas
kodik, mert azért a mellette levő Treskavica itt mégis 
nagyobb, habár alacsonyabbnak látszik is, északkelet 
felé meg a Romanija terül el. Csupa magas hegylánc. 
Közöttük természetadta biztos ölben pihen a város, 
ma már mindjobban betelepítve modern épületeivel a 
völgyben, a város közepén átfutó Miljacka partjait. 
Mindezt az árvaház vaskorláttal körülvett lapos tete- 
Jéről látni ép úgy, mintha valami körkép pavillonjának 
néző terén járnánk körül.
megköszönve a szives kalauzolást átmegyünk a 
seriat-iskolába. katolikus apácáktól 

mohamedán jogászokhoz. A jólLmegtermett, szikár, mohamedán
portásbeszél németül is és egy kis ellenérték remé
nyében kész minden felvilágosítás megadására, sőt kö- 
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rül is vezet az épületben. A tantermek még úgy vannak 
ahogy a növendékek kimentek belőlük. A táblán arab 
és török irás, a tanári katedrán egy pár bőrkötéses 
kézirat, afféle szentkönyvek és törvénykodexek, a pa
dok ép úgy megfaragva mint a mi líceumunk jogász
ifjúságáé. Megnézzük a házi kápolnát is, Van benne 
egy imafülke felékesitve a Koránból vett aranymon
dásokkal s egy szőnyeg, az egyet számtani jelentmény- 
ben véve. Egy, de ez befödi az egész padlót. Egyéb 
ékesség nincs itt se, de a bégek mecsetjében sem. A 
képeket, freskókat tiltja Mohamed, a padok igen 
alkalmatlanok volnának, mert a földig való hajlongá- 
sok nem végezhetők bennők. A szőnyeg a minden. De 
a mecsetek szőnyegei nem is: Én a szőnyegek királya 
vegyeskereskedésböl valók ám. Különben az igazgató 
ure se az utolsók közül való. Érdemes azt is megnézni 
mondja a portás. Fel is vezet bennünket az emeletre, 
de egy pillantás az igazgató szobájának küszöbe felé 
eszébe juttatja, hogy: bocsánat, megfeledkeztem róla, 
ma tanári konferencia van, nem lehet bemenni. A 
konferenciát pedig az a 6 pár cipő juttatta eszébe, 
amely az ajtó előtt szép sorjában állott. Hogy micsoda 
cipők azok, kérdezés nélkül is azonnal megtudtuk, 
mert ép akkor sietett egy megkésett tanerő a lépcsőn 
felfelé s az ajtó előtt megállván, az egyik lábát sza
badon felemelte, úgy mondjuk — az órazsebig s oly 
ügyesen rántotta le róla a cipőt, hogy mire kezdtük 
észrevenni mit müvei, mind a két cipője oda sorako
zott, már 7-ik párnak, a tanár úr pedig csak amúgy ha
risnyában már benn is volt az igazgatósági tanácste
rembe. Ide tehát nem mehetvén be, benéztünk a 
vizsgaterembe, hol a vizsgázóknak lehetetlen olyan 
kérdést kapni, hogy leszédüljön tőle a székről azon 
egyszerű oknál fogva, mert a felelő már jó eleve leku
porodik a földre.

Az egyes szobák, melyeknek ajtaján rajt van a 
benne lakó növendék neve, meglehetős puritán beren- 
dezésüek. Ágy nincs egyikben sem, csak valami ala
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csony kerevet féle. így kívánja ezt a szent Korán, Ha 
jól emlékszem, épen a seriatiskolai igazgató úr az a 
sorsüldözött apa, akinek fia külföldi egyetemekről 
teljesen elerkölcstelenedve jött haza s aki még azt a 
nagyfokú züllöttséget is elkövette, hogy többnyire 
széken ült s ágyban aludt, ami az igen jóképű, ősz- 
szakálu s föképen igazhitű rektornak sok lélekhábo- 
ruságot okozott. Dél felé járván az idő benéztünk a 
konyhába is, hol ugyancsak igazhitű szakácsok s tur- 
bános kukták készítették az ínyencségeket. Az ételek 
tormája nem is volt rossz, hanem a szag, a szag!

, Szívélyes vezetőnknek koronás köszönetét mond
va kilépünk a hepe-hupás utcára (— aki a kis — nagy 
— közép stb. rlórián utcák kövezetével nincs meg
elégedve, azt a városi tanács igazán leküldhetné ide, 
majd megszelídülne ) nem soká állunk tanácstala
nul, merthogy a csarsiába igyekszünk, ide pedig fő
kép ha hétfő van nagyon könnyű eltalálni a hang 
után is. Hamarosan ott is vagyunk, még pedig a kellős 
közepében, a nagy téren. Ez az t. i. a csarsia (vásár), 
amelyért magáért is érdemes lemenni Sarajevoba. Egy 
adag hamisítatlan kelet. Konstantinápolyban sem le
het különb. Ép egy sor egymás után kötött kis bos- 
nyák ló kocog végig a sokadalom közt. Meg vannak 
rakva szénával úgy, hogy épen csak a négy lábuk 
látszik, a fejüket inkább úgy kell hozzá képzelni, 
így szállít a bosnyák mindent, fát, füvet, zöldséget, to
jást, csibét stb. A nagy téren mindennap kirakóvásár 
van. Lehet itt mindent kapni, ami szemnek, szájnak 
kívánatos.

A nagy térről nyiló szűk utcák már inkább szak
üzletek. Itt is pezseg az élet szörnyűségesen. Aki 
zsivajt akar, menjen a gyümölcsárusok és fűszeresek 
utcájába, aki előszeretettel viseltetik a pokoli lárma 
iránt, az tegyen egy pár lépést az üstverők negye
débe, aki pedig tudni kívánja mi az ylang-ylang és 
rokonainak diametriális ellentéte, az szagoljon be a 
tímárok, szíjjások, nyergesek és bocskorosok utcájába 
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s ha öt perc múlva még mindig nincs az orra valahol 
a füle tövében, az nyugodt lehet kötőizmainak erős
sége felöl. Igen. És még egyet. Aki feketében van, az 
jól teszi, ha elmegy a paplanvarrók, kárpitosok és toll- 
kereskedők tájékára, hoÍvoltára vonatkozó külön iga
zolványra nem lesz arra a napra szüksége. De mivel
hogy nem köztisztasági tanulmányúton vagyunk, meg 
nem is a drezdai képtár Rafael-Madonnájának csen
des áhítatot lehelő fülkéjére voltunk kiváncsiak, el
tekintünk ezektől a balkáni kicsiségektől s inkább a 
mohamedán adás-vevés módozatait figyeljük meg.

Nyitott üzlethelyiségben (t, i. az utcára eső desz
kafalát a boltnak egyszerűen felhajtják) ül a török 
(gondolatban se sértegessük széken üléssel) a szőnye
gen, cigarettázik s feketézik. Jön a vevő s nézeget, 
majd felvesz valamit, mondjuk ruhaneműt, megemeli, 
két ujja közt sodorgatja a szövetet, hogy jó-e, meg- 
meg húzkodja, hogy tartósnak igérkezik-e s hosszas 
körültapasztalkodás után vagy leteszi s anélkül, hogy 
egy szót váltottak volna tovább áll vagy megkérdi: 
mi az ára? Ez az ára, mondja rá az üzlettulajdonos. 
Ha benszülött az illető vagy leszúrja a mondott árat 
s az üzlet végleges lebonyolításáig megiszik egy csésze 
feketét s elszi egy cigarettát, ami a kereskedő részéről 
azt akarja jelenteni: te megtisztelsz készpénzfizetés
sel, én megtisztellek egy kis vendéglátással vagy el
köszön és más cégnél próbál szerencsét, mert tudja, 
hogy ha alkudni kezd, ezt a végérvényes feleletet 
kapja: ha neked nem felel meg, hadd itt. Azelőtt a 
svábéval is igy beszélt a muzulmán, de a spanyol 
zsidóktól átvett kereskedői gyakorlat alapján ma már 
arcizmának egy rándulása nélkül megkéri a svábétól 
az árnak akár ötszörösét is. Sokat azonban nem alku
dozik, ha az ember körülbelül eltalálja az alapárat 
viheti, ha nem és elmegy, vissza bizonyosan nem 
hívja senki. A rézművesek utcájában, a mint az em
ber a nagy térről megy befelé, jobbról is, balról is 
van két ilyen nyitott üzlethelyiség, amelyben fiatal 
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legénykék dolgoznak, akik azonban egy kissé túlsá
gosan szolgálatkészek főkép az idegenekkel szemben, 
mert tudják, hogy ezek a leginkább sárgarézből ké
szült tálcák és kannácskák, meg kis kávédarálók úgy 
alakjuknál, mint érdekes ornamentikájuknál fogva 
igen alkalmas ajándék és emléktárgyak. Szóba azon
ban nem állunk velük, mert nagyon nehéz szabadulni 
tőlük.

Ha zavartalanul akarunk nézelődni mégis inkább 
csak a bocskorosokhoz megyünk. Ezek tisztában van
nak vele, hogy idegennel úgy se csinálnak vásárt s 
azért igazi keleti nyugalommal dolgoznak, ha mind
járt tiz svába áll is a boltjuk falnélküli oldala előtt. 
Az egyik szijjakat vág, a másik talpakat szegez a kap
tafára, a harmadik hason fekve festi a piros sávokat 
a kiterített bőrre, a negyediknek meg ép most akad 
valami üzlete a tímárral s mert biztos akar lenni a 
bőr minősége felöl meg-megkalapálja, megszagolgatja, 
sőt zikker ist zikker még meg is rágicsálja. Amiért is 
hirtelen elmenekülünk innen, mert ma még ebédelni 
is szeretnénk. Most ugyan rögtön még nem. Van még 
időnk a földalatti bazárt is megtekinteni.

A bazárosok nem tudom ösztönszerüleg-e, de min
denesetre jól teszik, hogy a föld alatt tartózkodnak, 
mert ezek már képesek oly árakat kérni, hogy az igen 
tisztelt vevő úgy is elsülyedne, ha véletlenül nem volna 
már amúgy is az utca szintje alatt. No tőlünk ugyan 
kérhetnek amennyit akarnak, úgy se vásárolunk sem
mit. Szöveteket, rövidárukat, piperét, mi már csak in
kább Pécsett veszünk, ott is becsapódhatunk, ha aka
runk, no meg ha nem akarunk, akkor is. Egyszer vet
tem a bazárban egy pár miniatűr nanulát (fatalp, 
elöl-hátul sarokkal s bőrszíjjal) azért is kinevettek 
odahaza, mert hogy úgy fizettem, mint a rendes vi
selésére szántat.

Aki kisebb emléktárgyat akar venni, legjobb teszi, 
ha a Begova-dzsámia udvarába megy. Ez a Begova- 
dzsámia a legnagyobb török templom Sarajevoban, Tá
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gas, nagy udvara előrészében áll két óriás platánfa 
között a rituális mosdásokra szánt nagy medence, 
melynek oldalából talán 20 csövön is folyik a viz. Ide 
járnak a csarsiából, meg a szomszédból is a törökök 
az ima előtti mosdásokat végezni. Arc, kezek a vállig, 
lábfejek, sőt a nyak is bele lesz vonva ebbe a hitval
lásos tisztálkodásba. Úgy tudom, hogy napjában öt
ször ismétlődik ez a ceremónia a magány teljes kizá
rásával, mert ahol a mecset udvarára nem jut kút, ott 
az utcai közkutak szolgálják ugyanezt a célt. Úgy ezen, 
mint más nyilvános természetű vallásgyakorlat csak 
a férfiakat kötelezi, nő azokon semmi szin alatt részt 
nem vehet, sőt mecsetbe se járhat. Odahaza se köte
lezi semmiféle áhitatgyakorlat. Neki csak egy legfőbb 
ura van: a férje s egy kötelessége: férjének minden
ben alávetni magát. Ha nem? Utazik Konstantiná- 
polyba. Amely Konstantinápolyi ut nem is olyan na
gyon hosszú s nem is valami túl költséges, de min
denesetre drága. Egy tőr a szívbe s meg van váltva 
a jegy egy pár lépés a kert végében ásott sirig s meg 
van téve az ut. Egy drága emberi élet persze rá ment 
az engedetlenkedésre, vagy hűtlenségre, amely utób
bihoz nem kell több, minthogy egy férjével egyen
rangú férfi látta légyen csak egyszer is a feleség fö- 
detlen arcát. És a hatóság? Tudomásul veszi, hogy az 
asszony Konstantinápolyba utazott. Egyebet nem is te
het, ha nem akarja, hogy az egész mohamedánság val
lási fanatizmusával találja szemben magát.

így magyarázta egy uj-török érzelmektől megron
tott mohamedán, akivel Ilidze fürdő vendéglői ter- 
raszán együtt kóstolgattuk a jófajta zsilavkát (fehér 
bor) egy nekiborult savanyu délutánon.

De hisz' mi emléktárgyakat akarunk nézni! Men
jünk balra, ott van az üzlet. Sok török díszmunka, fi
nom vésések, apró cigaretta szipkák, tárcák, papir- 
vágók, (ezen sorokat is ott vásárolt ezüst sodronnyal 
kikalapált tollszárral rovom) gyönyörű aranyhimzé- 
sek, mór stilü, faragott, kis dohányzó asztalok stb. stb. 
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lehet válogatni bőven. Drágaság, alku a két legkelle
metlenebb dolog itt nincs. Kicsi ugyan az üzlethelyi
ség és sötét, de tolongás még sincs. Ezt az üzletet 
idegen csak véletlenül találja meg.

Tekintettel azonban, hogy fenn a várban — már 
mint az egyik erődítményben, mert van vagy tiz a 
város körül nyújtózkodó hegyeken — már eldördült 
a delet jelző ágyú s a székesegyházban is harangoz
nak, nem árt talán emberi mivoltunknak is egy kis 
figyelmet szentelni. Aki szeret rögtön ebéd után egyet 
nyújtózkodni, az megy haza a Hotel Centralba, aki 
képtelen egy falatot lenyelni, hacsak nem szolgálja 
ki három pincér, az megy az Europeba, de aki szereti 
a jó, egyszerű, magyaros ételeket és hozzá egy-két po
hár igazán jól kezelt pilsenit, az jön velem Friedrich 
apóhoz, ahol ha jó napja van, esetleg még valami is
merős katona bácsival is találkozhatik, mert itt bizony 
hadnagytól lefelé minden sarzsit látni.

Feketére elmegyünk a Bendbasi kertbe. Nem ha
sonlít ugyan túlságosan a budapesti állatkerti pálma
házhoz, de legalább eredeti török intézmény. Kiülünk 
a Miljacka partjára, ki egészen a kerítés mellé s mi
közben gyüszünyi csészécskékből szürcsöljük a zama
tos, török feketét, szidjuk magunkban szegény Edi
sont, hogy ha már feltalálta a gramofont, miért nem 
találta ki egyben az ellenmérgét is, mert sikál itt is ret
tenetes módon. Először azt hittem, véletlenül talál
tam el a gramofonos időt, később jöttem rá nagy szo
moruan, hogy ez vele jár a feketével s nem hogy elta
lálni lehet, de kikerülni lehetetlen. Még jó, hogy 
akad a szemnek is egy kis szórakozása. A folyó vagy 
inkább patak túlsó partján csupa török ház. Tervezve 
se állhatnának rendetlenebb összevisszaságban egy
más hegyén-hátán, neki ragasztva a hegyoldalnak. Az 
embernek önkéntelenül is az a legelső gondolata : 
Szent Isten, ha itt tűz ütne ki? Pedig gyakran meg
esik, Ilyenkor persze segítség alig van, a török maga 
se sokat epeszti magát az oltással. Kizmet. Ez ellen 
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nem lehet kapálózni. Ezért égett le annak idején fél 
Travnik.

A tüzeseteknek az az egy haszna, hogy utánuk le
het egy kis városrendezést csinálni, mert mig a török 
le nem ég, nincs rá hatalom, hogy akármilyen köz
érdekből is eladna csak egy bádogdarabot is a háza 
tetejéről, de ha leégett, akkor lehet vele beszélni, 
mert a tűzben látja égi jelét annak, hogy a próféta 
is azt akarja, hogy elköltözzék arról a helyről.

Ha nargilét óhajtanak, a Bend-basi kertben azt 
is kaphatunk. Egy pasát láttam itt, ahogy a nargilé 
gyönyöreit élvezte. Egy darabig nagy érdekkel figyel
tem hogy bugyborékol a viz a kifogástalanul tiszta 
palackban (de igazán tiszta volt ám) s a vizbe nyúló 
üvegcsöveken át hogy tolakszik a felszálló levegővel 
együtt a füst is felfelé s mily műélvezet is lehet ilyen 
nagy csomó, desztillált füstöket orron-szájon kiereszt- 
getni, de mikor a pasa félig felém fordított arcát, amely 
lilára vált a nagy erőlködéstől, megpillantottam s ré
mülve hallottam, mint kezd ő maga is mind sűrűbben 
bugyborékolni, elhatároztam, hogy a jövőre is csak 
megmaradok a jó kis bosnyák cigaretta mellett, a je
lenre pedig, hogy fizetek és megyek.

Egy pár lépés és künn vagyunk az Apelova-oba- 
lan. így hívják a Miljacska magasra emelt kőpartjait, 
melyek Appel kormányzása alatt készültek. A legmo
dernebb városnak is díszére válnék ez a partépitmény 
aszfaltozott járdájával, szolid vashidjaival, villamos 
ivlámpa sorával s villanyos vasútjával. Ha az ember 
a Bendbasiból ide kijön, kénytelen konstatálni, hogy 
ennél közelebb alig esik valahol a művelt nyugat a 
kulturátlan kelethez. Rendkívül jellemző képet láttam 
erre vonatkozólag épen az Apelova-obala egyik mo
dern vashidjának bejárója melletti aszfalt járdán, hol 
a mellette elrobogó villamos az ivlámpa fényében ül
dögélő, bocskoros atyánkfiát épen nem zavarta abban, 
hogy kifogott apró vadait a kőpart párkányára he
lyezze.
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Ennek a kőpartnak kezdetén, hol a Miljacska 
belép a városba, áll a „Viecsnica" a tanácsház (vá
rosház), Hát kérem ez valahonnan az ezeregyéjből 
csöppenhetett ide. Ideálisan szép, mór épület. Úgy 
a külseje, mint a belseje megragadó. Nem láttam az 
Alhambrát, de ezek után, ha összes architektonikus 
szépségeit nem is, de hangulatát mindenesetre el tu
dom képzelni. Itt már a tanácstermekben meg kell ta- 
gadniok magukat mohamedánjainknak is, mert itt bi
zony széken kell ülni, még pedig szép faragásu, bőr- 
támlásszéken s asztalok mellett kell tanácskozni.

Az annexió óta ebben az épületben tartatnak a 
parlamenti ülések is, de úgy látszik, nem sokáig, mert 
az országház már készül. Ott fog állni a túlsó parton. 
Tervrajza után ítélve nem kell magát a Viecsnicától 
szégyelnie.

A modern, palotaszerü épületek különben úgy 
nőnek itt ki a földből máról-holnapra, mint ahogy a 
pihent földből szinte önmaguktól tolakodnak elő a sü- 
rünövésü keményszálu, színes virágok. Gondoljunk 
csak a balparti Ferenc-József kaszárnyára (mintha 
nem is kaszárnya volna), a zsinagógára, a protestáns 
templomra, micsoda gyönyörű épületek ezek mind.

A Ferenc-József kaszárnya mellett vagy köze
lebbi utón Alifakovac városrészen keresztül menve 
jutunk el az államkincstári szőnyeggyárhoz leghama
rabb. Nem tehetek róla, de valahányszor benne jár
tam, mindig elfogott a rosszra való kisértés s bizony 
megkívántam a másét s még csak rossz néven se vet
tem magamnak. Mesébe való selyemszőnyegek, igazi, 
antik török minták. Ott a szemünk láttára csomózzák 
bele mélabús keleti melódiák kíséretében villogó
szemű szerb leányok talán épen legszebb álmaikat. 
S hogy szivfájdalmunk s kevéspénzüségünk élénk tu
data annál keservesebb legyen, négy asszony rakja 
ki elibénk a legszebb fali, kerevet és padlószőnyege
ket akár félóráig is, ha kibírjuk.

Egy kicsi selyemszőnyegecskére, csak afféle ta
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karóra nagyon, de nagyon megfájdult a fogam, talán 
volt úgy 80. cm. hosszú s 20. cm. széles. De ezt már 
megkérdem mi az ára! Épen két havi fizetésemnek 
végösszegét emlegette az igazgató ur, aki megveszte
gető előzékenységgel bánik ugyan minden érdeklődő
vel, de a kimondott árból nem enged egy fillért sem. 
Hogy nem igen emlegettem további ragaszkodásomat 
a 80 X 20-ashoz, azt hiszem bővebb fejtegetésre nem 
szorul. Ép bőrrel azonban még sem tudtam kiszaba
dulni a csábításnak karjai közül. Vettem négy szőttes 
és egy gombozott szőnyeget, habár szintén igazán szé
pek, mégis együtt véve sem kerültek annyiba, mint 
az a bizonyos egy maga. Az átutazó látogatók közül 
a legbuzgóbb vásárlók az angolok és amerikaiak. Ve
rembe esésem előtti napon ép egy angol vett valami 
három darabot 4000. kor, értékben.

Hogy a mai napunkat egészen kihasználjuk, fel
ülünk a villamosra s az Appel-partról a Marienhof- 
hoz kanyarodunk, a hol a városból és a partról jövő 
villamosok találkoznak. Itt áll a dohányraktár s a 
cigarettagyár, Mekkája a cigarettás emberiségnek. 
Innen kerülnek ki az aranyos végű Balkanok és Orien- 
tek, a tölcséralakra formázott Drinák, az arisztokrata 
Narenták, a kövérkés Florok, meg a vékonydongáju 
Humok és demokrata Bosznák, a dohányok különféle 
fajtáját nem is említve. Az uj-sarajevói plébános volt 
itt a protektorom, aki különben maga is elkísért, végig 
az összes helyiségeken, majd minden teremben ráta
lálva valamelyik hívére vagy legalább is ismerőséré. 
A hivatalnokok különben maguk is készségesen meg
mutogatnak mindent.

Egy acélgép és egy embergép ragadta meg leg
jobban a figyelmemet. Az acélgép cigarettákat csinál. 
Egyik végén etetik, akárcsak a cséplőgépet, az olda
lán elhelyezett korongról beviszi a papirt, útközben 
rányomja a papírra a nevet, megsodorja, összecsípi 
hüvellyé, mire már a dohány is benne van, a másik ol
dalán kés alá tolja s hullatja bele nagy fűzfavessző 
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kosarakba a kész cigarettákat, óránként 30.000. da
rabot. Ezt tessék utána csinálni.

Az embergép, ott ül egy világos nagy dohánycso
magoló terem ablaka mellett. Mint a gyorsan forgó 
kerék küllője úgy mosódik el a jobb keze a hirtelen 
ide-oda kapkodásban. A csomagokhoz felhasználandó 
borítékokra üti rá a dátum pecsétjét, majdnem hajszál 
pontossággal azonos helyre. Százával veszi a papíro
kat balkezébe s ereszti ki hüvelykujja alól, mint a 
könyv lapjait szoktuk, ha valamit keresünk benne s 
mire lepergett a száz lap, mindegyiken rajt a pecsét. 
Két százas csomót vizsgáltunk át, nem hiányzott 
a pecsét egyen se. Nem is csoda, hogy az elődje bénán, 
lelógó jobbkarral üldögél, az egyik raktár helyiség 
előtt. De legalább kap nyugdijat, amit tisztán a béna
ságának köszönhet. Valami kis jó csak fakad a rossz
ból is.

Mindent végig járva betértünk az irodába. (Bár 
ne tértünk volna.) A plébánosnak a hivatalnokok 
(nagyobb részt szerbek és mohamedánok) mind jó is
merősei s az ő révén engem is elhalmoztak a szives 
vendéglátásnak érzékelhető jeleivel. Kitűnő jó ciga
rettákat kaptunk s kivételesen erős fekete kávét főz
tek, ott a helyszínén. A feketétől nagyon szabódtam, 
lévén d. e. 10 óra, de protektorom oda súgta: igyál, 
ha belehalsz is, a mohomedánra halálos sértés, ha el 
nem fogadod a kávéját, még velem se áll többé szóba. 
Mit csináljak? Ittam, mint a szivacs vagy 8 csészével 
(persze csak afféle török csészével). Kaptam is olyan 
fejfájást, hogy arról koldultam estig.

A beszitt, sok dohánypor után nem fog ártani egy 
kis séta a vasút felé. Nem messze a cigarettagyártól 
egyelőre csak félig kész állapotban látjuk a nemzeti 
muzeum épületeit. Az idén készültek el a nyers mun
kálatok. Nem emlékszem határozottan, de úgy rémlik, 
mintha 1913 vagy 1915-ben — valószínűbb az utóbbi 
— fognák megnyitani a nyilvánosság számára. Gyűj
teményei, melyek a székesegyház melletti postapalota 
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épületében voltak eddig elhelyezve, a nyáron már nem 
voltak láthatók, mert a csomagolások már megkez
dődtek.

A muzeum uj épületei mellett terülnek — igazán 
terülnek — a kaszárnyák. Van itt mindenféle fajta: 
szekerész, ulánus, infanterista, még talán lovasitott 
tengeri pék is. A környékükön már gyakran üti meg 
a fület magyar szó. Szegény, magyar baka szive 
innen sír haza a széles rónaságokra, innen, ahol a 
szeme sugara minden irányban iromba nagy szikla
hegyekbe ütközik. Künn Neu-Sarajevóban a régi lövő
tér védőtöltéseiről hallottam egy holdvilágos estén 
felsírni a magyar nótát: Kék nefelejts. Egy pár neki- 
busult bakagyerek dúdolgatta: hanem azért, hanem 
azért koszorút, ha meghalok ... No ezeknél szív
ből jött.

Pedig hát Sarajevo még csak megjárja. Mit szól
janak azok a szegények, akik a kecskék országának 
belsejében vagy a határszéleken őrzik a közvagyon- 
talanságot, Katonalelkészektöl hallottam, hogy bi
zony elég gyakori a honvágy okozta öngyilkosság.

De egy napra talán elég is lesz ennyi. Vacsorára 
kinézhetnénk ugyan Ilidzére, de jobb arra rászánni 
egy egész délutánt. Térjünk inkább korábban pihenőre, 
hogy holnap reggel pihent erőkkel kapaszkodhassunk 
fel Bistrikre, amely tulajdonképeni kiindulási állo
mása a szerb és török határokra vivő keleti vasútnak. 
A Bistrikre vezető ut hamisitatlan török utcákon visz 
keresztül. Csupa jellegzetes török ház. Kiugró erkély
ablakok sürü farácsokkal. Ezeken nézegetnek ki sze
gény, állati sorban tartott török asszonyok. Nem úgy 
gondolom, hogy dolgoztatják, kínozzák őket, hanem 
emberi élet-e az, amelynek minden működése a táp
lálkozásban, maga testének cicomázásában s némi ke
vés megszabott egyformaságu kézihimzésnek elvégzé
séből áll?

Bistrik állomáson többnyire nagy a sokadolam. 
Indulás idejéig meg is figyelhetjük mindjárt annak 
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az egy-két mohamedán asszonynak viselkedését, akik 
itt majd mindig találkoznak. Valahová Paleba vagy 
Stambulcsicsba valók. Félénkek, ijedősek, bujkálnak. 
Ha csak lehet a fal felé fordulnak, pedig úgy be vannak 
burkolva, hogy a napsugár se fér hozzájuk. Nem 
csoda ha félnek. Az egyik mellett áll egy kis pocakos, 
fezes gyerek. Van talán öt éves. Feléjük sétálok, de 
azért a tájékukra se nézek. Egyszerre csak megszólal 
a gyerek: vigyázz. Ez az anyának szólt, ki hirtelen 
felém hajtja a napernyőjét, pedig ugyancsak nincs 
szó napsütésről.

A vonat már fújtat, rögtön befut az állomásra. 
No lesz itt most megint feleségmentés. De itt kell is 
ám a külön kocsi Für mohamedanische Frauen, mert 
bizony

99 ALAGUTON KERESZTÜL 
érjük csak el a végállomást. Bistrikről kiin
dulva már a házak tetején jár a vonat épen 
a török városrész felett. Belátni az udvarokba 
sőt itt ott, ha történetesen nyitva a rácsos ab
lak még a szobába is, mely azonban ilyenkor biztosan 
mindig üres. Nem szép látvány, annál mesésebb pano
ráma nyilik odébb a hegyoldalról, honnan végig néz
hetünk az egész városon. Száz és száz hófehér, karcsú 
minaret kapaszkodik az ég felé s kiabálja, hogy: egy 
az Isten és Mohamed az ő prófétája. Annyira eredeti, 
annyira szokatlan a kép, hogy alig tudunk megválni 
tőle s őszintén fájlaljuk, mikor vonatunk fenn vala
hol 700 méter magasban bekanyarodik a hegyek közé, 
hol nincs már mit nézni, legfeljebb szemben, túl a 
mélységen kanyargó országút, mely Rogaticára vezet 
vagy ha épen erős az idegzetünk, lenézegethetünk a 
meredek parton a mélységbe s ha kedveljük a szám
tani problémákat számitgathatjuk, hányat bukfencezne 
a vonat, ha itt véletlenül elvétené a lépést.

A Kozja cupriján (kecskék hidján) túl bátran 
búcsút vehetünk az egész nyugattól . . .
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Ennek a környékén vett búcsút nemcsak a nyu
gattól, hanem egyszerre mind a négy világtájtól az a 
szegény baka tiszt is, aki azt gondolta, hogy talán még 
is lehet egy kicsit, csak épenséggel egy nagyon kicsit 
tágítani a muzulmán világnézet merevségén. Tiszttár
sai figyelmeztették, hogy török háza előtt estefelé 
akárkivel is, de főkép fehér néppel szóba állani túl
ságosan nyaktörő vállalkozás. De hogy bolondja volt 
a veszéllyel járó kalandoknak, meg aztán, hogy mi 
rossz van abban, ha egy szép leánnyal, akinek úgy 
látszik ő is szemet szúrt, egyszer-másszor szót vált, 
bizony nem hallgatott a jóakaró intésre. Különben is 
óvatos volt ő mindig és ha minden kötél szakad szembe 
néz ő avval, aki az ő igazán ártatlan kalandját nagyon 
komolyan fogja fel. Csakhogy azt elfeledte, hogy itt 
egészen sajátos párbajkodex szerint igazodnak az 
ellenfelek. Valami délutánon a kozja cupriján át a 
hegyek közé lovagolt egy kis friss levegőre. Megtette 
ő ezt többször azelőtt is, bizonnyal nem gondolta, hogy 
most lesz utoljára. Lova este, mikor a hold már ma
gasan járt, lovas nélkül poroszkált be a kaszárnyába. 
Pár napi keresés után találták meg a gazdáját. Nem 
párviaskodásban halt meg. A gyilkos golyó nyakszir- 
ten találta. Folytatását nem tudom, azt hiszem nem 
is volt. Ezekre a részleteikre is csak úgy homályosan 
emlékszem már. 16 éve, hogy hallottam, mikor elő
ször jártam oda lent, akkor még friss volt az egész 
történet.

Ami a Kozja cuprija után következik az már 
aztán Balkán, de igazi. Óraszámra hol kapaszkodik, 
hol ereszkedik a vonat, anélkül, hogy egy eleven 
teremtett lényt látna az ember. Talán még az egy 
Pale sandít egy kissé vissza nyugatra, hanem azontúl 
megyünk, megyünk egész a deszkafalig, amellyel be 
van kerítve az egész hepe-hupás világ. Az érzésünk 
legalább is ez.

Nagy része lehet ebben az érzésben a pálya
menti vasúti őrhazak és állomási épületek különös 
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építkezési modorának is. Első pillanatra ugyan alig 
alig térnek el a megszokott vasúti formáktól, de ha 
közelebbről vesszük szemügyre őket bizony csupa kő
épület az, erős vasrácsokkal, vasablakokkal és vasaj
tókkal. A tető alól s a házak oldalán téglányalaku 
lőrések kandikálnak köröskörül. A vasúti hidak mel
lett is mindenütt ott a torony alakú őrállomás. És 
micsoda szorosokon kell szegény vonatnak keresz
tülvergődnie. Akárhányszor önkénytelenül is arra 
gondol az ember, lehetetlen, hogy itt keresztül tud
junk csúszni. A setihovoi alagútból kibújva azt hittem, 
no most rögtön nekiszaladunk a sziklának. De elő is 
kellett a technikának minden furfangját szedni, hogy 
a természetalkotta nehézségeket le tudja küzdeni. 
Akárhány ilyen kombináció van: alagút, benne fél for
dulat, rögtön utána hid, melynek másik vége már a 
következő alagút szájába van beleépítve. Kemény diók 
voltak ezek, de fel kellett őket törni, mert nem lehet 
hinni a szomszédnak.

A Hadzsi Lóják ugyan nem háborognak már, 
azokat legázolta a vasút, de a szerb, meg a török, ha 
épenséggel akar valamit, elsősorban is ezt a vasutat 
támadná, mert ez határvédelmi szempontból sokat, 
egyelőre mindent jelent. Ipari vagy kereskedelmi cé
lokat úgy se nagyon szolgál. Mindössze egy pár te- 
hervonatra való fenyőszálfa megy rajta Sarajevóba 
vagy le Gravosába. Mindazonáltal hálásan gondolhat 
vissza a visegrádi útra minden utas, mert olyan spe
ciálisan szép vidékeken viszi keresztül, ami habár 
hasonlít is más hegyvidékekhez, valahogyan még is 
egészen más, mint teszem Tirol vagy Svájc. Mikor 
elérjük az antracén tinta kékségével vetekedő Drina 
folyót, valahol az 50-ik alagút után s Medjedjet el
hagyva keresztül megyünk a 130 méteres hídon túl
ról már messze idelátszó két egymásmelletti alagút 
egyikén, még a szót is elfeledjük s csak nézünk, né
zünk s csodálattal bámuljuk a természetnek vadsá
gában is utolérhetetlen báját. Mint mikor az ember 
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rongyokban járó, maszatos kis utcagyerekkel talál
kozik, akinek aranykócos arcába csünggő fürtéi kö
zül a legbájosabb gyermekszemek kék mennyországa 
kandikál ki. A festő iskolák falait, a piktortanyák 
kerítéseit szeretném tele-tele aggatni hirdetésekkel: 
a Drina völgybe menjetek. A szűzi természettől tanul
jatok ecsetet kezelni, festéket keverni. Tirolnak, Svájc
nak hegyeiből lépten-nyomon kirínak az ember-ke
zek, itt csak az Isten keze látszik.

Medjedjetöl Visegradig ott álltam az ablaknál, mint 
valami magafeledkezett természetimádó s szinte fájt 
a szivem, hogy az egésznek Visegradon immár vége 
szakad. A visegrádi látnivalókkal hamar végezhetünk. 
Szedjük elő lomtárba helyezett fogalmainkat néhai,me
zővárosainkról, zsugorítsuk egy kissé össze, adjunk 
hozzá némi mohamedán izt s sok-sok katonaságot s 
megkapjuk Visegrad tiszta képét. Hogy valamit mégis 
mondjunk róla megemlítjük a drinahidat. Hid, hid. 
Nem is azért, hanem húztak a közepére, ahol 
legmagasabb, egy darab falat, ezen van a tábla el
helyezve a pontos dátummal, amikor a Drina ebben a 
magasságban állott. Alig hinné az ember, hogy ez a 
nyáron széles medrében csendesen folydogáló vi
zecske ilyen nagyzási hóbortokat képes produkálni 
úgy hóolvadás évadján, A hídról kelet felé nézve 
beleütközünk egy magas hegyláncba. Mi a neve, nem 
tudom, csak azt, hogy erre felé magyar bakák gya
korlatoznak rajta, tulnan már a szerb határőrség 
mássza a sziklákat. Hogy az innenső oldalon tényleg 
a mieink koptatják az árarisch bakkancsokat onnan 
tudom, mert az egész falu visszhangzott a: „Hallod-e 
te körösi lány" hegyről leszaladó dallamától.

Nem igen illendő dolog beszélni róla, épen azért 
előzetesen kérek bocsánatot, de el nem hallgathatom, 
hogy Visegradon kitünően ebédeztünk. Az ebédet 
természetesen sürgönyileg rendeltük meg útközben. 
Kaptunk finom zöldséges csibelevest, rántott és sült 
csibét zöld borsóval, valami tésztát, a szamócához, me-
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lyet az utón vettünk, porcukrot, amennyi kellett. És 
tekintettel a nagy melegre bizony szépen ittunk sört 
is, bort is. Fizettünk pedig mindent összevéve 2, azaz 
kettő koronákat fejenként. Mindezt persze egy bos- 
nyák ismerősömnek köszönhettem, aki tudta, melyik 
vendéglőbe kell menni. A vasúti állomástól jó messze 
esik ugyan, de nem bántuk meg azt a pár lépést, mert 
a jó ebéden kívül igazi vendégszeretettel találkoztunk. 
Még a virágcsokrokat is megkaptuk emlékül, melyek 
az asztalunkat díszítették.

Ahogyan az igazi selyem, perzsa szőnyeg a szálak 
irányában nézve világos, a szálakkal szemben nézve 
sötét szint játszik, ilyenféleképen változó a keleti ha- 
tárvasut képe is. Hazafelé visszájáról tettük ugyan
azt, amit odafelé cselekedtünk. Csodálkoztunk és me
gint csak csodálkoztunk. Nem is tudok egyebet mon
dani, csak azt: ha valaki lekerül Sarajevoba, ezt az 
utat mindenképen tegye meg, Olyan emlékeket fog 
haza hozni az érintetlen természet szépségeiről, hogy 
még az unokáinak is örömmel fog mesélni róla. Feled
hetetlen például az a kép is, amelyet Sarajevo nyújt 
esti világításban. Hogy mentül tovább élvezhessük 
nem is szállunk ki Bistriken, hanem megkerüljük az 
egész várost s leereszkedünk a főpályaudvarra. Inkább 
megyünk aztán villanyoson haza. Az a 20 fillér már 
nem tesz koldussá bennünket. Egész napi kirándulá
sunk úgy se került valami sokba, Mecsek Egyesületi 
igazolvánnyal második osztály oda-vissza, beleszá
mítva az ebédet is mindössze 12 koronából bőven ki
kerül, miért ne engedjük meg magunknak ezt a luxust.

Egy napot még rászánunk Sarajevora és környé
kére, nem mintha többet is egészen kellemesen el nem 
lehetne tölteni, de ha már egyszer olyan az ember, 
hogy rövid idő alatt is szeret mentül többet látni.

Elmegyünk csak úgy utcákat járni. Megnézzük 
a török pék hogyan süti a kenyeret, a vendéglős ho
gyan szolgálja ki vendégeit az egyik kezével, mig a 
másikkal kevergeti a tűzhelyen rotyogó ételeket, a

3 
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borbély míképen borotválja rituális simára a gond
jaira bizott koponyát s hogy kuporognak alacsony 
deszkapadokon a kávéház látogatói. Mindezek ugyan
is nyilt utcán történnek. Egy percre benézünk a fekete 
apácák templomába. Csin, tisztaság, gyönyörű oltár 
és mesés oltárkép. Odébb a fehér apácák házi kápol
nájában az oltár feletti Bethlehemet nézzük meg. Hogy 
miért feketék, miért fehérek? Bizony nem tudják ők 
maguk se. Ugyanaz a rend mind a kettő, A nép nevezte 
el feketéknek, akik német iskolát tartanak fenn s fe
héreknek, akikhez a bosnyák gyermekek járnak. Ta
lán azt gondolják, hogy még az apácák között is fe
hérebb a lelke annak, aki bosnyákul beszél.

Fal mellett elsurranó búlákkal találkozunk, ahogy 
megyünk Kosevo felé. Búiának hívják azt a mohame
dán asszonyt, aki zarban van. Zár — no ez jó elneve
zés még a magyar szerint is — az a felsőruha, mely 
az asszonyt egészen eltakarja. Nem egyébb pedig az 
egész, mint két szoknya, az egyiket úgy hordják, mint 
a mi asszonyaink le a földig, a másik a fejre kerül, úgy 
mint a mi falusi aszonyainké, mikor eső ellen véde
keznek. Ezen van aztán a fátyol, mely sürü bizony még 
most is minden uj-török akaródzás ellenére legalább 
Sarajevoban, ahol a reisz-el-ulema vigyáz a jó erköl
csökre.

Kosevonak hívják, ha jól tudom a temetőt, de meg 
az egész városrészt is, melyben a temetők vannak. 
Nem a mohamedán temetők. Ezek elszórva az egész 
város belterületén feltalálhatok mecsetek mellett, de 
még állami középületek tőszomszédságában is. Eltá
volítani, vagy beépíteni lehetetlen, mert vakuf terü
letek, melyek a mohamedán egyházi birtokhoz tartoz
nak s kisajátithatatlanok. Mielőtt a temetőbe érnénk 
jobbkézfelől esik a Landesspital, az országos kórház s 
a szegény bosnyák élőhalottak tanyája : az őrültek 
háza. No a temetőig legalább nem messze kell men
niük.

A keresztény temető szép rendben s jókarban 
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van tartva. Megható a nemzeti kegyelet, mely Kranj- 
cevic Silvia és felesége Ela közös sírja iránt nyilvá
nul meg. Kranjcevic Silviának a bosnyákok Petőfijé
nek sírján mindig friss virágok nyillanak s mi értékét 
ad ennek az örök virágzásnak, az a köznép ragaszko
dása s ki nem hülő szeretete a bosnyák nemzet nagy 
költője iránt, amely szeretet ülteti s könnyeivel öntözi 
még most is a szép síremlék körül fakadó kis virá
gokat.

Jó, öreg Lukas Copnak is, ki évek hosszú során 
át kiáltotta ki a sarajevoi pályaudvaron az állomá
sok neveit s gyűjtögette az elhasznált vasúti jegyeket, 
ott áll a sírköve. Elmaradhatatlan pipájával kezében 
rá van fotografálva a síremlékre. Talán portás a más
világon is, talán ott is pipaszóval fogadja a nagy 
útról megtért vándorokat.

Hogy a temetőbejutást egyik-másik annektált 
atyánkfia legalább egy kis időre elodázhassa magá
tól s csomósodásnak induló ízületeit és nekigörbülő 
tagjait kiegyengethesse, nem is kell messzire mennie. 
Vonaton alig egy félórányira van

ILIDZSE, 
melynek kenes forrásai, mórfürdői, hidegvizgyógyinté- 
zete, gyönyörű parksétányai mind a szenvedő embe
riség javát szolgálják.

Marienhoftól visz ki bennünket a kis „papagály- 
vonat“, (ahogy a vasutasok az ilidzsei helyiérdeküt 
nevezik piros (III. oszt.) és sárga (II. oszt.) kocsijai 
miatt), másodikon 25 egész fillérekért. Nyáron át igen 
kényelmes az ide-oda jutás, mert a papagály körülbe
lül félóránkint közlekedik. Ilidzséig valami három 
megállóhely van, amelyek egyszersmind a Sarajevo— 
Mostar-i vonalnak is állomásai. Ilidzse állomástól 
merész ívben kanyarodik balra a fürdő állomására, 
amelynek fedett folyosója előtt áll meg. Fedél alatt 
jutunk el innen be egészen szobánkig, ha valamelyik 
hotelben lakunk, vagy pedig a nagyvendéglőbe, ha a 
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délutáni katonazenét akarjuk hallani. Van néha ci
gányzene is.

Estefelé, mikoron a nehéz betegek, kik napközben 
tolószékeken vagy a padokon ülve süttetik a nappal 
beteg tagjaikat, elpihennek, felvonul az elegáns világ 
is s Sarajevo szépei a villanyfényben csillogtatják hol 
igaz, hol hamiskodó ékeiket. Ilyenkor a nagyvendéglő 
terasszán, főkép vasárnap csak nagy ügyeskedéssel s 
ravasz előrelátással kaphatunk helyet. Különben is 
ha tehetjük pénteken megyünk ki. Ez a mohamedán 
vasárnap, amelynek délutánján a jó mohamedán fér
jek is megkocsikáztatják asszonyaikat. Gazdagja csu
kott kocsiban, szegénye parasztkocsin, de viszi ilyen
kor egész családját ki a zöldbe.

