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Vaszary Gyula

1848—1913.

Futótűzként járta be november 7-én városunkat 
a riasztó hir, hogy Vaszary Gyula, Pécs sz. kir. vá
ros nyugalmazott főkapitánya meghalt. Meghalt hir
telen, váratlanéi, tragikusan. A ki egész életében maga 
volt az örökös jókedv, aki minden szavával derűt szer
zett embertársainak: ezen a napon okozott életében 
először szomorúságot mindazoknak, akik ismerték. 
Pedig ismerte öt a város apraja, nagyja és szerették 
is, mert sokakkal tett jót úgy is, mint ember, úgy is 
mint hivatalfőnök.

Jó szíve nem nézhette senki nyomorúságát, sen
kinek a bánatát. Ez a nemes érzés késztette öt jóléti 
intézmények létesítésére s ezekben mindenütt megta
láljuk fáradhatatlan munkásságának nyomait. Az al
vófélben lévő tűzoltóság új életrekeltésében, a 
mentőintézmény megteremtésében, a jó cselédek ju
talmazására létesített pénzalap összegyűjtésében, 
a tüdőbetegek védelmére irányuló társadalmi moz
galomban stb. stb. mindenhol az ö tevékenységét lát
juk. A régi Tettyei ünnepélyeket is ezekhez hasonló 
nemes célokra rendezte s annak idején éppen ezek az 
ünnepélyek kedveltették meg változó Ízlésű közön

1



2

Bégünkkel a szép fensíkot s ezzel részben a szabad 
természet szépségeit.

Ezelőtt 25—30 évvel több ízben is felmerült a 
Mecsek kultuszának eszméje, mely azonban testet 
ölteni nem tudott, A közönség részvétlenségében, 
vagy a kezdeményezők kitartásának és tetterejének 
fogyatékosságában keressük-e a sikertelenség okát? 
nem tudom; de az bizonyos, hogy a szép terv nem 
valósúlt meg. Ekkor ö vette kezébe a dolgot s 1890- 
ben lelkes felhívást bocsátott ki egy Tettye-Mecsek 
szépítő egylet megalakítása tárgyában, s az ö ener
giájának és a hozzá szegődött lelkes társak ügysze
retetének sikerűit az, amit elődei nem tudtak elérni.

1891. április 30-án, a Casino nagytermében ösz- 
szegyűlt érdeklődök megalakították a Mecsek-Egye- 
sületet, mely elsősorban a Mecsek feltárását és hozzá
férhetővé tételét tűzte ki céljául s nem tekintette kü
lönálló működési területnek a Tettyét, mely inkább 
városi mulatóhely s azért annak kifejlesztése nem az 
egyesület és a társadalom, hanem inkább a város fel
adatát képezi.

Az alakuló közgyűlés Vaszary Gyulát választotta 
meg az egyesület igazgatójának, aki ezen minőségé
ben rendkívüli tevékenységet fejtett ki, aminek ered
ményeit évről-évre láttuk szaporodni a Mecsek szikla
kérges oldalán. Tíz évig viselte az igazgatói nehéz 
tisztséget s ekkor nagy elfoglaltságára való tekintet
tel arról lemondott.

Az egyesület megalakítása és az első tíz év mun
kássága így szorosan össze van fűzve Vaszary Gyula 
nevével. Hervadhatatlan érdemeinek elismeréséül az 
egyesület közgyűlése, — miután nem tudta rávenni
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elhatározásának megmásítására — öt a tiszteletbeli 
tagok sorába iktatta, hogy ily módon hálálja meg 
sokoldalú fáradozásait, amit a M. E. érdekében ki
fejtett.

Ettől az időtől kezdve, — őrködő szemekkel bár, 
— csak távolról kisérte figyelemmel egyesületünk to
vábbi működését és fejlődését; összejöveteleinken 
csak ritkábban láthattuk, de ha szükségünk volt jó
akaró támogatására vagy útbaigazító tanácsaira, azt 
tőlünk soha meg nem tagadta.

Vaszary Gyula Kaposvárott született 1848-ban. 
Hozzánk a 70-es évek elején jött s itt megtelepedve 
Pleininger Ferenccel együtt ügyvédi irodát nyitott. 
1878-ban Pécs sz. kir. város közönsége rendőralkapi- 
tánnyá választotta, majd Lechner Gyula főkapitány 
elhalálozásával, 1893-ban ő lett annak utódja. Köz
hivatali és közéleti tevékenységének elismeréséül ö 
Felsége 1892-ben a koronás arany érdemkereszttel 
tüntette ki s szolgálati jubileuma alkalmával meg
kapta a Ferenc József-rend lovagkeresztjét. 1907-ben 
történt nyugalombavonulása alkalmával a társadalmi 
mozgalmak iránt is elvesztette régi érdeklődését. 
Mindinkább terjedő betegsége elvette munkakedvét, 
energiája megcsappant s csak ritkán láthattuk a köz
élet terén, ahol pedig több évtizeden át vitt vezető
szerepet.

S mikor november 7-én, minden szép eszméért 
hevülő szíve megszűnt dobogni, mikor végkép lezá
ródott a mosolygó ajk, mikor örökre lecsukódtak jó 
lelkét visszatükröző szelíd szemei: az igaz fájdalom 
érzésével álltuk körül szomorú ravatalát s azt a kes-
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keny sírgödröt, mely magába zárta jó cselekedetek
ben soha ki nem merülő szívének porhüvelyét.

Emlékét azonban mindig szeretettel őrizzük s el 
nem múló érdemei fényes betűkkel lesznek megörö
kítve egyesületünk történetének lapjain.

K. J.
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Pillanatképek a Mecsek múltjából.
Irta : Dr. VADÁSZ ELEMÉR.

A mecseki hullámos-halmos, rónákkal váltakozó 
dombokat, szembeötlően kiálló magaslatokat évek óta 
fürkészve járom. Meleg szeretettel siklik tekintetem 
a délről végiglátható szép panorámán, a Jakab- 
hegytől a Zengőig. Gondolatokba mélyedve járok. 
Keresem a múltat! Furcsán hangzik ez, mikor a ma
gyar nyelv a lehetetlenséget jellemzi azzal a szólás
módjával, hogy „keresi a tegnapi napot"! Mégis így 
van, pedig itt nem is a tegnapi napról, nem is elmúlt 
időkről, hanem elképzelhetetlen évezredekről vagy 
ha úgy tetszik, kiszámíthatatlan évmilliókról van szó. 
Ezt keresni a lehetetlennél is lehetetlenebbnek 
látszik. Pedig mégsem az, a tudás fegyverzetével nin
csen lehetetlen, legföljebb csak ideig-óráig!

Fürkészve járok. Tekintetem nyugtalanul jár kö
rül. Lépésröl-lépésre, kőről-kőre gyűlnek az adatok. 
Régmúlt idők néma tanúi, ti mecseki kövek, de sokat 
is beszéltetek már nekem! Mert beszélnek ők, csak 
érteni kell a nyelvükön, ami szintén nem nehéz. A 
tudásba vetett hit, bizonyos ismeretek s akkor a geo
lógus „varázsvessző“ segítségével, a kalapáccsal, a kö
vek is szólásra bírhatok. A pécsi szőllök vörös „wer- 
feni paláitól, a Jakabhegy homokköveitől, a Misina 
mészkövén át a szénrétegeken keresztül mindent meg
kopogtatunk a Zengőig, a mórágyi gránitig s a mánfai 
homokkőig, melyből a székesegyház obeliszkjei ké
szültek. Minden kalapácsütés egy-egy gondolat, min
den lépés egy-egy láncszem annak a hosszú történet- 
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nek megismeréséig, mely a Mecsek múltját tárja 
elénk! A völgyek mentén épült vagy a hegység lá
bánál köröskörül települt városok és falvak, a füs
tölgő szénbányák is csak a virágzó kultúrájú hegység 
nagy múltja mellett bizonyítanak. Mintha csak a ter
mészet kárpótolni akarná a sokat hányatott hegysé
get azzal, hogy a kultúrában elöljárjon.

Évek óta járom a Mecseket s keresem a múltját. 
Harkálymódra végigkopogtattam minden sziklát-kö- 
vet, benyitottam minden lyukba, hasadékba, meglá
togattam madársemjárta elhagyott helyeket s lassan- 
lassan a némáknak látszó kövek beszédessé váltak. 
Álomszerű kép rajzolódik elém. A bizonytalanság 
köde lassanként eloszlik s amint a mesebeli urnából 
felszálló szellemek testet öltenek, úgy tárúl elém a 
hegység minden mozzanatában bizonyítható múltja 
is. Tengerek és szárazföldek többszörös váltakozása, 
emelkedések és sülyedések, hatalmas vulkánok mű
ködése, szél és víz púsztítása, hullámok játéka, ki
halt állatok és növények szerepe mindmegannyi té
nyezője a hegység változatos történetének. Minden 
leolvasható azokon a kőzeteken, melyekkel mecseki 
sétáinkon lépten-nyomon találkozunk. Betűk ezek, 
melyek a természet nyitott könyvének lapjain, ezúttal 
a Mecsek hegyeiben, sorokká tömörülve folyékonyan 
olvashatók. Az olvasás sem boszorkányság, mert 
megtanít reá a legszebb tudományok egyike: a földtan.

a hegység csak nyugaton megy át lassú átmenetben 
a környező dombvidékbe, keleten Nádasdnál, észa
kon Szászvárnál, délen Pécsett, Pécsváradon elég hir
telen végződéssel simúl a dombvidékbe. A hegység 
belseje mélyen bevágódott völgyekkel tagolt, közel 
egymagasságú vonulatokat ad. Ezek a mai formák a 
múltban lezajlott események végső eredményei, ön
magukban komor érthetetlenséggel állanak előttünk. 
De ha a múlt eseményeit kutatjuk, a hegység ósdi ok
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levelek értékével bíró képződményeit, fölépítését, 
egymásrakövetkezését vizsgáljuk, akkor reátalálunk a 
mai formák rejtélyének kulcsára is.

Az adatok szárnyán gyors iramban szállunk a 
múltba, A nyomozásban földünk kialakulásának leg
régibb időszakáig jutunk. A nagy időtávolság kissé 
bizonytalanná, ingadozóvá teszi nyomozásainkat, A 
mélységből föltört tűzi eredésű gránit áll előttünk, 
mely a Mecsek legrégibb páncéldarabja; az alap, 
melyen az egész hegység fölépült, Mórágy és Fazekas- 
boda között van a felszínen, Bátaszéknél már a mélybe 
sülyedt, Pécsváradtól délre ugyancsak a mélységben 
húzódik, de Pécsett az Árpád-utcában újból a felü
letre jut, hogy tovább nyugatra végleg a mélységbe 
tűnjön el. Keletkezése a földkéreg legrégibb erőtel
jes mozgásainak idejére tehető s a föld ókorának kar
bon időszakától kezdve állandó céltáblája a pusztító 
földtani tényezőknek. Tengerek és folyóvizek, megis
métlődő erőteljes hegymozgások folytonosan koptat
ták, hogy elhordott anyagából újabb képződményeket 
létesítsenek, melyek a kiemelkedő gráníthegységhez 
símúltak. A sok viszontagság meg is látszik mai ar
culatán! Lenyesett, lekerekített formái egyhangúlag 
símúlnak bele a déli síkság térszínébe s az egykor ma
gasan kiemelkedő felhőkarcolók ma szerényen húzód
nak meg a föléjük törtető fiatalabb képződmények mö
gött, Hiába ez az öregek sorsa! A részben saját anya
gából lett „fiatalok" leszorítják az öreg gránitot a 
térszínről s utóbbi csöndes megadással a háttérbe 
szorul s a tulajdonképpeni Mecsek-től délre a mély
ben húzódik tova.

A fejlődés további szaka még szárazulatra esik. 
Az elmállott gránit anyaga szürkés és vöröses homok
kövekké halmozódik föl, mely Kővágószőllős és Diny- 
nyeberki között húzódik. Meg-megismétlődő vízfolyá
sok hordalékanyagára utalnak egyes kavicsosabb ré
szek, helyenként palás agyagos növénylenyomatokat 
tartalmazó rétegek. Hatalmas, megkövesedett fatörzs- 
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darabok, melyek Kővágószőllős határában nagy meny- 
nyiségben találhatók, nagy tűlevelű fákból (Araucaria) 
álló erdőségekre utalnak. Történetünk halad tovább, 
már földünk középkorának elején a triász-időszakban 
járunk. Sivatagszerü viszonyok között keletkezett 
vörös homokkövek állnak előttünk a Jakabhegyen. 
Szerves életnek semmi nyoma. Most lassan-lassan 
agyagosabb rétegeket kapunk. Észak felől a triászten
ger hullámai lomha nyomulással haladnak területünk 
felé és sekély vízzel borítják el a térszínt. Megkezdő
dik a szárazföld örök harca a tengerrel, a tér uralása 
fölött! A tenger kerekedik fölül. Sekély vizében egy
másután rakodnak le a pécsvidéki szöllők jellemző 
kőzetei: a werfeni palák vörös, zöld, barna, sárga és 
szürke agyagos rétegei, majd a tenger mélyülésével 
a Bertalanhegytől—Hetvehelyig s Kán-ig húzódó táb
lás szürke mészkövek. Állati életben ez a tenger na
gyon szegény; talán a partalakulások kedvezötlen- 
sége, vagy a szárazföldről bekerülő nagymennyiségű 
törmelék gátolta az állati élet kifejlődését, annyi tény, 
hogy nagy ritkán található kagyló és csiganyomokon 
kívül egyéb nem mutatkozik ezekben az üledékekben.

'A triász-időszak végén a leigázott szárazföld 
újból életre kel. Nagyobb mozgalmak nélkül lassú 
emelkedéssel iparkodik régi uralmának visszaszerzé
sére s bár teljesen érvényre nem juthat, küzdelmeinek 
nyomát a tenger helyi visszavonulása s elsekélyese- 
dése jelzi. A gránitszárazulat törmelékanyaga nagy 
vastagságú meddő homokkövekké halmozódik, mo
csaras ingoványos partszegélyek, lefüződött sekély 
tengeröblök keletkeznek, melynek buja növényi te
nyészetéből vastag széntelepek lettek. A változatos 
parti tagolódás lassanként a tengeri állatok megje- 
enését is lehetővé teszi. A széntelepekkel együtt 

olyan kagylók és csigák házait találjuk, melyek a 
parti térszín-ingadozásokkal járó sótartalomváltozást 
életveszély nélkül elbírták. A szárazföld és tenger 
küzdelmének csatazaja lassanként elül. A tenger 
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győztesként nyomul előre s iszap és homokrétegeivel 
az örök szunnyadás leplét borítja a parti ingová- 
nyokra és erdőkre, A pécsvidéki széntelepek között 
található növénymaradványok, sokszor eredeti hely
zetükben megmaradt fatörzsrészletek ennek a parti 
temetőnek múmiái, kövesült tanúi. A buja növényi 
tenyészet elpusztul, hogy halálával évmilliárdok múl
tán életet adjon egy új világ boldogulásának.

Most a föld középkorának közepén a juraidő
szakban járunk. A Mecsekben úrrá lett tengerben vi
rágzik az állati élet. A többnyire sekélytengeri ke
letkezésre utaló agyagok, márgák, homokkövek és 
tüzköves mészkövekben mind sűrűbben mutatkoznak 
az egykori élet néma tanúi, a kövületek. Vastaghéju 
kagylók, Grypheák, jellegzetes alakjukkal helyenkínt 
tömegesen jelentkeznek a szénrétegeket födő márgák- 
ban és biztos irányítói a szénkutatásoknak. A reákö- 
vetkezö üledékekben apró egysejtű lények vázai, vé
konyhéj jú csigák, majd különféle ammoniteszek, a 
polipok szervezetéhez hasonló kihalt állatok vázai 
találhatók. Mindmegannyi bizonyítékai egy hosszú 
ideig tartó állandó, megszakítás nélküli folytonos és 
változatos tengeri életnek. A sokféle állat minden 
változatossága mellett is csak gyönge tükre az egy
kori életnek, melyből csak az maradt reánk, ami a 
hegység hosszú viszontagságainak ellenállni tudott, 
így zajlik le a juraidőszak a Mecsek fölött, vissza
hagyva reánk a hasznosítható kőzetek változatos so
rát, mely az egész Zengő vonulatot Komlótól Nádas- 
dig, Pécstől Szászvárig fölépíti. Az egregyi völgy, 
a hidasi, márévári és Singödör völgyek mindmeganyi 
mesterséges föltárói a mecseki jura történetének, 
azok az útvonalak tehát, melyeken nyílt szemmel 
figyelve a jelenségeket, bepillantást nyerünk a hegy
ség életének legfontosabb, legérdekesebb és legszebb 
fejezetébe.

A kép változik, a krétaidőszak elején vagyunk, 
a földkéreg legáltalánosabb, az egész világra kiter- 
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jedő mozgásainak hajnalán. Az ebben az időszakban 
csaknem az egész földön beállott, változásokat, az 
időszak elején már egyes helyi jellegű mozgások, 
előhírnökök gyanánt jelzik. Ilyen előhírnöke a vál
tozásoknak a mai Mecsek területe is; kiújul rajta a 
juratenger és szárazföld harca. A küzdelembe most 
már a föld belseje is beleszól: tüzes lávafolyások in
dúlnak meg, vulkáni hamúeső veszi kezdetét, mely 
nagy felületre kiterjed. Az igy megerősödött ellenség 
elől a tenger visszahúzódni kénytelen, északabbra 
hátrál, ezt megelőzőleg azonban egyes tengeröblei, 
mintegy utóvédek gyanánt még föl-fölveszik a har
cot a szárazfölddel s a vulkáni tufák között parti 
életre utaló állatvilágot hagynak vissza, melyek egy
szersmind igazoló idömutatói a beállott vulkánikus 
jelenségeknek. E nagyszabású változások hatalmas 
mozgásokkal jártak. A hegység régebbi képződményei 
erőteljesen összetöredeztek s a repedésekben vulkáni 
láva nyomozható a Hetvehely környéki mészkövek
ben, a szentkuti werfeni rétegekben csak úgy, mint a 
széntelepekben. Szászváron, vagy akár az öreg gránit
ban Fazekasbodán. Most a vulkáni képződmények 
uralják a térszínt. Tömött, fekete, igen kemény lává
juk és vízben leülepedett, rétegezett szürkeszínű ha- 
mújuk — tufájuk csaknem egységes tagozatban vo
nulnak Jánosi és Újbánya között.

A terület szárazra került. A hegymozgások meg
szűnésével előállott térszínen új tényezők jutnak ha
táskörhöz. Második szárazföldi időszakát éli a hegy
ség, mely a krétaidőszakon keresztül földünk újko
rába is áthúzódott s a fiatal harmadidőszakig tartott. 
A szárazföldi mállasztó tényezők pusztítják a kép
ződményeket, folyóvizek vájó-elhordó működése 
egyengeti a térszint s mire a miocén tenger hullámai 
északról újból megjelennek, már egy ősi mecseki 
térszín áll előttünk. Az ősi szárazulatot a tenger szi
getként zárja körül, romboló hullámai a térszín pe
remeit köröskörül egyenesre nyesik, de a magasabb 
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részek dacolva merednek ki a hullámokból. A Jakab- 
hegy, Misina, Hármas, Zengő ennek a régi térszín
nek széttagolt darabjai. A Mecsek története most 
már gyors jelenetekben halad tovább. A fiatal har
madidőszaki tengerek már csak a peremeket mossák 
s köröskörül az idősebb részekhez támaszkodó üle
dékeket raknak le. Túlnyomó részben parti képződ
mények vagy szárazföldi törmelék fölhalmozódásá
ból állanak ezek. Gazdag állatvilágot zárnak maguk
ban, többnyire csigákat és kagylókat, melyek a mai 
Földközi tenger csigáira útalnak. A félig kiédesült 
szarmata tenger partvonalai kissé visszahúzódnak a 
Mecsek alján, de a reákövetkező édesvízi pannon bel
tenger újból nagy területeket hódit el a szárazföld
től. Kavics, homok, homokkő, agyag és márga jelzik 
ezeknek az időszakoknak változatos történetét, mely
ben a megkülönböztető bélyegeket itt is az egykor 
élt állatok maradványai adják.

A változások itt sem voltak egészen csendes lefo- 
lyásúak. A miocén tenger előrenyomulásával kapcso
latban újabb vulkáni kitörések nyomait találjuk Kom
lón lávafolyás alakjában és az egész hegység területén 
hamúszórás formájában. A pannon tenger partvonalai
nak változása viszont igen erőteljes mozgásokkal járt 
a hegység egész területén. Délen és északon az idős 
alaphegység megmaradt gránittönkje lassan sülyedni 
kezd s a két pillér közé szorult Mecsekhegység kisebb 
térfogatra szorulva megszabott irányok mentén ösz- 
szetöredezik s egyes darabjai egymásra torlódva 
eredeti helyzetüket megváltoztatják, Mig a déli grá
nithegység lesülyedt, addig a Mecsek vonulata ki
emelkedett s megkezdődött rajta a harmadik s ma is 
állandóan tartó szárazföldi időszak munkája.

Az ember föllépésének ideje, a pleisztocén idő
szak a Mecseket már egészen szárazon találta. A 
különböző tengerek végleg visszahúzódtak, itthagyva 
a hegységet fölépítő üledékeik sorát. A régi szára
zulatdarab újból megifjodik: megindúl rajta a folyó
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vizek munkája, mely mai mélyen bevágott völgyeit 
eredményezte. A hegység kialakulástörténetének té
nyezői közül eltűnt tengerek helyébe a szél lép, mely 
egyrészt nagy vastagságú sárga földet rakott le a 
hegység száraz, füves térségein, másrészt barázdákat 
vájt ki a könnyebben megmozdítható homokos ré
szeken.

Tengerek járása, vulkánok működése, folyóvizek 
egyengető munkája, szelek hozzájárúlása, s ezernyi 
egyéb alárendeltebb természeti tényező közreműkö
dése eredményezte a Mecsek mai alakját. Most az 
ember vette uralom alá s működése idők folyamán 
éreztetni fogja hatását. A kultúra minden eszközével 
törekedünk arra, hogy a természetadta javakat hasz
nosítani tudjuk. Ahol egykor a természeti erők vi
lágokat megrázó hatásokban nyilvánultak, ahol egy
másra következő időszakok örökítették meg működé
sük különböző eredményeit, ott ma egy sokat hánya
tott nemzet fiai hangyaszorgalommal munkálnak egy 
jobb jövő biztosításán. Vájjon hányatott múltú Me
csekünk jövője nyugodtabb, biztonságosabb lesz-e 
számunkra? Gondolataimmal a messze múltat kö
vetve keresem erre is a választ s a régi idők nagy
szabású tényezőinek hatalmas megnyilvánulásait 
mérlegelve a nemzeti munkában találom meg azl. 
Dolgozzunk tehát mindannyian magyarságunk jövő
jének fönntartásán és biztosításán egyesült erővel !
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Dalmáciai emlékeimből.
Irta:t Özv. KAPUS TIVADARNÉ.

Gyönyörűséges Adria, tehát újra látlak! — így 
sóhajtottam fel, mikor a gyorsvonat Buccari felett 
erősen fékezve, a meredek pályán lefelé ereszkedett 
és csakhamar Susak apró házai és szép villái között 
befutott a fiumei állomásra.

Már az úton megbeszéltük, hogy másnap a Dal
máciába induló hajóra szállunk, bárhová menjen is 
az. Előre megállapított tervünk nem volt; nem lévén 
utazásunknak egyéb célja, mint lerázni magunkról a 
városi port és élvezni az üdítő, testet-lelket felfrissítő 
tengeri levegőt.

Utunk szépnek ígérkezett; — augusztus végén a 
nappalok és esték igen kellemesek, már nincsen nagy 
hőség, a bórától sem kell még tartani; legfeljebb egy 
kis sirocco táncoltatja meg hajónkat az Adrián.

Másnap reggel korán ébredtem; első gondola
tom volt, vájjon lesz-e hajó, milyen és hová?

Kinéztem a szobám ablakán, mely az Adamich 
molora nyílt, — sok indulóban levő gőzöst láttam 
ott. Különösen egy nagy fehér hajó kötötte le a fi
gyelmemet, melyet a legénység nagy szorgalommal 
súrolt, mosott, takarított. Gondoltam, ez nem indul 
korán, legfeljebb dél felél És jól sejtettem. Az „Un- 
garo-Croata Pannónia gőzöse volt, mely délelőtt 
tizenegy órakor indult Zárába. Vivát, még ma Zárába 
megyünk!

Végtelen örömmel újságoltam bátyámnak, hogy 
találtam már hajót, menjünk az ügynökségre és vált



14 Özv. Kapus Tivadarné

sunk jegyet, mert én menni, vagyis még ma a ten
geren akarok lenni. Úgy is történt. Tizenegy órakor 
már a Pannónia fedélzetén voltunk, mely csakhamar 
felszedte horgonyát és teljes gőzzel szelte a hullá
mokat.

Mesésen ragyogó, napsugaras, meleg dél volt, 
mikor Fiume kikötőjét elhagytuk. Utas sem volt sok, 
de mi különben sem törődtünk az utasokkal, inkább 
lekötötte figyelmünket az elénk táruló gyönyörű pa
noráma.

Már sokszor jártam az Adrián, de szépségeivel 
sohasem tudok betelni és az a különös, hogy akár
hányszor látom, mindig más és más színben tűnik föl 
előttem, újabb és újabb szemet, lelket gyönyörködtetőt 
fedezek fel benne.

Most például a teljes ragyogó napfényben szinte 
fenségesen tündöklik az öreg Monte Maggiorenak 
máskor oly zord képe. Veprinaz kis temploma messze 
kifehérlik Abbazia sötétzöld babér kertjei, villái és 
palotái felett. Ámde hajónk gyorsan halad, nem gyö
nyörködhetünk sokáig e pompás képben. Buccari, 
Portore, Növi, Zengg, — csak sejtetni engedik magu
kat; csakhamar feltűnik Veglia és Cherso komor 
sziklaszigete, — messziről már fehérük a hatalmas 
Velebithegység, mely az egész dalmát tengerpartot 
uralja. Azután a többi szigetek következnek, sajnos 
— hajónk egyet sem érint, miután a gyorshajók itt 
nem kötnek ki. Záráig meg sem állunk. Azért mesz- 
sziről szépen kivehetők Arbe, Pago stb. kis szigetvá
rosok. Cherso után Lussin szigete jő az Osero hegység
gel, mely az erős bora ellen északról védi Lussinpic- 
coló és Lussingrande városokat.

A Pannónia délután öt órakor érkezett Zárába 
és a Riva Nuován, vagyis az új mólón kötött ki.

ZÁRA.
Zára, Dalmáciának fővárosa, teljesen egy ten- 

gerbenyuló földnyelven fekszik; egyik kikötője: a Riva 
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Nuova, remek kilátást nyújt a szabad tengerre és a 
messzi szigetekre.

Az új Riva a város nyugati részén vonúl végig, 
melyen áthaladva, a Piazza delle Erbén jobbra lát
juk az érseki palotát, balra pedig egy pellengérnek 
használt római korbeli korinthusi oszlopot; ugyancsak 
jobbra van a székesegyház és az ősrégi S. Donato 
templom múzeumának a bejárata. Most egy keskeny 
sikátoron átmenve, a tulajdonképeni főutcára jutunk, 
melyen a Grand Hotel, Zára legrégibb és igen jó szál
lodája található.

Mire szobáinkban elhelyezkedtünk jóformán este 
lett.

Az étkező helyiség egy kicsiny, de kellemesen 
árnyékos kertben van, melynek egyik végében szerény 
színpad díszeleg, sőt a művészek sem hiányoznak, — 
egy átutazó olasz kabarett társaság vacsorázott egy 
hosszú asztal mellett.

Nyolc óra után az egész helyiség megtelt enni 
és szórakozni vágyó közönséggel és nemsokára meg
kezdődött az előadás is. Zongorakíséret mellett 
csinos chansonokat adtak elő a kissé viharverte olasz 
dívák. Érdekes volt egy férfiszereplő, ki elegáns női 
ruhájában igen fess alak volt és gyönyörű koloratur 
hangon kezdett énekelni, — senkisem vette észre az 
ügyes maszkirozást, csak mikor a legmélyebb, de tisz
tán csengő baritonba s ebből a dörgő bassusba szállt 
le, volt óriási meglepetés és utána falrengető taps és 
lelkes újrázás. Bámulatosan bánt a két legellentéte
sebb hanggal. Fregolira, az átváltozó művészre em
lékeztetett bennünket.

Korán reggel ébredtem. A szállodánk csendes
nek épen nem mondható, — mert ugyancsak nagy a 
forgalom és lárma az alig két méter széles utcára 
nyíló ablakok alatt.

Amint felkészültünk, reggeli után, megnéztük a 
város nevezetességeit. Először is a S. Simeone temp
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lomot kerestük fel, — mely magyar vonatkozású em
lékeiről híres. Egyik főékessége szent Simeon próféta 
ezüst koporsója, mely Erzsébet királynénak, Nagy 
Lajos feleségének ajándéka, és a XIV. századbeli 
ötvösművészet kiváló alkotása, A két bronz angyal
tól tartott sarkophag a főoltár felett van elhelyezve; 
eredetileg négy ezüst angyal tartotta, — szintén Er
zsébet királyné ajándéka, — de a záraiak 1390-ben, 
hogy kifizethessék Zsigmond királynak a követelt 
adót, 30000 aranyat, az angyalokat eladták és helyébe 
két bronz angyalt öntettek a velencei fegyvergyárban 
a töröktől zsákmányolt ágyukból.

Zára többi temploma is érdemes a megtekintésre. 
Ilyenek a S. Grisogonó templom és a Ferencrendi 
szerzetesek temploma. Gian Bellini, Carpaccio képei 
és egy modern művész; Salghetti nagyméretű, remek 
freskója különösen meglepők. A S. Donató temp
lom épen megújítás alatt áll, római kőmaradványaiból 
következtetve, a Juno-Auguszta templom helyén 
épült fel.

A székesegyház teréről egy rövid utcán keresztül 
menve, Zára főterére jutunk. Legrégibb épülete — a 
kormányzósági palota erkélyes harangtornyával — 
igen érdekes. A tér közelében van a Bouvó d’Antona 
nevű ötszögü torony is, melyet a város hajdani fő
kapuja maradványának tartanak.

A városnak még két kapuja maradt fenn. A Porta 
Terra Ferma és a Porta Marina, egy római diadalív 
maradványa korintusi oszlopokkal. A Porta Terra 
Ferma kapu nyílása felett a szárnyas oroszlán hir
deti az egykori velencei köztársaság uralmát. — Kö
zelében van a város óriási ciszternája, az úgynevezett 
i cinque Pozzi — öt kút. Innen széles kőlépcsőkön fel
jutunk a város kertjébe, a Giardino-Publicóba, 
melynek növényzete elég változatos, de meglátszik 
rajta, hogy a hőségtől, a nap perzselő hevétől sokat 
szenved. — Itt is mindenütt régi római kőmaradvá
nyokat találunk ügyes csoportokba rendezve.
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Kiérkezve az új Rivára, a Café Cosmacendi és 
a Café Centrále előtt térzene hangjainál találhatjuk 
Zára intelligens közönségét, a társadalom szine-javát 
és mindenkor sok idegent.

Megemlítésreméltó a Riva déli részén épült, új 
és modern állami leánynevelő intézet, mely a szent 
Demetrió-rendű apácák vezetése alatt áll. A két fő
épületet remek árkádos folyosó köti össze, ahonnét 
mesés kilátás nyilik a tengerre és Uglianó szigetére. 
A Porta Marina kapun a régi kikötőhöz jutunk, ahol 
a kereskedelmi hajók kötnek ki.

Láttunk itt igen érdekes, nagy hajókat: Citta 
di Bari, — Baron Gautsch stb. Az öböl átellenében a 
tengerparton remek villákkal egy új városrész épült, 
mely nagy részben a maraschinó gyárosok tulajdonát 
képezi. — Itt van a tengeri fürdő is, mely különö
sen a déli órákban igen népes és vidám kacagástól 
hangos. Egy öreg, rozoga propeller, minden öt perc
ben megfordul egyik parttól a másikhoz — zsúfolva 
fürdőző közönséggel.

Csütörtökön reggel hagytuk el Zárát. Most már 
kereskedelmi hajót választottunk, hogy többet lás
sunk és tovább élvezhessük a pompás tengeri levegőt 

Megint gyönyörű napfényes időnk volt. A tenger 
sima, mint a tükör, színe egy az égboltozat kékjével, 
— csak sötétebb, egészen mély indigókék. — A hajón 
nem volt nagy hőség, mert egy kis enyhe szellő min
dig fujdogál az Adrián.

SEBENICO.
Zárától Sebenicoig nem sok látnivalónk volt. 

A partvidék egyformán kopár, — a szigetek termé
ketlenek, —- itt-ott egy-egy falucska házai látszottak, 
mint valami játékházak a tengerpartra felrakva. 
Útközben találkoztunk az Ungaro-Croatanak a balkán 
háborúban híressé vált szállítóhajójával a „Scodrá- 
val , Három hatalmasan megrakott uszályhajót cipelt 
magával.

2
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Délben 12 órakor érkeztünk Sebenicóba. Amint 
hajónk befordúlt a szűktorkú öbölbe, végtelenül ked
ves, festői kép tárúlt szemeink elé. A tenger partján, 
hirtelen emelkedő hegyoldalon elterülő város, lépcső
zetesen épült szürke kőházaival és magasan kiemel
kedő székesegyházával, a kopár környezetben valóban 
meglepő benyomást gyakorol az idegenre. A hegy te
tején épült erődök körülölelik az egész várost, meg
védendők az ellenségtől.

Egy órai időnk volt szétnézni a városban, de épen 
dél lévén, a hőség a kőházak között majdnem elvi
selhetetlenné vált. Megnéztük Nicoló Tomaseonak, a 
híres dalmát költőnek impozáns bronzszobrát, mely 
lépcsőzetes terraszon áll, déli növényektől körülvéve.

A székesegyházat 1443-ban kezdték építeni, de 
csak 1536-ban fejezték be; — azért az épület stílusa 
különböző, ami azonban épen nem zavarja a harmó
niát. Főjellege a velencei gótika, mely renaissanceba 
megy át. Sietnünk kellett, — nem nézhettünk meg min
dent apróra, — a hőség is nagyon bántott s igy idejé
ben visszamentünk a „Vértes"-re, mely még javában 
szedte mély gyomrába a sok nehéz szállítmányt,

A hajó fedélzetéről meseszép volt a visszapillan
tás a napsugárban fénylő városra; ezt a képet sokáig 
nem felejtem el.

Sebenicot elhagyva, hajónk számos szigetet érint. 
Ezek: Rogosnica s vele szemben két kisebb sziget Zi- 
rona piccolo és Zirona grande. Majd feltűnik Bua szi
gete és vele szemben Trau,

TRAU.
El voltam rá készülve, hogy igen érdekes kis 

várost ismerek meg Trauban, és mégis meglepett — 
minden ódonsága és komorsága mellett bájos fekvé
sével. A tenger itt olyan szűkre szorul össze, hogy 
szinte öbölnek látszik, de partjain már zöldelnek az 
olaj, borostyán stb. bokrok s ez kedvessé, barátságossá 
teszi a kissé komor képet.
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Történelmi nevezetessége rendkívül érdekelt. 
Ugyanis IV. Béla király a tatárjárás idején család
jával együtt Trau falai között tartózkodott és csak mi
dőn a tatárok közeledését hallotta, menekült Clissa 
biztos várába. Később Trau is a velencei köztársaság
nak volt egyik erőssége.

Trau ma is olyan benyomást gyakorol a nézőre, 
mint valami velencei város.

Ebből a korból való a tengerparton épült vár; vizi- 
tornyát a genuaiak építették oltalmúl a velencések 
ellen.

Itt is, mint egész Dalmáciában a templom nagyon 
érdekes, minthogy magyar befolyás látható rajta. 
Treguanus püspök építtette, aki a XII. század végén 
Magyarországból került oda.

A főoltár alatt az Árpádokkal rokonságban állott 
Vilmosnak, St. Omeri Miklósnak és Margitnak, III. 
Béla királyunk leánya fiának sirfölirata volt olvas
ható, — mely azonban már elpusztult. IV. Béla ko
ronázó palástjának töredékét, keretbe foglalt kám
zsáját és vele együtt szt. István traui püspök, püspöki 
süvegét mutogatják.

Mikor hajónk ismét elindult, azt hittem, meg kell 
fordulnia, de legnagyobb meglepetésünkre az előttünk 
levő hidat, mely az egyik partot Bua szigetével köti 
össze, szétnyitották s a szűk kanálison hajónk szépen 
besiklott a tengerszorosba.

Az alkonyat beálltával, messziről láttuk Spalató 
lámpáit csillogni s egy félóra múlva elértük a kikötőt.

SPALATÓ.
Sötét este volt, mikor a sok kivilágított hajó kö

zött az öreg „Vértes" horgonyt vetett.
Már voltam Spalatóban, tehát a benyomás nem 

volt olyan megkapó, mint más, először látott táj 
vagy városnál; de azért most is gyönyörködtem a 

2+ 
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fényesen kivilágított és mégis oly komor környezetű 
város fekvésében.

A kiszállásnál persze, mint minden hajóérkezés
nél, volt hangos lárma, kiabálás, tolongás; hordárok 
lepték el a hajót, — míg végre lejuthattunk a száraz
földre és a Ríván végigmenve, pár perc alatt elérkez
tünk a „Hotel de la Ville‘-be, hol kényelmes, jó szo
bákat kaptunk és bizony jól esett a hosszú, bár vég
telenül kellemes és élvezetes utazás fáradalmait ki
pihenni.

Spalató Dalmáciának legélénkebb városa. Nagy 
idegenforgalma, szép Rivája, több kikötője és szá
mos látnivalója van.

Engem leginkább a Diokletianus római császár 
egykori palotája érdekelt. Meglepő e monumentális 
műépitészetnek nagyszerű maradványa.

Óriási arányairól fogalmat alkothatunk magunk
nak, ha elgondoljuk, hogy 38206 négyzetméter terü
letet foglal el; falai között ma egy egész városrész 
fér el 3000 lakóval.

Négy kapú vezet a palotába: a Porta Aenea, — 
Porta Argentea, — Porta Aurea és Porta Ferrea. A 
palota építését a Kr. u. IV. században végezték be.

Tengerfelőli homlokzatán a Porta Aenea áll. A 
kapú fölött ívezett fülkék láthatók, ívezetük oszlopo
kon nyugodott, melyeket faragott kőpillérek támogat
nak. — Itt volt a hatalmas oszlopokon nyugvó elő
csarnok, mely ma a székesegyház tere. Romjaiban is 
imponáló külsejével élénk ellentétben áll az oszlopok 
közé épített lakások, boltok, bádogos, cipész és min
denféle műhelyekkel; egyik-másik szűk sikátoron 
szinte félve mentem keresztül a misztikus koromsötét 
falak között.

Az előcsarnokon át jutunk a Véstibulum portálé- 
jához, melyhez egykor márványlépcső vezetett fel. A 
Vesztibulumhoz csatlakozott a császári lakosztály, — 
ebből azonban csak néhány oszlop maradt fenn.
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A székesegyház, egykor Diokletianus mauzó
leuma, szorosan a Vestibulum mellett emelkedik. Szép
séges, monumentális tornya nem érvényesül a szűk 
helyen. A mauzóleum bejáratát két szfinx diszitette, 
melyeket Diokletianus császár Egyptomból hozatott; 
az egyik most is látható az oszlop tornácon, a másikat 
a városi múzeumban helyezték el.

A palota négy kapúja között a Porta Aurea ma
radt legjobb karban fenn, — ez az egykori palota ol
dalán a városi parkra nyílik, falait dúsan benőtték a 
futónövények és mikor ezek virágoznak, olyanok a 
falak, mintha aranyeső hullott volna reá jók.

A dóm belseje kissé sötét, a szemnek meg kell 
szokni a félhomályt, hogy a boltozat alatt végigfutó 
fríz domborművei kivehetők legyenek. Érdekes az osz
lopokon nyugvó remek faragású márvány szószék és 
főoltár. IV. Béla királyunk két leányának Katalinnak 
és Margitnak hamvait magokban rejtő koporsókat 
1908-ban helyezték újra vissza a dómba.

A Porta Ferrean kijövet megnéztük Spalató 
piacát, igen élénk forgalmú kereskedelme lehet; zöld
ség gyümölcs, különösen dinnye nagy mennyiségben 
volt felhalmozva és közel sem olyan drága, mint mi- 
nálunk. — Csak a tüzelőanyag, vagyis a fa, nagyon 
kevés; kicsiny kévékben összekötött és öszvérek há
tán cipelt rőzsecsomókat árultak a dalmát hegyi
lakók ugyancsak drága pénzen.

Megnéztük még a városi kertet. Itt már nagy 
magnoliák, pálmák, musák láthatók, de a hőség, 
szárazság ezeket is erősen megviselte.

Hiába a déli növények scak télen szépek,amikor
nem éri őket annyira a perzselő napsugár

Különben Spalatóban van por bőven s ezzel kap
csolatban, a hőség is szinte elviselhetetlen.

Dél elmúlt, mire visszatértünk hotelünkbe, ét
kezni es pihenni. Megemlítésre érdemesnek tar
tom, hogy a „Hotel de la Villa“ Spalató legszebb ré
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szén a Ríva Vecchián épült. Előtte a szép Ferenc Jó
zsef kút, — szemben a Procuratiae-palota s ennek 
kertjében Luka Botic, spalatói költő szobra áll. Kö
zelben van a régi híres kénfürdő is.

Estefelé, a nagy hőség enyhültével, kocsit vet
tünk és felhajtattunk a Morján hegyre, honnét re
mek kilátás nyílik úgy a városra, mint a tengerre; 
Clissa vára a háttérben a Capprario hegyével és a 
Mosszor hegyláncolattal elragadó, festői látványt 
nyújtott. — Rendkívül érdekelt a sötét ciprusfáktól 
zöldelő kis félsziget, hol Spalato halottai alusszák 
örök álmukat. — Meg kellett néznem e csendes szent 
helyet. Sokban különbözik a mi temetőnktől; felhan- 
tolt sírhelyet itt nem láttam. A sírokat kivétel nélkül 
márvány vagy gránit kőlap fedi, — kereszt vagy em
lékkő nincsen, — de van helyette egyszerűbb vagy dí
szesebb emléktábla szintén márványból vagy vasból s 
rajta az illető arcképe, neve és üvegkeretben értékes 
gyöngy- vagy érckoszoru; — élő virágot nem láttam, 
de annál több örökzöld borostyánt, tujákat és cipru
sokat. — A legnagyobb rend és tisztaság uralkodott a 
sírok között.

Szomorú érzés szállta meg lelkemet. Egy rövid 
imát mondtam el és könnytelt szemekkel — szótlanul 
tértem vissza kocsinkhoz.

A következő nap reggelén kikocsiztunk Salonába. 
Az út maga is igen élvezetes, de az ott látottak felette 
érdekesek. Salona, Diokletianus császár egykori ked
velt nyaralóhelye volt. Romjait még most is ássák és 
számos nagyértékű műemléket hoznak napvilágra.

Az ásatások vezetőjének Bulic prelátusnak remek 
villája a romok maradványaiból épült. Nem messze 
tőle van a római temető, számos sarkophaggal, melyek 
közül a híres Hippolit koporsót a spalatói múzeumban 
őrzik. — Alább látható a fürdő, hatalmas márványosz
lopok töredékeivel, — odébb az amphiteatrum.

Itt a vidék már igazán gyönyörűnek mondható, 
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azért nevezték el Dalmát Riviérának. Salonától Trau 
felé van a „Hét vár” Sette Castelli. A várak helyén 
most helységek vannak. Sucurac, Castelló Abbadessa, 
C. Cambio, C. Vitturi, C. Vecchio, C. Nuovo és C. Sta- 
fileo.

Minthogy Clissa vára innen már nincsen messze, 
megnéztük azt is. Jókarban tartott szerpentin kocsi- 
úton lassan haladva, egy óra alatt értük el. A hegyte
tőről mesés kilátás nyílik Spalatóra és a közeli szige
tekre, — a hegy lábánál Clissa falu terül el.

Clissa várának történelmi nevezetessége ismere
tes ; már a rómaiak korában erősség volt, — ma azon
ban nincsen semmi katonai jelentősége, de megtekinté
séhez mégis térparancsnoki engedély kell, — mi ezt 
nem tudtuk és igy csak kívülről gyönyörködhettünk 
benne.

A nap ismét agyonsütéssel fenyegetett; búcsút 
mondtunk tehát IV, Béla király egykori menedékhe
lyének és visszatértünk Spalatóba a látott sok szép
ségtől szinte mámoroson, kábultan.

LESINA.
Miután Spalatóban a por és a meleg nagyon bán

tott, felvontuk „vitorlánkat” és tovább hajókáztunk 
Lesinára. — Hajónk reggel indúlt és Solta, Brazza és 
S. Pietró szigeteken kötött ki egy-egy negyedórára. 
Délelőtt 10 órakor már Lesinán voltunk.

A vidékből nem sokat láttunk, mert a hegyeket 
sűrű köd borította, — de mintha a természet kárpó
tolni akart volna az elfödött szépségekért, közvetlen a 
hajó felett ragyogó szivárványt alkottak a sűrű köd- 
fátyolt diadalmasan áttörő napsugarak és mire hajónk 
Lesinán kikötött, már az egész gyönyörű vidék tün
döklő napfényben ragyogott.

Lesina Dalmácia szigetei közül a leglátogatottabb. 
A tenger felől meglepően szép a város; első pillanat
ban már feltűnik a „Kurhotel Kaiserin Elisabeth", 
mely teljesen modern és a legnagyobb komforttal van 
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berendezve. Különösen télen, mint klimatikus gyógy
helyet nagyon sokan keresik fel Lesinát, Éghajlata 
hasonló Palermo és Korfuhoz, A vegetáció itt már 
sokkal elevenebb; a főtértől pár lépésnyire, meredek 
hegyoldalon nagy kert terül el, mely természetes szép
sége és tropikus növényzete miatt valóban érdekes, — 
Oleander, füge-, olaj-, mandula-, szentjánoskenyér fa, 
mind, mind vadon nőnek. Egyes magastörzsü pálmák, 
óriási eukalyptusok, myrthusok, rozmaringbokrok, ha
talmas virágzó agavék és babérfák egész erdeje ár
nyékolja be az útakat.

Csak kár, hogy a talaj annyira köves és nagy a 
vízhiány.

Csodálatos, hogy a forró, égető kövek között mi
lyen dúsan, buján díszlik a növényzet. Leérkeztünk a 
tengerpartra, széles út vezet végig az egész S, Katha- 
rina-parkon, — leültünk egy kényelmes padra és néz
tük a napfényben ragyogó tengert és élveztük a fel
séges, balzsamos illattal telt levegőt.

Amint így csendesen, elmerengve üldögélünk, 
egyszerre csak egy nagy csobbanásra lettem figyel
messé, — oda nézek, hát egy nagy hal, egy tinhal ve
tette fel magát, — utána a másik és ez így ment né
hány percig, — jókedvükben játszadoztak egymással. 
— Gyönyörűség volt nézni, amint körben bukdácsol
tak és hatalmas testükről a napfényben tündöklő viz- 
cseppek, mint millió és millió gyémánt hullott vissza 
a tengerbe.

Itt is megnéztük a székesegyházat, melynek kincs
tárában sok szép régi miseruhát és egyéb drágaságot 
láttunk. Lesinán van r. k. püspök és hat kanonokból 
álló káptalan.

Szívesen maradtam volna Lesinán, hol a „Hotel 
Elisabeth"-ben kitünően el voltunk látva, de miután 
a hőség itt is tűrhetetlen volt és nagyon vágyódtam 
már Raguzát is látni, este tiz órakor pedig épen meg
felelő hajó indúlt oda, azért elhatároztuk, hogy fel
használván a jó alkalmat, tovább utazunk.
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A szálloda gyönyörű nagy terraszán terítettek a 
vacsorához, a Sanatorium igazgatója és neje is rend
kívül szívesek és előzékenyek voltak. A doktor, egy 
öreg udvari tanácsos, néhány idegen, köztük orosz, 
spanyol, olasz, angol, német (magyarok csak mi vol
tunk) képezte a társaságot.

Időnk a hajó indúlásáig kedélyes beszélgetéssel 
telt el. Néhány perccel tíz óra előtt láttuk messziről 
pislogni az érkező hajó lámpáját, lementünk a mólóra, 
hova néhány perc múlva megérkezett a Ragusea tár
saság személyszállító gőzöse a „Lokrum." Elbúcsúzva 
a kedves igazgatópártól, egy kellemesen eltöltött nap 
emlékeivel hagytuk el Lesinát.

A BOCCHE FELÉ.
Nem tagadhatom, el voltam csigázva, s azért csak

hamar kabinomba vonúltam. A pompás, kényelmes 
hölgyszalónban reggel is csak kopogtatásra ébredtem 
fel; jött a szolga jelenteni, hogy közel vagyunk Ragu- 
zához. — Gyorsan felöltöztem és siettem a fedélzetre.
— Dobogó szívvel tekintettem körül. Előttünk Gra- 
vosa, Lapad félsziget és Raguza meglepő szépségében,
— regényes fekvésénél, hatalmas falaival és tornyai
val teljesen elbájolt.

Hajónk nem Gravosában, hanem egyenesen Ra- 
guzában kötött ki és igy az egész várost, Lacroma szi
getével együtt a felkelő nap arany palástjába bur
kolva varázsolta elénk. Sajnálkozva gondoltam arra, 
hogy a szép, útazásra kedvező napon el kell hagy
nunk a tengert, — azért azt az ajánlatot tettem bá
tyámnak, hogy folytassuk útunkat Cattaróig és vissza- 
jövet töltsünk itt több napot. Úgy is lett.

Hajónk pár órát vesztegelt Raguzában, tehát ki
szálltunk és kissé szétnéztünk a városban. Végigmen
tünk Raguza főutcáján a Porta Pilén keresztül és a 
„Hotel Imperial‘‘-ban rendeltünk szobákat, miután két 
nap múlva szándékoztunk visszajönni.
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Reggeli után még szent misét is hallgattunk, az
után visszatértünk a „Lokrum“-ra.

A kikötő igen élénk és mozgalmas volt. Vasárnap 
lévén, a kirándulók egész serege lepte el a mólót és a 
helyi hajókat.

Örömmel gyönyörködtem a dalmát nép festői 
viseletében, — ünneplőbe öltözve szép, sugártermetű 
asszonyokat, leányokat láttunk, de különösen a fér
fiak szépek, gazdag nemzeti öltözékeikben.

Már Spalatóban figyeltem a dalmát népet, — de 
ott csak olyanféle szegény bosnyák hegyi lakókat lát
tam, akik bizony nagyon elcsigázottaknak látszottak a 
nehéz munka és nélkülözéstől. — Itt ellenben a gaz
dagság és jólét fényes bizonyítékát láttam. Alig lehet 
festőiebbet képzelni, mint a falusiak napfényben ra
gyogó aranyhímes, selyem ruháit, A férfiak mellényei, 
zekéi és bőrharisnyáik tiszta aranyfonállal varrott vi
rágokkal ékeskednek. Fejükön piros fez van, — mely
ről arannyal vegyes, fekete szálakból készült bojt 
csüng le; selyem vagy finom kék vászon bugyogóik 
gazdag selyem vagy arany hímzésűek; fehér ingüket 
aranypénzből való gomb tartja össze; a legfinomabb 
selyemből készült tüszőjükben ezüsttokos nagy kést és 
két, három ezüsttel kivert agyú pisztolyt hordanak, 
virágokkal hímzett harisnyák, piros félcipők, bojtos 
tölténytarsoly egészítik ki az öltözéket.

Még nagyobb a változatosság a nők viseletében, 
csakhogy ezt nehéz volt, épen a sokfélesége miatt meg
jegyeznem.

A nők derékon alúl kék szoknyát és tarka kö
tényt, — felső testükön pedig rövid kabátot visel
nek. A finom vászon ing — ezeken is dúsan hímzett; 
a harisnya szintén selyem vagy arannyal van kivarrva. 
Fejőket az asszonyok fehér kendövei takarják le; a 
leányok csak annyiban különböznek az asszonyoktól, 
hogy a férfiakéhoz hasonló kis piros sapkát hordanak. 
Lábbelijük az úgynevezett opánka vagy piros cipő.
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Raguzát elhagyva a táj levetkezi kopár egyhan
gúságát; a termékeny Canali völgy terűl el a szelí- 
debb emelkedésű, zöldelő hegyek lábai alatt.

A BOCCHE.
Ebéd útán haladt el hajónk a Bocche di Cattaro 

északi kapája, a meredek szirttetőn emelkedő Punta 
d‘ Ostro s a vele szemközt Lustica félszigeten álló 
Punta d‘ Arca, hatalmas ágyúkkal megrakott gyö
nyörű erődök előtt. — Maga a Bocche páratlanúl szép. 
Négy nagyobb és számos kisebb ágból álló, sziklás 
hegyek közé mélyen benyúló fjordszerű öböl, melyet 
vadregényes fekvésénél fogva a Vierwaldstatti tóhoz 
hasonlítanak.

Dacára a déli órának, itt nem volt nagyon me
leg, mert a partmenti erdőség és a tengerről jövő 
szellő üdévé tette a levegőt.

Nemsokára elértük Castelnuovot.
Épen mikor hajónk kikötött, akkor indúlt el a 

dalmát államvasút egy személyvonata, Spalató és 
Sebenico felé. — Szinte újságszámba ment előttem 
vonatot látni a tengerparton.

CASTELNUOVO.
Castelnuovoban sokáig vesztegeltünk.
A város fekvése, régi tornyai és várfalai mesésen 

szépek. Terraszszerüen épült házsorok fölött emelke
dik a vár; a Spagnuoló erődöt 1538-ban építették, — 
nevét a spanyoloktól vette, — akik abban az időben 
a török ellen a velenceiekkel szövetkeztek. — A 
Forte di Terra, a másik erőd még régibb keletű.

Castelnuovoval szemben Porto Rose, — majd egy 
kis öböl mélyén Meljine és mellette Savina tűnnek föl.

Savina szomszédságában van Zelenika, a mind
jobban ismeretessé váló téli és nyári üdülőhely. — 
Télen rendkívül enyhe éghajlata miatt, nyáron pedig, 
mint tengeri fürdőt igen sokan keresik fel; nemso
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kára versenytársa lehet a francia és olasz Riviérának, 
nemcsak paradicsomi szépsége, hanem olcsósága 
miatt is.

Mögötte buja erdő terül el, — ettől nevezték e! 
„zöld tengerpartinak.

Zelenika fölött már erősen összeszorúl a szikla
part, — ez itt a Komburi csatorna, mely a háromszög
alakú teodoi-öbölbe vezet. Mikor Castelnuovot elhagy
tuk, felmentünk a parancsnoki hídra, ahol a kapitány 
a legnagyobb készséggel és előzékenységgel magya
rázta el nekünk az elragadó tájék nevezetességeit.

A teodoi-öböltől balra a lépcsőzetes Monte Devis- 
tére, — jobbra Lustica félszigetre és a szárazföldbe 
benyúló Krtole-öbölre esik tekintetünk. — Maga 
Teodo az öböl északi partján fekszik; vidékén híres 
bor terem. — Minél tovább megyünk annál vadregé- 
nyesebb lesz a vidék. A nap lealkonyodott — a he
gyek felett elhaló színekkel piros fellegek lejtenek kö
rül, — soha ennél elbájolóbb vidéket nem láttam.

Hajónk erős kanyarúlattal északnak tart és be
fut a szűk csatornába. — Ez Catene, vagy Láncszoros, 
mely onnan nyerte nevét, hogy Lajos király 1381-ben 
e szorost láncokkal záratta el, — nehogy a velencei 
gályák behatolhassanak a cattaroi öbölbe.

Az öböl e helyt páratlanúl szép alakúlatot vesz 
fel. Balra a risanoi, jobbra a cattaroi öböl. Előttünk 
két kis sziget, alig látszanak ki a vízből, egyik San 
Giorgio szigete, a benedekrendiek egykori kolostorá
val, a másik Madonna dello Scalpello szigete szép 
templommal.

A Glagovac hegység lábánál terül el Perastó. 
Házai árnyas lombok közé temetkeznek, — a hegy 
hátán szép kertek zöldelnek. Mikor hajónk megállott, 
nagy meglepetésünkre magyar zene hangjai ütötték 
meg füleinket: nem messze a mólóhoz ugyancsak 
vígan járták a magyar bakák a csárdást . . .

Perastotól balra, mint már említettem, a risanoi- 
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öböl a hasonnevű helységgel, melyet zord hegyvidék 
a Krisvasic vesz körül.

E vadon hegység félelmes fészke volt a hegyi 
rablóknak.

Sokáig emlékezetemben marad ez a vadregénye
sen festői táj; sajnáltam, hogy utunk nemsokára vé
get ér.

Északnyugaton a Pazua-hegylánc, ennek legna
gyobb magaslata az 1895 méteres Orien. Dalmácia 
legmagasabb hegycsúcsa.

A Cattaroi-öböl Perasto mellett még egy mellék
öblöt alkot, azután magas hegyektől körülzárt, szinte 
zsákszerű öbölben, a cattaroi-csatornában végződik.

Megállottunk még Perzagnoban, hol feltűnt a ma
goslatra épült templom, széles márvány lépcsőzetével. 
Szemben vele Dobrota, lejebb St. Elia és ezzel szem
ben Mula, egészen a tengerpart szélére épített há
zaival.

CATTARO.
Sötét volt mikor hajónk Cattaro kikötőjébe be

futott.
Ismétlődött a kiszállás és lakáskereséssel járó 

mizéria, — node ezen is hamar túlestünk és boldog 
megelégedéssel költöttük el vacsoránkat és szobáink
ban elhelyezkedve, — csakhamar álom nélküli mély 
alvásba merültem.

Mikor reggel felébredtem, nem tudtam hamarjá
ban, hol vagyok, — szárazon-e vagy vízen, — hajón-e 
vagy szobában? — De mikor álmos szemeimet kinyi
tottam, meggyőződtem róla, hogy ágyban, de igen ke
mény, rossz párnák között . . . Szegény öreg csont
jaimat, mintha megviselte volna egy kicsit a hosszú, 
fáradalmas útazás, — igen-igen lassan tudtam moz
gásba hozni őket. De végre is, — aki ilyen nagy útra 
vállalkozik, annak nem szabad sokat lustálkodni, — 
tehát egykettőre készen voltam és alig múlt el tíz 
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óra, mikor már pálmák és óriási virágzó oleanderek 
árnyékában fogyasztottuk reggelinket, — teát, sonkát 
és kitünű friss süteményt, — amelyhez hasonló jót 
egész úton nem ettünk. Meg is emlegettük az otthoni 
pékek kicsiny és rossz süteményét.

Elindúllunk szétnézni Cattaro ősi városában, mely 
terjedelmére nézve nagyon kicsiny, — miután a mon
tenegrói hegyek és a tenger ugyancsak keskeny sza
lagot hagytak meg a beépítésre.

Első ütünk itt is a Dómba vezetett. — Misét 
hallgattunk és azután megnéztük a templom belsejét; 
nem bír egyéb jelentőséggel, minthogy szent Trifo- 
niusnak tiszteletére emelték.

A háromhajós, kéttornyú templom egyik kápol
nájában alig olvasható felírás hirdeti, hogy Nagy La
jos királyunk 1381-ben itt járt.

Az Utcák szükek, egy-egy kis tér, nagy kaszár
nyák, hatalmas falak, melyeken gyönyörű kék harang
virág, a campanula piramidalis hosszú szárain egész 
bokrétában csüngött alá.

A várkapúk alatt és az útcákon, csakúgy hemzseg 
a sok katona. Montenegró ugyancsak sok magyar ba
kát gyűjtött ide.

A város mögött óriási hegyek emelkednek, me
lyeket a Cetinjébe, Montenegró fővárosába vivő szer- 
pentinút barázdál keresztül-kasul. A Lovcen hegyével 
szemben álló Fort S. Giovanni, fenn a magasban, sok 
ágyújával félelmes, de megnyugtató látványt nyújt.

A tengerparton levő kávéház mellett terül el a 
városi kert, gyönyörű tropikus növényeivel ; szép 
pálmák, magnóliák, agavék és mindenütt a falakon 
az említett kedves kék harangvirág díszlik.

A levegő kissé fülledt, a tenger vizének kelle
metlen, poshadt szaga van, — akárcsak egyik-másik 
velencei holt lagúnának.

Az itttartózkodást nem találtam felette élveze
tesnek és azért este, midőn a „Lokrum“ visszaérkezett, 
felszálltunk a hajóra.
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Sokáig elnéztem, mint rakják be a sok szállít
mányt; — a nagy darának volt dolga, amíg a renge
teg kecskebőrt beemelgette, a munkások folytonos 
„torna-lira“ — „fel-le" kiáltásai mellett. — 123 
bált olvastam meg, mindenik ezer darabot foglal ma
gában.

Jaj, — mennyi kecske lehet Montenegróban, hogy 
egyszerre ilyen temérdek bőrt szállítanak el............

Végre meguntam ezt a mulatságot, az óra is tízre 
járt, — lementem kabinomba és mire lefeküdtem a 
hajó is mozgásba jött, — s a hullámok lágy ringa- 
tása mellett csakhamar jóleső álomba merültem.

RAGUZA.
Reggel hat órakor Raguzában voltunk. Egyenesen 

a „Hotel Imperial'‘-ba mentünk, hol — bár egy nap
pal előbb érkeztünk meg — szobáink készen vártak.

Hogy milyen kényelmes és jó ellátást nyújt ez a 
minden ízében modern és kitűnő szálloda, azt felesle
ges leírnom; aki megfordúlt Raguzában, bizonyosan 
ismeri, — aki pedig még nem volt ott, alkalomadtán 
bátran felkeresheti. — Itt legalább tudja az ember, 
hogy miért adja ki a pénzét.

Minthogy az első napot itt is pihenésre szántam, 
— csak a délutáni órákban, mikor már nem volt olyan 
égető a hőség, tettünk egy sétát a városban.

Raguzának ma is középkori színezete van. A vá
rost régi erős falak övezik, számos erőd veszi körül, 
melyek közül a Monte Sergion emelkedő Imperial
erőd tűnik szemünkbe.

Felmentünk a huszonhét fordulós szerpentinúton 
a hegyre, ahonnét igy naplemente után pompás kilá
tás nyílik a tengerre. — Elláttunk egészen Curzola 
szigetéig, — másfelől a Bocche bejáratáig, — Punta 
d' Astroig. — Mögöttünk kopár fensík, az úgyneve
zett Boskana.

Sokáig tartott, amíg a fárasztó járás után kipx- 
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henhettem magam, de nem bántam meg, hogy ide fel
jöttem; soha ennél szebb, festőiebb fekvésű várost nem 
láttam.

Lassan lefelé haladva, örömet leltem minden bo
kor, fa és fűszálban.

Lent a városban már kigyúltak a villamos lám
pák, — az útcákon nagy közönség hullámzott. — A 
Porta Pile kávéház, valamint a Stradonen láttuk Ra- 
guza előkelő társadalmának színe-javát. A boltok csil
logtak a sok drága arany és ezüsthimzésű keleti ru
háktól, aranyveretű fegyverek és egyéb ötvösművek
től. Gyönyörű vert csipkék, pókháló finomságú fátyo
lok, selyem sálok, gyöngyök, filigrán törökös éksze
rekkel egyetemben csalogatják az idegen szemlélőt a 
boltok belsejébe.

A Stradonen végigmenve, a Gundülic-térre ju
tunk, — melyet a kiváló raguzai költőnek szobra dí
szít.

Áthaladunk az óratornyos kapún s a magas fa
laktól körülvett feljárón, a város keleti kapójához, a 
Porta Piacéhoz jutunk. — Balra a Dominikánusok 
kolostorát látjuk, jobbra kis kapú nyílik Raguza ki
kötőjére.

Másnap reggel megkezdtük „tanulmány“-útunkat.
A város nyugati kapája előtti téren szemünkbe- 

tűnik a díszes kút, melyet 1900-ban Rendic Iván dal
mát szobrász alkotott. — A szobor csoportozat egy 
erdei tündérrel incselkedő satyrt ábrázol.

A „Porta Pile“ előtti széles hídon megálltam, 
hogy gyönyörködhessem a híd alatt elvonúló sánc
árok pompás exotikus növényzetében és fáiban. Elra
gadó látvány ez a liget a magas várfalak tövében; 
fent a Mincetta-torony, jobbra a Bokar erődítés, a 
magas sziklafalon a Lorenzo-erőd s lábaink alatt a 
virágerdő, — lehet-e ennél szebbet elképzelni?

Áthaladva a Porta Pilén a Stradone kezdetén 
van még egy monumentális csurgó-kút. Balra a S.
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Salvatora fogadalmi templom, melynek falán emlék
tábla hirdeti az 1520-iki földrengést.

Szemben a csurgókúttal van a ferencrendiek 
temploma és kolostora. Megnéztük a képtárt és lát
tuk Európa legrégibb gyógyszertárát is, remek antik 
edényekkel. Sajnos ez a gyógyszertár azóta leégett.

A kolostor gyönyörű, árkádos folyosókkal körül
vett kertjében kiváló exotikus növényekben és óriási 
narancsfákban gyönyörködtünk.

Végigmenve a Stradonen, most nappali világos
ságnál láttam a boltok szép kirakatait. Hamarosan 
kiértünk egy kis térre, melynek legszebb épülete a 
Dogana (vámház), árkádos előcsarnoka reneszánsz
stílű, — emeletét nagy velencei ablakok díszítik, — 
fölöttük egy fülkében a város védszentjének, szent 
Balázsnak szobra áll.

Előtte a Roland-oszlop, melynek rúdján valamikor 
magyar zászló lengett. — Ódonszínezetű épület a rek
torok palotája; tornácán a falba illesztett márvány
táblán Zsigmond királyunk nevét olvashatjuk,

A rektorok palotája és a főőrség épülete között 
van a városháza s benne a városi muzeum.

Itt van a színház is, melyben télen operai és drá
mai társulatok játszanak.

Ugyanezen a téren két templom is van. — A 
S. Mária Maggiore székesegyház és a St. Biagio, azaz 
szent Balázs templom, — A byzánci elrendezésű re- 
nesszánsz templomnak alaprajza görög kereszt. Benne 
őrzik a város védőszentjének aranyozott ezüst szobrát.

Bementünk a székesegyházba. — Épen jókor, 
szent misét hallgathattunk. — Azután megnéztük a 
barokkstílű templomot. A miséző kanonok szíves volt 
a kincstárt felnyíttatni és megmutatta az igazán nagy
értékű drágaságokat és ereklyéket: szent István kirá
lyunk alsó állkapcsát kis állványon. Rajta lóg szt. 
István kis ezüst szobra. Egy Mátyás király által aján
dékozott nagy aranyozott ezüst tálcát és billikomot. 

3
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A tálcára apró tengeri állatok utánzatai vannak rá
illesztve, — ha vizet öntenek a tálcára, az állatok 
mintha megelevenednének, ide-oda úszkálnak.

Itt őrzik szt. Balázs ereklyéit is; fejét, mely egy 
remekművű koronaalakú szelencében van elhelyezve, 
továbbá lábát és Keresztelő szent János karját, — 
mindkét nagy ereklye gyönyörű fátyolzománc tartóba 
foglalva, melyeken át a csontok teljesen láthatók . . . 
Krisztus urunk keresztfájából egy darabka, ezüst ke
resztben őriztetik.

A kincstár legértékesebb darabjai: egy drágakö
vekkel ékített zománcos bizanti korona és Benvenuto 
Cellininek pompás kalapált ezüst tálcája. — Becsesek 
az oltárképek is: Tizián, Pordenone, az ifjabb Palma, 
Andrea del Sarto müvei. Az oltárok márványmozaik
ból készültek.

Mire mindezt megnéztük dél lett; bár fáradt vol
tam, de azért szétnéztünk még a Piazza Erbén, — 
ahol most már csend, rend és tisztaság volt, pedig a 
reggeli órákban ugyancsak eleven itt az élet, lévén ez 
a zöldségpiac.

A „Serajevo" előtti asztaloknál katonatisztek 
ebédeltek, — mi is letelepedtünk egy asztalhoz az 
árnyékos szőlőlugas alatt, hogy kielégítsük a gyomor 
kívánságait is.

Úgy képzeltem, hogy Velencében vagyok a szent 
Márk-téren, — galambok lepték el az egész teret. — 
Sőt egy féllábú szelíd sirály is ugrált egyik asztaltól 
a másikhoz.

Most jut eszembe, hogy egész úton nagyon kevés 
sirályt láttunk, — más madarat meg épen nem.

A délútáni programmunk Lacroma szigetére szólt. 
Két óráig beszélgettünk, tárgyaltuk a látottakat, 

— majd lementünk a mólóra és egy csónakot béreltünk 
egész délutánra. Nem könnyű megalkudni ezekkel az 
olasz, vagy horvát bárkásokkal, mert — ha lehet, — 
ugyancsak megdézsmálják az idegeneket.
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LACROMA.
Végre egyezségre jutottunk és beszálltunk a csó

nakba, — melyet az öreg „fóka" szép lassú tempóban 
Lacroma szigetének irányított.

Alig egy negyedóra múlva elértük a szigetet; me
lyet méltán neveznek az Adria gyöngyének; enyhe 
éghajlatával, tropikus növényzetével, olyan, mint va
lami természetes park, — telve szebbnél-szebb festői 
részletekkel.

A sziget északi része, melyet olaj, babér, illatos 
fenyőfák és myrthus bokrok fednek, jelentékeny ma
gasságra emelkedik,

A meredek, igen kavicsos úton kifáradva, de 
folyton gyönyörködve, értünk fel a hegycsúcsra, hon
nan az egykori erőd, a „Fort Royal" tekint alá. — Már 
nem használják, lőréseit befalazták és külső falait le
rombolták, lassanként festői rommá válik az egész.

Azt hittem, hogy a hegytetőről lejutunk Miksa fő
hercegnek, Mexikó szerencsétlen véget ért császárjá
nak, a völgyben álló egykori kastélyához, mely most 
a dominikánusok kolostora; de ebben alaposan csa
lódtunk. — Bárkásunk szépen becsapott bennünket, 
— nem itt, hanem az ellenkező oldalon, Lacroma kicsi 
mólóján kellett volna kiszállanunk.

No de megbocsájtjuk az öreg turpisságát és azzal 
büntetjük meg, hogy elvitetjük magunkat a felső ki
kötőhöz. — De mielőtt elindultunk volna, még egy
szer szétnéztünk az istenien szép tájon.

Raguza szinte égett a napsütésben, — a tenger 
csillogott, — minden tüneményesen szép volt; nem is 
a földön, hanem egy más, egy szebb világban képzel
tem magam. — De bátyám nem hagyott sokáig itt 
merengenem, hanem visszatérésre késztetett. — Fájó 
szívvel fordúltam el a bájos panorámától, de nem kis 
örömömre szinte kárpótlásképen — az erőd tövében 
megláttam egy óriási fügefát, hajló ágai telve pompás 
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érett gyümölcsökkel, melyek szinte kinálgatták ma
gukat.

Utánnuk nyúlok. — Óh szörnyűség! nem érem el 
őket, nagyon magasan vannak.

Megkértem a bátyámat, hogy vegyen le nekem egy 
pár fügét, a nagy melegtől, meg a fáradságos gyalogo
lástól egészen kiszáradt a torkom, — hadd enyhítsem 
velők kínzó szomjúságomat,

— Dehogy veszek, nem szabad itt semmitsem le
szakítani. — No még csak az kellene, hogy egy-két 
rongyos fügéért kellemetlenséget szerezzen az ember 
magának.

— Istenem! hát ki látná itt meg, ha megeszem a 
két szem fügét?

— Ha nem is látja senki, — én ugyan le nem 
szakítom.

Most már bosszantott a dolog. — Nohát mégis 
csak az enyém lesz az az olyan nagyon csalogató két 
füge. — Nem lennék Éva anyánk méltó leánya, ha ezt 
az ártatlan kívánságomat beteljesítetlenül hagynám.

Fogtam a napernyőmet, — a kampós nyelével 
szépen lehúztam az ágat, jó erősen kinyújtottam ma
gam utánuk és, — óh boldogság! a következő percben 
már kezeim közt szorongattam rámnevető fügéimet.

Az egyiket egy-kettőre megettem, — édes volt 
mint a méz. — Már a másikhoz kezdtem, mikor te
kintetem egy haragos, komoly arcra esett. A fügét 
kettészakítottam és a felét kiengesztelésül haragos 
nézésű bátyámnak nyújtottam.

— Nohát mégis csak szörnyű egy teremtés az 
asszony, — dörmögte — de azért a félfügét jóízűen 
megette.

Ugyanazon az úton, melyen jöttünk, lementünk a 
bárkánkhoz.

Leérkezve, a magaslat alján levő kőkeresztet néz
tük meg, melyet az 1895-ben itt felrobbant hadihajó 
áldozatainak emlékére emeltetett Miksa főherceg, az 
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akkori admirális. — Azután előszólítottuk a csóna
kost, aki a legnagyobb lelkinyugalommal, de ered
ménytelenül horgászott és ráparancsoltunk, hogy 
evezzen a felső kikötőhöz. Először nem akarta meg
érteni, — de mikor egy korona ráadást ígértem, — 
azonnal rúdnak állt és evezőivel gyorsan szelte a 
hullámokat.

Néhány perc múlva elértük az igazi kikötőt és 
beléptünk egy csodásan szép kertbe.

Egyenesen a kolostorhoz mentünk, hol egy hal
ványképű, fiatal dominikánus szerzetes fogadott ben
nünket.

Felvezetett a kolostor széles nagy korridorjára, 
mely történelmi és családi képekkel és egyéb neveze
tes műtárgyakkal van berendezve. Innen nyílnak a 
szobák, jobban mondva cellák, — mert az épület belső 
beosztása, majdnem teljesen a régi,

A kolostort oroszlánszívű Richárd angol király 
alapította, mikor a keresztes háborúk idején a szent
földről visszatértében, hajótörést szenvedett s Lac- 
roma szigetére menekült

Később Miksa császár vette meg és a kolostort 
kibővítve, kastéllyá alakította át, — Miksa császár 
szobája az általa használt berendezéssel együtt, most 
is érintetlenül áll.

Majd boldogult Rudolf trónörökösünk kedves 
tartózkodási helye volt, kinek halála után, királyunk 
a dominikánusoknak ajándékozta a szigetet.

Mire mindent megnéztünk, eltelt az idő, pedig 
még a kertet is szerettem volna megnézni, mivel eh
hez hasonló növényzetet, ilyen remek összeállításban, 
ritkán találunk; — de mielőtt lementünk volna, a 
páter egy árkádos terraszra vezetett, hogy nézzük 
innen a kertet és a kilátást,

ö maga pedig eltűnt.
Ha valaha szépet, gyönyörűségest láttam, ha a 

színpompának minden fényét, ragyogását össze tud
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nám vonni, ezt a képet, mely most szemeink elé tá
ráit, leírni sohasem tudnám.

A naplemente mindenkor végtelen gyönyörrel 
tölti el lelkemet, de amit itt láttam, az csodás, az 
isteni volt!

A lenyugvó nap tűzgolyója lassan szállott alá, 
— körülötte halvány ködfátyol, melyen keresztül ra
gyogó zöldes sugárkévék szórták fényöket a tengerre 
és az egész láthatárra.

A tenger vize leírhatatlan színváltozatban tűn- 
döklött; a vérvörösből halvány rózsaszínbe, a sötét
kékből a világoszöldbe és aranysárgába menve át, — 
az opálnak minden színárnyalatát visszatükrözte.

Raguza falai mintha lángba borultak volna, — az 
előttünk elterülő sötétzöld sziget exotikus viráger
dejével kimondhatatlanúl szép volt.

Nem tudtam megválni a varázslatos helytől. 
Mire feleszméltem, forró könnyek futottak végig az 
arcomon, — nem is hiszem, hogy ez a sziget nem a 
„Könnyek szigete."

Naplemente után senkisem maradhat a kolostor
ban, sem a szigeten, tehát nekünk is el kellett hagyni 
e mesésen szép, — de mégis oly szomorú helyet.

VISSZA RAGUSÁBA.
A következő napot teljesen kirándulásokra szán

tuk. Délelőtt Cannosába, délután pedig az Ombla- 
völgybe szándékoztunk hajókázni.

Reggel egy helyi gőzössel mentünk Cannosába, 
hol a legérdekesebb látnivaló, egy óriási, terebélyes 
tölgyfa, mely a legrégibb raguzai patrícius család, gróf 
Gosse kertjében van.

A francia barokízlésű park közepén áll a grófi 
kastély, mely inkább csak háznak mondható, — nem 
messze tőle, a 600 esztendős tölgyfa árnyékában vo
nul meg a család kis házikápolnája.

A pompás délszaki növényzettől ékes, szobrok- 
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kal díszített kert, — végtelenül vonzóvá teszi eme kis 
ősi fészket. — Másik híressége Cannosának a három, 
óriási, ágas-bogas platánfa, melyekhez hasonlók csak 
Görögországban találhatók.

Délután két órakor ismét bárkába ültünk, hogy 
csónakon tegyük meg az útat Omblára. — így óhaj
tottam látni Raguza egész vidékét, festői képét.

A tengeri út kétségkívül a legszebb, — de kissé 
merész vállalkozás volt, mert három órahosszat, tik
kasztó hőségben, az égető nap sugarainak kitéve, kicsi, 
kényelmetlen csónakban ülni, — nem a legnagyobb 
élvezet.

De mit bántam én, ha pecsenyévé sül is a bőröm, 
— csakhogy a rajongva szeretett tengeren lehessek, 
mely ismét oly síma, mint a tükör, és oly azúrkék, 
mint a mennyboltozat.

Csónakunk Raguza bástyái és várfalai alatt su
hant el, — azután kopár, meredek sziklák tövében 
siklott tova; megkerültük Lapad félszigetet, mely 
mintha Raguzából nőtt volna ki, szép villái, penziói 
és tengeri fürdőjével, a város kiegészítő részét képezi.

Előttünk Gravosa; nagy kikötője, vasúti állomása, 
villamos vasútja és nagy rakodópartja mutatja, hogy 
forgalmas várossal szomszédos.

Nemsokára elértük az Ombla folyót, mely Gra
vosa alatt ömlik a tengerbe.

A folyó partján templomok, nyaralók és lakó
házak sora épült, — halászok falucskái, buja növény
zettel és gondozott kertekkel vonúlnak el szemeink 
előtt.

Meglepően szépek a gróf Caboga villái és kertjei, 
melyek egészen benyúlnak a folyóba, mint valami 
kis úszószigetek, — gyönyörű ciprusfáik és mesés 
virágaik visszatükröződnek a vízben.

Legideálisabb pontja e bájos völgynek az úgyne
vezett Rosató, egy a folyóból kiemelkedő magas hegy, 
melynek oldalán a falu, — fent a hegycsúcson pedig 
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üde zöld lomboktól övezve, egy régi kolostor és 
templom áll.

Ezzel szemben kötött ki csónakunk. A vendéglő
ben pihenőt tartottunk, hol kitűnő sonkát és még ki- 
tünőbb édes bort szolgáltak fel, — olyan volt, — akár
csak a híres görög malvásziai.

Megnéztük az Ombla forrását, mely sziklafal
ból vízesést alkotva zuhog alá.

Elmúlt hat óra, mikor elhagytuk a kedves szép 
völgyet. — Csónakosaink, (mert ilyen nagyobb útra 
egy ember nem vállalkozik magában) vígan emelget
ték az evezőlapátokat és kedélyesen beszélgettek, 
persze előttünk érthetetlen horvát nyelven.

Felejthetetlen nap volt ez a mai ismét, mint 
olyan sok, — talán valamennyi, amióta Dalmáciában 
járunk. — Szebbnél-szebb vidéket láttunk, de ilyen 
bájos, idilli talán egysem volt, mint az Ombla völgye.

A nap már rég lenyúgodott, mikor a csatornát 
elhagyva, Gravosához értünk.

Bátyám azt akarta, szálljunk ki Gravosában és 
villamoson menjünk haza; ez igen kényelmes, egyszerű 
út lett volna, — de én ragaszkodtam a tengeri úthoz,
— nem törődve azzal, hogy teljesen ránk sötétedik 
az éjszaka.

Pedig így történt. Mire Lapad komor szikláit el
értük, teljesen besötétedett; a tenger nyugtalanabb 
lett, a hullámok csónakunkat szelíden kezdték him- 
bálgatni.

Az égboltozat csillagtalan, sötét volt; csupán egy 
fényes csillag, — a Jupiter ragyogott az újhold hal
vány sarlója közelében.

Körülöttünk mélységes csend, — a bárkások is 
elhallgattak s teljes erővel hajtották csónakunkat a 
mindjobban emelkedő hullámok felett.

Bátyám mogorva, haragos, — hogy nem szálltunk 
ki Gravosában, én pedig végtelenül boldog voltam.
— Ha nem nőttem volna már ki az ábrándok világá-
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bol, — bizonyosan édes ábrándozásba merült volna 
a lelkem; de így csak elkezdtem képzelődni, — 
eszembe jutott a régi szláv monda a viljáról, a ked
ves, jó tündérről, aki holdvilágos éjszakákon megje
lenik a sziklaparton és a magános csónakost, ha saj
káját veszély fenyegeti, ha a vihar ide-oda hányj a- 
veti, biztos révbe segíti.

Lestem, vártam mikor jelenik meg fehér alakja 
a szirtek között; — de bizony minden sötét, csendes, 
néma maradt ....

Néztem, mint megy le a hold és a csillag, — 
hosszú, ezüstös fénysávot hagyva az égen és a víz tük
rén; mint csapódnak a hullámok a kiálló kövekhez és 
mint hullanak vissza a tengerbe, megtörten, ezüst
fényben tündökölve.

A hold szelíd fénye helyett, most már csak a 
csillagok ezrei mosolyogtak alá; majd Raguza villám
lámpái szórták fényöket magános útunkra; az „Im- 
perial" terraszáról lágy zene ritmikus ütemei hallat
szottak le hozzánk, — továbbmenve ismét más zene 
hangjai vegyültek a virágillattal telt, üde esti levegőbe.

Kevéssel tíz óra előtt szerencsésen, minden baj 
nélkül, csak egy kicsit szédülve szálltunk ki a csó
nakból.

Az utolsó nap Raguzában.
Nem sok feljegyezni valóm van e napról. A 

délelőtt pihenéssel telt el, — délután a Gradac-par- 
kot, vagyis a városi kertet néztük meg. — Azután vil
lamoson lementünk Gravosába. Az út gyönyörű, re
mek villák, pompás kertek, csupa virág mindenütt. 
Milyen szép, milyen kedves lehet itt télen. Akkor még 
üdébb a növényzet, a napfény éltetőbb. Boldogok, 
akik télen egy-pár hetet itt tölthetnek.

Talán még nem említettem: Raguza és Gravosa 
lakóinak nagy része horvát, — van olasz is, — de 
legtöbb horvát szót hall az ember. A német nyelvvel 
mindenütt boldogultunk, — sőt magyar pincérekre is 
akadtunk.
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Mielőtt a gravosai igazán jó ellátást nyújtó „Ho
tel Petká"-ból villamoson hazatértünk volna, előbb 
még meghallgattuk egy horvát tamburás zenekar 
hangversenyét. Piros nemzeti viseletűkben nagyon jól 
festettek, úgy a nők, mint a férfiak; igen szépen, ügye
sen játszottak és énekeltek.

Isten veled Raguza! Isten veled! A Zaton fedél
zetéről mondtam búcsút a ragyogó szép Raguzának!

PÓLA FELÉ.
Délben 12 órakor érkeztünk Curzola szigetére, 

A sziget kikötője Curzola festői, de meglehetősen sze
gény város. Egykori erődítéseiből csak romok marad
tak fenn. A XIII. században épült dómja, egyike a 
legszebbeknek Dalmáciában.

Curzolával szemben van Sabbioncello félsziget. 
Nem messze a Lagosta szigete hasonnevű helység és 
kikötővel. Hegyes-völgyes területén virágzó gyümöl
csösök és veteményes kertek váltakoznak. — A sziget 
legnagyobb hegye a Hűm, melyről pompás kilátás 
nyílik a szigetre. Délen sekély öböl nyúlik a száraz
földbe, Porta Rossohoz. Ezt az öblöt dombláncolat 
koszorúzza, legmagasabb pontján 24 méteres világító
torony emelkedik.

Utunkat most már Poláig nem szakítottuk meg. 
Délután érkeztünk Lessinába, hol sok utas várakozott 
a hajóra; köztük a sebenicoi püspök is, — Mikor fel
szállott a hajóra, kiváncsi voltam, hol fog elhelyez
kedni? — a legnagyobb meglepetésemre, nem az első, 
hanem a harmadik osztályos útasokhoz ment és sorra 
mindegyikkel barátságosan beszélgetett; csak azután 
jött át az első osztályba, itt is igen szívesen, kedvesen 
társalgóit velünk.

A tenger kezd nyugtalankodni, — erősebb szél 
fujdogál, — hajónk lágyan himbálódik ide-oda. — 
Az útasok közül néhányan már elgyengülnek. Ne
künk semmi bajunk.
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Hajónk este Spalatóban vetett horgonyt. Reggel 
mikor felébredtem, erős fejfájás gyötört, — siettem a 
fedélzetre, — de csakhamar visszamenekültem, — 
mert engem is elért az első tengeri betegség.

Szerencsére már a lussini szigetekhez értünk és 
itt újra csendesebb lett a víz, mint a nyílt tengeren.

Amint az első katasztrófán túlestem, egészen jól 
éreztem magam s ismét a fedélzetre siettem. Már lát
tuk Cigalé villáit, Lussinpiccolo templomát és há
zait a hegytetőn s megkerülve a Bocca Falsat, — csak
hamar bejutunk az öbölbe és a kikötőhöz érünk.

Lussinpiccolot már régen ismerem. — Mint kli
matikus gyógyhelyet, télen a tüdőbetegek keresik fel, 
— de újabban Cigale sokkal modernebb és látogatot- 
tabb, mint Lussin.

Lussinpiccoloból Lussin-Grandeba szép kocsiút 
vezet, — de kellemes és nem fárasztó a strand, a ten
gerparti út sem, mely egészen odáig van kiépítve és 
csinos pihenő padokkal ellátva. — Lussin-Grande 
meseszép villái és kertjeivel szintén kellemes téli üdü
lőhely. — A vegetáció, kivált télen, roppant dús, dél
szaki növényei nagyon változatosak; óriási citrom és 
narancsfái csakúgy hajladoznak a sok érett gyümölcs
től. A datolya pálmának szintén gyönyörű példányait 
láttam itt.

A Lussinpiccoloból Cigaléba vezető úton édes 
kis erikák, crocusok és narcissok mosolyogtak felém 
a büszke eukalyptusok és merev agavék társaságában.

Cigalé mint tengeri fürdő, nyáron is igen látoga
tott. Homokos talaja bár mesterségesen készült, a für
désre sokkal alkalmasabb, mint az eddig látott köves
talajú fürdőké.

Továbbmenve érintettük Sansego szigetét. Innen 
hordják a homokat Cigaléba. Ez az egyszerű kis 
sziget, nyáron nagyon élénk tengeri fürdő ; — a na
gyobb szigetvárosokból kis helyigőzösökön sokan át
jönnek ide fürdeni.
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Nagyon jó szőllő és kitűnő bor terem itt, és bőven 
bambusznád is!

Eszembe jut egy kis incidens. Midőn utoljára 
Sansegon jártam, ez alkalommal hajónk — egy ro
zoga kis benzingőzös — fedélzetén 200 utassal elin
dult a kikötőből ; egy lekésett útas csónakba ve
tette magát, és gyorsan a hajó után evezett.

Észrevette a kapitány, jelt adott, a gőzös megállt 
és az én emberem szerencsésen felszállt a hajóra.

Érdeklődtem a dolog iránt és megtudtam, hogy 
az illető egy lussini orvos, aki egy halálos betegnél 
volt és akinek feltétlenül ezzel a hajóval kellett visz- 
szatérnie.

Mire a szigetét elhagyva hajónk átszelte a sze
szélyes Quarnerói-öblöt, csakhamar elértük a Cap Pro- 
montoret, Istria déli csúcsát. A Scoglio Porer szikla
tömbjén emelkedik a 30 méter magas állami világító
torony, melyet viharos időben sokszor hetekig nem le
het megközelíteni.

A quarneroi öböl különben is a legveszedelmesebb 
része az Adriának, mert bóra alkalmával a vadúl 
tajtékzó hullámok oldalt kapják és ugyancsak meg
táncoltatják a hajókat. — Mi szerencsésen átjutottunk 
rajta és csakhamar a zöldelő szigetektől és hatalmas 
félig elrejtett erődöktől övezett pompás öböl nyílt meg 
előttünk.

PÓLA.
Póla fekvése, melyet a környező szigetek is nagy

ban emelnek, — igazán festői szép. — Hajónk előbb 
a Musil, majd a Mária Lujza erőd alatt elhaladva, 
a Punta Comparénál kanyarodott be a tulajdonképeni 
pólai kikötőbe.

Balról a Monte Grosso, azután a tengeralatt járó 
naszádok ellen épített hatalmas védgát, mely az egész 
öblöt átkarolja, csak keskeny átjárót engedve a ha
jónak; odább a Munide erőd. — Majd ezt is elhagyva 
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hajónk a Scoglio Olivinek fordúl. Az öbölben min
denféle óriási hadihajók, torpedónaszádok, szállító
gőzösök.

Az egyik uszódockban a „Goeben“ porosz csa
tahajót javították, mely Konstantinápoly blokádjánál 
sérült meg.

A szigetet haditengerészetünk nagyszerű arze
nálja foglalja el. Óriási darája, melynek 300000 kilo
gramm a hordképessége, magasan kiemelkedve a ha
talmas gyárkémények fölé, impozáns nagyságával ra
gadja meg az érkezőt.

Fürge motoros csónakok, rikoltó torpedónaszádok 
rohannak össze-vissza. Fülsiketítő zaj, tülkölés vonat- 
robogás, gépek zakatolása, ezer és ezer matróz és 
munkás kiabálása, — valósággal bábeli zűrzavar fo
gad bennünket.

A Hotel Miramarban vagyunk szállva, — szem
ben a nagy kazámata hajóval, a tengerészkórháznak 
berendezett ,,Bellona“-val.

Nagyon fáradt voltam, nem mentünk sehová sem, 
csak az ablakból néztem a nagy jövés-menést, sürgés
forgást, szárazon, vagyis az utcán, valamint a ten
geren.

Másnap kocsin jártuk be az egész várost.
Először a Valéria parkot tekintettük meg. Itt 

van boldogult Nagyasszonyunk, Erzsébet királynénak 
szobra; mögötte impozáns háttérül szolgál a külsejé
ben csaknem teljesen épen maradt római Amphiteat- 
rum. Belseje lassanként rommá vált, de külső fórumai
ban sok antik kőemléket őriznek.

Továbbmenve a Sergiusok diadalkapúja mellett, 
— az arzenálúton kiérkeztünk a városi kerthez, hol 
Miksa, mexikói császár szobra gyönyörű zöld lomb
sátor alatt áll. Négy terebélyes magnoliafa lombjai 
itt teljesen összenőttek, s mint egy nagy baldachin 
borúinak a császár szobra fölé.

Innen felhajtattunk a „Madonna dél Maré" temp
lomhoz, mely haditengerészetünknek Pantheonja. 
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A hegyfokon emelkedő templom remeke a modern 
építészetnek; a főoltár karrarai márványból készült, 
a boltozat tiszta aranymozaik, — melynek ragyogó 
mezejéből áhítatot keltőleg domborodik ki a csillag- 
sugáros trónján ülő Szűz Mária fenséges alakja; — 
lábai előtt jobbról Sterneck, Spaun és Montecuccoli 
tengernagyok, — balról matrózok és tengerész
altisztek térdepelnek.

A szentélytől jobbra nyílik a kápolna, ebben egy 
remek Madonna kép köti le figyelmünket. Balról a 
gazdagon felszerelt sekrestye, honnan lépcsőkön ju
tunk le báró Sterneck admirális karrarai márványból 
faragott remek sarkophágjához, — ki ma még egye
dül alussza örök álmát haditengerészetünk mauzó
leumában.

A templom hajójának oldalfalain a kinai boxer- 
lázadásban elesett vitéz tengerészeink emléke van 
megörökítve.

Vissztérve megnéztük Augusztus római császár 
és Diana istennő templomát; ez utóbbira építették a 
városházát.

Innen felhajtattunk a „Monte Zaro‘‘-ra, hol Te- 
gethoffnak, a lissai hősnek emlékszobra áll; mögötte 
a csillagászati Observatorium.

Még a vásárcsarnok érdekelt, azt is megnéztem. 
A nevezetességek megtekintésével készen voltunk, a 
többi napot nyugalom és pihenésre szántam. Délutá
nonként Brioniba hajóztunk.

Ez a gyönyörű sziget most abban a stádiumban 
van, amelyben Abbázia volt ezelőtt 20—30 évvel. 
— Csakhogy Abbázia akkor tisztán az aristokratia 
találkozóhelye volt, míg Brioni — már most is — 
a Lipótváros pénzaristokratáinak felkapott fürdőjel

Szállodái, fürdője a legnagyobb elegantiával van
nak berendezve, — mindenütt fény és pompa, külö
nösen télen annyira látogatott, hogy szobát aranyért 
sem lehet kapni, — vagy ha igen, — úgy horribilis 
áron!
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Brioni-Grande, Kupelwieser magántulajdona, — 
enyhe éghajlata és középtengeri flórája kiváló klima
tikus gyógyhellyé avatják.

Érdekes Hagenbeck strucmadárfarmja, dróttal 
elkerített helyen, hol egymástól szétválasztva sétálgat
nak előttünk a különböző-korú és nagyságú óriási 
madarak. — A bejáratnál van a structollas bolt, — 
hol elég drágán árúlják a szépen rengő, pehelykönnyű, 
gyönyörű tollakat.

Más állatok is vannak, különösen sok majom. 
Egy bicikliző csimpánz Brioni speciálitása.

HAZAFELÉ.
Utunk vége felé közeledünk; Fiúméból szándé

koztunk még egy pár kirándulást tenni, azért öt napi 
ott tartózkodás után elhagytuk Pólát.

Hajónk reggel 6 órakor in dúlt útjára. Az ég 
felleges, borús volt, — az eső is cseperegni kezdett. 
Sajnálkozva láttuk, hogy nem lesz napfényes időnk.

Az Ungaro-Croata „Tihany“ nevű kis öreg gő
zösével utaztunk; fedélzetén rajtunk kívül még két 
hölgy az urával és egy csapat katonatiszt foglalt he
lyet; egy komisszió, mely Triesztbe ment.

A sok podgyászt egy hosszú asztalra rakták, te
tejébe még hét-nyolc palackot tele finom fehér és 
vörös istriai borral. Alighogy hajónk az öbölből ki
jutott, erősebb lett a tenger hullámzása, — hideg szél 
kerekedett, — az eső sűrű, nagy cseppekben verdeste 
a fedélzet ponyváját.

Szomorú időben érkeztünk a veszedelmes quar- 
nerói öbölbe, — itt már teljes erővel himbálták ha
jónkat a mindegyre magasabbra emelkedő habok. 
Az első hullám oldalt kapta hajónkat és mintegy dió
héjat dobta egyik oldalról a másikra; volt egyszerre 
nagy ribillió! — Az asztal megindúlt, a paktáskák 
leestek, a boros üvegek utánuk, vörös bor — fehér 
bor — szétfolyt a fedélzeten. A doktor hiába akarta 
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megmenteni a drága nedűt; mielőtt egyet is elkapha
tott volna az üvegek közül, ő maga is odabukott a 
táskák tetejére.

Volt óriási hahota — nevetés! — Jöttek a matró
zok, felszedték a beborozott bőröndöket és biztosabb 
helyre rakták őket, — az asztalt pedig megkötözték, 
hogy el ne mozdulhasson a helyéből.

A tisztek velünk együtt igen kedélyesen fogták 
fel a helyzetet, — csak egy főhadnagy volt nagyon 
rosszúl. Alighogy elindúltunk, beteg lett; sápadt volt, 
mint a fal és minél erősebb lett a vihar, annál rosz- 
szabbúl lett szegény.

— Elkészültem a halálra — mondta az őt heccelő 
tiszttársainak.

Végre elértük Cherso szigetét, hol sokáig veszte
geltünk. Továbbindulásunkkor egész borzalmasságá
ban kitört a vihar.

Nem láttunk már sem eget, sem földet, még csak 
vizet sem, hanem egy rettenetes szürkeséget, mely 
összevegyült felettünk-alattunk és azt kellett hinnünk, 
hogy menthetetlenül elmerülünk. Mennydörgés, vil
lámlás rezgeti keresztül a sűrű szürke légen, — a 
hullámok toronymagasra csaptak fel hajónk felett; 
vízben volt az egész fedélzet.

Most már nem nevetett senki, — a jókedvű, mar
cona vitézek sápadt arccal hallgattak és fázósan hú
zódtak össze, — egy lépést sem lehetett tenni, any- 
nyira dobálta a háborgó tenger a hajót.

A legnagyobb viharban egy sereg fecskét láttunk 
a haragos ég és a hullámzó tenger között vonúlni, — 
szegénykéket ugyancsak csapdosta a rettenetes zápor 
és szélvihar; és mintha csak segítséget akartak volna 
kérni, — repdesték körül a tomboló viharral küzdő 
hajónkat.

Szegény kis fecskék! Vajjon hány lelte halálát 
az örvénylő hullámsírban ....

Most már én is nagyon rosszúl voltam, alig vár
tam, hogy útunknak vége legyen.
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Mindig kívántam egy kis vihart, látni akartam a 
tengert nemcsak fényes ragyogásában, hanem bősz 
haragjában is; no most bemutatta magát egész félel- 
metességében.

Nagynehezen Rabazra érkeztünk, — egy pár utas 
szállt fel, — azonnal indúltunk tovább, — azaz csak 
índúltunk volna, de nem tudott a szegény öreg ,,'Ti- 
hany" kivergődni a kikötőből. — Amint neki indúlt, 
egy bősz hullám oldalba vágta és visszasodorta, — így 
tartott ez egy félóráig, amig nagynehezen megküzdött 
a tomboló árral.

Valóban borzalmas idő volt, — az eső folyton sza
kadt, a hullámok átrohantak a fedélzeten, csúronví- 
zesek voltunk, mire nagy késéssel Fiúméba érkeztünk.

Annyira beteg voltam, hogy a kocsihoz is alig 
tudtam elvánszorogni. A szállodában azonnal lefe
küdtem, mert a szédüléstől nem bírtam a fejemet.

Lemondtam egyelőre minden további tengeri út
ról, — nem kívánkoztam még csak Abbáziába sem át
menni, hanem két napi pihenő után hazajöttünk.

Fiúméból való elindúlásunk napján már újra ra
gyogott a napfény. A tenger, mintha sohasem hábor
gott volna, — csendes békességben tündöklött, — kék 
színe, kedvesen mosolygott felénk a búcsú pillana
tában.

— Szép vagy! — Gyönyörű vagy te fenséges 
Adria, úgy vad haragodban, mint szelíd békédben!

— Az én lelkem megért téged!
— Rajongva szeretlek és szeretni foglak minden

koron!

4
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A Juli Alpesekböl.
Mostrouka (2339 m.) és Razor (2601. m.)

Irta: IFJ. BALOG KÁROLY.

Az örökös, egyhangú esők megszűntek és szép 
őszi napok váltották föl a szomorú nyarat. A sokáig 
szürke fátylak mögé rejtőző erdők most ünneplő 
ruhában sütkéreztek a napon, a levegő átlátszó tiszta 
lett és az esőmosott sziklák hófehéren váltak le a 
sötétkék égről. A fenyvesek átható illattal töltötték 
be a levegőt, s a vöröslő bükkerdők színes bozóttal 
vették körül magukat. Narancsszínt öltöttek a kőris
fák, a parókafa lombja vérpirosra vált, s az arany
sárga, ritka levelű nyírfák kékes-zöld boróka bokrok
kal tarkított csoportokat alkottak. Az erdők alját 
megbámult, magas páfrányok borították, fényes bo
rostyán és bíborszín clematis kígyózott fölfelé a gyer
tyánok szürke sudarán, s az üde zölden maradt ré
teket ellepték az őszi kökörcsin lila virágai.

Ha ilyen napokon szokott tourjaimat tettem 
Fiume körűi, a Karszt magányos hegyei közé, és egy- 
egy hegytetőről megláttam a kéklő távolban a steini 
Grintouz, az Ojstrica és Skuta meglepő csúcsait, 
odább a Karavankok hosszú sorozatát, — aztán pedig 
a „hatalmas Triglav“-nak és a júli alpesek többi 
ormának fantasztikus körvonalait, mondhatatlan vá
gyódás fogott el újból fölkeresni ezeket a távoli he
gyeket, és elbúcsúzni tőlük, mielőtt még a tél rájuk 
borítja fehér hópalástját.

Ennek a nyárnak esői úgy is nem egy szép ter
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vemet mosták el és nem egyszer kényszerítettek visz- 
szavonúlásra. S a tavasszal egyszer három napig ült 
egy szomorú alak a mojstranai fogadóban, terveket 
kovácsolva, vezetőkkel tanácskozva, míg odakint sza
kadt a hideg eső, s a dolog vége egy rövid séta lett 
a lengenfeldi vasúti állomáshoz. — De most napsu
garas időben hívogatnak magukhoz az én kedves he
gyeim s most úgy láthatom viszont szép alakjaikat, 
mint a hogy megszerettem őket.

Hosszú vasúti utazás, átszállásokkal és óraszámra 
való várakozásokkal tarkítva St. Peteren, Laibachon, 
Asslingon át Lengenfeldig, — míg végre zökkenve áll 
meg a vonat a falusi állomáson, és kiszállhatok a hol
das, hűvös éjszakába.

Mennyire kárpótol ez az ezüstös éjjel a kormos, 
kábító zakatolásért! Most tiszta öleléssel vesz körűi 
a gyanta illatától terhes levegő, — rejtelmesen sötét
lenek a hallgató fenyvesek, — és susogva folyik kö
ves medrében a csillogó Száva. A hosszú gyaloghídon 
átkopogtatva, már itt fekszik előttem a csendes 
Mojstrana, álomba merülve, csak itt-ott pislogván át 
némely ablakon egy-egy késői virrasztó lámpa világa. 
Magasan a falú fölött világítóan fehér sziklaormok áll
nak őrt. A háromszor megszaggatott Rjovina hármas 
bástyája, a barna erdő mögül kíváncsian kitekintő Cmir 
a mély Urata-völgy fölé fehér süvegként felnyúló 
Stenar, és mindnyájuk felett, a távolban, a hóval be
hintett Triglav kupolája, — hallgatagon emelkedvén 
a holdvilágos éjszakai égbe.

Még csak pár lépés és bent vagyok a falúban és 
itt a jól ismert öreg fogadó barátságos vendégszobá
jában kapok nyugalmas éjjeli szállást.

Másnap reggel vezetőmmel, a mojstranai Ber- 
toncelj Valentinnal még rövidesen a közeli Kronauba 
utaztunk és aztán nemsokára messze bent jártunk a 
hegyek közt, a szép Pisenca-völgyben és szapora lé
péssel iparkodtunk a Versec-hágó felé, hogy az ottani 
szlovén menházban meghálva, másnap megmászhas- 
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suk a Razort, a Júli alpeseknek ezt a karcsú csú
csát, és megjárhassuk a fáradalmas útat az Urata- 
völgyön keresztül vissza Mojstranába.

Szél nem járt, levél nem rezdült, felhő nem 
úszott az égen ezen a vasárnapon. Csend borult a 
völgy erdőségeire. A fák fölött napsütött fehéren 
nyúltak az égbe a környező sziklahegyek.

A völgy mélyét a Razor kúpja és a Prisang sima 
sziklái zárják el, majd egymás után tűnnek fel 
két oldalán a Spik és a magas Ponca csúcsai, aztán a 
Skrlatica vad letörésü falai, a Suhi Plaz éles pyra- 
misa, s a többi hallgató sziklaormok. Utunk a szélesen 
kitárt völgy alján vezet, sötét erdők szélén, — mel
lettünk lármás, sebes, zöldvízü patak folyik. Mind 
közelebb érünk a Prisang meredek északi falához, 
mind szűkebbé válik az imént még széles völgy, s 
most el is búcsúzunk tőle, és rövid fahidon keresz
tezve a patakot, kanyargó erdei úton megyünk tovább 
a hágó felé. Az erdő sötétjét halványsárgán szövi át 
a tűleveleiket már elvesztett vörösfenyők finom ága
zata. A bükkfák ritka lombján átvibráló napsugár 
nyugtalan, fényes foltokat rajzol a mohos kövekre. 
Nedves erdei illattal teli a levegő, és mindenütt for
rások, erek csobognak, csörögnek lefelé. Aztán ennek 
a szép erdei útnak is vége szakad, széles tisztásra 
érünk, majd egy köves szoroson, a Prisang és Mojst- 
rouka lejtői között, kiérünk a messzi kilátást nyújtó, 
nyílt Versec-hágóra.

A menház itt áll a hágón. Északról a Prisang- 
hoz tartozó sziklafal védi, körülötte pár fenyő és 
lombjavesztett bükkfa áll. A lehullott levelek arany
sárga szőnyegként borítják el a földet és a hervadó 
lomb kesernyés illata terjeng a levegőben. Mély csend 
van itt. Csak néha hallatszik föl az előttünk nyíló 
Trenta-völgyből egy-egy szlovén kecskepásztor von
tatott kiáltása.

Most megelevenedik az elhagyott ház és szapora 
munka kezdődik benne és körülötte. Felnyitjuk a le-
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zárt ajtót, feltárjuk az ablakokat, előkeressük a szük
séges eszközöket, — a vezető vizet hord, fát apróz, és 
kétségbeesett kísérleteket teszünk az elromlott tűzhely 
helyreállítására. Azonban mindhiába, mert csak óriási 
füsttel telik meg minden, de tűzzel és meleggel se
hogy sem tudjuk ellátni a jéghideg konyhát és ebéd
lőt. így aztán abbahagyjuk a hasztalan munkát, s a 
ház előtti napos padra telepedve költjük el, — jó 
későn délután — rövid ebédünket.

Kilátásunk a szép Trenta-völgyre nyílik, hol 
sűrű fenyvesek terűinek el, s hol azokon túl frissen 
zöld legelők, a közöttük kanyargó Soca csillogó vo
nala, s egy hegyfok mögül előkandikálva Santa Ma
ria di Trenta fehér házikói látszanak, Külömben kő 
és szikla körülöttünk minden.