Ha az idő megfelelő, legelőször is megfürdünk. 
Kitűnő férfi és női uszoda áll rendelkezésünkre. Für
dés után körülsétálunk a nagykiterjedésü parkban, 
melyben a nagy nyílt forrás dönti magából a jóféle 
harkányit, ihatunk is belőle, ha tetszik. Hogy két éve 
lent járt, Őfelsége is megkóstolta, de azt hiszem sokat 
nem ivott belőle, igazán nem királyi ital, bár azt tart
ják, hogy mértékkel élvezve igen egészséges. Elme
gyünk tisztelegni Miskó-hoz, aki balkáni nagyhatalom 
a maga vasrácsos birodalmában, mert hogy ő a leg
erősebb s legidősebb három rab medvetársa között. A 
tó egy kissé elárvult pelikánja s néhai hattyúi utolsó 
dalukat tavaly énekelték el. Kimúlásukon legjobban 
örül a kis mindenfajta kacsa és tarka vízicsibe sereg, 
melyet az öregek bizony szemtelenül brutalizáltak. 
További sétánk folyamán elmegyünk a katonatisztek 
szanatóriuma, a kizárólag mohamedán nők számára 
épült fürdőház sürü rácsos ablakai mellett. Itt látjuk 
a fehér kereszt-egyesület házát, majd a gépházat, 
gözmosódát, stb. stb. A tágas gyermekjátszótéren 
keresztül (mert ilyen is van, még pedig igen szép) el
jutunk az auto-állomásra, beváltakozunk egy túrára 
s kitűnő utón átbenzinezünk Vrelo Bosna-ra, a Bosna 
folyó forrásaihoz. A források környéke igazán festői. 
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Magas hegység lábánál embervastagságu sugarakban 
tör elő a sziklák aljából a kristálytiszta, hideg viz, 
mely alig egy pár lépésnyire különféle mesterséges 
zsilipeken keresztül törve, táplálja a pisztráng tenyé
szet medencéit. A tenyésztő telep bérletét tanult ha
lászmester birja, aki a bérlet fejében évenként egy 
millió növendék pisztrángot köteles Bosznia különböző 
hegyi patakjaiba kihelyezni. Saját használatra és el
adásra tenyészthet amennyit tud s úgy látszik nem 
is lehet valami rossz üzlet, ö legalább azt mondja, 
hogy szépen megél belőle. Vendéglője is van, amelyet 
természetesen fel is keresünk. Pisztrángot kérünk. 
Azt kérdik: melyiket? Mert ha kívánjuk, ott fogják ki 
a szemünk előtt. Ha azt mondjuk : mindegy, akkor 
előbb hálóban hozzák a még ficánkoló halat s megkér
dezik jó lesz-e? Ha épen kiváncsiak vagyunk, beme
hetünk a konyhába. Cement vályúban úszkálnak a ha
lálraítéltek, onnan akár magunk vehetjük ki a tetszé
sünket megnyert példányt. Igen jó sarajevoi rész
vénysört, vagy ha jobban tetszik, hercegovinai finom 
óbort ihatunk hozzá. S ami a legfőbb : élvezhetjük a 
páratlan kilátást, mert az esőtől védett filagória fenn 
van a hegyoldalban s messzire, majdnem Sarajevoig 
láthatunk.

így pénteki napon az alattunk elhúzódó országút 
is nyújt elég megfigyelni valót. Egyik kocsi a másikat 
éri. Autót kivéve, melynek más útja van, midenféle 
fajtát láthatunk. Büszke gummikerekestől omnibuszon 
keresztül le egész az egyfogatu parasztkocsiig mind 
mohamedánokat szállít, külön persze a férfiakat, kü
lön a nőket. S milyen jókedvüek. Danájuktól és kur- 
jongatásaiktól hangos az egész ut be Ilidzséig. Jóked
vüknek persze csak a férfiak adnak hangos kifejezést, 
az asszonyok úgy ülnek 8—10-en egy-egy parasztko
csiban, mint a heringek: összezsúfolva, némán és le
takarva. Habár és nohal Itt láttam már olyanokat is, 
akik ha nem jött utánuk más kocsi s nem járt a gya- 
loguton mohamedán, bizony feldobták fátyolukat, 
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szembe néztek velünk s épenséggel nem átallották még 
integetni is. Persze visszájára ültek a kocsiban, meg 
aztán fiatalocskák is voltak. Bizony még meg is saj
náltam őket.

Félhomály lett, mire a mi kis karavánunk is 
vissza indult Ilidzsére, de most gyalogszerrel. Gyalog
út ja talán 4. km.-nyi gyönyörűséges fasoron keresz
tül visz. Mint apróka tüzszikrák röpködnek a szt, Já
nos bogárkák össze-vissza. Röptében fogdostuk őket 
össze s a hölgyek egyike-másika berakta őket a ka
lapcsipke alá, ott világítottak tovább nem is egészen 
cél nélkül, mert olyan sürü sötétség szakadt ránk a 
fák alatt, hogy e nélkül a jel nélkül alig tudtunk volna 
együtt maradni.

Mire beérünk Ilidzsére a nagyvendéglő terraszán 
javában szól már a zene. Pincérek futkosnak a sürü 
asztalsorok közt, katonatiszti sapkák, divatosan fé
sült asszonyfejek és spanyol zsidónők piktorsisakjai, 
(amilyet a szobafestők csinálnak magunknak újság
papírból) fölé ágaskodva keresünk egy kis helyet, hol 
a séta fáradalmait kipihenhessük. Találunk egy asz
talnál még pár üres széket. Integetnek is. Csupa is
merős. Letelepszünk. Egy mohamedán mellé kerültem. 
Nem vagyok ugyan újságíró, de gondoltam, hogy itt 
interjuv lesz, ha törik, ha szakad. Egy két pohár sör 
után benn voltunk a hangulatban. Kellő bevezetések 
után belecsúsztatom a törökömet.

„Kedves effendim — közben hozattam egy pa
lack pecsenyebort, — ha meg nem sértem, szívesen 
venném, ha velünk tart egy korty erejéig. De ha val
lási felfogásába ütközik, nem szóltam egy szót sem.“ 

„Köszönettel veszem. Magam is szeretem a jó 
bort, de vegye kérem a poharamat maga elé, majd 
onnan iszom. A túlsó oldalon két papunk ül, akikkel 
jóban vagyok."

„De talán igazuk is van, hogy kényesek a törvé
nyekre, a Korán mégis csak Kórán."

„Akkor nekik kellene elsősorban megtartani. 
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Nézze, hogy isszák a sört ők is, meg a többiek is mind, 
A Koránban nem az áll, hogy bort nem szabad inni, 
hanem az, hogy a szeszes italok élvezete, amilyen pél
dául a bor, tilos, A pezsgőt, meg a sört nem tilthatta 
el Mohamed példaképen se, mert akkor még nem volt. 
Az, hogy bort nem iszunk, de sört annál többet, az 
már csak kijátszása a törvényhozó intencióinak,“ Még 
a megfelelő szárát is idézte.

Ezek után már egy lépéssel mertem odébb is 
menni,

„Mit gondol, remélhető-e, hogy az uj-török moz
galomnak ¡esz egy kis modernizázló hatása ?"

„Kívánatos volna ugyan, hogy egy pár lépéssel 
mi is előrébb haladjunk a kultúra terén, de nem igen 
bízom az uj-törökök sikerében. Nézze csak Konstanti
nápolyban megpróbálták azt a csekélyke kis újítást 
behozni, hogy szegény asszonyaink fátyol nélkül jár
hassanak ki. Amint tudjuk, eddig igen kevés sikerrel 
járt az iparkodás, a papság hamarosan véget vetett a 
próbálkozásnak."

„Részemről természetesnek találom, hogy ezen a 
téren nem sok eredményt tudnak felmutatni. Utóvégre 
is Mohamed törvényein nem engedhetnek réseket 
ütni, mert ha kikezdik, nagyon hamar összeroskadhat 
az egész mohamedán egyház."

De hogy felcsillantak az én effendim szemei erre 
a törvénytisztelő megjegyzésemre. Nem is csillantak, 
szinte szikráztak mikor felelt:

„Uram, ez nem igaz. Egyszerűen nem igaz. Moha
med sohase parancsolta meg, hogy zsákokat csináljunk 
asszonyainkból. Mohamed bölcs ember volt. Okos em
ber ilyen butaságot nem kívánhat senkitől, Mohamed 
se kívánta, hanem a harmadik utóda volt az a fél
tékeny bolond, aki beteg lett, ha valaki ránézett asszo
nyaira. Ez függönyözte el őket s csak hogy ki ne 
nevessék, azért hozott általános értékű törvényt Mo
hamed nevében."



40 Lajos Gyula

„Ha már erre a témára kerültünk — mondottam 
— igaz, hogy a mohamedán férj nem is felel, ha az 
ember a felesége és egyáltalán a családja iránt érdek
lődik?

„Ez kérem velejár az elfüggönyözéssel. Igaz. A 
törökre nézve ez halálos sértés. De azért ha épen ér
deklődik valamelyiknek a családja iránt, biztosan kap 
feleletet, ha tudja a kérdezés módját,“

___ 1 ___

„Először kérdezze meg: kako si? (hogy vagy?), 
aztán beszélgessen vele egy darabig, közben másod
szor is kérdezze: kako si jós? (hogy vagy még?), ez 
a jós aztán meghozza a feleletet, hogy jól vannak-e 
odahaza vagy van-e valami baj."

„Hát ha ennyire elzárják családjukat a világ elől, 
ki segít rajtuk, ha betegek?"

„Eddig csak az imám, meg a vénasszonyok kuru- 
zsoltak, ha ez nem használt, beadták a betegnek a 
zapis-t."

„A zapist?"
„Igen a zapist. A Koránból ir ki az imám szent 

mondásokat papír szeletekre s ezeket a betegnek meg 
kellett ennie. Ez a zapis. — De most hogy már vannak 
orvoskisasszonyok legalább a nagyobb városokban, 
akiknek be szabad menni a háremekbe, igy már orvosi 
segítséggel mehetnek az asszonyok is a más világra." 
És jót nevetett hozzá. Úgy látszik nem valami nagyon 
imponál neki az orvosi tudomány.

További beszélgetésünk nyomán rátértünk a mo
hamedán iskolarendszerre, a szerb-török viszonyra s 
miegymásra, amivel azonban senkit se akarok untatni. 
Hogy különben milyen viszonyban vannak egymással, 
azt ma már a haditudósítók értesítéseiből böngésszük 
ki legalkalmatosabban.

Indulás haza felé — már mint Sarajevóba. A 
vendéglő terraszán élesen felcsendülő villamoscsengő 
berregése jelzi félóránkint a fizetés és indulás idejét. 
Előrelátó ember azonban már előbb fizet s berregés
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kor indul, mert különben elkési az első rohamot s 
akkor Isten kegyelme, ha csak a kocsi perronján is 
kap helyet. Nem egyszer jártam már úgy, de most 
legutóbb nem bántam meg.

Künn álltam nagyon is többek társaságában a 
kocsi első perronján, mikor az előttünk futó kocsi 
hátsó perronjának ajtaja hirtelen ki, azaz hogy bevá
gódik, kitolakszik rajta egy úriember s integet felém. 
Soha se láttam, azt hittem téved, csak mikor át is ki
áltott hozzám, vettem észre, hogy hurrá most nagyon 
kell örülni, ötágú grófi korona, dehogy is, arra rá se 
néztem volna, ötágú zöld csillag volt kitűzve a gomb- 
lyukjába épen mint nekem. Ez esperanto testvér. A 
kerekek ropogtak és kattogtak a sínek, a szél kikapta 
kezemből cigarettámat, oda voltam szorulva a perron 
korlátjához, egy páran a hátgerincemen ültek, amint 
kihajoltam. Nem baj, nem baj. Mi azért bemutatkoz
tunk s társalogtunk Sarajevoig olyan hangon, amely 
túlharsogta a vonatrobogást s amelyen egy fél balkáni 
háborút el lehetett volna intézni. Mire kiszálltunk úgy 
összebarátkoztunk, mintha legalább is egy családbé
liek lettünk volna s úgy bereketültünk, hogy beállhat- 
tunk volna Nix Nutz Karter akármelyik detektivregé- 
nyébe: rekedt kiáltást hallatni.

További utamon, melynek két határállomása
SARAJEVO—GRAVOSA, 

még kétszer vettem jó hasznát az esperantónak. De 
főképen Cattaróban.

Aki a természeti szépségeket az egész ut hosz- 
szában ki óhajtja élvezni, az a reggeli vonattal indul. 
Pazaricsig szép az út, de minden különösebb speciáli- 
tás nélküli. Pazaricsnál kapjuk a fogaskerekű moz
donyt, ami azt jelenti, hogy most már érdemes az ab
laknál maradni.

Pazarics, óh Pazarics! téged se feledlek el ha
marosan. Különös, az ember azt mondja, hogy vaká
cióban pihenni akar. Odahaza a maga ágyában alszik, 
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befeküdt ágyban (ha van belőtt fegyver, mért ne le
hetne befeküdt ágy!), a megszokott ételeit eszi, a 
világfelfogásához alkalmazkodó újságját, olvassa, ha 
ráéhezik egy kis jó levegőre s egészséges sétára, fel
megy a Mecsekre, persze a Kardos-uton, szóval meg
van minden kényelme s — odahaza marad? Dehogy. 
Neki fel kell menni Pazaricsra, neki fel kell rándulni 
a Blejasnicára és ki kell rándulnia legalább féltucat 
ízületének, mert különben nem boldog a magyar.

Azért kérem ne ítéljenek meg, nem voltam én 
sohase hegymászó, megundorodtam tőle már gyerek
koromban, mikor megmászatták velem a Harsányi-he- 
gyet. Meg is fogadtam a végén, ahogy az egyik villányi 
szőlő présháza előtti gyepre feküdtem s legalább 
kétszer olyan hosszúra nyújtózkodtam, mint amilyen 
tényleg voltam, hogy ha a hegy alám nem mászik, én 
többé fel nem megyek rá. De hát a viszonyok, az 
életkörülmények és no igen legfőképen a rossz tár
saság, vagy hogy is mondják szebben — a miljő, ha
marosan felborította abbéli megállapításomat, hogy a 
jó Isten, ha hegyre szánta volna az embert, négy 
kézre teremtette volna, mert a láb úgy is csak aka
dály a hegymászásnál.

Rokonok, ismerősök, jókedvű fiatalság közre
fogtak, hogy tartsak velük, rendezünk egy egész 
napra terjedő kirándulást a Blejasnicára.

Gyerekek — mondom — 2067 m. magasra, az sok 
lesz. A Blejasnica nékem igen högyös.

Az igaz, de hát nem is megyünk a csúcsára, meg 
aztán, hogy milyen gyönyörű kilátás, micsoda mesés 
erdei út, nem is nagyon meredek, meg stb, stb., szó
val levettek a lábamról és viszont (t, i. talpra állítot
tak). Hamaros behódolásomnak psychologiai magya
rázata, hogy Boszniában, ahol minden hegy, az em
ber szeme hamar megbarátkozik velük s ha bizonyos 
távolságból nézi, saját síkvidéki ítélete után járva, 
egy-kettőre rámondja: no nem is olyan nagyon magas.

Kiindulásunk Sarajevóból rendkívül uras volt. 
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A Rucksackokat előre bevitettük a vonatba — csupa 
vasúti nemzetség voltunk — s a legelőkelőbb elegen- 
ciával foglaltunk le ötünknek négy ülőhelyet. Több 
nem akadt. Tanulva azonban az egyszeri szöllősgazda 
példáján, akinek hat hekto bora termett s csak öt 
hektóra való hordója lévén, szomszédai segítségével 
addig töltögették, szoritgatták, mig egy napi egy éj
jeli keserves vesződség után mégis csak befért a hat 
hektó az öt hektóba, mi is csak elfértünk a négy 
ülőhelyen öten, még pedig minden szoronkodás nél
kül. Egyikünk mindig kinézett. No de a vasutazás 
úgyis csak rövid volt. Pazaricson már várt bennünket 
a forgalmi hivatalnok úr, vállalkozásunk m. sz. (mint 
szövetkezet) hatodik tagja, nevezetes unokaöcsém, 
akinek számlájára Írandó a kirándulás rendezése.

Külön e célra fenntartott szobában elsősorban 
is toalettet csináltunk, kimondottan Rousseau közis
mert: vissza a természetes ősállapotba című recipéje 
szerint. Ami persze nem zárta ki azt a következet
lenséget, hogy én is meg ne kaptam légyen a magam 
Rucksackját. Tiltakoztam ugyan ellene váltig, hogy 
az ősállapotban nem viseltek az emberek Rucksackot, 
de az ellenérvek hallatára, hogy igenis amiként a 
kénguru ma is Brustsackkal jön a világra, ép úgy az 
ember is Rucksackkal született, amely a későbbi kor
ban fejlődött vissza a folytonos kabátviselés folytán 
s hogy némely egyeden ma is látható csökevényes 
képződmény nem egyéb, mint egy benőtt Rucksack 
stb. nos ezen ellenérvek hallatára legyűrve könnyebb 
lefolyásúnak ígérkező ájulási rohamomat, felcsatoltat- 
tam magamra az édes terhet. (Savanyú ugorka, sül
tek, sajt, feketekávé-forraló, két üveg sör s egyéb 
édességek voltak benne, amint az persze csak utólag 
sült ki).

Unokaöcsém valószinüleg az egyensúly kedvéért 
egy jobbra-balra lelaffogó kámzsás malaclopót is be
gyűrt még szerszámszijjaim közé. Most már aztán 
minden önuralmamra szükségem volt, hogy véletlenül 
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el ne kezdjek annak az állatnak a nyelvén beszélni, 
amelyhez felszerelésemnél fogva hasonlítottam.

Az első másfélóra elég kellemesen tellett. Hely- 
lyel-közzel még járt utat is találtunk. A gyaloglás 
meg szinte jól esett. Az első félórában úgy belejöttem 
a keritésmászásba, hogy szinte formában voltam egy 
esetleges akadály versenyre nehézsúllyal. Különböző 
állami-, magán- és vakufterületeken áthatolva, gyö
nyörű páfránnyal benőtt fensikra értünk, amelyről 
aránylag elég tágas kilátás nyillott, de persze inkább 
csak felfelé. Furcsák ezek a bosnyák hegyek nagyon, 
messziről nem is olyan nagyon magasak, de ahogy 
közelebb megy az ember hozzájuk, lépésről-lépésre 
szinte kilométerekkel szöknek a magasba s ha meg 
kezd az ember rájuk kapaszkodni, ahogy a hegy nő, 
abban az arányban törpül az ember maga. Hogy ez 
minden hegységnél igy van, az nem mentség és épen 
ezért a becsapásra berendezkedett irrealitásukért nem 
tudok tisztelettel viseltetni a hegyvidékek iránt. Hí
jába no, a laposok mégis becsületesebbek.

Beértünk az erdőbe. Hanem itt már vége szakad 
minden rosszmájú filozofálásnak. A Kradenik patak 
mentén torkán akad az embernek a hegyek elleni 
rágalom. Valami csodásán megkapó hangulat lesz 
úrrá az öszes érzéseinken. Csupa lágy, ősi melódia 
kering az ózondús, virágillatos erdei levegőben. Egy 
csapásra kicserélődik a kultúra puha pamlagján el- 
ernyedt lélek s elfogja a magasságok felé törtető vá
gyakozás. A test is mintha megemberelné magát vagy 
talán a lélek önfeledettsége az, ami lebirja a fáradt
ság érzését? Akárhogy van is, de jóleső még az erő
kifejtés is. Nem az a fás, gyötrelmes eröveszteség 
fojtogat, ami a síkon való gyaloglásban sorvasztja az 
izmokat, valami különös ujjongása egész lényünknek, 
ami hajt előre, ami rugalmassá teszi minden izom
szálunkat, ami gyors keringésre serkenti aluszékony 
vérünket, ami minden akadály férfias leküzdésére 
izgat. Mert van akadály bőségesen. Nem egyszer akad 
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dolga a magunkkal hozott hosszunyelü baltának, hogy 
utat vágjunk az ördögcérna összegomolyodott szö
vevényén. És meredek, négykézlábra meredek a ka
paszkodó. Vigyázni kell jól, hogy az ember meg ne 
csússzék, mert esetleg nagyon messziről kell újrakez
deni; a visszacsapódó ágakat is jó figyelembe venni, 
mert olyan karcolásokat kaphatunk a képünkre és bú
bokat a fejünkre, hogy az édes mamánk is csak újó
lagos bemutatkozás után ismer fel. Azt sem szabad 
feledni, hogy a patak ott van egy-két lépésnyire tő
lünk s a szélén bizony messzire síkosak a sziklák, 
nem nagy figyelmetlenség kell hozzá, hogy beleszán
kázzunk a jeges vízbe.

Előttem járók hangját hallom, amint figyelmez
tetnek egy-egy rosszakaratú növénybozótra. Jó, jó, 
majd vigyázok s nem telik bele öt perc, rálépek egy 
mohával sűrűn benőtt, kikorhadt fatörzsre, meg
csúszom rajta s ülök — nem a földön, nem is a szik
lán, óh a világért sem, benne ülök egy jókora terü
letet befogó csallánkultura kellős-közepében, de olyan 
alaposan, olyan széles gesztussal, mintha csak magam 
is a családba tartoznám. Jó, öreg Hemmerich bácsi, né
hai tornatanárunk jutott eszembe s fontolgattam, mi
féle gimnasztikái fogással tudnék én most innen sú
lyosabb természetű utóviszketegség nélkül kiszaba
dulni, De csak nem akart a hátonuszáson kívül más 
eszembe jutni. Magamra hagyatva bizony nem tudom 
hogy kászolódtam volna ki, mert a rucksack (kis r- 
rel), az aljas, sehogy se engedett kapaszkodás nélkül 
felállanom, kapaszkodni meg csak a csallánszárakba 
lehetett volna, amit minden esetre megfontolandónak 
véltem. Fordultam volna elsőbbik oldalamra — úgy-e 
azt méltóztatik gondolni? — igen ám, de tetszett-e 
már embert látni, aki értelmének teljes birtokában 
arccal fog belefordulni a csallánlevelek közé ? Aztán 
micsoda csallánlevelek, nem afféle elposzorodottak, 
mint erre mifelénk, — szépek, életerősek, elterpesz- 
kedők, húsosak, izmosak, mint egy egészséges paraszt
legény.
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Kétesen elragadó helyzetemben már arra a fel
tevésre vetemedtem, hogy ezek alighanem állami olta
lom alatt állanak és hogy a Bosnisch-Hercegovinische 
Landesregierung afféle rezerváció szisztéma szerint 
tartja fenn őket, mint Amerika az indiánjait. Pedig ez 
nem is igaz.

Végre is a szövetkezeti alap bizonyult egyedül 
célravezetőnek, amennyiben a részvényes társak ti
porták le előttem a gonosz velleitásu csallánszárakat 
s szabadítottak ki balkáni heveny-fogságomból.

Sohasem volt ugyan hálás dolog, de azért mégis 
legyünk csak igazságosak. Nem végig volt ám az utunk 
csallánnal behintve. Sőt. Mintha csak a jó Isten kü
lönösen gondolt volna a Blejasnica turistáira, annyi 
eperrel szórta tele az erdőt, hogy a meredekebb ka
paszkodókon, ahol úgyis négykézláb kellett mászni, 
közvetlenül a bokrokról lehetett leharapni a szemeket, 
kéz se kellett az egész művelethez. És milyen kitűnő 
szomjcsillapitó ez a kissé fanyarkás, de azért mégis 
édes eper. Lassan elharapdálva 10—12 szem eloltja 
a legégetőbb szomjat is.

Mintegy három órai mászógyakorlat után min
den eprészés mellett is nagyon élénken kezdtem 
érezni derekamat. A legszivélyesebb barátsággal kí
náltam rucksackomat (még mindig kis r-rel) jobbra 
is, balra is — jobban mondva fel is, le is, mert bizony 
nagyon is libasorban vonultunk — de nem akart senki 
sem megfosztani a dicsőségtől s az önérzet gyönyö
rűségétől, amely el fog árasztani, ha azt mondhatom: 
magam vittem fel megható terhemet a magaslatokra.

Jobb híján kezdtem érdeklődni, hogy tulajdon
képen hová igyekszünk, mert az erdő csak nem akart 
elfogyni, pedig indulásokor láttam, hogy a hegynek 
csak a derekáig ér.

„Még öt perc és célnál leszünk." így hangzott a 
biztatás.

Szigorúan számon tartom az öt percet. „Gyere
kek megvan az öt perc — telepedjünk.“
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„Hisz csak tiz perc még, azt csak kibírjuk!"
„Jó — mondom — nagyon jó, de ha ti tudnátok, 

hogy én most mit kívánok nektek."
Letelik a tiz perc is. „No de most elég legyen." 
Újabb kérlelés: „még ne, hisz’ csak tizenöt perc 

az egész s künn vagyunk az erdőből,"
„No nem bánom. Hanem legyünk csak odahaza. 

Azt hiszitek otthon majd nem mondom meg, amit 
épen ebben a pillanatban gondoltam rólatok? Szépen 
nem mondom meg."

De a tizenöt percből tiz sem tellett le, mire a 
801 m. magasban fekvő Kradenik forráshoz értünk. 
Sziklák közül, a hegyoldalból dönti jéghideg kristály
vizét a Kradenik. Megint egy darab őstermészet, a 
maga érintetlen, vad szépségében. Alig egy pár mé
teres esés után kissé szétszaladó vize fölé maga az 
erdő vert hidat. Hatalmas fenyőszálat fektetett ke
resztbe rajta, amelynek alsó része le a vízig, világos 
zöld mohával van benőve. A fenyőn túl egy-két lépés
nyire csergedezik még s gyöngyözik a filtrált jég- és 
hóviz, mely a Blejasnica havas kupolájáról szűrődik 
le ide, hogy aztán sebes rohanással siessen a mély
ségekbe.

No most már Isten veletek. Ennivalóm van, vi
zem van, az Ur áldása legyen rajtatok, de én innen 
tovább nem megyek egy fertály lépést se. Azonban 
nem kellett valami nagy erélyeskedés, a társaság 
minden tagja hamarosan belement a leszerelésbe. Le
telepedtünk s közös sóhajtással adtunk hálát a jó 
Istennek, hogy csak egy derekunk és két lábunk van. 
Hej Istenem! szörnyülködtem el a gondolattól, ha 
én most százlábú volnék s mind a száz azt érezné, amit 
ez a kettő.

Mindazonáltal nem igen lehetett pihenni. Aprófát 
kellett készíteni, ágakat hordani, tüzet rakni, mert 
nagyon neki melegedtünk, itt pedig meglehetős hideg 
volt. Csak mikor már nagylángu tűz lobogott a forrás 
melletti tisztáson, akkor gondolhattunk a lehevere- 
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elésre. Igen ám, de jelentkezett a gyomor. Addig úgy 
sincs nyugtunk, mig legalább egy pár falatot nem et
tünk. Kibontogattuk a RUCKSACK-okat (most már 
nagy R-rel s csupa nagy betűvel), de mennyi minden 
jó volt bennük. Főkép az enyémben. Ha én útközben 
tudom meg, hogy mi mindent cipelek, sürü egymás
utánban egy párszor megszakadtam volna a súly alatt. 
Hát ezért nem tudtam én a csallántelepitvényből a 
magam erejéből kimászni?!

Fönndicsért unokaöcsém vigasztal: „Aki a célt 
akarja, annak akarnia kell az eszközöket is".

„No megállj. Közmondást én is tudok. Te azt 
hiszed, hogy én annyira galambepéjü vagyok, hogy 
soha se haragszom meg? Tudd meg, hogy nem mind 
arany a mi sárga; hamár azt tudtad: aki másnak ver
met ás, az tudja hol a verem s nem bolond, hogy maga 
essék bele, te akartad a célt és velem akartattad az 
eszközt. Mégis ne félj, most nem bántlak, hanem 
vedd tudomásul, ha legközelebb anonim levelet fogsz 
kapni s abban megtalálod a nemzetközi szókincs bírói 
eljárás tárgyát képező becsületsértő kifejezéseknek 
kimerítő gyűjteményét, ne gyanúsíts senkit, annak a 
szerzője én leszek. Különben: gyösz te még a mi uc- 
cánkba."

Körülülve a tüzet, minden fáradtság ellenére is 
egyik jó gondolat a másikat kergette. Minek örültünk? 
Annak-e, hogy megpihenhettünk, annak-e, hogy me
legedhettünk, vagy annak, hogy jóízűen falatozhat
tunk, nem tudom, csak azt tudom, egy érzésem volt, 
hogy a szabad természetnek ebben a gyönyörűséges 
vad szépségében tulajdonképen körül kellene táncol
nom a tüzet, körül szaladnom a kis tisztást, belegá
zolni a patakba, felmászni a fákra, lehemperegni a fű
be, fütyülni, énekelni, nagyokat sikongatni. De, hogy a 
kultúra olyan mint a csiriz, ragad az emberre s aztán 
tapad, nem maradt más hátra, mint gondolatbukfen
ceket vetni, amelyekért aztán majdnem kihúztam a
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lutrit, mert a kirándulás mint szövetkezet a nevetéstől 
nem tudott nyugodan táplálkozni.

Bevégezve a táplálkozás alsóbbrendű műveletét, 
következett volna a lepihenés. Igen ám, de hogyan? 
Sík hely nincs egy tenyérnyi sem, az egész tisztás 
annyira lejtős s mert gyepes, annyira csúszós, hogy 
amint lefeküdtünk, vagy gurultunk, vagy csúsztunk. 
Több sikertelen próbálkozás után karókat csináltunk 
s azokat vertük a földbe. No végre kitaláltuk a módját, 
mindenki nekifeküdt a maga kerítésének, így legalább 
se bele nem fordulunk, se bele nem csúszunk a pa
takba. De most aludjunk egyet. Ez azonban csak azt 
jelentette, hogy szeretnénk egyet szundítani, de nem 
lehet ám. Hol az egyik fészkelödik, nem tud megbé- 
külni a karójával, hol a másik mozog, a kerítése bele- 
kivánkozik az oldalába, engem is nyomnak cölöpjeim, 
hogy minduntalan kénytelen vagyok helyet változtatni 
s más-más testrészemen próbálgatni, hogy melyik van 
az ellenállásra leginkább berendezve. Kitűnt — saj
nos, — hogy a felhámom nem tűri a karót, még ebben 
az enyhe formában sem.

A pihenés csődjét kávéba fojtottuk, melyet fris
sen főztünk s részben tejjel, részben törökösen szol
gáltuk fel magunknak, hogy legalább a kiszolgálásra 
ne lehessen panaszunk. Kávézás közben nemes ver
senyre kelve direkt egymás szemébe mondtuk leg- 
gyászkeretesebb vicceinket, s konstatáltuk, hogy lám 
a félnapi szabadban való tartózkodás is mennyire 
megedzett már bennünket. Pirulás nélkül mondtuk be 
a legszomorubb szó-ficamot, s sírás nélkül bírtuk 
ki jó darabig. Csak mikor neves vezetőnk kezdte egy 
kiálló szirtfokon baltáját élesíteni, sunyitottam el a 
patakhoz s á la Kneip végeztem benne egy rövid viz- 
tiprást, de csak rövidet, mert a viz oly őrült hi
deg volt, hogy még a szivem gyökere is cebegett bele. 
Hogy azonban elsanyargatott lábfejeimnek jól esett, 
arról akár bélyeges bizonyítványt állíthatok ki, vala
mint hogy bizonyos az is, hogy igen célirányos neki- 
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készülés volt az újabb erőlködéshez, mert a hazaté
résre is egész komolyan kellett már gondolni. Ha 
ugyanis elszalasztjuk az esti vonatot, éjjelre a paza- 
ricsi Grand Hotelban ragadunk, ami azért volna kel
lemetlen, mert a ragadást itt szószerint kell venni.

Szedelőzködünk tehát s indulunk. — Gyérülni 
kezdő hajam ég felé meredezik. Micsoda siklórepü
léssel fogunk mi innen lekerülni, mikor felfelé is négy
kézláb jöttünk! De nem. Más irányban, igazán poeti- 
kusan szép erdei utakon ereszkedtünk le, csakhamar 
kocsiutra is akadtunk, amelyen a körülményekhez 
képest elég kényelmes járás esett. Eprésztünk is köz
ben, de csak úgy menetelés közben, mert vezetőnk 
mindegyre kellemetlenkedett s nem engedélyezett a 
fél világért se csak egy percnyi pihenőt is. A hogy ki
értünk az erdőből, ott kígyózott alattunk a sínpár, az 
állomási épületek is egész közelről látszottak. Mind
azonáltal gyanút fogtam s okaimat a következő két 
pontban foglaltam össze: a) az épületek túlságos ki
csinyek, b) utunk épen ellenkező irányba megy. 
Mondom — itt legjobb lesz letérni az útról s torony 
irányt neki menni az állomásnak. De, habár a többség 
velem szavazott, mégis kénytelenek voltunk külön
véleményünkkel kapitulálni, mert toronyiránt menve 
belekerültünk volna a jó ég tudja hány szakadékba, 
amelyeket innen felülről észre se lehet venni. így 
hát az utón maradtunk s mentünk szorgalmasan dél 
felé, hogy északra jussunk.

Unokaöcsém mindenféle trükköket kihasznált, 
hogy sietésre bírjon bennünket. Trombitaszót imitált, 
marsot fütyült, a lépés hosszúságára versenyeztetett 
velünk s hasonló cselfogásokkal élt, hogy némileg lep
lezze szorultságát s ne jöjjünk rá, miért tartja óráját 
kezében s miért pislogat minduntalan reá. Mikor be
értünk a vasút melletti országútra nagyon megszán
tam már szegény inaimat s ép mikor indítványozni 
akartam, hogy hagyjunk fel a hóbortokkal s sétáljunk 
europaiasabban, kisült, hogy utunk az van még vagy



A Boszna és Narenta völgyén keresztül 51

6 klm.-nyi, időnk ellenben alig több mint fél óra. Itt 
bizony nincs más hátra, mint szorosra fogni a kantár
szárat s félretéve minden úri higgadtságot, szaladni.

Meg is szaladtunk vagy hat kilométert akárcsak 
a marathoni győzelem hírét vinnők. Nem is gondol
tam mily fényes tehetségek szunnyadnak lábaimban 
s szinte elérzékenyülve gondoltam rá, hogy a hadse
reg lelkészi állományának póttartalékából is kikoptam 
már, pedig ilyen lábakkal még csatában is gyönyörűen 
lehetne érvényesülni.

Pazarics állomásra a vonattal párhuzamosan ér
tünk be. Szerencsénkre tudta a pénztáros, hogy evvel 
a vonattal akarunk menni, amiért is, midőn messziről 
észrevette minő nagy lelkendezéssel sétálunk vissza
felé, készen tartotta számunkra a jegyeket s igy volt 
annyi időnk, hogy beszállhattunk. Egy darabban ke
rültem-e a kupéba, vagy részletekben vagoniroztak-e 
be, arra már határozottan nem emlékszem, csak azt 
tudom, hogy az utolsó pillanatot nagy ügyesen fel
használtam még arra, hogy vezetőnknek, a forgalmi 
hivatalnok urnák, nevezetes unokaöcsémnek búcsú
zóul az ablakból még odasugtam: te rongyos rác. Ez 
csak elég finoman volt mondva, bezzeg, ha másnap, 
mikor járni, vagy harmadnap, mikor már annyira ma
gamhoz jöttem, hogy ülni sem tudtam, szemem elé ke
rült volna, rövid egy jelzős mondatomat alighanem 
kibővítve zúdítottam volna a nyaka közé. Pedig sze
gény soha életében nem volt rác.

Tarcsintól fel Iván állomásig két mozdony 
veszi közre a vonatot s ugyancsak van fúj
tatni valója mind a kettőnek mire felérünk vele az 
Ivanhegyre. Valami gyönyörűség ezt a kapaszkodót 
éjjel megtenni. Akárcsak a hadak utján menne keresz
tül a vonat, mint millió csillag hullik a szikra a moz
dony kéményéből s körülesi a kocsikat úgy, hogy 
szinte világos az egész pályatest.

Iván állomásnál megyünk be a fogaskerékkel sú
lyosbított hosszú alagútba, amelynek túlsó felén tá- 
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tongó mélységek oldalán erősen fékezve ereszkedik 
le a vonat Konjicáig, A pálya esése oly hirtelen, hogy 
még a kocsik is lejtősen állanak. Kérdeztem nem 
történt-e itt már vasúti szerencsétlenség. Azt mond
ják nem, csak az esik meg hellyel-közel, hogy az 
egész vonat megszökik s Ivántól Bradinaig 19 perc 
helyett 7 perc alatt szalad le. Ha ki szom
jas, Bradinán igyék egy jó nagyot. Ilyen ki
tűnő friss vizet ma úgy se lát többé s ha beleuta
zunk a melegségbe, lesz legalább mire visszaemlé
keznie.

Jablanicán a mostáriak nyaralóhelyén, hol az uta
sokat a vasúti állomás személykörüli siketnémája több 
lelkiismeretes igyekezettel, mint sikerrel valami régi 
szokásjog alapján végigpumpolja, kezd változni a vi
dék képe.

Benn járunk a Narenta völgyében. A fák lassan
ként bokrokká törpülnek, a fű mindinkább gazzá vá
lik, de azért Mostarig szép zöld minden, habár itt-ott 
kezdenek a hegyek oldalán is gyanús tisztások mutat
kozni, mintha nemcsak a tarkójuk kopaszodna.

De mintha melegebb is volna. Megkérdezzük a 
kalauzt hány fok volt tegnap Mostarban. Egész hide
gen azt mondja, 40" C. Már megint? Kétszer bele
kóstoltam már, mondhatom kényelmetlen. Még a vo
naton is, pedig ajtó és ablak ugyancsak tárva van, 
alig találja az ember a helyét. De azért egy délutánt 
majd csak kiváltunk valahogy.

A Hotel Narentába szállunk. Úgy némileg leg
alább látszatra megmosakodunk s kirándulunk a Buna 
forrásához, ott legalább látunk egy kis friss vizet. Ha
marosan konstatáljuk, hogy a Bosnáé mégis csak szebb 
s az Ombláé — úgy mondják — érdekesebb. Vissza
térve lesétálunk a Narenta partján a régi, II, Sulej- 
man korabeli hídig, mely 19. m.-re emelkedik a viz 
színe fölé, megnézzük a csarsiát, az utcai életet (no 
itt vannak ám az asszonyok jól becsomagolva), a ha-
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zatérő kecskéket, megvacsorázunk s most — no igen 
most kezdődik a hercegovinál speciálitás. Még el se 
aludtunk, már megkezdődik az igen finom és éles szu- 
nyogmuzsikaszó. Ne tessék azonban megijedni, úgy 
se használ, tessék csak egész nyugodtan falnak for
dulni, akár ébren vagyunk, akár alszunk egyre megy, 
a popotácsik úgy is összecsipnek bennünket. Olyan 
terepváltozásokat csinálnak könnyen elérhető felhám
területünkön, hogy ha másnap tükörbe nézünk, ön
kénytelenül is be fogunk önmagunknak mutatkozni. 
Mindazonáltal nem kell túlságos tragikusan venni a 
dolgot, egy két hét múlva visszakapjuk azért meg
szokott ábrázatunkat. Már akiknek állandóan ott kell 
lakniok, azokra nézve igazán komoly következmények
kel járnak ezek a beoltások. Láttam nőket, akiknek 
karjai s arcuk olyan volt, mintha himlővédoltást 
kaptak volna a kezükfejétől könyékig s a homlokuk
tól egész vállukig, Ez az állapot, aztán lázzal járó, 
egészen komoly betegséggé fajul, mely ellen nincs más 
orvosság, csak a menekülés. Aki nem menekülhet, az 
sűrű drótrácsot tesz ablakra, ajtóra s vigyáz, hogy 
sohase legyen lámpavilág a szobában, ha nyitva az ab
lak, mert ezek a popotácsik irgalmatlan fenevadak, 
Valami távoli rokonságban vannak a mi szúnyogjaink
kal, afféle középlények a szúnyog és muslica között 
Szárnyuk fehércsikos, áttetsző. Vérengző munkájukat 
csak éjjel végzik, nappal úgy el tudnak bújni, hogy 
keresve se talál az ember egyet se. Igazi hazájuk Her
cegovina és Dalmácia, le egész a tengerig. A benszü- 
löttek ismernek valami füvet, amely parázson elham
vasztva elriasztja őket. Úgy mondják a füstjének 
egész jó illata van, ami persze, már mint az illat, na
gyon relativ fogalom oda lenn. Ez különben mellékes, 
fő hogy használjon.

Hogy a nagy hőséget kikerüljük kora hajnalban 
indulunk tovább. 7 óra felé (kérem ne tessék vakarni, 
annál rosszabb) elérjük Gabelát, hol a Narentát utol
jára látjuk. A Metkovics felé vivő szárnyvonallal pár
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huzamosan fogunk kanyarodni s megmászunk még 
egy pár tucat hegyet.

Gabelában tanultam meg, hogy mi a goromba 
emberszeretet. Gravosából mentem Sarajevoba s vo
natunk épen déltájban ért Gabelába. Meleg volt, ir
galmat nem ismerő afrikai hőség. Alig hogy a vonat 
megállóit, kipattantak a vasúti kocsik ajtai s minden
fajta hercegóc, bőbugyogós utitársaink rohamlépésben 
igyekeztek az állomási kúthoz. Olyan jókat ittak, hogy 
gyönyörűség volt nézni. Egy második osztályú hölgy
utas oda int az alacsony kupé ablakhoz egyet az ál
lomáson álldogáló, benszülött nézőközönség közül s 
nagyon alázatos esdekléssel vizet kér tőle. A viz rög
tön ott is volt, de óh szörnyű végzet, ép mikor a vá
gyakozástól csillogó szemekkel akarja tikkadt ajkai
hoz emelni a poharat, ott terem a kalauz, kikapja ke
zéből, tartalmát a földre loccsantja s a világ legkö- 
zönyösebb hangján jelenti ki: „bocsánat, de itt nem fog 
vizet inni.“

Ugy-e kérem, mit szólnának hozzá, ha a szomjú
ságtól félholtra gyötörve hozzájutnának egy ital víz
hez s ezt közvetlenül az ajkaiktól kapná el valaki? 
Hát igen, ez a hölgy is azt tette. Elkeseredetten porolt. 
És a kalauz? Egy szó nélkül állt az ablaknál egész az 
indulásig s egy arcizmának rándulása nélkül hallgatta 
végig mindazokat a válogatott szidalmakat, melyek
ért népek irtanák ki egymást.

„Kérem megszoktuk mi ezt már — mondotta ké
sőbb. önagysága még most is pöröl, amit nem is lehet 
neki rossz néven venni, mert a szomjúság iszonyúan 
gyötri, de nem engedhetem, hogy igyék, mert aki ezt 
a vizet nem szokta meg gyerekkorától, az olyan malá
riát kap tőle, hogy belepusztul."

Elmondta aztán, hogy külön utasításuk van arra, 
hogy az itt átutazó idegeneket figyelmeztessék a viz- 
ivás veszélyeire, amit ő utólag meg is tett önagyságá- 
val szemben is, de az nem akart ráhallgatni.

Még jó hogy a mi vonatunk reggel jár erre, meg 
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hogy hamarosan kezd kapaszkodni az immár egészen 
csupasz karszthegység teteje felé, legalább nem kell 
küzködnünk a vizivás kísértésével, merthogy Gabe- 
lán túl egyáltalában nincs már viz.

Az állomási személyzet vízszükségletét a vonatok 
elégítik ki, a hercegovinai karsztlakók pedig a felhők
ből kapják azt a kevéske vizet, amelyet felhasználnak. 
Óriási cziszternákban fogják fel az esővizet s innen 
hordják szét néha félnapi járóföldre. Ha pedig tar
tós a szárazság s a cziszternák kiürülnek, úgynevezett 
vizvonatokat járat a kormány, melyek hetenként két
szer közlekednek. Ez esetben a vasúti állomásokról 
kapja a szegény hercegóc azt a kevéske vizet, melyet 
a csendőri őrjárat juttat neki.

Hát bizony vízpazarlás itt nem igen fordul elő, 
még a mosáshoz se használnak el uj vizet. Ha az egyik 
asszony végezett, jön utána a másik s a nagy, közös 
cementmedencének ugyanazon vizében folytatja a mo
sást, amelyikben a másik abbahagyta. Hogy ez nyo
morúság? Bizony az. Nyomorúságos különben az 
egész vidék is. Amilyen kedvesek a zöldelő és foly
ton változatos bosnyák hegyek, ép oly sivár és egy
hangú a hercegovinai karszt. Mintha az egész csupa 
ördögszántás volna.

Szinte megváltás, mikor Popovo-poljéhoz érünk. 
Legalább megint látni valamit, még pedig oly érde
kes természeti jelenséget, melyet máshol nem igen kap 
az ember. Hutovótól Jasenicáig egész pontosan 51. km, 
hosszúságban megy a vonat a Popovo-poljét körülzá
ró karszt oldalán, amelyről mindvégig belátni ebbe a 
termékeny, szép völgybe, amelyben gyönyörű vetések 
sorakoznak példás rendben egymás mellé, A vetemé- 
nyekben persze nem nagy a változatosság: tengeri és 
ha jól tudom zab, esetleg repce. Egyéb semmi. A szán
tóföldek szegélyén a hegyoldalon elhagyott csónakok 
hevernek. Ez a legkülönösebb. Mit keresnek ezek itt? 
Hát ezekre szeptember-októbertől úgy április végéig 
nagy szükség van. A völgy középtáján fut ugyanis vé
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gig egy fehér homokos, széles ut. De csak nyáron ut. 
Szeptemberben kezd telleni vízzel s rendes folyam
meder lesz belőle. Honnan jön bele a viz télre, hova 
megy el nyárra senki sem tudja. Ez a folyam mind
jobban dagad, majd kilép medréből s ezt a sok kilo
méternyi területet mind elönti, hogy olyan képe van 
az egésznek, mint egy rengeteg tó. Április végén kezd 
apadni s néha egy hét alatt tűnik el az egész, azokon 
a nagy örvényalkotta tölcséreken keresztül, melyek 
egész nyáron át szabadon láthatók, Jasenica felé már 
messziről felcsillanik lenn a völgyben egy kis hófehér 
házikó, valami toronyfélével. Ez a kápolna. Erős kő
épület. Vízálló. Télre kiveszik belőle a berendezést, 
s lesz belőle viz alatti templom, amelyben talán a 
nymphák végzik istentiszteleteiket. A viz úgy ellepi, 
hogy a tornya se látszik ki. Szent Anna napján van a 
búcsúja, amikor is minden épkézláb ember, kinek egy 
kis földszalagja van Popovo-poljén, eljön hálát adni 
a Gondviselésnek, hogy ilyen csodálatos módon gon
doskodik róluk még ebben a füvet se termő Karszt- 
rengetegben is.