Még aznap délután megjártuk a menházhoz közel 
fekvő Mojstrouka könnyen elérhető csúcsát s a le
menő nap sugarainak pompájában élveztük onnan a 
megkapóan szép kilátást.

Az egészen átlátszó levegőben szabad szem
mel még a messzi Stubai Alpesek csúcsai is 
kivehetők voltak, mig a fehér Zillertaliak, a 
Dreiherrenspitze, a Gross Venediger s a Glockner 
csoport, — a Dolomitokból pedig a Cristallo, Drei 
Zinnen, Pelmo és Antelao, és még egy csomó csúcs, 
sötétlő kéken, szinte plasztikusan váltak le az esteli 
égről. Mindez gyönyörű volt! És körülöttünk a mély 
völgyekkel szeldelt júli alpesek közeli ormai, — a 
szomszédos Traunik és Ponca, a gonosz kinézésű Ja- 
louz, a Prisang, a Razor s a termetes Mangart, amint 
magasan emelkedtek ki a környező görgeteg kőten
gerből, s a mint a búcsúzó napsugarak rózsaszínbe 
vonták hideg csúcsaikat, — a mélyen hallgató csend, 
az estével együtt érkező hűvös szellő, — a völgyek 
félhomályával és a bíborszín árnyak növekedtével 
együtt, valami fenségesen komoly hangúlattal vettek 
körűi.

És azután is minden szép volt. Szép a későre hajló 
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este, mikor a terjedő homályban lassan kereszteztük 
lefelé a meredek, puszta tőrmeléklejtőket. Szép a 
csillagos egével ránk boruló éj, — szép az elhagyott, 
csak kettőnk által lakott menház előtt kényszerűség
ből rakott lobogó, lángoló, pattogó tűzünk. — 
Odabent a tűzhely végképen használhatatlan ma
radt. A hálóhelyeket is zárva találtuk és nyughely 
gyanánt csak a fűtetlen ebédlő falócái és egy-egy pok
róc álltak rendelkezésünkre s igy inkább odakint és 
ébren töltöttük el az éjszaka nagy részét.

Tündéri éjszaka volt. Végtelen csend és 
elhagyatottság vett körül. S ha érezhetővé vált is 
később a hideg, nem adott-e meleg, barátságos han
gulatot tüzűnknek föl-föllobbanó lángja, és az a pár 
hang, mit néha felénk hordott a szél? Egy-egy kint éj
jelező kecske kolompjának a szava hallatszott föl a 
völgyből. Egy-egy felvillanó pásztortűz látszott mélyen 
alattunk, s néha sajátságos madárkiáltások jutottak 
el hozzánk. Aztán megint ránk borúit a természet 
nagy csendje, s csak a mi lassan kialvó tűzünk para
zsának a pattogása hallatszott. — így teltek el az 
órák.

Későbben kivilágosodott az ég a Prisang fekete 
árnyalakja mögött, s a felkelő hold sugarai ezüstös 
fénnyel árasztották el az álomba merült tájat.

Mi is felkerestük kemény fekhelyeinket s szoro
san beburkolózva durva pokrócainkba, mintegy két 
órai mély álmot aludtunk.

Föl-föl! Hármat ütött az óra, és hosszú és fárad
ságos út van előttünk. Avagy nem akarjuk-e megke
rülni a Prisang széles déli lejtőit és megmászni a 
Razor meredek nyugati falát, nem akarunk-e annak 
szellős csúcs szirtjén állni, majd átkeresztezni a vég
nélküli törmelékmezőket, körüljárni a kerek hókat
lanokat és fárasztó görgetegen leereszkedni a mély, 
Urata-völgybe, hogy annak erdős útján haza érjünk a 
barátságos Mojstranába? Az út hosszú, az idő gyor
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san suhan, s még a menházat is rendbe kell hoznunk, 
s elhagynunk úgy, a hogyan találtuk, — tisztán és, 
sajnos, hidegen.

S most elindulunk hold és csillagfénynél és fá
zósan húzva össze köpönyegeinket, sietve mérjük a 
sziklák és kövek közé vájt, majd törpefenyő-bozót 
sűrűjén keresztül vezető keskeny ösvényt.

Egy-két óra múltán hajnalodni kezd. A levegő 
még jobban lehűl, a csillagok lassankint eltűnnek a 
kivilágosodó égről, a hold félíve fehéren tekint az éj
szakai homályból lassan kibontakozó hegyekre. Egy
szerre csak a Jalouz csúcsa halvány-sárga színt ölt. 
Halvány, szalma-sárga színűvé válnak gyors egymás
utánban a többi magas csúcsok is, míg a hegyoldalak 
szikláinak eddigi sötétje pompás lila színnek ad he
lyet. Csak egy-egy nyugatnak néző fal, egy-egy er
dős oldal maradnak sötéten, feketén, A csúcsok hal
vány színe időközben fénylő arannyá válik, a völ
gyekben fehér és violaszín ködök gomolyognak, az 
ég mindinkább kékké lesz, s most már határozottab- 
bak az árnyalatok, kifejezettebbek az ellentétek, be
szédesebbek a színek. A csúcsok aranyos fénye itt-ott 
pirosló derűnek ad helyet, az alacsonyabb hegyek is 
megfürödnek a mind rózsásabb fényben, és őzönként 
ömlik el a tájon a ragyogó napsugár. Most keletről 
frissítő, hideg szellő érkezik. A fenyvesek halkan só
hajtanak, a fák tűlevelei megnedvesednek a friss har
mattól, fűvet és követ csillogó dér borít el, és megér
kezett a diadalmas, tiszta reggel. Csak a mély völ
gyek alja, csak a magas hegyek nyugati lejtői marad
nak még mindig komor sötéten, fagyasztó ridegen, kü- 
lömben fény és derű árad mindenfelé.

Hét óra tájban a Prisang és Razor közötti nye
regbe értünk, és a Mlinerca forrás mellett tartottunk 
reggeli pihenőt. Most már közvetlen előttünk állott a 
Razor nyugati fala. Maga a csúcs, — „die schönste und 
schmälste Zinne der Julischen Alpen," mint Purt- 
scheller „Hochtourist-"ja mondja róla, — még nem 
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látszik innen. Féltékenyen takarja el tekintetünk elől 
a velünk farkasszemet néző sötét sziklafal.

Borzongató hideg van. Nincs kedvünk sokáig 
üldögélni, s így rövid pihenő után nekiindúlunk a fal 
megmászásának.

Felmegyünk egy meredek, összefagyott törmelék
lejtőn, és beszállunk a sziklák közé. Most a falat ré
zsűt fölfelé keresztező, eljegesedett párkányra lé
pünk, s nemsokára csákányaink acélja csattog a je
ges sziklán, amint magasan fent járunk a fal oldalá
ban. Ennek a párkánynak egy-két kitett és jégtől si
kamlós helyére sokáig vissza fogok emlékezni.

Néhol szédítő mélységek fölött kell elmennünk. 
Egy helyütt egy függélyesen leeső, sikos vályút keresz
tezünk s az alant ásító mélyből hidegen tekintenek 
ránk az ott megfekvő ritkás ködfoszlányok. A fölénk 
hajló fekete sziklákon fehér jégcsapok fürtjei függ
nek, s az ujjak megdermednek a hideg kövön.

így megy ez egy darabig, míg el kell hagynunk 
mindjobban keskenyedő párkányunkat is, s egy mé
lyen a sziklába vágódó szakadék szélén néhány mé
tert egyenesen fel kell másznunk a táblás falon, 
örömmel üdvözöltem itt a már csak egészen közelről 
megpillantott, vörösre festett vaskapcsokat. Végre 
ezen is túl voltunk és beszálltunk a hómentes, de vé
kony jégréteggel bevont szakadékba. Elfulladva a 
mászástól, itt elkövettük azt a könnyelműséget, hogy 
pár pillanatra leoldottuk nehéz hátizsákjainkat, és 
leültünk, hogy egy kis lélekzethez jussunk. De csak 
egy percig pihenhettünk, csak addig, míg egy zörgő, 
majd síró, és fütyülő hang, s egy mellettünk ezer 
szilánkra pattannó jégcsap lezuhanása föl nem riasz
tott, és figyelmessé nem tett, hogy e sötét falak fölött 
már melegen tűz az őszi nap, és annak sugaraival 
együtt közeledik a veszedelem, a félelmes kőhullás. 
Szótlan, ideges sietés következett most meredeken 
fölfelé, szerencsére csak rövid darabon. Mindenütt 
lehullott kövek, mint megannyi memento, feküdtek
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szanaszét a komor csatorna fenekén. Végre elhagy
hattuk ezt a barátságtalan helyet, és újból biztos, 
világos párkányra jutottunk.

A párkány széles sziklarepedéshez, ez pedig a 
fal fölötti törmelék terasse-ra vezetett, honnan egy 
meredek hómezőn át hamar feljutottunk a Razor- 
csúcs és a Plana közötti hajlatba. Most már csak egy 
félórai munkánk maradt az előttünk felszökő csúcsig, 
de mielőtt megtettük volna ezt a rövid útat, sokáig 
heverésztünk az átmelegedett sziklákon, és sütkérez
tünk a tűző napsugárban.

Delelőre járt a nap, a mikor felléptünk a Razor 
csúcsára.

Azonban előbb még egy rossz helyen kellett át
mennünk. Ez a hely a csúcsgerinc egy csorbájából 
észak-nyugatnak levezető széles couloir, mely rövi
den lenyúlva, szédületes letörésben végződik. A 
couloir alját apró törmelék boritja, amely most any- 
nyira össze volt fagyva, hogy azt a csákány is alig 
fogta, mig a legfelső réteg mozgékony lazán feküdt 
a síma alapon. A legnagyobb óvatossággal kellett 
rézsut felfelé kereszteznünk ezt a helyet, mert itt 
egy megcsúszás rossz következményekkel járhatott 
volna. Egy-egy elmozdult kő gyorsan siklott le a 
lejtőn, és nagy ívben repült ki a mélység fölé. Ez a 
couloir külömben nagyon rövid, s pár perc alatt el
értük a meredek csúcsgerincet és nemsokára rá a 
szellős, keskeny sziklaormon álltunk, s most körülöt
tünk a mienk volt az egész ragyogó világ.

A delelő nap fényes sugárkévékkel öntötte el a 
messze végtelenbe elterülő tájat. Újra láttam azokat a 
távoli hegyeket, amelyek tegnap a Mojstroukáról 
nézve, oly sötétkéken rajzolódtak az esteli égre. Most 
bágyadt-szürkén húzódtak meg a láthatáron, szinte 
egybeolvadva az égbolt párás aljával, csak fehér 
hócsúcsaik fénylettek át a messzeségen.

Körülöttünk a Zlatorog elhagyott tündérországa 
feküdt, nagy nyugalomban állván közepette a széles- 
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vállú Triglav király. Előttünk a Suhi Plaz állott őrt,
— „skárlát-vörös“ északi falával, a Skrlaticával téve 
megközelíthetetlenné ezt az elvarázsolt, zergelakott 
kis birodalmat, a melyet délnek elzárnak a többi vi
lágtól a Krn, a Bogatin s a wocheini vonulat többi, 
monda-övezett csúcsai.

A pompás sziklacsúcsok között meglepően mély 
völgyek ágaznak szerteszét, és nagy élvezet letekin
teni azoknak erdős aljába, látni ott a már elhagyott 
havasi pásztor-házikókat, — odább a szélesebb lege
lőket, földeket, s a falvakat, amelyek mintha játék 
házakból volnának összerakva, fehér-falu, piros-fe
delű templom-tornyaikkal. Egy darab a Száva völ
gyéből is látszik, s ott látom, messze, egészen messze 
lent a kis mojstranai templomot.

Ez a kis völgydarab hivogatóan tekint fel hoz
zánk a magasba, — indúlnunk kell, ha estére oda 
akarunk érni.

Még egyszer végigtekintek hát a gyönyörű kör
képen és elbúcsúzom a távoli hegyektől. A messzi 
északról ide csillogó havasoktól, azután Déltirol, a 
Cadore és a Carnia pompás dolomit csúcsaitól. Még 
körűljártatom szemeimet a környező júli alpesek vad 
sziklatengerén, látom messze nyugatnak a pompás 
Jof di Montasio és Jof Fuárt szikla csipkéit, a Monte 
Canin hatalmas tömkelegét, a Jalouz nagyszerű ket
tős csúcsát, majd közelebb a Prisang sima szikláit, a 
Krizt, a Stenart, a többi hallgató kőóriásokat. Még 
egyszer letekintek az alattunk fekvő mélységekbe,
— azután el kell hagynom ezt a szép helyet.

Már órákat vándoroltunk lefelé a Razor és Kriz 
déli oldalait képező óriási lejtőkön.

A nap lassan lefelé hajlott és rézsűt eső 
sugarai gazdag fény-ellentéteket hoztak a köves 
pusztaságba. Kő és kő mindenfelé, — messzire 
terjedő elhagyott tájak, véget nem érő tör
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melékmezők, a merre a szem ellát. Egy darab elpusz
tult világ ez, a hol most járunk.

Hómezők fénylenek a szétomló sziklákkal borí
tott lejtőkön, s ha itt-ott keresztezzük azokat, meg- 
nedvesitjük ajkainkat hideg havukkal, hogy legalább 
képzeletben csillapítsuk szomjúságunkat.

A napsugarak özönében sárgás színben ját
szik a szikla-sivatag, s ez az átható sárga szin, 
a kékes-szürkén vetődő árnyalatok, a már messziről 
fehérlő hókatlanok, a fáradtan szétkúszó törpefenyők 
sötét bozótjai, s a vöröstörésű, bizarr sziklafalak, va
lami különös, kábító varázzsal vesznek körül. Szinte 
a fülembe cseng az ódon mondák távoli visszhangja. 
Szinte várom, hogy valamelyik szirtfok mögül egy
szer csak elém tárúl a fehér asszonyok mesebeli tün
dérkertje. — A lépés mechanikussá válik, — meg
szűnt minden gond, — elaludtak a világi gondolatok. 
A kék égbolt nyugodtan borúi a sziklarengeteg fölé, 
s az emberi szívet kimondhatatlan érzések töltik el a 
puszta magányban.

Csendes lépéssel megyünk kanyargó ösvényün
kön le, meg ismét fölfelé, széles görgeteg lejtőket, 
hómezőket szeldelve át. Jobbról-balról fantasztikus 
csúcsok merednek a levegőbe, vad sziklatengerek 
nyúlnak nagy messzeségbe. Előttünk mindig ott lát
szik a Triglav kupolája, az esti napsugarak rózsaszín 
fényében.

A mély csendet guruló kövek zörgése töri meg, 
Zergék vonóinak megmászhatatlan fal fölött, öt, 
tíz, tizenhat zerge sorban egymásután, — aztán meg
állnak és sokáig kíváncsian néznek utánnunk. — Is
mét zergék. — Vezetőm most negyven darabot számol 
egy falkában. Ezek is eltűnnek, s már is új és új cso
portok zörgetik a laza görgeteget. Azután egész nap
lementéig mindig láttuk ezeket a szép állatokat, cso
portokban és egyenkint, hol távol, hol meg egészen kö
zel, s én nem győztem csodálni az életnek ezt a ki
meríthetetlen gazdagságát ezen a puszta vidéken.
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Lassan folytatva útunkat, egy előúgró hegyfokot 
járunk körül, s azon túl egyszerre új kép tárúl sze
meink elé.

Itt jobbról a Veliki Potok mélységes árka nyílik, 
messzi kilátást engedve az ezer és több méternyire 
mélyebben fekvő Trenta völgy felé, míg balról mere
dek sziklafal zárja el az útat. Most ennek a falnak 
sima, táblás oldalán kell átmásznunk a túloldalra, 
s a mint a vörös vaskapcsokba kapaszkodva, inkább 
karjainkon függve, mint lábainkra támaszkodva ke
reszteztük ezt a helyet, különös érzés furcsa helyze
tünkből letekinteni az alattunk ásító mélységbe.

Uj és új képek követik egymást további utunkon 
is. Az óriási Kriz-katlan, mélyén egy bűbájos, zöld
színű tóval. Tovább a Bihauc sötét falai alatt egy kék- 
tükrü tengerszem, a síma Spleuta-tó. Azután pompás 
sziklaormok, hatalmas görgeteg-teknök mindenütt.

Most zerge-járt, fényes, nagy hómezőn megyünk 
föl a Bihauc és Stenar közötti keskeny nyeregbe, és 
fölérve annak magaslatára, már lelátunk a mély 
Urata-völgvbe, mig előttünk egész nagyságában, pá
ratlan északi falával mered fel a Triglav, a leáldozó 
nap bíbor tűzében égő csúcsával.

Itt, a nyeregben tartjuk ma utolsó pihenőnket, s 
alig tudok megválni a gyönyörű képtől.

De a nap lassan leszáll, a bíbortűzek kialusz
nak a hegyek ormán, hideg szürkeséget hagyva ma
guk után. Fölöttünk zajtalanúl bontja ki sötét szár
nyait az este, s a völgy alján mind feketébbé válik 
az erdőség.

A pompás nap elmúlt, és fárasztó munka, ami 
még hátra van belőle.

Amennyire a helyzet engedi, gyorsan csörtetünk 
lefelé egy meredek lejtő nehéz görgetegén, — elfá- 
sultan, gondolat nélkül, gépiesen, nagyokat csúszva 
a guruló köveken. Egy jó óráig tart ez a mulatság. 
Azután lábtörő gyalogutakon, bozótokon sziklán, erdőn 
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törjük magunkat keresztül, míg elérjük a völgy mé
lyén épült szlovén Alj az menházat.

Itt végre jó erdei ösvényre jutunk, és a még 
hátralévő két és fél órai útat lámpásaink világa mel
lett, szótlanul, sebes iramban tesszük meg Mojstra- 
náig.

Barátságosan ég a lámpa a vendéglői szobában. 
Meleget áraszt a nagy búboskemence. Friss tej és 
vacsora áll a tisztán terített asztalon. A többi aszta
loknál egyszerű emberek, nagyobbrészt vezetők üldö
gélnek és kérdezgetnek a napnak élményei felől.

Lassankint elnehezednek a szempillák, és meg- 
meg lep az álom. Az átélteknek utócsengése, a be
nyomások, a hangulatok, mint távoli zene zsonganak 
körül, és testileg elfáradva, de lelkemben újra át és át
érezve azt a sok szépet, amit láttam, térek az álom
országba a jól ismert kis vendégszobában.

Sebesen rohan a reggeli gyorsvonat Triest felé. 
A kerek veldesi tó felett még kitekint a magas Trig- 
lav a többi ormok közül. Búcsút intek hamar eltűnő 
alakjának, s aztán tovább száguldunk a kéklő délnek. 
A hosszú wocheini alagút után, Hudajuznánál még 
látszik a Crna Prst, a júli alpesek utolsó déli bástya
foka. Aztán az Isonzo völgy magas oldalai elzárják 
a további kilátást. A völgyet fehér köd lepi el, las
sankint mindent elborítva.

Jobb is ez igy. Most legalább képzeletben megint 
magam előtt látom a sziklaormok vad tömkelegét, a 
meredek falakat, a mély völgyeket, a napsütött csú
csokat.

A Zlatorog varázsa velem van, nem hagy el. És 
nem is fog elhagyni.
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Vírágbacchanália.

Irta: IFJ. KÖRTVÉLYESI SÁVELY DEZSŐ.

Nem messze Amalfitól, a déli Riviera paradi
csomában, a szirének partjain magaslanak ki a sa- 
lernói öblön át a thyrreni tenger felé a Capo d‘ Orso 
barna szirtjei. Ezeknek a kőrétegeknek sósvíztől meg
vagdosott tar fejei a végnyúlványai a Monti Lattari 
nevű hegyeknek. Ide akarlak elvezetni, erről akarok 
mesélni néked . . .

Ez a színek hazája! Itt nincs forma, nincs vonal; 
itt nincsenek hangok! Az anyag itt ismeretlen foga
lom. Itt csak a színek tobzódnak és az illat tartja 
tavaszi orgiáját. Egy álomkép ez a föld, melyet a nap
sugár szőtt.

Indigókék a tenger a déli verőfényben; széltől fe
héren fodrozott, a mély víz felé fehér porában telje
sen eggyé folyik a szemhatár végtelenül finom, fe
héreskék, gyöngyszínű fényességével. És csak ott, 
ahol a nap arany glóriaként nyugszik fölötte, — elül 
csupa ezüstös csillám, egyenként villogva a lágy, 
édes kékszínben, — sokkal távolabb, ott terül el az 
óriás tenger halovány színezüstje, miből eltűnt már 
minden kékség.

Az emberi szem alig birja már az ezüstös fényt 
ég és tenger közén s vakító kékségétől tovakalandozva 
jól esik megpihennie a smaragdos rétterasseokon, 
amelyeknek a buján virágzó oroszlánszáj enyhe arany
színt ad; melyeken a virágzó rekettyebokrok arany
golyói lengenek s melyekre az ibolyaszín démutka 
szórja porzó illatát.
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A Lattari hegyekben most ragyog, csillog a déli 
tavasz. A vízmosásos mélyedések tele vannak fehér 
cistusrózsákkal és tarka bükkönnyel; a sziklaomlás 
törmelékhalmazain virágzó bodzafák burjánoznak és 
az embermagasságú bogáncs vadvörös és ultramarin- 
kék virággolyói akár csak egy messze kert üveg
gömbjei úgy villognak; és az itt-ott elszórt antik ro
mok megannyi mályvaágyak.

Már lent a tengerparton derékig gázolhatni a 
buja, tobzódó vegetációban. A villák, de még az egy
szerűbb házak is tele vannak rózsával.

Rózsa, rózsa, csupa rózsa minden!
Maréchal-Niel és Glorie de Dijon! Maimaison és 

a rózsák királynője a La France!
Az út két partján, mint egy erődítéses vár falai, 

törnek a magasba, ellepik az összes utakat, felkigyóz- 
nak a mellékpárkányzatokra, átszövik a lombozato
kat, csordultig megtöltik a kiszáradt kutakat, befödik 
és körülölelik az antik oszlop- és szobor-torsokat; át
karolják, hullámos indáikkal a piniákat és a tölgyek 
századoktól mohos vén törzseit. Áthimbálóznak az 
egyik törzsről a másikra, zuhatagokban omlanak alá 
a lomkoronákról és beteregetik a falakat, a kőkeríté
seket bíborfoltoktól hímes, vakító szőnyegekkel. Elő
bújnak a lépcsőfokokból, kikukucskálnak mámoros 
szemekkel a falak hasadékain, kifutkosva rajokban a 
messze mezők szabadjába.

Szinte észrevétlen megy át a rét, a völgy a hegybe. 
A hegy lábánál még lankás, tele bozóttal, mely test
szín virágú fürtjeivel egész rengeteget alkot. Köztük 
öles növények vannak tűzpiros virágokkal. A fű kö
zött tenyészik a nefelejts és az orvosinadálytő méz
terhes, piros virága. Nem csoda, ha a korhadt fűz- és 
olajfák odúiban annyi vadméh rajzik.

A virágok között csodálatos zöld, barna, vörös, 
gyümölcsalakú gumók emelkednek ki, melyeket nem 
is ismer minden ember: egész kora tavasszal virított 
hagymás növények érett magtokjai ezek.
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Mert már jó benne vagyunk a tavaszban: a man
dulafák már javában virágzanak. A barna szőlőtőké
ket már halványrózsaszínű kacér virágok szegik kö
rül és az olajfák között is rózsaszín köd rezeg.

Tavaszi Óh délitáliai tavasz!
A te jó, szelíd istenasszonyod itt lebeg a vidék 

felett és újjáteremtő, megifjító mosolya bacchansnővé 
varázsolja az ünnepélyesen isteni tájékot. Minden 
szinte belefullad a virágözönbe. A magaslatokon kö
röskörül óriási területeket borítanak el a fehér és a 
sárga nárciszok, egész erdei pompáznak a fehér és 
kék liliomoknak.

Itt már messze elszórva egymástól olaj-, fűz- és 
jegenyeligetek tarkáinak, A ligetek közt, hol nem te
nyészik fa és bokor, a patak partján csörgő víz közül 
kövér, ernyős növények magaslanak föl.

Itt kellemetlen a járás, hát egy burjántól teljesen 
felcsapzott ösvényre térek, mely két rekettyefal kö
zött visz el. A famagasságú bokrokon egy zöld levél 
sincs, csupa arany virág. Egész a földig érnek le az 
ágak és egymásba fonódnak szeszélyes össze-vissza- 
ságban.

Mind szűkebb lesz a kis ösvény, mind jobban 
összefonódnak a csillogó virágfalak. Mintha végnél
küli, hosszú, mesebeli ösvényen, a nap tűzétől fel
gyújtott máglyarakások között járnék. Mert ezt az 
egész rikító virágpompát a nap mintha bíborba már- 
togatta volna.

Ez a vidék maga az illatos virágokból szőtt 
poézis!

Mind sűrűbb és sűrűbb lesz a bozót, de már a 
fűz- és nyárfa gránátalmával és narancsfával van ke
verve, köztük galagonya bokrokkal. Itt már megle
hetősen magasan állok.

Az ösvény elfogyott, elenyészett. Bársonyos fű
vel van a fák alja benőve egészen. Közbe valósággal 
bozótot képez a málna és a vadpöszméte. A terebé-
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lyes fák hézagait aranyszínű, lecsüngő ágaival tölti 
be a cidon alma.

Csak úgy ragyog a vidék a termékenység erejé
től. A gesztenyefák friss zöldje vörös paeoniákkal és 
császárkoronákkal van telehintve. Egész ligetek tá
madnak a virágzó galagonyából, erdők az aranysárga 
fürtökből. Minden heverő szikladarab virágos sírha
lommá ormosodik, minden barázda szirompatakká 
dagad, a mező virágoskertként gyönyörködtet és ontja 
magából a mézédes illatot.

Az ágas-bogas olajfák úgy csillognak, mintha 
ezüstből volnának cizellálva, sűrűn telehintve kékes 
és zöldes pikkelyekkel, mintha ezüstjük oxidálódott 
volna.

A tüskés galagonya és egy vörösvirágú bozót kö
zött, melyek hegyes tőreikkel össze-vissza szúrkálnak 
ruhámon keresztül, sötétkék csengetyűcskék csoport
jai, a pettyes turbánliliomok, a rhododendron vér
fürtjei és gyönyörű pillangótermő virágok tenyésznek.

Leülök egy mohval fedett, évtizedek óta kor
hadó faóriásra. Előttem szinte meredek selymesfüvű, 
gyepes térség, melyre mint hulló vércseppek potyog
nak a vérszínű bogyók. Körülöttem a porhanyós, pi
ros földben, zöldelő levelek alján virágok nyílnak. 
A tavasz hírmondói. Mennyi szép, tisztafényű, kék 
és ibolyaszínű szem . . .

Fölöttem vén gránátalmafa görbe ágai terpesz
kednek és lehajolnak csaknem a fejemre, a vállamra. 
Ezrivel ül rajta a szép rózsaszínű és vérvörös virág, 
Ha olykor feltekintek rájuk: az ágak ékes fonadékai, 
gyönge koszorúi között szemembe ötlik a magas ég 
az ő kéklő fényességében.

... A szellő eközben édes illattal szálldogál, 
incselkedik körülöttem. A szomszéd dombról hozza az 
illatot, ahol finom, fekete földben nagy, kövér virágú 
jácintok díszelegnek, ki fehér, ki kék, ki pedig rózsa
színű köntösben. Ez a kikelet igazi illata. Ezt dicséri 
a rigó, amott az olajfaerdőben az ö hangos énekével, 
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a méh emítt a szép almafavirágon, amint zsongva, 
döngicsélve a mézet gyűjtögeti.

Egy plateaura akarok feljutni, de itt már meg 
kell kapaszkodnom minden fában, melyeknek ágait 
földig húzza édes terhük. Aranyló, pirosló gyümölcs
fák; gránátalmafa, körte és narancsfák; a szilvák min
den faja. Mintha rózsa, meg liliomcsoport volna a 
ragyogó, zamatos gyümölcs,, amint a fűben a lábam 
előtt hever a lehullott fölösleg, fölszedetlen, Dünnyög- 
nek a méhek, virágzik a földimogyoró, érik már a 
harmatkása. Csupa gyümölcsvadonc; sárgarigók hord
ták a szomszédos szigetkékről a magját. A vadalmafa 
azonban sárgul már s piroslik a málna.

Odébb meg, feljebb egy gyönyörű diófaliget lát
szik, roppant vastag, terebélyes fákkal, melyeknek 
oly síma a héjuk, mint a selyem.

Balra alattam a gesztenyeerdőben virágrengete
gek tenyésznek sűrű gátat alkotva. A pompás fák tel
jes virágzatukban pompáznak és fehér koronáik úgy 
világítanak fel hozzám, mintha a hegyet mesebeli 
hullámok locsolnák.

Az itt-ott kiálló sziklák sűrűn be vannak vonva 
mohával és mint valami zöldpatinájú ősrégi arany
lap, úgy csillognak a nap sugaraiban, némelyiket 
végig befutja a sarkantyúvirág, a tetejét pedig a le
vendula a borostyánnal úgy öleli körül, mint egy zöld
kék koszorú.

A vakító világosság után mindjobban árnyas 
hűvösség fog körül. Az őserdő lombkoronáinak csú
csai boltívekbe fonódnak össze, elzárva az ég boltját 
szemem elől, mintha valami zöld mennyezetet feszí
tettek volna fölém.

Izgatott idegeimre csillapitólag, zsongítólag ütő- 
dik le az erdő csöndje, melyből nem ijesztő némaság, 
hanem valami halk, bágyadt melódia árad. A nagy 
magánosság csak növeli bátorságomat, mert úgy ér
zem, mintha el lennék vágva a világtól és érzem a 
nagy, felelősségnélküli függetlenség édes gyönyörét.
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S amint az erdő mélyéből egyre hangosabb zson
gással verődik telkemre az erdő muzsikája, úgy tű
nik fel, mintha a fák között száz és száz ezüsthúr 
tenne kifeszítve, melyeken egy láthatatlan kéz, vagy 
még inkább egy láthatatlan napsugár pengeti ki a 
boldogság himnuszát.

A sötét lombozaton átsurranó sugarak úgy ját
szadoznak, mint aranyos ide-oda röpködő, csapongó 
pillangórajok. S a napsugár eme aranyzöld párázatá- 
ban egy orchidea mesésalakú virága, gyengén ingatva 
lecsüngő, hosszú szárán az illatos szellőtől, ejti bá
mulatba a lelkem.

Csodálatos, karcsú virágok világolnak e hús ho
mályban. S a sötét fatörzsek lábainál piros virágú 
mákmezők égnek. Halvány viola, vad szegfűk és 
mályvák. Tüzes, lángoló liliomsíkok, közbe ma
gasra felszökkenő sarkantyúvirágok. S ezen pom
pás növényzet zöldjét csodaszépen tarkítják és 
emelik az orchideák violaszínű és biborpiros virágai s 
közöttük folyondárok kúsznak, csüggnek le az ágak
ról, melyeken rubiniként mosolyognak a piros bo- 
gyócskák.

Csend, nyugalom az erdő homályos, össze-vissza 
fonódó, tekerődző, homályos aranyzöldesbe játszó 
lomblabirinthusában.

A folyondárok, kúszó-, száras- és ernyősnövé- 
nyek százféle nemein, melyek rakva vannak a színek 
minden árnyalatában ragyogó, legcsodálatosabb alakú 
virágokkal, fűzéresekkel, bogyókkal, óriási, drá- 
gakőragyogású szárnyú éji pillangók himbálódznak ré
szegen, megittasodva az ezerféle fűszeres illattól.

Lassan, óvatosan minden lépést csak a fákba ka
paszkodva teszek meg.

Össze-visszadőlt korhadó faóriások, repkény és 
szallagfüggönyök mindenfelé. Ama orchidea-csoport 
lenge virágai, melyek ama vén, korhadt fa törzsén vi
rulnak, az ezeregyéjszaka tündérmeséinek azon csu
davirágához hasonlítanak, melyek lángolva világíta- 
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nak s a drágakövek mindenszínű ragyogásával szór
ják sugaraikat. Gyönyörűek ezek az orchideák, a 
növényvilág e fejedelmei, ezek a rejtélyes éjvirágok, 
melyek nappal nem, csakis a holdfénynél tárják ki 
ragyogóan átlátszó aetheri szirmaikat.

A sötét tónusu fatörzsek mögött szokatlan nap
fényben egy széles rét terűi el, tele magas, virágok
kal, terhes leander- és gránátfával. Olyan, mint va
lami rózsaszínben tündöklő és tűzvörös fényben égő 
szőnyeg.

Ez már a plateau.
Úgy látszik, mintha megnyílt volna a hegy oldala 

és aranylávafolyók ömlenének ki belőle omló pata
kokban. Mindenünnen színes virágzuhatagok omlanak 
alá. Áttörik az erdőségeket, aranyhullámaikkal nyal
dossák a sziklákat; áttörve a legsűrűbb vadonon, elön
tik a rétet, betemetik az árkokat. Azután tóba gyűl
nek össze és elsűlyednek a nesztelen, sárga virág
árban.

Körülötte minden színekben játszik, mintha a 
tékozló nap minden aranyát erre a tájra öntötte volna. 
Az ember azt hiszi, hogy a nap már fölösleges a hi
hetetlenül sötétkék égen, a Monti Lattari ontja majd 
ezentúl az aranyos sugarakat.

A virágos lángnyelvek már fehér ruhámba kaptak. 
Engem is megfogott a tűz, összecsapott a fejem felett.

Mint puha, gyöngéd gyermekkarok ölelik át a 
sugárzó ágak nyakamat, megcirógatják arcomat és 
glóriafénybe burkolnak.

S én csak tovább megyek, a lágy, smaragzöld 
pázsiton . . .

De hirtelen megállók s a lélegzetem visszafojtva 
figyelek: a madarak ezrei himbálódznak a folyondá
rokon és futókon. Mint valami szellemhang, kel 
szárnyra az olajfák imbolygó lombkoronáinak fekete
zöld árnylombjai felett, mikor végtelen dalos hangver
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seny keletkezik. Az egész olajerdő csupa trilla és 
ária.

Még lélegzetet sem merek venni, csak hallgatom 
a madárdaltól tarkított visszhangot, a lombsuhogást és 
mohó tekintettel mélyedek a zöld homályba. Egy
szerre csak mind elhallgat s pár percnyi szünet után 
csodaszép, lágy, ezüstcsengésü, olvadó, halk madár
dal csendül meg, minő a szeráfok zenéje, minő a meg
nyílt menny éneke. A lágy, andalító trillák valami 
megnevezhetetlen álmos, fáradt, kéjes zsibbadásba ej
tenek, valami megnevezhetetlen tompító gyönyör, ké
jes érzés fog el, mintha az édes hangok megbűvöltek 
volna.

Az ember azt hiszi, hogy napsugárszőtte álmot 
lát, vagy hogy a mesék egyik tündéri ligete és bérce 
nyílt meg előtte s ez az álom folytatódik tovább, mert 
a kis madár lágyhangú dalt döngicsél, olyant, amilyen 
az édes, álmatag bölcsődal. Ilyen álomba ringató, édes 
trillákkal és andalító futamokkal belebúg a piniafe- 
nyők koronái között zúgó szellőbe, himnuszt zeng a 
„Monte“ százados ágcsarnokai között, mámorító, 
tüzes, gyújtó, víg és örvendező dalt énekel a csobogó 
forrásnak.

Majd elkezdi a többi is és ciprus erdők között, 
kéklő tenger partján az ezernyi kis dalos énekétől meg
csendül a mező, hangzik az erdő. Elkapja éneküket az 
illatos, édes tavaszi szellő és viszi, viszi messzi tájra; 
szárnyra kapja a csacsogó, gügyögő, csicsergő madár
hangot és viszi, hordja mind magosabbra a Monte feje 
fölé.

Megcsattogtatja szárnyát az olajligetek, ciprus 
berkek kis troubadour ja s szeli hatalmas ívekben a 
kristályos léget. Egyet-egyet libben szárnya vége, ami
kor ott úszik a magosban, mint egy felhőfoszlány, az
után eltűnik ...

Ez talán Dante „Paradiso"-ja, teleszórva a tavasz 
minden bübájával, gazdagságával.
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Ez az a hon,
„ , . . hol a citrom virul,
Sötét lomb közt arany narancs pirul, 
Kék ég alól szelíd szellő sóhajt, 
Lenn mirthus áll, babér magasra hajt ..." 

(Goethe.)
Fügefa, gránátalma, babér, olajfa, mirthus, olean- 

der, kaktusz, pálma, agave és mindenféle délvidéki 
giz-gaz, egymás nyakára nőve.

A sok virág szinte versenyez az illatozásban és 
pompázásban. A levegőben a „zanzara"-k zümmögése, 
az erdőből a feketerigó bájos fuvolája és a csalitból 
apróbb szárnyas zenészek hangversenye hangzik. S 
hogy az andalító gordonka se hiányozzék, hát néha- 
néha valami repülő rovar lágy zsongása vegyül bele 
a zengő hangszövedékbe. Oly bűbájos, hangulatteljea 
e kép.

Feltámadt az édes, illatos tavaszi szellő. Sza
badon csókolgatja végig a fűszálakat. Éled az élet er- 
dőn-mezőn, mocsáron, tengeren, síkságon, hegyen
dombon; megpezsdül a vér az ereimben.

Oly észrevétlen emelkedik a hegy csúcsa a pla- 
teaun, hogy keresni kell.

Gyönyörű a kilátás is. Lent az olajligetek között 
egy kanyargó kis folyócska; köröskörül babérerdős he
gyek; itt-ott elszórt, apró majorságok tűnnek elő. A 
távoli hegyoldalakon pedig legelésző kecskenyáj ah. 
A májusi napmelegben az olajerdő és vadvirágok il
latát hozza minden szellölebbenés. A csendben oly
kor megszólal egy-egy madár s ide hallik a hegyekből 
egy messzi, méla kolompszó.

Szépséges hegykoszorúk! A legtávoliabbak az olasz 
ég kékes fátyoléban; a közeljövőkön tisztán kivehető 
minden sápadt olajfa, minden sötét ciprus is.

Délre pedig egy keskeny, hosszú, zöldesszínű 
fjord nyúlik a hegyek közé. Sötét vizében visszatük
röződnek a hegy fehér sziklái. Izzóan fehérek a szik
lák, de néhol vérvörösen tarkázva. Szakadékjait, 
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barlangjait törpefenyő és apró tölgysűrűségek nö
vik be.

Édes, fehér virágok hódító illatokat lehelve csün- 
genek a zöld ágakon. Virágzásban, termésben egyaránt 
szépségének diadalát üli a Természet.

A fák friss kikeleti erőben újra nekilátnak az 
életnek. Egy-egy mosolygó, fiatal menyasszony, ró
zsaszín, meg fehér virágfelhő mindegyik.

Egy-egy színesebb virágfolt óriási nagy áldozati 
kehelyhez hasonlít, melyből arábiai illatok áradnak. 
A világ úgy megrészegül a saját feltámadásától, hogy 
a pillangók engem is valami nagy, mesebeli fehér vi
rágnak tartanak és a hajamra, a fejemre, a vállamra 
szállanak.

A napsugarak rásütnek a thimián, levendula és 
mentha dombokra. A levegőt millió illat árja önti el, 
mintha az egész völgy és hegy egy pantheisztikus is
tentisztelet számára meggyujtott tömjéntartó volna.

Önkéntelenül keresi az ember az olajfaerdők csil
logó fátyolában Diana istenasszony templomait, hogy 
lelke még jobban megteljék e classicus földön misz
tikus borzongással. Mert a napfény itt — csodálatos, 
— misztikus hatást gyakorol. Olyan, mint valami va
rázslat. Ebben a virágos tűzesőben valami antik, elfe
ledett félistennek tűnik fel saját maga is az embernek, 
amint mellét a nap felé kitárva, szilajon szívja be a 
Tavaszt.

Rózsákat tűznék a hajamba s áldozati tüzet hoz
nék Ceresnek. Minden érzékem mámorban fürdik. 
Ennyire még sohasem élveztem a délvidéki tavasz ün
nepét. Sohasem! Úgy érzem, mintha ezt a virágbaccha- 
naliát most először látnám! Azt hiszem, élni sem 
tudnék ezentúl már, csak fényben, napsugárban. De 
élni meg igy nem lehet, mert a szabadság, a boldog
ság, az öröm a torkomat fojtogatja. Én vagyok a Nap 
lovagja!

... A nap tett ilyen részeggé. Az a nap, mely 
épen most láthatatlan, óriási vérvörös golyóként ha
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nyatlik alá a tengerbe. Egy tüzeshasú felhősáv meg 
egy vijjogó sirály kiterjesztett szárnya elmetszi a tü
zes gömb felét . . .

Mindenfelől halotti némaság, csak saját lépteim 
zaja veri fel a visszhangot, amint lefelé menet meg
roppan lábam alatt egy gránátalmafa virágos ága.

Azután néma csend . . .
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Képek a Mecsek-hegység bogárvílágából.

Irta : Dr. KAUFMANN ERNŐ.

A honi rovarászok közt elismert dolog, hogy a 
Mecsek-hegység bogárvilága úgy hazánkra, mint a 
tudományra nézve is felette érdekes, sőt fontos terü
let, nemcsak a fajok változatossága, hanem gazdag
sága és jelleme tekintetében is.

A Mecsek-hegység bogárvilágát a múlt század 
hatvanas éveitől kezdve, néhány évtizeden át Viertl 
vadász-százados gyűjtötte és tanulmányozta. Értékes 
gyűjteménye azonban halála után hazájába, Morva
országba származott; nekünk múnkálkodásából némi 
hasznunk még is maradt, a mennyiben dr. Ágh Timót 
főgymn. tanár által 1894-ben szerkesztett városi jubi
láns „Emléklapok" című munkában a 39—61. lapo
kon felsorolt coleopterák jegyzéke tőle származik. 
Én magam 1877-től fogva kutatom és gyűjtöm a bo
garakat a Mecsekben s mivel hazánk különböző vi
dékein is sokat gyűjtöttem, mondhatom, hogy a Me
csekben páratlan érdekességű bogárvilágot találtam. 
Átmenetileg gyűjtöttek itt még: Csíki, Holdhaus, Die- 
ner, Mihók, Pável és még néhány jeles coleopterolo- 
gus s mindannyian elismerték, hogy a Mecsek-hegy
ség igen érdekes, jellemző fajokkal dicsekedhetik. — 
És ez nem is csoda, ha tekintetbe vesszük, hogy itt 
mészkő alapon hatalmas agyagréteg fekszik s legna
gyobb része lomberdőség, melyben ma még itt-ott 
vén erdőterületek is vannak, melyek korhadt fáiban 
a legérdekesebb, sőt legritkább fajok tanyáznak.
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Ha a jó karban tartott utakon a Misinára ren
dülünk, kora tavasszal, meleg napokon, az utakon és 
a gyepen számtalan czingolány: Cicindela campesiris 
szaladgál és röpköd előttünk s ha egyet sikerül el
csípnünk, ujjainkon kellemes pézsmaszagot hagy 
vissza. Az iskolás fiúk e lejtőt el is nevezték czingo- 
lányrétnek. Ugyanitt, de még inkább a Misina déli 
tövében fakadó források környékén igen gyakori a 
Carábus Ullrichi, amit a fiúk ragyás futoncnak nevez
nek, — Ugyanitt a Carabus coriaceus sem igen ritka. 
Ez a Mecsek futoncai közt a legnagyobb; koromfekete 
színű s több évvel ezelőtt Viertl egy oly gyönyörű vál
faját találta, melynél a szárnyfedők oldalszegélye 
gyönyörű ibolyaszínben pompázott. Ez a válfaj eddig 
még sehol sem találtatott, — Ritkább a Carabus vio- 
nedves napokon, kora reggel itt-ott az utakon, néha 
összetíporva találunk. — Kövek alatt nem ritka a 
hegység mélyebb erdeiben a szép bronz-színü 
laceus, az ibolyafutonc, melyet tavaszi és őszi meleg, 
Carabus nemoralis, míg az aranypettyes Cara
bus hortensis nálunk már ritka, bár a stájer 
hegyekben gyakori, — A Nagymély-völgyben, 
de az egész Mecsekben is nagy ritkán bukkanunk kö
vek alatt a szép Carabus Scheidleri var. pannonicus-ra, 
mely hazánk dunántúli részére jellemző faj. Ez a 
szép futonc különben a lapályosabb homokos szántó
földek lakója s míg itt kivétel nélkül kékes, ibolya
szegélyes színű, a Mecsekben bronzszínű példányait is 
találjuk. — Mintegy 40 évvel ezelőtt a Hangyás tö
vében, Kantavár közelében, Viertl egy példányát ta
lálta a különben magas hegységek lakójának a Ca
rabus variolosus-nak. Ezt a példányt láttam és meg 
is irigyeltem, mert a typikus nagyság mellett, a faj 
különben fényes fölülete egészen fénytelen és korom
fekete volt. Az is meglehet, hogy tüzetesebb vizsgá
latnál talán új fajnak bizonyult volna. — A nagyobb 
futoncokból felemlítendő még a szép kék Carabus 
intricatus s a ragyás futonchoz hasonló, de kisebb:



Képek a Mecsek-hegység bogárvilágából 75

Carabus cuncellatus var. emarginatus, Carabus gra- 
nulatus, végre a kertek szélén élő Carabus scabrius- 
culus s a kövek alatt nagy ritkán Carabus convexus. 
— Mint nagy ritkaság, előfordul a Mecsekben még a 
Leistus piceus is, mely különben csak a magas he
gyek lakója. — Szálerdőkben, nedves utakon nem 
ritka a kicsiny, ércfényü Notiophilus rufipes, mely 
oly nagy számban sehol nem található, mint itt. Épen 
oly gyakori némely évben a rövid és széles előtorú 
Nebria brevicollis.----Mint ritkaságot, két Ízben talál
tam itt, kövek alatt a délvidéki Ditomus clypeatus-t. — 
Felemlítendők még az apró Bembidionok, melyekből 
itt 15 faj találtatik. A szintén szép számmal előfor
duló Ophonus-ok közül kiemelendő a ritka Ophonus 
mendax. A Harpalus-fajok közt nincsen valamely 
jellemzőbb alak, míg az Amara genus egy kiváló jel
lemző és ritka fajjal dicsekedik s ez az Amara pro- 
xima Friv., mely különben hazánk speciális lakója, 
fajnevét azonban Csíki „Árpádi“-ra változtatta, mert 
a „proxima“ név már előbb le volt foglalva.

A többi apró carabidák már nem érdekesek; bar
langlakó vak bogarak pedig a Mecsekben nincsenek 
s bár az abaligeti „Paplika" barlangot, valamint a 
mánfai „Kőlik“-at még 1878-ban tüzetesen és több íz
ben átkutattam, ott vak bogarakat nem találtam. Az 
abaligeti barlangban denevérhulladékban csupán a 
szabadban is élő Quedius mesomelinus-t és Atheta 
nigritulá-t találtam. Ez utóbbi faj csak abban külön
bözik a szabadban élőktől, hogy valamivel világosabb.

A vízben élő bogarak a Mecsekben csak kevés 
Jajjal vannak képviselve, mert itt hideg források és 
patakok találhatók, az ezekben élő fajok azonban igen 
jellemzők. — A csíbor: Hydrous és a merüly: Dy- 
tiscus, alig jöhetnek számba, míg az Agabus és Rhan- 
tus, nemkülönben a Hydroporus több fajjal vannak 
képviselve. Érdekesek azonban a patakokban, a kö
vek alatt élő bogárkák, mint: Helichus substriatus, 
Riolus subviolaceus, Helmis v. aenea s a víz felszí- 
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nén gyorsan csavargó, acélkék színben csillogó 
Gyrinus-ok közt az itt különösen ritka Gyrinus minu- 
tus. — Viertl föntnevezett névsorában felemlíti még a 
magas Kárpátok lakóját a Helophorus confrater-t, 
mint mecseki bogarat. Én ezt a fajt szorgos kutatásom 
mellett sem voltam képes feltalálni.

Ha most egy elhalt állat rothadó hullájára buk
kanunk, úgy csodálatos mennyiségű bogarat találunk 
rajta, benne és alatta. Ezek a dögbogarak különben 
igen hasznos szolgálatot tesznek a közegészségügy
nek, mert néha hihetetlen gyorsasággal emésztik fel 
a bűzös hullát.

A míg a hulla, teszem fel egy elhullott kutya, 
nem egészen rothadt, rajta mászkál a szép bársonyos 
rozsdaszínű előtorral ékeskedő, lapos, fekete, jókora 
Oeceoptoma thoracicum. Azután jönnek a dögészek, 
a szép fényes, nagy: Necrophorus germanicus, N. 
humator, a sárgafoltos N. vespillo, N. vestigator s 
az itt gyakori N. antennatus. Ezek a dögészek apróbb 
hullákat a föld alá temetnek s álcáik ott fejlődnek ki 
bogárrá. A Staphylinidák csoportja már az erősebben 
rothadó hullára jön s ezek közül kiválik a nagy 
Staphylinus caesareus, St. olens, St. globulifer s a 
ritka St. latebricola. Egyidejűleg jelennek meg a 
karcsú Philonthus-ók is, mint: Ph. aeneus, Ph. chal~ 
ceus, Ph. immundus stb. ; azután a Quedius-ok egész 
serege, a Creophilus maxillosus, a fürge Ontholestes 
murinus, a Hister-ek, Saprinus-ok és Atheták egész 
raja s mindezek hamarosan felemésztik a rothadó hul
lát, mely munkájukban a milliónyi légykukacok, sőt 
sokszor a hangyák is hatalmasan segédkeznek. Végre 
a hulla kiszáradt részein, de különösen a csontokon 
megjelennek a porvák: Dermestes s a különben nem 
gyakori Nitidula-fajok, hogy a munkát teljesen befe
jezzék. — De az ily rothadó hullákon még számtalan 
rovar élősködik, melyek felsorolása tán kötetekre is 
menne.

Most pedig nézzünk körül az egérlyukban. 
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Nem is hinné az ember, hogy egy egérfészekhez két 
különös bogárfaj létezése van kötve. Az egyik az 
járataiban is előfordul, a másik pedig a halvány, 
Aleochara cuniculorum, mely különben az üregi nyúl 
fakószínű, egészen vak Leptinus testaceus, mely tulaj
donképen északvidéki bogár, alig lencseszem nagy
ságú és kizárólag az erdőben élő egerek fészkeiben 
tenyészik. Egy példányát találtam a Zsidóvölgyben, 
szoptatós egér fészkében.

De a darázsfészkek is tanyái érdekes bogárfajok
nak. A faodúkban fészkelő lódarázs Vespa crabro 
járataiban él a szép megjelenésű Velleius dilatatus 
staphylinida is. Ebből egy példányt találtam a Bánya
telepen szobában, egy barátom karján, a kabáton, 
ősz lévén, a bogár bizonyosan téli szállásának kere
sése közben tévedhetett oda. A Vespa germanica 
nevű darázs fészkében néha több példányban talál
ható a különös alakú Metoecus paradoxus, melynek 
álcáit a sejtekben a darazsak épen úgy etetik, mint 
saját fiaikat. Sajátságos, hogy a Vespa minor fészké
ben, bár az előbbi faj fészkéhez csalódásig hasonlít, 
ez a bogár nem található.

Vén, korhadt lombfák héja alatt, de magában a 
korhadó fában is, számtalan érdekes ritkaság talál
ható. így a tölgy- és cserfa héja alatt számtalan pat- 
togány: Elater él s ezek közül nem ritka a gyönyörű 
piros szárnyfedelü Elater cinnabarinus, ritkább a ha
sonló E. sanguinolentus, mig az igen ritka, valamivel 
kisebb E. forticornis-ból csak két darabot találtam a 
Baglyasban szilfahéj alatt. Kantavárnál korhadt tölgy
fában négy darabot gyűjtöttem a gyönyörű sárga 
szárnyfedelü Elater quadrisignatus-ból 1906-ban. Ez 
a faj különben is igen ritka s társaságában egy da
rabot találtam a még ritkább, borsszemnagyságú 
Aesalus scarabaeoides-bö\. — A korhadó fahéjak 
alatt él a papír laposságú Uleiota plenata hosszú csáp
jaival s ugyanitt tenyésznek a szintén lapos Lae- 
mophloeus-ók és Rhizophagus-ok is, míg az évtíze-
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dekkel ezelőtt található piros Cucujus cinnaberinus 
ma már az őserdőkkel együtt jóformán eltűnt.

Tölgyfák törzsén, kivált valamely kiszivárgó 
nedv körül és meleg nyári estéken röpdösve találjuk 
itt az erdők két bogárkirályát: a szavasbogarat, Lu- 
canus cervus és a hőscincért, Cerambyx cerdo (azelőtt 
Cerambyx heros néven.) Az előbbinek kicsiny hím 
példányai var. capreolus név alatt a csereforgalom
ban igen keresettek. Előfordul még a Mecsek vén er
deiben a hőscincérhez hasonló, de ettől fajilag külön
böző Cerambyx velutinus és C. miles is, ezek azon
ban felette ritka jelenségek s inkább a Délvidék lakói. 
Ledöntött fák törzsein néha gyakori a zömök búscin- 
cér: Morimus funereus, míg a hozzá hasonló, de sok
kal kisebb, barna színű, szintén fekete foltos Docraty- 
pus tristis már sokkal ritkább. Vén tölgyeken s késő 
nyárban este röpködve a vastagtestű Prionus coriarius 
is előbukkan. Á hímnek szép, laposra nyomott, rö
vid, vastag csápjai vannak. Az orrszarvú bogár: 
Oryctes nasicornis ma már szintén ritkán található, 
mert az őserdők már eltünedeznek, a bogár .' ' :~ 
pedig tölgyfák korhadékában tenyészik. A hőscincér
hez hasonló, de sokkal kisebb Cerambyx Scopolii, 
nyári estéken elég gyakran röpköd, míg öreg erdők
ben, virágzó bokrokon még ma is közönséges. — A 
szép, bíbórpiros Purpuricenus Kaehleri (bíborék) 
csak igen ritkán található a vadkörtefán. — A közis
mert cserebogár: Melolontha melolontha, némely év
ben oly mennyiségben lepi el a fiatalabb fák erdő
széli lombozatát, hogy az alátartott nyitott ernyőbe 
az ágak megkopogtatásakor százával hullik. Egy 
ilyen alkalommal sok évvel ezelőtt az ezrek közt egy 
kicsiny, koromfekete példányát találtam, mely uni- 
cum gyűjteményem egyik diszét var. Pulszkyi név 
alatt képezi.

A Mecsekben tenyésző gombák jelentékeny bo
gársereg tanyáját képezik. A közönséges pöfetegben 
(Lycoperda) élnek a Cychramus és Pocadius fajai, 
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míg a keserű gomba (Lactarius piperatus) a Cripto- 
phagus-ok termőhelye. Mérges gombákon az Atheta 
több faja tanyázik, míg a fából kiburjánzó taplógom
bák kedvelt tartózkodó helyük a Cis, Triplax, En- 
domychus stb, fajoknak. Egy tarkaköpenyű, szintén 
a fából kibúrjánzó, előttem ismeretlen gombán egy 
ízben millió apró Gyrophaenák leptek meg, míg az 
ernyőgombán, a melyet őzlábnak is neveznek (Le- 
piota procera) két darabot találtam a felette ritka 
Mycetoporus imperialis-ból. — Nagyon érdekes bo
gárkincstárt készíthetünk magunknak, ha a különböző, 
már részben száraz, részben rothadt penészes gom
bákat egy rakásra hordjuk s kissé nyirkos lombbal 
lazán befödjük. Néhány nap múlva bámulatba fog 
ejteni az a bogárvilág, amit e gombák magukhoz csal
tak, Legelőször is a nagyobb fajták közül ott talál
juk a gombatúronyt: Geotrupes stercorosus-t, ősszel 
pedig a szép fényes kékszínű Geotrupes v, autum- 
nalis-t, melynek typikus zöld tavaszi alakja nálunk 
felette ritka. Itt futkos a ritka Staphylinus chloropte- 
rus is, mely elegáns bársonyos zöld szárnyfedőivel 
még a legszárazabb tudóst is elragadja. Azután kö
vetkeznek a Philonthus-ók és Quedius-ók légiói, & 
Hister-ek, Saprinus-ók, sőt többször nagyobb, már 
felsorolt futoncfajok is. Ezek volnának a gombakincs
tár szabad szemmel is látható lakói. Ha már most 
egy ilyen gombahalmazt a rovarász legfőbb fegyveré
vel, a rostával vizsgálunk át, úgy a rostázatban meg
találjuk a vidék gombaevőinek és gombalakóinak leg
kisebb alakjait is. És ez a lelet csakugyan bámulatba 
fog ejteni. Hogy csak az itt talált genus-okat sorol
jam fel, már is egy hosszú névsort kell leírnom. Ta
láltam pedig statisztikai adataim szerint a következő 
nemeket: Philonthus, Quedius, Atheta, Micropeplus, 
Metopsia, Megarthrus, Proteinus, Lathrimaeum, 
Coprophilus, Haploderus, Oxytelus, Oxyporus, Sti- 
licus, Medon, Cryptobium, Xantholinus, Baptolinus, 
Mycetoporus, Bolitobius, Conosoma, Tachinus, Leu- 
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coparyphus, Hipocyptus, Habrocerus, Oligota, Gyro- 
phaena, Leptusa, Bolitochara, Autalia, Sipalia, Colo
déra, Oxpoda, Microglossa és Aleochara, mely genu
sok csupán a staphylinidák csoportjából valók s szám
talan fajjal képviseltetnek. A carabidákból csak igen 
kevés, úgy látszik csak véletlenül ide tévedt Opho- 
nus, Harpalus, Trechus és Bembidion-nemek lelhe
tők. — A Pselaphidae csoportból egy esetben az 
Euplectus signatus volt fellelhető s ebből arra kell 
következtetnem, hogy a Pselaphidák gombákon egy
általában nem tenyésznek. — Itt helyénvalónak tar
tom azon tapasztalatomat felemlíteni, hogy az apró 
bogarak bizonyos csoportjai csupán savanyú erjedésű 
talajban, míg más csoportok alkalikus, ammonia- 
kális gázokat fejlesztő rothadékokban élnek. Minthogy 
egy ily módon összehordott gombarakás, a gombák nit
rogén tartalmánál fogva, még szaglásunkkal is nagyon 
észrevehető, lugoshatású ammónia-gázokat fejleszt 
s ugyanilyen ammoniakális bomlás megy végbe rot
hadáskor egy állati hullán is, könnyen megérthető a 
két különböző, t. i. állati és növényi, de vegyi össze
tételükben egymáshoz közelálló talajok bogárvilágá
nak azonossága. A mely fajok rothadó állati hullán 
tartózkodnak, azok legnagyobbrészt bomladozó gom
bákon is előfordulnak. Én azt hiszem, hogy a fent- 
említett Euplectus signatus csak véletlenül került a 
gombarakásba, mert a Pselaphidák tapasztalásom sze
rint legnagyobbrészt savanyú talajban : száraz tör
kölyben, savanyú cserfakorhadékban s több effélében 
szeretnek tartózkodni. — Tovább kutatva a rostázat- 
ban, a Silphidae csoportból nagyobb mennyiségű 
fürge Choleva, Nargus, Catops, Ptomaghagus, Colon 
és Agyrtes genusokra akadunk, míg a Liodidae cso
portból a Hydnobius, Anisotoma és Agathidium ne
mek találhatók. Itt ki kell emelnem egy Liodes-t, 
mely már több szakrovarász kezén megfordult s új 
fajnak találtatott. Amint párja akad, azonnal közöl
hető lesz a szaklapokban.— A piciny Trichopterygidae 
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csoportból elvétve előfordulnak a gombarakásban a 
Trichopteryx, Ptenidium és Ptilium genusok is, de 
csak kevés fajjal. — Apróbb Histeridák mint: Epi- 
erus, Dendrophilus, Gnathoncus, Onthophilus, Abraeus 
és Acritus, bár szintén kevés fajjal, mégis mindenkor 
mutatkoznak. A somogyi Masa aljában egyszer gom
bás helyen, két példány Bacanius Soliman került a 
rostázatomba. Midőn budapesti és bécsi rovarászba
rátaim gyűjteményemben ezt a két példányt meglát
ták, bámulatuknak adtak kifejezést, mert ily ritka
ságot ezideig csak a Balkánból ismerünk. — A Cryp- 
tophagidae csoportból a Cryptophagus, Grobbenia és • 
Atomaria nemek gyéren találhatók, míg az Erotylidae 
csoport a Tritoma, Triplax, Dacne és Combocerus ge
nusokkal van képviselve s mint különös ritkaságot, 
ezek közt egy példány Triplax pygmaea-t találtam. 
— Az Endomychidae csoport itt már szépen mutatko
zik. Gyakori a Sphaerosoma globosum és Mycetae 
hirta; ritkábbak: Symbiotes gibberosus, Dapsa den- 
ticollis, Lycoperdina succincta, Mycetina cruciata és 
a szép Endomychus coccineus, mely némileg a katica
bogárkához (Coccinella) hasonlít. — A Melandrydiae 
csoportból: Tetratoma tungorum és Eustrophus der- 
mestoides csak ritkán mutatkoznak, mert ezek inkább 
friss gombán élnek, míg a Tenebrionidae csoport a 
Pedinus, Melanimon, Crypticus, Boletophagus, Ele- 
dona és Diaperis nemekkel jelenik meg.— A Scara- 
baeidae csoportból első sorban az Aphodius genus 
említendő fel, mely számtalan, az állati és emberi hul
ladékban is élő fajt mutat s ezeken kívül néha egy-egy 
Trox, Pleurophorus, Onthophagus és Caccobius is 
előkerül.

Ezek volnának tehát azon bogarak, melyek a 
Mecsekben egy összehordott gombarakásban tanyáz
nak, sőt abban tenyésznek is. Ezzel azonban az ilyen 
gombarakás bogárleltára koránt sincsen kimerítve, 
mert hiszen a különböző vidék s az ott előfordúló kü
lönböző fajok, de meg a rakást képező gombafajok

6 
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túlnyomósága szerint, ez a kép nagy módosulásnak 
van alávetve s az ily gyűjtési módszer oly terjedel
mes határok közt mozog, hogy azzal egy ügyes rovar
gyűjtőnek érdemes volna több éven át foglalkozni, 
hogy a Mecsek ezen bogárfaunáját még csak meg
közelítőleg is kimerítse. Erre pedig a Mecsek-hegység 
felette alkalmas, mert erdeiben, sőt tisztásain is, a 
gombáknak oly sok faja tenyészik, hogy boldogult 
Lorinser bécsi tanár, ki Kalchbrenner után a biroda
lom legelső gombaismeröje volt, az általam neki meg
határozás céljából több ízben küldött gombák közt 
négy egészen ismeretlen új fajt födözött fel. (1880— 
1882.)

Vegyük most kezünkbe a rovarásznak második 
fontos eszközét, a hálót s kaszáljuk vele végig a 
rétek füveit és virágait, mert ezzel is gyönyörű ered
ményt érünk el, kivált meleg, csendes tavaszi és nyári 
napokon a déli órákban. — A Carabidae csoport nem 
sok eredménnyel kecsegtet. Néha hálónkba kerül egy 
pár Bembidion-faj; vizek közelében kivételesen az 
igen ritka Tachys bisulcatus; a közönségesebb Steno- 
lophus teutonus, Diachromus germanus, néhány 
Amara s ezek közt az itt nem ritka A. anthobia; to
vábbá a kis Dromius sigma és D. nigriventris; Demet- 
riais imperialis, D. atricapillus, ez utóbbi kettő vizek 
partjain a füvön. Ugyanitt Lebia cyanocephala, nagy 
ritkán L. chlorocephala és L. humeralis, mig L. crux mi- 
nor nem ritka. A Staphylinidae csoportból szintén csak 
kevés, de többnyire jobb fajokat találunk, mint: Ste- 
nus Juno, St. cicindeloides, St. pallitarsis, Phyllo- 
drepa Morális v. nigra, Ph. salicis s még néhány jelen
téktelen fajt, melyek azonban csak rablás céljából, 
kivételesen tartózkodnak a virágzó füveken. — A 
Hydrophylidae csoportból, patakok partjain, a 
fünemü növényekről, meleg napokon gyakran 
kerül hálónkba: Helophorus nubilus, H. aqualicus, 
H. brevipalpis, Cercyon convexiusculus, C. flavipes; 
de ezek a vízben és vizenyős helyeken élő fajok, úgy 
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látszik, hogy vándorlás, jobban mondva, kóborlás 
céljából másznak a növények csúcsaira, hogy ott fel
száradva tovaröpülhessenek más, alkalmasabb vi
zekre. — A Cantharidae csoportból már sok érdekes 
faj került elő. Legelső sorban árnyékos helyen a 
szép és érdekes alakú Homalisus fontisbellaquei, az
után a szép piros Dictyopterus Aurora, Pyropterus 
aflinis, Lygistopterus sanguineus; esténkint pedig a 
szentjánosbogár: Lampyris noctiluca és a Phausis 
splendidula hímjei, mint apró csillagok cikáznak a 
levegőben s ügyes ember legyen, aki a hálóval néhá
nyat el tud belőlük kapni. E két világító faj nősté
nyei, kivált meleg eső után, a fü között a földön ra
gyognak. — A Cantharis genusból igen sok faj lel
hető fel s ezekből kiemelendők: Cantharis pellucida, 
C. sudetica s a C. lateralis, mely utóbbi sásos helye
ken néha nagyobb mennyiségben található. A Ra- 
gonycha futva, R. lignosa s a R. atra szintén nem 
ritkák. Sokkal gyérebben hálózzuk a Malthinus fas- 
ciatus, M. tlaveolus, Ebaeus appendiculatus, Maltho- 
des dispar, Drilus concolor, Hyhaebeus flavipes fajo
kat, mig a Malachius aeneus, M. bipustulatus, de kü
lönösen a M. geniculatus, már szép számmal jelent
keznek. E csoport ritkaságai közé tartozik a Trog- 
lops siló, melyet azonban csak Viertl feljegyzéseiből 
említhetek fel. — Szárazabb helyeken néha gyakori 
a bolyhos, fekete szörözetü Henicopus pilosus, to
vábbá: Dasytes coeruleus, D. plumbeus, D. aeneiven- 
tris és a ritka D. aerosus. Ugyanitt a keskeny, hosszú, 
csaknem vonalalakú Dolichosoma linare s a Tricho- 
ceble flóralis, valamint az igen ritka T. memnonia is 
feltalálható. ■ — A Danacaea genusból keresztes virá
gokon nem ritka a szép sárga D. serbica, de a kicsiny, 
különben délvidéki D. marginata itt felette ritkán mu
tatkozik. A szép piros, széles, acélkék harántsávos 
Trichodes apiarius ernyős virágokon néha gyakori, de 
ennek érdekes válfaja, a var. unifasciatus felette ritka. 
— Vizenyősebb helyeken, alacsony füveken néha az 
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Opetiopalpus scutellaris is fellelhető. — A By- 
turidae csoportból a Byturus fumatus gyakori az er- 
nyősökön; sokkal ritkább a hozzá hasonló, valamivel 
sötétebb színű B. tomentosus.

A Nitidulidae csoport már erősen képviselve van 
réti virágokon. Solanum-okon nem ritka a Cateretes 
pedicularius, Heterostomus pulicarius s a Pria dul- 
camarae. Az Epurea depressa, E. melina, E. varie- 
gata, E. obsoleta, szintén számottevő fajok, az E. de- 
leta azonban felette ritka. Most következnek a Me- 
ligethes genus fajai, melyek közül kora tavasszal 
millió számra lepik a M. aeneus-ok a Primulákat s a 
többi sárga, koratavaszi virágokat s köztük néha e 
faj szép kék válfaja, a var. coeruleus is helyet foglal. 
Gyakoriak még a virágokon : Meligethes lumbaris, 
M. coracinus, M. symphyti, M. maurus, M. ovatus, 
M. picipes, M. morosus; ritkábbak: M. subru- 
gosus, var. substrigosus, M. viduatus, M. ege- 
nus; felette ritkák : M. erythropus, M. biden- 
tatus, M. niger, M. atramentarius és M. lu- 
gubris. — A Psammoecus bipunctatus, mely külön
ben a homokos síkság lakója, néha itt is előfordul. 
A Cryptohagidae csoportból csak kevés fajt hálózha
tunk a virágzó réteken. Nedves, sásos és kákás he
lyeken a Telmatophilus sparganii, T. caricis és a T. 
typhae, csak ritkán mutatkoznak, az Antherophagus 
silacuss meg éppen nagy ritkaság.

A Phalacridae csoport virágzó Achileákon néha 
tömegesen jelenik meg. Különösen sok a Phalacrus 
fimetarius, Olibrus corticalis, O. affinis, O. bicolor, 
Stilbus testaceus és S. atomarius, Viertl pedig, mint 
a Mecsek lakóját a Phalacrus grossus-t is fel
sorolja.

A bödefélék Coccinellidae csoportja szép fajok
kal ékeskedik a virágzó réteken, a hol a levéltetveket 
pusztítja, úgy kifejlett, mint álcaállapotában. — 
Viertl első sorban felemlíti az Epilachna Argus-t, mint 
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mecseki fajt, azután a Subcoccinella 24-punctata két 
nevezetes válfaját, mint a. limbosa és var. meridiona- 
lis. — Nagyon gyakori a Cygnegetis impunctata, a var. 
palustris válfajával, a Hippodamia tredecim punctata 
pedig vizenyős réteken gyakori, — Nem ritkák az 
Adonia veriegat a válfajai sem, míg a közönséges 
böde (katicabogár) Coccinella 7-punctata s társai 
C. 5-punctata, C. 10-punctata szintén gyakoriak, 
— Fel kell sorolnom a Viertl által itt talált két ha
vasi fajt is, mint: C. sinuatomarginata és C. lyncea, 
bár ezeket én a Mecsekben nem találtam, — Előfor
dulnak még a virágzó réteken : Micraspis sedecim- 
punctata, Anatis ocellata, Halyzia sedecimguttata, 
Vibidia 12-guttata, Thea 22-punctata, Calvia 10- 
guttata, C. 15-guttata, C. 14-guttata, Propylea 14- 
punctata; ezek nem éppen ritkák, de az Exochomus 
4-pustulatus, var. distinctus, var. floralis és E. fla- 
vipes már nem gyakoriak. Némely évben tömegesen 
lepik el a Trifoliumokat: Platynaspis luteorbra és a 
Hyperaspis reppensis; a H. campestris azonban itt 
meglehetősen ritka, — Hálónkba akadnak még: Pul- 
lus haemorrhodialis, P. auritus, P. subvillosus, var. 
juniperi, P. testaceus, P. suturalis, Scymnus abietis, 
S. frontalis,, a. quadripustulatus, S. Apetzi, S. inter- 
ruptus, S. rubromaculatus, Nephus bipunctatus, a ritka 
N. Redtenbacheri és Stethorus punctillum, ezek azon
ban inkább a tűlevelű fákon és bokrokon tanyáznak 
s csak kivételesen hálózhatok oly réteken, ahol a kö
zelben borókabokrok és fenyvesek vannak, A Rhi- 
zobius litura, Coccidula scutellata és nagy ritkán a
C. rufa, nedves rétek füvein találhatók,

A Helodidae csoportból szintén nedves helyen 
hálózhatok: Helodes minuta, Microcara testacea, 
Cyphon variabilis, C. padi, C. coarctatus, Scirtes 
orbicularis és Eubria palustris. Ez utóbbi faj a mán
fai Kőlik-völgy előtti réteken gyakori,

A Drypodiae csoportból csak a Dryops Ernesti,
D. auriculatus és nagy ritkán a D. viennensis kerül
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nek hálónkba, mert e csoport többi fajai vízben élnek 
s már fentebb felsorolva lettek.

A Dermestidae csoport legtöbb faja állati anya
gokon: hullákon, csontokon, száraz vagy zsiros állati 
anyagokon, bőrön stb. élősködik s ezek csak ritkán 
gyűjthetők a hálóval, azonban a szép, gyöngyfehér 
pontozatos Atlagenus punctatus, azután a nagyon 
ritka Globicornis marginata s a még ritkább Trogo- 
derma versicolor, virágzó ernyősökön találhatók. Az 
Anthrenus genus fajai nagy számban kerülnek a há
lóba s ezek: A. pimpinellae, A. scrophulariae, var. 
gravidus, var. albidus, A. verbasci, v. nebulosus, v. 
contusus, ez az utóbbi három még álcaalakban a ro
vargyűjteményekben, mint annak rettegett pusztítója 
is előfordúl s ősszel meg tavasszal a múzeumok ab
lakain mint imágó nagyon kellemetlen vendég.

Az Elateridae csoport, mely az ismert pattogó 
bogarakat foglalja magában, sok szép fajjal jelenik 
meg a virágzó réteken, bár ezek csak táplálkozás és 
rajzás céljából jönnek ide, álcáik azonban legnagyobb- 
részt korhadó vagy beteg fákban fejlődnek ki. Első 
sorban említendő itt fel a Brachylacon murinus, az
után Corymbites virens, C. purpureus, C. tessellatus, 
Selatosomus latus, S. bipustulatus, S. attinis, S. de- 
pressus, Dolopius marginatus; az ernyős virágokon 
néha százával megjelenő Agriotes ustulatus, A. spu- 
tator, A. brevis, A. lineatus. Ritkábbak: A. obscurus, 
A sobrinus, A. pilosus, igen ritkán A. pallidulus; 
nedves réteken nem ritka a szép fakószínű Synaptus 
filiformis. Az Adrastus nemből gyakori az A. rachi- 
fer; nem ritka az A. limbatus var. axillaris, A. nitidu- 
lus, A. pallens, de meglehetősen ritka az A. motanus. 
Kökényen és szilvafák fiatal hajtásairól, de a kökény
bokrok közelében füvekről is hálózhatjuk a pattogó 
bogarak legkisebbjét, a kicsiny, fekete Hypnoidus 
minutissimust s az igen ritka H. tenuciornis fajokat 
A Cardiophorus nemnek egész serege hálózható a ré
teken. Gyakori a Cardiophorus cinereus és válfaja a 
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var. testaceus; a zsurlófüvön C. equiseti, C. rubripes 
és a C. rufipes találhatók, ezek azonban más réti nö
vényeken sem ritkák. Vén erdők közelében hálózha
tok még: C. gramineus, C. discicollis, C. ruficollis, 
C. nigerrimus és felette ritkán C. atramentarius. Szá
razabb füves helyeken fordulnak elő: Melanotus ru
fipes, M. crassicollis, M. punctolineatus, ritkábban 
M. brunnipes. Csak elvétve kerülnek hálónkba: An- 
chastus acuticornis, Procraerus tibialis és Ischnodes 
sanguinicollis. Az Elater genusból virágzó füveken 
előfordulnak: Elater ferrugatus, E. crocatus; nagy 
ritkán E. nigrinus és E. Megerlei, ezek azonban csak 
vén lomberdők közelében. Ugyanitt még: Limonius 
pilosus, L. parvulus, L. minutus, Athous hirtus, A, 
vittatus, A. longicollis, A. haemorrhoidalis és Denti- 
collis linearis is gyűjthetők, míg a Viertl által felso
rolt Pheletes quercus és Athosus villosus nekem még 
nem jelentkezett.

Az Eucnemidae csoportból felemlítendők: Tri- 
xagus brevicollis, T. dermestoides, T. obtusus, T. 
elateroides és a két ritka T. Duvali és T. carinifrons. 
Kivágott tölgyfák törzsökéin futkos a kicsiny fürge 
Drapetes biguttatus.

Most pedig következik a bogarak ékes csoportja: 
Buprestidae, melyből a három legtöbbször előkerülő 
nagyobb faj, úgy mint: Perotis lugubris, Capnodis 
tenebrionis és Dicerca berolinensis, a Mecsek déli 
lejtőjén kökényen, az utóbbi vastag korhadt gyertyán- 
falörzseken található. A két első fajt a diá
kok aranyos és fekete tökfilkónak nevezik, nyilván 
a tökmaghoz hasonló alakjuk miatt. Ezen csoport má
sik három nagy alakját, a gyönyörű Poecilonota ruti- 
lans-t, Eurythyrea austriacá-t és E. scutellaris-t, me
lyeket Viertl és Csiki, mint mecseki lakókat sorolnak 
fel, nem tudtam megtalálni. A hegyi és réti virágok 
egyik díszét képezi az Anthaxia genus. Ennek követ
kező fajait hálózhatjuk: A. hungarica, A. cichorii, A. 
millefolii, A. manca, A. Midas, (Viertl) A. dimidiata, 
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(Viertl) A. salicis, A. fulgurans, A. grammica, A. ni- 
tidula, var. signaticollis, A. quadripunctata s a két 
ritka A. funerula és A. sepulchralis. Kökénybokrokon 
a sötét acélkékszínű sárgafoltos Ptosima 11-macu- 
lata tanyázik több válfajával. Az Acmaeodera dege- 
ner és A. flavofasciata a virágzó vadrózsán, de ritkán 
lelhetők. A Sphenoptera parvula, S. antiqua, S. rauca 
és S. Laportei, ritka jelenségek. Chrysobothris affinis 
meleg tavaszi napokon a fűzfák és nyárfák törzsein 
sütkérezik s igen hamar elrepül; az ékes Co- 
raebus fasciatus álcája a fiatal vadkörtefák héja alatt 
pusztít; maga a bogár ilyen fák közelében kora ta
vasszal kövek alatt is található, későbben azonban a 
füvekről hálózható, de meglehetősen ritka. A Corae- 
bus rubi, C. lampsanae és C. aeneicollis ilyen helye
ken szintén gyűjthetők. Az Agrilus-nem számtalan 
faja található a Mecsekben, mint: Agrilus biguttatus 
a kék válfajával; azután A. sinuatus, A. mendax, 
A. viridis több válfajával, A. pratensis, A. elongatus, 
A. angustulus, A. Reyi, A. olivicolor, A. cinctus, A. 
aurichalceus, A. hyperici. Ritkábbak: A. subauratus, 
A. Solieri, A. integerrimus és A. roscidus. Szárazabb 
füves helyeken hálózhatok még e csoportból: Cylin- 
dromorphus filum, Aphanisticus emarginatus, A. pu- 
sillus. Fűzfák fiatal hajtásain gyakori: Trachys mi- 
nuta; a füveken ritkábbak: Trachys pygmaea, T. fra- 
gariae és T. pumila.

A Lymexylidae csoport a Mecsekben csak a Hy- 
loecaetus dermestoides fajjal szerepel. E bogarat több 
évvel ezelőtt a pécs-budafai erdőben egy kidőlt vén 
tölgyfatörzsön százával találtam. Érdekes, hogy e fa
pusztító bogarat sem az előtt, sem az után többé nem 
észleltem a Mecsekben.

A Bostrychidae csoportból hálóval a különben 
kökényen és szilvafán élő Psoa viennensis-t csak rit
kán fogjuk; a Bostrychus capucinus frissen ledöntött 
tölgyfák törzsökbütüin néha nem ritka.

A fában és fahéjakban élő, Anobiidae csoportból 
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ölfák körül kivételesen hálóval is gyűjthetők: He- 
dobia bupescens, H. imperialis, H. regalis, Xestobium 
plumbeum, X. rufovillosum és Xyletinus ater. A há
rom első faj álcái a Viscum és Lorantus (fagyöngy) 
élősdi növény hajtásaiban és tönkjeiben élnek.

Az Oedemeridae csoport fajai szivesen tartózkod
nak az Anthemis-eken és az ernyős virágokon. Leg
gyakoribbak: Oedemera tlavipes, Oe. podagrariae, 
Oe. tlavescens, Oe. virens és Oe. lurida. A Sparedrus 
testaceus sem igen ritka s többször kerülnek a há
lóba: Anoncodes ruficollis, Ischnomera sanguinicol- 
lis, I. coerulea és Chrysanthia viridis. A Tettye fölötti 
fenyőfákról egy esetben a krajnai hegyekben ottho
nos Xanthochroa carniolica egy példányát gyűjtöttem 
múlt év augusztus havában.

Az Anthicidae csoportból hálóval a Notoxus mo- 
noceros, N. cornutus, Formicomus pedestris, Anthicus 
floralis, Anthicus hispidus, A. antherinus és A. bifas- 
ciatus fajokat foghatjuk.

A Meloidae, vagyis a nünükék (olajbogarak) 
csoportjából hegyi legelőkön mászkálnak: Melo'é pro- 
scarabaeus, M. violaceus, M. variegatus; nagy ritkán 
a M. uralensis, M. rugosus és kivételesen a M. muri
nus is fellelhetők. A Cerocoma Schreberi, Oenas cras- 
sicollis, Lydus syriacus, Epicauta uerticalis, keresztes 
virágokon, de főként Melilotus-okon néha egy telep
ben nagyobb számban találhatók, míg a fagyalon, 
kőrisfán és az orgonabokrokon szintén rajokban, né
hol csak úgy nyüzsög a kőrisbogár: Lytta vesicatoria. 
Egy-egy példányban találtam még a kozári erdészház 
falán Hapalus bipunctatus-t és Sitaris muralis-t. A 
Rhipiphoridae csoportból a Vespa germanica darázs 
fészkében nem ritka a Metoecus paradaxus. E két 
csoport alakjai álca állapotban a darazsak és szőrös- 
méhek (Bombus) fészkeiben élősködnek.

A Mordellidae csoport fajai felette nagy szám
ban tartózkodnak a virágzó ernyösökön. Közönsége
sebb fajok: Mór delta bipunctata, M. tasciata, M. 
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aculeata, Mordellistena pumila, M. micans, Anaspis 
frontális, A. flava. Ritkábbak: Mordella perlata, 
Mordellistena abdominalis, M. neuwaldeggiana, M. 
parvula, Anaspis pulicaria, A. rufilabris; igen ritka: 
Pentaria badia, Tomoxia bipunctata s Viertl még 
mint mecseki lakókat felemlíti a Scraptia dubia és 
S. tuscula, különben délvidéki fajokat.

A Melandryidae csoportból hálóval csak az 
Osphya bipunctata gyűjthető, a Lagriidae csoport
ból pedig az egyetlen Lagria hirta száraz füves helye
ken nem ritka.

Az Alleculidae csoportból hálózhatjuk a követ
kező fajokat: Allecula morio, Prionychus ater, Hyme- 
nalia rulipes, Gonoaera ceramboides, G. antennata, 
G. luperus, Mycetochara lineáris, Podonta nigrita, 
Cteniopus sulphlureus és nagy számban Omophlus ru- 
gosicollis-t. Viertl felemlíti még az O. lepturoides-t 
is, én azonban azt hiszem, hogy az előbbi fajjal té
veszthette össze.

A Tenebrionidae csoportból hálóval csak a He- 
lops aeneus, (incurvus) H. quisquilius és a kétes H. 
caraboides foghatók, míg a többi fajok pincékben, 
faodukban, sötét, nedves, korhatag talajon, fa
héjak alatt stb. találhatók s későbben soroltatnak fel.

A cincérfélék, vagyis a hosszúcsápuak csoportja; 
Cerambycidae, felette számos fajjal jelenik meg a 
virágokon, kivált öregebb erdőkben és annak szélein, 
míg a nagyobb fajok inkább fákon tartózkodnak s 
vagy szabad szemmel, vagy az ernyővel gyűjthetők, 
bár ezek is gyakran leszállnak az illatos réti virá
gokra. Itt találjuk meleg, napos, csendes időben, de 
leginkább öregebb lombfák közelében a következő fa
jokat: Stenochorus meridianus, S. quercus, Acime- 
rus Schafferi, Acmaeops collaris, var. nigricollis, 
Cortodera humeralis, a. suturalis, C. villosa, Pidonia 
lurida, Leplura rufipes, L. sexguttata, L. livida, L. 
maculicornis, L. cerambyciformis, L. erratica, a. ery- 
thrura, L. revestita, L. maculata, L. melanura, L. bi- 
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fasciata, L. nigra, L. septempunctata, L. attenuata. 
Nagy ritkán e nemből még a L. scutellata, L. sangui- 
nolenta s L. sexmaculata is hálózhatok. Nyár elején 
még itt találhatók: Alosterna tabacicolor, Grammo- 
plera ustulata, G. ruficornis és a G. variegata igen 
ritka válfaja a var. nigrescens, míg magát a törzsala
kot a Mecsekben még nem találtam. — Inkább a vi
rágzó galagonyán mint a füveken előfordulnak még: 
Necydalis ulmi, a szép és ritka smaragdzöld szárny
fedelű Callimus angulatus, a karcsú Gracilia minuta 
s az Axinopalpis gracilis. A már felemlített nagyobb 
cincéreken kivűl a Stromatium fulvum, Cyrocephalus 
rusticus, Anisarthron barbipes; a ritka Phymatodes 
Kollari, Ph. pusillus, Ph. testaceus, Callidium viola- 
ceum, Pirrhidium sanguineum, Hylotrupes bajulus, 
Rhopalopus clavipes, a szép havasi cincér ; Rosalia 
alpina, Plagionotus detritus, P. arcuatus, Xylotrechus 
rusticus; ezek azonban inkább fatörzsökön, főképpen 
ölfákon, vagy azok közelében tartózkodnak. Az Aego- 
soma scabricorne fűzfák törzsén, az Anaglyptus mys- 
ticus válfajával: var. hieroglyphicus, virágzó köké
nyen és galagonyán, míg a Clytus arietis, Cl. 
rhamni Clyianthus varius, Cl. sartor és Cl. tiguratus 
ernyős virágokon is találhatók. A Stenopterus flavi- 
cornis, S. rufus és Coenoptera umbellatarum szívesen 
tartózkodnak az Anthemisen. A nagy fekete Lamia 
textor, a Monochamus sartor, a rengeteg hosszúcsápú 
Acanthocinus aedilis, továbbá Saperda populnea, Lio- 
pus nebulosus, Exocentrus adspersus, Pogonochaerus 
hispidulus, P. hispidus, a felette ritka Deroplia Généi, 
Haplocnemia curculionoides, H. nebulosa, Anaesthe- 
tis testacea, szintén lombfák fiatal hajtásain találha
tók, a Saperda scalaris egy példányát Mecsekszabol- 
cson a szobában, február hónapban fogtam. E jelen
ségnek nem tudom magyarázatát adni; mert e bogár 
álcája a nyírfában él, itt pedig ez a fa nem fordul elő. 
A tunya szamárfejcincérek: Dorcadion aethiops, D. 
lulvum, D. Scopolii, (5 csíkú) D. pedestre, legelőkön 
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utak szélén és csupaszabb füves talajon mászkálnak. 
Az utóbbi fajnak egy ritka válfaját: var. austriacum, 
Viertl említi fel. Az Agapanthia nemből előfordúl- 
nak: A. Dahli, A. villosoviridescens, A. cardui és A. 
violacea. Az érdeslevelűeken (Asperifoliacea) talál
hatók még: ritkán Pilemia hirsutula és P. tigrina. 
Gyakoriabbak: Phytoecia scutellata, Ph. rubromacu- 
lata, Ph. altinis, Ph. virgula, Ph. pustulata, Ph. rufi- 
mana, Ph. ephippium, Ph. nigricornis, Ph. cylindrica, 
Ph. coerulescens és Ph. uncinata, mely utóbbi Viertl 
által csak egvetlen példányban gyűjtetett. A kutya
tejen nem ritka: Oberea linearis és 0. erythrocephala. 
A mecseki bogárvilág ezen tekintélyes csoportjával 
végeztünk volna, csupán még a stájerországból a bá
nyákra szállított fenyőfákban rejtező Spondylis bup- 
restoides-t kell mint fapusztítót felemlítenem s mivel 
eddig mindig az ilyen bányafákon találtam, nem va
gyok benne biztos, hogy ez a faj a Mecsekben, ahol 
szintén vannak fenyves csoportok, meghonosodott-e.

Nézzük most a következő, szintén igen tekinté
lyes Chrysomelidae csoportot. — Mindjárt feltűnik, 
hogy a magas hegyek, de különösen a havasok lakói, 
a gyönyörű színpompás Orina fajok a Mecsekben 
nem fordulnak elő, míg e csoport többi, hálóval gyűjt
hető fajai, óriási számban jelennek meg. — Sáros, 
nedves, helyeken a csinos Donacia clavipes, D. semi- 
cuprea, D. versicolorea, D. brevicornis, (Zobák) D. 
bicolorea, D. thalassina, D. vulgaris, D. simplex, 
Plateumaris consimilis és P. atlinis gyűjthetők. Az 
Orsodacne cerasi, amely faj északibb vidékeken 
gyakori, a Mecsekben felette ritka, mig társa az 0. 
lineola a virágzó galagonyán csaknem összes válfa
jaival millió számra fogható. A Lema cvanella, L. li- 
chenis, L. tristis, L. melanopus füveken élnek; az utóbbi 
faj álcái némely évben a zabvetésekben tetemes káro
kat okoznak. A Crioceris lilii és C. merdigera erdők
ben a Lilium martagon lakói; a C. 12-punctata és C. 
asparagi a vad és kerti spárgán nem ritka. Következ
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nek most a fűzfákon és azok közelében a füveken 
tenyésző, hálóval gyűjthető fajok mint: Labidosto- 
mis tridentata, L. humeralis, L. lucida, var. axillaris, 
L. longimana, L. cyanicornis, Tituboea macropus, 
Lachnaea sexpunctata, Clylra quadripunctata, Cl. lae- 
viuscula, Gynandropthalma tibialis, (Viertl) G. cya- 
nea, G. tlavicollis, (Viertl) G. aurita, G. affinis, G. 
xanthaspis, Chilotoma musciformis, Coptocephala 
unitasciata, C. scopolina, Pachybrachis hieroglyphi- 
cus, P. suturalis, P. hippophaés, P. tessellatus és P. 
villosus. A Cryptocephalus genus bokrokon és az er
dei réteken oly jellemző és változatos fajokkal éke
síti a Mecseket, hogy ezeket egész összességükben fel 
kell sorolnom. Ezek volnának: Cryptocephalus coryli, 
a temesiensis, (Viertl) C. cordiger, C. octopunctatus, 
C. sexpunctatus, C. signatus, C. imperialis, C. bipunc- 
tatus, a. quadrinotatus, C. biguttatus, C. 14-macula- 
tus, (Viertl) C. Schatferi, C. villosulus, C. aureolus, 
C. sericeus, C. hypochaeridis, C. violaceus, C. virens, 
C. elongatus, (Viertl) C. nitidulus, C. janthinus, C. 
5-punctatus, (Viertl) C. pini, C. 10-maculatus, (Viertl) 
C. trenatus, C. Moraei, C. flavipes, C. bilineatus, 
C. elegantulus, C. strigosus, (Nagymélyvölgy) C. chry- 
sopus, C. ocellatus, C. labiatus, C. pygmaeus, (Viertl) 
a. amoenus, C. connexus, C. tulvus és C. rufipes. — 
A Bromius obscurus és válfaja: var. vitis nem ritka
ság a szőlők közelében, míg az ékes kék Chrysochus 
asclepiades meglehetősen ritka. Az Eupales ulema 
somfákon, Colaphus sophiae és Gastroidea polygoni 
alacsony ruderális füveken, néha gyakori. Az Ento- 
moscelis adonidis (honvédbogár) és társa az E. sacra 
repceneműeken és az Adonis-on lelhetők. Utak mel
lett, kora tavasszal és őszkor mászkálnak: Timarcha 
coriaria és T. corinthia. Ez utóbbi felette ritka, — 
Most következnek az ékes Chrysomelá-k, melyekből 
felemlítésre méltók: Chrysomela coerulea, Ch. hae- 
moptera, Ch. rossia, (Viertl) Ch. goettingensis, Ch. 
limbata, Ch. lurida, Ch. staphylea, Ch. gypsophilae, 
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Ch. sagnuinolenta, Ch. marginalis, Ch. chalcites, 
Ch. marginata, Ch. geminata, Ch. hyperici, Ch. di- 
dymata, Ch. cerealis, a. alternans, a. mixta, Ch. coe- 
rulans, Ch. fastuosa, Ch. graminis, Ch. menthastri, 
Ch. polita és Ch. variáns. Fűzfán találhatók: Phyllo- 
decta vulgatissima. Ph. vitellinae, Plagiodera versi
color, Melasoma 20-punctata; nyárfahajtásokon: Me
tasoma populi, M. tremulae. Vizi növényekről hálóz
hatok: Hydrothassa aucta, H. marginella, Prasocuris 
phellandrii és P. junci. Füveken tanyáznak: Sclero- 
phaedon carniolicus, S. orbicularis, Phaedon grammi- 
cus, Ph. cochleariae, var. neglectus, Ppyllobrotica 
quadrimaculata, Ph. adusta, Luperus circumfusus, L. 
niger. — Galagonyán, de többnyire nyár- és fűzfákon: 
Lochmaea capreae, L. crataegi, Galerucella lineola, 
G. calmariensis, G. pusilia. (Viertl). Füveken, de 
sokszor a földön, kitaposott gyalogutakon: Galeruca 
tanaceti, G. circumdata, G. pomonae, G. ruta és G. 
haematidea lelhetők, bár ez utóbbi faj felette ritka s 
mindössze két példányban sikerűit gyűjtenem. Most 
következnek az úgynevezett földi bolhák, melyek né
pies elnevezésüket ugróképességüktől nyerték. Ezek a 
Mecsekben felette nagy számban jelennek meg s csak
nem kizárólag a hálóval gyűjthetők. Leginkább az 
olajos magvú keresztes virágúakon tenyésznek s az 
ilyen kerti veteményeken, mint káposztán, salátán, 
retken stb. efélén néha nagy pusztításokat visznek 
véghez. Ezeken kívül mérges növényeken, bokrokon 
és fák fiatal hajtásain is tartózkodnak. A Podagrica 
tuscipes, P. fuscicornis és Dereocrepis rufipes a 
mályvaféléken élnek. A sárga Crepidodera trans- 
versa száraz füves helyeken; az Ochrosis ventralis, 
Lythraria salicariae, Chalcoides fulvicornis, Ch. au- 
rata a kecskefüzön; az Epithrix pubescens és E. atro- 
pae a nadragulyán (Atropa belladonna) néha nagy 
számban jelennek meg s e növény leveleit kilukgatják. 
A Mantura rustica, Chaetocnema concinna, Ch. ti
bialis, Ch. meridionalis, Ch. hortensis réti füveken és 
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a fűzfán, a Ch. conducta a zászpán (Veratrum) nem 
ritka fajok, A legjobb ugró képességgel biró Psylli- 
odes genus fajai mint: Ps. attenuata, Ps. chrysoce- 
phala, Ps. cyanoptera, Ps. napi, Ps. affinis, Ps. luteola 
keresztes virágúakon, a Ps. dulcamarae és Ps. hyos- 
ciami a csúcsoron (Solanum) és beléndeken (Hyos- 
ciamus) élnek. A Haltica lythri a Lythrumon, de csak 
ritkán fordul elő, míg a H. oleracea kertekben és 
utak mellett, alacsony füveken igen gyakori; a Her- 
maeophaga mercurialis mint kintünő ugró, öregebb 
erdőkben a Mercurialis perennis és a Pulmonaria la
kója, A Phillotreta armoraciae, Ph. ochripes, Ph. 
cruciferae és Ph. nigripes, kizárólag olajos magvú 
keresztes virágúakon találhatók. Az Aphthona cypa- 
rissiae, A. lutescens, A. venustula, A. pygmaea, A. 
ccerulea, A. euphorbiae, A. ovata, A. lacertosa a 
kutyatej féléken, az A. violacea a mocsári sárga Iri- 
sen tenyésznek, — Viertl felsorolja még az A. herbi- 
gradá-t, a magas hegységek lakóját, bár e fajt én itt 
még nem találtam. Az érdeslevelű növényeken (As- 
perifoliacea) hálózhatok: Longitarsus echii, L. an- 
chusae, L. niger, L. parvulus, L. nigerrimus (Viertl) 
L. holsaticus, L. brunneus, L. luridus, L. lateripuncta- 
tus, L. atricillus, L. curtus, L. Foudrasi, (Viertl) L. 
lycopi, L. exoletus, L. juncicola, Dibolia Schillingi, 
D. femoralis, D. Försteri, D. rugulosa, D. occultans és 
nagy ritkán D. cynoglossi. A Sphaeroderma rubiduni 
a Carduus-féléken nyáron nem ritka, — A Chryso- 
melidae csoportnak egy sajátságos alcsoportját képe
zik a rejtettszájúak: Cryptostoma. Ezen alcsoport el
nevezését onnét nyerte, hogy a homlok egy szög alatt 
alá- és hátrafelé hajlik, mi által a szájrészek a fej 
alatt hátrafelé irányulnak s mintegy elrejtvék. Ilyen 
a sajátságos sündisznó alakú, kicsiny, fekete, tüskés 
Hispella atra, mely szárazabb füveken nem is ritka. 
— A Cassidini alcsoportnál pedig az előtör és a 
szárnyfedelek annyira kiszélesednek, hogy a fejet és 
a lábakat teljesen elfödik, mi által a bogár pajzs
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alakot nyer. Ezen fajok többnyire vizek szélein és 
nedves réteken különféle növényekről hálózhatók, de 
a Carduus-féléken is tenyésznek, sőt a cukorrépán 
néha annyira elszaporodnak, hogy ott tetemes károkat 
okoznak. A Mecseki fajok a következők: Hypocassida 
subterruginea, Cassida tastuosa, a nagy és ritka C. 
canaliculata, továbbá a szép zöld C. viridis, C. he- 
misphaerica, C. margaritacea, C. murraea, C. den- 
ticollis, C. stigmatica, C. rubiginosa, C. vibex, a gya
kori C. nebulosa és a kicsiny, élő állapotában szárny
fedőin szép tükörfényes, ezüstcsíkú C. nobilis.

A zsizsikfélék: Lariidae csoportja leginkább a 
pillangós virágúakon (Papilionacea) él. A len
csében élő Laria lentis és a borsót pusztító L. pisi 
nagyon is ismeretesek; a L. loti, L. atomaria, L. rufi- 
mana, L. atfinis, L. luteicornis a vadlencsén és vad
borsón nem ritkák. A Bruchidius marginális, B. uni- 
color, B. murinus, B. imbricornis, B. varius, B. dis-
par, a különféle pillangós virágúakon tartózkodnak, 
míg a B. cisti fajt egy ízben télen, az akácfa kemény 
magvaiban nagyobb mennyiségben találtam.

Az Anthribidae csoportból előfordúlnak a Me
csekben: Urodon suturalis, U. rulipes, U. pygmaeus, 
Platyrrhinus resinosus, Tropideres albirostris, T. mar- 
chicus, T. niveirostris, T. sepicola, Platystomus albi-
nus, Anthribus tasciatus, A. variegatus és felette rit
kán Choragus Sheppardi, mely különben a Caucasus 
lakója.

Most következik az orrmányos bogarak: Curcu- 
lionidae óriási csoportja, melynek fajai 9/10-ed rész
ben a hálóval gyűjthetők s bár a nagyobb fajok bok
rokon, sőt fákon is élnek, alkalmasnak tartom azok 
együttes felsorolását. — Legelső sorban érdekelnek 
bennünket a kártékony Otiorthynchus nem fajai, 
mint : O. mastix, O. inflatus, O. geniculatus, O. irri
tons, O. hungaricus, O. raucus, O. signatipennis, O. 
austriacus, O. ligustici, O. fullo, O. ovatus. További 
fajok: Stomodes gyrosciollis, Peritelus leucgrammus, 
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Mylacus globulus, nagy ritkán M. rotundatus. Jel
lemző a Mecsekre nézve a délvidéki Argoptochus 
bisignatus és A. periteloides. Az utóbbit én itt még 
nem találtam s csak Viertl adata szerint sorolom fel. 
A csinos Phyllobius genus is több fajjal jelentkezik; 
ezek: Ph. glaucus, Ph. urticae, Ph. piri, Ph. montanus, 
Ph. incanus, Ph. argentatus, Ph. maculicornis, Ph. be- 
fulae, Ph. oblongus, Ph. sinuatus. Nagyon közel áll 
e nemhez a Polydrosus nem, melyből itt előfordul
nak: P. marginatus, P. tibialis, P. mollis, P. sericeus, 
P. contfuens, P. cervinus, P. tereticollis, P. picus, P. 
coruscus, P. viridicinctus. Viertl felsorolja még a 
P. chrysomelá-t, mint mecseki fajt; ez azonban ha
tározottan téves, mert e faj csak igen magas hegyek 
lakója; itt tehát határozottan összetévesztés történt 
az itt nem ritka P. contlens-sef, melyet pedig Viertl 
nem sorol fel. — Mogyoróbokrokon találhatók: Scia- 
phobus squalidus és Sciaphilus asperatus, míg a csi
nos Sciaphobus scitilus és a ritka Sciaphilus caesius 
a Trifolia mediá-ról hálózhatok. A Foucartia squa- 
mulata, Strophosomus melanogrammus és Eusomus 
ovulum szintén mogyorófákon lelhetők. Ugyanitt ta
láltam évekkel ezelőtt egy egészen új, eddig még le 
nem irt Foucartia-fajt. — Brachyderes icanus és 
Mesagroicus obscurus csak igen ritkán lelhetők, a 
Sitona genus azonban sok fajjal mutatkozik, mint: 
S. tibialis, S. lineatus, S. sulcifrons, S. puncticollis, 
S. longulus, (Viertl) S. flavescens, S. crinitus, S. his- 
pidulus és S. humeralis. — Liophloeus tessullatus, L. 
lentus, (Viertl), L. Herbsti, vízi növényekről gyűjt
hetők. Tanymecus palliatus, Lepyrus pulustris, L capu- 
cinus fűzfákon élnek. — Legelőkön, utak szélein 
napos helyeken a földön mászkálnak ; Leucosomus 
pedestris, Coniocleonus glaucus, C. excoriatus, C. 
nigrosuturatus, Pachycerus madidus, P. varius, 
(Viertl) Bothnioderes punctiventris, Mecaspis alter- 
nans, Pseudocleonus cinereus, Chromoderus lasciatus, 
Ch. declivis, Cyphocleonus tigrinus, C. morbillosus, 
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C. trisulcatus, (Viertl) Adosomus roridus (Viertl) 
és Cleonus piger. — A Lixus és Larinus fajai részint 
vízi növényeken, részint a Carduus és Cirsium tüské
ken élnek, némelyek azonban szárazabb füveken is 
találhatók. Ezek: Lixus paraplecticus, L. iridis, L. 
myagri, L. cylindricus, L. Ascanii, L. algirus, L. vilis, 
L. punctiventris, (Viertl) L. elongatus, L. cardui, La
rinus brevis, L. latus, L. obtusus, L. turbinatus, L. 
sturnus, L. planus, L. jaceae, Lachnaeus crinitus, 
Rhinocyllus conicus, Tropiphorus tomentosus, (Viertl) 
T. carinatus. — A Hylobius abietis a Mecsekben már 
állandó lakó s hihetőleg a stájer fenyőfával hozatott 
be. — Frissen ásott árkokban, vízmosásokban, a le
gelőkön vagy kövek alatt találhatók: Minyops var. 
variolosus, Liparus dirus, L. germanus, L. coronatus, 
Mecsekszabolcson pedig a kertemben egyetlen pél
dányát találtam a felette ritka és eseményszámba 
menő Neoplinthus porcatus-nak. — Ritka jelenségek 
és inkább erdőkben, törmelékes korhadékokban él
nek: Liosoma deflexum, a. collare, Adexius scrobi- 
pennis, Trachodes hispidus, Microcopes uncatus. — 
Leginkább nedves rétek növényzetén hálózhatok: 
Hypera oxalidis, H. segnis, H. tessellata, Phytonomus 
punctatus, Ph. adspersus, Ph. rumicis, Ph. contami- 
natus, Ph. meles, Ph. nigrirostris, Ph. arator, Ph. pe- 
destris, Ph. plantaginis, Ph. murinus, Ph. variabilis, 
Limobius borealis, Grypidius equiseti, Pachytychiuá 
sparsutus. — A Pissodes notatus, mely az előtt itt 
elő nem fordult, a Pinus silvetris-en ma már nem 
valami ritka jelenség .— Erirrhinus festucae, Notaris 
acridulus, N. Maerkeli, nagy ritkán találhatók, mert 
inkább a síkságon élő fajok, A nyár- és fűzfa lakói: 
Dorytomus longimanus, D. tremulae, D. tortrix, D. 
altinis még meglehetősen gyakoriak, de ritkán talál
hatók: D. Dejeani és D. var. taeniatus. — Smicronyx 
jungermanniae és Tanysphyrus lemnae, mocsaras 
melegebb helyeken a békalencsén (Lemna minor) 
néha tömegesen jelennek meg. — A Bagous nemből 
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csak B. petro, (Viertl) B. cylindrus, B. lutosus és B. 
glabirostris hálózhatok a vízi növényekről. — Viertl 
az előlidézett könyvben mint mecseki lakót felsorolja 
a különben délnyugoteurópai: Camptorrhinus statuá-t. 
Itt ismét tévedést kell feltételeznem, mert a hozzá 
hasonló Cryptorrhynchus lapathi itt fűzfákon elvétve 
előfordul, ezt a fajt pedig Viertl nem sorolja fel. — 
Növényeken, de törmelékekben is találhatók:Aca//es 
denticollis, A. camelus, A. Aubei, A. roboris, A. 
hypocrita, A. lemur és az igen gyakori A. echinatus. 
Szárazabb füveken nem ritka a Myorrhynus alboline- 
atus.