Amint Jasenicát elhagyjuk, bátran pihentethet
jük szemeinket. Uskopljéig nem látunk de még csak 
egy madarat se, csupa kétségbeejtő sziklatömb az 
egész vidék. Egyik dissonancia a másikat hajszolja 
s mikor a kakofonia a legvadabb, hogy az ember már 
kezdi az életét unni, egyszerre csak kivillanik az 
Adria gyönyörű, kék tükre, a dissonanciák kezdenek 
a legédesebb összhangba oldódni, a szem tobzódik a 
hegyek lágyvonalu elnyujtózkodásában s nevet még 
a szivünk is annak a mesés kékségü égboltnak, mely 
az Ombla völgye fölé van kifeszitve. Micsoda más vi
dék. Haragoszöld ciprusok meredeznek az ég felé, 
olajfák, szentjános-kenyér- és fügefák árnyékos le
velei közül ezer és ezer bogárka cirpelése, zümmö
gése hallik. Egy-két alagút és kanyarodó után még 
mindig jó magasan a hegy oldaláról szédítő mély
ségben pillantjuk meg a velünk párhuzamosan, széles 
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mederben folyó Omblát. Ez megint olyas valami, amit 
látni kell, lefesteni talán, leírni sehogy se lehet.

Itt volnánk tehát
GRAVOSABAN 

vagy amint nevezik Gruzsban. Jól védett öböl, mely
ben nagyobb fehérhajók, Lloyd-gözösök, kisebb tor
pedók s vitorlások elég sűrűen fordulnak meg.

Legföképen Ragusát akarjuk ugyan megtekinteni, 
de azért mégis itt széliünk meg. Tud itt is 480 C. lenni, 
ha akar, de ez a 480 C. itt még sem olyan elvi
selhetetlen, mint odaát az 50°, mert itt legalább köz
vetlenül a víz mellett lakunk s nem vagyunk beszo
rítva négy araszos utcákba s beépítve a tenger felé, 
én nem tudom, de talán az égig is felérő kőfallal. Ha 
csak egy-két napig tartózkodunk Gravosában, leg
megfelelőbb a Hotel Petka, hosszabb tartózkodásra 
meg keresünk valami privát lakást, amire vonatko
zólag a vasúti állomáson is kaphatunk felvilágositást.

Vonatunk fél tizenkettőkor érkezik. Ha ügyesek 
vagyunk, ebéd előtt még meg is fürödhetünk a szent 
Márton öbölben (St. Martins Bucht), mely a Petka 
hegy túloldalán van. Ez esetben csónakon megyünk az 
öböl átelleni partjára (10 fillérért) s onnan tiz perc 
alatt, ha tudjuk a rövidebb útját, a fürdőháznál va
gyunk. Fürdés után megebédelünk a túlsó parton, 
csónakot fogadunk, mely 5—6 koronáért elvisz az 
Ombla forrásához. Az ár nem nagy, ha vesszük, hogy 
a kirándulás egész délutánt vesz igénybe, s hogy amit 
látunk, fejenként megér 5 koronát.

Másnap reggel ajánlatos korán kelni s világért 
se villanyoson átmenni Ragusába, hanem igenis gya
logszerrel a francia időkből származó vízvezeték felett 
vezető utón, a leander, olajfa stb. kertek között. Egy 
óra alatt átérünk Ragusába s láttunk megint annyi 
gyönyörűséget, hogy még arra is elfeledtünk gon
dolni, hogy hüssel milyen kellemes is ez az ut egy
szersmind. Bezzeg Ragusában! főleg ha beletévedtünk 



58 Lajos Gyula

valami egérfogóba. De olyanok is ezek a szűkösen 
szűk utcák, amint egymásba nyílnak, mint valami ki
eszelt útvesztő, az ember mindig ugyanarra a helyre 
lyukad ki, amelyből kiindult. Persze szűkre kellett 
szabni őket, mert a város előtt a tenger, mögötte a 
sziklás hegy, építkezésre nem valami sok hely áll 
rendelkezésre. Piacuk is egy maréknyi csupán. Ott 
tartják a hetivásárt a Gundulics-téren, Gundulics 
költőjük szobra körül, akinek az egész környezetből 
talán a galambok és hulladékok körül settengő sirá
lyok ellen van legkevesebb kifogása.

Nem mulasztjuk el megtekinteni a városhá
zát, melynek oszlopsoros árkádjai, s nyílt lépcsői af
féle velencei hangulatokat keltenek bennünk. Érde
kes a dominikánusok és ferencrendiek temploma és 
kolostorudvara szépművű ciszternáikkal. Egy da
rab középkor mindakettő, tömve régi, még Ragusa 
köztársaságának korából visszamaradt emlékekkel. 
Itt-ott még talán a por és pókháló is a középkorból 
maradt rájuk.

Modern épület a Hotel Imperial, a pénzemberek 
laktanyája. Komfort óriási, fényűzés páratlan, árak 
— no nem polgáriak, de a kertje, azt érdemes meg
nézni, különösen a kapri virágját, s a passiflora, fo
lyondárok, mi egyebek, szinpompáját. És a leander
bokrok! Hogy elszégyelnék magukat szegény hordó 
ban tenyésztett hamupipőkéink, ha meglátnák test
véreik fejedelmi pompáját. Piros, rózsaszín, sárga, fe
hér virágaik olyan sürüek, hogy egy-egy ág egész 
mennyasszonyi csokor. Még a vadon tenyészők is dú
sak s oly üdék, mint a mesebeli királykisasszony ün
neplő köntöse. Külön fejezetet kellene a kaktuszoknak 
is szentelni, de attól tartok, hogy beletévedek a nö
vénytan titokzatos rejtelmeibe, amelyben pedig na
gyon gyéren ismerem ki magamat.

Ha már Gravosában vagyunk és módját ejthetjük, 
két dolgot ne mulasszunk el. Menjünk le Cattaróba 
s tegyünk az Idán (kis helyi gőzős) egy délutáni kirán
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dulást Canossába és Mezzo szigetére. Azt hiszem — 
sőt biztosan tudom — nem fogjuk megbánni. Olyan 
kert mint Mezzóban talán a mesében van még egy.

De már egyszer jó lesz a hazatérés módozatairól 
is gondolkodni. Két útirányt ajánlhatok. Az egyik, 
tengeren Fiúméba s úgy haza, a másik — jóval ol
csóbb — vissza Sarajevo—Jajce—Banjaluka—Zágráb. 
Mindkettő egyforma érdekes. Jajce—Banjaluka közt 
katonai automibiljáratok tartják fenn a közlekedést. 
Már maga a gondolat is — bosnyák hegyek közt auto
mobilon — megdobogtatja az ember szivét. Most, hogy 
csak emlitem is, igazán elfog újból az öröm, hogy ezt 
a gyönyörűséget végig élvezhettem.

K. Zsiga barátom irta, ha jól tudom, két év előtti 
utiemlékeiben: aki egyszer volt Sarajevoban, az még- 
egyszer visszamegy. Bizony én már ötször visszamen
tem s nem bántam meg még egyszer sem, hogy lenn 
voltam.

Amiket ezen a pár lapon leírtam, bevallom, nem 
egyszerre láttam. Szépen beosztva magamnak egyik 
évben ezt néztem meg, a másikban amazt s némileg 
uzsoráskodtam is és egyik-másik látnivalót eltettem 
mindig a következő vakációra, hogy bizonyos éhséggel 
menjek minden alkalommal le s előre élveztem már 
a meglepődéseket, melyekről biztosra vettem, hogy 
érni fognak. Igaz, hogy rokonlátogatással voltak egy
bekapcsolva lerándulásaim s igy abban az előnyös 
helyzetben voltam, hogy a programm miatt nem kellett 
törnöm a fejemet, meg kísérőm is volt, aki kisegített 
esetleges nyelvzavaraimból, mert igazán nem tudok 
bosnyákul, de azért nyugton ajánlhatom mindenki
nek, hogy csak menjen egész bátran; ha tud németül: 
fényesen megél.

Ma már a szállás se okoz aggodalmat. Kényelmes, 
jó vendéglők minden városban találhatók, a kiszol
gálás pedig igazán figyelmesnek mondható.

Hogy mennyibe kerül egy-egy ilyen ut? Az ter
mészetesen az igényektől függ. Közepes igényű em- 
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ber körülbelül a következő költségelőirányzat szerint 
igazodik: Pécs—Sarajevo (és környéke) Visegrad és 
vissza ugyanazon útirányban: 100 kor. — Pécs—Sara
jevo—Mostár—Gravosa és ugyanígy vissza: 160 kor, 
— Pécs—Sarajevo—Gravosa—Cattaro—Fiume—Zág
ráb—Pécs: 300 kor. — Pécs—Sarajevo—Mostar— 
Gravosa — Sarajevo —Jajce — Banjaluka—Zágráb— 
Pécs: 250 kor. Ez természetesen csak amolyan hoz
závetőleges költségvetés, amelyre világért se eskü
szöm, sőt biztosra veszem, hogy minden egyes ember
nél máskép alakul. Hogy némi egérutat hagyok ma
gamnak s nem beszélek az utazás időtartamáról, azt 
ne tessék rossz néven venni. Nekem is kedves a ma
gam bőre.

Sarajevoban a csarsiában vettem egyszer egy 
zsebkést. A nyelén török írások vannak. Megkértem 
egy mohamedánt, fordítaná le, legalább tudjam mi
csoda vérengző szöveget hordok a zsebemben. Jó-e 
a fordítás vagy se, nem tudom ellenőrizni, de ha tény
leg az van ráírva: „Bosznia és Hercegovina szép“ ak
kor bizonyos, hogy a szinigazságot hordom magammal. 

Ha erre az igazságra kiváncsi valaki, csatlakoz
zék a Mecsek-Egyesület által tervezett boszniai ki
ránduláshoz s maga is meg fog győződni róla, ha
csak — a balkáni háború miatt nem kell a m, t, tit
kári hivatalnak ezt a tervet titokban tartani s valami 
mást kieszelni.



A Varangyostavícsúcs 

északi fala.
Irta :
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„Mint egy szépséges álom, olyan volt ez a vándor
lásunk" — szóltam társnőmhöz, amint a Jégvölgyi- 
csúcsról jövet a csodás Jaworowavölgyben lefelé lép
kedtünk. Valóban! Ilyen gyönyörűt még álmodni sem 
mertem volna és én, ki a Magas Tátrának már nem 
egy festői pontját megcsodáltam, elbűvölve álltam 
meg e vidék természeti szépségei előtt, melyeket 
mindeddig nem ismertem, nem is sejtettem.

Nem találok megfelelő szót, mellyel e tájék jel
legét hiven visszaadhatnám.

Komor? — Nem egészen helyes, mert nem egy 
kedves vonást fedeztem fel benned, te szép Jaworowa- 
völgy!

Nagyszerű? — Mi mindenre nem használják ezt 
a banális kifejezést.

Fenséges? — Azt hiszem, ez sem mond eleget. 
De mire való ez a hasztalan fáradozás? Az em

beri elme még nem alkotott kifejezést, mely a te pom* 
pádhoz méltó lenne s igy csak tétovázva kísérlem 
meg gyenge toliammal leírni, hogy mit láttam én ott, 
hogy mit érzett a szivem ebben a varázslatos világban.

Ott, ahol az élő és kihalt természet ölelkeznek, 
ahol közösen alkotnak és rombolnak, ott hozzák létre 
legszebb műremekeiket. És aki meg tudja érteni a 
természet szépségeit, az elragadtatással nézi, miként 
egyesülnek ezek az ellentétek a Jaworowavölgyben 
a legszebb harmóniában.

Meg akarod ismerni a romboló természet hatal
mas müveit? Jer el ebbe a völgybe. Széles Ívben, mely 
a Vöröstoronytól a Sirokáig terjed, egy hosszú, vadul 
égbetörő sziklafal mered előtted, melynek szerteha
sogatott oromzatát büszke tornyok ékesitik, melynek 
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meredélyeit sötét szakadékok hasítják végig. Én édes 
Istenem! Micsoda falak ezek! Érintetlen, szűzies szik
lák, melyekben a magashegyi természet kifejezésre 
juttatta minden vadságát, csakhogy lesújtó hatalmát 
teljes nagyságában szemeink elé tárja.

Amint a völgyben lefelé lépdelünk, lassanként 
elénk tárul a völgy másik oldalának pompája is. Tel
jesen kibontakozik a magasban trónoló Jégvölgyi- 
csúcsnak impozáns tömege, melynek hatalmas kifutói 
messzire előnyomulnak a völgybe. — Minden lépés uj 
meglepetést tartogat számunkra. A távoli háttérben 
a Papiruszcsúcs és Papirusztornyok filigrán alakja 
tűnik fel, mig másrészt mellettük, a nemes formájú 
Vöröstavicsúcs jóval magasabb gulája tör az ég felé.

Szemben velünk a lehanyatló nap búcsúsugarai
tól tűzvörös izzásban kígyóinak a Hátulsó Rézaknák 
mészszirtjei, mialatt a gránitóriások lassanként már 
halvány lila, majd sápadt szürke szint öltenek, mely
ben a szikláknak az az ezernyi árnyalata és változata, 
amelyet ép az imént csodálva szemléltünk, csakhamar 
teljesen elenyészik.

És miközben ez a kép folytonosan, kalleidosz- 
kopszerüen változik, mig egyre uj meg uj látvány tá
rul szemeink előtt, észre sem vesszük, hogy már nem 
a durva törmeléket tapossuk, hanem puha pázsiton 
lépkedünk, hogy sürü fenyvesek vesznek körül ben
nünket és hogy az a patak, mely kevéssel azelőtt még 
oly szelíden csobogott mellettünk, itt már tajtékozva, 
harsogva rohan tova sziklamedrében.

Élet, élet uralkodik mindenütt. És ezt annál 
őszintébb örömmel üdvözöljük, mert hiszen az a világ, 
ahonnan most mi jövünk, az enyészet országa . . . ,

Kis társaságunk a Jaworinka patak nagy hiújá
nál tartott pihenőt. És amikor innen még egyszer visz- 
szapillantottam az elhagyott völgy bűvös világára, el
lenállhatatlan vágy támadt fel bennem, hogy még egy
szer idejöjjek — idejöjjek hozzátok, ti nagy hegyek, 
kik itt köröskörül hozzám letekinttek, hogy azok az
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emlékek és érzelmek, melyeket ebben a paradicsomi 
környezetben gyűjtöttem magamnak, még erősebben 
gyökeret verjenek szivemben, kitörölhetetlenül emlé
kezetembe vésődjenek.

Ti hegyek! Magatokhoz emeltek-e avagy el fog
tok utasítani?

Előbb, mint hittem volna, viszontláttuk egymást. 
Négy nappal azután, hogy először jártam be a völ
gyet, ismét e völgy felé irányítottam lépteimet. Ez 
alkalommal Dr. Alfréd v. Martin társaságában men
tem, kinek neve a tátrai hegymászók között is eléggé 
ismeretes.

A késő délutáni órákban szaporán lépkedtünk fel
felé a völgyben, hiszen podgyászunk nagy része te
herhordónk hátát nyomta.

Lassanként alkonyodni kezdett és mire mi jó ma
gasan fenn a völgyben elértük azt a kis tisztást, ame
lyet én éjjeli tanyánkul kiszemeltem, már sötét éj
szaka borult köröskörül a vidékre.

A beszédes patak partján, pázsittal borított kis 
tisztás, félkörben körülötte tengődő törpefenyő bozó
tok, melyek azonban elég jó védelmet nyújtanak az 
éjszakai szelek fagyos lehellete ellen. Ez volt a mi ta
nyahelyünk, itt telepedtünk le.

Nemsokára vidáman ropogott a tűz, amelyet tör
pefenyőágakból raktunk. Kísérteties fénnyel világí
totta be közvetlen környezetünket, mig a közeli háttér
ben egyre óriási, imbolygó árnyalakok tűntek fel. 
Egész otthoniasan berendezkedünk, működésbe hoz
zuk gyorsfőzőinket, hogy testi jólétünkről is megfelelő 
módon gondoskodhassunk. Valóban pompás időtöl
tés, ha magunk készítjük vacsoránkat, de még pom- 
pásabb az, amikor a magunk föztjének elfogyasztá
sára kerül a sor. A munka folyamán megered a szó
beszéd, felujulnak a régi szép emlékek, melyeket a 
hegyek világában szereztünk, visszatérnek emlékeze-

5 
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tünkbe elmúlt napok felejthetetlen gyönyörei, boldog 
órái... vidám hegyi vándorlások, keserves kinnhálá- 
sok, amikor nem néztünk annyi bizalommal és oly ke
délyesen a hosszú éjszaka elé, mint most. Sok min
denféléről mesélhettünk egymásnak mi, hiszen most 
szövetkeztünk először közös hegyi vállalkozásra. Még
is a vidám hangulatnak nemsokára végét szakítjuk, 
holmijainkat félrerakjuk, azután nyugodalmas „jó éj
szakát“ kívánva egymásnak, kiki a hálózsákjába bújik.

Lassanként minden elcsendesedik, csak időkö
zönként szítja fel emberünk az izzó parazsat, amire 
magasra felcsapnak a lángok és pattogva szállingóz
nak a szikrák a levegőben. Sokáig bámultam meredt 
tekintettel a vörösszinü lángok közé s néztem a szik
rák bolondos boszorkánytáncát. És miként ezek az 
apró, kavargó fénypontocskák rövid élet után eltűn
tek az éj sötétjében, úgy agyamban gyors egymás
utánban kergették egymást a legkülönfélébb gondola
tok, tervek és reménykedések, melyek mind azzal 
függtek össze, hogy mit fog hozni a holnap.

Igen! Mi lesz holnap ?
Erre a kérdésre most én ép oly kevéssé tudtam 

volna határozott választ adni, akárcsak a társam. 
Idejöttünk, belső vágyunktól hajtva, hogy testet-lel- 
ket acélozó küzdelemben győzedelmeskedjünk a ma
gas hegység vadságán, idejöttünk azzal a szándékkal, 
hogy a körülöttünk meredező falakat vegyük ostrom 
alá. Igen de hol? Mi a közelebbi célunk. Erre már 
adósok maradtunk volna a felelettel, mert e tekin
tetben mi is teljes bizonytalanságban voltunk. Tár
sam előtt ez a vidék még teljesen ismeretlen volt, én 
is csak nemrégiben láttam először és a büszke szikla- 
erőditményeket akkor is inkább a természetimádó, 
mint a hegymászó szemével vettem szemügyre.

Szó volt ugyan már nem egyszer a Varangyos- 
tavicsúcs északi faláról . , , Hamarosan kiűzöm 
fejemből ezt a gondolatot. Hiú ábránd! Valahányszor 
ez a fal hegymászók között szóba került, átmászható- 
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ságát mindig erősen kétségbevonták; a csúcsnak er
ről az oldaláról való megközelíthetetlenségét meg
állapított ténynek fogadták el.

De meggyőződött-e már valaki erről?
Nem! Tudomásom szerint még senki sem pró

bálkozott meg a Varangyostavicsúcs északi falával és 
ezt a kedvezőtlen ítéletet csak elriasztó külsejének 
köszönhette.

Engem is hatalmába kerített ez az előítélet és 
alig hittem volna, hogy a következő nap ezzel a fallal 
valami dolgunk lesz.

Halavány reménysugárként tűnt fel agyamban 
azután az Antóniacsúcs. Itt talán inkább számítha
tunk valami sikerre? A megnyugtató feleletet azon
ban erre sem találtam meg és bensőmben uj kételyek 
támadtak.

Ilyen tarkaságban kavarogtak fejemben a legkü
lönbözőbb gondolatok ; ezekben mindjobban elmé
lyedve végre elaludtam.

Amint a következő nap hajnalán felébredtem, 
az első látvány, ami elém tárult, korántsem volt va
lami örvendetes. A Jaworowagerinc túlsó oldaláról 
lomha páratömegek gomolyogtak elő, és azok a kék 
foltocskák is az égen, amelyek még némi reményt 
nyújtottak arra, hogy az idő meg fog javulni, 
egyre gyérebbek lettek s nemsokára az egész menny
boltozatot semmitmondó, egyhangú szürkeség borí
totta be, itt-ott pedig már a szertehasogatott szikla
bordák között kergetőztek egyes mélyen járó felhő
foszlányok. Mindenből arra lehetett következtetni, 
hogy az időjárás meg fog változni.

Mi mégis reménykedtünk az idő javulásában, 
gyorsan reggelit főztünk, becsomagoltuk hátzsákjain- 
kat, azután 3/47-kor elhagytuk tanyahelyünket.

A háttérben magasan nyúlik fel a völgyfenék 
füves talaja a törmelékhalmok alá s akárcsak valami 
bársonyszőnyegen közeledünk a hatalmas szirtóriá- 
sokhoz.

5*
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Jobbra tőlünk a csipkézett Jaworowagerinc tö
mege meredezik. Mégis most alig méltatjuk egy pil
lantásra; a távolban sokkal nagyszerűbb látvány tart
ja tekintetünket lebilincselve: a Varangyostavi- és 
Antóniacsúcsok büszke ormai. Komoran törnek a ma
gasba hatalmas falaik, tagozottságuk részleteit még 
mindig elbontja az uralkodó félhomály. Visszautasi- 
tólag tekintenek le ránk, miközben pillantásunk végig- 
siklik a sima falakon, melyeken hasztalanul keresünk 
olyan tagoltságot, melynek a hegymászó hasznát ve
hetné.

Különösen a Varangyostavicsúcsnak elriasztó a 
külseje. Mintha csak legyalulták volna, olyan simán 
meredezik az északi fal, sehol egy rést nem veszünk 
rajta észre.

És az Antóniacsúcs? Ennek a fala sem igér töb
bet, — ép oly sivárnak látszik, mint a szomszédja.

Amint azonban közelebb kerülünk és a csúcsok 
tagozottsága világosabban kibontakozik előttünk, új
ból feléled már-már tűnőféiben levő reménysugarunk. 
Egész érdeklődésünk most az Antóniacsúcs felé irá
nyul. Természetesen az északi fal most ép oly ke
véssé jöhet figyelembe, mint azelőtt, azonban balfelől 
egy erősen előreugró és nem is túlságosan meredek 
borda határolja s minden valószínűség szerint ez lesz 
a legalkalmasabb útirány a felmenetelre.

Mire a falaktól lehuzódó hatalmas törmeléklej tő 
aljához megérkeztünk, már is megegyeztünk abban, 
hogy célunk az Antóniacsúcs lesz. Társam a borda 
beszállását akarja elérni s ép ezért a Varangyostavi 
csorbából aláhuzódó, a Varangyostavicsúcs tömegét 
az Antóniacsúcsétól elválasztó meredek hószakadék 
irányában kapaszkodik felfelé. A felmenetre kisze
melt borda szorosan e hószakadék nyugoti oldalán 
húzódik, ennek egyik oldalfalát alkotván, s egyenes 
vonalban közvetlenül az Antóniacsúcs ormára vezet.

Én ezalatt balra egy kis kerülőt teszek, hogy 
jobban áttekinthessem a falakat, melyekről vázlatot 
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akarok készíteni. De már késő! Hirtelen, mintegy va
rázsütésre, mélyen ereszkedik alá a völgyben a köd, 
mely átlátszó ugyan, de mindent egyenletesen bebo
rít. A csúcsok felhősipkát öltenek, amelyet az erős 
szél sem tudott elűzni. Sőt a felhők és a köd egyre 
jobban tömörültek, úgy hogy nemsokára már a he
gyek felsőbb részeiből sem volt semmi sem látható. 

Mikor azután a törmelékmezőn át én is megér
keztem a falak tövébe, társamat egy kőtömbön ülve 
találtam, amint a Varangyostavicsúcsnak közvetlenül 
előttünk magasbatörő északi falát vizsgálgatta. Kér
désemre, hogy tulajdonképen mi az ő véleménye, azt 
válaszolta, hogy neki nagy kedve lenne ezt a falat 
megpróbálni s nagyjában közölte velem, hogy merre 
gondolja a feljutást lehetségesnek.

Most én is figyelmesebben szemügyre vettem a 
falat, amelyről mindjárt az első pillantásra megálla
pítottam — noha még ily közvetlen közelből is erő
sen el volt fátyolozva — hogy innen tekintve 
korántsem látszik olyan elriasztónak és megközelit- 
hetetlennek, mint néhány száz lépésnyire távolabbról, 
a völgyből. Amennyire a ködlepelen át megállapít
hattuk, a követendő útirányt illetőleg semmi kétség 
sem lehetett. Mindketten egy és ugyanazon vélemé
nyen voltunk.

Az eléggé tekintélyes alsó falgyürü felett — 
úgy látszott — a fal nyugati felén egy széles terrasz 
húzódik végig. Ezt egyenes irányban nem lehet el
érni, itt jobbról azonban, a hol a fal a hószakadék
hoz ereszkedik alá, könnyű sziklák vezetnek fel a 
forraszra. Ez gyengén emelkedve balra egy szakadék
hoz tart, amely körülbelül a fal közepén vezet fel, 
mígnem a felhők között teljesen eltűnt.

Hóvá vezet fel ez a szakadék? Járható-e? Egy
általán elérhetjük-e a forraszról? Ki adhatott volna 
most mindezekre a kérdésekre határozott választ. A 
fal egyes részleteit alig tudtuk a köd miatt megkü
lönböztetni; tiszta időben talán egész bizonyosak le
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hettünk volna afelöl, hogy az lesz a felmenetünk 
iránya, amit az imént állapítottunk meg; most azon
ban mindezt csak gyaníthattuk.

Kevés a remény? . , . Mégis, minél kétségesebb 
a siker, annál hevesebben ösztökél bennünket önérze
tünk, annál többet ér azután a győzelem! Legalább 
próbáljuk meg; és ha vereséget szenvedünk is, még 
akkor is van elég időnk, hogy az Antóniacsúcsot ve
gyük ostrom alá, mert semmi kétség sem férhet hozzá, 
hogy ezt az említett bordán át meg lehet mászni. Ha 
ellenben sikerül a Varangyostavicsúcsra az északi 
falon át feljutni, úgy onnan a gerincen átmászunk az 
Antóniacsúcsra és azután erről e bordán visszaeresz
kedünk a Jaworowavölgybe.

Milyen nagyszerű volna ha ez a tervünk sike
rülne! Akkor ezzel a körtúrával meg volnának oldva 
e csúcsok leghatalmasabb problémái. Végül meg az a 
kellemes körülmény is számitásba jön, hogy a Varan- 
gyostavicsúcs beszállása és az Antóniacsúcs kiszál
lása alig kőhajitásnyira vannak egymástól, amennyi
ben az egyik a nagy hószakadék bal, a másik pedig 
annak jobb oldalán fekszik, miáltal megtakaríthatjuk 
magunknak azt a fáradtságot, hogy túránkon magunk
kal cipeljük jégcsákányainkat és szögescipőinket.

így is tettünk. Hamarosan beletömtünk mindent 
az én hátizsákomba, mig Martin zsákjába csak a leg
szükségesebb ennivalót visszük magunkkal, azután 
meghagyjuk a teherhordónak, hogy csákányunkat és 
szögeseinket vigye át az Antóniacsúcs bordájának 
alsó végéhez, az én hátizsákomat azonban, minthogy 
a túra befejezése után a Téry-menházba szándékoz
tunk menni, vigye a Kisnyereghágóra; most pedig 
lássunk szaporán a munkához!

Néhány lépésnyit a hókuloár oldalrianásában 
(Schrund) kapaszkodunk felfelé, mígnem egy alkal
mas helyen kimászhattunk a baloldali sziklákra. A 
lépcsőzetesen tagolt kőzeten rohamosan emelkedünk. 
Végre egy nagy, vöröses szinü tábla tövében állunk 
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s úgy látszik felette már nem lehet tovább mászni. 
Erre azonban nem is kerül sor, mert itt már azon a 
széles, erősen lejtő párkányon vagyunk, amelyen bal
ra a szakadékhoz kell átkerülnünk. Tulajdonképen 
nincs itt egy határozottan kifejezett párkányról szó, 
hanem az innen fel- és lefelé simán és rendkivül me
redeken folytatódó falrészek között csaknem vízszin
tesen egy kevéssé meredek „schroffnis" réteg húzódik, 
melyet legnagyobbrészben törmelék borit.

Gyengén emelkedve haladunk a párkányon és 
keresztezzük az első bordát, mely a falból kiugrik. 
Meglehetős nagy távolságban egy másik bordát pil
lantunk meg, ezt igyekszünk most elérni. Nemsokára 
fenn vagyunk a borda magaslatán, melynek túloldali 
fala függőlegesen törik le a kiszemelt, táblás szaka
dékba. Hát ezzel bizony alaposan megjártuk! Ebbe 
helyeztük reményünket, tőle vártuk üdvösségünket 
és ime — legalább itt — teljesen hasznavehetetlennek 
mutatkozik. Sebaj! A meredeken felhuzódó borda jobb 
oldala jól járható és mi vígan kapaszkodunk rajta 
felfelé, mindamellett a mohával fedett sziklákon már 
nagyobb óvatosságra volt szükség, annyival is inkább, 
mert a kőzet nyirkosságát igen kellemetlennek érez
tük. — Egy kéményszerü bevágódáshoz értünk, amely 
balra visszavezetett a borda magaslatára. Az alat
tunk levő szakadék most még járhatatlanabbnak lát
szott mint az imént, azonkívül e helyen a borda élén 
sem lehetett egyenesen felmászni; ellenben a kémény 
jobboldali falában egy rövid repedés nyújtott a to
vábbjutásra lehetőséget.

Mindeddig kötélbiztositás nélkül másztunk, most 
azonban megkezdődött a komoly munka. Én átvet
tem a hátizsákot és a második kötelet, Martin pedig, 
mint elölmászó megkezdte a mászást.

, A repedés a bordának felettünk levő kis kiug
rására juttatott. Meredeken tört előttünk a borda foly
tatása a , magasba, táblás tornyokkal ékesítve, ame
lyek az áttetsző ködfátyol csalfa világításában fan
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tasztikus formákat tüntettek fel. Egyelőre nem is tud
tuk, hogyan fogunk ezekkel a makacs legényekkel 
megbirkózni.

Hogy helyzetünk még kedélyesebb legyen, hir
telen alapos zápor zudult le reánk, úgy, hogy a 
sziklákról a szó teljes értelmében ömlött a viz, ami 
tudvalevőleg azok számára, akik mászócipőben van
nak, nem a legjobb tréfa. Mindamellett nem hagyjuk 
magunkat a rossz időtől elriasztani, hanem rögtön 
folytatjuk utunkat, noha épen a most következő rész
let volt az egész falban a legnehezebb mászás.

Függőlegesen, sőt legfelül áthajlóan meredezik 
előttünk az első torony. Szemben nem lehet rá fel
jutni, tehát kitraverzálunk balra, a szakadék falába. 
Keskeny, fűvel borított szegély vezet ki a borda ol
dalába, ahonnan azután teljesen vizes, táblás sziklá
kon rendkívül elővigyázatot igénylő, barátságtalan 
mászással kúszunk oldalról fel a toronyra. Egymás
után szerencsésen feljutunk rá. Hál' Istennek! az első 
komoly akadályon túl volnánk.

A következő torony azonban szintén kemény 
munkát igér. Alsó, meredek letörését egy hajlott re
pedés szeli végig, melynek alsó részében azonban 
egyetlen fogás sincs. Ezen a fogyatékosságon úgy se
gítünk, hogy Martin az én vállaimra állva indul neki, 
sőt én még kezeimmel is igyekszem őt feljebb tolni 
mindaddig, mig szilárd támpontokra talál és egy jó 
állásig tovább tud mászni. Most nekem kellett volna 
kötél segitségével utánna mennem.

Egy, kettő, háá-romm! — egy hatalmas rándulás, 
hogy lélekzetem is eláll, és cseppet sem élvezetes 
módon emelkedem a magasba. Bármennyire is húzott 
azonban Mártin felülről a kötéllel és én is igye
keztem a sziklák legkisebb egyenetlenségein is ma
gamat fenntartani — a dolog semmiképen sem akart 
menni. Nem volt más hátra, mint visszaengedni a kö
telet és egy másik kibúvót keresni. Ilyet rögtön ta
láltam is, amint balra a szöglet mögé kitekintettem a
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falba. Mindenesetre igen exponáltan de azért 
egész pompásan ment itt a keskeny szegélyeken 
felfelé. Természetesen az előlmászónak ez a hely a 
nyirkos sziklák miatt korántsem lett volna kellemes, 
rám nézve azonban, minthogy felülről jól voltam biz
tosítva, semmi veszéllyel sem járt még ily kedvezőtlen 
viszonyok között sem. Még egy alacsony, de nehéz 
falacskával kell megbirkóznunk, azután néhány lépés 
a pillérszerü kiugrás tetejére, amely itt egy szabá
lyos, tágas térséget alkot.

Izgatott érdeklődéssel nézzük a következő rész
leteket. Most kell mindennek eldőlnie,

A hirtelen elkeskenyedő borda eleinte vízszinte
sen, majd gyengén emelkedve egy ferde repedés tö
véhez húzódik, a melyet balról egy feltűnő alakú 
sziklafog határol. Mindez világosan mutatkozott előt
tünk, csak arra voltunk nagyon kiváncsiak, hogy ho
gyan fog majd ezután menni.

A keskeny bordán végigmászunk, majd Martin 
mindjárt a nehéz repedésen is feltornázik. Miközben 
én is feldolgozom benne magamat, társam máris eltű
nik jobbra a szöglet mögött. Örvendező kiáltás 
hallatszik hozzám: „Éljen! egész pompásan fog 
tovább menni!" „Nos mit talált!" kérdezem én, mi
alatt kibúvók a keskeny repedésből. „Egy törmelé
kes vályút" — hangzik a válasz s amikor társamhoz 
érek, én is a legnagyobb lelkesedéssel köszöntőm az 
elém táruló látványt. Nagyot lélegzek, mintha csak 
valami lidércnyomástól szabadultam volna meg. Ott, 
ahol mi a gomolygó ködben csak járhatatlannak tetsző 
sziklákat láttunk magunk felett tornyosulni, ott sze
rencsecsillagunk egy rejtett egérutat tartogatott szá
munkra, amelynek törmelékkel borított szikláin mi 
most vígan, minden nehézség nélkül törtettünk felfelé. 
A vályút mindaddig követtük, mig az meg nem szűnt; 
itt azután balra kitérve kereszteztük az imént elha
gyott bordát és egy törmelékkel telt katlanba jutot
tunk, mely a borda mellett húzódó, lenn még járhatat
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lan főszakadékban feküdt. Alattunk a szakadék jár
hatatlan része, felettünk meg két ágra oszlik. Tetszé
sünk szerint választhatunk közöttük, hogy melyikük
ben folytassuk további útunkat. A sürü köd miatt nem 
tudtuk megállapítani, hogy hova vezetnek, hova tor
kolnak e szakadékok. Mi a balolodali mellékszaka
dékot választottuk, mivel a Varangyostavicsúcs fő
orma a hegy tömegének keleti részén van, nekünk 
tehát lehetőleg arra kellett törekednünk, hogy 
állandóan balra tartsunk. A szakadék jobboldali 
fala túlhajló, ellenben a baloldali fala kitűnő 
támpontokat nyújt a kéznek és lábnak, úgy hogy 
a mászás itt elég gyorsan ment. Érdekes volt, hogy 
amikor kötélhossznyi távolságban voltunk egymástól, 
a ködben már alig tudtuk kivenni egymásnak az 
alakját.

Végre egy szűk, sötét szakadék tövéhez értünk, 
melyet meredek falak zárnak közre. Gyanítottuk, — 
miként ez később valónak is bizonyult, — hogy ez a 
szakadék a főorom és a nyugati mellékorom közötti 
csorbából húzódik le, ezért anélkül, hogy a szakadé
kot felhasználtuk volna, azonnal balra tőle, a végfa
lon kezdtünk mászni, ami csodálatosképen minden 
nehézség nélkül ment a lépcsőzetes sziklákon. Noha 
még összevoltunk kötve, a gyorsabb haladás kedvéért 
gyűrűkbe szedett kötéllel egyszerre másztunk mind
ketten.

Hűvös légáramlat csapja meg arcunkat ; közel 
lehetünk már a gerinchez ! Nemsokára a valamivel 
előttem mászó társam kiáltása tudtomra adja, hogy 
el is értük már. Vgigrobogunk a balra húzódó, csak
nem vízszintes gerincdarabon és pár pillanat múlva 
felbukkan előttünk a ködből a csúcsot koronázó két 
hatalmas kőgúla.

Bajos lenne megmondani, hogy ebben a pillanat
ban melyikünknek szerzett nagyobb örömet a túra 
sikere. Egy barátságos kézszorítás volt benső érzel
meinknek legőszintébb külső megnyilvánulása és mi 
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teljes szívünkből élveztük azt a valódi, hamisítatlan 
örömet, mely csak itt a csúcsokon tud életre fakadni 
és amelyet társamnál még az sem zavarta meg, hogy 
egy őrízetlen pillanatban valami alattomos szélroham 
lekapta fejéről egyesületi jelvényekkel díszített ka
lapját.

De várjunk csak! Nem korai-e örömünk? Hiszen 
még azt sem tudtuk biztosan, hogy tulajdonképen, hol 
állunk; a Varangyostavi-csúcson vagy pedig annak 
nyugati mellékormán. Mert hiába kutatjuk át a gúlát; 
egy névjegyet sem találunk, mely felvilágosítással 
szolgálhatna. És kétkedésünk, tekintettel a sürü ködre, 
melyben egész nap másztunk s mely most is körül
vett, egy cseppet sem volt alaptalan; ezen a fontos 
kérdésen azonban nem tehetjük magunkat egyszerűen 
túl. Végre teljesen megnyugtat a rövid időre megnyílt 
ködfüggöny; magunk alatt megpillantjuk a Hegyes
tornyot. A főcsúcson állunk.

Csak most, midőn aggodalmas kétkedésünket el
oszlattuk, gondoltunk arra, hogy az elmúlt órák fára
dalmait kipihenjük és újabbakra gyüjtsünk erőt.

A jéghideg szél a csúcson való tartózkodást 
meglehetős barátságtalanná tette, ezért valamivel 
mélyebben, az egymásra hányt óriási kőtömbök közt 
kerestünk menedéket.

Itt arra a legkevésbbé sem örvendetes felfede
zésre jutottunk, hogy napi eleségünket túlságosan is 
kicsinyre szabtuk, és alig csillapítottuk első éhségün
ket, hátizsákunk tartalma máris alaposan megcsap
pant. Sejtettük volna csak, hogy ez utolsó, még meg
maradt morzsákból fog holnapi napig egyedüli táplá
lékunk állni, úgy valószínűleg nem láttunk volna oly 
mohón neki, hanem többet tettünk volna félre azon 
időre, midőn üres gyomrunk korogva legélénkebb 
tiltakozását fejezte ki meg nem érdemelt mellőzte- 
tése miatt. De a pillanatnyi öröm elűzi a sötét gondo
kat. A falnak átmászása sokkal simábban ment, mint
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sem reméltük, s így könnyű szívvel gondoltunk a 
folytatásra.

Tervünk szerint gerincvándorlás következett az 
Antóniacsúcs felé, melyet rövid pihenő után meg is 
kezdtünk.

A nyugati mellékcsúcs után még jó darabon 
könnyen haladtunk. Itt azonban megakadt hirtelen 
előnyomulásunk. Előttünk függőlegesen törik le a ge
rinc, sem jobbra, sem balra nem látszik lehetségesnek 
a letörés megkerülése. Máris felmerül a kérdés : jó 
utón vagyunk-e? Jobbra-balra a csalóka ködben bor
dák elmosódott körvonalait véljük felismerni. Talán 
ezek valamelyikén menne tovább? De melyiken? Az 
iránytű majd csak útba igazít ! A mi bordánk egye
nesen nyugatra húzódik. Minthogy a főgerinc, el
hagyva a Varangyostavicsúcsot, gyengén Ny—É— 
Ny-i irányban hajlik el, a tőlünk jobbra eső bordát 
kell választanunk. Egy darabig megy is még rajta, de 
nemsokára ez is letörik. Az északi oldalba térünk ki 
s folyton lejebb ereszkedve, ismét elérjük a gerin
cet, ahol az egy kis erkélyt alkot. Itt azonban a tova- 
hatolás teljesen lehetetlennek látszott. Mindenfelé 
letörések ; csak balra látszik a szikla egy darabon 
járhatónak ... de aztán ? Köd, szürke köd, mely 
itt valószínűleg hasonlókép letöréseket rejt.

Óh ! bár csak ez a köd ne lett volna ! Tíz lépésre 
sem lát a szem, s igy mászkálásunk sem egyéb, mint 
bizonytalan tapogatózás a letörések között.

Pedig mily nevetségesen közel volt a kibúvó.
Milyen jó lesz majd annak, aki szép, verőfényes 

napon jut ide. Egy pillanatig sem fog habozni az út 
választással. Mi pedig ott ültünk a szellős gerinc
magaslaton, akár egy elzárt szigeten, a kavargó köd
tengertől körülvéve.

Az egyedüli, amit most tehetünk: várni. Várni, 
mig felszakad a köd és a továbbnyomulás útja lát
hatóvá lesz. Elsősorban azt szeretnők azonban meg
tudni, hogy a Varangyostavi-hágó merre fekszik. 
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Gyanítjuk, hogy a gerinc legalsó letörése fölött ál
lunk, tehát a hágó nem fekhetik már mélyen alattunk; 
és el vagyunk tökélve, hogy a leszállást egyenes kö- 
téllebocsátás utján erőszakoljuk ki, az esetben, ha a 
gerinc oldalfalai nem járhatók, vagy a köd továbbra 
is lehetetlenné tenné az útkeresést. És éppen ezért 
kell a hágó fekvését pontosan ismernünk, mert ilyen 
leereszkedés bele a ködbe, őrültséggel volna határos. 

Percek múlnak, mig végre egy jótékony szélro
ham áttetszővé teszi a ködöt. Egy kis törmelékfolt a 
meredek falak közt ... a hágó! Kissé balra fekszik, 
Megállapítjuk azt is, hogy a további útunk is általában 
balra esik, tehát a Nagy-Tarpatakivölgyi oldalon ke
resendő, mert a gerinc északi oldala egyhuzamban 
szakad le addig a hóvályúig, mely a hágóból a Jawo- 
rowa-völgyig húzódik le.

Szerencsénkre a köd egyúttal átlátszóbbá lett, 
úgy hogy látókörünk tetemesen megnövekedett. Most 
vettük csak észre, hogy valamivel a gerinc alatt, 
ettől délre egy törmelékvályú húzódik. Álláspontunk
tól azonban nem volt egy könnyen elérhető, ezért 
ismét összekötöttük egymást és Martin lemászott a 
vályúba. Midőn leért, felkiáltott, hogy nem tanácsos 
kötélbiztositás nélkül lemászni; minthogy kötélhurok 
kifeketetésére alkalmas kőtömböt nem találtam, is
mét jelentékeny darabot másztam fel a gerincen, mig 
egy oly helyre akadtam, hol a vályú egészen a gerinc 
magaslatáig emelkedett s így könnyen el lehetett 
érni.

Mikor lejutottam társamhoz, közölte velem, hogy 
a törmelékvályu kevéssel alattunk szintén letörik és 
azt indítványozta, hogy ereszkedjünk itt kötélen le. 
Ez ellen nem volt semmi kifogásom, előbb azonban 
mégis körül akartam nézni, vájjon nem juthatnánk-e 
másutt le, mert kétségtelenül többet ért, ha gerincünk 
eme legnehezebb részén szabadon másznánk le, 
mintha munkánkat kötéllebocsátás útján könnyíte- 
nők meg. Balra kitekintek a vályúból. Hatalmas fal 
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meredezik előttem. És íme : egymás fölé sorakozó 
párkányok tagolják végig ott kint a meredek letörést.

A közét erős hasogatottsága előre elárulja töré
kenységét; és csakugyan, szerfelett törékenyek vol
tak a kis párkányok, melyeken ferdén lefelé traver- 
záltunk ki a falba. Egy törmelékfoltnál, melyből egy 
vörös kőtömb emelkedik ki, ismét irányt változtattunk 
és átkanyarodtunk ahhoz a törmelékszakadékhoz, 
mely a Varangyostavi-hágóról a Nagy-Tarpataki- 
völgybe húzódik le. Ép szorosan a hágó magassága 
alatt értünk bele és néhány lépést felfelé menve 
magán a hágón álltunk. Ez igen keskeny bemetszést 
alkot a magas falak közt és sajátságos lepillantást 
nyújt az innen kétoldalt lehúzódó vályúkba : az egyi
ket törmelékes tömbök borítják, a másikat eljegese
dett hó tölti ki.

Elriasztónak tűnt fel a Varangyostavicsúcsnak 
a hágó felé eső letörése. Égig szöktek fel itt a sziklák: 
gerincbordák, vályúk, falak, — hatalmas tömkeleget 
alkotva.

E kép ellentétje : az Antóniacsúcs, már sokkal 
biztatóbbnak látszott. A letörés sokkal alacsonyabb, 
fölötte pedig könnyű terep a csúcsig.

Martin a letörést mindenáron szorosan az élen 
át akarta megtámadni. Sikerült azonban rábírnom, 
hogy kissé oldalt kerüljön, mert a vizes sziklák és a 
zsindely formán rétegezett mállékony kőzet nagyobb 
óvatosságra intettek, s így okosabb volt a gerinc letö
rését elkerülni, mint ok nélkül kockáztatni, dacára 
hogy ez a hiúság legyűrésével járt. Már a következő 
percek igazolták, hogy óvatoságom nem volt alapta- 
an. Alig tett Martin néhány lépést balra, hogy aztán 

a táblák fölött ívben vissza másszon a gerincre, midőn 
egy lazán fekvő kőlap testsúlya alatt csúszásnak in
dúlt és jobb lábára esett. Igen kritikus pillanat volt; 
sikerült azonban kezével félig-meddig elhárítani az 
ütést, és a szikla nagy dörrenések közt sietve vette 
útját le a völgybe. Kevés dörzsölés a fájós lábat ismét 
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harcképessé tette, úgy, hogy rögtön tovább mászhat
tunk. Ezután szép gránittáblákon kúsztunk a gerinc 
magaslatára, melyen minden nehézség nélkül elértük 
az Antóniacsúcsot,

Rövid pihenésünk alatt a nagyszerű körképből is 
élvezhettünk végre valamit. Csúcs csúcs mellett so
rakozik szakadatlan sorba és különösen felejthetet
lenül szép a tavakkal díszített széles völgyek képe, 
melyek mélyen feküsznek lábunk alatt. A köd telje
sen szétoszlott, de fölöttünk felhőterhes menybolt 
lebeg, mely az egész tájnak borongós-melancholikus 
kifejezést ad.