Most következik a Ceutorrhynchinae alcsoport 
óriási tömege, melyből azonban csak a nevezetesebb 
mecseki fajok felsorolására kell szorítkoznom, míg a 
többi, itt fel nem említett fajok nagyon közönséges 
világpolgárok. A Mecsekben ezekből találhatók; Coe~ 
liodes ruber, C. dryados, C. trifasciatus, Amalus 
haemorrhous, Rhinoncus castor, Rh. bruchoides, Rh. 
perpendicularis, Phytobius comari, Centhorhynchus 
terminatus, C. quercicola, C. piceolatus, C. signatus, C. 
imperialis, (1. péld. Mecsekszabolcsról.) C. crucifer, 
C. Aubei, (Viertl) C. venedicus, (Viertl) C. ornatus, 
C. hungaricus, C. denticulatus, C. albovittatus, C. Ro- 
berti a. alliariae, C. obsoletus, C. foeculentus, C. ra- 
pae, (Viertl) C. sophiae, C. consputus, C. aeneicollis 
(Vasas) C. chlorophanus, Orobitis cyaneus, Baris ar- 
temisiae, B. scolopacea, B. lepidii, B. picicornis, \B. 
villáé, Limnobaris T. album. — Utak szélén tavaszkor 
nem ritka: Sphenophorus striatopunctatus, Psalidium 
maxillosum, mig a gabona zsuzsok: Calandra grana- 
ria a Mecsekben csak igen ritkán található. (Lapis- 
tanya.) — Tölgyfákon, gyümölcsfákon, gyertyánon, 
bükkön és fűzfákon élnek: Balaninus elephas, B. ve- 
nosus, (a gesztenyében is) B. villosus, B. glandium, 
Balanobius crux, B. salicivorus, B. pyrrhoceras, An- 
thonomus variáns, A. rubi, A. inversus, A. pedicularuis, 
A. pomporum, A. rectirostris, Bradybatus v. subfascia- 
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tus, Brachonyx pineti, Elleschus scanicus, E. bipunc- 
tatus, Lygniodes enucleator. Szárazabb füveken há
lónkba kerülnek: Tychius quinquaepunctatus, T. po- 
lylineatus, T. bicolor, T. var. medicaginis, T. junceus, 
T. meliloti, T. picirostris, T. cuprifer, Sibinia cana, 
S. viscariae. Az ugróképességgel bíró Orchestes quer- 
cus, O. pilosus, O. tagi, O. salicis, O. stigma, O. po- 
puli, és a ritka O. lonicerae szintén mecseki lakók, 
a Rhamphus pulicarius pedig némely helyeken a szilva
fákon ezer számban jelenik meg. Szárazabb réteken, 
különösen napos hegyoldalon: Mecinus collaris, M. 
pyraster, a szép M. janthinus; Gymnetron labile, 
G. rostellum, a Verbascum és Linaria növényeken G. 
tetrum, G. antirrhini, G. melas, G. netum és G. lina- 
riae gyűjthetők. Az erdőkben növő harangvirágban 
(Campanula) a jellemző Miarus tuscopubens, M. lon- 
girostris és M. campanulae foglalnak helyet, — Kü
lönféle növényeken, de főleg Verbascum-okon lelhe
tők: Cionus tuberculosus, C. scrophulariae, C. hortu- 
lanus, C. Olivieri, C. fraxini, Nanophyes globulus, 
N. gracilis és N. marmoratus. — A most következő 
fajok főképpen gyümölcsfákon élnek s azokon némely 
esztendőben igen érzékeny károkat okoznak. Más 
részük a hereföldeken tenyészik s ott is észrevehető 
károkat okoz; csak igen kevés része él a fenyőfán és 
ott a csúcshajtásokban garázdálkodik. Ide tartoznak: 
Magdalis phlegmatica, M. ruta, M. frontális, M. ar- 
migera, M. cerasi, M. exarata, a ritka M. barbicornis, 
(Viertl) M. ruticornis, M. flavicornis, és az Apion ge
nus légiója, melyből kiemelendők: Apion sulcifrons, 
A. contluens, A. onpordi, A. carduorum, A. penetrans, 
A. genistae, A. pomonac, A. craccae, A. aeneum, A. 
Buddebergi, (felette ritka) A. frumentarium, A. gra- 
cilipes, (igen ritka) A. Sundevalli, A. pisi, A. puncti- 
gerum, A. ervi, A. elegantulum, A. astragali, A. me
liloti, A. columbinum. Az eszelények közül a Me
csekben Rhynchites betulae, Rh. Mannerheimi, Rh. 
praeustus, Rh. sericeus, Rh. germanicus, Rh. aequa- 
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tus, Rh. aethiops, Rh. hungaricus, (a vadrózsán), 
Rh. auratus, Rh. Bacchus és a jellemző, különben 
Dalmáciában otthonos, Rh. giganteus. — A nyárfa- 
eszelény Byctiscus populi és a nyirfaeszelény B. be- 
tulae nem ritka jelenségek. Mogyorófákon pusztíta
nak: Attelabus nitens és a bizarr alakú Apoderus 
coryli.

A Nemonychidae csoportból a pipacs virágaiban 
található a Nemonyx lepturoides.

Következnek a szúfélék: Ipidae csoportjai. Ezen 
bogarak a fában és fakérgekben élnek, ritkán talál
juk őket vékonyabb hajtásokon a fabélben s igy nem 
a hálóval, hanem a vésővel és a rovarszitával gyüj- 
tetnek. Minthogy a Mecsek legnagyobbrészt lomber
dővel, itt-ott fenyves csoportokkal borított, e bogár
csapat fajai itt nagy mennyiségben lelhetők. Nincsen 
fa, vagy bokor, melyben egyik-másik faj ne élős- 
ködnék s így az erdészek természetesen nagy ellen
ségei ezen titokban pusztító, bogárkáknak. Ezen ok
ból érdemes a Mecsekben élő szúfélék teljes felso
rolása, mint következik: Eccoptogaster scolytus, 
(tölgy, cser) E. rugulosus, E. multistriatus, (főképpen 
a szilfában,) Ploeophthorus rhododactylus, (egy péld, 
Mecsekszabolcsról) Hylesinus fraxini, (kőrisfában) 
Pteleobius vittatus, P. Kraatzi, Hylastinus obscurus, 
(Viertl) Hylastes cunicularius, H. angustatus, var. 
attenuatus, H. palliatus, (erdei fenyőben), Cryphalus 
fagi, (bükkfában) Pityogenes quadridens, (Viertl) 
Ips sexdentatus, I. acuminatus, I. proximus, (felette 
ritka) I. laricis, I. suturalis, Taphrorychus bicolor, 
T. villifrons, (Viertl) Xylocleptes bispinus, Dryocoe- 
tes villosus, Xyleborus saxeseni, X. dryographus, X. 
mongraphus, Xyloterus lineatus. Ez utóbbi 14 főleg 
a fenyő félékben pusztít; végre a Platypus cylindrus 
vén tölgyfák kérgében él,

A szarvasbogárfélék Lucanidae csoportjáról már 
föntebb tettem említést. Itt még csak a Synodendron 
cylindricum-ot kell felemlítenem, mely különben a 
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délvidéki magas hegyek lakója s a Mecsekben Viertl 
által egy példányban találtatott.

A Scarabaeidae csoport is szépen van a Mecsek
ben képviselve. Kövek alatt találjuk a rücskös Trox 
hispidus és T. scaber fajokat. — Rhyssemus asper, 
Pleurophorus caesus és Oxyomus silvestris nem ritkák, 
az Aphodius genus pedig a legelőkön, különösen friss 
marhatrágyában, felette érdekes fajokban bővelkedik. 
Ezekből a következőket érdemes felsorolni: Aphodius 
erraticus, A. fossor, A. sulcatus, (igen ritka) A. 
corvinus, (Viertl) A. merdarius, A. quadriguttatus, 
A. melanostictus, A. inquinatus, A. obliteratus, 
(Viertl) A. prodromus, A. satellitius, A. rufipes, 
Heptaulacus testudinarius (ritka). Mintegy 35 évvel 
ezelőtt a mecsekszabolcsi erdőségek „Szarvasnóta" 
dűlőjében egy pár Bolboceras unicorne fajt találtam 
őzhulladék alatt. Ez igen fontos lelet a Mecsekre 
nézve, mivel ez a faj eddig csak délfranciországból 
volt ismeretes. — Nyári estéken a szabadban lámpa
fényre repül az Odontaeus armiger; más módon ezt 
az érdekes kis bogarat itt még nem gyűjtöttem. A 
turony: Geotrupes genusból előfordulnak: G. muta- 
tor, G. stercorarius, G. stercorosus, G. vernalis, var. 
autumnalis. A nagyfejű csánk: Lethrus apterus agya
gos lejtőkön lukakban tartózkodik. Emberi és állati 
hulladékokban a galacsárokból csak Gymnopleurus 
canthanrus és Sisyphus Schafferi találhatók, ezek is 
csak korlátolt számban. A marhatrágyában élnek to
vábbá: Oniticellus fulvus, Onthophagus amyntas, 
O. taurus, O. ovatus, O. lemur, O. vacca, Caccobius 
Schreberi és az orrszarvú fekete trágyabogár: Copris 
lunaris. —- A cserebogárfélékből a közönséges csere
bogáron kívül találhatók: Maiadéra holosericea, Rhi- 
zotrogus aequinoctialis, R. vernus, Rh. aestivus, Rh. 
pilicollis, (Viertl) Amphimallus solstitalis, A. assimi- 
lis, Hoplia praticola, H. flavipes (virágzó galagonyán) 
Anisoplia segetum, A. austriaca, A. graminivora, A. 
cyathigera, A. lata, Valgus hemipterus, Osmoderma 
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eremita, Gnorimus variabilis, G. nobilis, Trichius 
fasciatus, Tropinota hirta, T. squalida, Oxythyrea fu- 
nesta. — A Mecsek szépségei közé tartoznak a di- 
szélyek: Cetoniae, melyek közül igen közönséges az 
aranyos diszély, Cetonia aurata, mely nyáron az er- 
nyős virágokon, különösen a bodzavirágon néha ezer 
számra jelenik meg. Egy szép válfaja, az a. piligera 
ibolyaszínü torjával csak ritkán, de évenkint talál
ható. A nagy, sötét bronzbarna Liocola marmorata 
igen ritkán kapható. Az öreg erdők dísze, a szép 
aranyzöld nagy Potosia aeruginosa ma már ritkaság 
a Mecsekben s az öreg lomberdők letárolásával las
san el fog tűnni, míg a hozzá hasonló, de jóval ki
sebb. P. affinis még itt-ott vigan röpköd nyári meleg 
napokon. Fűzfákon még itt-ott látható a fának vala
mely sérüléséből kifolyó nedv körül a P. cuprea s en
nek válfaja a var. obscura. Egy ízben találtam itt a ty- 
pikus fajnál kisebb sötét bronzfényü a. Fiberi-t. A 
Potosia hungarica Carduus-on néha nem is ritka.

Az ernyővel gyűjthető bogárfajok száma a fel
soroltak után már csekély. Lombfák tavaszi hajtásai
ról kocolhatók az ernyőbe: Calosoma sycophanta 
(bábrabló ékény) és C. inquisitor, ez utóbbi a. coeru- 
leum válfajával. Az előbbi a Mecsekben nem gyakori 
s csak hernyós években találhatjuk korlátolt számban, 
mert az utóbbival együtt e szép bogarak fáradhatatlan 
hernyópusztítók. Ugyanilyen jótékony a korhadt fák 
tövében tanyázó Cychrus rostratus is, mely azonban 
csak éjjel rándul ki rablásra. Hernyópusztító még a 
lombfákról ernyővel gyűjthető Xyloderpa 4-punc- 
tata is.

Minthogy a hálóval gyűjthető fajok nagy része 
ernyővel is gyűjthető s mivel amazokat már felso
roltam áttérek a szakrovarász legfontosabb eszközére 
a rostára, mellyel a törmelékekben, korhadékokban, 
mohában, fahéjak alatt, vagy száraz lomb alatt élő 
apró, de legérdekesebb fajokat gyűjtjük. Az így gyűj
tött nevezetességek a Mecsekben szép számmal van- 
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nak s ezen felsorolásnál csupán a jellemző fajokra 
kell szorítkoznom. Systematikus sorrendben ezek a 
következők: Notiophilus substriatus, Lorocera pilicor- 
rtis, Bembidion decorum, B. dalmatinum, Tachys 
bisulcatus, Patrobus excevatus, Ptoerostichus diligens, 
Pt. hungaricus, (Viertl) Agonum var. autsriacum, 
Microlestes var. escorialensis, Drypta dentata, Rhy- 
sodes Germari, Acrolocha striata, Ömalium cinnamo- 
meum, Acrognathus mandibularis, Oxytelus Saulcyi, 
Bledius dissimilis, Stenus fossulatus, Stenus incanus, 
St. Argus, Lathrobium filiforme, Xantholinus decorus, 
Philonthus rulimanus, Ph. exiguus, ('Viertl) Staphy- 
linus latebricola, Emus hirtus, Quedius tristis, Vel
leius dilatatus, Acylophorus glaberrimus, (Viertl) 
Mycetoporus elegáns, M. imperialis, M. Brucki, Lam- 
prinodes saginatus, (Viertl) Dinopsis erosa, Leptusa 
piaceata, Euryusa sinuata, (Viertl) Atheta excisa, A. 
paradoxa, A. episcopalis Bernhauer, (uj faj) Callice- 
rus Kaufmanni, Zyras Hampei, Iliobates Merkli, 
(Viertl) Platyola fusicornis, Aleochara rufitarsis, 
(Viertl) Trimium carpathicum, (Viertl) Euplectus 
bescidicus, Batrisodes Delaportei, Brachygluta Lete- 
bvrei, Bythinus acutangulus, Claviger longicornis, 
Euthia scydmaenoides, Neuraphes latitans, (Viertl) 
N. ornatus, Catops nitidicollis, Calyptomerus dubius, 
(Viertl) Ptenidium Brisouti, Ptiliolum croaticum, 
Trichopteryx Montandoni, Scaphosoma subalpinum, 
Epierus italicus, Hetaerius terrugineus, Bacanius So- 
liman, Cercyon?, (még le nem irt új faj), Danacaea 
opulenta, (Viertl) Ipidia 4-maculata, Glischrochilus 
Olivieri, Pediacus depressus, Coenoscelis ferruginea, 
Grobbenia fimetarii, Atomaria Attila, Triplax pyg- 
maea, Cartodere Argus, Corticaria lapponica, Sphin- 
dus dubius, Cis coluber, Colydium fililorme, Aulo- 
nium ruficorne, Diodesma subterranea, Langelandia 
anophthalma, Anommatus 12-striatus, Orphilus niger, 
Ptinus villiger, Pt. Edmundi, Anobium rufipes, 
(Viertl) Ochina Latreillei, (Viertl) Rhinosimus viri- 
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dipennis, (Viertl) Serropalpus biarbatus, Melandrya 
dubia, (Viertl) Scaphidema matellicum, Pentaphyl- 
lus testaceus, Tribolium madens, Alphitobias piceus, 
Anthracias conutus, Laena Ormayi, Pseudotyphlus 
pilumnus, Orthochaetes setiger, Eremotes porcatus, E. 
reflexus.

Ezek lennének a rostával gyűjthető nevezetesebb 
mecseki fajok.

Végre fel kell még említenem a pincékben vagy 
raktárakban élő Sphodrus leucophthalmus, Blaps 
lethiféra, B. mortisaga, B. abbreviata és a szabadban 
lépten-nyomon található Gnaptor spinimnus fajokat.

A felsoroltakból csak egy általános képet alkot
hatunk magunknak a Mecsek bogárvilágáról s már 
ebből is láthatjuk e vidék bogárfaunájának gazdagsá
gát és változatosságát.

Az elnevezések az 1906-ban Heyden, Reitter és 
Weise által kiadott „Catalogus Coleopterorum Eu
rópáé“ mű után vannak felsorolva; azon fajoknál 
pedig, melyeket én a Mecsekben nem találtam, de 
Viertl az előljelzett munkában felemlít, a gyűjtő ne
vét zárjelbe tettem. Ezekért tehát a felelősséget nem 
vállalhatom el, noha más tekintetben boldogult 
Viertl barátom munkáját megbizhatónak tartom. — 
Pécs és Baranyamegye kimerítő bogár faunáját már 
megírtam s nemsokára más helyen közölni fogom.
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A Hochalmspitze.

Irta: Dr. SERÉNYI JENŐ.

Mindig közelebb jött a nyár és én még mindig 
nem tudtam hova menjek. A válaszút oly nehéz volt. 
Kiterítgettem magam előtt azt a térképet, — amelyi
ken a Keleti Alpok hosszú sora húzódik és titkos re
ménységgel, vágyódva olvasgattam sok ismeretlen 
soh'sem látott csúcs nevét. De ki tudja nem láttam-e 
már őket valahol, — amikor fenn állottam alko
nyaikor az Ortler széles platóján, a Königsspitze le
gendás ormán, vagy a Cimone della Pala felhőkbe 
kúszó obeliszkjén? Ismeretlenek voltak mégis előt
tem — mint az előtt, aki a vasúti kocsi ablakából pil
lantja meg őket, lelkében megrögződik a kép, a pil
lanat úrrá lesz fölötte, de az emlék lassan szerte
foszlik nyomtalanúl. Nem, — ezerszer nem így aka
rom ismerni én a csúcsokat; tíz esztendős múlt köt a 
hegyekhez, életem és ifjúságom legszebb éveit töl
töttem közöttük. Egészen más nyomokon indúltam el 
s bár rögös és nehéz útam, — letérni nem kívánok 
róla sohasem.

Társaimtól különváltan útaztam Grázon át Mar- 
burgba, ahol velük találkoznom kellett. Mintegy két 
órával előbb jöttem éjszaka 11-kor s a várócsarnok 
kemény padján pihentem egész napos útazásom fá
radtságát. Csukott szemekkel álmodoztam a jég
hegyekről, — amelyeket idén csak a messzi távolból 
fogok szemlélgetni, — mert Laufer István és Kátai 
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Ernő barátaim a Dolomitokba készültek. Egyedül 
pedig jégtúrára nem megyek . , . Holnap a Zwöl- 
ferkofel alatt leszünk a Zsigmondy-hüttében, az
után jön az Elfér, Zinne stb . . . sorban kavarogtak 
fejemben a Dolomitok, mindig visszatérve ahhoz a 
gondolathoz, milyen szépek lesznek onnan a jéghe
gyek.

Végre megérkezik a vonat s utána nemsokára 
nehéz lépések konganak a köveken. Barátaim jöttek 
s még nagyobb örömöt okoztak, mikor kijelentették,
— „nem megyünk a Dolomitokba, hanem jégtúrákra."
— A nehéz dolomittúrák a kapott hírek szerint 
ugyanis kivihetetlenek voltak, mert a folytonos ha
vazások és esőzések miatt a falak, amelyeken csak 
mászócipővel lehet mozogni, el voltak jegesedve. 
Előttünk feküdt tehát ismét a Keleti Alpok térképe 
s néhány percnyi vita után — túránk első céljául ki 
volt jelölve a Hochalmspitze.

Az 1913. év abnormis időjárására vezethető visz- 
sza, hogy oly kevés hegymászót, — általában túristát 
láttunk a vonaton és az egyes kirándulási gócponto
kon. — Villachban máskor tülekednek az útasok a 
reggeliző asztal körül, mindenütt csákányos, köteles, 
manchesteres csoportok mozognak. Ma augusztusban, 
az évad közepén itt csönd és nyugalom honolt. Ilyen 
volt az élet tovább Dölsachban, Lienzben és Spital- 
ban is, ahol kiszállottunk.

Gyönyörű időben kocsiztunk be Seebodenbe, 
amely a regényes Milstáttersee partján fekszik, ahol 
kalandos kutatások után feltaláltuk Delmár Valter 
barátunkat. Illetve nemhogy feltaláltuk, hanem fel
ráztuk villájukban mély álmából s ő azt sem tudta 
meglepetésében, honnan termett eléje a három ma
gyar jó barát. Délután Valter barátunk autóján elrö
pített Gmündbe, valódi bravúrral és merészséggel 
hajtván a kanyargós országúton 65 sőt olykor 72 
kilométeres sebességgel. — Annál lassabban jutot
tunk azután Gmündből Pflügelhofba a póstakocsin, 
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ahonnan tovább már csak ösvény vezet a Hochalm- 
spitze alá.

A délelőtti szép idő elborúlt. Már a postakocsin 
utol ért az eső, mely hol szakadt, hol meg szemzett 
A vadregényes Maitatai így sokat vesztett szépségé
ből, — bár megkapó látványt nyújtottak a szikla
falakon sok helyütt leomló, porrá szétzúzodó vízesé
sek, — a völgy mélyén pedig a tomboló patak ör
vénylő habjaival. — Különösen mély benyomást tesz 
a vándorra a Maitatai felső része, mely az u. n. 
Hochsteg mellett fekszik. így nevezik az útnak egy 
darabját. Mély szakadékok között kékesen habzik 
mennydörgésszerű robajjal a víz. Egy hídon kellett 
itt átmennünk. Szomorú eseményekről beszéltek az 
ott levő emberek. Néhány nap előtt egy fiatal ember 
zuhant be a patakba horgászás közben, — azt kutat
ták, keresték mindenfelé és várták mikor veti a híd 
alatt levő örvénybe a víz a testet, ahonnan kiemel
hetik.

Az eső egyre zuhogott. Senki sem tartott felfelé, 
mi egyedül ballagtunk jó kedvvel és nehéz hátizsá
kokkal a Gmündenhütte felé. Esököpönyegeinkben 
olyanok voltunk, mint a mesebeli hegyimanók, — s 
kezdetben még vígan fogtuk fel a helyzetet. Amikor 
azonban már lassan kezdtek a kecskeszőr harisnyák 
is átázni és a víz kezdett behatolni a ruha alá, olyan 
„nemtörődöm“ hangulat vett erőt rajtunk. Beléptünk 
a pocsolyákba, nem toltuk félre a fenyők lehajtó 
ágait, a vizes bokrokat, hanem egyhangú menete
lésben siettünk fel a Gmündenhüttéhez — feladva 
tervünket, hogy még ma elérjük a Villacherhüttét, — 
mert vágytunk barátságos, kedves hajlék után, ahol 
az egyszerűség és szívesség az úr. Félötkor elértük 
célunkat és a Gmündenhüttében valóban megtalál
tuk a kedves hegymászó tanyát.

Aki végignéz azokon a hosszú, szinte végtelennek 
tűnő füves hegyoldalakon, amelyek a jéghegyek kö
zelében, mintegy azok előőrseit képezik, — sóhajtva 
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és borzongva gondol arra, hogy bizony ezeken a fü
ves, lankás oldalakon végig fel kell menni. Ott jó ma
gasan, már a fenyőrégió felett, látszik egy-egy alm 
(hegyi gunyhó), mellette újabb völgy nyílik a jég 
felé, a felett megint egy völgy s igy a völgyek egész 
sorozata fekszik egymás fölött, nyílik egymásból, míg 
végül fehéren, kristálytisztán ott áll a túra célja.

Mi is, — hogy úgy mondjam bánatos pillantá
sokkal méregettük a velünk szemben felszökő Gams- 
nock fenyvesekkel benőtt magas oldalát másnap, 
amikor reggel ködös időben elindúltunk a Villacher
hütte felé. — A szerpentines ösvény eléggé kitaposott 
volt s így a menedékház látogatottnak látszik.

A hosszú hegyoldal is hamarább véget ér mint 
gondolnék. A völgy minden lépésnél mélyebben alat
tunk marad s már kezdünk belátni a szembenfekvő 
kőgörgeteges völgyekbe, ahol a vegetációnak semmi 
nyoma sincs. Másfélórás gyaloglás után az Anne- 
mann Alm (1624. m.) alatt pihenünk meg, azután 
nyugatnak fordulunk, átkelünk a Gamsnock észak
nyugati oldalára, hol már elcsenevészesedik az erdő 
is, mindig ritkúl és csak néhány törpefenyő áll az 
Ochsenhütte előtt, amely szintén alm és nem mene
dékház. Magasan fennt fekszik még a Villacherhütte, 
de már látszik. Egy morénakúpon áll s rám az elha- 
gyatottság benyomását tette. Lehet, hogy a borús, kö
dös idő is hozzájárúlt e nyomott hangulatú képhez. 
A háttérből nem látszott semmi, csak néha bukkant 
ki egy-egy gránitos sziklájú, fekete kőzetü csúcs, 
hogy hamarosan visszaburkolódzék az ismeretlen
ségbe.

Valóban ismeretlenek voltak még előttem. Nem 
készültem e túrára — nem tudtam egy környező 
csúcs nevét sem úgy, hogy a térképre ne tekintsek, 
nem ismertem hegymászói történetüket 8 meg kell 
vallanom, első eset volt életemben — nem ismertem 
a Hochalmspitzét sem. És most itt voltam alatta.
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II.
A Villacherhüttében egy teljes napot töltöttünk, 

annál az egyszerű oknál fogva, mert egész nap zu
hogott az eső, óriási volt a köd és fütyölt a szél. 
Olyan megszokott — az idei évadhoz való augusztusi 
napunk volt. És mégis jól éreztük magunkat. A kis 
menedékháznak rajtunk kívül csak egy lakója volt 
— egy nő, aki menedékházőr, szakács, szobaleány 
volt, aki örült, hogy megint embereket látott, aki le
ment az Ochsenhüttébe, ami oda s vissza két órai já
rást tett ki, hogy tejet hozzon nekünk reggelire, aki 
citerázott és énekelt, csakhogy jól érezzük magunkat. 
A Villacherhütte amellett egy tipikus, magas hegy
mászói menedékház volt. Két kis szobából áll; az 
egyik a háló, matracokkal és lószőrtakaróval, — a 
másik a nappali szoba, ahol egy kemény asztal, kö
rülötte padokkal, a takaréktüzhely és még két fekvő
hely alkotja az egész berendezést.

Ritkán láttam oly sűrű és fekete nehéz felhőket, 
mint augusztus 22-én, amikor reggel hat órakor út
nak indultunk. Még a szél ereje sem tudta őket meg
mozgatni, olyan mélyen ereszkedtek alá a völgyekbe, 
oly erősen tartották őket a csúcsok. Láthatatlan volt 
a Sonnblik és Goldbergcsoport is, a szél pedig foly
ton a Hochalmkees felől hozta a ködöt és felhőket, 
melyek őrülten vágtattak le a törmelékhalmokon. 
Micsoda idő, micsoda orkán és micsoda új hó lehet 
odafönn? Ez volt mindhármunk gondolata.

Induláskor esett az eső. Nehéz, fáradt csöppek 
hullottak. Piros festékkel jelzett út visz balra a pa
takon és törmelékhalmazon a Vordere Schwarz
schneid alá a glecserig. Az emelkedés nem túl ne
héz, az ösvény eléggé taposott. Itt már dara húll és 
nem eső. Egy órai menetelés után elérjük a glecsert, 
melyen friss hó fekszik. A napok óta tartó havazások 
meglátszanak rajta.

Fárasztó hótaposás vette kezdetét. Ebben Kátai 
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Ernő barátom járt elől jó példával. Néha láthatók 
voltak a két nap előtti nyomok, — amikor egy öttagú 
társaság járt a csúcson, — de ezeket a nyomokat is 
a legtöbb helyen befútta a szél. Vigyáznunk is kel
lett nagyon amellett, nehogy áttévedjünk a Preiml- 
scharte felé vezető nyomokra, mert akkor nem egy
hamar jutottunk volna föl a Hochalmspitzére, Állan
dóan figyeltük tehát az iránytűt és a térképet és így 
vettük be lépésről-lépésre a glecsert. Lefelé egészen 
jól láttunk, mert erre ritka volt a köd széle. Szürkés 
fehér megvilágításban sajátságosan fénylett a jégár 
odalent jégtöréseivel. — Idefönt azonban hatalmas 
volt a vihar. Arcunkba, szemünkbe szórta a havat és 
darát, főleg jobb oldalról. — Valóságos téli túra volt 
a mai. Felvettük hósapkáinkat is csakhogy védekez
zünk a csipős szél ellen, mely marta arcunkat, sze
münket és olykor megborzongatott.

Csak akkor tudtuk megállapítani, hogy milyen 
magasan járunk már a glecseren, amikor a szél szét
tépte a felhő és ködtengert. Fantasztikus tornyok tűn
nek fel baloldalt a gerincen, — olyanok mint a kul
túra kezdetén élő népek bálványai, kőbe faragott 
fétisei. A Steinerne Mandl tornyai azok, — amelyek 
a Hochalmspitze délnyugati gerincén fekszenek. — 
Még most felettünk vannak, — rajtuk mint az orgona
sípokon át zúg felénk a szél: elég és ne tovább! To
vább megyünk — és szinte halljuk a keserű nevetést 
a vihar fütyülésében, hogy az intelem hatástalan ma
radt.

Folyton emelkedünk a glecseren s annak déli ol
dalán haladunk. Az idő javulóban van, bár még ha
vazik és tart a vihar. Szét van kergetve egy időre a 
köd és felhőtenger, amelyből kibukkan a Hochalm- 
spitze havas orma. Ez most újabb irányunk. Kerek 
jégtöbröket, behavazott szakadékokat kell kikerülnünk. 
A csákány folyton munkában van. Keressük a szilárd 
talajt, mélyen a hóba szúrkálva kémlelünk az alat
tomos rianások után. Végre sikerűi ezeken is átjut
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nunk és kikapaszkodhatunk a keskeny hógerincre, 
amely a Hochalmspitze havas orma és a Gross Elend
kopf között fekszik. Ezen a firngerincen balra ka
nyarodva rövid idő múlva elérjük a legmagasabb 
pontot, amelyről már csak lefelé visz másik oldalt 
az út. Délelőtt fél 11 óra volt. Számításaink, a tér
kép és a kalauzkönyvek bizonyságai szerint fennt kel
lett államink a csúcs „havas" ormán.

A Hochalmspitzének kettős orma van. A „havas 
orom“ 3345 méter, a „száraz orom“ 3355 m. magas. 
A leírások szerint csak egy kb. 30 m. hosszú, de igen 
keskeny firnél választja el őket egymástól, amelyen 
gyakorlottabb hegymászók könnyen, bár óvatossággal 
átkerülhetnek. Bármennyire meg voltunk ennek igaz
ságáról győződve nem folytattuk a „havas" oromról 
tovább húzódó firngerincet. A köd ismét oly sűrű 
volt, hogy egyáltalában nem láttunk semmit, — még 
a firngerinc folytatását sem. Azon a néhány méte
ren pedig ameddig átláthattuk az útat, hópárkányok 
függtek. A szél is erős volt s bár jó negyedórát vá
rakoztunk, az idő javulni egyáltalában nem akart. Bi
zonytalan útra itt a gerincen vállalkozni nem lehetett.

Lejöttünk tehát ismét a csorbába. Itt újra tana
kodtunk, hogy merre fordúljunk. Kátai Ernő minden
áron a Gross Elendkopfon át a Hannoverhüttébe 
akart jutni s bejárni az Arnoldútat. Bár a túra igen 
csábítónak ígérkezett s már elindúltunk a Gross 
Elendkopf felé, utóbb megint letettünk tervünk kivi
teléről, mert a ködben szinte függőleges letörésekkel 
szakadt le a gerinc és a Gross Elendkopf a Winkel
kees felé. Pedig erre kellett volna leereszkednünk. 
Győzött a belátás, hogy ilyen időben teljesen bizony
talan úton követendő túrát abba kell hagynunk s 
visszamentünk újból a csorbába.

Még itt állottunk csákányainkra támaszkodva, 
lehangoltan bámulva a köd csalékony iátékát, mikor 
hirtelen szélroham támadt, felkapta a kavargó szürke 
semmiséget és pillanatra sugárözönben friss hóval
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beporozva ragyogva tört fel előttünk a Hochalm- 
spitze legmagasabbik orma. Csak egy pillanatra és 
szemünkbe újra kigyulladt a fény, hangtalan lelkünk 
örömbe tört ki és lenyűgözve állottunk a tünemény 
előtt. Azután újra köd jött, — szürke, fekete, lát
hatatlanná takaró köd. Régi nyomainkon ereszked
tünk visszafelé. Mélyen bevágódtak azok a friss, puha 
hóba és igen fárasztó volt a menetelés. Kitekintettünk 
a délnyugati gerincre, ahol jobb és kényelmesebb 
utat reméltünk s ott befútt, fagvott nyomokat pil
lantottunk meg. Rátértünk tehát mi is a gerincre s 
mikor mélyen lent a völgyben a Westliche Tripplkees- 
ben észrevettük a D. u. Ö. A. V. giesseni osztályának 
csinos, szép menedékázát, melyről tudtuk, hogy meg
nyitás előtt áll, készen voltunk új tervünkkel, hogy 
ide ereszkedünk le.

A délnyugati gerinc látszólag enyhén és simán 
vezet a Steinerne Mandelig, amelyről már előbb is 
volt szó. Csak látszólag, — mert a középső sziklás 
kiemelkedésben bizony jó meredeken letörik. Mi ezt 
balra kerültük meg s egy kis hófalon, melyet bi
zonytalanná tett a már megpuhult hó, leereszkedtünk 
az alsó egyenletes gerinc folytatásra. Ugyanígy csa
latkoztunk gerincünkben a Steinerne Mandel előtt 
is. A köd még nem oszlott el s úgy tűnt fel előttünk 
jobbról a gerinc, mintha enyhén lejtene a Tripplkees 
felé. Már előre kiszemeltük a lejtőket, amelyeken 
gyorsan leszánkózhatunk végig a glecseren. Elhagy
tuk tehát a délnyugati gerincet, s egy kis homorulatba 
gyorsan lesiklottunk. Itt azután nagy csalódás ért. 
Látszólag egybeforrott gerincünk a glecserrel, de az 
egész látszólagosságot a köd okozta, — mert eltűn
tette a térbeli különbségeket, úgy hogy ami előttünk 
volt azt megnagyította, a távolabbit pedig közelebb 
hozta. A glecser vagy száz méterrel, ha nem többel 
feküdt alattunk és függőleges sziklafalak szakadtak 
1e hozzája.

Kellemetlen oldalmászás vette most kezdetét,
8 
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hogy bejussunk a Steinerne Mandel alá. Hóval fö
dött sziklalapok között, melyek réseit jég tömte el, 
másztunk igen nagy óvatossággal tovább. Egészen téli, 
tátrai jellegű volt ez a sziklamászás, csakhogy most 
már az idő is kezdett kiderülni, a nap is kisütött és 
igen melegünk volt. Hosszadalmas kapaszkodás után 
végre egy szűk vályúhoz értünk már egészen a Stei
nerne Mandel közelében, ahol elég nehéz mászás
sal ereszkedtünk le a glecser puha havára. Ruhánk 
átnedvesedett, mert egy sziklalapon csak tapadva 
lehet lejebb jutni, — oly fogás szegény volt. De végre 
mégis elértük a havat s innen nem játszott tovább 
semmi akadály.

A nap már teljes pompájában ragyogott, — tű
zött és melegített. Eltűnt a köd nyomtalanúl, a vihar 
szele sem búgott. Széles palástként terűit el alattunk 
a Triplkees enyhe körvonalaival, a háttérben pedig 
kibontakoznak a Reisseck, Tristenspitze, Zauberer
nock tátrai alakulatokkal bíró csúcsai. Oly kedvünk 
volna őket is felkeresni, — ha el nem riasztana az a 
rengeteg hosszúnak és fáradtságosnak látszó lejtő, 
mely hozzájuk felvezet. Lent a Giessnerhütte integet 
— mi azonban még tanácstalanúl állunk, lemenjünk-e 
vagy pedig a Lassacherschartán átkeljünk a Winkel- 
keesbe, ahonnan szintén eljuthatnák még ma a Han
noverhüttébe. Az igaz, hogy az átkelés igen sokáig 
tartana, de legalább közel lennénk az Ankogelhez, 
amelynek megmászása szintén programmunkban volt.

Most ez egyszer a menedékház győzött. A Giess
nerhütte oly kedvesnek látszott, hogy sokkal nagyobb 
vonzerőt gyakorolt ránk mint a távoli Ankogel, ame
lyet nem is láttunk még.

A Steinerne Mandel alatt a glecser puha hava 
óvatosságra intett. A lejtő itt 50—60 °/o-os lehet s a 
laza hó a lecsúszással fenyegetett. Minthogy az sem 
látszott kizártnak, hogy akár a hegyszakadék, akár a 
rianások csak felületesen vannak friss hóval beta
karva és fel nem ismerhetők, hatalmas szikladarabo
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kat hengerítettünk le a lejtőn, hogy lesöpörjék a friss 
havat. Egész árkot vájtak ezek a glecserbe s alúl le- 
gyezőszerűen repült szét az omló hó. Az árok alját 
régi, keményebb, ülepedett hó alkotta, amelybe lép
csőket rugdalva, kezdetben lassan és arccal a hó
nak, — lejebb pedig megfordúlva, sarkunkat mélyen 
a talajba eresztve jutottunk a glecser egészen enyhe 
részére, mely kivezetett a törmelékre.

Ameddig hónyelveket láttunk, addig kerültük a 
törmelékeket. Hosszan kurjongattunk a menedékház 
felé, mely folyvást nagyobbodott s láthatók voltak a 
sürgő-forgó emberek, akik javítottak és kopácsoltak 
rajta.

Végre a hónyelveknek és a törmeléknek is eljutot
tunk a végére, s beléptünk a Giessnerhüttébe. Igaz, 
őszinte barátsággal fogadtak bennünket, — mert mi 
voltunk az első alpinistái és idegen vendégei az új 
menedékháznak.

Amilyen viharosnak, veszedelmesnek és izgató- 
nak indúlt ez a mai nap, — olyan csöndes, nyugodt 
és szép volt a befejezése. A felhőtlen ég acélkék szí
nével, az ezüstös fehérségben tündöklő glecser, a le
nyugvó nap aranypírjával a bearanyozott Hochalm- 
spitzén elragadóan fönséges volt. Enyém volt most ő 
— egy ismét a sok közül!

Nem volt oly mindennapi túra — amilyenhez az 
átlag emberek hozzá vannak szokva. Nem vitt ösvény 
egészen aljába s nem lehetett megcsinálni egy nap 
alatt. — Nem lehetett vele összekapcsolni a csúcsok 
seregét, — csak érte, önmagáért kellett küzdeni. 
Napokig tartott míg feljutottunk rá s tudtam, naook 
kellenek míg eltávozhatok alóla s más hegycsoportba 
juthatok. — Vájjon veszítettem-e azalatt valamit 
amíg lent a völgyekben vándoroltam s nem ütöttem 
helyette tanyát oly hegyvidéken, ahol mindennanra 
niás és más csúcs esett volna el? Nem, semmit sem 
vesztettem. — A Hochalmspitzére néztem, mely ne-

8+ 
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mesen, egyedül állott s olyan volt, mint akiről az 
életben azt mondják, hogy egyéniség!

Ez a hegy megérdemelte azt, hogy e vidéken, 
mely a nagy hegymászó forgalomtól már távolabb 
esik, csupán önönmagáért keressem fel.

Ez a túra, a leáldozó nap hangulatos képével, 
megragadó nagyszerűségével mindig kedves, — min
dig ideális lesz előttem.
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Sarajevótól Banjalukáig.

Irta:  LAJOS GYULA.

Tulajdonképen úgy kellene címeznem, hogy: p. 
a, mert úgy is kezdhetném, mint a polgári iskolás höl
gyek a postscriptumot: Jaigazisvalamitmégelfeledtem, 
csakhogy akkor mindjárt az elején nem mondanék iga
zat, mert a magam részéről tavaly teljesen befejeztem 
a boszniai ügyet s hogy mégis visszatérek rá, annak 
magyarázatát talán a köznapi élet „Különfélék“ ro
vatából kiollózott adalékkal adhatnám meg legalkal
masabban.

Valahol, nem nagyon messze, de mégis a hegy
háton túl, volt egy jókedvű falusi pap. Valami délutá
non vendégei érkeztek, örült nekik s jól tartotta őket 
tehéntejjel fehérített kávéval. (Akkor ugyanis a te
henek még tehéntejet adtak.) Föle is volt a kávénak, 
zsirkarikás, bőrös föle. A vidám vendégsereg épen 
hogy belekóstolt a táplálkozás ártatlan örömeibe, ami
kor is új kocsi gördül be a kúria udvarába. — Zavar 
a konyhában. Elfogyott a tej. De hát falusi ember se
gít magán. Két csészére valót hogyne lehetne előte
remteni. Alighogy túlestek az első ijedtségen, már 
meg robog egy kocsi. Hanem most már igazán baj 
van. Jő is a hirnök s pihegve szól: uram nincs tejünk, 
egy csepp sincs.

— Sebaj! Julis!! eredj fejd meg hamar a Jám
bort.

— De nem lehet ám.
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— Már mér' ne lehetne, hisz itthon van.
— Itthon, itthon, de már az előbb is rúgott, hogy 

a két utolsó csészére valót kifejtem belőle.
Nos kedves jó uram, mint titkára szeretett Me

csek Egyesületünknek, jámborabb leszek, mint az 
iménti Jámbor, de csak most az egyszer, a jövőre 
nézve már nem állok jót semmiért.

Rövid emlitést tettem már a múlt évi boszniai 
útleírásban a Sarajevo—Jajce—Banjaluka—Zágrábi 
útirányról, mint amely egyike a legérdekesebbeknek.

Erről kell ez utóiratban beszámolnom.
Indulás Sarajevótól reggel 6 óra 25 perckor ra

gyogó szép júliusi napon, amiből rögtön kiviláglik, 
hogy nem az idei nyáron esett meg, amelyen a napsu
garak Greenwichtöl Árpádig s onnan le Cattaróig 
egész nyáron át elázott vizesen lógtak le az égről.

Lasváig, ahol a vonal Bród és Jajce-felé ágazik 
el, a megszokott bosnyák zeg-zugos hegyszorosokban 
kattog a kis vasút. Kész csoda, hogy egyik-másik he
lyen rá nem hibáz a lukra, amelyikbe bele kell bújnia. 
A vidék már annyira ismerős, hogy könyv nélkül tu
dom, merre bujkál a Boszna, hol fogom látni a tartá- 
nyos nadrágban feszelgö pályaőrt, s melyik a szoros, 
amelyben a sínek közé szorúlt az a szegény kis bos
nyák paripa, amelyiket piszkavassal kellett a fűtőnek 
a mozdony előtt kergetni, mig kiútat talált magának. 
De azért talán mégis ki-kinéztem volna az ablakon, ha 
titokzatos utitársaim le nem kötötték volna figyelme
met.

Már Sarajevóban, ahogy indulófélben búcsúz- 
kodtam kifelé a kocsiablakból, vettem észre, hogy a 
hátam mögött valakik járkálnak. Nyilván utitársak. 
Hátra se néztem, majd meglátom őket. Pedig dehogy 
láttam. Amint kiindultunk az állomásból s megcsinál
tam fészkemet, veszem észre, hogy a folyosónak, mely 
a kocsik közepén van, túloldalán szigorúan össze van 
gombolva s tetejébe gombostűkkel pontosan össze 
van tűzve az összehúzott függöny, mely amúgy is a 
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földig ér. Vájjon? — Egy mély, tömör, gordonka
zengésű férfihang bosnyákúl mesél valamit, de kinek? 
Hát persze hogy eltalálták. Ott kandikál ki a függöny 
alól egy pici lakktopán. Igaz, hogy ez lehet nyugat
európai lábon is, de mégis inkább törökös formája 
van. Csendes következtetéseimbe beleszól a kalauz. 
Tüzetesen körülvizsgálja a mecsek-egyesületi kedvez
mény-igazolványomat s neki fordúl a függönynek. No 
most rögtön megtudom, kik bujkálnak mögötte, mert 
a zord hivatalos közeg bizonyára leleplezi őket. Csa
lódás, óriási csalódás! A bosnisch-herczegovinische- 
landesbahn morc jegylukasztója halk, molim kísére
tében bedugja egy kis résen a kezét, de igazában oda 
se néz, elintézi dolgát s ugyanazon lukon visszadugja 
az ellenőrzött bilétákat. Hát kérem, ezt már nem lehet 
szó nélkül megállni. Intek neki a szemeimmel, hogy 
kik azok? Odasúgja, hogy egy — most bizony már 
nem tudom hovávaló — török pap a feleségével. Ezt 
már aztán nevezem úri diskréciónak.

Lasván túl egészen újfajta tájék. A jó ég tudja, 
hogy szedhetett ez a kis Bosznia annyi variációt ma
gára. Mindegyik vasúti vonalának önálló jellege van. 
Brod—Sarajevo, Sarajevo—Visegrad, Sarajevo—Mos
tar, Sarajevo—Jajce mintha egész más országok vol
nának, egyforma csak a természeti szépség, amely 
azonban mindenütt más-más formában nyilatkozik 
meg. A Bosna völgye nem hasonlít a Narentáéhoz, 
a Narentáé egész más, mint a Drináé, a Lasváé, mely
ben most megyünk. Jajce felé meg épen nem hasonlít 
egyikhez se. Eura egy család, melyben az összes gye
rekek mind másképen szépek,

Lasva állomásnál nyugat felé egy szűk bevágásba 
kanyarodik a vonat, amely észak felé mindinkább 
szélesedik s szép rétségre és szántóföldekre nyit ki
látást. Túlnan vonul az országút s imhol rajta a lehető 
legkedélyesebb hangulatban billeg egy mohamedán. 
Vonatunk ugyan nem jár Palma sarkon, de azért 
mégis idehallatszik egy-két melódia, mely a vidám 
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muzulmán kebelből szakad fel. Az elmaradhatatlan 
esernyő ez egyszer nagyon rosszul játsza a napernyő 
szerepét, mert mindenhova vet árnyékot csak a gaz
dájára nem, aki pedig nagyon buzgón tartja jó magasra 
a feje fölé, de még buzgóbban billenik ki minduntalan 
alóla. Úgy nézem soká ér haza, mert teljesen felesle
ges oldallépésekkel méregeti az út szélességét. Alig
hanem ő is kezdte belátni, hogy ez az utazás így na
gyon fáradságos, mert hirtelen elhatározással ke
resztbe feküdt az úton s nem is igen erőlködött, ké
nyelmes helyzetét elrongálni. Milyen jó is, hogy a Ko
rán tiltja az alkoholt, tessék csak elképzelni, mi tör
tént volna szegény igazhívő atyánkfiával, ha szabad 
lett volna szeszeset innia.

Igen alkoholellenes hangulatban — mert az igaz
hívő bukása nagyon esztétikátlan volt — közeledtem 
Travnik felé.

Az első benyomás rendkívül furcsa. Jobbra a 
vasúttól csupa fehér, új kőház, többnyire keskenyek és 
emeletesek, balra mind régi törökös épületek. Mintha 
egy öreg, viharvert bosnyák bugyogó egyik szárához 
egy új kukorica nadrágszárat varrtak volna. Itt az új 
nadrágszár helyén pusztított évekkel ezelőtt az olt- 
hatatlan tűz, mely a hegyoldalra ragasztott fecske- 
fészekházakat tövig leégette. Az állam építette fel 
aztán újra az egész városrészt és hosszúlejáratú köl
csönre adta át a leégetteknek. Az állítólag II. Tvartko 
által épített régi erősség romjai bizonyára csodál
kozva néznek le a jezsuita kollégiumra, kereskedelmi 
iskolára, meg a vasútra, mely középen szeli át a vá
rost. Aki eljut Travnikba nézze meg okvetlenül a 
Dervent kávéházban őrzött feketekávés csészét és po
harat, melyből a boldogult Rudolf trónörökösünk ivott. 
Igen szép művű dolgok. Megtekintésüket annyival is 
inkább ajánlom, mert én nem láttam őket.

Travniktól Jajcéig igen változatos vidéken visz 
a vonat, hol fogaskerekeken kapaszkodik a magasba, 
hol meg erősen fékezve csúszik le a völgyekbe. Min



Sarajevótól Banjalukáig 121

den fordulónál — van belőlük bőven — hol sziklás, 
hol erdős, hol hegyes, hol vizes, de mindig újabb meg
lepetések, az ember alig győzi őket számontartani.

Délután érkezünk Jajcére. Menetrendszerint egy 
pár perc múlva ott kell már lennünk s még mindig 
nem látni belőle semmit. De mégis, mintha a hegy 
mögött valami füstféle szállana ég felé. És csakugyan, 
még egy forduló s ott járunk már a nagykiterjedésü 
karbidgyárak teteje felett, ahol a vasút mellett zuhog 
le a mesterséges vízesés, melynek erejét a gyárak ér
tékesítik. Azt mondják rendkívül érdekes megnézni a 
gyárhelyiségek belsejét, de azért mégis elengedtem 
magamnak ezt a kétes élvezetet, mert láttam, hogy 
kavarog ki a gőz és a kellemetlenszagú fehér füst a 
gyártetőzeten levő fedeles nyílásokon. Nem, akkor 
már inkább csak menjünk odébb egy házzal s kocsi- 
kázzunk ki Jezeróba, mégis szebb a szabad természet 
akármiféle kincset érő gyárkomplexumnál.

Az állomásfőnök úr, fess ember még ma is, egy 
azok közül, aki annak okáért elhagyta apját, anyját 
s cs. kir. főhadnagyi uniformisát s feleségéhez ragasz
kodik, segít kocsit fogadni. Az országút öt kilométernyi 
hosszúságban a Pliva folyó mellett, további öt kilo
métert a Jezero tava mellett kanyarog.

A Pliva vize egy pár helyen szélesen elterülve, 
törökös lomhasággal csúszik, mint egy jóllakott óriás
kígyó, itt piheni ki a szűk mederrészletekben kény
szerű rohanásának s a sok szikláról-sziklára ugrá
lásnak fáradalmait. Egy-két részlete elragadóan szép. 
Az idegenvezetés művészetére némileg már ránevelő
dött kocsisnak nem is kell szólani, az érdekesebb he
lyeken magától is megállítja kocsiját, hogy utasa hadd 
gyönyörködje ki magát egy kissé. Egy helyen mintha 
eltűnnék a folyó, azaz hogy nagyon sok apró ágacs
kára szakad szét, amelyek egy darabig mennek a ma
guk útján, hogy azután a bokrokkal benőtt, mohos 
sziklák közt bujócskát játszva lebukfencezzenek róluk 
s a közös mederben ismét egyesüljenek egymással. 
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Olyanok, mint a mikor játékos, pajkos gyermeksereg 
a tizperc szünet után, bár nem igen akaródzik, de 
végül mégis csak beleszorul az iskola szűk keretei 
közé.

Jezero tava, a komoly öreg, csendes kényelemben 
nyújtózkodik széles medrében s épenséggel nem bo- 
szankodik, ha sipogó nádiveréb szemtelenkedik ná
dasában, vagy vízi csibe s vadruca telepszik a hátára. 
Avval se törődik, hogy a mellette levő erdős hegyek 
zöld reflexeket adnak különben szürkés színének s 
nagy kacéran nézegetik magukat sima tükrében, ö 
már kizmetes mohamedán: minden úgy van jól, aho
gyan van.

Jezero faluban is apatikus csend fogad bennün
ket. Akinek dolga van, az lehetőleg megfontolva, erő
pazarlás nélkül, csendben dolgozik, a világért meg 
nem szakad a munkában, de annál több cigarettát so
dor. Evvel is telik az idő. Akinek meg nem ég még a 
körmére, az nyugodtan gugyol háza előtt s úgy ere
geti a bodor füstöket. Az idegenre rá se hederít, az 
csinálhat tőle amit akar. Ha felnéz is rá véletlenül, kí
váncsiságból biztosan nem teszi, benne van a nézésé
ben: tőlem itt lehetsz, de el is mehetsz. Igazi török ko
lónia. Lakosai különben hamisítatlan Ozmán szárma
zásúak.

Bemegyünk a turista-házba, ott van a falu elején. 
Egyszerű, tiszta szobák állanak a látogató rendelke
zésére. Verandája a folyó fölé van építve, úgy, hogy 
a padló hasadékain lelátni a vízbe. Pisztrángot ren
delek. Még le se ültem már is nagy kacs-kacsolással 
egy egész sereg réce úszik a veranda alá a folyó min
den tájékáról s kitartanak hűségesen akár estig is. 
Olyan rafinált módon tudnak koldulni, hogy az ember 
nem tud ellenállni. Aztán micsoda birkózás esik, mi
kor az ember egy-egy falatot ledob nekik, szinte ve
rekszenek még a víz alatt is. Ezek már biztosan nem 
mohamedán leszármazásúak.

Az átelleni szomszéd már annál inkább az. Most 
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jön végig az udvarán le a partra, Elhuzkodja ki
foltozott csónakját a sövény alól s belekészíti evező
lapátját, Nyílik a lakás ajtaja s valami 4—5 vászon
cseléd bújik ki rajta, de micsoda gondatlanúl, se be
pólyázva, se lefüggönyözve. Hallatlan! Sarokban ülök 
egy oszlop mögött, ahová nem látnak be, hacsak na
gyon nem néznek, azért olyan bátrak. Gyanú nélkül 
vonulnak le a csónakhoz, mikor egyszerre vérfa
gyasztó kacs-olásba kezdenek az én koldusaim, persze 
néztem a töröknéket s megfeledkeztem róluk. Micsoda 
kapkodást szült ez a vészkiáltás oda át, hogy szedték 
a fejükre a delnők szoknyájukat és fátyolukat. Egy 
pillanat alatt jobban be voltak csomagolva mint Ram- 
zesék múmiái s egyszerre hátat fordítva, visszájára 
kezdtek belehelyezkedni a csónakba. Az evezős ef
fendi pedig mélységes szemrehányással nézett át 
hozzám s bár talán csak a féloldalomat láthatta, mégis 
átkiáltott valamit, ami hogy nem azt jelentette: hozott 
Isten, azt az öklei mozdulatából sejtettem. Alig
hanem azért mérgelődött az öreg, mert láttam, hogy 
az asszonyai nem szépek egy csipetet sem.

Nem érdemlik ugyan meg a semmirevaló kacsák, 
mert gonoszul elárultak, de azért mégis csak ledobá
lom nekik a maradékokat s indulok vissza Jajceba, 

Éjjeli szállásra, no meg ottartózkodásra egyálta
lában legmegfelelőbb a nagy, modern, állami keze
lésben levő hotel, melyen keresztül bonyolódik le az 
idegenforgalom, Terrasszáról gyönyörű kilátás nyílik a 
környékre és a Pliva folyóra. Első dolog a holnap 
reggel 7 órakor induló automobil-omnibuszra való elő- 
jegyeztetés, mert jöhet még az estéli vonattal is utas 
s esetleg leszorulhat róla az ember.

Azután pedig felajzott kíváncsisággal neki a víz
esésnek, igaz-e, hogy olyan nagyon szép? Már mesz- 
sziről hallatszik zúgása, mely mindinkább dübörgéssé 
erősödik, végre már dörög, de oly hatalmasan, hogy 
az ember egymás szavát nem érti. Szépen gondozott 
parkon keresztül jutunk közvetlen a tövébe. Hatalmas 
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dolog. 30 méter magasságból zuhog alá egy tagban, 
jókora ívben a széles Pliva folyó, bele egyenesen a 
Vrbas-ba s felvágja a Vrbas vizét, ezer, hófehér, csip
kés rongyra szaggatva, hogy csak úgy porzik az egész 
környék. S a hatalmas vízesés alatt sziklás barlang. 
Ott csipognak, tollászkodnak, ugrabugrálnak fészkük 
körül apró kis tarka-barka barázdabillegető-formájú 
madárkák. No ezek jól meg vannak védve. Sas, vércse 
ide el nem jut, ide csak ők tudnak bebújni. De csodás 
is az istenalkotta szép természet, egy vízóriás mint 
védője a magával tehetetlen kis madárkáknak. A víz
esés ebből a közelségből szinte félelmes s az ember 
megkönnyebbülten lélekzik fel, ha a zúgások fülhaso
gató harsogását elhagyja s kezdi egymás hangját 
hallani, mert ott ugyan híjába beszél, azt a dörgést 
nem lehet túlkiáltani.

Visszatérve a vízeséstől, keresztülmegyünk Jajce 
kapuján, mely ép úgy, mint a régi citadella egy rész
lete, épen áll még fenn. Ezen a kapún vonúlt keresz
tül Mátyás király 1436-ban, mikor Tomasics István 
kivégzése miatt vonult le ráncbaszedni a törököt s ezen 
a kapun akadt el II. Mohamed 1464. tavaszán, akit 
Zápolya Imre hessegetett el 30.000 emberével együtt 
Jajce falai alól.

Érdemes megnézni a városon kívül fekvő régi 
templom romjait, a Lukács-torony néven szereplő 
campanilét, s nem messze tőle a sziklába vésett ka
takombákat s mindezekután legérdemesebb valamit 
vacsoráim s jót pihenni, a hotel tiszta ágyában, hogy 
holnap reggelre jó kondícióban indulhassunk az érde
kesnek ígérkező automobilutnak Banjalukára.

Az alvás azonban nem valami fényesen sült el. 
Este a legjobb hangulatban, teljesen nyugodt idegek
kel, egészséges fáradtsággal feküdtem bele az 
ágyamba s szinte örültem a vízesés zsongító bugásá
nak, mely ide csak mint első minőségű altatódal hang
zott el. El is aludtam kéretlenül egykettőre, de haj! a 
gyönyör nem soká tartott. Már álmomban vettem 
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észre, hogy a vízesés kezd bizonyos mindegyre erő
södő mellékzöngéket kapni. Félig öntudatra kapva 
kezdtem gyanút fogni; a hang máris veszedelmesen 
hasonlított az emberi torokbillentyüzet önkénytelen 
éjjeli működéséhez s mire véglegesen felébredtem, el
oszlott minden kétségem, bizony a szomszédban va
laki kitűnő rátermettséggel, legszebb férfikorának túl
áradó erejével, legalább másfél oktáv hangterjedelem
ben hortyogott, gyönyörűen hortyogott. Hát ez persze 
így leírva s nappal elolvasva meglehetős hidegen 
hagyja kegyeteket, hanem tessék egyszer egy éjszakán 
át végighallgatni, hogy a szomszéd milyen következe
tes recsegéssel szégyeníti meg a legakadozóbb járású 
gőzfűrészt és szívós kitartású csuklással és gurgulá- 
zással mint kel nemes versenyre egy elaggott hajó
géppel, alighanem komolynak fogják találni a hely
zetet.

Az első félórában angyali türelemmel s makacs 
állhatatossággal vártam, hogy egy-egy fortíssimóba 
— mert hogy a fák se nőhetnek égig — majd csak be- 
lefulad az én kedves éjjeli ismeretlenem, de nem tette. 
A második félórában álmosan, mint egy macska, ki
könyököltem az ablakon és élveztem a kitűnő, hűvös, 
bosnyák hegyi levegőt, de nem bírtam sokáig, mert 
hamarosan elzsibbadtak a könyökeim. Változatosság 
kedvéért kigyujtottam s körsétát rendeztem az asztal 
körül, de tudja a jó ég, ez is csak egy darabig szóra
koztatott, majd lecsavartam kabátomról egy gombot 
s újra rávarrtam, evvel is tellett az idő. Egy négy
oldalas bosnyák újságot is végigolvastam, habár bos- 
nyákul egy szót se tudok. Egy pár cigarettát is el- 
szíttam, amitől füst lett, amiért is kinyitottam az ab
lakot s beeresztettem egy légió kefepofáju szúnyogot. 
Egyszóval szórakoztam, ahogy lehetett. S a szomszéd 
áldott egészséggel húzza és harsog rendületlen kitar
tással. Végre is elhagyott a türelem, úgy éjfél utáni 
két óra felé s cipővel és cipöhúzóval ádázúl megost
romoltam a falat s képzeljék nem reagál, sőt . . . . 
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Hosszú tűnődés után megadtam magamat sorsomnak, 
felkapaszkodtam az ágyamba, átkaroltam térdeimet s 
a két hüvelykujjamat motolláztatva vártam a reggelt.

Valamivel hat óra után teljes útikészültséggel, 
némileg vacogva a reggeli hidegtől s az imigyen át- 
dorbézolt éjszaka nyomával arcomon, ott tapogtara 
a hotel előtt s vártam az autót, melyet két hasonló
képen álmos katona pöfögtetett ki az istállójából s 
abrakolt meg jó egy pár liter benzinnel. Jókora 16 
üléses bárka volt — azt mondják van már uj azóta — 
nem valami szemrevaló ugyan, de a megbízhatóságá
ról ódákat zengettek. Az autó is árarisch, a kalauz és 
a soffőr katonák, a menetidő szigorúan elő van írva, 
szóval itt nem kell félni. Afelől is megnyugtattak, 
hogy nem fogunk nagyon gyorsan menni, aminek fő- 
kép az a gyakorlati haszna, hogy nem rohan az ember 
minden szép dolog mellett úgy el, mintha tilos volna, 
megnézni.

Helyünk az volt bőven. Mindössze hatan voltunk 
utasok, ezek közül is kettő inkább nem volt, mint 
volt. Próbáltam velük barátkozni, de nem igen ment. 
Tudtak ugyan elég jól németül, de hát csehek voltak 
Prágából s igaz hazafiak s ez sokat megmagyaráz. Az 
első német szónál annyira rámutáltak, hogy már azt 
se fogadták el mentségül, hogy nem vagyok osztrák, 
amiért is magamban rájuk fogtam, hogy úgy is ezek 
valamelyike hortyogta nyomorékká éjjeli nyugalma
mat s hamarosan faképnél hagytam őket s kárpótol
tam magam utóbb jött útitársainkkal. Igazi jókedvű 
bécsiek valának, akikkel lehetett okosan beszélni s 
míg mi a középső üléseken vigadoztunk s együtt örül
tünk a feledhetetlen utazás kellemességeinek, addig 
két csehünk összegubbaszkodva, mint két világba- 
szükült anyakotlós, ott bóbiskolt előttünk. Nem is hi
szem, hogy valami sokat láttak volna abból az eleven 
kaleidoskopból, amely minduntalan az elragadtatás 
felkiáltását csalta ki belőlünk.

Valamikor a mozivilág legelején, amikor még a 
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tengerhullámzás és vízesések hű reprodukciói voltak 
a slágerek, láttam egy darabot. Úgy tudom Pokol volt 
a címe. Erdős hegyoldal utain, sziklába vágott ország
úton, petróleum lámpásokkal világított alagútakon 
rohant egy autó le a pokolba. Amit akkor képen lát
tam, most valóságban élveztem végig, természetesen 
a pokol kikapcsolásával. Legmeglepőbb mikor a gép
kocsi egyszerre csak beleszalad egy kivilágított alag
útba, mely bizony nem is olyan rövid. A vidék válto
zatossága leírhatatlanúl szép.

Két órai megszakítás nélküli út után 9 órakor 
nagy vig tülköléssel kanyarodik be egy erdei csárda 
— afféle menedékház — benyílójához. Általános nyúj
tózkodás s tagjaink kiegyengetése után frissen készí
tett villásreggelivel erősítjük magunkat a további útra, 
de sietünk vele, hogy egy kissé körülnézhessünk az 
erdőben és a patak partján. Az autó két órai szaka
datlan bugása után szinte issza fülünk az erdő csend
jét, melyet itt-ott szakít meg egy-egy tört madárfütty 
s a kristályvízű hegyi patak lágy csobogása. Az idő 
is mesébe való. Az éjjel kiadós, jótékony eső volt, 
por semmi, a levegő üde s az erdő fáin itt-ott gyön
gyöznek még az esőcseppek. A hangulat mélységesen 
ünnepélyes. Még a jókedvű bécsieket is lenyűgözi ez 
a paradicsomból kiszakadt édenkert darab. Itt bizony 
elakad még a jókedv is. Jelzőket keres az ember, hogy 
kifejezze valahogy azt, amit mindezek láttára érez s 
mikor azt gondolja, hogy ráakadt a legtalálóbbra és 
kimondja, akkor veszi észre, hogy mennyire banális, 
mennyire profán, mennyire oda nem való. Ilyen he
lyen legjobb, ha kinyitja az ember a lelkét s szó nél
kül, hang nélkül fogadja a hatásokat, mint a jó foto- 
grafáló lemez az eléje kerülő tárgyakat.

Sajnos, a félóra hamar lefogy s kissé nekiszomo
rodva kapaszkodik ki-ki a helyére s jó ideig vissza- 
viszanéz erre a kedves kis helyre. Felszálláskor fi
gyelmeztet a káplár-kalauz és a tizedes-soffőr, hogy 
nemsokára vége az úri módnak, mert jön a porvidék 



128 Lajos Gyula

és csakugyan mintegy félóráig tart még a szépség, a 
vidéké is, meg a mienk is, hogy az utolsó 20 km.-nyi 
utón végleg befucscsoljon mindakettő. Eleinte még 
tetszik a sűrű porfelleg, melyet az autó mint egy 
hosszú fátyolt vonszol maga után, hanem aztán, mi
kor fordúl a szél s ezt a gyönyörűséges porfátyolt ránk 
teregeti, egyszerre eláll a szavunk s kénytelenek va
gyunk zsebkendővel átkötni orrunkat és szánkat, mert 
máris korcognak a parányi homokszemek a fogaink 
között, a szemeinkből meg egész válogdarabokat tö- 
rülgetünk ki. Egy perc alatt megőszülünk mind ahá- 
nyan vagyunk, hogy aztán a ruhánk hogy fest, azt már 
csak a hídnál vettük észre, ahol le kellett szállanunk, 
mert a bárka csúnyául megbokrosodott. Nyomorult 
fahíd volt, amely annyira megvadította. Valahogy 
hirtelen fékezett a soffőr, egy reccsenés, egy kis hát- 
racsuszamlás s úgy áll a szekér, mintha hozzáesküdött 
volna az út melletti kilométerkőhöz, amelyről kajá
nul vicsorít ránk egy szám a 10-es számsorból, mintha 
csak azt akarná szíves tudomásukra adni, hogy őtőle 
Banjalukáig bizony 10 és egynéhány kilométernyit 
sétálhatunk. Szép kilátások. A kalauz megnyugtat 
bennünket s kér, hogy legyünk türelemmel, rögtön 
indulunk tovább s kezdődik a pumpálás, emeltyűk ide- 
oda tologatása, majd egy kis olajozás, kalapálás, de 
mindez úgy látszik nem igen imponál a masinának. 
Neki fekszünk mind a nyolcán a kocsinak, gusztust 
akarunk neki csinálni, mindhijába. No most mi lesz? 
A soffőrben van minden reményünk. Meg is vigasz
tal bennünket hamarosan, hogy az ilyesmi bizony elő- 
fordúl az emberi életben, nemrég is eltörött valami 
dugattyú s az utasok gyalog voltak kénytelenek to
vább menni. Hogy ebbe valami túláradó örömmel nyu
godtunk volna bele, azt ugyan nem merném állítani, 
de azért még nem estünk kétségbe, amit — most 
utólag vagyok büszke rá — nagyon helyesen tettünk. 
Kitűnt ugyanis, hogy csakugyan a dugattyú körül volt 
a baj, de nem törött el, csak kiugrott a helyéből
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s nemsokára vígan gördültünk tovább végcélunk Ban
jaluka felé.

Ez a kis baleset csak előnyünkre szolgált, mert 
hogy az elpazarolt időt kipótoljuk, teljes benzínerövel 
kellett beszáguldani a hátralevő útat, amivel nem 
vesztettünk semmit, mert ez a részlet lehet tán érde
kes, ha az ember bejön Boszniába, de mikor már végig
élvezett mindent, akkor már nagyon közönséges la
pálynak tetszik. A szapora sietésnek meg is volt az 
eredménye, mert a vasúti pályaudvar órája pontosan 
11 órát mutatott, mikor 74 klm.-nyi utunknak s ezzel 
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sékelt be a pályaudvar toiletteszobájába, hol friss 
mosdóvíz és tiszta törölköző áll az utasok rendelke
zésére. Mire elkészültem a tisztálkodással s körülné
zek nincs-e kéznél ruhakefe, rámkopog az előzékeny 
„hamal“ s a legnyájasabb mosollyal nyújtja felém a 
kefét. És a végén? Ur akartam lenni s adok neki a 
kefehasználatért — mert a kefélést magam végeztem 
— 60 fillért s már előre élveztem, hogy fog érte hálál
kodni. De úgy látszik tévedtem a hordár népiélek 
megítélésében, mert rám néz s vérfagyasztó szemfor
gatással jelenti ki, hogy ő neki 1 korona jár. Az egy 
korona helyett azonban egy felvilágosítással szolgál
tam neki. Egész higgadtan kifejtettem neki, hogy rend
kívül irigylem az ő helyzetét, mert hogy ő is egyike a 
világ legszerencsésebb embereinek s mivel kiváncsi 
volt a miértre, azt is megmagyaráztam neki: azért, 
mert ha a szemtelenség fájna, úgy neki most kínjában 
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űvölteni kellene. Épen viszonválaszra készült, mikor 
hirtelen lehiggadva köszönetét rebeg s sarkon fordúl. 
Hogy miért? mert ép akkor jött be egy rendőr, mint 
a hivatalos hatalommal való visszaélés üldözője. Már 
most akár a hordár arcátlanságát, akár a rendőr 
ijesztő tekintélyét, de valamelyiket biztosan a kultúra 
rügyezésének kell tartani.

A két hatosomat azonban még se tudtam meg
menteni, mert alkalmasabb időpontot választva és tak
tikát változtatva, iszonyú alázatosan, appellálva ösz- 
szes nemlétező erényeimre s kitűnő szívjóságomra, 
mégis csak kikoldulta őket tőlem, hogy egy jócsele
kedet boldogító tudatával s elsőrendű mohamedán ál
dásokkal megrakodva térhessek vissza elhagyott, 
magyar hazámba.
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Balatoni színfoltok.

Irta : ROTH MIKSA.

Azon időben pedig egy kánikulái est-homály ne
héz fátyola borúit a keszthelyi öbölre. Ott ültek a 
„Csolnakda“ deszkapadján és vígasztalhatatlan érzés
sel, örökös, feleletnélküli kérdésekkel terhelten cso
dálták a gyengén fodrozódó Balaton titokzatos hul
lámjátékát, Bison a javíthatatlan ideálista és Lector 
a komoly archeológus.

Az úszó deszkaalkotmány a víz legkisebb hábo- 
rodására nyikorogva ringott és a hozzákötözött csó
nakok nyugtalanúl himbálóztak. Néha-néha úgy össze- 
síklottak, mint a birkanyáj, melyet kígyóírtózat ver 
össze.

Zrínyi bácsi, a Balaton viharedzett „tengeri 
oroszleánya“ sűrű szemöldöke alól gyanús pillantáso
kat vet a diási irányba és a világ legtermészetesebb 
hangján megállapítja:

— Nyújtózkodik a Balaton!
— Hát aztán mi lesz ha: nyújtózkodik a Balaton? 

kérdi Bison.
— Erre a kérdésre pedig csakis úgy lehet vála

szolni, ha előbb jól megvakarja az ember a füle tö
vét, aztán nagyot húz a pipából, egyet-kettőt ümget, 
míg végre kiböki:

— Hát bizony az azt jelenti, hogy jójczakát Zrí
nyi; máma már nem lesz több kereset!

— Azt akarja mondani öreg — szól Lector, — 
hogy vihar van készülőben?

9*
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— Úgy ám! Lesz itt pár pillanat múlva olyan 
Istencsudája, hogy a Strand olyan tiszta lesz a sok 
uraságoktól, mint a pinty; a cigány még el sem húzza 
a nótáját, úgy beleázik, mint a pinty! nem tóm két 
napig kiszárad-e a hegedéje!

— Ejnye no, nem kell azért búsúlni öreg! Itt va
gyunk mink, majd rá visz bennünket a Balatonra! — 
Leírhatatlan az a lekicsinylő tekintet, mellyel végig
méri Bisont és Lectort, az öreg hajós. Mintha azt 
akarná mondani: Ti akartok most a Balatonra menni? 
Ti vékonydongájú, gérnyedt tintanyalók! Hát tudjá
tok ti mi az a Balaton, ha háborog? . . .

Nem is ad feleletet, hanem a deszkaalkotmány 
legalsó lépcsőjére megy és sorba vizsgálja a csóna
kokat. Jól vannak-e kikötve? Behúzza egyikről-má- 
sikról az evezőket; tesz, vesz.

— Milyen csodás rythmust ad ez a víz az itt élő 
embereknek, — szól Bison — figyeld csak meg őket. 
Mennyi művészet beszél belőlük. Eltekintve az éles 
megfigyelési erőtől, melyet elvégre az alkalmazkodás 
ösztöne vált ki belőlük, mennyire művészek! Nyúj
tózkodik a Balaton! Megszemélyesíti ezt a nagy vi
zet, felruházza emberi tulajdonsággal. Bizonyára azt 
akarja vele kifejezni, hogy kikivánkozik ágyából (lám 
már én is transponálok) és kilép belőle, hogy a nagyot- 
pihenés ernyesztő állapotát a munkával, a drámával 
váltsa fel. Pedig félelmetes a Balaton, ha „dolgozik,“

— Különös vidék, különös emberek — válaszolt 
az archeológus.

— Mint ha rég összeomlott világ erkölcs-párája 
termékenyítené ötletformákkal: embereket, tájat. Egész 
balatonvidék, de különösképpen Keszthely és kör
nyéke régi verekedő kultúrák óriási nagy temetője, 
ősrégi várak szétzúzott tetemekkel hevernek mélyen a 
föld alatt. Omlásuk közben mennyi fényt és dicső
séget ránthattak magukkal!

Virányos dombok százain (kúnhalmok?) mélyen 
vág bele a paraszt kaszája a búja növésű fűbe; vaj
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jon megbolygatja-e az alatta porló vezér-ívadékok 
csontjait? A „dobogói“ sírmezőkön az eke fordítja 
világra a régi emlékeket és vígan pitykéz a szántás
ban talált római pénzzel a vonyarczi gyerek.

Temető, óriási temető ez a vidék, melyet a fele
dés vastag rétegű harasztja temet, hogy a benne fakadt 
milliárd virág boldogan fürödhessen a kacagó napsu
gárban.

— No, és milyen vonatkozásba hozod a múltak 
eltemetett verőfényét az itt élő emberekkel? — kérdi 
Bison.

— A balatonvidéki magyar paraszt virágja en
nek a nagy temetőnek. Gyökere mélyen bent van a 
feledés vastag rétegű harasztjában. Szűk-szavú zár
kózottsága mintha féltené a régi hagyományokat, me
lyek közül egyik-másik döbbenetesen megőrizte ezer
éves eredetiségét. De ha a megértés napja ragyog fe
léje, teljes erejével bontja ki pompáját: ötletgazdagsá
gát, poezisét, művészetét. Sajnos azonban — és ezt 
te is érezhetted — ezekkel a megmaradt értékekkel 
érzéketlen önteltséggel pitykéznek a pesti selyem-fiúk!

— Hm! Megmaradt értékek, sóhajt Bison — hol 
vannak megértői? A megértés csírájának vérben kell 
lenni. Érezni kell tudni, hogy az a vér, mely ereinkben 
lüktet, talán nem is olyan nagyon régen a kaszát szo
rító markot hevítette.

— Igazi nyomon vagy pajtás! — válaszolja Lec- 
tor,

— Belépünk egy parasztházba. Elsötétül egy
szerre a szoba. Mesebeli köd borúi a paraszt egész 
egyéniségére. Magunkkal hozzuk a városnak, a nagy- 
nagy kultúrának levegőjét. És a ház népe? Óh, barát
ságos, vendégszerető, de úgy megszerkeszti mondani
valóját, mintha vizsgálóbíró előtt állana. Bátran le
rajzolhatod legfinomabb részleteiben bútorának, szer
számának és minden haszontárgyának formáját, mit 
érsz el vele? ... ha a székben, az asztalban, a ma
gasra vetett ágyban, a szoba egész hangulatában lel-
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ked, kedélyed nem alakúi át? Ellenben, ha egy kife- 
jezhetetlen titkos erő hatása alatt érzed, hogy haza 
jöttél: megrendülve megismered, hogy a soha sem lá
tott, különös alakú szerszámok rád várnak, az elsza
kadt gyerekre, aki ősök hűtlensége folytán egész más 
világban élsz! Akkor aztán a gazdát és népét övező 
köd elszáll! a szoba a meghittség fényében ragyog 
és egészen természetes, hogy igazában megérted őket!

— Ez a vér szava! — szól közbe Bison.
— Igen a vér megcsattan és képzeleted hatalmas 

szárnyalásra bírja. Tudaton kívüli emlékek egész raja 
támad telkedben, te pedig azt szép átgondolással le
írod, elmeséled, ujjongva, mintha uj felfedezésre ju
tottál volna.

— Kinevet . . .
— Hát igazad van. Mi is okosabban cselekednénk, 

ha most az általánosan bevett szokásnak hódolva, nor
mális eszű magyarok módja szerint alsóznánk példáúl 
az „Amazon" kávéházban!

— Még csak egyet — veti közbe Bison.
— Nem gondoltál még arra, hogy ez az atavisz- 

tikus érzés, mely miként szavaidból kivettem, sok he
lyen ezeréves emléket konservált, meddig tesz meg az 
emberben? Sokszor gondolok erre a kérdésre. Mert 
az idő — amint tudjuk relatív. Szép-szép az példáúl 
ezer év; de próbáljuk elgondolni: mi tesz ezekkel az 
érzésekkel tízezer év múlva? Te mint régész és tör
ténettudós tisztában vagy az újabb kutatásokkal; is
mered a mesopotamiai ásatások messze, történetem 
előtti nagy kultúráját. Hogy volt az tehetséges, hogy 
mindezen értékek annyira elsüppedtek a feledés ho
mályába. Hol rekedt meg a vér szava?

Lemondóan legyint kezével Lector, — Barátom, 
erre csak azt mondom, hogy még tíz évvel ezelőtt 
olyan energiák éltek bennem, melyek erősen táplálták 
azt a hiú megállapításomat, mikép nagy és neves em
ber tesz belőlem. Elég volt néhány év, hogy annak be
látására jussak, hogy nem vagyok a kiválasztottak 
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közűl való. Eleinte roppantál lehangolt fáradozásom 
és lelkesedésem eredménytelensége, mikor figyelmes 
lettem éppen a régi babyloniai és ennek kapcsán a 
Sumir nép kultúrájára. Ugyanazok a kérdések kínoz
tak, melyek most benned megcsendültek. Egy szép 
napon, amikor a városi erdőben sétálva, egész valóm 
fürdött a tavaszi napsugár kévéjében, mikor a pacsirta 
torka majd meghasadt szerelmi énekében, egyszeribe 
megvígasztalódtam , . .

— Azt akarod mondani, — veti közbe Bison, — 
hogy a körülötted megcsattanó élet felébresztett a 
világból, melyben a kutatás és tudás erejével gondol
tad felépíteni azt az emléket, mely nevedet évszáza
dokon által harsogja és behódoltál a pacsirta dalának, 
mely mintha szüntelen csak azt énekelné: „meghasad 
a szívem az élet boldogságától“? . , .

— Tévedsz Bison mester! A pacsirta azt mondta, 
hogy hatezer évvel ezelőtt is így énekelt, a ragyogó 
napsugár hatezer évvel ezelőtt is ilyen melegséget 
gyújtott a szívekben. Elébb kérdezted: mi lesz a vér 
szavával tízezer év múlva; ugyanolyan joggal százezer, 
egymillió, százmilló évre is kíváncsi lehettél volna. 
Nos tehát ma még ismerjük a régi évezredes kultúra 
hagyomány-töredékeit, de ki merné állítani, hogy e 
kultúrák megmaradt jegeceiben minden nagy ember 
emléke meg van? És ez az igazi vígasztalás. A kultur- 
törekvés az ember pszichéjének megnyilatkozása: volt, 
van és lesz; egyes nagyobb étape-oknál ideig-óráig 
(és ez alatt az ezerévek sokaságát értheted) a hagyo
mány beszél erről vagy arról az emberről, de bizonyos 
idő múlva már csak az emberről emlékeznek meg.

A jó öreg Zrínyi álmélkodva hallgatta Bison és 
Lector morfondirozását. De a mikor megcsattant fülé
ben az a kérdés, hogy mi lesz százezer, vagy pláne 
százmillió év múlva, nyugtalanúl vizsgálta régi jó csó
nakbérlőit. Egy darabig mintha megesett volna szíve 
rajtuk, szomorúan csóválta nagy fejét; majd feltá-
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pászkodott a vízbe nyúló lépcsőről és fontoskodva, 
mely maliciát alig volt képes leplezni, közbeszól:

— Hújnye! A tekintetes urak de szépet beszél
tek! Már én csak a magam útján járok; százmillió 
esztendő ? ? Aztán, hogy mi lesz az emberből akkor? 
Tisztelet adassák, de vétek ilyenre még csak gondolni 
is akkor, amikor még azt se tudjuk: mi lesz holnapi 
Mit törődöm én avval? Lesz, ahogy lesz! Aztán, ha 
már olyan okosat beszéltek az urak, én is kérdeznék 
valamit . . .

— No halljuk öreg, mije fáj?
— Hát azt mondják meg az urak, mi lesz öt perc 

múlva?
Lector figyelve hallgat, míg Bison hangosan fel

kacag:
— No öreg, most hát felcsúfolt bennünket ezzel a 

kérdéssel. A manóba is! Szeretnék valami szépet és 
igen jót jósolni magának, például: öt perc múlva pá
rolgó csirkepaprikás mellett fog ülni, — de hát nem 
izgatom, mert hát úgy is hiába, abban csakugyan igaza 
van: a jövőt előrelátni nem adatott meg az embernek!

— Nem-e?
Nagyot csillant az öreg szeme, mikor a csirke

paprikásról esett a szó; aztán mégis csak elszomoro
dott, mikor látni kellett, hogy az csak jámbor óhajtás, 
azért aztán fogta kabátját, melyet a tűrhetetlen meleg 
miatt jó egy órája levetett, megindúlt a „Csolnakda“ 
fedett része felé és csak úgy a bajsza alatt dörmögte:

— No, ha az urak nem tudják, én tudom!
Lector nagyon elmerült az imént variált témába; 

képzelete ott járt a keszthelyi temetőben; ahol régi, 
behorpadt sírok mellett olyan csodálatos emlékköve
ket látott.

Az öreg Zrínyi megjegyzését csak úgy a fülével 
fogta meg. Bison rágyújtott egy jólszelelő szivarra és 
nagy füstfelhőt fújt a víz felé,

A sétány felőí búja hullámokban ringott a cigány
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muzsikája, a varászkeringő fülbemászó rythmusába a 
vacsorázó fürdővendégek tompa zaja vegyült; csak a 
pincéreknek a konyhában furcsa hangon leadott ren
delései: — „egy bécsi szelet citrommal" — „egy ros
télyos vöröshagymával" — ... ez zavarta, profa-
nisálta azt a hangulatot, melybe a különös párbeszéd 
Bison lelkét beleríngatta.

Észre sem vette, hogy Diás felől szédítő sebesség
gel sötétül a menybolt csillagképe, az imént még csak 
fodros Balaton hirtelen nagyon nyugtalan lett, lom
hán locscsannak szét a nagyobb hullámok a deszka
padló lépcsőzetén és finom vékonyhangú, syrén han
gon muzsikál a levegő. Vagy talán egv kis jóleső 
„Brize"? Pompás dolog az ilyenkor, a kánikulái me
legben! Le is veszi kalapját, mély lélekzettel, tele 
tüdővel szívja magába ezt a fölséges levegőt.

Egyszerre csak mindezeket bevilágító villanással 
egyidőben rettenetes csattanás megremegteti az egész 
deszkaalkotmányt. A csónakok majdnem félig felcsúsz
nak az első lépcsőre; a hirtelen támadt szél a víz szí
néig lenyomja a sáserdőt. Még idejük sem volt fel
eszmélni Lectornak és Bisonnak, az esőzuhatag már 
nyakukban volt.

Hát persze, hogy beszaladtak az öreg Zrínyi 
mellé! Csak két másodpercig verte őket az eső, máris 
bőrig áztak. Azonban nincsen kényes ruha rajtuk; 
nem is boszankodnak. Bison belenyúl kabátja zsebébe, 
előszedi krokodilusbőr szivartárcáját, kiválaszt egy 
szivart és átadja az öregnek:

— No öreg, gyújtson rá! Most már én mondom: 
jójczakát Bison, jójczakát Lector, máma már nem 
csónakázunk, — Zrínyi hálásan fogadja a jó szót; el
neveti magát és vigasztalja a könnyen kétségbeesőket:

— A „Fecskét" már az imént betakartam pony
vával, hogy meg ne ázzon; most már úgy sem mehet
nek el az úrak, mire pedig elmehetnének, olyan szép 
idő lesz mint a pinty!
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— Mit mondtam Bison — kiáltja szinte újjongva 
Lector.

— A pacsirtának van igaza!

Sűrű, nehéz felhőket, viharosan szaladókat űz, 
hajt a hirtelen támadt fergeteg. Hatalmas suhogású 
korbácsütéseire lázadóan ágaskodik a Balaton; tara
jos hullámai messziről hozott zúgással rohannak a 
gátnak. Recseg, ropog a „csolnakda“ deszkaalkotmá
nya; most válik el, mit ér a paraszt-ácsok munkája! 
Bison és Lector az eresz alól csodálják a levegő nagy
szerű drámáját. Döbbenetes szépség is az, amit látnak. 
A másodpercenként felvillanó villámlás messze bevi
lágítja az eget, a hegyeket és a zúgó víztömeget és a 
felhőrepedésekből előretörő fenyegető dörgések hang
jára megremegnek a szívek.

Bison szemeibe ül az égbolt nagyszerű tüze és 
az elragadtatás hangján rebegi:

— Istenien szép . . .
Onnan Diás, vagy talán Vonyarcz felül csukló ha- 

rangkongás hallatszik, . . . vibráló naiv vékony hang
jának bája úgy befészkeli magát az ember fülébe, 
mint a dajkáló édes anya aggódó éneke. Olyan hőség 
támad erre az ember szíve táján, hogy rögtön könny 
bugygyan a szempilláján!

Lector belekarol Bisonba és megállapodott ko
molysággal vezeti beljebb, a védettebb helyre a le
vegő-ég fűzétől ittas pajtást.

— No még addig halucinálsz, míg belepottyansz 
a vízbe, más jóravaló embert lehűti ez a friss levegő, 
te meg lázba esel tőle; jer üljünk ide az öreg mellé és 
beszéljük meg okosan a holnapi kirándúlás tervét . . .

Mivel pedig a holnapra tervezett kirándúlás újabb 
gyönyörökkel kecsegtet, így, de csalás így bírható rá 
Bison, hogy az okos szóra hallgasson.

— Mi lesz hát holnap?
— Reggel korán a „Fecskén“ elvisz bennünket 

az öreg Győrökig, ott vár Peti, a professzor; onnét 



Balatoni színfoltok 139

por előttem por utánam sráglyás kocsin Edericsen, 
Tomajon át elviszünk az én kedvenc helyemre: Tá
tikára!

— Ah Lector! Miért mondod ezt olyan kétségbe
ejtő józansággal?

— Jól van. Hát holnap áldozati tűzet gyújtunk 
Kisfaludy Sándor emlékének!

Harmatos, illatos reggel van. A Balaton tükrén 
végigszikrázik a korai napnak aranya. A parti náda
sok fölött elnyúló opálszínű köd letompítja a diási, 
vonyarczi hegylánc rikoltó színfoltjait; csak a Szent- 
mihály-hegye a rajta guggoló csendes kápolnájával áll 
a fényözön kellő közepében. Olyan nagyon közel lát
szik, a somogyi partokat csak sejti az ember, és hogy 
van ilyen is, csakis a délivasut Pest felé igyekvő gyors
vonatának hosszan húzódó füstfelhője és azt követő 
dübörgése árúlja el.

Klapak-klapp . . . klapak-klapp , . . Ezt mondja 
ez a szomorú vonat, mintha embercsontokból össze
állított kelepelő hangja lenne . . . Mert ez a vonat 
szállítja nagy tömegben „haza" a merani, arcoi bete
geket, kik az egész úton zsebkendőikbe fojtják azt a 
köhögést, mely olyan baljóslatú kísérője, annak a sö
tét, nehéz, embervirágot sorvasztó láznak . . . Bison 
és Lector szótlan ülnek a csónakban, melyet az öreg 
Zrínyi szakavatott keze gyors siklásra kényszerit. 
Hosszú barázdát vág a síma víz tükrén, már a diási 
fürdőtelepnél vannak, mikor elereszti az evezőket és 
engedelmet kér, hogy rágyújthasson. Az erősen meg
lódított csónak símán úszik, mialatt az öreg szájához 
idomítja a pipát, — mert hát ehhez is kell tudomány 
— okkal-móddal füstre bírja. Aztán újult kedvvel 
marokra fogja az evezőket és mély tempókban, nagy 
lendüléssel viszi a csónakot.

Az egyik fordulónál, ahol egy sás-szigetet kerül
nek meg, apró pihék ezre lepi el a csónakban ülőket.

Zrínyi nagyokat fúj a pipájából szítt füstből.
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— A százbőrűek— mondja pipaszárán keresztül.
— Mi az öreg? — kérdi Bison.
— Hát csak nézzenek egymásra, milyen tele van

nak a százbőrűekkel!
— Csakugyan. Akárcsak hófúváson mentünk 

volna által, úgyancsak tele vagyunk a sás-virág pillé
jével.

— Dehogy pihe, dehogy pihe! válaszolja majd
nem neheztelő hangon Zrínyi.

— A százbőrü bogarak ezek!
— De hiszen nem élő jószágok!

— Persze, persze. Mert csak a bőrük az. Mert itt 
ezen a vidéken sok helyen tanyáznak ezek. Egy nap 
százszor változtatják bőrűket. Amint leszállnak vala
hová, abban a pillanatban kibújnak régi bőrükből és 
tovább repülnek. Nem is lehet megfogni őket. Úgy le
vetik bőrüket, mint a hogyan az ember az üngit leveti 
vasárnap, csakhogy ezek mindennap százszor vetkőz
nek, azért híjják őket: százbőrű bogaraknak.

Bison és Lector a ruhájukra tapadt piheszerű 
foszlányokat vizsgálják; de hiába, semmi nyoma az 
életnek rajtuk, viszont kénytelenek megállapítani, 
hogy még sem sás-pihék. Megadják magukat (hiszen 
tegnap este is mennyire igaza volt az öregnek!), azaz 
Bison összeszed egy fél marokra valót és egy kiürített 
gyufaskatúlyába gyömöszöli.

— Tiszavirág lesz az!
— Már pedig nem virág az, hanem hernyói — 

bizonykodik az öreg.
— Hiszen a tiszavirág is bogár!
— Elneveti magát az öreg.
— De jó kedvük is van az uraknak! — A sceneria 

azonban folyton változik. Bizony a Balatonnak is 
száz köntöse van. Minden fordulónál újabb meglepe
tések, újabb hangulatok. A vonyarczi ligetek közt szét
szórva villannak ki az apró, fehérre meszelt, nádfe
delű házak; a hegylánc pedig hirtelen lecsorbúl és 
egy darabon völgybe szakad, csupán azért, hogy a Ba
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laton vízéből a Szentmihály-hegy formájában üsse fel 
fejét, mely a rajta szeszélyesen nőtt apró tölgyekkel 
és fenyőkkel olyan, mint egy rosszúl fésűit gyerek feje. 
Megkerülvén a dombot, már a Badacsony gyönyörű 
háta kéklik a víz felett, sőt a szigligeti csúcs romtör
meléke is előbukkan.

Győrök már a szigligeti öböl száján ül és apró 
házai álmosan pislantanak a vízre, melynek idegesen 
rezgő tükrében most végzi reggeli toilettjét a tehén
csorda.

Zrínyi most már hirtelen fordúl, egy-pár kemény 
nyomás után behúzza az evezőket és a „Fecske” sebes 
iramban, nesztelen siklással vág a kikötő felé.

Kis pejlovak vígan kopognak az edericsi úton. 
Törődnek is a porral, mely mint az árnyék elválaszt- 
hatatlanúl követi őket. Bison, Lector társasága bővült 
Petivel, a professzorral, A halápi hegy felé vezető or
szágút olyan tájképi szépségeket tár föl, melyek a 
világ leghíresebb panorámájával vetekednek. A nagy 
Sárkány-erdő, mely a Feketehegy lábát borítja, aztán 
Lesencze-tomajnál a hírhedt „Billegei-erdő", a régi 
betyár romantikáról mesél. A régi szegénylegények
ről, kik úgy belevették magukat az akkor még őser
dők bozótjába, miként sárkányok a hegyszakadékba. 
Aztán a régi Szent-György lovagok — a pandúrok — 
mennyit vesződtek, míg egyet-egyet a szomszéd vár
megyébe sikerűit kergetni. Csoda-e, hogy a nép maga 
vigyázott a holmijára és talán nem is olyan nagyon 
régen, még így kiáltott éjjel a bakter:

Tizet ütött már az óra, 
Zsubri Józsi a pitarba, 
Az pákákat válogattya, 
Melliknek van vastag nyaktya.

Lesencze-tomajnál már balra kanyarodik az út és 
Németfalú—Zsid érintésével beleszalad a búja erdők
kel koronázott pompás dombvidékbe. Rezi vára csonka 
falait is látni már; még egy iram és a zalaszántói nagy 
korcsma előtt áll a sráglyás kocsi.
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A társaság leszáll és megfelelően intézkedik az 
ebéd irányában; ló-ki magával van elfoglalva, hiszen 
a porból kihámozódni kell.

Azonban itt már más világ vagyon. A levegő tele 
van párával és a hegycsipkék mögül alacsonyan járó 
felhő-foszlányok tülekednek.

Peti professzor, borzasztóan örül ennek, mert hát 
mire való is lenne az a szíjjón lóggó bádog-szelence, 
ha egy kis hirtelen támadó eső nem csalná elő a „bo
garakat." Tudni kell, hogy ő a balatonvidéki bogarak
ért vagyon itten!

Annyi bizonyos, hogy szerencséje van; eleget is 
boszankodik Lector és Bison. Még le sem nyelik az 
első falatokat, amikor ritka, de annál kövérebb csöp- 
pökben megered az eső.

Lectort a méreg eszi és elkeseredésében bort ren
del. Az öreg korcsmáros zavarba jön, köszörüli a tor
kát (hogy olyan erős cigarettát szívnak az urak!) de 
aztán hálát-érdemlő jóakarattal mondja:

— Kérem, az urak annyira tetszenek nekem, hogy 
nem ajánlom ezt a bort; de ebéd után kimehetnénk a 
szőllőmbe (amúgy is feltölteni kell a hordókat) ott 
aztán olyan bort iszunk, hogy még a walesi herceg 
sem él olyannal! — (Tudni kell, hogy itt herceg Fes- 
tetich Taszilo domíniumában vagyunk, ahol úgy be
szélnek a walesi hercegről, mint mi például Kerekes 
Andrásról.)

— De hát inni csak kell valamit? — véli Lector,
— Talán egy kis sört?
— Van hordó söre?
— Volt, de tegnap itták meg a sümegi vásárosok.
— A manóba is! Fiaskó söre csak van?
— Igen!
— Hát kérek három üveggel!
A korcsmáros elszelel. A társaság már az ebéd 

utolsó falatait költi. Lector szemei csak úgy meredez- 
nek szomjúság mián, míg végre megjelenik a korcs
máros egy tányérral kezében, melyen púpozva ülnek 
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a frissen szedett francia barackok. Olyan egészséges 
mosollyal, hogy azt ki sem lehet mondani.

— Ejnye-ejnye kedves vedéglős uram — indigná- 
lódik Lector — még mindig nem iszunk?

— A sört tetszik érteni?
— Igen, igen, igen!
A korcsmáros igen kedélyes bácsi; tölcsért csinál 

vastag, húsos kezéből, Lector felé hajlik és titokzatos 
súgással mondja:

— Söröm ugyan van; de az kutyának való, nem 
az uraknak, — majd az egész társaság felé fordúlva 
asztalra helyezi a pompás gyümölcsöt, széles mosoly- 
lyal kínálja saját termésű barackjait, melyekből már 
a trónörökösnek is szállított.

A gyönyörűen megérett barack színpompája, vagy 
talán a jószívű korcsmáros humora, de alighanem az 
a napsugár, mely az ablakon hirtelen végigfeküdt 
nagy melegségével az abroszon, lesíklott a poros pad
lóra, melyre rárajzolta az ablak keresztfáját, hogy az 
ajtó küszöbén szundikáló kis macskára is rámosolyog
jon, — egyszerre nagy derültséget hozott a szobába.

Derültséget és mosolygást. Lector asztalt bont; 
Bison nyújtózkodik; Peti a bogarász pléh tasakja után 
nyúl; a küszöbön szundító macska érzi a nap csiklan- 
dozását, meg-meg rezdül, aztán félszemét felnyitva 
mosakodni kezd. Letcor kitekint a nyitott ajtón, kém
leli a levegőt és kiadja a jelszót:

— Indúljunk!

Hallgatva s gyönyörködve a távolban felbukkanó 
„pipázó" Tátikán, gyalogolunk a sümegi úton és míg 
Peti rettentő cinismussal szedi össze lancettájával az 
ozont szóró eső által előcsalt bogarakat, Lector ma
gyaráz: — 1243-at írtak, amikor már Tátika erős, 
kihívó vár volt. Hazánkon végignyargaló tatárcsorda 
legázolt mindent; Tátika falai ekkor dőltek először 
romba. Pedig e falakat olyan ősök rakták, kiket pari
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pástól volt szokás eltemetni. Nézzétek ezeket a kisebb 
halmokat. Mik is lehetnének mások, mint nagy ősök 
sírhelyei!

A társaság körüljár egy ilyen „kúnhalmot“ 
és mivel már a hegy lábánál vannak egy előre- 
úgró sziklatömbön akad meg Bison tekintete. A szikla
tömb valahonnan magasból gurulhatott le, egész kő
tengert rántott magával. Egyébként pompás-színű mo- 
szattal van kipárnázva (a kő is csak megrozsdásodik!) 
a fölötte nőtt tölgy, melynek gyökerei több helyen át
fúrták a gránitot, kellemes árnyékkal bíztat és a rej
telmes lombok, mintha azt suttognák; „üljetek már le, 
árnyékomba." Megértőkre talál az öreg tölgy. Ott ül
nek már a moszattal párnázott sziklatömbön: Lector, 
Bison, Peti. Elragadó a kilátás innen. A szomszédos 
Rezi faltörmeléke olyan az erdőborította hegycsúcson, 
mint egy rettentő sebforradás. A gazdag völgy torko
latánál nyúlik Zala-Szántó község gyümölcsfákba foj
tott házsora, melyen verőfény és felhőárnyék váltako
zása csodás színváltozatokat sorakoztat. Ez a szín- 
és vonalköltemény, a társaságot egészen némává 
teszi; csak Lector komoly szava szinte idegenszerűen 
ünnepélyes csendülésével hozza vissza az ábrándo- 
zókat az elfeledkezés mese országából.

— Mesélek fiúk!
— Mikor legutóbb itt jártam, átvizsgáltam töviről- 

hegyire ezt a csúcsot, melynek talpán most pihenünk. 
Megjegyzem, addig míg a csúcsra nem érünk, nem le
het másban gyönyörűségünk, mint amit ez a hatalmas 
erdő búja növésével nyujtani képes.

Ha beérünk az erdőbe, eltűnik egyszerre a vár- 
omladék, a rengeteg fák eltakarják szemeink elől. 
Csak akkor látjuk újra, mikor már a hegy tetején já
runk. Szemünk előtt düledez Tátika vára, mely egy
részről a pompás tölgykoszorúzta hegyláncolattal, 
másrészről a mélyben (nevető kontrastként) nagy táv
latú virúló völgy által van körülvéve. A repkényfu- 
totta fal-omladék közt ijedt zörgéssel zavarják a ha- 
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rasztot a zöldhátú, kékszemű gyíkok. Azt, hogy e vár 
setét fala számos nyílásaival miként ásít a derűit le
vegőbe és hatalmas tömegével hogyan imponál; kéklö 
csipkéjét a Badacsonynak, Csobáncznak; a csillámló 
Balaton színjátékát, mely minden percben változik, 
meglopván az égboltozat színét; a szomszédos ide
vágyó Rézi várát, — minek említeném! Két fal töre
dék áll északról és egy torony maradéka délről; az 
egyik fal balra, míg a torony fejével lefelé hajlik.

Megunták ezek már az együttlét szomorúságát! 
A körfalból csak törmelék, a pincéből csak egy 

boltozatrész, melyen embermagasságú fű női és az 
egészről egy bájos rege maradt fenn az utókornak.

Fáradt, nagyon fáradt voltam, de nem csoda, hisz 
egy iramban gyalogoltam Keszthelyről idáig. Ledől
tem a magas, búja fűbe; az erikák oly hivogatóan ka
csingattak, a százszorszép irigykedve versengett vele. 
Kellemes zsibbadást éreztem és szunnyadni kezdék. 
Egy harangvirág volt épen a fülem mellett s míg a vi- 
rágról-virágra szálló méhek döngicsélésel az egyik fü
lemet foglalkoztatták, a másikba a harangvirág tün
dére mesélni kezdett.

„Egyszer volt, hol nem volt . . . egy ember, kit 
mi tündérei a virágoknak nagyon szerettünk: miért?

Mert költő volt.
Gyakran felkeresett bennünket és mi mindig örül

tünk: mert megértettük egymást.
Elmerengve sétált naphosszat e romok között, 

miközben lelkében szebbnél-szebb regét születtek. 
Sokszor ledőlt közénk és mi oly jó barátokká lettünk. 
Ilyenkor aztán összesúgtunk valamenyien és egy szép, 
de szomorú történetet meséltünk neki Tátikáról, Re- 
ziröl, melyet e hideg falak sóhajtanak folyton, melyet 
ti közönséges emberek megérteni sohasem tudtok, ha 
e kedvencünk azt nektek el nem regéli!

És ezen ember . . .
Felébredtem és Kisfaludy Sándor neve jött aj

kamra.
>0
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Olyan furcsán bólingattak a harangvirágok, igaz, 
hogy az esti szellő is ringatta őket, mintha csak aj
kamon elcsendűlt névre azt válaszolták volna: Úgyl 
úgy!

Bison és Lector, mikor fent voltak a romok kö
zött, megnémúltak. Várták Lectornak, Kisfaludy nagy 
tisztelőjének megnyilatkozását, Lector azonban szin
tén hallgatott, mert — és ez így van jól — igazi nagy 
gyönyörűség szavát veszi az embernek.
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A Wagner-csúcs nyugat északnyugati 
gerincének első bejárása.

Irta: BARCZA JENŐ.

Folyton terveket szövögetek . . . terveket. Ha 
bújom könyveimet, ha el-eltünődöm, ha lomberdőben 
bolyongok, mindig csak édes terveket szövögetek.

Tele vagyok merész álmokkal.,. Most is tartóz
kodó tisztelettel betűzöm a Tátra térképét. Egy-egy 
beszédes tekintettel megállok valamely útvonalnál, 
azután lelkembe zárom terveimet s tovább kovácsolom 
azokat, amíg merész álmaimat megvalósíthatom.

1912. junius 29, Péter és Pál ünnepe. De nem
csak a naptárban, — a természetben is ünnepet ül a 
magas hegyek színes világa.

Elbűvölő, napfényben ragyogó köntöst öltött a 
Felkai völgy. Minden csúcs fényözönben ragyog, Fe
renc József-csúcs, Bibircs s a Felkai völgy hatalmas 
csúcsai üdvözöllek benneteket! Féltve őrzött bálvá- 
nyaink vagytok, soha meg nem unható szépségeitek
ről csodákat mesélgetünk.

De most szunnyadjatok! . . . Most új mesgyékre 
vágyunk; problémák csábítanak.

Rajongó lélekkel ballagunk hárman: ' Teschler 
László, Zuber Oszkár és én a Lengyel-nyeregre vezető 
úton s tovább a Felkai-csúcs és a Wagner-csúcs alatti 
törmeléken. Felkapaszkodunk a Litvoroví-torony és 
a Wagner-csúcs közötti Litvorovi-hágóba és kutatólag 
tekintgetünk a Wagner-csúcs nyugat északnyugati ge
rincére.

J0+
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A gerinc három ágra oszlik; mi a legdélibb, ki
nyúló ágát vesszük ostrom alá. Ez ígérkezett a leg
érdekesebbnek.

A hágóról leereszkedünk a Litvorovi-szakadékban 
a Kacsa-völgybe. De ez a leereszkedés nem ment 
könnyedén. Majd a keményre fagyott hó évelődött 
velünk, majd az álmából felzavart törmelék vetett 
gáncsot. Gurultak a szikladarabok, mintha visszatar
tani akarnának, mintha zajongásukkal csendes éle
tükről mondanának valamit.

Megállok. Hallgatagon nézem az idővert kősereget. 
Miért búsultok? s megszólal a gördülő kő: mert csak 
csúcs lehet ideál, törmelék soha.

Mélyen lenn járunk már az artisztikus Kacsa
völgyben, ahol a világosság is amolyan whistleri- 
fényű. Olyan csöndes, zárkózott, álmodozásba rin
gató itt minden.

Gondolatainkba elmélyedve, magunkba szálló 
áhítattal bámuljuk a völgy mélyéből felszökő hatal
mas bronzszínű falakat. Csodálatos sziklafalak ezek. 
Némelyik már legyőzve, a másik még tovább dacol 
hozzáférhetetlenségével.

Sejtelmes ünnepiességgel közeledünk ama helyre, 
ahol gerincünk terraszszerű nyergecskét képez. Mint 
valami loggiáról nézzük a bejárandó gerincet.

Elhelyezzük az első kőembert, első bejárásunk 
jeléül. Azután elöszedegetjük 30 méteres kötelünket 
s összekötjük egymást. A kötélbiztositás, sose időt- 
rabló; ez lelki kapocs a társak közt; ez bajtársi kö
telesség; melyen némelykor sok dolog múlik, a mik
ről regélhetnének a néma sziklafalak, a nagy hóme
zők, a glecserszakadékok, a hallgatag mély völgyek.

Elérkezett az ünnepi pillanat s hozzákezdünk a 
gerinc felderítéséhez. Mindhárman szeretnők az elől; 
mászási elsőbbséget, de megegyezünk s kezdődik a 
szép küzdelem, melyhez annyi édes reményt fűzünk. 
Laci indúl elsőnek; fanatikus bizalommal kísérjük
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minden mozdulatát s ebből ítéljük meg a terep ne
hézségeit.

A meredeken felszökő gerincen egyideig csend
ben kúszott, de egyszerre csak megszólal: Fiúk! Vi
gyázzatok! A kőzet nem elég szilárd. Csöndes, óva
tos léptei is jelezték a nehézséget. Mikor jó biztositó 
helyre talált s a kötelet egy sziklafog körül megerő
sítette, felkúsztunk hozzá mi is. Együtt kutatjuk to
vább a gerincet, mely most ködbe takarózott. Remény 
és félelem érzésétől szorongatva kerülünk mind fel
jebb a sima kőlapokon. Rövid ideig tájékozódni sem 
tudunk, de egy vékony résen átragyogó napsugár 
megvilágítja további útunkat, míg később a déli nap 
melege végleg elűzte a ködtakarót. A hódítás vágya 
újult erővel ébredt fel bennünk; eltűnt az aggodalom 
és visszatért a jó kedv.

Állandóan a gerinc jobb oldalán, széltépte virá
gokként heverő, törzsüktől elvált kőlapok közt kere
sünk kibúvót a gerincre. A szél, a köd, a vihar, az 
eső ugyancsak telerakosgatta a hervadás virágaival 
a kőzetet; de azért fáradhatatlanúl megyünk előre s 
egymást felváltva a mászásban, győzzük le a keskeny 
éllé vált gerincet.

Körülbelül nyolc méter hosszon a sikertelenség 
fenyegetett; a merészen felfelé szökkenő gerincen a 
bonyolulat nem egyszerű: a gerinc csupa seb, csupa 
lék; itt egy nagy repedés, amott egy szétmálló szikla. 
Nem mérkőzés dúl itt, nem nemes küzdelem, de titkos 
aknamunka: a harmat, a kő, apró fűszálak gyönge 
gyökérszálai sorvasztják a büszke szírtet s nyomukban 
repedez a gránit s mint könnyű vakolat hull a szirt- 
tető.