Még egy utolsó pillantást vetünk a felséges 
képre — aztán búcsút mondunk a viharlátogatott 
oromnak. Az északi bordán való leszállás nem okoz 
gondot nekünk, mert biztosan számítunk arra, hogy 
nem fog elénk semmi komolyabb akadályt gördíteni.

És épen ez a leszállás juttatott bennünket a leg
nagyobb zavarba.

Eleinte ugyan gyorsan ment a borda fűátnőtte 
szikláin s midőn ez járhatatlanná vált, kitértünk jobbra 
arra a bordára, mely a mienkkel párhuzamosan hú
zódott, Ezt követtük most legtöbbnyire a bordától 
keletre, kissé alatta másztunk ; lejebb meredeken 
szakadt alá oldala a hóvályuig. Félelmetesen komor 
volt e szakadék. Rövid időközökben sivítva, dörögve 
zúgtak benne le a kövek; a Varangyostavicsorba laza 
törmeléke, a gerinc hasogatott kőzete szolgáltatta 
hozzá folytonosan az anyagot. Ehhez járultak még 
azok a kövek is, melyeket mi indítottunk meg minden 
mozdulatunkkal, s melyek természetesen útjukat 
szintén a vályúnak vették. Pokoli volt a zsivaj, csak 
úgy bömbölt, zúgott a falak közt.

A bordán való előrehaladásunk mind bizonyta
lanabb és csigalasúbb lett, A meredek s vízzel átita
tott fűlejtők nem mászócipőinknek való terep s 
amellett a törékeny kőzet is elővigyázatot igényelt. 
Olyan helyeken, ahol a mászás megbizható kőzet 
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mellett könnyűnek lett volna mondható, egy biztos 
mozdulatot nem lehetett tenni. Minden fogás, minden 
párkány szilárdságáról meg kell előbb győződni, de 
még így is megtörténik, hogy egy kiszögellés, melynek 
megbízhatóságát megvizsgáltuk, hirtelen kitörik.

A borda lejtése növekedik. Ismét olyan helyen 
állunk, hol a kőzet törékenysége mi kivánni valót sem 
hagyott hátra. Biztonságérzetünk emelése végett a 
legmesszebbmenő elővigyázatot alkalmazzuk; a kö
telet duplán fektetjük ki egy kiugrásra s mellettem 
lógatva, néha-néha még bele is kapaszkodva, mászom 
óvatosan lefelé körülnézni, hogy hogyan menne lent. 
Nem messze alattunk a baloldali bordából egy fel
tűnő sziklafog nö ki. Bár már elértük volna ezt. Az 
azonban bizonyos, hogy a bordát nem fogjuk tovább 
követni. Más utat kell keresnünk, mert az ílyenféle 
mászás nemcsak időrabló, hanem kedélyünkre is 
nyomasztólag hat. Azt az eszmét, hogy a szakadék
hoz leereszkedjünk épen oly hamar el is vetettük, 
mint ahogy felmerült bennünk. A legnyomatékosab
ban ellene szólt az, hogy onnan, hol a szakadékba 
jutottunk volna, a hó oldalrianása nem lett volna to
vább követhető, minthogy kevéssel alább a szakadé
kot kitöltő hó alá volt mosva s teljes szélességében 
be volt szakadva. Elhatároztuk tehát, hogy abba a 
keskeny sziklavályúba mászunk, mely a mi és köz
vetlen a csúcsról lehúzódó borda közt van beágyalva. 
Néhány métert visszamásztunk tehát a bordán s így 
egy olyan helyre akadtunk, honnan betraverzálhat- 
tunk a vályúba. Ez jól járhatónak is bizonyúlt és 
egy jókora darabot tettünk meg benne lefelé. Most 
végre a feltűnő sziklafognál álltunk, mely alatt a 
vályú ismét letört. Kísérletünk, hogy talán a szikla
fogról érhessük el kötélleereszkedés útján a borda 
folytatását, kivihetetlennnek mutatkozott, hiszen még 
a letörés magasságát se tekinthettük át. Balra tértünk 
ki az északi falba, mert úgy emlékeztem, hogy ennek 
alsó részét kevéssé hajlott, füátszőtte lépcsők (Schro-
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fen) alkotják; néhány alacsonyabb lépcsőt mászunk 
lefelé, — aztán egy letörés ismét útját állta lépteink
nek. Még magasan voltunk fenn a falban.

Tanácstalanul álltunk itt; tehát sehol sem ju
tunk tovább, Mindenütt át tudtunk ma vergődni és 
épen a túra befejezésénél, egy ily gyönyörű nap után 
gyözessünk le vagy talán épen visszavonulásra kény
szerüljünk. Ily kishitű gondolatok nyugtalanítottak. 
És nem is csoda. A hosszantartó, nehéz mászás, 
a folytonos feszült figyelem, a fölöttünk elsurranó 
vészes pillanatok — mind alkalmasak arra, hogy nyo
mott hangulatot keltsenek.

De a legnagyobb baj, — ami minket legjobban 
nyugtalanított — az volt, hogy a szürkület beállott és 
percről-percre sötétebb lett. Éjjelezés itt a sziklák 
közt. Ehhez már egyikünknek sem volt kedve. Lever- 
ten másztunk a sziklafoghoz vissza. Talán a hóvá
lyúval lehetne még egyszer megpróbálkozni.

Gyorsan kellett cselekednünk. A jobboldali bor
dához sietek, hogy még egyszer körültekintsek. Öröm
kiáltásomra társam is csakhamar mellettem terem. A 
búcsúzó nappali világosságban láthatjuk még, hogy a 
borda oldala jól lépcsőzve húzódik le a szakadékhoz. 
A fődolog azonban az, hogy a hólejtő beszakadt, nagy 
ürege már fölöttünk van. Nem áll hát semmi már az 
útunkban, hogy a szakadékot lemenetelünkre felhasz
náljuk.

Mivel a sötétségben nem lehet többé biztosan 
mászni, igénybe vesszük egymáshoz kötött köteleinket 
s félig sziklán mászva, félig a duplára vett kötélbe ka
paszkodva ereszkedünk alá. Ezt a műveletet megis
mételjük s most végre a szakadék szélén állunk. Meg 
kívánom azonban jegyezni, hogy a sziklák, melyeken 
legutóbb szálltunk le, szabadon is egészen jól járha
tók, minthogy a kőzet itt meglehetősen szilárd.

Csillagfényes éjszaka borult fölénk midőn a hó
6 
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és szikla közti rianásban a vályú torkolatáig a tör
meléklejtőre lejutottunk.

Végre túl valánk a sziklák birodalmán I
Feledésnek adtuk át az utolsó órák gondjait. 

Egy öröm töltötte be lelkünket: íme mindaz, ami után 
vágytunk, valóra vált. Cseppet sem irigylésre méltó 
helyzetünket is ezért inkább kedélyes oldaláról fog
tuk fel. Mindenekelőtt újra birtokba akartuk venni 
csákányainkat és szöges cipőinket, mert mielőtt 
ezekre rá nem akadunk, — pedig azoknak itt kellett 
valahol közelben lenniök, — el sem mozdulhatunk 
máshová. Sajnos, gyertya sem volt nálunk, ez nyomta
lanul eltűnt hátizsákunkból — gyufával pedig haszta
lanul világítottuk meg fel s alá a borda alsó részeit 

. . dolgainknak nyomuk nem akadt. Akár akartuk, 
akár nem, bele kellett törődnünk sorsunkba, hogy az 
éjszakát valahol közelben szabad ég alatt töltsük.

Másrészt sóvárogva gondoltunk hátizsákjainkra, 
melyek jól elrejtve, a Kisnyereghágón pihentek és 
sok olyat rejtettek magukban, mely korgó gyom
runknak ugyancsak jól esett volna, mig most sovány 
lakománkat, mellyel meg kellett elégednünk, kis da
rab kenyér képezte, némi vajmaradékkal igyekezvén 
ezeket az utolsó morzsákat izletesebbé tenni.

Még csak az volt utolsó gondunk, hogy lehetőleg 
jó nyugvóhelyet találjunk, mert kegyetlenül hideg 
volt, emellett bőrig át voltunk ázva. A törmelékhal
mokon botorkálva tartottunk a völgy felé. Hatalmas 
kőtömb mellett haladtunk el, mely nekem jó védelmet 
ígért, ezért elhatároztam, hogy itt a törmelékmező kö- 
közepén töltöm az éjszakát. Martin ezt a „menedék
házat“, mely egyébként legfeljebb egy személyt fo
gadhatott be, könnyen érthetőleg nem a legnagyobb 
tetszéssel üdvözölte, s inkább a völgybe ereszkedett, 
ahol a törpe fenyő jobb menedékkel biztatta. Ezért el
búcsúztunk egymástól a holnapi viszontlátásig. Las
san elhalkultak a távozó léptei, csönd vett körül ét 
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csak a Varangyostóból fakadó patak egyhangú mor- 
molása törte meg a halotti némaságot.

Egyedül kuporogtam kemény fekvőhelyemen s 
elég időm akadt, hogy szemlélődéseimnek és gondo
lataimnak szabad folyást engedhessek. És dacára 
nyomorúságos helyzetemnek, nem merült fel bennem 
többé kicsinyhitüség. Túrám sikere felett való örö
möm, — mely nem csupán a sziklák, hanem az ele
mek legyőzetését jelentette — oly nagy volt, hogy 
minden más gondolatomat, minden más gondomat el
űzte és az elmúlt órák eseményei most diorámaszerüen 
vonultak el szemeim előtt. Azután elaludtam. Álmom 
mély volt, csak néha rezzentem fel, ha dideregtem. 
Midőn felébredtem, világosodott. Frissen talpra ug
rottam és az Antóniacsúcs szikláihoz siettem fel. Már 
messziről észrevettem a csákányt. Természetesen teg
nap mindenütt kerestük, csak ott nem, ahol keresnünk 
kellett volna. Csak saját csákányomat és szögeseimet 
találtam itt. Társam tehát valószínűleg már koráb
ban elvitte a magáét.

Gyors lépésekkel igyekeztem azután a Kisnyereg- 
hágó felé, melytől még jókora út választott el. 
Apró alakot fedeztem végre fel magasan felettem, 
mely lassan, kis szerpentinekben ugyanazon cél felé 
törekedett. Hangos kiáltásomra azonnal választ kap
tam. ö az, hű társam.

Vakitóan lobban fel az ébredő nap első sugara, 
pirkadó hajnali fény tör elő kelet felől a sziklafalakon 
át és rózsaszínű fény koszorúzza a megkövesedett ko
pár óriásokat. Óriási fáklya gyanánt tündöklik a Va- 
rangyostavicsúcsnak mindent felülmúló koronája, mig 
lenn a völgyben még mindig félhomály az úr.

Ifju napnak rózsás fénye, mennyire szivemhez 
szóltál Hiszen nékem is ifjúságom adta meg, hogy 
rózsás fényedben lássam azt a világot, mely most kö
rülvett, — hogy az ifjúságnak csak a szépetlátó, rózsás 
felfogásával szemléljem és értékeljem mindazon cse

6*
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lekményeimet és éleményeimet, melyek ebben a meg
kövült, kihalt világban lejátszódnak.

És ekkor örvendtem ifjúságomnak, örültem an
nak, hogy ifjú éveimben ismertem meg a hegyeket.

Mert mi különbség van azok között, kik férfi
koruk delén vagy ifjúságukban jártak először a he
gyek közt?

Az érett férfit higgadtság és megfontoltság jel
lemzik, az ifjút lelkesedés és ideálizmus. És amily 
távolság választja el egymástól a két gondolatvilágot, 
ép oly különböző az a kép, melyet e két felfogás kép
viselői maguknak a hegyekről és az alpinizmusról 
alkotnak.

Úgy hiszem, hogy annál, ki csak későbbi éveiben 
ismerkedett meg a hegyekkel, ott nyert impressziói 
lelkének egyensúlyában nagyobb Jelindulást nem okoz
nak. Távol áll tőlem, hogysem a közömbösségre cé
lozzak! Nem. Nem akarok senkit és semmit lekicsi
nyelni. Hanem azt hiszem helyesen ítélek, ha azt 
mondom, hogy abban a tiszteletben és csodálatban, 
melyet a férfi ez iránt az előtte feltáruló új világ 
iránt érez, lelkének megállapodott nyugalma fog visz- 
szatükröződni és a fölfedezett kincs megítélésében 
nem annyira rajongó lelkesedés, mint inkább nyu
godt higgadtság fogja vezetni.

És mily változatlanul őrzi meg ifjúkori benyomá
sait az, ki a hegyekkel, azok titkaival már fiatal ko
rában megismerkedett; nem tudja elenyésztem azokat 
múló évek sokasága sem.

Más nemzedék, más felfogás, más jellemek vi
lága ez. Az évek tovaszállnak — az ifjúból érett 
férfi lesz, majd nemsokára belepi fejét a dér. Az idő 
foga csak testén hagy nyomot, — lelke megőrzi ifjú
ságát, érzelmeinek lobogó lángja tovább ég, a magas 
hegyek között szerzett benyomásai jobban szivében 
szántottak mélyebb nyomot, mint agyában. Tettre, 
küzdelemre vágyunk, előttünk ideálok lebegnek, 
küzdünk utánuk, habár talán nem is léteznek és csak
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ami rajongásunkban élnek, — előttünk mégis a töké
letesség dicsfénye övezi őket.

Rajongó ifjúság alpinizmusa ilyennek látlak én 
Téged !

És felvetődhetik a kérdés : kiben él legneme
sebb virágzásában az alpinizmus, a hegyek szeretete 
ki számára hozza meg a legszebb örömöket?

Balgaság volna feleletet adnom, olyat mely ál
talános és mindenkire illik. Mert minden ember ön
magában egy kis, zárt világot alkot, minden egyes 
emberre külön kellene ítéletet mondani.

Mikor azonban akkoriban magam előtt láttam 
a hegyeket, csak egy vágy hatotta át lényemet: hogy 
az az ifjú hév, tettvágy és bátorság, melynek ma ha
tása alatt állottam, idők múltán is hű kísérőm legyen 
a hegyekben, ugyanoly rajongó, magasztos szeretet él
jen irántuk lelkemben, hogy a rabigába nem hajtotta 
őstermészettel vívott merész harcban szerzett öröm — 
míg erőt érzek karjaimban — soha ki ne aludjon szi
vemben.

Képeinkhez.
1. Varangyostavicsúcs a Nagytarpataki völgyből. A nagy- 

tarpataki völgy a Tátra főgerincében emelkedő Varangyostavi
csúcs (2424 méter) déli oldalán fekszik. A csúcs erre felé is 
tekintélyes falakban törik le, de ezek nem oly összefüggőek és 
magasak, mint az északi fal, A képen a hegy délKeleti és déli 
oldala látható; ezeken visznek fel a legkönnyebb útirányok a 
csúcsra. Balra a Varangyostavicsúcstól — ennek óriási tömege 
mellett szinte eltörpülve — a Keleti- és Nyugati Rovinkiszarv 
s a Vámkő sorakoznak egymás mellé.

2. A Varangyostavicsúcs északi fala. A Jaworowavölgy 
legfelsőbb omladékhalmairól látjuk igy a Varangyostavicsúcs 
északi falát utolérhetetlen formaszépségben. Jellemző, hogy a 
csúcstömeg mily számos oromra és toronyra van hasadozva. 
A hegy tulajdonképeni csúcspontjai a közvetlenül az északi 
fal felett kiemelkedő orompár : és pedig balra a főorom 2424 
méter, jobbra a kevéssel alacsonyabb nyugati mellékorom. A 
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falat jobbról (nyugatról) határoló — fent a Varangyostavi 
csorbába feltorkolló — hószakadék látható. Ennek túloldalán, 
jobbra az Antóniacsúcs (2386 méter), melyhez szorosan simul 
a Jaworowagerinc első toronycsoportozata.

3. A Jaworowavölgy. A Siroka oldalából az egész Ja- 
worowavölgyet áttekinhetjük. A háttérben vonuló gerincben 
balról jobbra sorakoznak: a Jégvölgyicsúcs nyugati gerincé
nek kifutói felett előugró Vöröstorony (2466 méter), a Fehér
pad és Vöröspad széles nyílásai által közrefogott Hegyestoronv 
(2356 méter); a középen a Varangyostavicsúcs (2424 méter) 
és az Antóniacsúcs (2386 méter) törnek a magasba, míg az 
utóbbihoz a soktornyu Jaworowagerinc csipkesora csatlakozik. 
E felett — egészen a képnek jobb szélén — a messze hátul, 
a Nagytarpataki völgy túloldalán emelkedő Bibircs (2492 m.) 
üti fel a fejét.

4. Kilátás a Kisnyereghágóról. A kistarpataki völgyet 
és a Jaworowavölgyet összekötő Kisnyereghágóról (2376 m.) 
a völgyek mindenikének hegykoszorujára nagyszerű kilátás 
nyilik. A képen az előtérben — balról jobbra — a Hegyesto
rony, a Varangyostavicsúcs és az Antóniacsúcs láthatók. A 
háttérben — közvetlenül a Hegyestorony felett — a Bibircs, 
tőle jobbra — még egy völggyel tovább — a Gerlachfalvicsúcs 
széles csoportja, mig jobbra az Antóniacsúcs felett a Tátra- 
csúcs emelkedik.

A képen jól áttekinthető a Varangyostavicsúcs északi 
falának útiránya, melyen itt leirt kirándulásunkat tettük, 
1908. augusztus 30-án. Úgy a főorom (bal) mint a nyugati 
mellékorom (jobb) egy-egy pillért bocsát alá az északi falban, 
melyek egy — fent a két orom közötti csorbába nyíló — sza
kadékot fognak közre. Útirányunk a Varangyostavicsorbából 
alányuló hószakadék torkollatából kiindulva először a jobb 
oldali pilléren vezet fel, majd erről balra betér a falszaka
dékba s ezt csakhamar elhagyva a baloldali pilléren egyene
sen a főcsúcsra visz fel. Hasonlóképen jól látható az Antónia- 
csúcsból kiinduló s a Varangyostavicsorba hószakadékát jobb
ról határoló, ivezett borda, mely messze alányulik a völgy 
omladékaiba; ezen jöttünk le az Antóniacsúcsról. Ettől a 
bordától jobbra fekszik az Antóniacsúcs tulajdonképeni északi 
fala, melynek megmászása már akkor szóba került közöttünk. 
E fal első átmászása 1911. augusztus 13-án sikerült Román 
öcsémnek és nekem. Nehézségei messze felülmúlták a Varan
gyostavicsúcs északi faláét.

A Varangyostavi- és Antóniacsúcs északi falainak váz
rajzát és útvonalainak leírását lásd a ,,Turistaság és Alpiniz- 
mus" III. évf. 7. számában.



Történelmi emlékek 
a Mecseken*

Irta:

Dr. Szönyí Ottó.





Történelmi emlékek a Mecseken 89

A Jakabhegy. A mánfai templom. A Márévár.

A Mecsek-Egyesület kiránduló tagjai jól tudják, 
hogy mind a három még a Mecsek pazar természeti 
szépségekkel bővelkedő pontjai között is előkelő he
lyet foglal el. A hozzávezető utakat, a legváltoza
tosabb panorámák kisérik s ha az utak végén nem 
várakoznának a túristára érdekes múltú történelmi 
emlékek, már a vándorlás közben szerzett tájképi 
benyomások is bőven jutalmazzák a gyaloglás fá
radalmait. Ámde e helyekre a történeti emlékek 
kedvéért is érdemes elmenni. Ép az a célja e sorok
nak, hogy a néma köveket beszédesekké tegye a 
nélkül, hogy monográfiákat nyújtanának s amikor 
a vándor megpihen a roskadozó falak tövében, em
lékébe idézhesse a múltak viszontagságait. Nem
csak a szemeink előtt feltáruló jelenségek szépségei 
keltenek bennünk hangulatokat, hanem a történelmi 
tudásunk is. Azokat ezekkel fokozhatjuk, színeseb
bekké tehetjük.

A Jakabhegy csúcsán, erdőkkel övezett tisz
táson, a vadászlak mögött romokat találunk, me
lyekről első tekintetre is leolvashatjuk, hogy egy 
nagyobb épülettömb maradványai. Ez volt a ma
gyar pálosok első kolostora, a 18. században pe
dig a remetéknek lakása. Épen e ténynek tudása 
adja kezünkbe a rom-épület szerkezetének kulcsát. 
A középkori szerzetesek négyszögalakban építették 
kolostoraikat. Négy épületszárny egy udvart zárt 
korul, melyben a kút állt. Az udvart rendesen egy 
oszlopos folyosó, az u. n. keresztfolyosó szegélyezte, 
a melyből az egyes helyiségekbe nyílt a bejárás. 
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Az északi épületszárny a templom volt, mely szen
télyével kelet felé nyúlott, A többi három épület
szárnyban voltak elhelyezve a házfőnök lakása, a 
szerzetesek cellái, a nagyobb közös helyiségek, igy 
a káptalani gyülésterem, az ebédlő, majd a ven
dégek, betegek, szegények szobái, könyvtár, esetleg 
egy kápolna a betegeskedők részére, a konyha, 
éléstárak és más olyan helyiségek a melyeket, a 
konkrét szükséglet indokolt. Szóval egy középkori 
kolostor olyan zárt egész volt, melynek élete befelé 
fordult. A kolostor körül azután a külvilággal köz
lekedő épületeket helyezték el, melyek jobbára 
gazdasági rendeltetéssel birtak, de gyakran ember
baráti célokat szolgáltak, mint a kórházak, a me
nedékházak és az utasok fogadói. Az egészet be
fogta a veteményes és gyümölcsös kert, melynek 
kerületén fal húzódott, nem ritkán tornyos erődít
ményekkel megszakítva.

Mindezek a jakabhegyi romok között is felta
lálhatok. A 30 méter hosszú déli frontnak nem egé
szen a közepén vágott kapuján belépve egy folyosó
szerű helyiségbe jutunk; ezen áthaladva, az ud
varra érünk, mely az egész elrendezés középpontja. 
Az udvar nem nagy, körülbelül csak 100 négyszög
méter. Kissé oldalvást van elhelyezve a kút, mely 
nem is nagyon mély ezen a közel 600 méteres he
gyen és kitűnő hideg vizet szolgáltat. Oszlopos 
nyilt keresztfolyosót nem találunk, a minek oka 
valószínűleg az udvar kicsisége és az, hogy a ko- 
lostorépitö pálosok elsősorban a feltétlen szükséges 
dolgokat építették meg. A keresztfolyosó pedig, 
oszlopos, árkádos kialakításában már díszítő jel
legű. De azért a szobákba vezető, keskeny, 2 m, 
széles zárt folyosó itt is az udvar körül van elhe
lyezve. Tehát a kolostorépités tipikus szabályát betar
tották.

Az udvar északi falán vágott ajtónyiláson át 
a templomba jutunk. 22 méter hosszú és 5.60 méter 



Történelmi emlékek a Mecseken 91

széles helyiség ez, melyet keleten a nyolcszög há
rom oldalából alkotott apsis zár le. Némely helyén 
vörösfesték nyomokat láthatni. A csúcsíves stílus 
korában építettek így s a kolostor keletkezésének 
történelmileg megállapított éve (1225.) összhangzás
ban van e stílus használatával e helyen. Az apsist 
kívül a sarkain támasztó pillérek erősitik meg, a mi 
szintén a csúcsíves stílus sajátsága, de egyúttal azt 
is bizonyítja, hogy legalább is a templom szentélye 
boltozva volt. A boltozat nyomását viszik át ugyan
is a pillérekre. Hogy meddig terjedt a szentély és 
hol volt elválasztva a néphajótól, azt mutatja két 
falvég (falpillér) a templom két hosszfalának majd
nem a közepén. Tehát a szentély körülbelül fele 
a templomnak. Ez igen természetes egy kolostori 
templomnál, a melyben a szerzetesek karimáikat vé
gezték. A szentélyben voltak egykor felállítva a pá
losok padjai, s az apsisban levő oltár előtt végez
ték szabályszerinti áj tatosságaikat, a nép pedig a ha
jóban foglalt helyet. A szentély déli oldalán van 
egy kis szűk helyiség, melybe kívülről keleten egy 
félkörives nyíláson léphetni be. Keskenysége miatt 
aligha használták sekrestyének, hanem valószínűleg 
bejáró folyosója volt a tőle délre fekvő négyszögü 
helyiségnek, a sekrestyének. A templomnak nyugati 
végén bizonyára volt orgonakórusa, ha nem is a 
középkorban, de legalább a 18. században, ennek 
tartom azt a helyiséget, mely nyugat felé fekszik. 
Mögötte még egy helyiség van. Talán imaszoba (ora
tórium) volt. A még fennálló falak magassága e 
részén nem nyújt elég támasztékot a helyiségek 
minősítésére s a mellékelt rajzon az ablaknyilásokat 
is épen ezen okból nem lehetett mindenüvé pon
tosan felrakni.

A keleti szárnyon, melynek nyugati hosszá
ban az említett folyosó húzódik végig, négy szoba
szerű helyiség látható. Ezek egyike a földszinten a 
sekrestye lehetett, mint említettem. A többiek, fő
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leg az emeletiek lakószobául használtattak, kettő 
pedig vendégszoba volt. A pécsi káptalani levéltár
ban levő leltár 1767-ből fölemliti e négy szobát és 
egyszerű butorozatukat is felsorolja, mely ágyból, 
asztalokból, székekből, és néhány képből állt. De 
ugyanezen leltár két déli és nyugati szobáról, to
vábbá ebédlőről, könyvtárszobáról, „családi szo
báról", konyháról és éléskamráról is tesz emlitést. E 
helyiségek egy része még felismerhető a romokban, 
így a nyugati szárnyon, melynek keleti hosszában, 
legalább egy darabig szintén folyosó húzódott, há
rom keskeny, folyosószerü cellát találunk, majd 
dél felé egy nagyobb szoba következik. A délnyu
gati sarkon szintén volt egy szoba és mellette ke
letről egy másik, melynek falain a boltozatok töveit 
ismerjük fel. Ez lehetett az ebédlő.

A kétségtelen megállapításokat megnehezíti az, 
hogy a közfalak épen a nyugati szárny több he
lyén ledőltek s a törmelékhalmok közt, melyeket a 
legmakacsabb iszalagfonadék borit be, nehezen lehet 
eligazodni. Ezen felül konstatálható, hogy az épü
let földszintje jó felében a föld alá került az idők 
viszontagságai következtében, e rész ablakainak csak 
a felső fele, vagy harmada látszik ki a földből. A 
nagyobb helyiségeknek egy vagy két ablaka volt, az 
ebédlőnek három. A templom déli falának három 
ablaka az udvarra nézett, északi falán is volt ere
detileg egy ablak, de azt később befalazták. Ugyanez 
történt északi ajtajával is, mely a hívek bejárata le
hetett, mert ezek nem mehettek a kolostoron keresz
tül. Az öszes ajtó- és ablaknyilások lapos ívvel van
nak boltozva.

A falazás magán a hegyen található termés
kövekkel történt, téglát nem találtam sehol. A fal
vastagságok 60—80 cm, között váltakoznak a falak 
szerkezeti jelentősége szerint. Ma a falak a föld színe 
felett maximálisan 5 méternyire emelkednek ki. A 
tetőpárkány már sehol sem látszik s különben is 
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nagy törések szakítják meg a falsikokat; kéménynek 
a nyomát a délkeleti sarokszobában leltem meg. Az 
épületszárnyak különböző mélységüek: a keleti 7.70 
méter, a déli 9.10 méter, a nyugati 9.50 méter. A 
déli főbejárat 1.50 méter széles.

A kolostort kimutathatólag keleten és délen ud
var veszi körül, melynek keritésfala a templom- 
apsisnak délről harmadik támasztópillérétől indul 
ki és 10.50 m. távolságban a keleti és déli kolostor
falakkal párhuzamosan halad. A délkeleti épületsa
rokkal szemben keletre belőle egy 4.45 méter hosszú 

C jrkrbhegyi RönöK?]
¿IDVflR



94 Dr. Szőnyi Ottó

falrész indul ki, mely valószínűleg a déli kolostor
falig terjedt és külön keleti rekeszt alkotott az ud
varból, A keritésfal, mely különben is csak cse
kély magasságban áll ki a földből, nyugat felé most 
a kolostor délnyugati sarkával szemben végződik. 
Hogy nyugat felöl, szintén meg volt ez udvar, azt 
meg lehetett állapítani. Észak felöl ugyanis még áll 
egy része a régi keritésfalnak.

A kolostortelepen kívül terült el a kert, mely 
szintén fallal, még pedig őrtornyokkal megerősített 
fallal volt övezve. Hogy nyugaton hol volt e fal, az 
ma már nem látható, de a templomtól északra circa 
60 méter távolságban már feltűnik és nyugatról ke
let felé húzódik mintegy 150 méter hosszúságban, 
aztán megtörik, délkeletnek halad, körülbelül 176 
méternyire keletre a templomapsistól kerek torony 
szakítja meg, melynek belső átmérője 4 méter,, fal
vastagsága 0.80 méter. Már csak a töve van meg. 
Aztán folytatódik a fal, majd nyugat felé megtörik. 
Törésének sarkában ismét egy kerek torony romjai 
láthatók, s ettől nyugatra, az itt már nyugat felé hú
zódó fal megszakítása gyanánt egy másik, melyhez 
egy dongaboltozatu helyiség van hozzáépítve. Ren
deltetése ismeretlen. E tornyon túl nyugat felé a fal 
már elpusztult. A biztonság az erdei magányos ko
lostor körül nem lehetett hajdanában valami nagy, 
hogy igy meg kellett erősíteni.

A falövezte kertben, a kolostortól keletre volt a 
halastó, egy földbe ásott kerek medence, mely ma is 
jól látható. Vizét egy kővel kirakott csatorna közve
títésével egy másik kutból kapta, mely a kolostori 
előudvar délkeleti sarkától 16 méternyire van. A ha
lastó partján remek, öreg szelidgesztenyefa áll, a 
múltak emléke gyanánt.

Ennyi áll fenn a jakabhegyi kolostori telepit- 
venyből. Koller, Szentkirályi és Zákonyi kutatásai 
alapján történetét a következőkben rekonstruálhatjuk.

Valamint hazánk más vidékein, úgy a Mecsek 
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hegységben is éltek remeték már a kereszténységnek 
hazánkban való megalapításakor, A mecseki reme
téket a burgundi származású Bertalan pécsi püspök 
(1219—1252.) összegyűjtötte a jakabhegyi, úgy lát
szik általa épített kolostorban s nekik szabályokat 
irt elő, melyek ma is megvannak s általános uta
sításokat tartalmaznak az imáról, elmélkedésről, 
böjtökről és más szerzetesi kötelességekről, az egyes 
áj tatosságok végzésének időpontját azonban nem je
lölik meg. Ez 1225-ben történt, amint Roller kimu
tatta. Már 1234-ben földet vesznek a „Szent Jakab 
remetéi“, Bertalan 1252-ben lemondott a pécsi püs
pökségről, hazament Burgundiába, hol mint cluny-i 
szerzetes 1253-ban meghalt. A remeték támasz nél
kül maradtak, főleg a Bertalan püspök által a püs
pöki birtokból kihasított területeiket fenyegette az 
elvétel veszélye. A veszélyt az alapitó Bertalan után 
priorrá, a kolostor főnökévé választott Antal hárította 
el, az által, hogy az uj pécsi püspöktől, Achillestől 
(1252—1253.) kieszközölte a kolostor birtokainak vég
leges kijelölését és biztosítását. Achilles erről szóló 
oklevele 1252. december 28-án kelt. Megerősítette 
ezt 1332-ben Mihály prior kérésére László pécsi püs
pök. (1312—1346.)

A mit a jakabhegyi remeték elkezdtek, a szer
zetesrenddé való átalakulást, azt Özséb esztergomi 
kanonok, remete végezte el 1250 körül a Nyerges- 
Újfalutól 2 órányira fekvő déli földön alapított ko
lostorában a jakabhegyi kolostor fővel egyetértőleg. 
Megalapította a pálosok rendjét. Első regulájuk a 
Bertalan püspök-féle volt. Csak 1309-ben létesültek 
a pálosrend Rómában is jóváhagyott constitutioi.

A jakabhegyi romokból csakis a templom szen
télye tekinthető az alapítás korából valónak, a többi 
épületmaradvány a 18. századból ered, de bizonyára 
az eredeti kolostorberendezés alapvonalain épült fel. 
A telepitvény a török hódoltságig állott fenn épség
ben a pálosok birtokában. A hódoltság megszűnése 
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után 1710 és 1720 körül a templomot még lehetett 
használni búcsú járások alkalmával, a kolostor azon
ban romokban hevert. E romokra építette fel Fonyó 
Sándor, pécsi nagyprépost 1745-ben a mai romokban 
látható egyemeletes kolostorépületet, a melybe újból 
remetéket helyeztek el, kik már 1732-ben jelentkez
tek a Jakabhegyen. De ezek a remeték nem a pálo
sok voltak, ök ismételt kísérleteik dacára nem tudták 
visszaszerezni ősi házukat. Az uj remeték jobbára vi
lági emberek voltak; a pécsi káptalan, a Jakabhegy 
birtokosa telepítette le őket ide. Fonyó nagyprépost 
különösen pártolta őket s egyideig maga is lakott ko
lostorukban. 1780 után a remeték szétoszlottak, II. 
József megszüntette társaságukat. Ingóságaikat el
árverezték 1786-ban s ugyanakkor svábokat akartak 
odatelepiteni Lapáncsáról. A kolostorba a káptalan 
egy erdőőrt és egy kertészt helyezett el. A templo
mot tovább is használták, az orgonát azonban 1788- 
ban Ráczvárosra vitték. 1812-ben a kolostorról a cse
réptetőt leszedték s vele a rongált tetejű templomot 
fedték be, mig a kolostor zsindely-tetőt kapott. Az 
épületeket lassanként megfosztották berendezésüktől, 
az egyházi ruhákat plébániatemplomoknak ajándé
kozták, a templomban még álló egyetlen oltárt a 
Ráczvárosi templomba vitték 1817 körül, a haran
gokat Kővágószőllösre és Ráczvárosra. A mellék
épületek ekkor már romokban hevertek, anyagukkal 
a ráczvárosi börtönt építették. Végre 1818 körül a 
káptalan leszedette az épületek tetőit s ekkor meg
indult a pusztulás. 1822-ben már az erdőőrt is Cser- 
kutra költöztetik a rablók háborgatásai miatt s ugyan
akkor telepitik be a cigányokat.

A gyönyörű részletekben bővelkedő Mélyvölgyön 
áthaladva, a Magyarszék felé vivő országuttól délre 
találjuk a romantikus mánfai templomot. Mánia 
községe még legalább 10 percnyire van ide. A ha-
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talmas fák árnyékában megvonuló templomnak csak 
a tornya integet az országút felöl közeledő felé. A 
templom történetéről okmányok nem igen beszélnek. 
Annyit említ egy 1742, évi irat, hogy Vasányi István 
remete alamizsnapénzekből restaurálta és Szűz Mária 
mennybemenetelére felszenteltette. Ma Gyümölcsoltó 
Boldogasszony tiszteletére van szentelve, A miről az 
okmányok nem beszélnek, azt a templomról magáról 
lehet leolvasni, t, i, keletkezésének hozzávetőleges 
időpontját és viszontagságait,

A templom teste téglányalaku, hátul jobb oldal 
felé az egyenes fallal záródó dongaboltozatu szentély 
kapcsolódik hozzá, elül a szentéllyel szemben a to
rony áll ki a homlokfalból. Tehát sem a szentély, 
sem a torony nincsenek a hajó középső tengelyében. 
Ezt a körülményt nem lehet az építő szeszélyének 
tulajdonítani, hanem annak, hogy a hajó eredetileg 
keskenyebb volt s ekkor a tengelybe estek a torony 
és a szentély, A bejárat ekkor vagy a tornyon ke
resztül vezetett vagy az egyik oldalfalon volt. Mikor 
aztán a hajót bal felöl kiszélesítették, a bejáratot a 
toronytól balra a homlokfalba vágták bele, mert az 
most már elég széles volt ehhez. Hogy ez igy történt, 
mutatja a kapu csúcsíves alakja s az a három tá
masztópillér, melyet az uj falhoz építettek hozzá. A 
másik, eredeti hosszfal és a torony a román stílus két
ségtelen jeleit viselik magukon, ellenben az újítások 
már a csúcsíves stil szellemében történtek. A jobbol
dali falon jó magasan három keskeny félkörives záró- 
dásu ablaknyilást látunk, melyeknek béllete be és ki
felé tágul. Van ugyan e falon még egy csúcsíves és egy 

glanyalaku ablak és egy mellékajtó is, de ezek bi
zonyara későbbiek amazoknál.
Ai torony meg épen jellegzetes felépítésű kecses 

alkotmány. Négyszögü alaprajza van. Alulról felfelé 
haladva a következő nyílások törik át oldalfalait:

 keskeny lőrésszerű lyukak, majd hengeroszlopocská- 
val kettevalasztott, félkörives nyilt ikerablakok, fel- 
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mén domború hajlás adja meg stilisztikai ismertető
jeleit. Vörösre van festve, persze nem bizonyos, hogy 
mindig festve volt-e.

Rómer a templom építési korát a 13. századba 
teszi és átmeneti stílusúnak tartja. Bizonyára helye
sebb az átmeneti stílus helyett, mely azt tételezné 
fel, hogy a csúcsíves kapu és a torony egy időben 
készültek, a 13-ik század, vagy tán már a 12-dikben 
történt eredeti román építésnek a 14. vagy 15. szá
zadban csúcsíves elemekkel való kiegészítését fel
venni.

A Márévár romjai Pécsről erős gyaloglással, 
vagy Hosszuhetényig vasutazva 5—6 óra alatt elér
hetők, Utunk a Baranyai Svájcon visz keresztül, akár 
az egregyi völgyet, akár a Csurgót érintő, hegyvöl
gyet átszelő irányt választjuk, A várromok meg épen 
regényes ponton, hegy csúcsán, erdő mélyén állanak. 
Most csak a madár röpülése zavarja meg a körülötte 
borongó csendet, pedig hajdan pezsgő élet folyt e kör
nyéken. Márévára már 1316-ban jelentkezik az ok
mányokban. Ekkor Károly Róbert király, Kőszeg alatt 
Bogár Istvánnak adományozza jutalmul a királynak 
nyújtott hadi segítségért; azelőtt valószínűleg királyi 
vár volt. Már 1347-ben Becsei Töttös és Vesszős 
kezére jut elzálogosítás révén 1358-ban pedig két 
család osztozik a váron. Az osztozkodás alkalmával 
felsorolják mindazt, a mi a várhoz tartozott. És pedig: 
a boid. Szűz tiszteletére emelt kolostor és harangto
rony, a szent Margit Szűz egyháza, a szent Kereszt 
egyhaza, a palota, a víztartó. A Gunyafiak és Bátmo- 
nostoriak között váltakozik a vár és a hozzátartozók 
birtoka a 15. század végéig. 1505-ben már a Kisvár-
 adiak vagy Várdaiak kezén találjuk Bátmonostori

 Töttös László utáni öröklés címén. Hogy ezután mi 
történt vele, nem tudjuk. Azt sem, hogy mikor indult 
pusztulásnak.

7*
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Márévára egy terjedelmes birtoktestnek volt a 
középkorban középpontja. Nem Baranyához, hanem 
Tolnához tartozott. Valahol a környékén lehetett 
Máré község, mely vámszedési joggal bírt. Ezenkívül 
1466-ban a következő helyeket találjuk a márévári 
birtok körében: Hodács, Sátorkő, Malafalva, (Mihala- 
falva), Kompotfalva, Jánosi, Battyán, Ábel, Puszta- 
és Felső-Fonyászó falvak, Racza, Czikó és Boros
tyán puszták. Jánosi és Battyán kivételével mind el
pusztult. A várurak nem tartózkodtak állandóan Má- 
révárában, hanem várnagyaik, ök bizonyára csak va
dászni jártak erre.

A régi dicsőségből egyedül a vár tekintélyes 
romjai maradtak fenn; a kolostor, templomok el
pusztultak. Talán a várhegy tövében fakadó forrás 
mentén látható csekély faltöredékekben sejthetjük 
nyomukat.

A völgyben álló menedékháztól a tenger színe 
felett 354. m.-nyire emelkedő várhegyre felkapasz
kodva, bukkanunk rá a magas fák között elrejtőző 
várromokra. A keritőfalak körül a hegy lejtőjén 
több helyen falmaradványokat veszünk észre. Ezek 
az előbástyák és sáncfalak lehettek. A csúcsra érve, 
a déli várfal előtt állunk, melyen egy nagy töredékes 
nyílás van. Előtte szinte függnek egy ablaknyilás bol
tozati kövei. Mihamar lefognak zuhanni. Belépve a 
nyíláson egy most a hiányzó tetők miatt udvarszerü- 
leg ható, szabálytalan ötszögü, fallal bekerített terü
letet látunk magunk előtt, melynek talaja hepehupás, 
tele van törmelékkel, lezuhant kőrakásokkal. A ke
rítő falak tekintélyes magasságban, 7—9 méternyi ma
gasságban állanak még. Legépebb a balkéz felöli, 
mely a környékbeli rétegesen hasadó kőből van rakva 
nagyon szép egyenes síkban. Jobb kéz felöl a fal 
szögbe törik, A szögleten túl egy szabályos kerek 
dongaboltozattal födött, elül, hátul nyitott 8.50 m. 
hosszú és 4.50 m. széles és 2.60. m. magas helyiség 
támaszkodik a kerítő falhoz. Belépve ide, a köze



Történelmi emlékek a Mecseken 101

pén mély gödröt látunk, mely fantáziánkat többféle
kép izgatja. Először betömött kútra gondolunk, 
majd rejtett földalatti folyosóra. Pedig kár izgul
nunk, mert ezt a gödröt kincskeresők ásták. Mikor 
1912 májusában láttam, félig tele volt belehányt kö
vekkel. Az alaktalan kövek között egy faragottat fö- 
döztem fel, mely arról tanúskodott, hogy a várat va
lamikor Hollós Mátyás király korában az akkori idők 
stílusában vagy átalakították, vagy díszítették. A fa- 
ragvány ugyanis a renaissance-stilus két díszítő ele
mét tüntette fel, a tojás és levél sort. Sajnos, mikor 
néhány hónap múlva eljöttem a kőért, a gödörből min
den kő ki volt hányva, benne ágakból összerótt létra 
állt és a faragvány — nem volt megtalálható, dacára 
a leggondosabb kutatásomnak. Szerencsére lerajzol
tam,

A boltozatos helyiség rendeltetésére nézve 
kombinációkba lehetne bocsátkozni, de az eredmény 
kétessége miatt jobb azoktól tartózkodni. Szomszéd
ságában még néhány faltöredék mered ki csekély ma
gasságban a földből, egyiken boltozati iv is látható. 
E helyütt bizonyára összefüggő épület állott. Egy ala
pos, szakszerű ásatástól lehetne felvilágositást nyerni 
erre nézve. Persze a törmelékeket előbb el kellene 
hordatni, a növényzetet pedig, például a falakba be
gyökerezett fákat, ki kellene vágatni, a mi nagy munka 
lenne és költséggel járna,

 .A boltozatos építmény mögött ismét egy nagy 
gödör tátong, mely a kígyóknak tanyája. A mi- 

kor én néztem , egy jókora példány sütkérezett az 
egyik kőrakáson. A gödör majdnem az északi falig 
nyúlik, melynek ablaknyilásán kitekintve látjuk, hogy 
a fal  előtt egy félkör alakú sánc fekszik. Alighanem
egy felkoralaku toronytoldalék maradványa.

Ha kívülről járjuk körül az ötszöget alkotó fal
romokat, megfigyelhetjük az építkezés módját, A 
majdnem 2 méter vastag kerítő falak szögbetörésein 
pompásan faragott kockaköveket találunk, a falak 
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teste azonban rétegesen rakott terméskő. Ismert fa- 
lazási módja ez a középkornak. Elvétve egy-egy 
téglára is akadunk a kőtömegekben. Különben a falak 
mindenütt simák, párkánynak, vagy másféle tagozás
nak nem találjuk nyomát. Mindössze a nyugati fal 
van még áttörve egy ablaknyilással és az északkele
tihez egy kívül 4 m., belül 2.10 m. átmérővel biró, 
0.90 m. vastag falu, félköralaku, toronyszerű toldalék 
járul, mely aligha épült a keritőfalakkal egy időben, 
mert fala ebbe nincs bekötve. Négy, 12. cm. átmérőjű 
kerek lőrés töri át, melyek szintén a későbbi építés 
mellett szólnak.

A romok méreteiből arra következtethetünk, hogy 
Márévára nem volt jelentős erősség, inkább csak 
egy megerősitett kastélynak tekinthetjük, mely a me
redek lejtésű hegyen őrszem gyanánt állott. Az öt
szög leghosszabb fala 31 m., ezzel szemben van egy 
29 méter, aztán egy 19 méter és két 11 méteres (a 
bejárati és jobbra tőle). Kár, hogy a falai körül fel
növekedett fák miatt át nem tekinthetjük e romokat, 
sőt még egy fényképi felvételben sem lehet megörö- 
kiteni azokat. Még kevésbbé élvezhetjük a bizonyára 
fönséges panorámát, mely itt feltárulna, ha a fák csú
csai el nem födnének mindent, még a falak tetejére 
felkuszó előtt is.
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Nehéz szívvel búcsúztam 1910 nyarán az Ortler 
Alpesektől. Szebbnél-szebb jégtúrák emlékei kötöttek 
hozzájuk, ismerősök voltak már előttem az évezredes 
jégárak végső maradványait őrző hegyórjások, szé
lesre taposott, kicsiszolt völgyeik. A hegymászó szíve 
azonban nem tud betelni a hegyek szépségeivel. Foly
ton új tájak, új vidékek után vágyik, hogy küzdelemre 
keljen ismeretlen hegyekkel és messsze a világ zajától 
e megtisztult légkörben örüljön lelke korlátlan sza
badságának, végtelen nyugalmának.

A Pala Dolomitok felé tartottam az Ortlerből 
jövet. Augusztus 24-én már a Rollehágóról csodáltam 
őket néma alázattal. Mi valék én hozzájuk ? eget os
tromló fenséges alakjukhoz ? Nyomasztó érzések fog
tak el, lesz-e erőm velük is győzedelmes harcra kelni? 
Pedig úgy vágytam oda fel hozzájuk a magasba a 
Cimone tornyos homlokára, a kettős ormú Sass Maor 
völgy felé dűlő merész csúcsaira.

Az első pillantásra megszerettem a Pala Dolo
mitokat. Volt benük valami rokonvonás, mely hazám 
legkedvesebb hegységére, a Magas-Tátrára emlékez
tetett. Egységesen, megszakítás nélkül húzódott vé
gig tömegük dél felé, elöl vezette a sort a Cimone della 
Pala sugár, égbetörő alakja, legvégül bezárta azt a 
Sass Maor, melynek tornyai elválhatatlan örök ba
rátok gyanánt simultak egymás mellé. Sárgás törme
lékhalmuk végén, a fenyves sötét tömege húzódott 
le San Martino di Castrozza hoteljéhez, mintegy véd
ve azt, a kőgörgetegek pusztitó csapásai alól.

Ide vezetett bennünket is utunk a Rolle-hágóról. 
Meglehetős késő volt már mikor szállásunkon a Hotel 
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Tofolban elhelyezkedtünk, — de sietve raktuk le nehéz 
zsákjainkat, hogy még gyönyörködni tudjunk a Pala- 
Dolomitok ragyogó pompájában. Ki tudná azt a szín
pompát leírni, azt vászonra vetni, mit a búcsúzó nap 
utolsó biborsugarai odacsókolnak a Cimone déli falára, 
a Rosetta, Pala di San Martino, Cima di Ball hatalmas 
ormaira. Giovanni Segantini, te halhatatlan mester, 
ki műveiddel örökre beírtad nevedet a művészet arany
könyvébe, miért nem tudtad te sem lefesteni a dolo
mitokat a hajnal rózsás pírjában, a déli nap tikkasztó 
tüzében és az alkony bánatos bíborában?

Nem jöttünk végleges programmal San Martino di 
Castrozzába. Minden attól függőt, mennyire tudjuk 
elviselni a kimerítő jégtúrák fáradalmait. A Cimone 
della Palat azonban sehogysem akartuk elhagyni: első 
túrának mégis túl nehéznek találtuk. Még egyszer 
végigfutott tehát szemünk a csúcsokon s a legvégén 
talált pihenőt. Az esti szürkületben, misztikus elhagya- 
tottságban tornyosultak ott a Sass Maor tornyai.

Az ébresztő első csengésére talpon voltam más
nap és az ablakhoz siettem. Csillagfényes volt az ég
bolt, tisztán vált el a csúcsok sötétjétől; a völgyek
ben lomhán húzódott meg a szürke köd. Kitártam abla
kunk mindkét szárnyát, hogy az üde friss hajnali le
vegő betöltse kis szobánkat, kiverje a pilláinkra ólom- 
súlylyal nehezedő álom utolsó maradványait. Az ét
teremben dacára a korai időnek sikerült meleg reggelit 
kapnunk s felszerelve zsákjainkat, melyekben a gum- 
mikabáton, mászócipőkön és köteleken kívül semmi 
sem volt, némi ennivalóval útnak indúltunk. Négy óra 
után néhány perccel, a mély álmát alvó San Martino 
di Castrozza elhagyott útjain, csak hármunk szöge
seinek kopogása zavarta meg a néma csendet.

Kis társaságunk azonban csak rövid ideig maradt 
együtt. Hruby Ede nem tartott velünk, hanem a Roset- 
tára ment, hogy onnan azután a Val delle Comellén 
leereszkedve átkeljen a Palan és a Nuvollaon keresz
tül jusson el Toblachba. Barátságos kézszoritással
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váltunk meg a kedves baj társtól s ketten Jordán Osz
kár barátommal reátértünk az ösvényre, mely gyö
nyörű tisztásokon, sötét fenyveseken át a Val di Roda 
felé vezetett. Egyenletes, lassú meneteléssel haladtunk 
tovább, akár fel, akár le vezetett is az ösvény. Zugó 
patakok szelték át itt-ott, az ő folytonos zenéjük adott 
hangot egyedül az itt honoló csendnek. Néhol meg
nyílt a fenyves sűrűje s mi kíváncsian tekintettünk be 
a magas völgyekbe, a Pala di San Martino gyönyö
rűen iveit csúcsára, a Cima di Ball várszerüen csip
kézett ormára. Közel három órája vándoroltunk már, 
ösvényünket csak a zöld gyepbe taposott sárgás kí
gyózó vonal jelezte. Kevesen járnak erre — pedig ha 
van csúcs, mely megérdemli a látogatottságot, úgy a 
Sass Maor azok közé tartozik.

A mindinkább ritkuló erdőben végre kezdtek fel
tünedezni célunk körvonalai. Csak a legfelsőbb kie
melkedést láttuk, a többit hamúszinü köd takarta. 
Egy óriás fenyő alatt letelepedtünk kora reggeli pi
henőre, — és látni szerettük volna innen szemtől 
szembe csúcsainkat. Soha sem felejtem el ezt a képet, 
melyet innen nyújtottak. Félelmetes arányokban bon
takoztak ki falaik, szinte rejtélyt adva fel bámulóinak, 
hol lehet e szédületes falakon felhatolni, hol talál 
rajtuk nyugodt pihenőt a kúszásban kifáradt hegy
mászó? A hegyek között azonban immár megszűntek 
a rejtélyek. — Tudtuk mi is jól Sass Maor, szikla
páncéllal övezett testednek hol van az Achilles sarkal 
Fel voltunk szerelve a modern hegymászó minden se
gédeszközével s kezünkben a könyv elmondotta, hol 
közelítsünk meg, ha tetődről akarunk diadalmasan le
pillantani a völgybe.

Közelünkben a Sopraronzi alpesi tanyán pász
torok foglalatoskodtak juhok fejésével. Olaszul kö
szöntöttek bennünket, szóltak is néhány szót, de nem 
értettük meg őket s barátságosan intve nekik, folytat
tuk utunkat az ismét ködbe burkolódzó Sass Maor 
felé. Völgyünk enyhén emelkedett, — egy kis ös
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vény nyomait követtük benne, mely elveszett időn
ként a törmelékben és a törpefenyő között. Mind job
ban közeledtünk a Sass Maor lábához és annak dél
nyugati, sötét fekete sziklafalai alatt húzódó széles 
sziklapadon kapaszkodtunk ama csorbához, mely a 
Sass Maor nyugati csúcsa és a Cima Cimedo között 
fekszik. A csorbából északnak fordultunk. Itt már a 
Val Pradidale völgyében jártunk. Egy irányt követ
nek itt az összes hegymászók, kik a csúcsra töreked
nek. Meglátszott a törmelékbe jól kitaposott ösvényen 
is. Érdeklődésünk folytonosan fokozódott, hol van a 
beszállás helye a híres kuloár, mely a tornyok közé 
vezet. Minden figyelmünk a baloldalt sötétlő, fan
tasztikusan áthajló, majd repedésekkel sűrűn átszelt 
sziklafalnak szóllott.

Ösvényünk felett végre egy mély szakadék vonta 
magára pillantásunkat, mely alsó végében leszakadt 
és itt széles, befelé mélyedö tágas barlangot alkotott. 
A leírás szerint itt volt a beszállás helye. Szerpenti- 
nes vonalakban emelkedtünk fel a törmeléken s a 
barlang szája fölött fekvő számos üvegcserép, meg 
más maradvány élénken igazolta, hogy helyes nyomon 
vagyunk.

A szakadék, mely fölöttünk a magasba vezet, a 
Sass Maor két tornyát választja el egymástól. Ezek 
közül a keleti a magasabbik (2812 m.) mely San 
Martino di Castrozza felöl gyönyörű csúcsos alakot 
mutat, a nyugati a hirneves Cima della Madonna 
(2767 m.), mely alúlról nem oly imponáló s olyan
nak tűnik fel, mintha teteje le volna ütve. Nehézség 
szempontjából a Cima della Madonna az u. n. Wink- 
ler-résen át — melyet azonban felfelé a legritkább 
esetben szoktak végigmászni, — jóval felülhaladja a 
keleti ormot, a tulajdonképeni Sass Maort,

Soká vizsgáltam nagy gonddal a szakadék letö
rését. 15—20 méterrel fekszik az felettem, alatta az 
említett barlang. Jobb oldalt a barlang szája mellett 
van ugyan egy kéményszerü áttörés, de az alúl oly 
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széles, hogy terpeszkedni benne nem lehet, felül pe
dig áthajlik. Csak egy úton lehet a barlang fölé, a 
szakadék kezdetéhez kerülni. Ha baloldalt a falat bal
ról jobbra húzódva felfelé tartó irányban végig mász- 
szuk. Siker esetében nyitva az út egészen a csorbáig 
a tornyok közé.

Szögeseink a hátizsákba kerültek, fonottalpu 
cipőt váltva megkezdtem a munkát. Elsőizben nyúl
tak kezeim dolomit sziklához. Szokatlan volt minden 
fogás, minden lépés előttem, — ki gránithoz valék 
szokva. Az aprószemü éles kőzet sértette kezeimet, 
apró dudorodásokat, keskeny repedéseket kellet meg
ragadnom, hogy a meredek falon tovább juthassak. 
A törmelékről egyenest emelkedtem addig, amíg a fal 
meredeksége engedte. Mintegy 15 méter után nem 
tudtam tovább jutni s jobbra kellett tartanom, ahol egy 
méternyi távolságban tőlem a sziklákat tagozottabb- 
nak és jobban járhatónak találtam. Igen, de hogy 
jussak oda át. A fal itt majdnem függőleges volt, csak 
egy tenyérnyi széles dudorodás látszott rajta s az is 
lefelé hajlott. Nem tudtam rászánni magam, hogy erre 
az oly bizonytalannak látszó lépésre bizzam magam. 
Sokat kísérleteztem, hogy jussak át; ujjaim már fájtak 
az érdes kőzet fogásától és dermedni kezdtek a hideg 
sziklák érintésétől. Ha valaha elfogott a kétkedés, 
hogy vájjon tovább juthatok-e, úgy az e helyen tör
tént. Jordán Oszkár ki alattam állt, erősen biztatott, 
hogy tegyek próbát, — mászócipőm a dolomitra más
ként tapad, mint a gránitra. Elhatározott lépéssel rá
álltam a kiugrásra, ujjaimat vékony repedésekbe szo
rítottam, még egy terpeszlépés és biztos talajon áll
tam. Csodálkozva pillantottam vissza. A kis kiugrás, 
— melyre gránit esetén nem léptem volna rá semmi 
esetben sem, mert lecsúsztam volna róla, — úgy 
megtartotta mászócipőimet érdes kőzetével, mintha 
lábam gyökeret vert volna rajta. Óvatosan tartottam 
tovább s végre elértem a szakadék elejét. A barlang 
fölött állottam széles törmelékterrasszon.
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A szakadék lépcsős terraszokban törik le és egy- 
egy ily kisebb letörés megmászása is többé kevésbbé 
fáradságos volt. Ahol szorosabbra húzódnak egymás
hoz a falak, — úgy hogy a napfény sem jut a mélybe, 
ott kövecsekkel borított sötétszürke hó feküdt. Óvato
san kellett másznunk a talajt fedő mozgó törmelék 
miatt is, mely óvatatlan lépés folytán sűrűn gurúlt 
lefelé. Közel a hágóhoz, bal oldalt felettünk, a Cima 
della Madonna szédületes déli fala, melyen Philli- 
more angol hegymászó, a hírneves Bettegával egy ké
ménysorozaton át új utat fedezett fel a csúcsra. A 
Sass Maort és Cima della Madonnát elválasztó ge
rinccsorbába közvetlenül nem juthattunk fel, mert a 
szakadék alatta szintén letörik, azért kissé jobbra ke
rülve érjük el ismét a szakadék folytatását és nemso
kára bennt állunk a szorosban.

Nem tudtam betelni sokáig a lebilincselő látvány
nyal, melyet a baloldalt emelkedő Cima della Ma
donna északi letörése nyújtott. Olyan az, mintha le 
volna metszve: nyílegyenesen vezet fel rajta az alig 
emberderék szélességű 30 m. hosszú Winklerrés. Georg 
Winkler a csodásképességü ifjú hegymászó 16 éves ko
rában óriási energiájával erre csikarta ki útját a 
csúcsra, melyet addig megmászhatatlannak tartottak. 
Micsoda tetterő, energia lakozott e gyermek férfiban, 
kit kortársai is végtelenül becsültek, kinek emlékét a 
néhány év előtt megjelent „Empor“-ban a leghirne- 
vesebb alpinisták és alpin írók ünnepelték. Emlékére 
szenteltek sorokat, mert Georg Winkler ifjú kora vi
rágában tűnt el az élet útjáról. „Bérei sas, mely a 
nap felé szállt; a tettek embere, nem olyan ki céltu
datos erő nélkül kél harcra", ez volt Georg Winkler, 
A vallisi Weisshorn jégpalástján sodorta el a lavina 
nyomtalanul és még most is ott fekszik valahol ifjan 
mosolygós ábrázattal, jégcsákányát marokba szorítva 
a fehér halál ölelő karjai között ....

A jobboldalt emelkedő Sass Maornak nem volt 
ily elriasztó külseje. Könnyű sziklákból álló gerinc 
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húzódott rajta faláig, mely azután szinte járhatatlanúl 
felszökött, de jobbra tőle járható párkány vezetett ki 
a délnyugati falba. Ezt a falat azonban egész terje
delemben végig nem pillanthattuk. A hegymászó az 
impressziók embere: ha céltudatos terv nélkül indul 
útnak, úgy könnyen lehet rá külső eszközökkel is 
hatni. így voltunk mi a Sass Maorral is. Otthon még 
mind a két toronyról beszéltünk; első sorban termé
szetesen a Cima della Madonnáról. Mikor itt voltunk: 
a Sass Maorral akartunk előbb megpróbálkozni, mely 
rendes utján valamivel könnyebb és ha ez sikerült, még 
elég időnk marad átmenni a Cima della Madonnára, 
Az óramutató 11 felé járt, úgy hogy tényleg nem kel
lett nagyon sietnünk. Folytattuk tehát utunkat a Sass 
Maor felé.

Jól ítéltünk: a gerinc nem adott semmiféle gon
dot. Amint azonban a fal felé közeledtünk, annak 
nagy meredeksége és gyanúsan sárgás kőzete, mi nagy 
törékenységre mutatott, eltérítettek az egyenes irány
tól. Keskeny szegélyeken tértem lassan kifelé a dél
nyugati falba. Amit itt láttam az sem volt a legbiz
tatóbb. A fal nem volt túlmeredek, kitettségéhez 
azonban szó sem fért. Szédületesen szakad az le a 
Val Pravitaléba. Még örültem neki, hogy ezt a letö
rést nem láttam, mert a csúcstömbje szög alakban ha
jolt hozzá, A kövecsek azonban, melyeket kezeimmel 
tova hajítottam, óriási bukfencet vetve repültek ki a 
meredély fölé. Hangjukat, felütődésük visszhangját 
hiába vártam. Azt mondhatnám, hogy a fal tagolt
sága azt a látszatot keltette bennem, mintha tenyér
nyi széles, megszámlálhatatlan, milliónyi kis lépcsőt 
helyeztek volna el egymás mellett és egymás fölé a 
csúcsig. A legnagyobb óvatosság kifejtése mellett 
kúsztam egyik ilyen apró fokról a másikra, folyvást 
arra törekedve, hogy magasabbra jussak, egyúttal el
érjem a csúcs esésvonalát, ahol egyenest kell felka
paszkodnom. Jordán a legnagyobb figyelemmel kisérte 
mozdulataimat és én is habár kezdetben nem is 
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mindjárt, később annál nagyobb nyugalommal vártam 
be az ő feltétlenül biztos, nyugodt mászását. Ily he
lyeken, — ahol a kötélbiztositás csak problematikus 
— a megbízható jó barát fél sikert jelent. Nem is ké
telkedtünk abban már most, hogy sikerül a csúcsot 
elérnünk.

Változatlanul másztunk folyton az előbb leirt 
módon és szinte észrevétlenül emelkedtünk maga
sabbra. Folyton összehasonlításokat tettünk a Cima 
della Madonnával, mekkora távolság választ el cé
lunktól. Már ráláttam a szomszéd csúcsra, mikor fe
lettem váratlanul hangokat hallottam. Úgy látszik 
valaki megelőzött? — de honnan, ez volt most ér
deklődésünk tárgya. Csendesen leszóltam Jordánnak, 
hogy meglepjük az idegeneket. Szinte hangtalanul, 
mint a macskák kúsztunk feljebb. Már alig néhány 
méternyire felettem hallom az ismeretlenek beszédét. 
Nem vettek észre. Megragadom két kézzel fejem fe
lett az utolsó fogást, még egy erőteljes húzódással 
támaszba kerülök és hangos: „Guten Tag“-gal rákö
szöntök a meglepetésükben egyhamar szóhoz sem jutó 
hegymászókhoz. Egy berlini turista és olasz vezetője 
voltak az idegenek, kik a Pravitale menedékházból 
indultak el és Normann-Neruda utján, mely északról 
vezet fel, mászták meg a csúcsot.

Kölcsönösen elmondottuk egymásnak éleményein- 
ket. ök a maguk útját dicsérték, — amely tényleg 
nehezebb volt a hegyi kalauzok megállapítása szerint 
az általunk igénybe vett rendes útnál, mi pedig a ma
gunkénak sajátságait emeltük ki, melyet a vezető sem 
ismert eléggé. A berlini néhány nappal előzőleg a 
Cimone della Pala északnyugati gerincét mászta vé
gig és e túrát is könnyebbnek mondotta Normann- 
Neruda útjánál. Állításai azonban e tekintetben csak 
subjectiv véleményének feleltek meg, — a valót nem 
fedik. Nagyszerű képet nyújtott innen a Pala-Dolomi
tok láncolata, különösen impozáns volt a Cima Canali 
és Cima di Ball, melyek legközelebb emelkedtek. 
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Rajtuk a dolomitok minden jellegzetessége és szí- 
nezési változata előfordult. Roppant mélységben fek
szik alattunk a Val Pradidale; szinte egy síkban sza
kad le a Sass Maor a völgyfenékig. Szive legyen an
nak, ki a csúcs szegélyéről ide le tud pillantani. A 
Cima della Madonnán ráláttunk a kőgulákra és egé
szen pontosan megállapítottuk, merre vezet az út rája. 
A Winkler-résben érdekes felfedezést tettünk. Egy 
függő kb. 20. m.-es kötelet lóbált benne néha a szél. 
Az olasz vezető ki 20-án járt a csúcson, egész határo
zottan állította, hogy azt csak vezetőnélküli hegy
mászók hagyhatták ott, mert ő utána tudomása szerint 
nem járt vezetős társaság a csúcson. Rögtön Laufer 
István és Kaczander Ernő barátainkra gondoltunk, — 
akik hosszabb tartózkodásra a Pala Dolomitok közé 
utaztak velünk együtt — de mig mi előzőleg jégtúrákra 
is mentünk, ők állandóan San Martinoban telepedtek 
le. Tudtuk jól, hogy progjammjuk sarkalatos pontját 
képezte a Cima della Madonna és annak megmászása 
ép az idő utánra eshetett, mikor az olasz vezető leg
utóbb fennjárt. Amint sejtettük úgy is volt, — bará
taink, akikkel később találkoztunk, megerősí
tették, hogy a kötelet kényszerűségből ők hagyták ott. 
A Sass Maor kőgulájába rejtett névjegyeket vizsgál- 
gattuk azután: mily örömmel olvastuk a sok német 
és olasz név között, hogy már előttünk is volt magyar 
a csúcson: Schubert Frigyes műépítész Budapestről. 
Ott hagytuk mi is névjegyeinket — hátha akad még 
valaki hazánkból, akit ide vezet a sors keze, emlékez
tesse öt nevünk a magyar hazára, melynek ha nincse
nek is dolomitjai, páratlan szépségű Magas Tátrájá
val bátran felveheti velük a versenyt.

Hamar elmúlt az egy órai pihenő a csúcson. Né
met ismerősünk újra Normann-Neruda utján eresz
kedett le s úgy állapodtunk meg, hogy a csorbában 
találkozunk vele. Mi a feljövetel irányában tértünk 
vissza. Mielőtt elindultunk körülnéztem, hogy hol 
szoktak itt kötélen leereszkedni, — de ez a hely nem

8 
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látszott előttem valami kellemesnek. Fölöslegesnek 
is tartottam, mert a falnak tagoltsága elég biztosíté
kot nyújtott a kötélen való függeszkedés elkerülésére 
és a szabad lemászásra. Nagy óvatossággal ereszked
tünk egymás után vissza a falon és bizony nagy meg
könnyebbüléssel sóhajtottam fel, mikor már túl voltunk 
a délnyugati falon s lepihenhettünk a csorbában. Is
merőseink hangját nem hallottuk, bár várakoztunk rá
juk egy jó fél óra hosszat. Úgy látszik még messze 
voltak tőlünk. Most kellett döntenünk a felett is, 
menjünk-e tovább a Cima della Madonnára, vagy 
sem? És mondhatom nem volt könnyű a választás. 
Mikor jutunk ismét ily közel a csúcshoz, ha most nem 
kapunk két kézzel a kínálkozó alkalom felé? De ter
vünkbe más tényezők is beleszóltak: az egyik volt az 
idő, a másik üres hátizsákunk, A Cima della Madon
nára még fel tudtunk volna jutni, — de az éjt való
színűleg ép úgy fent tölthettük volna, mint egykoron 
G, Winkler és A, Zott, az első megmászók. Hátizsá
kunk jóformán üres volt, alig akadt benne valami 
ennivaló s kulacsunk is gyönyörűen kongott az üres
ségtől, A Cima della Madonnát fel kellett adnunk és 
megelégednünk eddigi eredményünkkel. Még egyszer 
összehasonlítottuk a Sass Maor sárgás vöröses falát 
a Cima della Madonnával, — még egyszer hozott ben
nünket kisértésbe a csúcsra mutató Winkler-rés, — de 
azután győzött bennünk a megfontoltság. Elbúcsúz
tunk e nagyszerű környezettől és leereszkedtünk a 
szakadékban a völgy felé.

Még csak egy megoldatlan problémánk maradt 
hátra, mint jövünk le a szakadék kihajló letörése 
felett a barlang alá, A felmászás irányát követni nem 
volt kedvünk: ez túl nehéz és kockázatos vállalko
zásnak látszott. Inkább lefüggeszkedtünk abban a ké
ményben, mely a letörés bal oldalán levezetett a bar
lang szájához. A dupla kötelet ráakasztottam egy ujj
nyi kiugrásra, mert más alkalmas helyet e célra nem 
találtam s Jordán Oszkár csakhamar eltűnt a kötélen 
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szemeim elől. Mielőtt hozzáfogtam a leereszkedés
hez, papirossal kipárnáztam a kiugrás szélét, nehogy 
a ráfektetett kötél beleakadjon s mi csak kötelünk 
hátrahagyásával jussunk vissza San Martinoba, Alig 
néhány perc múlva azután én is kint lógtam a szaka
dék letörése felett. Igyekeztem bejutni a kéménybe, 
melybe jól beszorultam s 7—8 méternyi függeszkedés 
után már biztos talajon állottam. Sikerült rántással 
kilendítettem kötelemet felül, ledobtam Jordánnak s 
az ő segítségét felhasználva lemásztam a barlang 
szájához.

Hátrahagyott holmink sértetlenül feküdt a tör
meléken. Ki járna erre itt? — ki nyúlna hozzá ide
gen hegymászó felszereléséhez? Felettünk magasan 
kövek hullottak végig a szakadékban, A csúcs isme
rősök most értek a Sass Maor és Cima della Madonna 
közötti csorbába, Siettünk pihenőhelyeinkről, mely, 
egyenest a szakadékban lehulló kövek irányvonalába 
esett, — nehogy ismeretséget kelljen kötni ezzel a 
láthatatlanul jövő rettenetes ellenséggel. Leszaladtunk 
az ösvényre s azon tovább a Cima Cimedo csorbája 
felé. Útközben nagy falka juhnyáj állotta el utunkat 
s barátságos bégetéssel közeledtek felénk a kedves 
állatok. Oly kedves bizalmassággal nyújtogatták fe
jüket és néztek szelíd szemeinkkel ránk, mintha kér
deztek vagy vártak volna tőlünk valamit.

A Cima Cimedo csorbájából könnyen értünk le a 
völgyfenékre és a Sopraronzán frissen fejt tejjel csil
lapítottuk szomjúságunkat és éhségünket. Hosszabb 
pihenőt nem tartottunk San Martino di Castrozzáig, 
A megelégedett munka jókedvével, beszélgetve bal
lagtunk le a fenyveseken, még köteleinket is a zsákba 
rejtettük, hogy senki se sejtse, honnan jönnek a he
gyek kóbor s vidám vándorai.

Lángvöröses ragyogásban tündököltek ismét a 
Pala Dolomitok, mikor leértünk a San Martino felett 
fekvő széles pázsitos rétre. Csodaszépek voltak, —

8* 
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és én újra lelkem legnagyobb rajongásával csodáltam 
őket.

Szálljanak el az évek felettem, — jól tudom, el 
fog jönni az idő, mikor túl meredek lesz nékem a hegyi 
ösvény enyhe lejtője, — de azért sohasem fog kihalni 
szivemből, sohasem fogja semmi kitörölni emlékeze
temből, azokat az órákat, melyeket odafenn a sasok 
honában egyedül vagy meghitt barátaim körében töl
töttem.
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LEFELÉ AZ ELBÉN
Hat órakor megberregett fölöttem a kapus ébresz

tője. A Stadt Gotha figyelmes őriző je azonban meg
késett. Fél órája ébren voltam s csak azt lestem, mi
kor lesz a két mutató ellentétes egyenesben. Ez az 
én órám. S akkor ki is ugrottam az ágyból, öltözköd
tem gyorsan, hogy le ne késsem a Katholische Hof
kirche beígért terminusát. Különben is érdekem volt, 
hogy le ne maradjak. Az Elben füstölgő kéménnyel 
vesztegelt már a „Karlsbad“, melyen utazni kíván
tam. Vasárnap lévén elvégeztem áj tatosságomat s 
nyolc óra előtt pár perccel a födélzeten voltam.

A hátulsó részen pányváztam ki karosszékemet s 
szemébe néztem a napnak. Az derűsen mosolygott, az 
ég azúrkék volt, a levegő pára-telt. Jó időnk ígérke
zett. Mindegyre többen és többen lettünk. Vasárnapi 
kirándulók voltak ; reám nézve nem léteztek. Drez
dát néztem. A katedrális karcsú homlokzatát, a leg
szebb barokkhomlokzatot, amit valaha láttam, a 
királyi várat, a Györgykaput, a tartománygyülési há
zat. A hajó elindult s lassan bontakozott ki a házak 
tömkelegéből.

Hol végződött Drezda, hol kezdődött Loswitz, 
Blazewitz, nem ,'tudom. Valamint azt sem, hogy a 
többi közeli parti községeknek melyik a kezdő, me
lyik a végső határa. Tolkewitz, Niederpoyritz, Lau
begast, Hosterwitz, Kleinzschachwitz és Pilnitz, mint
ha az isteni gondviselés és az emberi elmeél szeren
csés felvillanásai volnának. Erdőkoszoruzta kertjeik
kel, pazar sokaságban, szakadatlan egymásutánban 
következő villasorokkal gyönyörködtetnek. Az egész 



120 Komócsy István

part élt. A vizmentén nyílegyenes vonalban megszám
lálhatatlan kerékpáros iparkodott; mezitlábos, szőke
fürtös, pongyolás gyermekek taposták a zöld pázsitot 
s a két órás távolságban száz meg ezer ember végtelen 
sora fürdött a napsugárban, vízben.

Pillnitznél a királyi kastély fehér márvány lép
csőivel szélesen fut a vízbe. Mögötte a Borsberg, ahon
nét 517 várost és falút tekinthet át egy körforgással a 
túrista. Mi csak percekig álltunk ott, mert a hajónk 
tovább úszott a csodaszép kertvárosok partjai alatt.

Másfélóra múlva ellankásodtak a dombos part
oldalak, a fürdöházakat nehéz uszályhajók váltják 
fel a víz medrében s a partokon villák helyett égbe 
mereoező gyárkémények sorakoznak. Egyik a másik 
mellett, gyár ^vár után. A hajók nehézkesen, lassún 
úsznak az ár irányában. Gőzerőt kímél a kapitány. 
Itt-ott kikötnek, árúkat vesznek, árúkat visznek. 
Európa legforgalmasabb vízi kereskedelmi útját jár
juk. A jó öreg Élbe keskeny medre életere a szász
német kereskedelemnek. A sok ezer nehéz teherrel 
rakott hajó, melyek mindegyike fölér két-három vo
natrakománnyal, Hamburgig viszi árúit. Itt lüktet a 
nagy, modern Németország ütőere. Angolország az 
elbei hajók zakatolásában állapíthatja meg, mennyit 
ütött nagy kereskedelmi riválisának pulzusa.

Belemeredtem a távolságokba. A lelkem otthon 
járt a szőke Duna partján.

Én Istenem ! Én Istenem ! Lesz-e idő és mikor 
leszen, mikor ott is füstölögnek a gyárak kéményei ? 
Most búzával vetjük be partjait. Pedig csak néhány 
négyzetölet kellene kihasítanunk az anyaföldből, 
hogy idehaza dolgozzuk fel annak termékeit. Panasz
kodunk, hogy megélni nem tudunk. Hiúságos beszéd, 
hátramaradottságunk takarója. Kevesen élünk ezen 
a földön, hisz míg Szászországban minden négyzet
kilométerre 301 lélek jut, addig nálunk csak 64-2. 
Megértjük-e valahára, hogy nemcsak kenyérből él az 
ember, hanem mindenegyébből, amit Isten neki te-
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remtett. A kőből, a fából, az ércből, a szénből, az ipar
ból és a kereskedelemből.

Pirnához jutottunk. Egy harmadfélmillióba ke
rülő híd arra figyelmeztet, hogy régi oromzatos, ko
pott várfalain belül élénk kereskedelmi és ipari élet 
lüktet. Lent az aljban vásári zaj, A nép Paprika Jan
csin, körhintán és kinematografikus mutatványokon 
mulat.

A VILÁG CSAK HANGULAT
Azután elkezdődik a homokkövek világa. Új vi

dékek, uj élvezetek. Meredek, merész hegyszakadékok 
egyfelül, erdős domboldalok a másikon. Ott szalad 
a Prága—drezdai gyorsvonat. Mehettem volna azzal 
is. Száguldó gyorsan. Két-három óra alatt, hat-hét he
lyett. Bezárva üveg ablakok közé, s mégis füstös, kor
mos csapadék között. Azt mondtam valakinek : én ezt 
az útat hajón teszem, ahol szabadabb a tekintet, üdébb 
a lég, nagyobb a nyugalom.

— Ah az nagyon unalmas !
— Micsoda ? Hét óra a vizek ölén, fenséges he

gyek mentén !
Ah ti gyorsan élő, ideges emberek, akik nem tud

tok a természet ölén pihenni, rajta, benne, vele éde
sen megnyugodni.

Lassan úszott, órákon át hegyek, halmok, erdők, 
mezők, szakadékok között a Karlsbad. A nap sütött 
s én mint a bölcsőben ringatóztam. Szemem behuny
tam. Tovább! tovább! Tündérországoknak képeit raj
zolta rám a napsugár azon a délelőttön.

Éltem egyedüllétemet. Ez a pihenés. A lélek 
nyugalma.

A nyugalom is élet.
Ti, akik mindig csak hajszolódtok, akiknek er

dők ölén, vizek mentén is gyorsvonat kell, akik nem 
tudtok pihenni, ti nem tudtok szépen élni. Ti vagytok 
azok az emberek, akik agyonhajszoljátok az életet. 
Nem ez az egész élet. Ti égtek, kiégtek és elégtek. 
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Ezért vagytok fáradtak, kedélytelenek, kimerültek, 
betegek, marakodók, durvák, sivárok, — mindig tör
tetők és békét soha nem lelök — mindig emelkedők 
és mégis mindig bukók. Nem értek reá megtalálni ön
magatokat, akik külsőségekbe vesztek el. Palotákban, 
kunyhókban, gyárakban, aktáitok és műszereitek kö
zött: ti vagytok a kultúra nyomorultjai. Ti szegény, ti 
koldus, ti nyomorult, ti modern, ti ideges, nagyvá
rosi emberek.

És ez baj nekünk és baj utódainknak, hogy ilye
nek oly sokan vagyunk!

Magyar szó riasztott föl elmélkedésemből.
— Mamuska ide jövünk le ebédezni.
Wehlennél voltunk. A folyó partján zöld pázsit, 

legelésző tehéncsordák, följebb barna köpönyeg alatt 
fehér mészköves merész szakadék, fönn a magasban 
várrom és sötétlő fenyőerdő. Oda iparkodtak ma
gyarjaim. Egy anya s egy bájos kis fiú.

A Karlsbad pedig tovább úszott. Minden elha
gyott akkor engem, erdők, mezők, hegyek, és ismét 
minden más lett megint, csak a nehéz vontatóhajók 
voltak mindig egyformák és még egyformábbak a 
csobogó habok a hajócsavarnál. Ékalakban fodro
zódtak. Most ezeket figyeltem. Órák hosszatt mindig 
egyformák. A vizek szabályos ivei elmosódtak és 
újra keltek. Megszámláltam őket. Egy . . . kettő . . . 
három . . . négy. Most vége van .... És újra kezd
ték játékukat...............................Egy, kettő, három,
négy . . . Milyen szépek a habok, milyen kedves 
a nyári napsugár. A szememet behunytam . , . erdei 
szellő ereszkedett le a hegyekből s körüllengette 
homlokomat. Bágyadtság fogott el s elszenderültem.

Altató dalomat a szellő susogta, nyugvóhelyemet 
az Elbe tündére ringatta; árnyékot az erdők nymphái 
vontak fölém az édes anyatermészet ölén.

Álmaim a halál révedezései voltak. A „Karlsbad“ 
. . . . Karlsbadba visz. Ez az élet folyamat a halálba. 
Valami szúr, amit nem tudnak gyógyítani, sem orvo
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sok, sem a hőforrások. Halál mit meredezel felém?! 
Hogy szúr! Mit akarsz? Elpusztítani jöttél-e engem, 
mint azt a barátomat, akivel tavaly együtt laktam? 
Halál, jössz-e már érettem? Hogy futok tőled . , , . 
félek

Nem félek!
Készülök reád!
Jöjj! Pusztits el! Gyorsan! Ne kínozz , , , hi

szen mindig is készültem, hogy elfogadlak. És mit 
nyújt az élet? Nekem! Egyedülvalóságot, De csak 
az egyedülvaló, aki szeretni nem tud. De, aki szeret 
lelkeket, embereket, szegényeket, sokaságot és gyere
keket, jó barátokat, testvéreket . . . s akire a megis
merések a tudásban, megsejtések a szépben oly sok 
gyönyörűséget rejtegetnek , , . akire nézve fénye 
van a napsugárnak, zöldje van az erdőnek és zúgása 
van a haboknak, egyedül való-e az? És a halálnak 
való? Én már egyszer küzködtem veled. És akkor 
majdnem legyőztél. Száraz, fonnyasztó volt a lehelle- 
ted. És akkor már nem akartam, nem szerettem, nem 
kívántam semmit, senkit. Nyár volt és virágok nyíl
tanok, de én csak hervadást láttam azon a rózsaszá
lon is, amit számomra tett az ápoló nővér az ablakra. 
A nap kisütött, de én behunytam két szememet, mert 
fájt nekem akkor a világosság.

És most? Nem! Nem! Nem hiszem, hogy itt 
vagy, nem félek tőled, mert nekem most virágos a 
mező, zöldelő az erdő, verőfényes a napsugár. És az 
alkonyaiban sem az elmúlás, hanem a szivek izzása 
lelkesít. És engem még várnak és én is várok az 
élettől sok munkát, sok küzdést és sok szeretetet.

Ezek pedig nem a halálnak álmai.
Kinyitottam a szememet. A többiek ebédeztek. 

Magas sziklafalak között jártunk, szebbek között mint 
az Aldunán. A Bastai vidéke volt.

Herrnkretschennél elhagytuk a szász határt, de 
nem a merész sziklahasadékokat, melyeknek töretlen 
ivadékait tegnapelőtt még a drezdai művészeti aka
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démia hatalmas oszlopaiban bámultam meg. Egy 
tagban szakították ki innét évezredes ágyaikból.

Csehországban a városkák, falvak, nyári lakások, 
villák sora ismét sűrűbb lett. A sekély vízállás miatt 
hajónk csak nehezen, haladt a vízfolyással. 
54. cm. minus volt a normális alatt. A schleppek 
mintha álltak volna. Mi magunk is félórát vesztegel
tünk Bodenbach alatt.

Az összeköttetést lekéstem.

VESZTEGELVE
A késedelem nekem egy elrontott éjjelembe ke

rült. Mit voltam teendő? A legközelebbi vonat négy 
óra múlva indult. Négy óra Bodenbachban! Azt vél
néd egy örökkévalóság. És mondasz valamit. De az 
örökkévalóság is megrövidül okos időbeosztással. íme 
az én időbeosztásom: 3 perc a lekésés megállapítása, 
két perc a terepfelvétel az állomáson, 5 perc egy 
ozsona, 5 perc egy sürgöny, hogy Karlsbadba csak 
éjjel várjanak.

3+2+5+5 perc = 15 perc. írva és számitva egy 
negyed óra. Egy másik negyed: ólálkodás a város 
szélein. Nem húzott a kötenger. Most jöttem Drez
dából. És igen! Lehet valami szép Bodenbachban, 
arra nézve, akinek nincsen kedve bemenni? Nem 
lehet. De hát akkor mit csináljak? Három és fél 
óra örökkévalósága nehezedett reám .... Egy pilla
nat egy villanat: kitűnő ötletem támadt. Az Elbe 
még mindig ott folydogált nyugalmas hömpölygéssel 
a város alatt. Életemben nem láttam annyi fürdőzőt, 
mint ma egy nap alatt. Legföljebb Fehérváron a Sós
tóban. De azok békák voltak. Tehát fürödni. Azon
ban! Ember tervez .... Vasárnap volt, a bodenbachí 
sok gyerek mind a vízben lubickolt. Odább mentem 
a folyam mentén, oda ahonnét az összekötő hidat meg 
a Schäfferwand magas ormait láthattam. Az szép volt. 
Egy szép darab sächsische Schweiz. Végigheveredtem 
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az árnyékos pázsiton s két óra hosszat szívtam egy
folytában elmerülve az ózonos levegőt. Ha az örökké
valóságban csendes gyönyörűségeink vannak, gyor
san múlnak percei. A véletlenül arra vetődő boden- 
bachi polgár nem tudta mire vélni a fűben heverésző 
Ferencz-József kabátu idegen papot.

KARLSBAD FÜRDŐN
Estére kelve az idő, siettem, hogy le ne késsem 

a vonatot. Kétszeri átszállásomba s álmatlan éjsza
kámba került mig megérkeztem. A St. Joseph kapu
alján várt reám a József, Két öklével dörzsölgette 
szemeiből az első álmokat. Azután föl föl a magasba, 
a negyedik emeletre, föl egy padlás szobába vitt. 
Alább nem volt üres egy sem, S ez Karlsbad ezer 
házában, a hova 60000—70000 beteg iparkodik, min
dennapos eset. Még jó szerencse volt, hogy három 
nap múlva két emelettel lejebb jöhettem. A véletlen 
úgy akarta, hogy előző évi lakosztályomat kaphattam. 
Elhelyezkedtem s még otthonosabban éreztem magam, 
mint az előző évben. Füvet, fákat, virágokat, házakat, 
fedett csarnokokat, sétányokat, forrásokat, üzleteket, 
fényt, pompát, zenét, tömegeket, a városi szolgákat, 
a források leánykáit, a tízezerre meg húszezerre menő 
internacionális emberáradatot, amelybe három héten 
át belesodródtam, a Stadtparktól az Alte Wiese vé
géig, mind ismertem.

Három magyar és három porosz lengyel lettek a 
társaságom. Mit csináltunk? Hát csak voltunk. Reg
gel ittunk az élet vizéből s azután is megtaláltuk 
egymást a reggelinél, az ebédnél, az ebéd után, este
felé, a vacsoránál és azután, erdőn, hegyen, parkok
ban, csarnokokban. Hol igy, hol amúgy csoportosulva 
együtt voltunk. A harmadik hét végén elváltunk, ta
lán, hogy soh'se lássuk többé egymást. Azóta hallom: 
az egyik kanonok lett, a másik asszony, a harmadikat 
kiszakította a porosz államhatalom övéi közül, mert 
nagy lengyel volt s eltette akarata ellenére egy szin- 
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német városkába; a többiről nem tudok semmit.
Bennem úgy fognak élni, ahogy együtt voltunk fiata

lon, ősz hajszálak nélkül, reményteljesen a jövő és a 
gyógyulás felé. Most már kezdem megérteni az öreg 
embereket, akik az emlékeikből élnek és nem tud
nak haladni az élettel. De ezek az emberek meg is 
szakították érintkezésüket az élettel. Megáll az óra 
mutatója fölöttük.

EGY TÜNDÉRI KASTÉLY
Münchenben csak két napig voltam. Pedig ked

ves ez a város nekem. Legkedvesebb minden német 
városok közül. Sietnem kellett, mert Prienben Angster 
Emil várakozott reám, hogy Chiemseet közösen néz
zük meg. Mi ez a Chiemsee, hogy annyi ezeren láto
gatják?! Bajor tengernek is mondják, mert legna
gyobb minden bajor tó között (hossza—széle 11—12. 
km.), de legnagyobb részt lapos partvidéke, mocsaras 
partszélei nem vonzzák a turistát. Más az a mi vonz: 
közepén az Ezeregy Éjszaka meséinek egy itt felej
tett tündérkastélya áll. Nem normális eszü ember 
volt a ki építette, II. Lajos tündérpalotái közül is a 
legpazarabb a Herren-Chiemseei. A „napkirály“ ver- 
saillesi palotájának kisebbített mása, kívülről nyugodt 
benyomásu renaissance épület, belül az őrület paroxis- 
musával díszített tündérvár. A vestibülben hatalmas 
páva nyitja ernyős farkát félkörre. Aranyos fénylő 
pompája a kastélyt szimbolizálja. A hiúság és pazar
lás, a népeket fosztogató fejedelmi önkény elkésett 
emléke.

A gyönyörűséges lépcsőház után a szobák és ter
mek, folyosók hosszú hosszú sora következik. Arany
ból, bársonyból, selyemből, velencei kristályüvegből, 
faragott fabetétekből, márványból s más csiszolt kö
vekből készült minden; freskók és képek mind szer
vesen beillesztve, külön oda készítve a termek ará
nyai, céljuk és történelmi feladatuk szerint. Az őrü
letnek is vannak intuíciói s akkor messze túlszárnyalja 
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a nyárspolgári ész megsejtéseit. Ilyen intuiciós alkotás 
ez a tündérpalota. A porcellánszobában II-ik Lajos 
uralkodik, az egyedüli arckép az ő medailona, de a 
következőkben mindenütt a „napkirály" képei kőben, 
festményben, bronzban.

II. Lajosnak XIV. Lajos művészete volt eszménye. 
Mig azonban XIV. Lajossal az udvaroncok és kegyel
tek pazarolták a nemzet vagyonát, az őrült Lajos le
rázott magáról minden társaságot. Operaelőadás volt 
a legelsőbb rangú művészekkel s közönsége: egyedül 
Lajos bajor király. Majd egy solo énekes hangja rez
geti a termeken keresztül s a kastély ura nem volt 
semerre látható. Lajos valamelyik függöny hullámos 
redői között rejtőzködött. Népét nem vezette; kormá
nyát nem értette; szellemek voltak a társasága. Az 
asztalnál is velük társalgott, részükre teríttetett. Áll
tam ebédlő asztala mellett, ahová külön szerkezet — 
szolga személyzet nélkül — varázsolta a királyi ele
deleket. A tündérpalotát tündérkert övezte. A virá
gok előbb halványodnak mint az arany és ezüst fénye. 
Ma már csak romjai vannak meg ennek a negyven- 
ötven éves tündérkertnek. Ahol Lajos ringó csóna
kon, koszorús homlokával Lohengrint játszatta, ma 
csak sekélyes zöld pázsittal borított szabályos me
dence áll. A párkányon nyugvó ragyogófényü szob
rok nem tükröződnek többé a vízben. A száraz ugró- 
kutak fantasztikus csoportjai élettelenek. A halál ár
nyéka borong felettük.