Előlmászó társunk nagy kedvvel, erejét megfe
szítő elszántsággal gyűri le a falat, de egyszerre, 
mintha elállna a lélekzete, leszól:

— Fiúk! Félre, a vígsággal. Ahová állok, ahová 
nyúlok, a kőzet mindenütt törik . . .
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Egyenletesen helyezzük el testsúlyunkat a szikla
fal repedéseibe s óvatosan engedjük a kötelet. Né
hány perc múlva túl voltunk az exponált helyen és 
ismét együtt róttuk a gerincet. A jobb oldalról pár
huzamosan futó bordáknak a főgerincbe betorkollá- 
sáig akadtak még apró nehézségek, de megkönnyeb
bülésünkre azon túl mintegy 200 méteren járhatóvá 
lett az él, melyen már órák óta küzdünk, anélkül, 
hogy a csúcsot megláthattuk volna. Újabb akadályra 
bukkanunk; sziklafog állja útunkat, de nagy örö
münkre eloszlatja aggodalmainkat a sziklafog mögött 
felhuzódó kaminnak a megpillantása. Ebben a nyirkos, 
nagyon finoman szőtt kőzetű hasadásban kerülünk újó
lag az élre.

A gerinc jobb oldalán körülbelül 40 métert kú
szunk fölfelé, de itt nagy, zöldes kőlapokkal fedett 
fal fogad s a gerinc ismét járhatatlanná vált. Töp
rengés fog el; gyanús a fal nagyon. Az exponált he
lyen Szószó mászik elől. Olyan helyre lyukadt ki, 
ahonnan az előbbrejutás lehetetlennek bizonyult.

Fiúk! kutyaszorítóba kerültem. Átkozott hely! 
Sziklavályú, melyből lehetetlen a továbbjutás.

Sietve kúszom fel a vele párhuzamosan felszökő, 
rendkívül törékeny és exponált sziklabordára s felső 
biztosítással mentem ki társunkat kellemetlen hely
zetéből. Ilyen pillanatokban a mászásnál nem az erő, 
hanem a lelki egyensúly győzedelmeskedik. — A kis 
bordáról az északi oldalra körülbelül 20 métert füg- 
geszkedünk le, hol ismét együtt vagyunk,

Sütkérezésre csalogató az időjárás, de hiába. Vá
gyunk tovább űz a gigászi gerincen; pihennünk nem 
lehet, mert a csúcs még mindig láthatatlan. Úgy rém
lett, mintha útvesztőbe kerültünk volna s valami tit
kos reménytelenség gyötört. Révedezve nézünk kö
rül .. . vájjon merre a csúcs?

Könnyű traverzek után azonban közelebb jutunk 
a Lengyel-nyeregről húzódó északkeleti gerinchez. 
Megtaláltuk a kivezető útat s nehogy előnyomulá



A Wagner-csúcs bejárása 151

sunknak gátat vessen a közelgő esthajlat, elejtjük a 
gerinc utolsó meredekül felszökő falát s válogatás 
nélkül vágtatunk át kemény sziklákon, mohos lejtőkön 
a Lengyel-nyeregről vezető gerincre. Itt már otthon 
voltunk, itt már ismertük a járást. Éljen kiáltásaink 
verték fel a csúcsok csöndességét.., Eltűnik az édes 
izgalom, megtörtük a gerinc varázsát; megismertük 
annak titkát.

A csúcs alatt hagyjuk hátizsákjainkat s köny- 
nyed lépésekkel sietünk fel a csúcsra. Néhány percre 
megállunk és körültekintünk. Utunk végére értünk; 
megoldottuk a gerinc problémáját. Nehéz volt a meg
oldás, nehezebb mint a minőnek gondoltuk. De szép 
volt. Olyan, mint valami érdekfeszítő regény, mely
nek minden fejezete érdekes és csábító.

S azután?
Azután lelkűnkbe véstük élményeinket s mire az 

alkonyat megérkezett a maga színes szépségeivel s a 
maga félelmes hidegségével, altkor már megelégedet
ten ballagtunk lefelé a Felkai-völgyben.

Lassanként mindenre ráterítette sötét palástját az 
est homálya. A csúcsok körvonalai egy ideig még 
elválnak az ég világosabb hátterén, majd összeolvad
nak a mindent eltakaró sötétségben ,..

Csend borúit a tájra. Lelki szemeink előtt újból 
kialakúi a mind monumentálisabbá változó, egyenet
lenül a magasba szökkenő gerincünk szépsége, s a 
képzelet szárnyain még egyszer átéljük annak minden 
változatát, a küzdelmeket, a győzelem mámorát s 
megelégedetten térünk éji pihenőre Tátraszéplakon.

Idő- és terepadatok a Wagner-csúcs nyugat észak-nyu
gati részéhez. Tátraszéplak reggel 4.20, Litvoroví-hágó 8.35— 
8.50. Beszállás 10.05. Meredek fal, hágó kőzete törékeny s füves. 
Ettől 8—10 méternyire a gerinc. Néhány kötélhossznyira nagy, 
sima kőtömbök ; a gerinc járhatatlan. Jobbra a falban elvált kő
lapok, a fal és a kőlapok között ismét a gerincre. Itt a gerinc 
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keskeny éllé változik s körülbelül 8 méteren át rendkívül ex
ponált ; közepes nehézségű részletek. A jobboldalról párhuza
mosan futó bordáknak a főgerincbe való betorkolásáig változa
tos mászások. A gerinc élesen délre kanyarodik. Ettől a ponttót 
körülbelül 200 méteren a gerinc átmászása könnyű. Újból aka
dály a gerincfognál. Nedves, sima kaminban ismét a gerincre. 
A gerinc jobb oldalán tovább kőlapokon körülbelül 40 métert. 
Nagy, zöldes falak, (Kőember) a gerinc járhatatlan fallá vál
tozik. Az északi oldalon tovább. Nagyon nehéz travers. Kö
rülbelül 20 méter kötélfüggeszkedés. Egy kis borda után köny- 
nyű travers. Újabb bordán a Wagner-csúcs É. K. gerincére, 
s onnan a csúcsra 5.40—6.00. Sziléziai ház 8.00—8.45; Tátra- 
széplak este 10.10.



A választmány jelentése 153

A választmány jelentése.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!

Az elmúlt 23-ik egyesületi év eseményei között 
kiemelkedő mozzanatot képez a Magyar Turista Szö
vetség megalakítása, mely hivatva lesz a hazai turista
egyesületeket és turistákat tömöríteni s egy erős szö
vetség létrejöttével nemcsak egységessé tenni az or
szág különböző vidékein munkálkodó egyesületek mű
ködését, de kieszközlendő utazási kedvezményekkel az 
egyesületeket kirándulások rendezésére irányuló cél
juk elérésében is támogatni.

A szövetség megalakításának eszméjét hivatalos 
lapunk a Turistaság és Alpinizmus vetette fel, mikor 
kérdést intézett a hazai turistaegyesületek elnökeihez, 
vájjon szükségesnek tartják-e a szövetség létesítését 
s alkalmasnak vélik-e az időpontot ennek megalakí
tására? Miután a turista-egyesületek elnökei igenlő- 
leg válaszoltak, egy előkészítő bizottság elkészítette 
az alapszabály-tervezetet s azt hozzászólás végett 
minden egyesületnek megküldötte. A beérkezett ész
revételek tekintetbe vételével készült el a végleges 
tervezet, melynek alapján 1913. november 29-én és 
30-án Budapesten tárgyaltak az egyesületek kikül
döttei. Egyesületünket ez alkalommal Feszti Nándor 
és Kiss József titkárok képviselték.

Az alakuló közgyűlésen, melyet gróf Teleki Sán- 
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dór, a MKE. elnöke és Münnich Kálmán országgyű
lési képviselő vezettek, és a hol 45 turista-egyesület, 
illetőleg turista-szakosztály vett részt, mintegy 12000 
tag képviseletében, az alapszabályok megállapítása 
után elnök a MTSz.-et megalakitottnak mondotta ki. 
A szövetség elnökévé gróf Teleki Sándort, a MKE. 
elnökét, — ügyvezető elnökké dr, Thirring Gusztá
vot, a MTE. elnökét választották, akik mindketten 
lelkes zászlóvivői a magyar turista-mozgalmaknak. 
Személyük biztos garantiája az ügy sikerének, hisz 
eddigi működésük, — az ország legrégibb és legha
talmasabb egyesületei élén kifejtett munkájuk biz
tosítékot nyújt arra, hogy régi ügyszeretetükkel fog
ják képviselni a szövetség érdekeit s irányítani annak 
munkáját. Egyesületünket a közgyűlés részéről az a 
kitüntetés érte, hogy a szövetség egyik elnökévé Ba
log Károly ö méltóságát, egyik alelnökévé Kiss József 
titkárunkat választotta meg.

A Szövetséghez tartozó egyesületek tagjaik ará
nyában viselik a szövetségi ügykezelés költségeit, 
amennyiben minden egyes tag után évenként az első 
1000 tagig 20 fillérrel, 1000—2000 tagig 15 fillérrel, 
azon túl 10 fillérrel járulnak a kiadásokhoz. Bár ez a 
hozzájárulás pénztárunkat évenként mintegy 260 ko
ronával fogja megterhelni, mégis kötelességünknek 
tartottuk a szövetség megalakításának munkájában 
részt venni s ezen áldozat meghozatalát a közgyűlés
től kérni, mert reméljük, hogy az egyesülésben rejlő 
erő meg fogja szerezni ezen összeg ellenértékét, de 
amit fontosabbnak tartunk: meg fogja teremteni az 
együttműködést, elősegíti a közelebbi érintkezést s 
ezzel a magyar turista-ügy fejlődését.

S ha idővel azt látnok, hogy reményeink nem 
váltak valóra, ha egyesületünk érdekeit nem látjuk 
kíelégitettnek, vagy biztositottnak: semmi sem fog 
bennünket akadályozni abban, hogy visszatérve az ed
digi útra, szerényen, kisebb körre szorítkozva tovább 
folytassuk azt a lankadatlan munkát, amit 23 év óta 
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végzünk becsülettel, városunk lakosságának javára, 
ami kis hegyvilágunkban.

Úgy hisszük, tagtársaink is át vannak hatva a 
szövetkezés eszméjének fontosságától s azért kérjük 
a m. t. k.-t, adja meg a választmánynak ebben az ügy
ben hozott határozatához a hozzájárulást s mondja 
ki a szövetséghez való csatlakozást.

Ezek után röviden beszámolunk az elmúlt évnek 
egyesületünket érdeklő eseményeiről.

Nem sok mondani valónk van, hisz csak a ren
des munka keretében mozogtunk; nagyobb alkotáso
kat nem létesítettünk, mert ilyeneket a 25-ik egyesü
leti év maradandó emlékéül tervezünk.

Ez évben is sok gondot s nagy költséget okozott 
erdei sétautaink jókarban tartása, de a rossz időjá
rás és sok esőzés mellett is sikerült azokat kifogásta
lanul rendben tartani. A Kiss József-út déli szaka
szának egész hosszában — az út mentén — kövezett 
vizlefolyót készíttetett egyesületünk buzgó mérnöke, 
ki nagy elfoglaltsága mellett is talált időt arra, hogy 
a munkálatokat irányítsa és azokra felügyeljen. Ta- 
taroztatta és kaviccsal burkoltatta az összes útakat, 
alapos javítás alá vette az Irma-úti hidat s nagy kö
rültekintéssel végezte a külső munkálatokat.

A múlt évben tervezett átjelzéseket is befejeztük 
s most már fehér mezőre írt fekete számok kalauzol
ják erdei sétáikban a kirándulókat. Az egész Mecsek 
be van hálózva útvonalainkkal, Bükösdtől—Nádasdig 
s északi irányban Mániáig, Szászvárig, Váraljáig. 
Csak a közalapítványi erdők 10., 11., 14., 15., 16. sz. 
útvonalai nincsenek még átalakítva, de reméljük, 
hogy a tavasszal ezeket is elkészíthetjük s igy a jelen 
évkönyvünkben közölt vázlatos térképek után min
denki könnyen eligazodhatik erdei sétái alkalmával.

Lehetséges, hogy a jelzésekben itt-ott hiányok 
vannak, éppen azért arra kérjük kiránduló tagtár
sainkat, szíveskedjenek egy levelező lapon a titkári 
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hivatalt (Pécs, Arany János-utca 3.) erre figyelmez
tetni, hogy a hiányok pótlásáról gondoskodhassunk.

Kedves kötelességet teljesítünk, mikor hálás kö
szönetét mondunk Kolossváry Andor és Obrincsák 
Ernő uradalmi főerdész áraknak, akik a kezelésük 
alatt álló erdőterületeken az átjelzéseket nagy szak
értelemmel voltak szívesek elkészíttetni.

Az erdőkben való tájékozódás előmozdítására 
újabb táblákat is szándékozunk elhelyezni, illetőleg 
az irányokat és távolságokat a számjelzést viselő 
fehér festékmezőkön feljegyezni. Kérjük azon igen t. 
tagtársainkat, akik gyakrabban tesznek erdei kirán
dulásokat, támogassanak bennünket ebben a mun
kánkban, mert csak többek közreműködésével lehet 
átjelzés-hálózatunkat teljessé tenni és hibátlanül fenn
tartani. Könnyen elérhető lenne ez, ha tagtársaink 
közül többen magukra vállalnák egy-egy útvonal gon
dozását, illetőleg annak évenként egyszer való bejá
rását, felülvizsgálását és az esetleges hibák kijavítá
sát, amihez munkás embert és festéket szívesen bo- 
csájtunk rendelkezésre. Kérjük t. tagtársainkat ér
tesítsék a titkárt ebbeli elhatározásukról, aki igy 
tudni fogja, melyek azok az útvonalak, melyeknek 
nincs felügyelője s a melyeknek bejárásáról neki kell 
intézkedni.

A Mátyás Flórián-utca és a Kardos-üthoz vezető 
szőlőút szabályozása tárgyában kérvénnyel fordul
tunk Pécs sz. kir. város tanácsához s örömmel je
lenthetjük, hogy ebbeli kérelmünket a tanács 22226/ 
1913. sz. a. kedvezően intézte el s az elkészített ter
veket a város törvényhatósága 223/1913. sz. a. jóvá
hagyta. Ezzel meg van annak a biztositéka, hogy — 
ha évek múltával is — rendezett úton, az eddiginél 
kényelmesebben érhetjük el mecseki sétaútainkat, 
ami még jobban fokozza majd azok látogatottságát. 
Különösen előmozdítaná ezt, ha a Mátyás Flórián- 
utcai lakók azon mozgalmának, hogy a villamosvasúti 
hálózat arra is kiterjesztessék, eredménye lenne.
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A középiskolai tanulók részére kiirt turisztikai 
pályázatra csak főreáliskolai tanulók részéről érkez
tek be dolgozatok, melyek közül a bíráló bizottság 
Fodor József VIII. o. tan. „Egy kirándulás leirása" 
című dolgozatának ítélte a 10 kor. aranyból álló pá
lyadíjat.

Hivatalos közlönyünk a Turistaság és Alpiniz- 
mus ez év folyamán új köntösben köszöntött be elő
fizetőihez. A külföldi díszes, illusztrált lapokhoz ha
sonlóan, annak egyes számai krétapapiroson nyomva 
jelennek meg, miáltal a szöveg közt lévő képek is 
teljesen érvényesülnek, mümellékletei pedig első
rangú laphoz méltók. A díszes kiállítás dacára tag
társaink fél áron — egész évre 3 koronáért — kap
ják s éppen azért szívesen hívjuk fel arra újból tag
társaink figyelmét, kik a komolyirányú lap útján ér
tesülhetnek a hazai és külföldi turista-mozgalmak
ról is.

Az Aradi Turista Egyesület 4/1913. sz. átiratával 
értesítést küld, hogy a Gainán épült Czárán Gyula- 
menedékházban tagtársainkat ugyanabban a kedvez
ményben (50 százalék) részesíti, mint a minőt az 
ATE. tagjai élveznek, örömmel hozzuk ezt t. tagtár
saink tudomására, mint egyik eredményét azon tö
rekvésünknek, amellyel a testvér-egyesületekkel való 
jó viszony ápolásán buzgólkodunk. Hisszük, hogy a 
Turista Szövetségben lévő összes turista-egyesületek 
kölcsönösen meg fogják adni egymásnak azon ked
vezményeket, melyeket az egyesületek tagjaiknak jut
tatnak.

Könyvtárunk a folyó évben a következő művek
kel szaporodott: Turisták Lapja (1913.), Deutsche 
Alpenzeitung (1913.), Mitteilungen des D. u. Ö. A. 
(1913.), Alpina (1913.), Österreichische Touristenzei
tung (1913.), Természettudományi Közlöny (1913.), 
Földrajzi közlemények (1913.), Pécs-Baranyamegyeí 
Múzeum-Egyesület értesítője (1913.), MKE. év
könyve (1913.), Zeitschrift des D. u. ö. A, (1913.),
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Jahrbuch des Schweizer Alpen Club (1912,), Dunán
túli Turista Egyesület évkönyve, Lenkei Lajos: Észak
amerikai megfigyelések, dr. Csillag Ferenc: Tiz év 
a napsugaras Keleten, Wosinszky Mór: Keleti utam 
emlékei, Mikkelsen kapitány: Az Észak Robinsonja, 
Vámbéri Ármin: Küzdelmeim, Hefty Gy. Andor és 
dr. Vigyázó János: Sziklamászó iskola Budapest kör
nyékén, (szerzők ajándéka), Gubányi Károly: öt év 
Mandzsuországban, Moriggl J, dr.: Von Hütte zu 
Hütte (IV., V.), M. Allihn: Tyrol und die Bayrischen 
Alpen, Guido Depoli: Guida di Fiume e dei suoi monti 
(a Club Alpino Fiumano ajándéka).

Örömmel emlékezünk meg arról a szép és érté
kes ajándékról, mellyel az Österr. Touristen Club 
Wiener Neustadti Sectiója lepte meg egyesületünket, 
Az általa könyvtárunk részére küldött művek a kö
vetkezők: Österreichische Touristenzeitung (1881— 
88., 1890—1910.) 29 évfolyam, Jahrbuch des ÖTC. 
(1878—1880.) 3 kötet, Mitteilungen des D. Ö. A. V. 
(1876—1882.), 4 kötet, A. W. Grube: Alpenwande- 
rungen, Edmund Graf: Alpine Chronik (1880.)

Kedves kötelességet teljesítünk, mikor a testvér
egyesületnek ezen a helyen is kifejezzük őszinte kö- 
szönetünket.

Egyesületünket ez évben is többen részesítették 
anyagi támogatásban. Pécs sz. kir, város közönsége 
1500 koronát, a Pécsi Takarékpénztár 200 koronát, a 
Pécs Baranyai Központi Takarékpénztár és az Ipar 
és Kereskedelmi Bank 100—100 koronát, K. Zs. úr 
5 koronát adományoztak. A Dárda—Villányvidéki 
vadásztársaság részéről dr. Kiss Emil tagtársunk 122 
korona 50 fillért küldött be hozzánk madárvédelmí 
célra, amit Madárvédő Osztályunkhoz utaltunk át.

Fogadják nagylelkű támogatóink szíves ado
mányaikért a közgyűlés hálás köszönetét!

Hálásak vagyunk Pécs sz. kir. város tek. Taná
csa és a városi erdőfőmérnök úr iránt, azért a szíves 
jóakaratért, melyben bennünket a köz javára irányuló



A választmány jelentése 161

JJ

Pé
cs

i á
ra

d (
í^

m
)



162 A választmány jelentése

munkánkban mindig a legodaadóbban segítettek és 
köszönetét mondunk a helyi sajtónak is azért a jó
indulatért, mellyel törekvéseinket támogatta. Az 
egyesek, testületek, hatóság és sajtó elismerése és me
leg érdeklődése, mely minden alkalommal megnyil- 
vánúl, fáradozásaink legszebb jutalma, amire min
denkor büszkék leszünk.

Választmányunkból a városból való elköltözés 
miatt két régi tagtársunk vált ki: Straka Ferenc, 
nyugalomba vonult bányaigazgató, aki egyesületünk 
iránt mindig a legjobb indulattal viseltetett s hatás
körében érdekeinket melegen pártfogolta és Pohl 
Béla, akit felettes hatósága szolgálati érdekből a ko
lozsvári kulturmérnökséghez helyezett át, pedig az ő 
működéséhez is sok reményt fűztünk. Szeretettel bú
csúzunk tőlük e helyen és minden jót kívánunk nekik 
uj otthonukban.

Gyász is ért bennünket Opris Péter p, és t, fő
igazgató vál, tagunk elhalálozásával. Benne nemcsak 
városunk kiváló polgárát, társadalmi mozgalmaink 
egyik lelkes támogatóját, de egyesületünknek is te
vékeny tagját vesztettük el, aki egészségi állapota ha
nyatlásáig tevékeny részt vett ügyeink intézésében 
s a ME, érdekeinek mindig hűséges szószólója volt

Elvesztettük Vaszary Gyulát, egyesületünk egyik 
megalapítóját, 10 éven át volt igazgatóját és tiszte
letbeli tagját. Érdemeit külön helyen méltatjuk s 
azért itt csak bánatos szívvel említjük meg e szomorú 
eseményt.

Tagtársaink közül az élők sorából elköltöztek 
még: id. Angyal Pál, Asztalos Nándor, Baumann 
Emilné, Bun Gusztávné, Diffinger János, Germun Fe
renc, Götz Gyula, Gyurits Elek, Herr Ágost, Hollósi 
Mór, Horváth Mór, Mestrics Imre, Nádassy Kálmán, 
Paunz Regina, Schapringer Richárd, Steiner Eliz, 
Szlapák Rudolf, Varsányi Szilveszter, Zelesny Károly.

Áldás legyen emlékükön!
Egyesületünkbe az elmúlt évben 2 örökös és 105 
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rendes tag iratkozott be, — elhalálozás, elköltözés 
és kilépés folytán töröltünk 121 tagot, úgy, hogy 1913- 
ban 79 örökös, 27 alapító és 1324 rendes tag támo
gatta törekvéseinket. Nagyon kérjük tagtársainkat 
szíveskedjenek ismerőseik körében tagokat gyűjteni, 
minek megkönnyítésére aláírási ivet mellékelünk 
Nem kell rámutatnunk arra a körülményre, hogy a 
drágaság általános emelkedésével kiadásaink is min
dig növekednek s nagyobb befektetésekre csak akkor 
tudunk kis tőkét gyűjteni, ha tagjaink számát emelni 
tudjuk.

Pénztárunk forgalmáról évi számadásunk ad fel
világosítást. Itt csak azt említjük fel, hogy a pénz
tári egyenlegen felül a következő összegek vannak 
pénztárunkban elhelyezve: örökös tagok dija 7900 

orona, Tettye-rendezési alapon 1856.57 korona, bar
langkutatás céljaira 371.56 korona, dr. Scholz István 
emlékalap 1090.90 K, Dorner János emlékalap 599.16 
K, Wachter Jenő emlékalap 329.24 K, összesen 
12147.43 K.

Ezzel és az Osztályok jelentéseivel beszámoltunk 
az elmúlt év eseményeiről s most még röviden ismer
tetni kívánjuk jövő terveinket.

Mikor a misinai kilátó megépítését a közgyűlés 
kimondotta, elhatározta egyúttal a Kardos-úton egy 
nagyobb menedékház építését is, hol az egyleti szol
gának állandó lakása lenne. Ezt a határozatot szeret
nénk a 25 éves fennállás emlékére megvalósítani, 
esetleg a mai kis menedékház anyagának részben való 
felhasználásával. Amennyiben az építés keresztülvi
tele nem merítené ki pénztárunkat, a megmaradó ösz- 
szegen turista célokat szolgáló kisebb menedékháza
kat is tervezünk a Mecsek távoli szép pontjain, (pl. 
Mély-völgy, Kantavár, stb.), hol azt a szükség legin
kább megkívánja. így nemcsak a kis sétákat kedve
lők, de a távolabbi pontokat felkereső turisták is me
nedékhelyet találnak majd, különösen ha a kis házi-

Jl+ 
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kők pár nyugvópamlag elhelyezésével éjjeli tartóz
kodásra is be lesznek rendezve.

Engedély kértünk és kaptunk (24985/1913. sz. a.) 
az erdőtulajdonos várostól a misinai-kilátótól a Sza- 
niszló-pihenőig vagy a Dömőr-kapuig terjedő útsza
kasznak és a Bánffay és Balog-útakat összekötő út- 
részletnek kiépítésére. Ezek elkészítését is egyik jövő 
feladatunknak tekintjük.

Szükségesnek tartjuk még a Zengőn és talán a 
Jakabhegyen is kilátó tornyok építését a tubesi egy
szerűbb torony mintájára, hogy az idők viharai azok
ban kárt ne tehessenek.

Hogy Mecsekünket a közönséggel jobban megis
mertessük és a kirándulók ismeretkörének kibővítését 
elősegítsük, egy a Mecsek földtani ismertetését elő
mozdító vezetőkönyv kiadását tervezzük, melynek 
megírását dr. Vadász Elemér, egyetemi s. tanár, a 
kiváló geológus, a Mecsek alapos ismerője volt szí
ves magára vállalni, aki a m. kir. Földtani intézet 
megbízásából már évek óta tesz nálunk geológiai ta
nulmányokat és felvételeket.

Magyar országon első ilyenirányú munkáról van 
itt szó, mely hivatva van szélesebb körben megismer
tetni éppen geológiai szempontból különösen érdekes 
kis hegyvilágunkat.

A könyvecske a nagyközönség és nem a szak
emberek számára készülne, úgy, hogy annak útmu
tatásai nyomán a laikus is megismerhetné a földtani 
alakulatokat, Mecsekünk felépítését stb., amit a mel
léklendő térképek és rajzok, fényképek részletesen 
fognak megmagyarázni. A munka Baedeker-alakban 
és kötésben mintegy 10 ívet tenne ki, körülbelül 100 
illusztrációval és több fekete és szinesnyomású tér
képpel. Ennek vezetése mellett élvezetesebbekké 
lesznek a kirándulások, mert azok ismereteink gya
rapítását segítik elő, már pedig lakóhelyűnk szőkebb 
környékének megismerése szellemi és anyagi boldo
gulásunk emelésére vezet.
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A nagy költséggel járó kiadásra azonban csakis 
úgy vállalkozhatunk, ha tagtársaink érdeklődését biz
tosítva látjuk. A vezetőkönyv árát három koronában 
szabjuk meg, tagtársaink azonban két koronáért kap
ják, ha azt előfizetés útján megrendelik s a két koro
nát a titkárhoz előre beküldik.

A vezetőkönyvet 1915. év tavaszán vagy nyarán 
óhajtjuk a nyilvánosság elé adni, hogy ezzel is egy 
maradandó emléket állítsunk 25 éves fennállásunk 
emlékünnepére. A munka vázlatos beosztását annak 
illusztris szerzője következőképpen tervezi: 1. a meg
figyelések eszközlésének módjait ismertető földtani 
bevezető, 2. a hegység földtani képződménye, 3, a 
hegység felépítése, 4, a hegység kialakulása, 5. az 
észlelő kirándulások kitűzött útvonalak mentén, ahol 
a földtani jelenségek legszembeszököbben észlelhetők.

Nagyon kérjük t. tagtársainkat, támogassanak 
bennünket ebben a szép vállalatban, ami alkalmas 
a Mecsek iránti érdeklődésnek szélesebb rétegekben 
való felkeltésére s ezzel idegenforgalmunk emelkedé
sére is.

Ezek lennének m. t. k. a ME. legközelebbi fel
adatai, Évek fognak eltelni, míg ezek a tervek mind 
valóra válnak, de a tagok részéről eddig élvezett s 
tán még fokozottabb támogatással, céljaink el lesznek 
érhetők, mert bízunk az egyesület mindenkori vezető
ségének ügyszeretetében és kitartásában is, mellyel 
a kitűzött szép feladatokat a megvalósulásra segítik.

Kérjük jelentésünk tudomásul vételét.
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Az Állat- és Madárvédő-Osztály jelentése.

A Mecsek-Egyesület Állat- és Madárvédő-Osztá- 
lya ez évben is megtett minden lehetőt arra, hogy az 
állat- és madárvédelem eszméjét a nagyközönség kö
rében állandóan ébren tartsa.

Tette ezt egyrészt oly módon, hogy a helyi saj
tóban az állatvédelemre felhívó és az állatkínzást os
torozó közleményeket helyezett el, — másrészt az 
állatok és madarak védelmére figyelmeztető tábláival 
— melyek a város legélénkebb terein és utcáin van
nak elhelyezve — hívta fel a nemesérzésű emberek 
figyelmét az állatok védelmére. Régebbi tábláink jó 
részét, melyeket az idő megviselt, díszesebbekkel cse
réltük ki.

Osztályunk azonban nem elégedett meg a puszta 
figyelmeztetéssel, hanem gyakorlatilag is példát adott 
a madárvédelemre. A zordabb idő beálltával gondos
kodtunk a madarak etetéséről a Mecseken, a Tettyén, 
a sétatéren és a kilátó-toronynál, A megrongálódott 
fészkelőket az erdőben leszedtük és azokat újakkal 
pótoltuk.

A Széchenyi-tér galambjait — mint előző évek
ben — nyáron egyszer, — télen a keményebb időben 
naponta kétszer etette megbízottunk.

Olyan esetekben, mikor állatkinzási esetben pa
nasszal fordultak hozzánk, sürgősen intézkedtünk az 
orvoslás ügyében. Egy esetben pl. egy jólelkű mun
kás levélben a következőkről értesitette az Osztályt:

„A MÁV. műhelyében egy mozdony-löktokban 
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egy cinke fészket rakván, 11 fiókával ott családot ala
pított. A műhely főnöke, Pogány Ármin főmérnök úr, 
szigorúan megtiltotta, hogy ahhoz bárki is hozzányúl
jon. Dacára ennek egy durvalelkű munkás a cinke
családot fészkestől együtt kidobta . . . stb."

A levél folytán az Osztály átirt a műhely főnö
kéhez, hogy szíveskedjék a lelketlen munkást tetté
nek durvaságára összes társai jelenlétében figyelmez
tetni, s esetleg őt a kiadott utasítással szemben tanú
sított engedetlenségéért megfenyíteni. A főmérnök úr 
szíves volt kérésünknek eleget tenni, miért neki e he
lyen is hálás köszönetét mondunk.

Ehhez hasonló eset több is jutott tudomásunkra s 
Osztályunk mindenkor megtette a megtorlásra szük
séges lépéseket.

Nem hagyhatjuk e helyen szó nélkül azt az el
szomorító eseményt, hogy a lóversenyeket rendező 
egyesület, múlt évben ezekkel kapcsolatosan galamb
lövő versenyeket is rendezett, hol százával pusztította 
és gyilkolta le a szegény, védtelen szárnyasokat. Ho
gyan egyeztethető ez össze az iskolák azon nemes 
munkájával, mellyel a fejlődő gyermeki lélekbe az 
állatok és madarak iránti szeretet beoltásán fáradoz
nak, s Osztályunk azon törekvésével, hogy e nemes 
érzelmek szélesebb rétegekben is felkeltessenek és 
ápoltassanak? Valóban nem tudjuk. De kérjük a ló
verseny egyesület intéző férfiait: vegyék le a verse
nyek programmjárói a galamblövészetet, s ha már a 
lövés férfias szép sportját kapcsolatba akarják hozni 
a — nézetünk szerint nem épen erre alkalmas — ló
versenyekkel, úgy ne ártatlan állatokat, hanem, mint 
ezt sok helyen láttuk, agyaggolyókat használjanak fel 
erre a célra, s higyjék el, a jóérzésü közönség hálás 
lesz e változtatásért, mert védtelen galambok kihulló 
vére nem alkalmas a finomlelkű közönség mulattatá- 
sára és a már eldurvúlt emberek lelkének nemesítésére.

Kérő szóval fordulunk Pécs város tanácsához 
és annak fejéhez, a polgármester úrhoz is. Ha a 
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város tanácsa védi a város Széchenyi-téri galambjait, 
hasson oda, hogy a lóverseny-egylet, melyet a város 
évi támogatásban részesit, tegyen eleget a nagy
közönség rétegeiből felhangzó óhajtásnak és kérés
nek. Szives — és hisszük, célravezető — közbenjárá
sával a közönség köszönetét és háláját fogja kiérde
melni s következetes marad azon elvéhez, melyet ép
pen a Széchenyi-téri galambok védelménél oly szé
pen és példaadóan mutat ki.

Miként az előző években, úgy most is támogattuk 
az iskolákat az állat- és madárvédelemre irányuló 
munkájukban. Kiosztottunk a tanulók között 200 drb. 
Gyermeknaptárt, melyek oktató, az állatvédelemre fi
gyelmeztető és buzdító meséket és költeményeket tar
talmaznak. Intézkedtünk továbbá arról is, hogy ezeket 
a naptárakat a helybeli könyvkereskedések útján is 
terjesszük. Az iskolák kitartó munkájának már szép 
eredményei láthatók, amiért a tanítói és tanári kart a 
legmelegebb elismerés illeti.

Az iskola intenzív munkájának eredménye, hogy 
a középiskolák tanulói önképzőköri munkálkodásuk
ban állatvédelmi kérdésekkel is foglalkoznak, ame
lyekre Osztályunk is rendszeresen tűz ki pályadijakat. 
A folyó évben a helybeli főgimnázium két tanulóját 
ily irányú érdemes dolgozatukért — a szaktanár elő
terjesztésére — Reeh György osztályelnök külön 5—5 
korona jutalomban részesítette, amiért neki az Osztály 
köszönetét fejezzük ki.

Osztályunk eredményes munkáját bizonyítja az a 
körülmény, hogy az ország különböző városaiból for
dulnak hozzánk azzal a kéréssel, ismertessük meg ve
lük szervezetünket, munkánk eredményeit, tábláink 
szövegét stb. A múlt évben Kassa, Komárom és Szé
kesfehérvár kerestek fel bennünket ilyen kéréssel.

Megemlítjük végül, hogy Osztályunk eddigi fá
radhatatlan és érdemes elnöke, sárosi Várady Ferenc, 
ezen állásáról másirányú elfoglaltsága miatt lekö
szönt s helyébe múlt közgyűlésünk Reeh György vá- 
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rosí tanácsost, a M. E. igazgatóját választotta. Ami
lyen bizalommal tekintünk az uj elnök működése elé, 
éppen olyan sajnálattal vesszük kipróbált régi veze
tőnk eltávozását s hálásan köszönjük neki Osztályunk 
érdekében kifejtett lankadatlan munkásságát s azt a 
meleg érdeklődést, melyet az állat és madárvédelem 
ügyében mindig tanúsított. Hisszük és reméljük,, hogy 
a jövőben sem fogja megvonni tőlünk támogatását és 
saját hatáskörében, ezután is a legodaadóbban fogja 
elősegíteni nemes feladatunk megvalósulását.

A Dárda-Villányvidéki vadásztársaság részéről 
dr. Kiss Emil dárdai kir. közjegyző úr 122.50 koronát 
küldött be Osztályunkhoz, amiért neki e helyen is ki
fejezzük hálás köszönetünket. Madárvédelmi célokra 
még a következő adományok érkeztek hozzánk:

Szautter Gusztáv és a Tulipán Asztaltársaság 
10—10 K, X. Y. 5.20 K, Skrkanek Ágoston 5 K, Ta
karékpénztári persely 4 K, Wachter Ede 2 K, Z. A. 
1 K, Reeh György madáreledel, Schapringer J. cég 
10 kg. búza, Walfisch Pál 20 kg, ocsu. Az 1912-ik 
évi adományok kimutatásához pótlólag, Koszi János 
43.74 K.

Köszönet a nemeslelkü adakozóknak!
Egyenleg 1912. dec, 31-én
Ez évi adományok

. . 144.65 K.
■ - 159.70 «

Kiadás a folyó évben
Egyenleg 1913. dec. 31-én

304.35 K.
. . 166.50 K.

137.85 K.
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A Park-Osztály jelentése.

Az általános gazdasági válság, a pénztelenség a 
Park Osztály 1913. évi működésére is rányomta bé
lyegét. Várost szépíteni, az utcák külcsinját emelni, 
parkírozni pénz nélkül nem lehet, ez pedig az elmúlt 
évben ugyancsak hiányzott. Ez volt az oka annak, hogy 
az Osztály 1913. évi működésével nagyobb eredményt 
elérni nem tudott.

A város szépítése érdekében különböző javasla
tokat tett az Osztály a város polgármesterének, aki 
maga is a természetnek, virágnak nagy barátja lévén, 
azokat örömmel fogadta, a memorandumba foglaltak
nak fokozatos megvalósítását kilátásba helyezte, ter
mészetesen oly mérvben, a mennyire ezt a város 
anyagi viszonyai megengedik.

Az Osztály felszólalására a városi székház előtti 
két kis parkrészlet az idén már ízlésesebben volt 
gondozva. A Széchényi-tér rendezése, a Zsolnay disz
kót elhelyezése azonban még mindig a távol jövő kér
dése. Kértük az új köztemető intenzivebb fásitását is.

A város virágdiszítése nem halad olyan arány
ban, mint azt reményiettük, s a mint az építők és 
építkezők jóakarata után várható volna. Felkérésünkre 
ugyanis az utóbbi években számos ház virágrácsos 
ablakokkal épült, — de sajnos, az illető házak lakói
nak nem fáj a virágtartók üressége; csalódtunk, mi
kor azt hittük, hogy a virágrácsok hiánya az oka a 
virágdiszítés hiányának, — most már látjuk, hogy nem 
az, hanem a minden szépnek és jónak ellensége: a 
közöny, mely ma már a közérdekű dolgokkal szemben 
nem csak a férfiak, hanem immár a nők szívét is e1- 
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tölti. Pedig a lakás, az otthon díszítése, csinosítása 
elsősorban női kötelesség. Szívlelje meg városunk 
hölgyközönsége az Osztály fájó kifakadását, s pártolja 
esztendőre azt, a mit az idén elmulasztott, s köves
sék azok példáját, a kik ablakaikat, erkélyeiket szebb
nél szebb virágokkal, a lehető legizlésesebben feldíszí
tették.

Mert ilyenek is voltak..ha nem is nagy szám
ban. Ezek példaadó működését az Osztály elismerésé
vel jutalmazni óhajtván, a három legszebb virágos 
ablak, vagy erkély díjazását határozta el, s a pálya
díjak elnyerésére julius 1-től—15-ig terjedő időre 
nyilvános pályázatot hirdetett. A jelzett időben 16 
pályázó jelentkezett, kik közül a 3 tagú jury az I. 
dijjal: Huszár Alexandrát (Szinház-téri erkély), a II. 
díjjal: Brutky Károlynét (Bátori-utca 2/1. négy ablak), 
a III. dijjal: Herczeg Lajosnét (Siklósi-utca 6., 5 ab
lak) tüntette ki, Kivülök a jury megdicsérte a követ
kezőket: Deutsch Lipótnét (Jókai-tér 11.), Iványi Zsig- 
mondnét (Munkácsy-utca 4.), Lenkei Lajosnét (Ber
csényi-utca 2.), Csukás Irénkét (Perczel-utca 14.), 
Pálfi Zoltánnét (Mátyás Flórián-utca) és Póhl Bélát 
(Ferenciek-utca 20.),

Az Osztály céljaira az elmúlt évben adakoztak; 
A Pécsi Takarékpénztár 50 K, a Pécs-Baranyai Köz
ponti Takarékpénztár 25 K, a Pécsi Kereskedelmi és 
Iparbank 25 K, Scholtz Gyula 10 K, összesen 110 K. 
Ezenkívül Zsolnay Vilmos főrendiházi tag úr egyik 
pályadíj gyanánt egy kiváló szép majolika vázát volt 
kegyes ajándékozni. Fogadják a nemeslelkű adako
zók ez utón is az Osztály hálás köszönetét és azon 
kérelmét, hogy tartsák meg az Osztályt továbbra is 
jóindulatukban, mert az Osztály kizárólagos jövedel
mét az ő adományuk képezte.

Az Osztály vagyona volt az 1912 év végén 290 
K 51 fillér, bevétel 1913. évben 119 K 79 fillér, ki
adás az 1913. évben 112 K 50 fillér. Marad az 1913, 
év végén egyenleg, mint vagyon 297 K 80 fill.
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A Barlangkutató-Osztály jelentése.

Osztályunk az 1913. év folyamán tanulmánya 
körébe vonta a baranyamegyei középhegységgel geo
lógiai tekintetekben ugyan összefüggésben álló, — 
de a tulajdonképpeni „Mecsekétől messzebb, délnek 
eső és a környező lapályból mintegy szigetként ki
emelkedő u. n. beremendi domb-nak spelaeologiai vi
szonyait.

Bár előre is bizonyosra volt vehető, — tekintve a 
vizsgálat tárgyává tett dombvidék geológiai viszo
nyait, — hogy ezen a helyen nagyobbszerü és turisz
tikailag látványos cavernákra nem fogunk bukkani 
és a megejtendő tanulmány inkább csak locális ér
dekű spelaeologiai ismereteinket fogja gyarapítani, 
még sem akartunk kitérni a beremendi természetba
rátok: Lechner Antal és Makári István urak azon 
hozzánk juttatott óhaja elől, — hogy vizsgálat alá 
vegyük a beremendi domb NW. lejtőjén külszini fej
tés közben, — véletlenül — egy nemrég megnyitott 
üredéket.

A Villány—Csarnóta-i hegyvonulat, amellyel a 
beremendi szigetképződmény geológiai tekintetekben 
összefüggésben áll, úgyszólván kizárólag különböző 
korú mészképzödményekből áll.

A legalsó szintben az alsó-alpesi trias dolomitot 
(Bisse és Csarnóta között), — majd ettől felfelé az 
ugyancsak a trias-hoz tartozó guttenstein-i, — gümős 
brachiopoda, — továbbá a felső alpesi dolomitot, — 
a Dogger-ből a kovasavas (Belemnites Blainville-i) és 
Klaus rétegeket, — végül a Malm-ból az alsóbb — 
Rhynchonella sparicosta, — és a felsőbb u. n. Diceras- 
tartalmu mészkőrétegek települnek.
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Speciel a beremendi dombvidék a legfiatalabb 
jura-korbeli, u. n. Maim mészkőzetképződményekböl, 
tehát egy oly kőzetfajból áll, amely kiválóan alkal
mas, hogy abban barlangok képződjenek, — ha t. i. 
e mellett a többi és nem kevésbbé lényeges feltételek 
szintén meg vannak, illetve annak idején meg voltak.

Nézzük tehát a többi feltételeket:
A beremendi domb — jelenleg — geographiailag 

önálló egységet alkot, már messziről látható, mintegy 
szigetként emelkedik ki a környező lapályból.

Főgeríncvonulata 700—800 méter hosszú, iránya: 
N. E. — S. W. Legnagyobb magasságát az u. n. „Szől- 
lőhegyen“ éri el. Ez a pont különben a táborkari tér
képen háromszögelési pontként szerepel: 174 m. kó- 
tával. De ha figyelembe vesszük a környező lapály
nak mintegy 100 méteres t. sz, f. magasságát, úgy a 
dombvidék átlagos és relatív magasságát 50 méternél 
többre nem becsülhetjük. A dombfelület vizfelfogó 
képessége e szerint oly csekély, hogy állandó és na
gyobb víztömegeknek beszüremlése ki van zárva, an
nál is inkább, mert a mészkőrétegek aránylag homo
gén, tömött kifej lődésüek és harántdiaklasokkal alig 
átszőttek.

Hogy megérthessük a meteorviznek a föld mé
lyében nyilvánuló tevékenységét, kövessük annak út
ját a külszíntől kezdve.

A csapadékvíz elenyészően kevés szénsavat (CO2) 
tartalmaz s igy oldási képessége alig számbavehető. 
Ha azonban, mielőtt a mészkőzetekbe kerülne organi
kus anyagokban dús humustalajon szivárog keresz
tül, az abban felhalmozódott szerves anyagok bomlási 
processusa közben fejlődő szénsavból annyit vesz fel, 
a mellyel már első munkáját megkezdheti.

Ily meteorvizben átlag tízszer annyi szénsav van 
oldott állapotban, mint a csapadékvízben: 62.6 és 
626.224 rész szénsav 10,000 rész vízben.

Még inkább növekedik a szénsavtartalom, ha egy 
darabon leszüremkedve már magával a mészkőzettel 
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érintkezik. Ugyanis a mészkőzetben lévő szénsavas 
— vasoxydul a viz oxigénjével oxyddá alakul, — mig 
a felszabadult szénsavgáz a viz által elnyeletik, — 
amely ily módon mindinkább telítve, annál könnyeb
ben képes a mészkőzetet oldani.

Mennél repedezettebb és szakadékosabb a kőzet, 
annál több támadópontja van a viz oldó erejének s 
annál gyorsabb és elágazóbb lesz majd a hasadék, 
illetve azután a barlangképződmény.

Egy barlanghálózat ennek alapján hasadékok és 
üregek egymással váltakozó rendszerének tekinthető. 
Beigazolva látjuk ezt Mecsekünkben az Abaligeti u. 
n eróziós v. hasadékbarlangnál.1

1 Myskowszky Emil: Barlangokról, különös tekintettel 
a pécsvidéki Mecsekhegység triasmészkő complexumában lévő 
cseppkőbarlangokra. Mecsek Egylet Évkönyve 1895.

Természetesen ha a beszüremkedő vizmennyiség 
nagyobb és kellő eséssel halad a föld mélyébe, ak
kor a viz chemiai — oldóhatásának segítségére jön 
annak mechanikai — és pedig eróziós, illetve a folyó 
vizáram kirágó képessége, — a corraziós, vagyis a 
viz által tovasodort kavicsszemek csiszoló ereje, — 
végül az evorziós, azaz a vízesések függőleges irány
ban nyilvánuló kiváj jó törekvése.

Csakis mindezen barlangképződési factorok együt
tes és hosszú idők folyamán állandó közreműködésé
vel keletkezhetnek csak számottevőbb nagyobb ca- 
vernák.

Mecsekünkben mindezen factorok jelenléte és 
együttműködése számos megfigyelés alapján kétségte
lenül constatálható és igy nagyobb cavernák létezé
sét teljes bizonyossággal jelezhetjük is, ellentétben 
mostani vizsgálatunk tárgyát képező dombvidék vi
szonyaival szemben, ahol — a dombvidék jelenlegi 
alakulata és vízi viszonyai nem képesek ezeket fel
mutatni.

Igaz ugyan, hogy a harmadkor előtti geológiai 
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korokban ez a szigetdomb nagyobb felületi kiterjedés
ben, sőt talán a Harsány—Villányi dombvidékkel 
geographiailag is összefüggésben állott, úgy, hogy 
fentjelzett barlangképződésí factorok szintén meg 
voltak. — Azonban a harmadkori tenger hullámai 
nemcsak erősen kikezdték a környező partszegélyt, 
de sőt nagyobb földdarabokat is mostak el s számot
tevő átalakulásokat idéztek elő a harmadkor előtti 
magasabb hegyvidéken.

A beremendi dombvidék ekkor válhatott el a 
Harsány—Villányi dombvidéktől. Végül is kis sziget
ként állott egyedül az alföldünket boritó belvizi ten
gerben.

Ha tehát léteztek is barlangok az előbbi geológiai 
korokban a dombvidék magasabb szintjeiben, azok 
megsemmisültek a lehordott kőzettömegekkel együtt.

Az abaligeti barlang felett — jelenleg roncsai
ban még észlelhető emeleti barlanghálózat ebben az 
időben teljes kifejlődésben állott, s csakis a harmad
kor után, amidőn az abaligeti völgy niveau ja a je
lenlegi szintjére sülyedt, indult meg benne a pusztu
lás processusa. — A barlangi patak niveausülyedésé- 
vel azután megindult a jelenlegi barlanghálózat ki
alakulása. A felső barlang torkolatának nyomait a 
jelenlegi barlangnyilás felette cca. 15—20 méternyire 
— a barlangkutató gyakorlott szeme még kiveheti.

Különben e felső étage nyomait, illetve roncsok
ban heverő üregeit e sorok Írója több év előtti vizs
gálatai alkalmával Róna Jenő főreáliskolai tanárral 
együtt constatálhatta, amidőn a „Karthago romjai“ 
nevű kamrakivájásból létrákon a barlang felső ré
szébe hatolt.

Ez idő után tehát Beremend vidékén a barlang
képződés feltételei megszűnvén, ilyen üregek — leg
alább számottevőbb dimensiókban, — többé már nem 
keletkezhettek.

Kisebb üregek és szakadékok azonban számos 
helyen figyelhetők meg, sőt azok egynémelyíke ős
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lénytani szempontokból igen érdekes adatokat szol
gáltatott.

A dárdai uradalomhoz tartozó beremendi kőbá
nyában Kubinyi szerint a munkások 1863-ban egy 
üregre akadtak, a melynek földes töltelékében mint
egy 41-féle, az emlősök és hüllők osztályaiba tartozó 
állatnak csontmaradványa találtatott s közöttük a 
barlangi medvéé is.2

A harmadkori beltenger a vaskapu áttörésén el
hagyván hazánkat, — többé már nem mosta az alföl
det környező dombvidék lankás partjait. Csak el
vétve található tengeri furókagylók (Hidasd, Harsány: 
hegy, a Mecsek lejtőjének némely pontján), hirdetik 
és igazolják, hogy valamikor — még nem is oly régi 
geológiai korszakban városunk felett is egy tengernek 
hullámai nyaldosták vén Mecsekünk oldalait.

A csapadék hiánya és utána beálló száraz kiima 
kiszárította a nemrég még tengerfödte nagy magyar 
alföldünk utolsó posványát is. Száraz meleg, sőt forró 
szél uralkodik, mely felkavarva a homokot és port,

2 Kubinyi Ferenc: A beremendi juramészképletről, ki
vált az abban talált csonttoriatokról, (Magy. orvosok és termé
szetvizsgálók Munkálatai VIII. 1863., p. 73.)

Petényi S. János: A beremendi mészkőbánya termé
szetrajzi és őslénytani leirása. Petényi hátrahagyott munkái. 
(Magy. tud. akadémia, Pest. 1864. p. 35—81.)

Kubinyi Ferenc: Jegyzéke azon ábráknak, melyek Ma
gyarország területén előforduló gerinces állatok maradványaira 
vonatkoznak. (Magyar orvosok és természetv. Munkálatai. XI. 
1866. p. 260.)

Dr, Primics György: A barlangi medve (Ursus speleus 
Blumenb.) nyomai hazánkban. (Földtani közlöny 1890. p. 145— 
175.)

Dr. Koch Antal: A magyar korona országai kővült ge
rincesállat maradványainak rendszeres átnézete. (A magyar 
orvosok és természetv. vándorgyűlésének történeti vázlata és 
munkálatai. 1900. p. 526—560.) 
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nagy területeket tesz kopárrá és végtelen sivárrá, A 
növényzet ily viszonyok között igen gyér és szegé
nyes, éppen úgy az állatvilág is.

Fogalmat nyerünk az akkori alföld képéről, ha 
megnézzük a jelenlegi orosz kirgiz, a kalahari, a 
lybiai sivatagokat és steppéket. A nagy magyar al
föld steppéi Baranyába is átnyúltak. Hegyeinket és 
völgyeinket nem födték zöld erdők és üde pázsit. Szá
razság honolt mindenütt és homok meg por lepte vi
dékünk tájait.

Bizonyítékaink erre nézve: a lösz, mely ma is 
több méternyi vastagságban födi az alapkőzeteket és 
a kis steppei állatok, amelyeknek csontmaradványai 
megszámlálhatatlan sokaságban töltik ki a mészkö- 
zetek üregeit,

A beremendi szigetdomb üregei számos ilyen ál
lati maradványnak képezik sírjukat, milyenek a Sorex 
gracilis Petényi, Crocidura gibberodon Petényi, s a 
számos Arvicola, Lepus és Cricetus species.

Hogy miként kerülhettek oda oly megszámlálha
tatlan mennyiségben, mily katasztrophális jelenség
nek köszönhetjük, hogy mai napig ily nagy faji vál
tozatban és mennyiségben őriztettek meg számunkra, 
nem tudjuk, ez máig sincsen még felderítve , , ,

A beremendi szigetdomb spelaeo-geologiai viszo
nyait előre bocsátva, áttérhetünk azon vizsgálat ered
ményének ismertetésére, melyet Osztályunk lenn járt 
tagjai, névszerint: Mattyasovszky Jakab, Kiss József, 
Myskowszky Emil, Moticska József, Róna Jenő és 
Szikora Gyula két ízben való lennjártuk alkalmából 
május 4-én és 18-án megállapítottak,

A barlang a beremendi domb NW, oldalának kö
zépmagasságában fekszik, és pedig a jelenleg külfej
tésben álló, u, n, Blau-féle kőbánya talpszintje alatt. 
Az üreg nyílására fejtés közben bukkantak véletle
nül, ennek magassága cca, 1,5 m, szélessége ugyan
annyi. Ettől balra néhány méternyire ugyancsak eh-

12 
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hez hasonló nyílásra akadtak, ez azonban szintén 
egyazon üregbe torkollik.

Az üredék nyílása feletti cca. 12 m. magas fejtési 
oldalban azonnal szembeötlik két, egymást antikliná- 
lisan keresztező törési vonal s ez mindjárt magyará
zatát is adja az üredék mimódoni keletkezésének. S 
tényleg az üredék W—E, irányban húzódó hosszanti 
kiterjedésnek a fent látható két törési vonal lefelé 
meghosszabbított szakadéka vet véget. Az üreg tehát 
háromszög alakban fejlődött ki, amelynek csúcs
pontját a feltárt nyiladék ütötte meg.