Fuit — fuit — fuit ....
— Volt — volt — volt Lajos és nincs többé.
Lehúzta őt a mélységekbe a Wittelsbachok vér

keresztezése. A Stranbergi tavon nem tündérek jár
tak, hanem gonosz demonok. Ezek fojtották meg őt 
is dr. Guddent is 1886. junius 13-án piros pünkösd 
napján. Jártam ott is. Most csinos román kápolna áll 
a parton. A tündérpalotákat terhelő 131/2 millió már
kát még ma is törleszti a Bajor állam. Arra kellenek 
a magas belépődíjak.



128 Komócsy István

A Fraueninsel felül megérkezett kiránduló ha
jónk. Édes gyermeksereg rajzott födélzetén. Elsa- 
vanyodott szabók, cipészek, írnokok mosolygó arcú, 
boldog csemetéi, egy szünidei gyermektelep növen
dékei. Egyszerű, tiszta, kék mosóruha valamennyin; 
valami bámulatos szabású felsökabáttal, amely tágít
ható s húzható, mint a harmonika. Gyönyörködtem 
bennük és gondolkoztam: Kifejlett jótétintézmények-e 
ezek a gyermektelepek avagy Fourier phalanszter- 
rendszerének embrionális alakulatai, amelybe az anya 
lerázza méhe magzatát s az állam (a jövőben már 
nem állam, hanem „társadalom") neveli az embert.?

A TÁRSASÁG.

Traunsteinban barátom vendége voltam s egy 
nagy hideggyógyintézet társaságának részese. Há
romszázan gyűltünk egybe az étkezőbe. Nagynéme
tek, osztrákok, magyarok; Baranyából Schill pécs- 
váradi táblabiró és felesége, meg mi ketten. 
Az üdülők viselkedése, melyet discret csend, 
egyszerűség és finomság s csodálatos nyájas 
derültség jellemeztek, felemelöleg hatott rám. Két 
évvel azelőtt az abbaziai Belle Vue és Palace Hotel 
közönsége lehetett akkora. Ott több volt a magyar, a 
fény, nagyobb a lárma, de higyjék meg nekem, ke
vesebb volt az ur, mindenesetre kevesebb az úri lélek. 
Ott mindenki lármázott és pöffeszkedett. Itt senki. 
És mégis! Megállapításaim ezek voltak: Mi „magya
rok" még egy kicsit parasztiak, ha nem parvenük va
gyunk a „társaságban".

Egy igénytelen föllépésü, finom mosolyu úrral, 
a második asztalszomszédunkkal beszélgettünk va
csora után. Érdeklődtem utánna, kicsoda, micsoda? 
Dr. Fuchs, az osztrák birodalmi gyűlés volt elnöke 
és a delegációk alelnöke. Ugyanannak a társaságnak 
másik tagja egy budapesti tanítónő, egy pécsi gyáros, 
egy müncheni ügyvéd s egy budapesti idősebb úr-
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hölgy. De mintha eltűnt volna közülünk minden társa
dalmi elkülönödés. Nincsenek nivellálóbb hatások a 
kedély nyugodt, nemes, alázatos műveltségénél,

FENT ÉS LENT

Városokról most nem irok, mert most nagy vi
zek mentén járok és hegyeket mászkálok. Baedecke- 
rem nem nyomtatott könyv, hanem felujuló emlékeim. 
Impressiók és hangulatok, A salzburgi helyi érdekű 
vonal kávéőrlő masinája lombos árnyas fák között, 
villasoros utcákon keresztül döcögtetett el egész Par- 
schig. Ott egy hegyi vonat alkalmatossága várt reám 
s fölhúzott a Gaisberg tetejére 1286 méter magasba. 
Sugaras nyári nap volt, köd csak a látóhatár végső 
vonalain mutatkozott. Előttem a Salzkammergut, kö
röskörül hatalmas csúcsos alpalakulatok, lent mezők, 
sávos országutak, kicsinyke sok falu, a határszéleken 
havasok, fölöttem a kék ég, mögöttem a világ. Más
fél óráig ültem szomorú édes magányosságban. A 
szabályos szögletekhez, dolgozó szobám szűkös ha
táraihoz szokott szemem kereste a nyugatot és kele
tet, a délt és északot. A mélységek húztak, a magas
ságok emeltek. Kavargott, sóvárgott, pihegett a lel
kem, míg csak egy csillámló jéghegy havas felületén 
meg nem nyugodott a tekintetem. Nyugalom és mél
tóság volt a mozdulatlanságban s a hegyek néma be
szédjei ugyanerről szóltak. Az örökkévalóságnak 
megsejditései s fenségének átérzése járták át telke
met.

Még csak Hellbrunn-kastélyt és parkot óhajtot
tam látni. Egy darab itt felejtett rokoko-részlet a 
XVII. század elejéről. Valamikor a salzburgi herceg
érsekek nyaralóhelye, most az egyik osztrák főher
cegnek lakatlan vadászkastélya s a Salzkammergutot 
1'áró turista fél napi pihenője, jól ápolt parkrészletek- 
:el és sok sok vizi erővel hajtott játékos mechanis- 

mussal. A park hátulsó részén mohos kőasztalok és 
9
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ülőhelyek vannak, köröskörül szobrok, a háttérben 
bokrok. Egy nyomás és szabályos ivezetben köböl, 
földből vizsugarak törnek elő. Valamikor talán szóra
kozó társaságát lepte meg vele a kastély hercegi 
gazdája. Ma az idegen a vizsugarak körzetén kívül 
meglepődő mosolygással mulat a vizek játékán és 
folytatja útját a vezető nyomán. Fantasztikus építésű 
barlangok, csalogató pihenők várnak reánk s mi tud
juk, hogy nem bizhatunk bennük, A padmaly, a szob
rok, a falakra függesztett szarvasfejek, mind rejtett 
eszközei a vizek játékának. Egy nyomás elég volna a 
vezető részéről, hogy az egész társaságot langyos 
záporesővel borítsa, de mi ismét távol állunk s les
sük honnét törnek elő a sugarak. A távolból kakuk 
hangja szólal, csengetyü cseng, madárdal zeng élet
hűen. Mind a közeli hegyi források nyomásával be
rendezett mechanismus játéka. S ott, ahol szabadon 
rohan a csermely, hosszú uj sora következik a me
chanikai játékoknak. Apró színes bábuk mozognak 
s mythologiai jeleneteket elevenítenek meg, ipari mű
helyeket ábrázolnak. Az egész sorozatot a színház 
zárja be. Emeletes beosztással egy palota építését 
mutatja, melyben 154 bábu mozog; építenek, ácsol
nak, szállítanak, csigákon terheket emelnek, a kádá
rok hordókat guritanak, a palotaőrség tiszteleg, előtte 
medvét táncoltatnak. És a többi és a többi.

Sok ötlet, sok pénz kellett a müvek beállításá
hoz és én mégis azt mondom: kisszerű önző volt az 
a pretieuse, aki építette. Conceptiót inkább a park 
árul el, de a szelleme ennek is pogány; görög és 
római istenek s istennők szobrai állnak a szép tavak 
mellett. Büszke fejhordozással hattyúk uszkálnak 
tiszta tükrükön. Nem sajnálom a kort és az embere
ket, akik ott elpuhulva éltek. XVI. Lajos elpuhult 
udvaroncai lehettek ilyenek. És ezek miatt az embe
rek miatt fordultak a forradalmak az egyház ellen. 
Nem halastavakban, istenek és istennők szobrai között 
világit az evangélium mécsese.
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A KÖNIGSEE

A ki Salzburgban jár, csónakázzon végig a Kö- 
nigseen, s a ki a Königseen járt, nézze meg a berch- 
tesgadeni sóbányákat. Az egyik a bajor havasi tavak 
legdrágább gyöngyszeme, a másik egy finomművű 
filigrán bizsu a bányaművek között. Angszter bará
tommal korán indultunk, hogy egy nap megjárhassuk 
mind a kettőt. A vonaton furcsa figura ült szembe 
velem s én nem győztem eléggé nézni az emberi 
hiúság eddig nem látott különlegességét. Eddig ha 
urakat s hölgyeket vizhatlan lóden ruhákban láttam, 
otromba szögestalpu cipőkkel lábaikon, kampós bo
tokkal kezeikben, kötélcsomóval vállaikon, méricskél
tem őket: mennyi a hiúság, mennyi a turistaság ben
nük? Úgy mint erre mifelénk a hangos vadászokkal 
tesszük.

Annak a maskarának az arcán ült.....................
mit mondjak............ az arcán ült az ostobaság.
Mert minden hiúság ostobaság és minden gigerliség 
hiuság. Most már tudom: nemcsak az asztfaltnak van
nak gigerlii, hanem a hegyeknek is. Nos hogyan fest 
a hegymászó gigerli, vagy inkább a gigerli hegymászó? 
Ott ült velem szemben. Vékony talpú fényezett cipője 
volt, de szíjakkal fűzte össze; simuló gyapotharis- 
i.yája finoman hímezett, lehajló felső szegélyei fölött 
mezítelen finom fehér térdek kandikáltak elő. Bőr
nadrágot viselt a legkisebb kopás nélkül; szürke, zöld
szegélyes kabátot, gyűrődés nélkül; fehér inggallért 
piszok nélkül; keskenyszélü plüs kalapján a gyors
vonatba törő reggeli szellő kackiásan lengette maga
san álló fehér tolldiszét. Ilyen volt. Ne nevessétek 
ki a siuxindiánt tolldiszével, sem a buschman négert 
orrgyürüjével. Ezek is divat szerint öltözködnek.

Reichenhallon túl kapaszkodó meneteléssel gyö
nyörű üdezöld fenyves és pázsitos völgykatlanban 
haladt vonatunk s mi a vasúti kocsi hidjáról tele 
tüdővel szívtuk az ózondus levegőt. Azután egy or- 

9* 
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mótlan üvegfalas autó vett fel bennünket, melynek 
süketítő bugásában egymás szavát sem hallottuk. De 
ennek is volt vége s mi összegémberedett tagjainkat 
a Königsee partjain egyengettük.

Sok időnk nem volt; készen vártak a csónakosok. 
Egyikőnk néhány képes levelezőlapért, csónakért és 
sonkás zsömléért, a másik jegyekért szaladt. Ez is 
időbe került s mire visszatértünk a legjobb helyeket 
mások foglalták el. Harmincan ültünk egy csónakban. 
A Königseen legújabb időkig nem jártak sem gőzö
sök, sem motorok. Három, négy evezős lassú járattal 
megfordul a tavon ugyanannyi óra alatt. A mienket 
két öreg házaspár irányította az élettelen néma csend
ben. Csendes, szabályos csobogással csapták a vizeket 
s az ormótlan nagy jószág nehézkesen indult a 
mélységek felett. A kristálytiszta kékes zöld vízben 
300—400 méteres kőfalak tükröződnek. Itt-ott 90 
fokos meredek hasadással merülnek a tenger
szembe s ezeken a pontokon nincs ember, nincs 
állat, mely megmássza őket. Jaj annak, aki a magas
ságokból alázuhant. Elnyelik a mélységek. A partok
ban, közel a viz színéhez, sűrűen található egy-egy 
kereszt, évszám és név, talán egy legelésző tehén tö
kéletlen rajza is. Emlékeztető jelei egy-egy szomo
rú zuhanásnak s pusztító katasztrófáknak. Ha meg
szűnik a partok haragos hasadása s kisebb szög alatt 
emelkednek a hegyek, fenyőerdők kapaszkodnak ré
seikbe. Nyílásaikon, völgyeikben közeli hegyalakula- 
tok havas szakadékai látszanak. A viz és hegynek 
fenséges nyugalmát a sziklák mélyéből előtörő, sző
kelve ugráló százméteres vízesések törik meg s uti- 
társaink élénk beszédje zavarja. Evezőseink egy
hangú vizverései s a körülöttünk lecsapó vadkacsák 
szárnyrebbenései elandalitanának.

A tó közepe felé járunk. Kormányosunk régi 
pisztolyt vesz elő, puskaport tölt bele, lefojtja jól s 
gyutacsot tesz reá. Elsütné egyszer, elsütné kétszer, 
ámde csütörtököt mond a fegyver. Talán az is ki
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fáradt mint a mestere. Öreg szegény. Nincs tűz sem 
benne, sem fegyverében.

De haliga! Mennydörögnek a hegyek, hosszú sza
bályos morajlással visszhangoznak a távolságok. A 
szomszédos csónak vezetője lőtt. Azt adta vissza az 
Echo tízszeres húszszoros dördüléssel. Megrázó tüne
ményes játéka a természetnek, amely után a beszéd 
még jobban megáradt. Szinte kiállhatatlanul. Ami rit
kán történik erre tájon: csodálatosan nem volt ve
lünk egyetlen angol sem. S nekem nem kellemetle
nek a néma angolok. Ez esetben mindenesetre szíve
sen fölcseréltem volna négy angolt azzal az egy ham
burgi leánnyal, akinek kellemetlen modoránál csak Íz
léstelen ülése volt kevésbbé jó ajánlólevele.

És mégis! Nekünk is jól esett hosszú, másfél
órás lassú evezésünk csöndjét egy-egy megjegyzés
sel törni meg. Oly nyomasztó, mikor körülöttünk ka
cagnak: szótlanul s mosoly nélkül ülni. Még most is 
emlékezem egy hosszú orrú, aranyszemüveges ur áb
rázatára, mintha minden félórában jobban sötétült 
volna. Csak nézett, csak nézett a végtelenségig s mi
kor szemei kifáradtak a hegyek ormain, mikor lelke 
megilletődött a föld és ég magas ölelkezésein, mikor 
a nyári napsugár alig félórásnak látszó szakadékok 
hómezőiről kacagva tűzött szemeinkbe, mikor min
denki beszélgetett, ő hallgatott. S hallgatását meg 
nem törték sem a visszhang dördülései, sem a lá
nyok kacagása, sem a nép naiv művészete: a 300— 
400 méteres magas sziklafal aljába vésett ember, te
hén és zerge alakok. Ott ismét egy kereszt, név és 
évszám jelezte mikor bukott le egy pásztor s veszett 
a mélységekbe. 188 méter mély tengerszemfenék az 
itt temetkezők koporsója.

Véget ért a tó s jól esett a félóra, amit zsib
badó lábaink pihentetésére kaptunk. Valamennyien 
az Obersee felé indultunk, mely 10—15 percnyi gya
logjárásra zárja be a Königsee völgykatlanát. Ide 
jöttünk s néhány fénykép fölvételt tettünk. Állvány 
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híján egy földre döntött fenyötörzs szolgált a gép 
támasztékául. Le kellett térdelnünk s fejünket csak
nem a föld színéig hajtanunk, hogy megfigyelhes
sük a kép beállítását. Angszter, háttal a társaságnak, 
elfödte a gépet. Azok csak azt látták, hogy a földre 
guggolva, földre hajtott fővel s félrehajlott nyakkal 
láthatólag a tó színét vizsgáljuk. Tőlünk pár lépés
nyire egy hölgy, utánna kettő három is, ügyetlen 
naivsággal utánzott bennünket. Hajlongott s azon re
ményben, hogy szebben látja benne az eget, nézegette 
a tó tükrét.

Asszony a Te neved kíváncsiság! Bajuszunk 
alatt mosolyogtunk, megcsattantottuk a kodakot s 
néhány pillantással búcsúztunk a Teufelshörner 2361 
méter magas csúcsától s szemünk a Rötwand vöröses 
szikláin akadt meg. Merészhajlásu hegyipatak ro
han ott alá szikláról-sziklára esve, szökellve 500 mé
ter magas odújából.

Most hamar a csónakba! Ein, zwei, drei............
dreizig. Olvasta az öreg asszony. Megkerültünk vala
mennyien. Amint jöttünk, nyugodt méltósággal, ha
ladtunk egész St. Bartholomeig.

— Ah kikötünk!
— Negyven perc pihenő.
— Fogadjunk, hogy megdobállak hóval.
— Harminc perc nem elég, hogy a legalsó sza

kadékot elérjük.
— Majd meglátjuk!
— De bizony nem láttuk meg. A vízbe nyúló 

félszigeten vöröskupolás templomocska hívogatott 
hagymasisakos tornyával görög-orosz formájával. 
Mire kijöttem Angszter Emil a kolostor udvarán — 
most vendéglő — hógolyók helyett egy pohár sörös 
kancsót szorongatott. Mitgefangen, mitgehangen. A 
hólapdázás elmaradt. Ettünk helyette Saiblinge-t. 
Kiváló különlegessége a Königseenek. Harcsaalaku, 
ólmósfehérbörü, kocsonyaporcu, rózsaszinhúsu ha
lacskák. Egy adagban három darab. Ha van hozzá
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sonkászsömléd kellő mennyiségben, jóllakhatsz 
velük.

— Beszállni! — kiabáltak ismét evezőseink. 
Megtörtént. A leányok keze tele zsömlével, a csónak 
környezete vadkacsákkal. Egyik gyors úszással ira
modott, a másik távolról rebbent felénk s csónakunk 
mellett vágott a vízbe. A velencei Márkus-tér ga
lambjai jutottak eszembe. Csaknem a kikötőig elkí
sértek bennünket.

, EZ IS BÁNYA?
Hát most merre menjünk? — Kérdeztem tár

samat, aki velem együtt egyengette elgémberedett 
tagjait.

— Berchtesgaden felé.
— De gyalog!
— Helyes.
Pontos jelzések mentén, folyami kaviccsal töltött, 

jól ápolt utakon, fenyvesek között, alpesi völgyek 
mélyén követtük a Königsee gyorsesésü lefolyását. 
A Salzbergwerk felé siettünk. Mi ez? Sóbánya, de 
nem olyas, mint a slatinai sóakna, amelynek nagy 
termében az oltár toronymagasra emelkedik, nem is 
mint a suhatagi sóbányák, melyeknek kristályos kő
kockáit több mázsa súlyban szabdalja a bányász. 
Kedves, tiszta, ma már nagyobbára használaton kivül 
helyezett sóakna ez, melyet azonban jobban kiaknáz 
tulajdonosa mint valaha, mikor még üzemben volt.

Először a gyülekező helyet érjük, Öt perc alatt 
bányász ruhába bujtatják itt a látogatót. A férfiakat 
szürkés bő nadrágba, ormótlan összehuzós kabátokba, 
piszkosakba és kevésbé piszkosakba; fejükbe fekete 
kemény kalapot nyomnak. Képzelj magadnak egy 
mély vasfazekat fül nélkül. Ez az. Ügyetlen, félszeg, 
kacagtató ennek az öltözéknek minden vonala. Mond
ják, hogy egy alkalommal Rachel, a hires színésznő, 
csak egy abroszt terített magára és oly tökéletesen 
volt felöltözve, hogy Páris divatárusnői megirigyelték 
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ízlését. Berchtesgaden öltözőjében a férfiak meta- 
morphosisa megfordítottja ennek; farsangi karrikatu- 
rák voltunk. És a hölgyek? Nos, amint vesszük. Át
alakulásuk teljesebb a férfiakénál, de kevésbé hátrá
nyos. Egyenruhájuk: Térdig érő, bő, hófehér nadrág, 
amit lengyelesen föltürnek; csinos, bő kabátka, ame
lyet derékban szíj szőrit. A kontyot ízléses kék sze
gélyes puha kapucium födi. Az öltözéket hátul, urak
nál és hölgyeknél egyaránt, egy csúsztató bőrkötény 
egészíti ki. Minden kézben bányászlámpa van.

Kacagtató jó kedv veri fel az udvart. Testvér a 
testvérre, leány az anyjára alig ismernek reá. Gyor
san múlnak a tiz-tizenöt perces időközök, mig egy- 
egy csoport beszállhat a mélybe. Végre rajtunk a 
sor. Tizes csoportban indulunk. Hölgyek, urak és a 
vezető.

— Glück auf! — kiáltanak a kint állók.
— Glück auf! — hangzik a válasz a bánya tor

kolatából.
Három—négyszáz méter mélyig egyenes síkban 

haladunk a hegy bensejébe. Az alagutat erős fatal
pak támasztják alá. A gyalogjáró véges végig desz- 
kázva s fürészporral behintve. Most 166 lépcső emel
kedés, majd uj és még szebb folyosók következnek. 
Oldalaik faragott kővel vanak kirakva s csak hellyel 
közzel látszik a hegyi kőzet, melynek rétegeiben meg
megcsillant a bent járók imbolygó lámpafényétől a só.

E közben mindig emelkedünk s fönt a magasban 
hatalmas, tágas, alacsony üregbe torkollik utunk. 
Most tovább gyalogszerrel nem mehetsz .... Sós 
tavacska zárja el a turista útját — de ott a csónak 
s néhány evezőcsapással túloldalon van a vándor. 
Charon az alvilágban igy szállíthatta valamikor lel
keit. Nem tudom a mythos alvilági istenei mivel vi
lágítanak. Részünkre ezer villanyos lángot gyújtott 
a bányavállalat.

— A víz sótartalma 27 százalék. Harmichat 
ilyen tavunk van még — magyarázgatta a vezetőnk. 
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Az üregekben felgyülemlő belvizek feloldják a velük 
érintkező kőzetek sótartalmát s a telitett vizet csö
veken vezetik ki lepárolás végett.

— Mit gondolsz, kérdeztem pajtásomat, hány
szor nagyit ez az ember?

— Talán harminchatszor. Nincs ebben a bányá
ban többé üzem. Az egész az idegenek szórakoztatá
sára van berendezve. Nézz körül, hol itt az élet, hol 
van csak egy fia munkás is?

— Ha nincsen, kell lenni odább. A bejáratnál 
hallottuk csobogni a fenyőtörzsekbe fúrt vezetékek 
rohanását. Reichenhallba innét vezetik a sós vizet, 
Traunsteinben ugyancsak ezt párolják s adják keres
kedésbe.

— Mindenesetre a legolcsóbb szállítási mód a 
vizet szabad eséssel odavezetni.

Egy akna végéhez érkeztünk. A legközelebbi 
lámpák mélyen alant csillogtak.

— Hát itt mi lesz?! Hogyan jutunk le innen?
Simára gyalult, egymásba illesztett hosszú pár

huzamos szálfák vezettek a mélybe. Mellette kötél.
— Ah egy bányasikló a legkezdetlegesebb for

mában!
— Hölgyek! Urak! előre! Utánnam óvatosan! — 

intézkedett a vezető. Aki talán fél, elkerülhet, amarra 
lépcsők vezetnek. Lent találkozunk.

Két hölgy nem bátorkodott, nyolcán nekiindul
tunk.

— Tessék megfogni a kötelet. Egy . . . kettő . . . 
három .... négy .... nyolc. A lábakat szét. 
Egyik a másik után gyorsan. Balkézzel a lámpát ki, 
jobb kézzel az előtte valónak vállát szoritani .... 
így .... A lábakat szorosan . . . Vigyázz! . . . . 
Eressze el a kötelet! Indulj!

Nem mehetünk. Egy ur szepegett és még mindig 
a kötelet szorongatta. A vezetőt elhagyta a türelme.

— Eressze el a kötelet! a kutya árgyélusát.
Az ur engedelmeskedett s mi gyorsuló eséssel 
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siklottunk bőrkötényeinken lefelé. Az ur beleszédült s 
a kötél után kapott, véresre dörzsöli vele markát, 
ha csak fél percig erőlködik, úgy mindannyian orra 
bukunk. A vezető idejében észrevette, lámpájával in
tett, hogy veszélyes vállalkozás. A lámpa csörömpölve 
ugrált a mélybe. Mire leért, mi is ott voltunk, kipirult 
arccal s kacagó jó kedvvel.

Dass war ein heisser Wegl — mondogatta az 
előttem csúszó ur. Tapogatta magát és haragudott a 
bőrkötényre, amelynek úgy látszik nem elég hasznát 
látta.

A siklóesés később még egyszer megismétlődött. 
Ekkor már ügyesebbek voltunk. Nem nagy dolog. Édes 
anyám vasalódeszkája jutott eszembe; valamikor na
gyon régen a padlás lépcsőzetén, azon is igy csúsz
káltam.

Az utolsó üreghez érkeztünk. Villanyos reflecto- 
rok a bányaművek Apotheosisát világították be: át
tetsző képeken a munka folyamata, mesterséges bar
langokban a termékei, a hegység kőzetei voltak látha
tók. Pár lépés és ismét alagútban álltunk. Elénk ro
bogott egy auto-motor, hogy minden hajtóerő nélkül, 
pusztán a lejtős esés súlyával kiszállítson bennünket 
a több mint egy kilóméter úton. Képzelj magadnak 
egy hosszú, bőrpárnával bevont fenyődeszkát, alul 
kerekekkel. Ez volt a motor. Valamennyien reá
ültünk, egyik a másik mögött, az elsőbb a másik ölé
ben. Vidám s kacagtató robogással értünk a szabad 
levegőre, ahol egy órai tartózkodás után mosolygó 
arcok „Hurrá !“-val fogadták a társaságot.

A hölgyek a fotograf-masinához — az urak a 
sörös kancsókhoz siettek.
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„Dir, máchfger Tríglav, 
gilt mein Lied, mein Grüssen 1“

(Baumbach: Zlatorog.)

E nyáron néhány hetet töltöttünk Krajnában, 
Mojstranában, a wurzeni Száva völgyében. Sohasem 
fogjuk elfelejteni ezt az egyszerű szlovén falut, az 
ott élvezett nyugalmas napokat, s a nekünk barát
ságos otthont nyújtó, vadszőllővel dúsan befuttatott, 
öreg vendégfogadót.

A nyugatról keletnek húzódó völgyben szélesen 
terjeszkedik ki a Wurzen-nél fakadó fiatal Száva, 
sietve a Radmannsdorf-nál elterülő fennsík felé, hogy 
ottan egyesüljön a messzebb délnek, a Komarca szik
lafalából széles vízesésben előtörő, wocheini Szává
val. A völgy északi oldaláról a Karavankok erdős 
láncolata, délről a juli alpesek szakgatott, fehér szik
latömegei tükröződnek a sebesen haladó folyó vizében.

A hol a völgy egy kissé kiszélesedik, zöldelő 
öblöt képezve dél felé, fekszik, meghúzódva fekete 
fenyvesek aljába Mojstrana. Kevéssé ismert és ke
vesek által látogatott szlovén falu ez. Távol esik a 
főbb forgalmi vonalaktól, nem sok kényelmet és még 
kevesebb szórakozást tud nyújtani, de a hegymászás 
évadjában mégis sok vendége akad a magas tetővel 
borított öreg fogadónak, a melynek fehérre meszelt 
falán a vadszőllő sürü lombjai alatt csak nehezen 
lehet kibetüzni a felírást: „Gostilna Schmerz".

A fogadót övező kert alatt zúgva rohan a Száva 
felé a Bistrica, s annak kis hidjáról, a honnan Moj- 
stranából a legjobban látszik a juli alpesek királyá
nak, a Triglavnak, monda-övezett, fehér koronája, 
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nyári estéken sokan nézik, hogy hogyan nyugszik a 
nap, hogyan száll a felhő, s milyen lesz az idő más
nap.

Sokszor néztünk feleségemmel mi is erről a híd
ról vágyakozva a felhőkbe burkolt csúcsok felé, várva 
a kedvező időt, a mikor majd teljesedhetik régi vá
gyunk, a Triglav megmászása.

Hetek múltak el igy, míg olyan napok jöttek, 
melyek igazán méltóknak látszottak egy régi álom 
megvalósításához. Közben összebarangoltuk a kör
nyező kiterjedt fenyveseket, jártunk a Karavankok 
sziklaösvényein s a karinthiai tavakra tekintő csú
csain, élveztük a környék dús flórájának gazdag pom
páját, a derűs falusi nyugalmat, s mind azt az ezer 
szépséget, a mit a természet tud nyújtani.

„We exult over the grandeur of the scenes that 
are brought before our eves, the splendours of sun- 
rise and sunset, and the beauties of hill, dale, wood, 
and waterfall“. (Whymper: Scrambles amongst the 
Alps. Chap. XXII.)

( . . . ujjongunk a szemünk előtt feltáruló kép 
fenségén, és napkelte és napszállta pompáján, a hegy, 
völgy, erdő és vízesés szépségén . , , ,")

A fogadó gazdája, az öreg Schmerz, lassankint 
jó barátunkká vált. Mint a mojstranai vezetők do- 
yen-je, s a juli alpesek minden zugának alapos isme
rője, ő járt velünk, ha időnkint nagyobb vállalko
zásba fogtunk, — s megszerettük ezt a kérges tenyerű, 
szűkszavú, igaz embert.

Augusztus közepe után néhány gyönyörű nap 
köszöntött be. A szükséges előkészületek meg voltak 
téve, s 19-én hajnalban az öreg Schmerz hatalmas 
dörömböléssel jelezte, hogy jókedvben és utrakészen 
vár bennünket. — Egy óra múlva vígan haladtunk 
a nedves és puha erdei utón, párás, friss, illatos le
vegőben vágyunk teljesedése felé.

A még sötét fenyves fölött felhőtlen nyári haj
nal nevetett ránk, harmatos rózsaszin erikák, kék 
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harangjaik súlya alatt meghajló magas enzianok, s 
illatozó cyklamenek ezrei és ezrei köszöntöttek, a 
merre mentünk, és sohasem érzett frisseség és kedv 
vitt előre a Triglav, a mi Triglavunk felé.

Az öreg Schmerz, szokás szerint szótlanul, 
gyors lépésekkel ment előttünk, s mi sem zavartuk be
széddel az ébredő erdő ünnepélyes nyugalmát.

A Triglav még nem látszott, csak az őt szemeink 
előtt elfedő sziklafalaknak, s a lehullott görgeteg ren
geteg darabjainak arányai éreztették velünk közellé- 
tét és nagyságát.

A régmúlt időkben a hajnalt, delet és naplemen
tét jelképező istenségről elnevezett Triglav a juli al- 
pesek legmagasabb csúcsa. A Trenta-völgyből hár
masnak tetsző koronája 2864 m. magasságban emel
kedik ki a hegység Trenta-, vagy Triglav-csoportjá- 
nak tömegéből.

A Julius nemzetségbeli császároknak, Caesarnak 
és Tiberiusnak légiói megcsodálták, a lábánál meg
telepedett néptörzsek istenként tisztelték, később 
szellemek által őrzött kincset sejtettek ember nem 
járta ormán, — majd 1778-ban legelőször megmászva, 
mindjobban megismerték, megszerették, s megnyitot
ták útját idegen turisták részére, kik most évenként 
növekvő számban keresik fel ezt a szép hegyet, a 
melynek mondáját Baumbach Rudolf irta meg Zla- 
torog cimü, örökszép költeményében.

Zlatorog, a regebeli aranykampós, fehér zerge- 
bak, a Triglav szellemlakóinak, a titokzatos fehér 
asszonyoknak, s azok csodakertjének és rengeteg kin
cseinek volt őrzője. De mikor az emberi kíváncsiság 
és kincsszomj behatolt a fehér asszonyok titkaiba, 
és Zlatorogot magát is megsebezte a zergevadász go
lyója, — ő dúlta föl a hegység lejtőin azelőtt elte
rülő dús és virágos mezőket, — ő változtatta szikla
tengerré a Triglav fennsikjait, olda'át és egész kör
nyékét. S azóta eltűntek a „Rojenice", — a jótékony 
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fehér szellemasszonyok, — s kő- és hóborított, sivár 
pusztaság a vidék.

„Das hat der Gemsbock Zlatorog gethan;
Mit seinen Hörnern hat er aufgewühlt
Die fette Scholle, als die Rojenice 
Gekränkt von dannen zogen und mit ihnen 
Der Hüter ihres grünen Zaubergartens, 
Wohin sie gingen, niemand hat's erfahren.“

Már két órát mentünk a Kot-völgy oldalát boritó 
fenyvesekben, csekély emelkedéssel. Tiszta nyári reg
gel volt, a mikor vége szakadt az erdei útnak, s a 
fák árnyából kilépve, elénk tárult a napsugarakban 
ragyogó, nagyszerű völgyzárlat.

Balról a Rjovina (2457 méter) rozsdaszinü szik
lafala, jobbról az Urbanova (2299 méter) törmelék
kel borított lejtői képezik a mindinkább szűkülő völgy 
szegélyét. A két hegyvonulat azután széles ívben 
egészen összeérve, mint egy 2200 méter magasságban 
elzárja a csupán 980 méternyire emelkedett Kot-völ- 
gyet, melynek folytatásaként meredek szakadék vezet 
fölfelé.

A látvány megkapóan szép, és pihenőt tartva, 
sokáig gyönyörködtünk a hatalmas hegyekben, me
lyeknek csúcsát megvilágították a rájuk eső napsu
garak, — a völgyön végighúzódó sötétzöld fenyvesben, 
a fény és árny ezer változatában, s az üde, tiszta 
reggelben.

Reggeli után folytattuk utunkat s beléptünk az 
előttünk táruló sziklaszakadékba. A keskeny ösvény 
a szakadék baloldalán meredeken vezet fölfelé. Né
hol a sziklába vert vasbiztositékok nyújtanak jó fo
gást a kapaszkodásnál, a mely különben nem okoz 
különösebb nehézséget.

Körülbelül egy órai kapaszkodás után elértük 
a szakadék felső szélét, s itt áthatolva összekuszált 
törpe-fenyő és rhododendron bozótokon, a Rjovina 
faláról legördülő törmelékből képződött széles puszta
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lejtők alá jutottunk, A következő két órai út folyto
nosan éles törmeléken, itt-ott kisebb hómezőkön ke
resztül vezet fölfelé s meglehetősen fárasztó. Sehol 
egy fűszál nem látszik, csak kő a kő hátán: Das 
hat der Gemsbock Zlatorog gethan! — Repe
dezett, eső-mosott, barna-vörös szikla mindenfelé 
és hó, a mely szürkévé, likacsossá, szinte szárazzá 
vált az eső, szél, olvadás és kőhullás következtében, 
És mégis mennyi szín, mennyi változat és mennyi 
mélyen melancholikus hangulat van ebben a puszta
ságban. És mégis mennyi életet talál a szétszórt szik
lák között az, ki figyelmesen néz maga körül. Hány 
virágzó saxifraga fajta rejtőzik a szürke repedések
ben, és képez színes, puha vánkost az éles kövön. 
Hány apró, halványkék harangvirág, lilaszinü linaria, 
sárga és vörös pedicularis nyílik ott, a hol csak a 
legkisebb humus képződhetett, Itt-ott színes és illatos 
szikla-szegfűk, s a veronica szerény, kékes csillagocs- 
kái tekintenek ki a kövek közül, s a legnapsütöttebb, 
lcgsivárabb helyeken is, mindenütt ott nyílik az igény
telen alpesi pipacs nekem olyan kedves, halványsárga 
virága.

Két óra múltán, mély dolinák és óriási szikla
tömbök mellett elhaladva, egy rövid, meredek hó
mező keresztezése után, a Pekel nevű fennsik pompás 
látványa tárult elénk.

Előttünk gigászi erők által letördelt szikladara
bokkal teleszórt és csillogó hómezökkel fedett vad 
kősivatag. Mellette jobbról és balról szakgatott, szür
ke sziklagerincek merednek fölfelé, mig hátrább, a 
Deschmann-menedékházat elfedő magaslaton, nagy, 
fekete vaskereszt látszik. S mindezek fölött a háttér
ben, éles körvonalakba rajzolódva a sötétkék ég
boltra, ünnepélyes nyugalommal magaslik ki a Trig- 
lav hatalmas, fehér sziklatömege.

„Aufgethürmt, ein steinern Riesenschloss 
Starr zum Himmel ragt dér Bergkoloss".

10
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Fokozott kedvvel folytattuk utunkat, s nemso
kára a Deschmann-háznál (2332 méter) tartottunk 
rövid pihenőt. Sok időnk nem volt, mert aznap még 
nagy feladat állott előttünk, — s egy jó félóra múlva 
az alpesi-egylet ösvényén, enyhe emelkedéssel foly
tattuk utunkat fölfelé.

A Triglav felől hideg szél kerekedett, könnyű 
fehér felhőket hajtva maga előtt, a mikor a tőlünk 
baloldalra emelkedő Kredarica-csúcs alatti hómezők
höz jutottunk. Ezek meredek eséssel nyúlnak a több 
száz méternyi mélységbe, s keresztezésük rossz hó
viszonyoknál nagy óvatosságot igényel. Ezúttal is, a 
havazás után, vigyázni kellett minden lépésünkre, s 
csak lépcsőket vágva magunk előtt, juthattunk előre. 
Előttünk járó vezetőnk jégcsákánya vígan csattogott 
a keményre fagyott, síkos havon, s egy óra elteltével 
kiértünk a Kredarica és a Triglav összehajló lejtői 
által képzett széles nyeregre,

A nyereg északkeleti oldalán, 2515 méter ma
gasságban fekszik a szlovén alpesi egylet menedék
háza, nagyszerű kilátással a közvetlen előtte a magas
ba tornyosuló Triglav fehér sziklacsúcsára, jobboldalt 
pedig a mélységbe szakadó Triglav-gletscher kék 
jégtömegére, A menedékház mellett kis kápolna áll, 
s harangjának szava barátságosan hallatszik a hegység 
magányában, A kilátás nagyon tájékoztató a Trig
lav alkatára nézve, annak délkeletről északnyugat 
felé emelkedő vonulata éppen szemközt feküdvén a 
menedékház bejáratával. Előttünk baloldalt a Kerma- 
völgy felé hajló, dolinákkal sűrűn szakgatott szikla
tengerből csaknem átmenet nélkül emelkedik ki a 
Kis-Triglav délkeleti fala, a mely északnyugati 
irányban húzódva azt a keskeny sziklagerincet ké
pezi, mely a Kis-Triglavot az előttünk jobbra emel
kedő, tulajdonképeni Triglav-csúccsal köti össze. 
Ez azután északi oldalán csaknem függélyesen, óri
ási eséssel nyúlik a mélységbe, a Triglav híres, több 
mint 1600 méter magas északi falát képezve.
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A mindinkább fokozódó hideg szél meglehetősen 
érezhetővé kezdett válni, s szívesen tértünk be a me
nedékház fütött ebédlőjébe, hol jól esett a pihenés 
és ebéd, a több mint hat órai menetelés után.

Jól kipihenve magunkat, s hátizsákjainkat a me
nedékházban hagyva, délután egy órakor indultunk a 
csúcsra.

Időközben a déli szél viharossá vált, és a fölöt
tünk sebesen úszó fehér felhöfoszlányok gyakran 
egészen eltakarták szemeink előtt a Triglavot. Néha 
csak csúcsának kimagasló sziklái tekintettek reánk 
a gomolygó páratengerből, — néha semmi sem lát
szott belőle, s azután, pár pillanat múlva, ismét előt
tünk állott egész pompájában.

Azonban nemsokára széltől védett helyen, a Kis- 
Triglav délkeleti fala alatt tartottunk, s megkezdődött 
az igazi kapaszkodás.

Gyorsan emelkedtünk fölfelé és a Kredarica 
menedékház nemsokára mélyen alattunk látszott. A 
sziklákba sűrűn vert vasbiztositékok megkönnyítik a 
mászást, s egy jó félóráig tartó munka után legyőz
tük a 200 méteres falat. A Kis-Triglav csúcsán újra 
ki voltunk téve a most már orkánszerü rohamokban 
tomboló szélnek, — úgy, hogy néhány lépés után a 
sziklába kellett kapaszkodnunk s úgy várnunk, mig 
a vihar kissé alábbhagy. Az öreg Schmerz kijelen
tette, hogy ilyen erős viharban nem vezethet tovább, 
s már-már azt hittük, hogy közvetlenül a csúcs előtt, 
célunk elérése nélkül, vissza kell fordulnunk.

Mintegy tíz percnyi várakozás után a szél kissé 
elült, s megragadva a pillanatnyi alkalmat, megkezd
tük az elörehatolást. A csúcsról egy meredek pár
kányra leereszkedve elértük azt a 80 méter hosszú 
s körülbelül egy lépésnyi széles sziklaélt, mely a 
Kis—Triglavot a főcsúccsal köti össze és mindkét ol
dalán függélyesen esik a mélységbe. Az egykor csak 
rendkívüli nehézségek közt megjárható sziklaél mel
lett most drótkötél van kifeszitve, a veszedelmesebb 

10* 



148 ifj. Balog Károly

helyek ki vannak szélesítve, úgy hogy az átmenet 
ma már aránylag könnyűnek mondható.

Újabb szélroham sűrű ködbe burkolt mindhár
munkat, s pár pillanatra ismét a sziklához kellett 
lapulnunk. A roham megszűnte után sietve folytat
tuk utunkat, melynek sajátságos varázst adtak a se
besen felénk sodort, s körülöttünk időről-időre min
dent elfedő fehér ködfelhők, és az azok tovaszállta 
után mellettünk jobbról és balról feltáruló szédüle
tes mélységek meg-megujuló látványa.

Minduntalan meg kellett állnunk, s bevárnunk a 
szél elültét, hogy ismét pár lépést tehessünk előre.

így haladtunk át a sziklaélen, s már csak a fő
csúcs nyugati, helyenként szintén drótkötéllel bizto
sított, meredek, keskeny gerincén kellett felkapasz
kodnunk, s délután 1/2 3-kor fent állottunk a Triglav 
sziklacsúcsán.

Hideg, süvítő szél köszöntött. A táj egy részét 
időnkint fehér óriásokká tornyosuló, majd meg hir
telen széj jelfoszló felhőgomolyok borították. A völ
gyeken és csúcsokon gyorsan haladó sötét árnyak 
húzódtak végig, és néha váratlanul napfényben ra
gyogó tájak tárultak fel ott, hol pár pillanattal előbb 
még sürü ködök feküdtek.

Szinte elbűvölt a látvány csodás varázsa, és so
káig szótlanul néztük a bennünket óriási ívben körül
fogó hatalmas képet.

Lábaink alatt feküdt a csillogó Triglav-Gletscher, 
s balról e mellett, az északi fal szédületes mélységé
ben a Vrata-völgy sötét erdő tengere, A völgy távoli 
túlsó oldalán, havas lejtők fölött a Suchi-Plaz, Ra- 
sor, Jalouz és Mangart merész csúcsai magasan me
rednek fölfelé, s tőlük balra, nyugati irányban a zöld 
Trenta-völgy, az Isonzo kanyargó, ezüst szalagja, s 
fehér falvak és városok látszanak. A hátteret a még 
a juli alpesekhez tartozó Wischberg, Jóf dél Mon- 
taggio és Monte Canín élesen körvonalazott, rózsa
szín-szürke sziklatömegei, s mögöttük, kéklő messze- 
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ségben, a Dolomitok csipkés csúcsai képezik. Dél
nyugatnak a ködbe vesző friauli síkság terül el, s 
azontúl, a sürü párákkal takart láthatáron a tenger
nek kellene látszania. Dél felé hullámosán nyúlnak 
a wocheini hegyvonulatok, s még hátrább kivehetők 
Istria és Krajna jelentékenyebb emelkedései, mig a 
délkeletnek fekvő, s házcsoportokkal, városokkal és 
templomokkal teleszórt erdős krajnai fennsik mögött 
a horvát Karst felé nyílik kilátás. Keleten a veldesi 
tó kerek tükre csillog, távolabb a sannthali alpesek 
körvonalai kéklenek. Végül újra észak felé fordulva, 
a Karavankok felhőboritott láncolatából kiemelkedő 
Stol és Mittagskogel, hátrább pedig, északnyugatnak 
a gailthali alpesek vonulata, s fölöttük, óriás messze
ségben, a Gross-Glockner és Gross-Venediger kris
tályfehéren tündöklő csúcsai zárják be a nagyszerű 
körképet.

A sötétkék égen és hegyen-völgyön végig go- 
molygó ködtömegek meg nem nyugvó, hullámzó moz
galma, s a napfénynek és árnyéknak folytonos vál
takozása még csak fokozta a kilátás felejthetetlen 
szépségét, s úgy tetszik, mintha ma is magam előtt 
látnám a párákkal telt, kék mélységeket, a feltörő, 
majd újra ködbe-tünő csúcsokat, s a felénk úszó, 
szélüzött felhők fehér raját.

Közben az öreg Schmerz boldogan magyaráz- 
gatta az általa jól ismert tájakat, s diadallal üdvö
zölt egy-egy előtűnő, rég látott hegycsúcsot, A ve
lünk hozott Thermosból néhány csésze forró tea ke
rült elő, s beszélgetve, kérdezgetve, újabb és újabb 
szépségeket fedezve fel, gyorsan tűntek tova a röpke 
percek. Lassankint az indulásra kellett gondolnunk, 
s egy rövid félóra felséges emlékét vittük magunkkal, 
mikor vezetőnk szavára megkezdtük a leszállást.

Ez, mint mindig, fárasztóbb és nehezebb volt, és 
több időt vett igénybe, mint a felkapaszkodás. Las
san, lépésről-lépésre, vigyázva haladtunk lefelé, s 
röviddel öt óra után megint a menedékház előtt te- 
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kíntettünk a mindinkább felhők mögé tűnő Triglav 
felé.

Egy óra múlva, háti zsákjainkat újra felcsatolva, 
vígan indultunk tovább, mert éjszakára még a Triglav 
déli oldalán fekvő Mária Terézia-menedékházat kel
let elérnünk, hogy másnap onnan folytathassuk utun
kat a Triglav két, csodásan szép, tengerszem-szerű 
tava mellett a távoli wocheini tó felé.

Időközben az öreg Schmerz is mind beszédesebbé 
vált, a miben némi része lehetett a Kredarica-ház- 
ban, vezető ismerőseivel, a Triglav ünneplésére el
fogyasztott pár pohár bornak is. Most azután előke
rültek a régi emlékek, és sok átélt történet, kaland és 
öreg rege elbeszélését hallottuk, mig lassan haladtunk 
át a széles hómezőkön, szürke sziklák alatt, éjjeli 
szállásunk felé.

Hosszú, kék árnyak vetődtek a hóra, a hegyek 
a lemenő nap rózsaszín sugaraiban ragyogtak, s met
sző, hideg szél fuj dogált körülöttünk. „Es will Abend 
werden und ein Tag voll Mühsal und Herrlichkeit 
naht seinem Ende."

A Kis-Triglavot annak déli fala alatt húzódó 
sziklapárkányon megkerülve, lent, előttünk feküdt a 
menedékház, és nemsokára barátságos meleg szobá
ból hallgattuk a szél meg nem szűnő süvöltését.



Hivatalos rész.
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A választmány jelentése.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!

Egyesületi életünk 22-ik éve csendes, de nem ered
ménytelen munkában telt el. Bár az előző évek na
gyobb alkotásai után más maradandó építkezéshez 
való anyagi erő gyűjtése képezi törekvésünket, még 
sem hanyagoltuk el az elénk tűzött mindennapi 
munka pontos és sokszor költséges teljesítését, hogy 
tagtársaink és a nagyközönség igényeit kielégítsük.

Főgondunkat képezte elsősorban a mecseki séta- 
utak jókarban tartása s megelégedéssel mondhatjuk, 
hogy azok egész év folyamán mintaszerű állapotban 
voltak s kiránduló közönségünk legnagyobb elisme
rése volt egyesületi mérnökünk ebbeli fáradozásainak 
legszebb jutalma.

A misinai kilátótorony melletti őrház cserépte
tőzetét a viharok évről-évre — sokszor több ízben is 
— megszakgatták s annak helyreállítása minden al
kalommal jelentékeny összeget emésztett fel, miért is 
a választmány elhatározta annak eternit lapokkal 
való befedését. Ezt a munkát az elmúlt nyáron végez
tettük s azóta e tekintetben újabb kellemetlenség nem 
is merült fel. — Bár az újból való befedés nagy költ
séggel járt, azt az ismétlődő károk megelőzése szem
pontjából teljesíteni jónak láttuk.

Az őrház melletti ciszternához a viz könnyebb 
kiemelésére szivattyús kutat állíttattunk, és elkészít
tettük a ciszterna lefolyó csövét is, hogy annak tisz
togatását megkönnyítsük. Mindezekkel a munkálatok- 
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kal túlléptük ugyan költségelőirányzatunk keretét, de 
részint az őrház jókarban tartása, részint a közön
ség érdeke azok elvégzését szükségessé tették s most 
utólag kérjük a t. közgyűlésnek ezekhez való hozzá
járulását.

Gondot fordítottunk utjelzéseink fenntartására 
is; a szükséghez képest a régieket felújítottuk s újab
bakat jelöltünk. Sajnos azonban — és ezt magunk is 
beismerjük — e tekintetben még jogos panaszok me
rültek fel. Az erdei üzemterv értelmében végzett vá
gásnak sok jelzéssel ellátott fa esik áldozatul s igy 
minduntalan újabb és újabb hézagok merülnek fel a 
jelzett utak hálózatában. Ezekről csak tagtársaink és 
a kiránduló közönség szives figyelmeztetése alapján 
vehetünk tudomást és éppen azért kérünk mindenkit, 
hogy tapasztalataikról bennünket — akár egy leve
lezőlapon — értesíteni szíveskedjenek, hogy a hiá
nyok pótlásáról gondoskodhassunk.

Különösen a távolabb fekvő püspöki uradalmi 
erdőségek régi szép utjelzései vannak hiányos álla
potban, mert buzgó, régi jóakarónk, bold. Wenk Fe
renc főerdész úr hosszas betegsége és halála miatt 
azok nem voltak kellőképen gondozhatok. Bírjuk 
azonban Obrincsák Ernő uj főerdész ur szives ígére
tét arra nézve, hogy az úthálózatot a tavasszal tel
jesen jókarba helyezteti s igy a jogos panaszok is meg 
fognak szűnni. Igaz és őszinte hálánkat fejezzük ki 
gróf Zichy Gyula megyés püspökünk ö méltóságának 
azért a szives jóakaratért, hogy a püspöki erdészeti 
személyzet közreműködését engedélyezni kegyes volt.

Ugyancsak szives támogatását helyezte kilátásba 
Kolossváry Andor uradalmi főerdész úr is a felügye
lete alá tartozó erdőrész útjelzéseinek fenntartása 
körül.

Jelentjük egyúttal az igen tisztelt tagtársaknak, 
hogy szakítva az eddigi szines jelzéssel, — külföldi 
mintára — ezután csak fehér szinü jelzést fogunk 
alkalmazni, de minden egyes útvonalat más és más 
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számmal fogunk ellátni. Az uj jelzést a munkálatokra 
alkalmas jó időjárás beálltával meg fogjuk kezdeni 
s ha lehet az év folyamán be is fejezzük, miről tagtár
sainkat a helyi lapok utján tudósítjuk.

Szaporítani kívánjuk eddig elhelyezett jelzőtáb
láinkat is, hogy az erdőben való tájékozódást ez utón 
is megkönnyítsük s igy a kiránduló kedvet még inkább 
fokozzuk.

Azoknak az érdemeknek hálás elismeréséül, me
lyeket Zsolnay Miklós alelnökünk a Mecsek-Egyesü- 
let körül kifejtett tevékenységével és áldozatkészsé
gével szerzett, választmányunk a Kardos-uti pavi
lontól a Zsolnay Miklós által létesített Francia-em
lékhez vezető sétautat Zsolnay-útnak nevezte el, igy 
kivánván megörökíteni a maga részéről is Pécs tár
sadalmi mozgalmainak leglelkesebb és áldozatkészebb 
támogatóját.

Örvendetes jelenség, hogy városunk lakossága 
mind gyakrabban keresi föl szép erdeinket, amiről az 
egyes kiránduló helyek látogatottsága tesz tanúságot. 
Különösen ünnepnapokon van élénk élet turista- 
sétautjainkon, hol városunk apraja-nagyja megfordul 
élvezni a friss hegyi levegőt és gyönyörködni a szemei 
előtt feltáruló képekben.

Hivatalos közlönyünk volt ez évben is a „Turis
taság és Alpinizmus“ cimü szaklap, melyet tagtársa
ink a közgyűlés által megszavazott anyagi támogatás 
ellenében évi 6 korona előfizetési dij helyett 2.50 ko
ronáért rendelhettek meg akár a titkár utján, akár 
a szerkesztőségnél, ha magukat, mint egyesületünk 
tagjai igazolták. A komoly irányú, díszesen kiállított, 
képekkel illusztrált, dús tartalmú havi folyóiratra, 
mely hivatalos közleményeinket is tartalmazza, új
ból felhívjuk tagtársaink figyelmét s kérjük az eddigi 
előfizetőket, szerezzenek annak újabb híveket, hogy 
ez utón több lelkes turistát toborozhassunk egyesü
letünk zászlója alá. — Az egyesület által hozott ezen 
anyagi áldozattal egyrészt tagtársainknak juttatunk 
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kedvezményt, másrészt a hazai turistairodalmat is 
pártoljuk. Ezt a kettős célt kivánja szolgálni év
könyvünk is, melynek tartalmára és kiállítására kü
lönös gondot fordítunk és hálás szívvel mondunk kö
szönetét mindazoknak, akik dolgozataikkal bennün
ket ebben a munkában támogatnak.

A városhoz beadott abbeli kérvényünk, hogy a 
régi temetőből — a temetői jelleg megszűntével — 
botanikus kert létesittessék, kedvező elintézést nyert, 
miről egyesületünket a város törvényhatósága 53/1912. 
közgy. sz. a. értesítette. Ezzel kapcsolatban a város 
tanácsa utasította a mérnöki hivatalt a tervek elké
szítésére.

Ugyancsak a város tanácsa 10351/1912. sz. át
iratában arról küld értesítést, hogy a helybeli ka
tonaság a felhagyott misinai lőtér helyett bérbevett 
uj lögyakorlóteret használatba vette s a lőgyakorlatok 
napjait a jakabhegyi kilátótornyon s a Patacs község
től északra fekvő körtvélyesi magaslaton piros zász
lóval fogja jelezni. Ezt a körülményt ez utón is a 
tagtársak tudomására hozzuk, s kérjük, hogy szeren
csétlenségek kikerülése végett azt figyelmükre mél
tatni szíveskedjenek.

A középiskolai tanulók részére kiirt turisztikai 
pályázat diját, 1—1 tizkoronás aranyat, Petrovics 
Géza VII. oszt, főgimnáziumi — és Fekete Tivadar fő
reáliskolai VIII. oszt, tanulók nyerték el. Előbbi „Egy 
augusztusi napon", utóbbi „A felvidéken“ cimü dol
gozatával. A főgimnáziumi pályamunka díjazására 
Wachter Ede tagtársunk boldogult fia emlékére ná
lunk tett Wachter Jenő alapítványt újabb 50 korona 
adományával 300 koronára egészítette ki, amiért ne
ki a közgyűlés hálás köszönetét tolmácsoljuk.

Egyesületünket a múlt évben is többen részesí
tették anyagi támogatásban. így Pécs város közön
sége 1500 koronát, a Pécsi Takarékpénztár 200 kor., 
a Pécs-Baranyai Központi Takarékpénztár és az Ipar 
és Kereskedelmi Bank 50—50 koronát, Vogl János 
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úr 60 koronát, dr. Mihálovits Béla tagtársunk a Park
osztály részére 10 koronát, K. Zs, és Szláby Vilma 
úrnő 5—5 koronát adományoztak, amiért nekik a 
közgyűlés őszinte köszönetét fejezzük ki.

Hálás köszönetét mondunk Pécs szab. kir. város 
tanácsának és a helyi sajtónak azon szives támoga
tásért is, melyben bennünket részesítettek.

Özvegy Buday Károlyné szül. Nagy Flóra végren- 
deletileg 200 koronát hagyott egyesületünk nemes cél
jaira. Ez rövid időn már a harmadik hagyatéki ösz- 
szeg, ami tanúságot tesz arról, hogy a város jóérzésü 
polgárai méltányolva az egyesület törekvéseit és a 
közjó érdekében kifejtett munkásságát, annak elő
mozdítására szívesen hoznak anyagi áldozatokat is,

Szemrád Tivadar elhalt tagtársunk több turista- 
irányu könyvet hagyományozott egyesületünknek, me
lyeket könyvtárunkban helyeztünk el.

Pár év előtt tragikus körülmények között elhalt 
tagtársunknak, Dorner Jánosnak barátjai gyűjtést in
dítottak emlékének megörökítésére. Ezt az összeget, 
mely az időközi kamatokkal együtt 670.30 koronára 
szaporodott fel, a M. E.-nek küldötték át a következő 
kéréssel: 1. Dorner János a M. E. örökös tagjai közé 
felveendő, 2. akár egy már meglevő, akár egy később 
létesítendő mecseki műút örökösen „János út“-nak 
nevezendő el.

A Dorner János-alapra a kővetkezők adakoztak : Be- 
nyovszky Móric gróf 20 kor., Gadó Ignác 14 kor., B. Bak 
Samu 15 kor., Wajdits Géza, Bubregh Nándor, Saághy Ferenc, 
Keller István, Soós Nándor, Jeszenszky Mihály, B. Bak Sa- 
muné, Gúth Béla, Gráf Ödön 10—10 kor., Járányi János, Va
dász Jenő, Klobucár József, Varga József, Szmodics Ödön, 
Kálmán Ede, Kappéter Ferenc, Schultz Ferenc, Jüsztl Ede, 
Prager János 5—5 K, özv. Ganter Ferencné 5.34 K, Hentz Lajos, 
Deutsch Kornél Förster Jenő 3—3 kor., Bauer Zoltán, Gózon 
István, Árpád Gyula, Szieberth Antal, Ádám Kristóf, Kaíupka 
Károly, Bándy Dezső, Burgics Nándor, Walla Ferenc, Fajcsek 
József, Hantai Lajos, Szalay János, Szigriszt Lajos, Haksch 
Károly, Korniss Dezső dr., B. Bak Sándor, Szőke Hugó 2—2 
kor., Horváth Mihály, Komposcht Szörény, Enyedy Lajos, 
Bugyi Gyula, Szalay Ferenc, Meyer István, Schippert Fülöp,
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Bezerédy Ernő, Végh Lajos, Rácz Dóri, Dénes Iván, Haksch 
Lajos, Gáli Gyula, Jancsics Milán, Hamar Károly, Andretzky 
Ernő, Fleischhammer Jenő, Müller Róbert, Bertalan István, 
demői Klekner Alajos, Solymár László, Raák János, Holecsek 
Péter 1—1 kor., Bauer Zoltán gyűjtése 182.16 kor., Fenyő 
István gyűjtése 14.40 kor., kisebb adományokból : 114.60 kor., 
időközi kamatok 1912. év végéig 98.80 kor., ősszsen 670.30 kor.

Ezt az összeget „Dorner János emléke" jelzés 
alatt külön alapként kezeljük s annak idején a letétbe 
helyezők óhajtásához képest fogjuk felhasználni.

Egyesületünkbe az elmúlt évben 23 örökös és 
87 rendes tag lépett be; elköltözés, elhalálozás és ki
lépés folytán töröltünk 122 tagot, úgy hogy 1912-ben 
77 örökös, 30 alapitó és 1344 rendes tag támogatta 
törekvéseinket. Bár sajnálattal kell megállapítanunk 
a tagok számának fogyását, annál örvendetesebb az 
örökös tagok számának szaporodása, hisz az ő befi
zetett s külön alapon kezelt dijuk képezi az egyesület 
fel nem használható alaptőkéjét, ami az egyesület 
jövő prosperitását biztosítja. Kérjük tagtársainkat, 
szíveskedjenek ismerőseik körében tagokat gyűjteni, 
hogy ily módon anyagi erőink gyarapodásával tevé
kenységünk fokozódjék s még eredményesebb legyen.

Könyvtárunk a folyó évben a következő művek
kel szaporodott: Turisták Lapja (1912.), Turistaság 
és Alpinizmus (1912.), Turista Közlöny (1912.), Er
dély (1912.), Deutsche Alpenzeitung (1912.), Mitthei- 
lungen des D. u. Ö. A. (1912.), Alpina (1912.), Libur- 
nia (1912.), Természettudományi Közlöny (1912.), 
Földrajzi Közlemények (1912.), Pécs-Baranyai Mú
zeum-Egyesület (1912.), Magyarországi Kárpát-Egye
sület évkönyve (1912.), Zeitschrift des D. u. Ö. A. 
(1912.), Jahrbuch des Schweizer Alpen Club (1911.), 
dr. Bozóky Dezső: Két év Keletázsiában, Szemrád Ti
vadar hagyatékából: Grieben: Rom, Grieben: Berlin, 
Woerl: Prag, Woerl: Karlsbad, Sági: A Balaton, Geu- 
ter: Führer durch München; Berget A.: Léghajózás és 
repülés, Richard J.: Oczeanografia, Soddy F.: A rá
dium, dr. Aujeszky A.: A baktériumok természet
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rajza, Serényi Jenő dr,: A sísport gyakorlati kézi
könyve (szerző ajándéka), gr. Széchenyi Béla: Ke
leti utazásom, Hendschl: Salzkammergut és Mitte- 
waldbahn, Prezseválszkij: Zajzánból Tibetbe, dr. 
Brozik K.: Serpa Pinto utazása, Lady Brassey: Uta
zás a Napsugáron, Asbóth János: A Zaharától az 
Arabáhig, Nordenskiöld: Ázsia és Európa körülha
józása a Végán, Ludvig Johné: Karawankenführer, 
Walther J,: A föld és az élet története, Vollbrecht: 
lm Reiche des Negus Menelik II., Sommer in dér 
Schweiz, I. Rabi : Führer an der Dolomitenstrasse.

Választmányunk egy régi lelkes tagja, dr. Angyal 
Pál, a budapesti tudományegyetem rendes tanárává 
neveztetvén ki, leköszönt a M. E.-nél viselt tisztségé
ről. Amily örömmel üdvözöljük őt díszes uj állásában, 
épen olyan sajnálattal nélkülözzük körünkben. Bír
juk azonban szives Ígéretét, hogy a távolban is meg
marad egyesületünk lelkes és odaadó barátjának és 
támogatójának.

Gyászrovatunk ez évben sem maradt üresen ; el
vesztettük Bertalan Istvánt, dr. Bodó Aladárt, Bun 
Gusztávot, Czirer Józsefet, Eckert Antalt, Elwers Ru
dolfot, Fabriczy Eleket, Frantich Ágostont, Hagy- 
mássy Dénesnét, Halász Józsefet, Horváth Antalt, 
Horváth Jánost, Jilly Gyulát, Körmendy Józsefet, 
Knapp Józsefet, Koszér Jánost, Layer Nándort, Len
gyel Jánost, Millner Józsefet, Novák Lászlót, Országh 
Lajost, Pártos Gyulát, Plichta Ferencet, Pupp Feren
cet, Rihmer Antalt, Saághy Vincét, Szandtner Antalt, 
Szemrád Tivadart és Zurna Károlyt-

Áldás legyen elhunyt társaink emlékén I
Pénztárunk állapotáról évi számadásaink adnak 

kimerítő felvilágosítást. Itt csak felemlítjük, hogy a 
6223.65 kor. pénztári egyenlegen felül a következő 
összegek vannak pénztárunkban elhelyezve : örökös 
tagok dija : 7700 kor,, Tettye-rendezési alapon
1112.75 kor., barlangkutatás céljaira 355.50 kor., 
Wachter Jenő-emlékalap 300 kor., Dorner János- 
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emlékalap 570.30 kor., dr. Scholz István-emlékalap 
1000 kor., Kilátótorony-alap 449.95 kor., összesen 
17712.15 kor.

Ezzel és Osztályaink külön jelentéseivel be 
is fejeztük az elmúlt év eseményeinek ismertetését. 
Nem végeztünk nagy munkát, de azért többet tettünk, 
mint amit múlt előirányzatunkban kitűztünk. Emellett 
— mint pénztári kimutatásunkban ismertettük — szor
galmasan gyűjtögetjük újabb nagyobb feladatra az 
alaptőkét, hogy 25 éves ünnepünk alkalmából valami 
szép alkotással hálálhassuk meg tagtársaink és a város 
szives támogatását.

Kérjük jelentésünk tudomásul vételét I
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A Madárvédő-Osztály jelentése.

Osztályunk ismét beszámol az 1912. évben végzett 
azon munkájáról, mellyel az állatvédelem eszméjét 
állandóan ébren tartva, a nagyközönséggel megértetni 
igyekezett a madár- és állatvédelem nemzetgazdasági 
és ethikai fontosságát. Hogy Osztályunk ezen mun
kássága nem volt eredménytelen, azt egyre jobban 
láthatjuk. A társadalom minden rétegében hallunk ma 
már az állatvédelemről beszélni ; a közönség át tudja 
érezni az állatok fájdalmát és nem tűri az állatok kín
zását. Fáradozásunk eredményének tekinthetjük azt 
is, hogy a hidegebb idő beálltával sok helyen etetik 
hasznos madarainkat, hogy a legtöbb kertben, gyümöl
csösben ott látjuk a fészkelő odvakat.

Az előző évekhez hasonlóan az idén is segítségére 
voltunk az iskoláknak abban, hogy a fejlődő gyermek- 
lélekbe a madarak, az állatok iránti szeretet beplántál- 
tassék. Az idén is jó magaviseletü és jó előmenetelő 
népiskolai tanulók között 200 db. Gyermeknaptárt osz
tottunk ki. Ezen Gyermeknaptárakat, melyek az állat
védelemre figyelmeztető, buzdító meséket, költemé
nyeket tartalmaznak, az Országos Állatvédő Egyesü
let adja ki.

Az állatvédelem ügyének a nagyobb fiukat is 
megnyerendő, a középiskolák önképzőköreiben egy- 
egy aranyat tűztünk ki az állat-, madárvédelem köré
ből való kérdés jutalmazására.

Az Országos Ifjúsági Ligába ez évben is töreked
tünk a tanulók között uj tagokat megnyerni. Semmi
féle kötelezettséggel nem jár a ligába való belépés ;

11 
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csak egy fogadalmat kell a tanulónak aláírni, mely
ben megfogadja, hogy a hasznos madarakat, állato
kat megvédi, sőt másokat is hasonló cselekvésre bir,

A Széchenyi-tér galambjairól a múlt évben is 
gondoskodtunk ; megbízottunk nyáron egyszer, télen 
az erősebb hidegben kétszer tartotta azokat jól ele
séggel.

Ha állatkínzási esetekben panasszal fordultak 
hozzánk, az illetékes hatóságoknál rögtön eljártunk. 
Köszönetét mondunk e helyen is a rendőrfőkapitány 
úrnak, ki segítségünkre volt mindig abban, hogy az 
állatkinzásokat megakadályozzuk. Köszönetét mon
dunk e helyen a helyi sajtónak, hogy közleményeink
nek helyet adni szívesek voltak, és hogy az állatkín
zást nem egy esetben ostorozták. Hogy az állatkínzá
soknak még jobban elejét vehessük, kérjük a nagy
közönséget, hogy azokról szíveskedjék az Osztályt ér
tesíteni, mely tudni fogja kötelességét.

A főreáliskolában a katonák részére rendezett 
előadásokon az Osztály titkára egy előadást tartott a 
hasznos és kártékony állatokról, az állat- és madár
védelemről ; bemutatta a különböző madáretető készü
lékeket, a mesterséges fészkelőket.

Hogy most már a katonák lőgyakorlataikat a Me
cseken beszüntették, szép feladata lenne az Osztály
nak, ha a Mecseken állandó, tanulmányozásra, megfi
gyelésre alkalmas madárvédelmi telepet állítana föl. 
Ez azonban még csak a jövő feladata ; egyelőre csak 
a mesterséges fészekodvak számát szaporítjuk ; az el
múlt évben újabb 20 darab fészkelőt helyeztünk el a 
Mecseken.

A közönségnek példát adandó, a zordabb idő be
álltával gondoskodtunk a madarak etetéséről. így 
etettük a madarakat a sétatéren, a Tettyén, Mecse
ken, a megyei árvaházban. Az etetéshez szükséges 
faggyúból és szükséges magvakból álló madárkalácsot 
házilag készítettük; igy sokkal kevesebbe kerül, 
mintha hozatnék.
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Az Országos Állatvédő Egyesület a múlt évben 
is több, az állatvédelemre vonatkozó nyomtatványt 
küldött, melyeket Osztályunk a közönség körében 
terjesztett.

Fontos feladatot teljesítenek az állatvédelemre 
figyelmeztető tábláink, mert ezek a közönséget állan
dóan figyelmeztetik a hasznos állatok iránti köteles
ségre. A régebbi, az idő által megviselt táblákat kicse
réltük és új, tartós, csinos táblákat helyeztünk el a 
budai-külvárosban és a szigeti külvárosban, az egyi
ket a kórház előtti térségen, a másikat a budai vásár
téren, a Gyimothy-féle üzlet előtt. Ugyanoly táblák 
ezek, mint az előző években felállítottuk, a város szí
neivel és a következő felírással : Csak a szívtelen és 
tudatlan nem védi a hasznos állatokat és éneklő mada
rakat. A táblákat Bonyhádról, a Perczel-féle zománc
gyárból szereztük be.

Gyűjtőíveket ez évben is bocsátottunk ki ; az ed
dig beérkezett íveken a gyűjtés eredménye a követ
kező : özv. Lórenzné 5 kor., Balog Károly 3 kor., 
Eibach Emil, Wachter Ede 2—2 kor., Arnhold Nán
dor, dr. Bokor Emil, Cséfay Flórián, dr. Gajári Béla, 
Girardi József, Holics Gyula, dr. Huszár Sándor, 
Kaufmann Nándor, Károlyi Emil, dr. Kiss István, Kiss 
Józsefné, Knorr Kálmán, dr. Lövi Ignác, Madersbach 
Ferenc, Mcdly Béla, Nábráczky Lajos, dr. Tolnai Vil
mos, dr. Vass Antal, Varga Nagy István, Z. A., Zsa- 
bokrszky Ferenc 1—1 kor. — Á múlt évben még ki 
nem mutatott adományok a következők : báró Bieder- 
mann Rezső 50 kor,, Vadásztársaság (Dobszay István) 
94 kor., gróf Zichy Gyula 30 kor., Cseh Ervin, Szeifritz 
István, Tulipán-Asztaltársaság 10—10 kor., Hanny 
Gábor, Füchsl Arnold, Számp Ádám 5—5 kor., Ba
logh Károly, Kiss Józsefné 3—3 kor., Reeh György 
2.50 kor., Eibach Emil, dr. Kenessey Aladár, Farkas 
Irma, Opris Péter 2—2 kor., Bokor Ede, dr- Bokor 
Emil, Birisits Géza, Fail Jagelló, Gritzmann László, 
dr. Gajári Béla, Holits Gyula, dr. Huszár Sándor,

JJ+
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Kaufmann Nándor, Károlyi Emil, dr. Kiss István, 
Knorr Kálmán, Millner József, Módly Béla, Mülherr 
Ferenc, Nábráczky Lajos, Roth Miksa, Varga Nagy 
István, dr. Vass Antal, Zsabokrszky Ferenc 1—1 kor., 
1912-ben Tulipán-Asztaltársaság 10 kor.

Pénztári forgalom 1912-ben : bevétel 380.69 kor., 
kiadás 236.04 kor., készpénz egyenleg 144.65 kor.
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A Park-Osztály jelentése.

A Mecsek-Egyesület módosított alapszabályai
val újjáalakított Osztályunk Zsolnay Miklós elnöklete 
alatt 1912, szeptember 6-án alakult meg az uj alapon.

Az Osztályt a lefolyt évben két nagy veszteség 
érte : Horváth Antal volt osztály-tag elhunyta és dr. 
Jellachich Károly volt elnöknek a működéstől való 
visszavonulása folytán. Mindkettő tevékeny, jóakaró 
és kiválóan szakértő tagja volt az osztálynak, kik 
nagy űrt hagytak vissza maguk után, s akiknek em
lékét kegyelettel őrizzük meg követendő például ál
lítva az utódoknak, Érdemeiket jegyzőkönyvben örö
kítettük meg.

Az Osztály működésének az elmúlt évben nem 
sok látható nyoma van, a mi leginkább a külső körül
mények kedvezőtlen alakulatában leli magyarázatát. 
A virágdiszes ablakok száma nem emelkedett oly 
mérvben, mint azt a tervező építészek és az építtetők 
jóakaratu támogatása után, az előző évben uj virág
tartóval ellátott ablakszaporulat mellett remélhet
tük. így különösen az izraelita hitközség uj bérházá
nak virágrácsos ablakai közül csak talán 1/10 részben 
volt virág, a többi ablak szomorúan árválkodott, várva 
a szépért lelkesülni tudó, a virágot szerető, gondos 
női kezet, hogy majd virágot tesz beléje, — de hajh, 
hiába várta I S volt több ilyen ház is I

Részben ez is volt az oka annak, hogy a lefolyt 
évben az Osztály nem tartott virágdijazást, másrészt 
pedig anyagi erejének gyönge volta is késztette arra, 
hogy az újabb virágos-ablak versenyt 1913. évre ha
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lassza. Reméljük, hogy ez évben már a tavaly üres 
rácsok is megtelnek virággal, s nagy lesz a pályázó 
diszes ablakok, erkélyek száma .

Ép erre való tekintettel elhatározta az Osztály, 
hogy 1913-ban csupán három nagyobb értékű dijat 
fog kitűzni, s azoknak elnyerhetésére nyílt pályáza
tot fog hirdetni.

A Zsolnay-féle diszkót már készen van, s várja 
a város közönségének elhatározását elhelyezése kér
désének miként leendő megoldása tárgyában.

A város tanácsa helyesléssel fogadta a budai 
külvárosi régi temetőnek botanikus kertté leendő át
alakítására vonatkozó javaslatunkat, s az elvben elha
tározott szabályozási tervezetnek elkészítésével, a 
Mecsek-Egylet és Park-Osztály vezetőségének bevo
násával a mérnöki hivatalt megbízta.

A fák és növényekről szóló népies füzet meg
írása előre nem haladván, azzal az Osztály Rozma- 
nich Timót tanár, osztálytagot bízta meg.

A Mecsek flórájának egy helyen leendő egybe
gyűjtésére kiküldött bizottságba az elhunyt Horváth 
Antal helyébe Szieberth Nándor választatott meg, s 
remélhető, hogy a dr. Folly Gyula elnöklete alatt 
álló bizottság működését a közel jövőben meg is 
kezdi.

Átirt az Osztály a város tanácsához a városház 
előtti térnek a városhoz méltóbb berendezése, fásí
tása, virágdiszitése tárgyában, a város kertészetének 
nagyobb összegű évi jutalékkal leendő dotálása ér
dekében, hogy a város parkjainak, tereinek növény
zete jobban gondozható legyen.

Az Osztály céljaira adakoztak az 1912. évben r
1. A Pécsi Takarékpénztár .... 50.— K
2. A Pécs-Baranyai Takarékpénztár 25.— K
3. A pécsi Keresk. és Iparbank . . . 25.— K
4. Mihálovics Béla, Budapestről . . 10.— K

Összesen : ' . 110.—
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Fogadják a nemeslelkü adakozók ezen követésre 
méltó áldozatkészségükért ez utón is az Osztály há
lás köszönetét.

Az osztály vagyona ez év végén , 290.51 K-t 
tett ki.



BEVÉTEL A Mecsek-Egyesület pénztári

Egyenleg 1912. január 1-én. .
I. Tagsági dijak:
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ff 
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áK 100.—

1336 rendes tag után .
1

30 alapitó
17 ............

1
18

ff ff ff

ff ff
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hátralékos tag után 
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örökös „ „ .
Adományok:

szab. kir. város adománya
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4.50
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4.50
4.—

Pécs t
Pécsi Takarékpénztár adománya

ff *
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Pécs Bar. Közp. Tak. 
Pécsi Kér. és Iparbank 
K. Zs. adománya . 
B. E.
ifj. V. J.
Sz. V.
Wachíer Ede

ff .......................................................................

ff .......................................................................
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ff .......................................................................

Kiadványok :
Évkönyvekért.....................................
Jelvényekért...........................................
Képes lapok és vezető könyvekért. .

Különféle bevételek :
Évkönyvben közölt hirdetésekért . . 
Takarékbetétek utáni kamatok . . .
Kardos-uti pav. eladott fogy, cikkek után 
Kilátótorony belépő jegyekből . . . 
Értékpapír kamat . . 
özv. Buday Károlynétől

4171 46

6680
4 50

150 —
76 50
4 —

1800 — 8715 —

1500
200 —

50 —
50 —
5 —
8 —

60 —
5 —

50 — 1928 —

5
7 20

363 01 375 21

535
462 22
162 86
200 —

4 —
203 77 1567 85

16757 52

Megvizsgáltuk és a vonatkozó okmányokkal össze-
Pécs, 1912. évi

Szigrlszt Lajos



kimutatása az 1912-ik évről. KIADÁS.

06

56

45

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

700
720
115
115

14
92 1651

II. Útépítés és Javítás:
Utjelzések.......................................... 99 45
Misinai kilátónál újabb beruházások . 1215 56
Uttatarozás és napszámok.................. 1095 55 2410

III. Leltár:
Könyvek beszerzése............................ 97 05
Egyéb tárgyak...................................... 59 40 156

IV. Különféle kiadások:
Évi jelentés költségei....................... 1674 32
Tagdijak egyesületekbe....................... 80 33
Pavillonok biztosítása....................... 29 13
Távbeszélő dijak................................. 85 60
Kardos-uti pav. eladási cikkek . . . 116 10
Egyleti szolga külön jutalma.... 60 —
Turistaság és Alp. kiadóhivatalának . 300 80
Wachter Ede alapra............................ 50 —
Örökös tagsági alapra........................ 1800 —
Képes levelező lapokért . , . . . 422 44
Különféle számlái kiadások .... 6^7 08 5315
Egyenleg 1912. december 31. ... 7223

16757

hasonlítva, teljesen rendben levőnek találtuk.

S <8

december hó 31-én.
Bőbei Ferenc



Tájékoztató.
Az egyesületet illető levelezések és Írásbeli meg

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

A kirándulások rövid ismertetése és a jelzések 
színes táblázata (mellékelve 3 térképvázlat és 10 lát
kép) a Mecseki Útmutató című könyvecskében talál
ható. Kapható minden könyvkereskedésben 60 fillér
ért; a tagok a pénztárosnál 40 fillér kedvezményes 
áron kapják.

Évkönyvünkhöz díszes bekötési táblák is kap
hatók darabonként 1 koronáért. A ki tagtársaink 
közül ilyent beszerezni óhajt, ebbeli szándékát leg
később 1913. november 1-ig jelentse be a titkárnál, 
hogy azok beszerzéséről gondoskodni lehessen, meri 
ilyeneket fölös számban az egyesület nem készittet.

A téli hónapokban (októbertől—márciusig) min
den csütörtökön d. u. 1/2 6-tól 1/2 7-ig hivatalos órák 
tartatnak az egyesület helyiségében (Városház, II. 
emelet 79.), hol ugyanakkor a könyv- és térképtár is 
a tagok rendelkezésére áll. Ugyanott kaphatók az 
egyesületi jelvényeket is darabonkint 1 K 20 fillérért.

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



A MECSEK-EGYESÜLET

TISZTIKARA ÉS TAGJAINAK NÉVSORA
AZ 1912. ÉVBEN.

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

Tiszteletbeli tagok:
Dr. Fejérváry Imre báró Majorossy Imre
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. Kiss József, főreáliskolai tanár, 

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

Pénztáros:
Kiss Ernő, pénzintézeti tisztviselő 

(Pécs, Hitelbank).

Mérnök:
Rauch János, városi főmérnök.

Gazda:
Graef János.

Ügyész:
Pleininger Ferenc, ügyvéd.
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Választmány:

Auguszt Ferenc, ny. pénzügy
igazgató,

Bokor Emil dr., kórházi fő
orvos,

Bőbei Ferenc, vezérigazgató,
Buzássy Ábel, főgimnáziumi 

igazgató,
Csermák .Ede, kir. tanácsos, 

ny. MÁV. főfelügyelő,
Csukás Zoltán, bádogosmester, 
Egry Béla dr., országgy. kép

viselő,
Eibach Emil, vezérigazgató,
Erreth Kálmán, magánzó,
Fekete Mihály, kir. tanácsos, 

ny. városi főügyész,
Feniczy Ignác dr., főszolga

bíró,
Füchsl Arnold, magánzó,
Hamerli Imre, gyáros,
Hang Dániel dr., főgimnáziumi 

tanár,
Hanny Gábor, pápai praelátus 
Hardy Sándor, kúriai bíró, 

törvényszéki elnök,
Huszár Sándor dr., kir. táblai 

biró,
Igaz Béla dr., kanonok,
Jilly Viktor, főszolgabíró, 
Károlyi Emil, épitész, 
Kenessey Aladár dr., kórh. 

főorvos,
Késmárky István dr., jogakad, 

igazgató,
Kíndl József, keresk. és ipar

kamarai elnök,
Klekner Alajos, p.-t. tanácsos, 
Kolossváry Andor, uradalmi 

főerdész,
Krigl Nándor, járásbiró, 
Lenkei Lajos, lapszerkesztő, 
Majorossy Imre, kir. tanácsos,

Makay István, vár. tanácsos, 
Mattyasovszky Jakab, geo

lógus,
Mihálffy Dénes, járásbiró,
Myskowszky Emil, bányafel

ügyelő,
Nagy Jenő nyug, megyei fő

ügyész,
Nendtvích Andor, kir. tan., 

polgármester,
Oberhammer Antal, rendőr

főkapitány,
Opris Péter, p.-t. főigazgató, 
Pánczél Ottó, áll. erdőfel

ügyelő,
Pintér Ferenc, városi árva

széki elnök,
Pohl Béla, kultúrmérnök, 
Ptacek Viktor, bankfőnök, 
Rásky Béla dr., ügyvéd, 
Róna Jenő, főreálisk. tanár, 
Stenge Ferenc, Baranyavár- 

megye alispánja,
Straka Ferenc, bányaigazgató, 
Szily Tamás, Baranyavárm. 

főispánja,
Szőnyi Ottó dr., jogakadémiai 

tanár,
Szuly János, ügyédi kamarai 

elnök,
Tripammer Károly, erdőfő

mérnök,
Vadnay Jenő, főszolgabíró, 
Vaniss Sándor, főszolgabíró, 
Varga Nagy István, kir. táblai 

biró,
Várady Ferenc, megyei főle- 

véltáros,
Visy László dr., Pécs város 

főispánja,
Wurster József,pápai praelátus, 
Zsiga László, magánzó,
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A „Madárvédő-Osztály“ 
elnöke: Várady Ferenc, 
titkára: Róna Jenő, 
pénztárosa: Krisztián Gyula, 

tagjai: 
Buzássy Ábel, 
Chinorányi Ede, 
Jobszt Béla, 
Oberhammer Antal, 
Pintér Ferenc, 
Reeh György, 
Rozmanich Timót, 
Vaniss Sándor.

A „Barlangkutató-Osztály“
elnöke : Mattyasovszky 

Jakab,
titkára : Myskowszky Emil, 
pénztárosa : Kiss Ernő, 

tagjai:
Gianone Virgil,
Kiss József,
Moticska József,
Stenge Ferenc,
Straka Ferenc,
Szikora Gyula, 
Szuly János.

A „Park-Osztály“ 
elnöke : Zsolnay Miklós, titkára: Kenessey Aladár dr., 

pénztárosa: Ptacek Viktor,
tagjai:

Beczkay Jenő, Chinorányi Ede, Csermák Ede, Folly Gyula dr„ 
Igaz Béla dr., Novotárszky Miksa, Pilch Andor, Pohl Béla, 

Rozmanich Timót, Szieberth Nándor, Szőnyi Ottó dr., 
Varga Nagy István.

Örökös tagok:

Auber Gyuláné
Baranya vm. közönsége 
Balog Károly
Bánffay Simon (megh.)

5 Benyovszky Móric gróf 
Biedermann Rezső báró 
Bokor Ede
Bokor Emil dr.
Brázay Kálmán (Bpest)

10 Cackovic Milivoj
Csathó Gyula (Bpest) 
Cseh Ervin
Csukás Zoltán
Daempf Imre

15 Doktor Sándor dr.
dr. Doktor Sándorné 
Dómján Izor
Dorner János (megh.) 
Dulánszky N. dr. (megh.)

20 Eibach Emil
j. Engel József 
Erreth Kálmán 
Erreth Kálmánná 
Főrster Béla (megh.) 

25 Fűchsl Arnoíd
Fűrst Reeh Hermin 
Gillming Ferenc 
Goldberger József 
Graef János

30 Graef Jánosné 
Hamerli Imre 
özv. Hamerli Jánosné (megh.)' 
Hamerli József 
Hamerli Józsefné

35 Hamerli Károly 
Hanny Gábor 
Hettyey Sámuel (megh.) 
Honvéd hadapródiskola
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40

45

50

55

5

10

15

20

Ivánkovits István (megh.) 
Jézus-társasági rendház 
Kardos Kálmán
Kaufer Mór dr.
Kenessey Aladár dr.
Mándi Béla (megh.) 
Myskowszky Emil 
Nemzeti Casino
Nendtvich Andor 
Nagy Valérné (Bpest) 
Pallavicini Majláth Etel gr. 
Országh Lajos (megh.) 
Papnevelő intézet 
Paunz Lipót dr.
Pécs sz. kir. v. közönsége
Pécsi Takarékpénztár
Reeh György
Schapringer Gusztáv (megh.) 
Schapringer Mór (megh.) 
Scholz Gyula

Scholz Gyuláné
60 Schönherr Mihály (megh.)

Schwarz Frigyes dr. (megh.)
Schwarz Sámuel (B.-Lőcs)
Siklósi István (Jászberény) 
Stern Károly

65 Stirling Károly
Szánthó Antal
Szautter Gusztáv
Szautter Gusztávné
Szigriszt Lajos

70 Szilvek Lajos dr.
Szily Tamás
Szmik Antal
Taizs József
Wajdits Gyula

75 Walter Antal
Zichy Gyula gróf
Zsolnay Miklós.

Alapító
Alt és Böhm
Angszter József
Daláth János
Dellimanich István (mh.) 
Dischka Győző (mh.) 
Dulánszky Adolf (mh.) 
Eisner Dóczi (mh.)
Erreth Antal (mh.)
Erreth János
Erreth Lajos dr.
Feszti Károly dr. (mh.)
Glatt Ignác
Hinka László
Höffler Jakab
Höffler N. János
Kindl József
Kiss Emil dr. (Darda) 
Koszits Kamill
Krasznay Mihály
Krasznay Miklós dr.
Krausz Béni
Lechner Gyula (mh.)
Littke József (mh.)

tagok:
Mende Lajos dr. (mh.)

25 dr. Mende Lajosné (mh.) 
Nagy Jenő 
Nick Alajos dr. 
Pintér József (mh.) 
Pozsgay József

30 Rothmüller Károly (mh.) 
Schaurek Bódog dr.
gr. Schmidegg K.-né (mh.) 
Siskovich Tamás (mh.) 
Skála Vencel

35 Spitzer Béni 
Spitzer Lajos 
Szeifritz István 
Szláby Ferenc (mh.) 
Szuly János

40 Türr Mihály ifj. 
Vargha Nagy István 
Werner Ottó 
Wiesner Rajmár (mh.) 
Zsinkó István (mh.)

45 Zsolnay Imre 
Zsolnay Vilmos (mh.)
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Rendes tagok:
Agárdi Ferenc Balog Pál
Alacs Zoltán Bandi Anna
Almássy István Barabás Ferenc
Alt Dávid Barankay Lajos dr.

5 Ambach Mihály 50 Barbarini Laura
Andretzky József Barla Benő
Angerer Gusztáv Barsy Viktor
Angszter Emil Bartinay Ferenc
Angszter Oszkár Bartos József

10 Angyal Lajos 55 Bary István
Angyal Pál Bauer Zoltán
Angyal Pál dr. Beuerle Ferenc
dr. Angyal Pálné Baumann Emil
Angyal Samu Bauman Emilné

Í5 Anschau Antal ifj. 60 Baumann Nándor
Antal Fülőp Bayer Ferenc
Antalffy Mihály dr. Bácsmegyei Jenő
Antoni Jenő Báder Vilmos
Antoni Gusztáv Bálint Lajos

20 Antonin Nándor 65 Bálint Lajosné
Apor Lipót dr. Báter János
Arnhold Nándor Becht Ödön
Arnold János Beck Gyula
Asiel József Beczkay Jenő

25 Asztalos József 70 Bedő Gábor
Asztalos Nándor Bedő Károly
Auber Tivadar dr. Belmann Kálmán
Auber Vilma Bencze Sándor
Auber Vilmosné Bencenleitner Sándor

30 Auguszt Ferenc 75 Benedek László
Aulik József Benisch Artúr dr.
Auszteríitz Zoltán Benkő Mihály
Ádám Imre Benyovszky Ándor
Áronffy Józsefné Benyovszky Manó

35 Áronffy Rókus dr. 80 Berczely István
Árpád Gyula Berecz Fidél
Babai Géza Berecz József
Babai Gézáné Berecz Károly
Bahula József dr. Berecz Károlyné

40 Balázs Károly dr. 85 özv. Berecz Károlyné
Balog György Berecz Sárika
Balog István dr. Beretvás Sándor
dr. Balog Istvánné Berger Gusztáv
Balog József Berger Miksa

45 Balog Károlyné; 90 Békefy Remig dr.
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Biber Mátyás 
Biedermann Tibor 
Birisics Géza 
Birmann Ferenc 

95 Biró Jenő dr.
Biró József 
Bitter Illés 
Blancz József 
Blaskovich Kálmán 

100 Blau Adolf dr.
dr. Blau Adolfné 
Bodó János 
Bodó Mór 
Bodolay István 

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 dr. 
Bőck Béla 
Bőck Béláné

120 Bőhm Jenő dr. 
Böhm Manó 
Bőhm Simon 
Bőröcz Marczell 
Böröczfy Károly

125 Bözsöny Mihály 
Brantusa Vince 
Braun Aladár dr. 
Braun Ármin 
Braun István

130 Breining Leontín 
Brenner Jenőné 
Breuer Jakab 
Breuer József dr. 
Breuer József

135 Breuer Miksa 
Bruck Sándor 
Bruhács János

Brunner Károly 
Brunner Olivér

140 Bubreg János 
Bubreg Nándor 
Buday Béla 
Buday Dezső dr. 
Buday Klárika

145 Bugár Ede 
Bugyán Rezsőné 
Bun Gusztávné 
Bun Lajos 
Bun Lajosné

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

155 Bűki Ferenc 
Bűnsdorff Frigyes 
Cackovic Milivojné 
Caflisch Jenő 
Caflisch Kristófné

160 Chinorányi Ede 
Cholnoky Ferenc dr. 
Crettier Károly 
Csalóczky Károly 
Csányi István

165 Csarsch Dezső 
Csarsch Jenő 
Csengery István 
Cseresnyés Géza 
Cseresnyés Gézáné

170 Cserkuti Adolf 
Csermák Ede 
Csermák Győzőné 
Csernahorszky József 
Cserfa Antal

175 Cserfa Kálmán 
Csery István 
Csethe István 
Cséfay Flórián 
Cséplő Pál

180 Csigó János 
Csihalek Sándor 
Csincsák Béla 
Csurda Henrik 
Czirer Elek dr.
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185

190

195

200

205

210

215

220

225

230

Cziriák Ignácz 
Czvetkovíts Gyula 
Czvingler Ferenc 
Daláth Jenő
Darányi Vilmos 
Dárdai Casino
Deák Ignác 
Deáki Honor 
Dekleva Dénes 
Dekleva Ignác 
Dellin Frigyes 
Dellin Frigyesné 
Derlik Imre
Deutsch Antal dr. 
Deutsch Béla 
Deutsch Kornél 
Deutsch Pinkász 
Deutch Zsigmond dr. 
Déghy Ödön dr.
Dénes Iván 
Déry József
Diffinger János 
Dillmann Antal
Dinesz György 
Dirr Frigyes 
Dittler Aurél
Dittler Ottmár 
Dobos Ferenc 
Dobra Imre
Dobszay Antal 
Dobszay István 
Dollinger Jenő 
Dombováry Róbert 
Donevall János 
Dorner Lajos 
Doroszlay Lajos 
Dőbrőssy Alajos 
Dragos Pompejus 
Drazenovich Jenő 
Drazenovich Károly 
Dunántúli Túr. Egyl. 
Eckert Elek 
Eger Zsigmond 
Egry Béla dr. 
Ehrenfeld Mór 
Ehrenfest Mihály 
Eiser János

özv. Eiser Jánosné 
Ember János 
Engel Alfréd

235 j. Engel Gyula 
Engel Izidor 
j. Engel Richard 
j. Engel Róbert dr. 
Engelmann Ármin

240 Engeszer Miklós 
Engler Kálmán 
Erdélyi Oszkár 
Erdélyi Vilmos 
Erdős Ottó

245 Erreth Ede 
Erreth Edéné 
Eötvös Gusztáv 
Eötvös Gusztáv 
Eötvös Jenő

250 Eötvös József 
Eufrat Eugénia 
Éder József ífj. 
Éhm János 
Fail Jagelló

255 Farkas József 
Fábián Izor 
Fábián Jenő 
Fehér Domonkos 
Fehér Ferenc

260 Fehértimárok 
Fejér Győző 
Fejér Sándor 
br. Fejérváry Imréné 
Fekete József

265 Fekete Mihály 
Fekete Péter 
Fektér Ferenc 
Felber Artúr dr. 
Feniczy Ignácz dr.

270 Fenyőssy Zoltán 
Fenyves Sándor 
özv. Ferenczy Istvánná 
Fessel Nándor 
Feszti Lehel

275 Feszti Nándor 
Feszti Raj már 
Fichtl Ignác 
Filippovics József

12
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Finkey Pál
280 Fischer Béla 

Fischer Ernő 
Fischer Ferenc dr. 
Fischer Ferenc 
Fischer Ferencné

285 Fischer Henrik 
Fischer János 
Fischer József 
Fischer József né 
Fischer Márk

290 Fischer Miklós dr. 
Fischer Pál 
Fleischer János 
Flischhammer Jenő 
Fodor Hugó

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

300 Fonay Lajos 
Földes Jenő 
Fördős Géza 
Fördős Gézáné 
Förster Eliz

305 Förster Jenő 
Francois Lajos 
Franek Döme 
Frank Sándor 
Frankfurter Samu

310 Franki Henrik dr. 
Franki Izidor 
Frey Tivadar 
Fried Jakab 
Fried Mór

315 Fried Mórné 
Friedl Antónia 
Friedmann Károly 
Fuchs Ádám 
Futász János

320 Futyma Sarolta 
Füchsl Gizella 
Fülöpp György 
Füredi Béla 
Fürst Győző dr.

325 Fürst Gyula

Fürst Gyula ifj.
Fürst Lipót 
Füspök József 
Füspök Lenke

330 Gaal János 
Gaal Sándor 
Gabriel Ferenc 
Gadó Antal 
Gadó Ferenc

335 Gadó Ignác 
Gajári Béla dr. 
Gallovich János 
Ganter Ferencné 
Garai Dezső

340 Garai Lajos 
Gartner Károly 
Gärtner Károly 
Gärtner Sándor 
Gábor György

345 Gál Jenő dr. 
Gállos László dr. 
Gebauer Ernő 
Gebauer Gusztáv 
Gebhardt Antal

350 Gebhardt Ferenc 
Gebhardt Ferenc dr. 
dr. Gebhardt Ferencné 
Gellér Ottó 
Geltsch Frigyes

355 Gere Gábor 
Germann Ferenc 
Germann István 
Gerth Lajos 
Gianone Ágostonná

360 Gianone Virgil 
Gillitzer Juliska 
Gipsz József 
Girardi József 
Gírtl Ferenc dr.

365 Gobbi Gyula dr. 
Goldberger Bernát 
Goldberger Mór 
Goldhammer Pál 
Gombárovits Kálmánná

370 Gonda Sándor dr. 
Gondán Felicián 
Gosztonyi Gyula
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Gosztonyi István 
Gőbel Gyula

375 Gőbel Kálmán 
Gőbel Károlyné 
Gönczy Gyula 
Gött Ede 
Götz Gyula

380 Götz Henrik 
Götz Sándor 
Graf Ödön 
Graits Ferenc 
Gratzl Alajos

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

390 Gresz Károly 
Griesz Jakab 
Gritzmann László 
Grosch József dr. 
dr. Grosch Józsefné

395 Grosz Antalné 
Grosz Ábris 
Grosz Imre dr.
Grün Jakab 
Grün Sándor dr.

400 Gründl Károly 
Grünhut Ignácné 
Gulyás Izsó 
Gungl Jenő 
Gundrum Károly

405 Guth Béla 
Günsberger Lajos 
Günther Mihály dr. 
Gyarmathy Miklós dr. 
Gyenes József dr.

410 Gyenes Károly 
Gyenes Miksa 
Gyikos Péter 
Gyimothy Gyula 
Gyömörey Zsigmond dr.

415 Gyurits Elek 
Haasz Mihály 
Haífner Vilmos 
Hajdu Gyula dr.
Hajdu Imre

420 Haksch Emília 
Haksch Károly 
Haksch Lajos 
Halász Antal 
Halász Bernát

42' Halász Józsefné 
Haleksy Albert 
Halmay Ferenc 
Halmay József 
Halusz László

430 Halvax Ödön dr. 
Hamar Károly 
Hamburger Gyula 
Hamerli Aladár 
Hamerli Károlyné

435 Handwerk Ferenc 
Hang Dániel dr. 
Hantay Lajos 
Hanuy Ferenc dr. 
Hanzély János

440 Haraszti József 
Hardy Sándor 
Harmos Árpád dr. 
Heckenart Kálmán 
Heckenberger Konrád dr.

445 Heckl Rezső 
Hegedűs Ferenc 
Hegyessy Antalné 
Heindl Géza 
Heindl Nándor

450 Hekinger István 
Heller Ferenc dr. 
Helmích Károly 
Hencz Richardné 
Herbert Ádám

455 Herczeg József 
Herz Ágoston 
Herczfeld Gyula 
Heuberger Rezső 
Heverdle Géza

460 Hillebrand Ferencné 
Hirn Lajos 
Hirschfeld Alajos 
Hirschler Artúr 
Hirschler Dezső

465 Hirschler Mór 
Hitre Franciska

12*
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Hoch József 
Hoffer Kálmán 
Hoffer Károly

470 Hoffmann Lajos 
Hoffmann Ottó dr. 
Hofmeiszter Ferenc 
Holecsek Péter 
Holics Gyula

475 Holló Alajos 
Hollósi Mór , 
Horn József 
Horn Józsefné 
Hortobágyi József

480 Horváth Böske 
Horváth Géza 
Horváth Gézáné 
Horváth Gizella 
Horváth István

485 Horváth József 
Horváth Margit 
Horváth Mór 
Horváth Sándor 
Horváth Viktor

490 Höfler Jánosné 
Huber Lajos 
Hugel József dr. 
dr. Hugel Józsefné 
Hungária kávéház

495 Hunna Rudolfné 
Huszár Aladár dr. 
Huszár Sándor dr. 
Huziák István 
Hynek Ignác

500 Igalics Rádó 
Igaz Béla dr. 
Igaz Lajos 
Igert Antal 
Ihrig Ernő

505 Illenberger Rezső 
Imrefi Imre 
Inzelt Jenő 
Istók Jenő 
Iványi Zsigmond

510 Izgum Ádám dr. 
Izraelita hitközség 
Jaboda Gábor dr. 
Jakab Béla dr.

Jakab Mariska
515 Jakabffy Imre 

Jaksch Ede 
Jancsek János 
Jancsics Lajos 
Jancsics Milán

520 Jankovits Gyula 
Jankovits József 
Járányi János 
Járányi Károly 
Járányi Lajos

525 Jegg Géza 
Jelenek .Ignác 
Jellachich István dr. 
Jellachich Hona 
Jellachich Károly dr.

530 Jellachich Lajos dr. 
dr. Jellachich Lajosné 
Jellachich Mariska 
Jeszenszky Lajos 
Jeszenszky Kálmán

535 Jeszenszky Mihály 
Jeszenszky Sarolta 
Jezevits József 
Jilly Viktor 
Jobszt Béla

540 Johann Béla dr. 
Junász Józsefné 
Jusztusz Mihály 
Jusztusz Miksa 
Jusztusz Miksáné

545 Jüsztl Ede 
Kain Lajos 
Kajdi Mihály 
Kallisch Adolf 
Kallisch Ármin

550 Kallupka Sándor 
Kait József 
Kait Józsefné 
Kaltnecker Aladár 
Kaltnecker Györgyné

555 Kaltnecker Károly 
Kammerer Ferenc 
Kammerer Miksa 
Kammerer Miksáné 
Kamprad Herman

560 Kardos Imre dr.
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Kasza György dr. 
Kaszala István 
Kaszapovits István 
Kaszapovits József

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

570 Kayser Elek
Kayser Lajos 
Káldor Oszkár 
Kálmán Jenő dr. 
Kápolnai Zsigmond dr.

575 Károly Gyula 
Károly Ignác 
Károlyi Emil 
Károlyi Emilné 
Kelemen Gyula

580 Kelemen László 
Kelemen Mihály dr. 
Kelemen Mózes dr. 
Keller István 
Kende Alfréd

585 Kende Oszkár 
Kenedi Nándor 
dr. Kenessey Aladárné 
Kengyel Ernő dr. 
Kerbolt Pál

590 Kereky Mihály dr. 
Kerese Alfréd 
Kerese György dr. 
Keresztény János 
Keresztény Jánosné

595 Keresztény szociálisták 
Kertész Gusztáv 
Kertész Ignác 
Keztyűs segédek 
Ketterer József

600 Ketterer Mihály 
Késmárky István dt. 
Késmárky Iván 
Késmárky Ivánné 
Kész István

605 Kindl József iff. 
Kinnet Adolf 
Király Pál

Kirschanek Ődön 
Kisasszondy Géza

610 Kisasszondy Lajos 
Kis Gadó Mátyás 
Kiss Béla
Kiss Ernő
Kiss György

615 Kiss Győző
Kiss Gyula 
Kiss István dr.
Kiss Jenő
Kiss József

620 Kiss Lajos 
Kisfaludy Zsigmond 
Klapok Alajos 
Klausz Endre 
Kleckner Alajos

625 Klie Lajos 
Klingenberg Jakab 
Klobucsár József 
Knapp Józsefné 
Knorr Kálmán

630 Kobilicz Elek dr.
Koch Kálmán
Koch Richard 
Kochanovszky Edéné 
Koharits N. János

635 Koharits Károly 
özv. Koharits Károlyné 
Kohn Pál 
Kolarics Gusztáv 
Kolossváry Andor

640 Kollár Győző dr. 
Kollár Károly 
Komlós György 
Komarnicki Gyula dr. 
Komarnicki Román dr.

645 Komócsy István 
Komposcht Alfonz 
Koncz Adolf dr. 
dr. Koncz Adolfné 
Koncz László

650 Koncz Miklós 
Konkoly Ágoston 
Konvalinka Riza 
Korompay Antal 
Kopcsányi Károlyné
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655 Kopjár Antal 
Kóródy Miklós 
Koszits Ákos dr. 
Kosztlíla János 
Koszter Károly

660 Kotsis János 
Kovács Albert 
Kovács Antal 
Kovács Antal 
Kovács Bernát

665 Kovács József
Kovács Lajos 
Kovács László 
Kovács Ödön
Kovácsffy Kálmán 

670 Kovácsics János
Kovácsics József 
Kozma Ödön dr. 
Kőnig Gusztáv 
Körbel Ferencz 

675 Körbel Ferenczné
Körmendi Károly 
K rösztös Józsefné 
Kött István 
Kövecs József 

680 Kraft János
Krammer Győző 
Krasznay Mihály 
Krausz Arnold 
Krausz Arnoldné 

685 Krausz Benő
Krausz Béni ifj.
Krausz Gyula
Krausz Hugó
Krausz Jenő dr. 

690 Krausz Károly
Krausz Lajos 
Krausz Mór dr. 
Krausz Mór 
Krausz Vilmos 

695 Krausz Zselía
Krausze Aurél 
Krausze Jenő dr.
Kremling Károly 
Krigl Nándor 

700 Krisztián Gyula
Krisztián József

Kronesz József dr. 
Kulcsár Sándor 
Kunhegyi Ferenc 

705 Kuttna Zsigmond 
Kürschner Manó 
Kűrschner Manóné 
Ladányi Lajos 
Lajos Gyula 

710 Lajos Ferenc
Lajos József 
Lakatos Dénes 
Lakits Emma 
Lakits Gizi

715 Lakits Gyula
Lakits Margit 
Lakos Vilmos 
Lamparter József 
Lange Gyuláné 

720 Lantos Flóris
Lauber Rezső dr. 
dr. Lauber Rezsőné 
Lauber Viktor 
Lauber Víktorné 

725 Lányi Ödön
Lechner Gizella 
Lehel Vilmos 
Lehel Vilmosné 
Leichner és Fleischer 

730 Leipnik Sándor
Leitner Nándor dr.
Lengváry Lajos 
Lengyel Adolf 
Lenhardt János

735 Lenkei Lajos 
Lenti Mihály
Légár Hugó 
Liber György dr. 
Líebmann Emil

740 Liebscher Vilma 
Lippe Arminius gróf 
Littke Ernő 
Littke József 
Littke Józsefné

745 özv. Littke Józsefné 
Lohr Benejotti 
Lóránt Lipót dr. 
Lórenz Gusztávné
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Losonczy György
750 Lovas József 

Loyczel Kálmán dr. 
Lozer Henrik 
Lövi Ignác dr. 
Ludvig Ferenc dr.

755 Luisser Jenő 
Luisser Viktorné 
Lukács Adolf dr. 
Lukács Aladár 
Lukács Sándor

760 Lutsch Artúr 
Madarász István dr. 
Maderspach Ferenc 
Magda Pál 
Magdits Gáspár

765 Magenheim József 
Magyar Károly 
Mahalitzky Román 
M. T. T. E.
M. T. E. B. O. csőt. ászt.

770 Mair József 
Majorossy Viktor 
Makay István 
Makara Iván 
Maleter László dr.

775 bátori Malmos Sándor 
Mandl Ármin 
Mándl Márk 
Manheim Rezső 
Markovits Dávid

780 gálfőldi Markovics Pál 
Markusz Gyula 
Marosi Arnold 
Martinek Hermán 
Marton Ferenc

785 Marton József 
Marton Miksa 
Marx József 
Marx Nándor 
Mattyasovszky Jakab

790 Mattyasovszky Jakabné 
Mattyasovszky Margit 
Mattyasovszky Tery 
Mattyasovszky Tibor 
Mattyasovszky Tiborné

795 Mattyasovszky Zsolt

Mattyasovszky Zsoltné 
Mautner Zsigmond 
Mándoky Sándor 
Márjánovits János

800 Mestrics Imre 
Mestrics Jenő 
Metz József 
Méhes János 
Mérő József dr.

805 Mészáros Elek 
Mihálffy Dénes 
Mihálffy Ernő dr. 
Mihálovits András 
Mihálovits Béla dr.

810 Mike Géza 
Mildner József 
Millner Józsefné 
Mindszenthy Ödön 
Mischl József

815 Myskowszky Emilné 
Mitzky Kálmán 
Módly Béla dr. 
Móritz Ernő dr. 
Mosonyi Dénes dr.

820 Mosonyi Géza 
Mosonyi Géza dr. 
Mostbacher József 
Moticska József 
Möglich Gá pár

825 Moussong Vince 
Muraközy László 
Mustos Sándor 
Mühlbacher János 
Müller Győző

830 Müller János dr. 
Müller József 
Mülherr Alajos dr. 
Mülherr Ferenc 
Mülherr Ferencné

835 Nagy Gyula 
v. Nagy István 
Nagy Jenő 
Nagy Jenőné 
Nagy József

840 Nagy Károly 
Nagy László 
Nagy Mihály



184

Nagy Pál
Nagy Pálné

845 Narancsik József dr. 
Narédi József 
Nábráczky Lajos 
Nádassy Kálmán 
Nádor Lajos

850 Námessy Medárd 
Nedopíl Antal 
Nehrebeczky Ilona 
Neísiedler Antal dr. 
Nemes Vilmos dr.

855 Nendtvich Dezső 
Nendtvich Vilma 
Neuber Ernő 
Neuberger Lajos 
Neuberger Lajosné

860 Neumann Ignác 
Neupauer János 
Neupauer László 
Nékám Aurél 
Németh István

865 Németh Kálmán 
Németh Lipót 
Németh Pál 
Némethy László 
dr. Nick Alajosné

870 Nick Károly 
Niedermayer János 
Nigrinyi György dr. 
Nikelszky Géza 
Notter Jenő

875 Novák Alajos 
Novák Ferenc 
Novák János 
Novák László ifj. 
Nowotarszky Miksa

880 Nunkovics Gábor 
Nyáry Pál 
Nyitrai A ndor 
Nyirö Béla 
Oberhammer Antal

885 Obermayer Géza 
Ocskay Irén 
Ocskay Sarolta 
Oliva Tivadar 
Opris Péter

890 Orczán Sándor 
Orf Gáspár 
Orlovszky Sándor 
Orsós Ferenc dr. 
Oszvald Ferenc

895 Ott Béla
Ott Márton 
Oertzen Gusztáv 
Özörényi Károly 
Pain Emil

900 Pajor Leó 
Papp István 
Papp Károly dr. 
Parragh Antal dr. 
Pataky Vilmos

905 Pauíay Ede 
Paulovits József 
Pauncz Adolf 
Pauncz Artúr 
Pauncz Gábor

910 Pauncz Jenő dr. 
Pauncz Regina 
Pazsitzky József 
Pálfy Zoltán 
Pánczél Ottó

915 Párkányi Norbert 
Peitler Imre 
Pelcz Szilárd 
Perls Ármin dr. 
Perls Imre

920 Pesthy Ferenc 
Petrás Miklós 
Petrich Béla dr. 
Petrovics Ferenc 
Petrovits István

925 Petrovics István 
Péchy Károly dr. 
Péter Lajos 
Philippovics József 
Piacsek Emil dr.

930 Piacsek Gyula 
Piacsek Virgil 
Piacsek Virgilné 
Piacsek Zoltán dr. 
Pikler József

935 Pilch Andor 
Pilissy József
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Piller Kálmán 
Pintér Ferenc 
Pintér Ferencné

940 Pintér János 
Pintér Jenő 
Pintér Józsefné 
Pirgl Boldizsár 
Piribauer Jenő

945 Pirity Lajos 
Plank Kamii 
Pleinínger Ferenc 
Pleininger Ferencné 
Podvinecz Károly

950 Pogány Ármin 
Pohl Béla 
Polgár Károly 
Polgári Casino 
Pollák Jakab

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

960 Poszek Géza 
Poszek Vilmos 
Potoczky Lajos dr. 
Pozsgay Dezső 
Präger Jakab

965 Präger Ödön 
Präger Samu 
Prohászka János 
Ptacsek Viktor 
Ptacsek Viktorné

970 Rabinek Pálné 
Rabinek René 
Radnai Emil dr. 
Radnai Samu dr. 
Rainer Soma

975 Rapos Béla 
Rapp Dezső 
Rapp Ferenc 
Rassovszky Julián 
Ratkovits Károly

980 Rauch János 
Rácz Ferenc dr. 
Rácz Izidor 
Rák János

Rásky Béla dr.
985 Rátkay László 

Rebek József 
Reberics Imre 
Reich Vilmos 
Reich Zsigmond

990 Reisch János 
Reeh Aladár 
Reeh Dezső dr. 
Reinfeíd Károly 
Reinfeld Vilmos

995 Remes Ferenc 
Resch János 
Récsei Karolín 
Réder Dezső 
Részvénynyomda

1000 Révész Miksa 
Rihmer Ada 
Rihmer Anna 
Rihmer Anikó 
Rihmer Ilona

1005 Rihmer István 
Rihmer Oszkár dr. 
Roboz József 
Rockenstein Mihály 
Romeisz György

1010 Róna Jenő 
Rónaky Jenő 
Rónaky Kálmán dr. 
Rosenspítz Berta dr. 
Rosinger Valér

1015 Roth Aladár 
Roth Miksa 
Roth Pál 
Roth Sándor 
Rozgonyi Bertalan

1020 Rozgonyi György 
Rozmanich Timót 
Rudle Ignác 
Rudolf János 
Ruh Ernő

1025 Rusz Béla 
Rusz János 
Ruvald Ferenc 
Ruzsavy János 
Rüll János dr.

1030 Saághy Ferenc
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Saághy Kálmán
Sala.cz Kálmán 
Sarlós Rezső 
Sauska István 

1035 Sauska Lili
Sauska Paula 
Saortay Sándor 
Sándor Pál dr.
Sárkány Ármin dr.

1040 Sárkőzy József 
Sárospataky József 
Schaffer Béláné 
Schapringer Richárd 
Schaurek Rafael dr.

1045 Scheid Péter
Scheszták Antal 
Schick Jácint dr. 
Schindler József 
Schlesinger Imre

1050 gr.Schlippenbach Istvánné 
Schmidt Antal dr.
dr. Schmidt Antalné 
Schmidt Boldizsár 
Schmidt Ferenc

1055 Schneckenberger Juliska 
Schneider Henrik 
Schneider Ilonka 
Schneider Károly dr. 
Schncppelt János

1060 Schneppelt Jánosné 
Schober Istvánná 
Scholz Antal 
dr. Scholz Istvánné 
Schőner Hugó

1065 Schreiber Jenő 
Schreiber Rezső 
Schuber Lőrinc 
Schulz Ferenc 
Schützer S.

1070 Schwanner Károly dr. 
Schwarz Gábor dr. 
Schwarz Gábor dr. 
Schwarz György 
Schwarz Gyula

1075 Schwarz Károly 
Schwarz Vilmos dr. 
Schwarz F. Vilmos dr.

dr. Schwarz Vilmosné 
Sebes Lipót 

1080 Sebők Andor
Sebők Béla
Sebők Géza 
Seeh Jenő 
Seeh Károly dr.

1085 Serényi Jenő dr.
Sieber Alfréd
Siklósi István dr.
Sillay Béla
Simon Béla 

1090 Simon József dr.
Sipőcz Géza dr.
Sipőcz Istvánné
Sipos István dr.
Siptár Lajos 

1095 Siptár Lajosné
Skrkanek Ágoston
Sohr Sándor
Solt Lipót dr.
Solti Lajos 

1100 Solti Lajosné
Solymár László
Somsich Béla
Soós Nándor
Soóstó Gyula 

1105 Sperl Lajos
Spiesz Viktor
Spiesz Viktorné 
Spitzer Jakab 
Spitzer Sándor 

1110 Spitzer Vilmos
Springsfeld Gyula 
Stadtrucker Péter 
Stefán Artur
Stefán Ignác

1115 Stein Lajos dr.
Stein Oszkár 
Steinberg János 
Steiner Eliz 
Steiner Pál 

1120 Steiner Simon
Steiner S. M.
Steinmetz István 
Stellwag Károly
Stenge Ferenc

Sala.cz
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1125 Straícher Anna 
Straícher József 
Straícher Péter 
Straka Ferenc 
Stróbl Ferenc

1130 Strőmpl Gábor dr. 
Stvertka Ignác 
Sugár Miksa 
Suschník János 
Szabó Antal

1135 Szabó Béla
Szabó Gallus
Szabó Gyula 
Szabó József ifj.
Szabó József

1140 Szabón István 
Szakách Ernő dr. 
Szakváry Emil 
Szakváry Lipót 
Szamohil István

1145 Számp Ádám 
Szántó Kamii 
Szántó Mór 
Szász Károly 
Szegő Pál

1150 Szeibert Fűlőp 
Szeisz Lajos 
Szekeres Emil 
Szendrődi Géza 
Szendrődi Dénes 

1155 Szentgyőrgyi Béla 
Szentkirályi István 
Szevera János 
Szél Zsigmond 
Szép László

1160 Szieberth Antal 
Szieberth Frigyes dr. 
Szieberth Nándor 
Szieberth Róbert 
Szigeti Frigyes

1165 Szigriszt Lajosné 
Szigvárt Béla 
Szikora Gyula 
Szikorszky Tádé 
Szikorszky Juliska 

1170 Szilárd Ármin dr.
Szilárd Béla

Szírt Károly 
Szivér István dr. 
dr. Szivér Istvánná 

1175 Szlamay Béla 
Szlamay Béláné 
Szlapák Rudolf 
Szmodics Ödön 
Szontag Károly 

1180 Szőke Hugó
Szőnyi Ottó dr. 
Szuly Jenő dr. 
Szupris Vendel 
Szűcs Jenő dr.

1185 Szvetics Gábor 
Tabak Lajos 
Tamás József 
Tarczai Tivadar dr. 
Tausz Dezső dr.

1190 Tausz Gyula 
Taussig Ernő 
Tauszig Gábor 
Tedesco Viktor 
Tegzes Gyula dr.

1195 Telegdy Kálmán 
Telegdy Kálmánné 
Thold József 
Tichy Aladár 
Tichy Ferenc dr.

1200 Tiefenbacher Ferenc 
Tihanyi János 
Tihanyi Sándor 
Till István 
Till Sándor

1205 Tiszai Jenő 
Todorffy Domokos dr. 
Toldy Béla dr.
Toll Gyuláné 
Tolnay Géza dr.

1210 Tolnai Jenő dr. 
Tolnai Vilmos dr. 
Tomanek Adolf 
Torday Ányos dr. 
Tóth Áladár

1215 Tóth Antal
Tóth Dezső 
Tóth Lajos 
Tóth Miksa
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Török János 
1220 Törők Sándor 

Traubermann Aladár 
Trinn János 
Trinn Miklós dr. 
Tripammer Jenő 

1225 Tripammer Károly 
Tróber Aladár dr. 
Tróber Etelka 
Truka József 
Toka Béla dr.

1230 Tyoszits Sándor 
Ujváry Kamilla 
Ullmann Károlyné 
Ullmann Marcell 
Umheiszer Béla

1235 Ungár László 
Vaday Viktor dr. 
Vadász Elemér dr. 
Vadász Jenő 
Vadnay Jenő

1240 Vágner István 
Valkó Béla 
Vanis Sándor 
Varga Gyula dr. 
Varga Nagy Istvánná 

1245 Varga Jenő
Varga József 
Varga József 
Varga Lajos 
Varga Vince

1250 Varsányi Szilveszter 
Vas József 
Vass Antal dr. 
Vass Bertalan dr. 
Vass Dezső

1255 Vaszary Gyuláné 
Vágó Kálmán 
Vámos Artúr dr. 
Várady Ferenc 
Várady Ferencné 

1260 Várnai Mariska 
Vásárhelyi István 
Vásárhelyi Mihály 
Vende Ernő 
Veress Zoltán dr.

1265 Verte Mihály

Vermess Bella 
Vessel Manó dr. 
Végh András 
Végh Imre 

1270 Végh Lajos
Vértffy Aladár
Vétek György
Viasz Béla
Virág Ferenc dr. 

1275 Visnya Ernő
Visy Imre dr.
Visy László dr.
Visy Pál
Visy Pálné 

1280 Vizer Vilmos
Vodicska Ferenc 
Vogl János
Votroba János
Vörös Hiador 

1285 Vörös János
Vörös Mihály
Vörös Nándor dr.
Wachter Ede 
Wagner Béla 

1290 Wajdits Géza
Walfisch Pál
Walla Ferenc 
Wallerstein Bódog dr.
Weil Károly 

1295 Weisz Adolf
Weisz Ármin
Weisz Ármin dr.
Weisz Gábor
Weisz Kálmán 

1300 Weisz Zsigmond
Werner Ottóné
Werner Szeréna 
Wertheim Károly dr.
Wertheimer Jakab 

1305 Wessely Antal
Wessely Antalné
Wessely Károly 
Wéber Dénes 
Wéber Dénesné 

1310 Wéber Ferenc
Wéber János
Wéber József
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Wicha József
Willman Árpád 

1315 Winklarek János
Witt József
Witt Józsefné
Wizler Henrik
Wolfinger Adolfné 

1320 Wolfinger Alajosné
Woleszky Károly
Woleszky Károly ifi. 
Wolf József 
Wrabel Bódog 

1325 Wurster József dr.
Zábó György
Zábaji Béla dr. 
dr.Zábaji Béláné

Zádor József 
1330 Záray Károly dr.

Zdrahál Ferenc 
Zdrahál Ferencné 
Zelesny Károly 
Zelmsz Gyula 

1335 Zelmsz Lajos
Zengei Ferenc
Zichy Lujza grófnő 
Zídarits József
Zsabokrszky Ferenc 

1340 Zsiga László
Zsiga Lászlóné
Zsillé Károly dr.
Zsolnay György 
Zwetkó Lajos
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Kedvezmények a (Ti. E. tagjainak.
1. A magyar folyam- és tengerhajózási részvénytársulat 

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

2. A Csorbatói fogaskerekű vasúton kedvezményes jegyet 
válthatnak.

Az 1., 2. és 6. alatt felsorolt kedvezmények igénybe véte
lénél elégséges a jegyváltás alkalmával az arcképes egyleti iga
zolvány bemutatása.

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

4. A Kassa-oderbergi vasút, ha legalább 10 tag utazik 
együtt, 25 °/o-ot engedélyez, (4 kor. helyett 3 kor.)

5. A boszniai és hercegovinai államvasutak 1909. évi 
22.243. sz. rendeletével az eddigi korlátlan kedvezményt oda 
módosította, hogy csoportos (esetleg magános) turista kirándu
lásoknál — a március 15-étől november 15-ig terjedő időszak
ban — 33 1/3 °/o-ot engedélyez, de minden egyes igazolványért 
1 kor. kiállítási dij fizetendő.

A 3., 4. és 5. alatt felsorolt kedvezményes utazásra szóló 
igazolványokat, az egyesület által esetről-esetre benyújtott kér
vények 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 megszer«- 
zéséről gondoskodik.

6. A dobsinai jégbarlang igazgatósága a belépődíjakból
7. Iglófüreden, Daruváron, Virágvölgyben, Balt gyógy

fürdőben 10—50 % kedvezményt élveznek. Ezen és más ked
vezményekről részletes felvilágosításokat nyújt a titkár.

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

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

Öttó 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 Alpinizmus" c. illusztrált szakfolyó
iratot egész évre 6 kor. helyett 2.50 koronáért rendelhetik meg 
a titkárnál.



Hirdetések*

t: Bevásárlásoknál :: 
szíveskedjék az

Évkönyvre hivatkozni.



::: Elsőrendű cég finom munkák elkészítésére. ;:i

SWnnolj Ágoston
mázoló, fényező és festékkereskedő

P Ó H 0 D f f üzlet: Király-utca 34. szám, 
r u U u u l lj lakás: János-utca 17. szám.

Speciálista ïaerezésben.
Mindennemű fi fermészethfien lesz ntánozsi.

Dús raktár díszítő festékekben,úgymint : legfinomabb szagtalan 
parquet - padló - viaszk, azonnal 
száradó padló fénymáz puhafa 
padlók részére. Brúnóiéin fénytelen (matt) bútorok részére, fényezőlakk a bútorok fényezésére; mindennemű bronzok, u. m. ezüst, acélzöld, kék, vörösréz, aluminium, úgyszintén mindennemű kész olajfestékeket és fénymázakat. A legjobb kályha- 
:: ezüst csak nálam kapható. ::

Nagyban és kicsinyben.
— Olcsó árak. Pontos kiszolgálás. — 

Árjegyzék kivonatra ingyen és bérmentve.



CONCORDIA"
ELSŐ PÉCSI TEMETKEZÉSI 

.= VÁLLALAT —
KRISZTIÁN JÓZSEF ÉS TÁRSA

PÉCS, Jókai-tér 11. szám.
::::::::::::::: TELEFON 424. :::::::::::::::

Elvállalja úgy helyben, mint vidéken a legegy
szerűbbtől a legdíszesebb kivitelű temetések rende
zését, valamint hullaszállitásokat bárhonnan és 
bárhová, úgyszintén az uj központi temetőkbe 
a régi temetőkből történő exhumálásokat és át
szállításokat ; továbbá sírboltok és sírhelyek díszí
tését és kivilágítását Mindenszentek napján a 

legolcsóbb árak mellett.



Dr. TOLNAI JENŐ
fogorvosi műterme 
és fogtechnikai labo- 
:: ratóriuma ::

Pécs, flpáca-u. 1.
I. emelet, Sipócz-fe'le gjógj- 
:: szertár épület. ::Modern aseptikus berendezés. A legújabb fogorvosi kezelések és fogtömések, különös tekintettel az asep- sisre és érzéstelenítésre. Legujab rendszerű hídmunkák, arany-, alumínium- és kaucsuk-lemezes fogsorok, arany- és platin-koronák és csapos fogak. ♦ Rendelő-órák: .. délelőtt 9—12-ig és délután 2—6-ig. --=

TELEFON 99.

„NÁDOR"
TELEFON 99. 

NAGYSZÁLLODA 
ÉS KÁVÉHÁZ it ::

; 60 elegánsan és komforttal bérén- ;■ ■
; dezett szoba. Legalkalmasabb bán- ;■ ■
; kettek és társas összejövetelek cél- ;■ ■
; jainak. :! :: :: «;
■ ■
; <á£b Kitűnő konyha, jg) ;
; ■

Elsőrangú éttermek. !
:-------------------------------- :
; (8b Figyelmes kiszolgálás. ¿g) ■
■ !■■■■■■••■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Pécs város legelőkelőbb találkozó helye. 
Modern télikert.

W Tulajdonos PAIN Emil.



PÁRIS 1900.

PiSKUR GÉZA

PÁRIS 1900.

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

műiakatos műhelyemet.
A ktil- és belföldön szerzett tanulmányaim képesítenek 
arra, hogy mindennemű lakatos-munkát a legtökéletesebben, 
díszesen, jól és olcsón készítek: rácsozatokat, vaskapukat, 
takaréktüzhelyeket, mindennemű vasmunkát, dísztárgya
kat, sárga és vörösrézből stb. Vízvezetéket, fürdőszoba 
berendezést, házi villanycsengőt, telefont, uj toronyórá
kat és sodronyfonat, drótháló, vaskerítés rácsokat készít 
PKVI'D épit°' cs péo8’
lljRUIy ULi&rl műiakatos munkácsy ÍTUtály-utca 27.

Kitüntetve állami ezüst éremmel.
Megrendelés után készítek 
különleges vízmentes tu
rista- és vadász-cipőket s 
csizmákat, valamint ka
tonai disz csizmákat és 
ORHTOPED CIPŐKET

VARGA VINCE
CIPÉSZ MESTER PÉCS, FERENCIEK-U. 8.

Raktáron tartok ková
csolt svájci turista szegeket

Mértéknek elég egy régi 
cipő beküldése...........

Kitüntetve állami izüst éremmel.



Kohn Katica
divatárusnó Pécs.

Elismert legnagyobb válasz
tás női kalapokban, arcfátyo- 
lok, menyasszony-koszorúk 

e's fátyolokban.
Szolid és pontos kiszolgálás.

Kalapok 1R 20 f-től kezdve.
Amerikai növénydrót-fiizök 1 kor. 

80 filí. (házi mieder).



Dich FL K. Pécs

wS
w

csemegekereskeöése 
= és boöega

Király-utca l.sz.
= Bazáruöuar. =

Pilseni polgári sör
gyár főraktára és 
sörözője ugyanott.

w ft ft
8 
w

úri és katonai öltönykészitő
Alapittatott: 1882, PÉCS. Telefon 179. szám.

Király-utca. (Kölcsönsegélyzö-Egylet házában.)

Angol, francia, hrünni És belföldi ruhakelmék dús raktára.
Egyenruházati cikkek raktára valamennyi fegy
vernem részére, úgyszintén a m. klr. csendőr- 
ség, a m, klr. pénzügyőrség, valamint a tűzoltó
ság, a bányászat ős erdészet számára. Kardok, 
kardkötő és bojt, arany- és ezüstpaszománt.



Telefon 139. szám.

Wolheim Spitzer és Társa
ezelőtt

Lukafai Üveggyári Raktár 
Mindennemű üveg, porcellán, 

lámpa és képek gyári nagy raktára. 
Épület üvegezés.

: Kép keretezés. :

□

BU DAPEST



Gyomorbetegeknek fontos,hogy a legjobban kipróbált s biztos hatású szert használják. Ilyen kipróbált szer a
„Szent Ja ka b-csepp" 
mely számos elismerő levél és nyilatkozat szerint teljes 
sikerrel lett használva. Éspedig: minden rendetlen emész
tésből eredő bajnál, u. m.: émelygés, gyomorgörcs, szék
szorulás, fejfájás, aranyér, máj és vesebántalom stb. Fokozza 
az étvágyat, erősiti a gyomrot, megszünteti a kólikát, a 
gyomorégést, álmatlanságot stb. stb. Használati utasítás 

minden üveghez csatolva. Egy üveg ára 70 fillér.

„Szent Jakab-labdacsok"
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 gyoinorszorulást, felböfögést, hányási 
ingert, fejfájást, szédülést. Rendesen használva kitűnő vér- 
tisztitó szer, általában a gyomorideg-rendszert normális 

működésbe hozza. Egy doboz ára 40 fillér.Megbecsülhetetlen háziszer a 
,,ISöszvény-szesz" 
a test meghűléstől eredő fájdalmainak megszüntetésére j 
u. ni.: szúrás szaggatás, csúz, köszvény (rheuma), hűtési j 
daganatok, fejszaggatás ellen stb. Naponta párszor be- | 
dörzsölve a fájdalmas testrészeket, a legrövidebb idő alatt | 

megszünteti a fájdalmakat. Egy üveg ára X korona.Kaphatók: I
WéberDénes „Aranysas“gyógyszertárában i

Pécs, Széchenyi-tér.



Virágkötészet:
Széchenyi-tér 12. szám. 

Telefon 122. szám.

„ mű- és kereskedelmi 
0 kertész Pécsett.

Kertészet és faiskola :
Siklósi országút, központi 
temető mellett. Telefon 123.

Ajánlja virágkötészeti dolgait a legújabb 
és a legszebb kivitelben.

állandó készlet nyíló és szobanövényekben.
Faiskolai cikkek, u. m.: gyümlöcsfa, diszfa, dlszbokrok, 
tülevelüfák (palánták tavasszal) stb. nagy választékban. 
Árjegyzék külön virágkötészetről s külön faiskolai cikkek

ről ingyen és bérmentve küldetik.

Kisaszondy Lajos
• ■ • ■ mechanikai ■ • • • 
és autogén-heggesztő műhelye

PÉCS
Maria-utca 32. sz. 
(saját ház) Telefon 279.

UJ és használt 

kerékpárak 
és az összes 

villamos cikkek 
nagy raktára.



Aíapittatott 1840. évben. Telefon 733.

T £ í "D . 1 J _ _ templom-, szoba-, dísz-
■HJ* ■DuClciy festő és festékkereskedő

Üzlethelyiség: Jókai-tér 9. sz, PÉCS lakás : lózssf-utca 35. szám.

l Ira 
Elvállal minden e szakba vágó mun- ■ k=

B LXj kát, mint ajtó- és ablakfestést és fé- S r= 
nyezést is. Vidéki megrendelések pon- | .g 
tosan eszközöltetnek. Megjegyeztetik, | !=
hogy különös súly fektettetik arra, I != 
miszerint a t. rendelők jóminőségü ésve- U 
gyileg tiszta árukkal szolgáltassanak ki. | Js

Szeibert Fiilöp
úri és egyenruha-szabó

PÉCS, Széchenyi-fér 14. szám(Királyi tábla épületében.) 
Készít mindennemű 

polgári és egyenruhát 
legújabb divat szerint, pontos 
kivitelben jutányos árak melleit.



A pécsi országos kiállításon a legmagasabb 
díjjal állami aranv éremmel kitüntetve.**
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Angster József és 
orgona és harmonium-gyár 
:::::: PÉCSETT. ::::::

Ajánljuk kitűnő hangú és erős szerkezetű crescendo, 
különösen a legújabb légnyomatu (pneumatikái) 
rendszer szerint épült orgonáinkat igen jutányos 

árak mellett, művészies kivitelben.
Raktáron kitűnő hangú harmoníumok minden nagyság
ban (170 koronától 1000 koronáig). Mindennemű javítá
sokat, hangolásokat és átépítéseket olcsón elvállalunk.

Elektromos fújtató berendezések.
Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.
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Minden kényelemmel berendezett
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ál gőz-, kád-, zuhany- és szénsavasfürdők

Pécsett, Rákóczi-út 44. sz.
§1

Naponta nyitva van: 
nyáron reggel V26 órától este 7 óráig, 
télen reggel 6 órától este 7 óráig.

ál ésMásságé-, belélegzésig svédtorna-
Villamkurák a t. c. közönség rendelkezésére állanak.
Gőzfürdői őrök urak számára reggel

től déli 12 óráig.

Gőzfürdői órák hölgyek számára dél- 
után 2 órától este 6 óráig.

A medencék naponta kétszer frissen töltetnek meg.



Turista »Hím toliét 
legjobb minőséget olcsón uósórolhat 

Krausz Omoló 
posztó gyári raktárában 

(Hattyú épület) PÉCS Király-utca 15.

Bútorok állandóan !,fa 589 
készen kaphatók

Géczy ¿József 
bútorasztalos mesternél 

Pécs, Dischka Gpőző-u. 16. 
a városi tornacsarnok átellenében.



1 liter finom TEA RUM . . 2 K — f.
1 „ „ JAMAIKA RUM 2 „
1 T.TROW Allaseh, Vanília, Q1 „ >, Maraschino * ”

Curacao stb.

10 deka legfinomabb császárkeverék tea
10 „ legerősebb finom orosz fekete tea .
1 adag LIKÖRESZENC tetszés szerinti ízben

60 „
40 „

2 Kor.
2 „

(1 liter likőr előállításához) 28 fillér.
1 adag JAMAIKA RUMESZENC

(1 liter rum előállításához) 32 fillér.

GelIch és Graef
Drogéria a „Vörös kereszthez"

PÉCS, Király-utca 2. szám.

3ankouicsHugó
szappangyára

===== ?ÉCS. =
Rjánlja mindennemű •• 
közönséges, pipere és I 
:: házi szappanait. ::



♦........................................... ...............................................

i BREDTNER ALAJOS i
: kárpitos és díszítő :
; Pécs, Perczel-utca 8. szám, az udvarban jobbra I ;  ——~ utolsó ajtó.   ——— I
* Vállal mindezen szakmához vágó t
• munkák pontos elkészítését és •
■ javításokat. -

: =z Olcsó árak. = :
♦ ................... .. ..................... ...............................................

Kállinger István
szállító Pécs, Jókai-tér 2.

Telefon 161 és 193. ............... Telefon 161 és 193.

Bútorok szállítása — helyben és 
vidékre felelősség terhe mellett, zárt 
és nyílt butorszállitó kocsikon.

Szén eladásla Porosz szén, koksz és zenicai kőszén 100 kg-ként
---------------- házhoz szállítva. ---------------



Ha pénzének nem ellensége

és valóban jó tartós és csinos meny- 

asszonyi kelengyére, vászon, 

férfi és gyermek fehérnemüekre 

szüksége van, ne tessék elmulasztani

Wirszés Hflihálovits
kelengye, vászon és fehérnemű
Üzletüket fölkeresni, hol tényleg a 
legnagyobb választékban a felsorolt 
cikkeket a n. ó. közönség találni fogja, 

olcsó és szabott árakban»

Tiszta uj és vállogatott áruk.

Irgalmasok épületében. telefon 694.



Szabó József 
mű- és kereske
delmi kertészete

Kertészete, □ Élővirág-
rózsatelep y |r.l>X kötészet és
és faiskolái n □ magüzlet

Szigeti Országul 115 telefon 452. Irgalmasok-utca 22. 
Sürgönyeim: SZABÓ KERTÉSZ, PÉCS-

Elvállalja házi kertecskék szakszerű létesítését, 
valamint nagyobb parkoknak a legmodernebb 
beosztását és rendezését. Állandó készlet fa
iskolai cikkekben, úgymint gyümölcsfák, törpe- 
és magastörzsűek, valamint bokor- és magas
törzsű rózsafák, díszfák, cserjék és szegély
növényekben, tavasszal mindennemű plánták
ban. ■ Felhívja a n. é. közönség becses figyel
mét az élővlrág-kertészetl üzletére, hol állan
dóan élővirág-kiállitás van. Állandóan a leg
szebb cserép- és levágott virágok állanak a m. 
t. közönség rendelkezésére. Alkalmi csokrokat 
és virágkosarakat, ünnepi- és gyászkoszorúkat, 
valamint mindennemű diszdolgokat a legjutá- 
nyosabb árban és legszebb kivitelben készít. 
Teremdiszitéseket is elvállal.
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kéri 

Szabó József, műkertész. 
Élővirág-üzlet: Irgalmasok-u. 22.

Kossuth-szoborral szemben.