Az üreg magassága cca. 26 m., alsó szélessége 
pedig: cca. 30 m. Mélységében a kőzetréteg dőlését 
követi körülbelül 60 fokkal. Az üreg szélessége cca. 
6 m,, és az üredékbe tekintőnek lába alá hajlik.

Az üreg W. sarkában kis mélyedésben viz áll, 
folyása alig kivehető. További folytatása az üregnek 
alaposabb körültekintés után sem volt constatálható. 
Nagyobb mélységbe való hatolása pedig ki van zárva, 
éppen a szigetdombot környező lapály talpszintje 
miatt, amely hozzávetőleg egy magasságban fekszik 
az üredék talpniveujával.

Az üreg falain a corrosiónak és erosiónak érde
kes nyomai láthatók. Cseppkövek (stalaktit) kifejlő
dése csekély, s ez a körülmény érthető is a kellő 
képződési feltételek hiánya miatt.

Egyéb maradványok, amelyek régibb korok em
berének, vagy barlangi állatoknak jelenlétére utaltak 
volna, teljesen hiányzanak, ami szintén érthető, mert 
hiszen az üreg teljesen zárt alakú képződményben 
fejlődött ki s a külszínnel csakis most nyert össze
köttetést, amidőn a kőfejtő munkások az üredék felső 
részét véletlenül megnyitották.

Miután a kőbánya bérlője bányagazdasági okok
ból ezt az üreget be fogja tömni, kirándulásunk al
kalmával kiszedtük az elérhető és szebb csepkőkép- 
ződményeket a pécsvárosi múzeum természetrajzi 
gyűjteménye részére.
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A megejtett vizsgálat különösebb fontosságot nem 
tulajdonit a megtekintett üregnek, s igy osztályunk ev
vel befejezettnek és lezártnak tekinti erre vonatkozó 
kutatását, csak őszinte köszönetét fejezi ki Moticska 
József és Szikora Gyula, bizottsági tagoknak a kuta
tás alkalmával végzett fáradságos munkájukért úgy 
a beremendi természetbarátoknak szives érdeklődé
sükért.

Aki sétaútjai alkalmával a „Remete-réten" át a 
Cigányhegy kies völgyeibe jutott, vagy éppen a Re
mete-rétről, elhagyva az erdő hüs árnyékát, — a na
posabb, de érdekesebb mezei utón igyekezett Orfű 
község felé, mindenesetre csodálkozva szemlélte azo
kat a tölcsérszerü horpadásokat, (töböröket), amelyek 
ott a föld felszínét borítják. Némely helyen csopor
tosan, — mondhatni concentrikusan, — másutt pedig 
egyvonalban húzódva láthatók.

Nagyságuk igen különböző. Pl. a Remete-rét tá
ján némelyike alig 2 méter átmérőjű és 50—80 cm. 
mély, de vannak azután a Cigány-hegy táján körkörö
sen majd ellypsisszerüen kifejlődve olyanok is, me
lyeknek átmérője 200—300 méter, mélységük pedig 
30—40 méter.

Ha azután ezeknek a töböröknek fenekére leeresz
kedünk, nemritkán folytatólag függőlegesen lefelé, 
vagy menedékesen haladó egy, — esetleg két aknás- 
szerü nyiladékot vehetünk észre, amelyekbe azután 
nagy esőzések alkalmával a tölcsérben összegyülemlő 
csapadékvíz rohamosan, — néha örvényszerü forgás
sal, — hatalmas fatönköket magával ragadva, isme
retlen mélységek felé eltűnik . . ,

Ezek a tölcsérszerü depressziók, vagy közönsé
ges nyelven szólva töbörök, a Mecseknek vízleve
zetői, de egyúttal vizfelfogói a földalatti barlangok
nak.

A Mecsek északi oldalán lévő barlangok, nem-
J2+ 
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különben a Pécs városát ivóvízzel ellátó Tettye for
rás vize innen nyeri eredetét.

Ezek a depressziók tehát jelzik is egyúttal az 
alattuk létező barlangok fekvését. A mánfai „Kő
lyuk“-i barlang földalatti folytatását igen szépen kö
vethetjük a föld feletti ilyen töbörök irányában na
gyobb távolságra.

Osztályunk a jövő évben barlangkutató tevé
kenységét ezekre a töbörökre fogja irányítani. Meg 
fogja vizsgálni a „Cigányhegyi" hatalmas és aknás 
töböröket s amennyire lehetséges, az azokba való le
ereszkedéssel fogja a földalatti barlangviszonyokat 
kikutatni. Ily módon aránylag kis költséggel esetleg 
igen szép eredményeket érhetünk el, s talán ez utón 
fogjuk kikutathatni az eddigelé előttünk még isme
retlen, — de az előjelekből ítélve, — hatalmas kiter
jedésű mecseki cavarnák barlangvilágát. Ily módon 
és utón tárták fel a Divacca melletti „Rudolfsgrotte" 
barlangjait, amelynek szépsége sok tekintetben felül
múlja a világhírű Adelsbergi barlangot, és a Karst- 
nak számos barlangját is.

Vederemo!
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Kedvezmények a M. E. tagjainak.
1. A magyar folyam- és tengerhajózási részvénytársulat 

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

2. A Csorbától 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, 33% engedményt ad.

5. A boszniai és hercegovinál államvasutak 1909. évi 
22.243. sz. rendeletével az eddigi korlátlan kedvezményt oda mó
dosította, hogy csoportos (esetleg magános) turista-kirándulások
nál — március 15-től november 15-ig terjedő időszakban — 33% 
%-ot engedélyez, de minden egyes igazolványért 1 kor. kiállítási 
dij fizetendő a jegyváltás alkalmával.

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 titkárá
nak, aki a szükséges igazolványok megszerzéséről gondoskodik.

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

7. Iglófüreden, Daruváron, Virágvölgyben, Balf gyógyfür
dőben 10—50°,o kedvezményt élveznek. Ezen és más kedvezmé
nyekről részletes felvilágosításokat nyújt a titkár.

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

9. Az Évkönyv-et tagdíjuk 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 Alplnlzmus“ c illusztrált szakfolyó
iratot 6 kor. helyett 3 koronáért rende hetik meg a titkárnál.

12. A Gainán épült Czárán Gyula-menedékházban az 
Aradi T. E. igazolványos tagjainkat 50% kedvezményben részesíti.



BEVÉTEL A Mecsek-Egyesület pénztári

Egyenleg 1913. január 1-én
I. Tagsági dijak:

1322 rendes tag után . .
2 „ » » • ■

27 alapitó „ „
16 hátralékos tag után
6 örökös „ „ . á

Adományok:
Pécs szab. kir. város adománya
Pécsi Takarékpénztár adománya

» 
n 
n

n
n

K 5.—
K 4.-
K 5.-
K 5.-

K 100-

á
» 
n 
»

Pécs Bar. Közp. Tak. , 
Pécsi Kér. és Iparbank , 
Szekeres Emil ur ,
K. Zs. adománya . . .

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

Különféle bevételek :
Évkönyvben közölt hirdetésekért . . 
Takarék betétek utáni kamatok . . . 
Kardos-uti pav. eladott fogy, cikkek után 
Kilátótorony kelépő jegyekből . . . . 
Értékpapír kamat...................................
Kilátotorony alap bevételezve . . . .

6610
8

135
80

600

| 1 1 
1 1 1

7223

7433

65

1500
200 —
100 —
50 —
25 —

5 — 1880 —

3
3 60

317 47 324 07

274
800 16
183 —
350 —

4 —
453 70 2064 86

18925 58

Megvizsgáltuk és a vonatkozó okmányokkal össze-
Pécs, 1913. évi

Böbéi Ferenc Szlgriszt



kimutatása az 1913-ik évről

I. Kezelési költségek:
Tisztele* dijak.......................................
Szolga fizetése 12 hóra á 60 K, . . . 
Nyomtatványok.......................................
Különféle postadijak.............................

II. Utépités és javítás :
Utjelzések..................................................
Tatarozás és napszám.........................

III. Leltár:
Könyvek beszerzése..............................

IV. Különféle kiadások
Évi jelentés költségei ........................
Tagdijak egyesületekbe........................
Pavillonok biztosítása.............................
Távbeszélő dijak..................................
Eladási cikkek beszerzése....................
Egyleti szolga külön jutalma . . . . 
Turistaság és Alp. kiadóhivatalának . 
Örökös tagsági alapra.........................
Scholcz alapra.......................................
Hamedli emlék.......................................
Különféle számlái kiadások....................
Egyenleg 1913. december 31-én . . .

KIADÁS.

4973 
10437

700
720 —
121 —
121 77

212 48
1603 20

36 94

1483 50
87 34
23 84

100 —
138 20
60 —

300 80
600

1047 50
376 24
755 74

hasonlítva, teljesen rendben levőnek találtuk.

december hó 31-én.

Lajos Eötvös Jenő



Tájékoztató.
Az egyesületet illető levelezések és írásbeli meg

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

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

Évkönyvünkhöz díszes bekötési táblák is kapha
tók darabonként 1 koronáért. A ki tagtársaink közül 
ilyent beszerezni óhajt, ebbeli szándékát legkésőbb 
1914. november 1-ig jelentse be a titkárnál, hogy azok 
beszerzéséről gondoskodni lehessen, mert ilyeneket 
fölös számban az egyesület nem készíttet.

A téli hónapokban, (októbertől—márciusig) min
den csütörtökön d. u. 1/2 6-tól 1l2 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 jelvények is, darabonkint 1 K 20 fillérért.

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



A MECSEK-EGYESÜLET

TISZTIKARA ÉS TAGJAINAK NÉVSORA
AZ Í9Í3. ÉVBEN.

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

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

Zichy Gyula gróf.

Elnök:
Balog Károly kir. táblai elnök.

Alelnökök:
Walter Antal» pápai praelátus

Igazgató:
Reeh György, városi tanácsos.

Gazda;
Graef János, droguista.

Ügyész:
Pleininger Ferenc, ügyvéd.

és Zsolnay Miklós, gyáros.

Titkárok:
Kiss József, föreáliskolai tanár, 

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

Pénztáros:
Kiss Ernő, pénzintézeti tisztviselő 

(Pécs, Hitelbank).

Mérnök:
Rauch János, városi főmérnök.
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Választmány:

Auguszt Ferenc, ny. pénzügy
igazgató,

Bokor Emi! dr., kórházi fő
orvos,

Bőbei Ferenc vezérigazgató, 
Buzássy Ábel, főgimnáziumi 

igazgató,
Csermák Ede, kit. 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- 

biró,
Forray Valér, főszolgabiró, 
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, főszolgabiró,
Károlyi Emil, építész,
Kenedy Nándor, ny. kúriai 

biró,
Kenessey Aladár dr., kórházi 

főorvos,
Késmárky István dr., jogakad, 

igazgató,
Kindl 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, városi taná

csos,
Mattyasovszky Jakab, geo

lógus,
Mihálffy Dénes, járásbiró, 
Myskowszky Emil, bányafő

felügyelő,
Nagy Jenő nyug, megyei fő

ügyész,
Nendtvich Andor, kir. tan., 

polgármester,
Oberhammer Antal, rendőr

főkapitány,
Pánczél Ottó, áll. erdöfel- 

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, 
Szieberth Róbert, áll. igazg. 

tanító,
Szily Tamás, Baranyavárm. 

főispánja,
Szőnyi Ottó dr., jogakadémiai 

tanár,
Szuly János, ügyvédi kama

rai elnök,
Tripammer Károly, erdőfő

mérnök,
Vadnay Jenő, főszolgabiró, 
Vaniss Sándor, főszolgabiró, 
Varga Nagy István, kir. táb

lai biró,
Visy László dr., Pécs város 

főispánja,
Wurster József dr., pápai prae- 

latus,
Zsiga László, magánzó.
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Az „Állat- és Madárvédö- 
Osztály“

elnöke : Reéh György, 
titkára: Róna Jenő, 
pénztárosa : Krisztián Gyula,

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

A „Barlangkutató-Osztály“ 
elnöke: Mattyasovszky Jakab, 
titkára: Myskowszky Emil, 
pénztárosa: Kiss Ernő,

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

A „Park-Osztály“

elnöke : Zsolnay Miklós, 
pénztárosa : 

tagjai:
Beczkay Jenő,
Chinorányi Ede,
Csermák Ede,
Folly Gyula dr.,
Igaz Béla dr.,
Novotarszfci Miksa,

titkára: Kenessey Aladár
Ptacek Viktor,

tagjai:
Pílch Andor,
Pohl Béla, 
Rozmanich Timót 
Szieberth Nándor, 
Szőnyi Ottó dr.,
Varga Nagy István

Örökös tagok:
A uber 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 Kálmánné
Förster Béla (megh.)

25 Füchsl Arnold
Fürst Reeh Hermin
Gillming Ferenc 
Goldberger József
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Graef János 
Graef Jánosné 
Hamerli Imre 
őzv. Hamerli Jánosné (megh.) 
Hamerli József 
Hamerli Józsefné 
Hamerli Károly 
Hanny Gábor 
Hettyey Sámuel (megh.) 
Honvéd hadapródiskola 
Igaz Béla dr.
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)

50 Pallavicini Majíáth Etel 
Országh Lajos (megh.) 
Papnevelő intézet 
Paunz Lipót dr.
Pécs sz. kír. v. közönsége

30

35

40

45

Alt és Böhm

55 Pécsi Katholikus Kör 
Pécsi Takarékpénztár 
Reeh György
Schapringer Gusztáv (megh.) 
Schapringer Mór (megh.) 
Scholz Gyula
Scholz Gyuláné
Schönherr Mihály (megh.) 
Schwarz Frigyes dr. (megh.) 
Schwarz Sámuel (B.-Lőcs) 
Siklósi István (Jászberény) 
Stern Károly
Stirling Károly 
Szánthó Antal 
Szautter Gusztáv 
Szautter Gusztávné 
Szigriszt Lajos
Szilvek Lajos dr.
Szily Tamás 
Szmík Antal 
Taizs József 
Wajdits Gyula 
Walter Antal 
Zichy Gyula gróf 
Zsolnay Miklós

60

65

70

75
gr,

Alapitó tagok:

Angszter József 
Daláth János 
Erreth János 

5 Erreth Lajos dr.
Glatt Ignác 
Hinka László 
Höffler Jakab 
Höffler N. János 

10 Kindl József
Kiss Emil dr. (Dárda) 
Koszits Kamill 
Krasznay Mihály 
Krasznay Miklós dr.

15 Krausz Béni 
Nagy Jenő 
Nick Alajos dr. 
Pozsgay József 
Schaurek Bódog dr.

20 Skála Vencel 
Spitzer Béni 
Spitzer Lajos 
Szeifritz István 
Szuly János

25 Tört Mihály ifj. 
Vargha Nagy István 
Werner Ottó 
Zsolnay Imre
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Rendes
Agárdi Ferenc 
Alacs Zoltán
Almássy István
Alt Dávid

5 Ambach Mihály 
Andretzky József 
Angerer Gusztáv 
Angszter Emil 
Angszter Oszkár

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

15 Anschau Antal ifj. 
Antal Fülöp 
Antalffy Mihály dr. 
Antoni Jenő 
Antoni Gusztáv

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

25 Asztalos József 
Auber Tivadar dr. 
Auber Vilma 
Auber Vilmosné 
Auguszt Ferenc

30 Aulík József 
Auszterlitz Zoltán 
Ádám Imre 
Aronffy Józsefné 
Aronffy Rókus dr.

35 Árpád Gyula
Babai Géza
Babai Gézáné
Bahula József dr.
Balázs Károly dr.

40 Balog György 
Balog István dr. 
dr. Balog Istvánná 
Balog József 
Balog Károly ifj.

45 Balog Károlyné

tagok:
Balog Pál 
Bandi Anna 
Barabás Ferenc 
Barankay Lajos dr.

50 Barbarini Laura 
Barla Benő 
Barsy Viktor 
Bartinay Ferenc 
Bary István

55 Bauer Zoltán 
Beuerle Ferenc 
Baumann Emil 
Baumann Nándor 
Bayer Ferenc

60 Bácsmegyei Jenő 
Báder Vilmos 
Báter János 
Becht Ödön 
Beck Gyula

65 Beczkay Jenő 
Bedő Károly 
Belmann Kálmán 
Bencze Sándor 
Bencenleitner Sándor

70 Benedek László 
Benisch Artúr dr. 
Benkő Mihály 
Benyovszky Andor 
Benyovszky Manó

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

80 Berecz Sárika 
Beretvás Sándor 
Berger Miksa 
Bernát Ernő 
Békefy Remig dr.

85 Biber Mátyás 
Biedermann Tibor 
Birisics Géza 
Birmann Ferenc 
Bíró Alajos

90 Biró Jenő dr.
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Bíró József 
Blancz József 
Blau Adolf dr.
dr. Blau Adolfné

95 Bodó János 
Bodó Mór 
Bodolay István 
dr. Bokor Emilné 
Boldis Dezső dr.

100 Bolgár Tivadar 
Borbély Gyula 
Bors Emil dr. 
Bors Lajos dr. 
dr. Bors Lajosné 

105 Borsy Jenő dr.
Bosnyák Pongrác 
Both János 
Bozóky Géza dr. 
Bózsa József 

110 Bőbel Ferenc 
Bőbel Miklós dr. 
Böck Béla 
Böck Béláné 
Böhm Emil 

115 Böhm Jenő dr.
Böhm Manó 
Böhm Simon 
Böröczfy Károly 
Bözsöny Mihály 

120 Brantusa Vince
Braun Aladár dr.
Braun Ármin 
Braun István 
Breining Leontín 

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

130 Bruck Sándor
Bruhács János 
Brunner Károly 
Brunner Olivér 
Bubreg János 

135 Bubreg Nándor
Buday Béla 
Buday Dezső dr.

Buday Klárika 
Bugár Ede

140 Bugyán Rezsőné 
Bun Lajos 
Bun Lajosné 
Burgics Nándor 
Buzagits István dr.

145 Buzás József 
Buzás László dr. 
Buzássy Ábel 
Büchler Dávid dr. 
Büki Ferenc

150 Bünsdorff Frigyes 
Cackovic Milivojné 
Caflisch Jenő 
Caflisch Kristófné 
Chinorányi Ede

155 Cholnoky Ferenc dr. 
Csalóczky Károly 
Csányi István 
Csarsch Dezső 
Csarsch Jenő

160 Csengery István 
Cserkuti Adolf 
Csermák Ede 
Csermák Győzöné 
Csernahorszky József

165 Cserta Antal 
Cserta Kálmán 
Csery István 
Csethe István 
Cséfay Flórián

170 Csigó János 
Csihalek Sándor 
Csincsák Béla 
Csupor Jenő dr. 
Csurda Henrik

175 Czirer Elek dr. 
Cziriák Ignác 
Czvetkovits Gyula 
Czvingler Ferenc 
Daláth Jenő

180 Darányi Vilmos 
Dárdai Casino 
Deák Ignác 
Dekleva Ignác 
Dellin Frigyes
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185 Dellín Frigyesné 
Denkinger József 
Derlik Imre 
Deutsch Antal dr. 
Deutsch Béla

190 Deutsch Kornél 
Deutsch Pinkász 
Deutsch Zsigmond dr. 
Déghy Ödön dr. 
Dénes Iván

195 Dillmann Antal 
Dinesz György 
Dirr Frigyes 
Dittler Aurél 
Dittler Ottmár

200 Dobos Ferenc 
Dobra Imre 
Dobszay Antal 
Dobszay István 
Dollínger Jenő

205 Dombováry Róbert 
Donévall János 
Dorner Lajos 
Doroszlay Lajos 
Döbrössy Alajos

210 Dragos Pompejus 
Drazenovich Jenő 
Drazenovich Károly 
Dunántúli Túr. Egyl. 
Eckert Elek

215 Egry Béla dr. 
Ehrenfeld Mór 
Ehrenfest Mihály 
Eiser János 
özv. Eiser Jánosné

220 Ember János 
Engel Alfréd 
j. Engel Gyula 
Engel Izidor

, j. Engel Richard
225 j, Engel Róbert dr. 

Engeszer Miklós 
Erdélyi Vilmos 
Erdős Ottó
Erreth Ede

230 Erreth Edéné 
Eötvös Gusztáv

Eötvös Gusztáv 
Eötvös Jenő 
Eötvös József

235 Éder József ifj. 
Éhm János 
Fail Jagelló 
Farkas József 
Farkas Nándor

240 Fábián Izor 
Fábián Jenő 
Fáy Andor dr. 
Fehértimárok 
Fejér Győző

245 Fejér Sándor 
br. Fejérváry Imréné 
Fekete József 
Fekete Mihály 
Fekete Péter

250 Fektér Ferenc 
Felber Artúr dr. 
Feniczy Ignác dr. 
Fenyőssy Zoltán 
Fenyves Sándor

255 Ferencrendiek zárdája 
özv. Ferenczy Istvánné 
Ferenczy Lajos 
Fessel Nándor 
Feszti Lehel

260 Feszti Nándor 
Feszti Rajmár 
Fichtl Ignác 
Filippovics József 
Finkey Pál

265 Fischer Béla 
Fischer Ernő 
Fischer Ferenc dr. 
Fischer Ferenc 
Fischer Ferencné

270 Fischer Henrik 
Fischer János 
Fischer József 
Fischer Józsefné 
Fischer Márk

275 Fischer Pál 
Fleischer János 
Fleischhammer Jenő 
Fodor Hugó
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Fodor Ignác dr. 
280 K. Fodor János

Fodor József
Fodor Leo dr. 
Folly Gyula dr.
Fonay Lajos

285 Forray Valér
Földes Jenő
Fördős Géza 
Fördős Gézáné
Förster Eliz

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

295 Franki Izidor 
Frey Tivadar 
Fried Jakab 
Fried Mór 
Fried Mórné

300 Friedmann Károly 
Fuchs Ádám 
Futász János 
Futyma Sarolta 
Füchsl Gizella

305 Fülöpp György
Füredi Béla
Fürst Győző dr.
Fürst Gyula
Fürst Gyula ifj. 

310 Fürst Lipót
Füspök József
Füspök Lenke 
Gaal János
Gaal Sándor

315 Gabriel Ferenc
Gadó Antal
Gadó Ferenc
Gadó Ignác
Gajári Béla dr.

320 Gallovich János
Ganter Ferencné
Ganter Károly 
Garai Dezső
Garai Lajos

325 Gartner Károly

Gärtner Károly 
Gärtner Sándor 
Gábor György 
Gál István 

330 Gál Jenő dr,
Gállos László dr. 
Gebauer Ernő 
Gebauer Gusztáv 
Gebhardt Antal 

335 Gebhardt József
Gebhardt Ferenc
dr. Gebhardt Ferencné 
Gebhardt Károly 
Gebhardt Károlyné 

340 Gellér Ottó
Geltsch Frigyes 
Gere Gábor dr. 
Germann István
Gerth Lajos

345 Gianone Ágostonná 
Gianone Virgil 
Gillitzer Juliska 
Gipsz József 
Girardi József

350 Girtl Ferenc dr. 
Gobbi Gyula dr. 
Goldberger Bernát 
Goldberger Mór 
Goldhammer Pál

355 Goldstein Lajos 
Goloday Kornél 
Gombárovits Kálmánná 
Gonda Sándor dr. 
Gondán Felicián

360 Gosztonyi Gyula
Gőbel Gyula
Gőbel Kálmán
Gőbel Károlyné
Gött Ede

365 Götz Henrik
Götz Sándor
Graf Ödön
Graits Ferenc
Gratzl Alajos 

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

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

380 Grosz Antalné 
Grosz Abris 
Grosz Imre dr. 
Grün Jakab 
Grün Sándor dr.

385 Gründl Károly 
Grünvald Béla 
Gungl Jenö 
Gundrum Károly
Guth Béla

390 Günsberger Lajos 
Günther Mihály dr. 
Gyarmathy Miklós dr. 
Gyenes Károly 
Gyenes Miksa

395 Gyikos Péter 
Gyimothy Gyula 
Gyömörey Zsigmond dr. 
Haasz Mihály 
Habel Ferenc

400 Haffner Vilmos 
Hajdu Gyula dr.
Hajdu Imre
Haksch Emilia
Haksch Károly

405 Haksch Lajos
Halász Antal
Halász Bernát
Halász János
Halász Józsefné

410 Halmay Ferenc
Halusz László 
Halvax Ödön dr.
Hamar Károly 
Hamburger Gyula

415 Hamerli Aladár 
Hamerli Károlyné 
Handwerk Ferenc 
Hanák Árpád 
Hang Dániel dr.

420 Hantay Lajos 
Hanuy Ferenc dr. 
Hardy Sándor 
Harmos Árpád dr. 
Hauser János

425 Hay Samu 
Heckenast Kálmán 
Heckl Rezső 
Hegedűs Ferenc 
Hegyessy Antalné

430 Heindl Géza 
Heindl Nándor 
Hekinger István 
Heller Férenc dr. 
Hencz Richárdné

435 Herbert János 
Herczeg József 
Hernády Lajos dr. 
Herczfeld Gyula 
Hermann Sándor dr,

440 dr. Hermann Sándorné 
Heuberger Rezső 
Heverdle Géza 
Hillebrand Ferencné 
Hirn Lajos

445 Hirschbauer Andor 
Hirschfeld Alajos 
Hirschlcr Artúr 
Hirschler Dezső 
Hirschler Mór

450 Hitre Franciska 
Hoch József 
Hoffer Kálmán 
Hoffmann Lajos 
Hofmeiszter Ferenc

455 Holecsek Péter 
Holics Gyula 
Holló Alajos 
Holzinger Titusz 
Horacsek Endre

460 Horn József 
Horn Józsefné 
Hortobágyi József 
Horváth Böske 
Horváth Gizella

465 Horváth Ignác 
Horváth István

13
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Horváth József
Horváth Lajos
Horváth Margit 

470 Horváth Sándor
Horváth Viktor 
Höfler Jánosné 
Hőke Dániel 
Huber Lajos 

475 Hugel József dr.
dr. Hugel Józsefné 
Hungária kávéház 
Hunna Rudolfné 
Huszár Aladár dr. 

480 Huszár Sándor dr.
Huziák István 
Igalics Rádó 
Igaz Lajos 
Ihrig Ernő 

485 Illenberger Rezső
Imrefi Imre
Inzelt Jenő
Istók Jenő
Iványi Zsigmond

490 Izgum Ádám dr.
Izraelita hitközség 
Jahoda Gábor dr. 
Jakab Béla dr. 
Jakab Mariska 

495 Jakabffy Imre
Jaksch Ede 
Jancsek János
Jancsics Lajos 
Jancsics Lajosné 

500 Jancsics Milán
Jankovits Gyula 
Jankovits József
Járányi János
Járányi Károly 

505 Járányi Lajos
Jegg Géza 
Jeckl József

bio
Jelenek Ignác 
Jellachich István dr.
Jellachich Ilona
Jellachich Károly dr. 
Jellachich Lajos dr, 
dr. Jellachich Lajosné

Jellachich Mariska
515 Jeszenszky Lajos 

Jeszenszky Kálmán 
Jeszenszky Mihály 
Jeszenszky Sarolta 
Jezevits József

520 Jilly Viktor 
Jobszt Béla 
Johann béla dr. 
Junász Józsefné 
Jusztusz Mihály

525 Jusztusz Miksa 
Jusztusz Miksáné 
Jüsztl Ede
Kain Lajos
Kajdi Mihály

530 Kallisch Adolf 
Kallisch Ármin 
Kait József 
Kait Józsefné 
Kaltnecker Aladár

535 Kaltnecker Györgyné 
Kaltnecker Károly 
Kammerer Ferenc 
Kammerer Miksa 
Kammerer Miksáné

540 Kamprad Herman 
Kardos Imre dr. 
Kasza György dr. 
Kaszala István 
Kaszapovits István

545 Katona János 
Kaufer Jenő dr. 
Kaufmann Lajos 
Kayser Elek 
Káldor Oszkár

550 Kálmán Antal 
Kálmán Jenő dr. 
Kántor László 
Kápolnay Zsigmond dr. 
Károly Gyula

555 Károly Ignác
Károlyi Emil
Károlyi Emilné 
Kelemen Gyula 
Kelemen József

560 Kelemen Mihály dr.
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Kelemen Mózes dr
Keller István
Kende Alfréd
Kende Oszkár

565 Kenedy Nándor 
Kenedy Nándor 
Kenedy Nándorné
dr. Kenessey Aladárné
Kengyel Ernő dr.

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

575 Keresztény Jánosné
Keresztény szociálisták 
Kertész Gusztáv 
Kertész Ignác
Keztyüs segédek

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

585 Kész István
Kinnet Adolf
Király Pál
Kirschanek Ödön
Kisasszondy Géza

590 Kisasszondy Lajos
Kis Gadó Mátyás
Kiss Albin dr.
Kiss Béla
Kiss Ernő

595 Kiss György
Kiss Győző
Kiss Gyula
Kiss István dr.
Kiss Jenő

600 Kiss József
Kisfaludy Zsigmond 
Klapok Alajos
Klausz Endre
Kleckner Alajos

605 Klie Alajos 
Klingenberg Jakab 
Klobucsár József

610

615

620

625

63J

635

640

645

650

Knapp Józsefné 
Knorr Kálmán 
Kobilicz Elek dr. 
Koch Ede 
Koch Kálmán 
Koch Richard 
Koharits N. János 
Koharits Károly 
Kohn Pál 
Kolarics Gusztáv 
Kolossváry Andor 
Kollár Győző dr. 
Kollár Károly 
Kolos Mór 
Komlós György 
Komarnicki Gyula dr. 
Komarnicki Román dr. 
Komlóssy László 
Komócsy István 
Komposcht Alfonz 
Koncz Adolf dr. 
dr. Koncz Adolfné 
Koncz László 
Koncz Miklós 
Konkoly Ágoston 
Konvalinka Riza 
Korompay Antal 
Kopjár Antal 
Kórody Miklós 
Koszits Ákos dr. 
Koszter Károly 
Kotsis János 
Kovács Albert 
Kovács Antal 
Kovács Antal 
Kovács Bernát 
Kovács Farkas 
Kovács József 
Kovács László 
Kovács Ödön 
Kovácsffy Kálmán 
Kovácsics János 
Kovácsics József 
Kosztovits Milán 
Kozma Ödön dr. 
Köberling Nándor dr. 
Kőnig Gusztáv

Í3+
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655 Körmendi Károly 
Körösztös Józsefné 
Kött István 
Kövécs József 
Kövér Ignác

660 Kraft János 
Krasznay Mihály 
Krausz Arnold 
Krausz Arnoldné 
Krausz Benő

665 Krausz Béni ifj. 
Krausz Gyula 
Krausz Hugó 
Krausz Jenő dr. 
Krausz Károly

670 Krausz Lajos 
Krausz Mór dr. 
Krausz Mór 
Krausz Vilmos 
Krausz Zsella

675 Krausze Aurél 
Krausze Jenő dr. 
Kreutzer Ferenc 
Kremling Károly 
Krigl Nándor

680 Krisztián Emil 
Krisztián György 
Krisztián Gyula 
Krisztián József 
Kronesz József dr.

685 Kulcsár Sándor 
Kunhegyi Ferenc 
Kuttna Zsigmond 
Kürschner Manó 
Kürschner Manóné

690 Ladányi Lajos 
Lajos Gyula 
Lajos Ferenc 
Lajos József 
Lakatos Dénes

695 Lakits Emma 
Lakits Gizi 
Lakits Gyula 
Lakits Margit 
Lakos Vilmos

700 Lamparter József 
Lange Gyuláné

705

710

715

720

725

730

735

740

745

Lantos Flóris 
Lauber Rezső dr. 
dr. Lauber Rezsőné 
Lauber Viktor 
Lauber Viktorné 
Lányi Ödön 
Lechner Antal 
Lechner Gizella 
Lehel Vilmos 
Lehel Viktorné 
Leichner és Fleischer 
Leipnik Sándor 
Lengváry Lajos 
Lengyel Adolf 
Lenhardt János 
Lenkei Lajos 
Lenti Mihály 
Légár Hugó 
Liber György dr. 
Liebelt Ferenc 
Liebmann Emil 
Liebscher Vilma 
Lippe Arminius gróf 
Littke Ernő 
Littke Jenő 
Littke József 
Littke Józsefné 
özv, Littke Józsefné 
Lohr Benejotti 
Lóránt Lipót dr. 
Lórenz Gusztávné 
Losonczy György 
Lovas József 
Loyczell Kálmán dr. 
Lozer Henrik 
Lövi Anna 
Lövi Ignác dr. 
Ludvig Ferenc dr. 
Luisser Jenő 
Luisser Viktorné 
Lukács Aladár 
Lukács Sándor 
Lulay Simon 
Lutsch Artur 
Madarász István dr. 
Maderspach Ferenc 
Magda Pál
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750

755

760

765

770

775

780

785

790

795

Magenheim József 
Magyar Károly 
M. T. T. E.
M. T. E. B. 0. csüt. ászt. 
Mair József 
Majorossy Imre 
Majorossy Viktor 
Makay István 
Makara Iván
Maleter László dr. 
bátori Malmos Sándor 
Mandl Ármin
Mándl Márk 
Markovits Dávid 
gálföldi Markovics Pál 
Markusz Gyula 
Martinék Hermán 
Marton Ferenc
Marton József 
Marton Miksa 
Marx József 
Marx Nándor
Mattyasovszky Jakab 
Mattyasovszky Jakabné 
Mattyasovszky Margit 
Mattyasovszky Tery 
Mattyasovszky Tibor 
Mattyasovszky Tiborné 
Mattyasovszky Zsolt 
Mattyasovszky Zsoltné 
Mautncr Zsigmond 
Máli Kozma
Mándoky Sándor 
Márjánovits János 
Mensáros Zoltán 
Mestrics Jenő 
Metz József
Mező Ferenc 
Méhes János
Mérő József dr. 
Mészáros Elek 
Mihálffy Dénes 
Mihálffy Ernő dr. 
Mihálovits András 
Mihálovits Béla dr. 
Mike Géza
Mildner József

Millner Józsefné 
báró Mirbach Antal dr. 
Mischl József 
Myskowszky Emilné

800 Mitzky Kálmán 
Módly Béla dr. 
Moldvai Vilmos 
Molnár József 
Móritz Ernő dr.

805 Mosonyi Dénes dr. 
Mosonyi Géza 
Mosonyi Géza dr. 
Mostbacher József 
Mostbacher Ödön

810 Moticska József 
Möglich Gáspár 
Moussong Vince 
Muraközy László 
Mustos Sándor

815 Mühlbacher János 
Müller Győző 

' Müller János dr.
Miiller József 
Mülherr Ferenc

820 Míilherr Ferencné 
B. Nagy Ferenc 
Nagy Gyula 
v. Nagy István 
Nagy Jenő

825 Nagy Jenőné 
Nagy József 
Nagy Károly 
Nagy Károly 
Nagy László

830 Nagy Pál 
Nagy Pálné 
Nagy Sándor 
Narancsik József dr. 
Nábráczky Lajos

835 Nádor Lajos 
Námessy Medárd 
Nedopil Antal 
Nehrebeczky Ilona 
Neisidler Antal dr.

840 Nemes Vilmos dr, 
Nendtvich Dezső 
Nendtvich Vilma
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Neuber Ernő 
Neuberger Lajos

845 Neuberger Lajosné 
Neumann Ignác 
Neupauer János 
Neupauer László 
Németh Ferenc

850 Németh István 
Németh Kálmán 
Németh Lípót 
Németh Pál 
Némethy László

855 dr. Nick Alajosné 
Nick Károly 
Niedermayer János 
Nigrinyi György dr. 
Nikelszky Géza

850 Notter Jenő
Novák Alajos 
Novák Ferenc
Novák János 
Nowotarszki Miksa

865 Nunkovics Gábor 
Nyáry Pál 
Nyitrai Andor 
Nyirő Béla 
Oberhammer Antal

870 Obermayer Géza 
Ocskay Irén 
Ocskay Sarolta 
Orczán Sándor 
Orf Gáspár

875 Orlovszky Sándor 
Ormay Kálmán 
Orsós Ferenc dr. 
Oszvald Ferenc 
Ott Béla

880 Ott Márton 
Öertzen Gusztáv 
Özőrényi Károly 
Pain Emil 
Pajor Leó

885 Papp István 
Papp Károly dr. 
Parragh Antal dr. 
Pataky Vilmos 
Paulay Ede

890

895

900

905

910

915

920

925

930

935

Paulovits József 
Pauncz Artúr 
Pauncz Gábor 
Pauncz Jenő dr. 
Pazsitzky József 
Pálfy Zoltán 
Pánczél Ottó 
Párkányi Norbert 
Peitler Imre 
Peitler Imre ifj. 
Pelcz Szilárd 
Perényi Ödön 
Perls Ármin dr. 
Perls Imre 
Pesthy Ferenc 
Petrás Miklós 
Petrich Béla dr. 
Petrovics Ferenc 
Petrovics István 
Petrovics István 
Péchy Károly dr. 
Péter Lajos 
Philippovics József 
Piacsek Emil dr. 
Piacsek Gyula 
Piacsek Virgil 
Piacsek Virgilné 
Piacsek Zoltán dr, 
Pikler József 
Pilch Andor 
Pilissy József 
Pillér Kálmán 
Pintér Ferenc 
Pintér Ferencné 
Pintér János 
Pintér Jenő 
Pintér Józsefné 
Pirity Lajos 
Piank Kamii 
Pleininger Ferenc 
Pleininger Ferencné 
Podvinecz Károly 
Pogány Ármin 
Pohl Béla 
Polgári Casino 
Pollák Jakab 
Popper Manó dr.
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Porgesz Béla
Porgesz Miksa dr. 
Porkoláb Gyula

940 Poszek Géza 
Potoczky Lajos dr. 
Pozsgay Dezső 
Präger Jakab 
Präger Ödön

945 Präger Samu 
Probszt Ferenc 
Prohászka János 
Ptacsek Viktor 
Ptacsek Viktorné

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

955 Raisz Sándor dr. 
Rapp Dezső 
Rapp Ferenc 
Rassy Paulin 
Ratkovics Károly

960 Rauch János 
Rácz Ferenc dr. 
Rák János 
Rásky Béla dr. 
Rátkay László

965 Rebek Józsel 
Reberics Imre 
Reich Vilmos 
Reich Zsigmond 
Reisch János

970 Reéh Aladár 
Reéh Dezső dr. 
Reinfeld Károly 
Reinfeld Vilmos 
Remes Ferenc

975 Récsei Karolin /
Réder Dezső 
Részvénynyomda 
Révész Miksa 
Richter János

980 Rihmer Ada 
Rihmer Anna 
Rihmer Anikó 
Rihmer Ilona

Rihmer Oszkár dr.
985 Rockenstein Mihály 

Romeisz György 
Róna Jenő 
Rónaky Jenő 
Rónaky Kálmán dr.

990 Rosenspitz Berta dr. 
Rosinger Valér 
Roth Aladár 
Roth Miksa 
Roth Pál

995 Roth Sándor 
Rozgonyi Bertalan 
Rozgonyi György 
Rozmanich Timót 
Röszler J. Pál

1000 Rudle Ignác
Rudolf János
Ruh Ernő
Rusz Béla
Rusz János

1005 Ruvald Ferenc 
Ruzsavy János 
Rüll János dr. 
Saághy Ferenc 
Sarlós Rezső

1010 Sauska István 
Sauska Lili 
Sauska Paula 
Saortay Sándor 
Sárkány Ármin dr.

1015 Sárközy József 
Sárospataky József 
Schaffer Béláné 
Schaurek Rafael dr, 
Scheid Péter

1020 Scheszták Antal 
Schick Jácint dr. 
Schindler József 
Schlesinger Imre 
gr. Schlippenbach Istvánná

1025 Schmidt Antal dr.
dr. Schmidt Antalné 
Schmidt Boldizsár 
Schneckenberger Juliska 
Schneider Henrik

1030 Schneider Ilonka



1035

1040

1045

1050

1055

1060

1065

1070

1075

Schneider Károly dr. 
Schneppelt János 
Schneppelt Jánosné 
Schober Istvánná 
Scholz Antal 
dr. Scholz Istvánná 
Schönaszt Ödön 
Schőner Hugó 
Schreiber Jenő 
Schreiber Rezső 
Schuber Lőrinc 
Schulhof Gábor 
Schulz Ferenc 
Schwanner Károly dr. 
Schwarcz és Kálmán 
Schwarz Gábor dr. 
Schwarz Gábor dr. 
Schwarz György 
Schwarz Károly 
Schwarz Vilmos dr. 
Schwarz F. Vilmos dr. 
dr. Schwarz Vilmosné 
Sebes Lipót 
Sebők Andor 
Sebők Béla 
Sebők Géza 
Seeh Jenő 
Seeh Károly dr. 
Serényi Jenő dr. 
Sieber Alfréd 
Siklósi István dr. 
Sillay Béla 
Simaicsik J. János 
Simon Béla 
Simon József dr. 
Sipőcz Géza dr. 
Sipőcz Istvánná 
Sípos István dr. 
Siptár Lajos 
Siptár Lajosné 
Skerletz Viktor 
Skrkanek Ágoston 
Slimovits Gusztáv 
Sohr Sándor 
Solt Lipót dr. 
Solti Lajos 
Solti Lajosné

Solymár László
Somsich Béla 

1080 Soos István dr.
Soós Nándor
Soóstó Gyula
Sperl Lajos
Spierer Elza 

1085 Spiesz Viktor
Spiesz Viktorné
Spitzer Jakab
Spitzer Sándor
Spitzer Vilmos 

1090 Springsfeld Gyula
Stadtrucker Péter
Stark Ernő
Stefán Artúr
Stein Lajos dr. 

1095 Stein Oszkár
Steinberg János 
Steinberger Aladár 
Steiner Simon 
Steiner S. M. 

1100 Steinmetz István
Steinsdörfer József 
Stellwag Károly
Stenge Ferenc
Stitz János 

1105 Straicher Anna
Straicher József
Straicher Péter 
Straka Ferenc
Strömpl Gábor dr. 

1110 Stvertka Ignác
Sugár Miksa 
Suschnik János
Szabó Antal
Szabó Béla 

1115 Szabó Gallus
Szabó Gyula
Szabó József ifj.
Szabó József
Szabón István 

1120 Szakách Ernő dr.
Szakváry Emil
Szamohil István 
Szauer Gusztáv 
Számp Ádám
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1125

1130

1135

1140

1145

1150

1155

1160

1165

1170

Szántó Kamii 
Szántó Mór
Szegő Pál 
Szegő Mórné 
Szekeres Emil 
Szendrődi Géza 
Szendrődy Dénes 
Szentgyörgyi Béla 
Szentkirályi István 
Szevera János 
Szél Zsigmond 
Szép László 
Szieberth Antal 
Szieberth Frigyes dr. 
Szieberth Nándor 
Szieberth Róbert 
Szigeti Frigyes 
Szigeti Géza 
Szigriszt Lajosr.é 
Szigvárt Béla 
Szikla Géza 
Szikora Gyula 
Szikorszky Tádé 
Szikorszky Juliska 
Szilas Pál
Szilárd Ármin dr. 
Szilárd Béla 
Szirt Károly
Szivér István dr. 
dr. Szivér Istvánná 
Szlamay Béla 
Szlamay Béláné 
Szmodics Ödön 
Szontag Károly 
Szőke Hugó 
Szőnyi Ottó dr. 
Szuly Jenő dr. 
Szupris Vendel 
Szurány Irma 
Szűcs Imre 
Szűcs Jenő dr. 
Szvetics Gábor 
Tabak Lajos 
Tarczai Tivadar dr. 
Tausz Dezső dr. 
Tausz Gyula 
Taussig Ernő

Tauszig Gábor
Tedesco Viktor
Telegdy Kálmán 

1175 Telegdy Kálmánné
Term. bar. TE., Bpest.
Term. bar. TE., Pécs 
Thold József
Tichy Aladár 

1180 Tichy Ferenc dr.
Tichy Ödön 
Tiefenbacher Ferenc 
Tihanyi János
Tihanyi Sándor 

1185 Till István
Till Sándor
Tiszai Jenő
Todorffy Domonkos dr. 
Toldy Béla dr.

1190 Toll Gyuláné
Tolnay Géza dr. 
Tolnai Jenő dr.
Tolnai Vilmos dr. 
Tomanek Adolf 

1195 Tóth Aladár
Tóth Antal
Tóth Dezső
Tóth Károly
Tóth Lajos 

1200 Tóth Miksa
Tölgyes Frigyes 
Török János 
Török Sándor
Traubermann Aladár 

1205 Trinn János
Trinn Miklós dr. 
Tripammer Károly 
Tróber Aladár dr. 
Tróber Etelka 

1210 Truka József
Tuka Béla dr.
Tyoszits Sándor 
Ujváry Kamilla 
Ullmann Károlyné 

1215 Ullmann Marcell
Umheíszer Béla 
Ungár László 
Vaday Viktor dr.
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Vadász Elemér dr.
1220 Vadász Jenő 

Vadász Lajos dr. 
Vadnay Jenő 
Vanis Sándor 
Varga Gyula dr.

1225 Varga Nagy Istvánná 
Varga Jenő 
Varga József 
Varga József 
Varga Vince

1230 Vas József 
Vass Antal dr. 
Vass Bertalan dr. 
Vass Dezső 
Vaszary Gyuláné

1235 Vágó Kálmán 
Vámos Artúr dr. 
Várady Ferenc 
Várady Ferencné 
Várnai Mariska

1240 Vásárhelyi István 
Vásárhelyi Mihály 
Vende Ernő 
Vermes Izsó 
Vermess Bella

1245 Vessel Manó dr.
Végh András
Végh Imre
Végh Lajos 
Vérffy Aladár

1250 Vétek György 
Viasz Béla 
Vida Lajos dr. 
dr. Vida Lajosné 
Virág Ferenc dr.

1255 Visnya Ernő 
Visy Imre dr. 
Visy László dr. 
Visy Pál 
Visy Pálné

1260 Vizer Vilmos 
Vodicska Ferenc 
Vogl János 
Votroba János 
Vörös Hiador

1265 Vörös János

Vörös Mihály 
Wachter Ede 
Wagner Béla 
Wagner János

1270 Wajdits Géza 
Walfisch Pál 
Walla Ferenc 
Wallerstein Bódog dr. 
Weil Károly

1275 Weisz Adolf 
Weisz Ármin 
Weisz Ármin dr. 
Weisz Gábor 
Weisz Kálmán

1280 Weisz Zsigmond 
Werner Ottóné 
Werner Szeréna 
Wertheim Károly dr. 
Wertheimer Jakab

1285 Wessely Antal 
Wessely Antalné 
Wessely Károly 
Weyer Mátyás 
Wéber Dénes

1290 Wéber Dénesné 
Wéber József 
Wicha József 
Wilhelm Samu 
Willman Árpád

1295 Winklarek János
Witt József
Witt Józsefné
Wizler Henrik 
Woleszky Károly 

1300 Woleszky Károly ifj.
Wolf József 
Wrabel Bódog 
Wurster József dr.
Zábó György 

1305 Zábaji Béla dr.
dr. Zábaji Béláné 
Zádor György 
Zádor József 
Záray Károly dr. 

1310 Zdrahál Ferenc
Zdrahál Ferencné 
Zelmsz Gyula
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Zelmsz Lajos
Zengei Ferenc 

1315 Zichy Lujza grófnő
Zidarits József
Zöld Sándor dr.
Zsabokrszky Ferenc

Zsiga László
1320 Zsiga Lászlóné 

Zsille Károly dr. 
Zsolnay György 
Zupancic Vilmos 
Zwetkó Lajos

31736



Elsőrenöü cég finom munkák elkészítésére. ”

Sirattál Ágoston
mázoló, fényező és festékkereskedö

Pnnnnfl üzlet: Király-utca 34. szám. 
I wuuuHj lakás: János-utca 17. szám

Speciáüsta faerezésben.
Mindennemű fa fermészethűen fesz utánozva.

Dús raktár diszitó festékekben,
úgymint : legfinomabb szagtalan 
parquet padló-viaszk, azonnal 
száradó padló fénymáz puhafa 
padlók iészére. Brúnóiéin fény
telen (matt) bútorok részére, fényező
lakk a bútorok fényezésére ; minden
nemű bronzok, u. m. ezüst, acélzöld, 
kék, vörösréz, alumínium, úgyszintén 
mindennemű kész olaj festékeket 
és fénymáz; kát A legjobb kályha
ezüst csak nálam kapható.

Nagyban és kicsinyben.
Olcsó árak. Pontos kiszolgálás. 

Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.



legjobb minőséget olcsón vásárolhat

Krausz Rrnolö 
posztó gyári raktárába» 

(Hattyú épület) PÉCS, Király-utca 15.

TELEFON 99.

„NÁDOR“
TELEFON 99. 

NAGYSZÁLLODA 
ÉS KÁVÉHÁZ :: :

! 60 elegánsan és komforttal bérén- ■
I dezett szoba. Legalkalmasabb bán- •
: kettek és társas összejövetelek cél- •
■ jainak. u :: « H ;
: (®b Kitűnő konyha. ¿gjj) ■

: Elsőrangú éttermek. I

■ ®b Figyelmes kiszolgálás, ¿g) ■

Pécs város legelőkelőbb találkozó helye. 
Modern télikert.

‘=©8’ Tulajdonos PAIN Emil.



POLITZEf^ ÁF^MIN Bizományi raktára. 
FREUD MÁRTON 

festékkereskedése nagyban és kicsinyben 
PÉCS, Király-utca 31. szám.

(Lyceummal szemben).

Ajánlja a legjobb minőségű festék áruit úgymint por, 
kész olaj és lakfesték, Email és összes fajta pad
lólakkok, „Eglasine“ mosható padlólakk, “Cirine“ 
parkett politura, Alberdingkh firnisz, Zangl politúr
lak, „Perolin“ pormentes seprőanyag, „Padimentol“ 
padlóolaj, bronz, menyezetdíszek, Tubus festékek, 

festő vásznak, ecset és kefe raktár.
Pontos szakszerű kiszolgálás.

Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek.

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

műlakatos műhelyemet.
A kül- és belföldön szerzett tanulmányaim képesítenek 
arra, hogy mindennemű lakatos-munkát a legtökéletesebben, 
díszesen, jól és olcsón készítek : rácsozatokat, vaskapukat, 
takaréktüzhelyeket, mindennemű vasmunkát, dísztárgya
kat, sárga és vörösrézből stb. Vízvezetéket, fürdőszoba 
berendezést, házi villanycsengöt, telefont, uj toronyórá
kat és sodronyfonat, drótháló, vaskerítés rácsokat készít 

pimil) C1F7A OHi- is
llJlWly műlakatos munkdcay mihály-utca 27.



Telefon 139. Telefon 139.

Wolheitn Spifzer és társa
ezelőtt

Lukafai Üveggyári Raktár.
Mindennemű üveg, porcellán, lámpa 
:: és képek gyári nagy raktára. :: 

Épület üvegezés. ♦ Kép keretezés.
PÉCS, Király-utca 14. sz.

úri- és katonai öitönykészitő
Alaplttatott i 1882. 7EC5. Telefon 179. szám.

Király-utca. (Kölcsönsegélyzö-Egylet házában.)

Angol, francia, brünni és hollilili ruhakelmák dii> raktára. 
Egyenruházati cikkek raktára valamennyi fegy
vernem részére, úgyszintén a m. kir, csendőr
ség. am. kir. pénzügyőrség, valamint a tűzoltó
ság, a bányászat és erdészet számára. Kardok, 
kardkötő és bojt, arany- és ezűstpaszománt,
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. A pécsi országos kiállításon a legmagasabb 
díjjal állami arany éremmel kitüntetve. A

lapittatott 1867. évben.

Angster József és fia 
orgona és harmonlum-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 harmoniumok minden nagyság
ban (J70 koronától ÍUOO koronáig). Mindennemű javítá
sokat, hangolásokat és átépítéseket olcsón elvállalunk.

Elektromos fújtató berendezések.
Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.



Minden kényelemmel berendezett

Franc József Fiffl
gőz-, kád-, zuhany- és szénsavasfürdők

Pécsett, Rákóczi-út 44. sz.

Naponta nyitva van:
nyáron reggel 1/26 órától este 7 óráig, 
télen reggel 6 órától este 7 óráig.

Másságé-, belélegzés!-, svédforna és 
villamkurák a t. c. közönség rendelke

zésére állanak.

Gőzfürdői órák 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.



festékkereskedö ■

«■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■!■■■
■ Aíapittatott 1840. évben. Telefon 733. ■

¡IFI Sí IIII fii V templom, szoba-, dísz- ■
■ Ilii« SS UII «II festő és festékkereskedő ■
■ Üzlethelyiség: Jókai-tér 9. sz. PÉCS Lakás : józsef-utca 35. sí. ■

!..............................................  í

Elvállal minden e szakba vágó munkát, 
mint ajtó- és ablakfestést és fényezést is. 
Vidéki megrendelések pontosan eszközöltet
nek. Megjegyeztetik, hogy különös súly 
fektettetifc arra, miszerint a t. rendelők jó 
minőségű és vegyileg tiszta árukkal szol- 

gáltassanak ki.
■

■ ■■

■

Hamburg Zoltán
bőrönd- és táskakészitő

Részit minden 
e szakmába 
vágó bőrön
döket és 
táskákat. 
kophatók.

Javítások pontosan eszközöltetnek.
Telefon 608. Telefon 608.



kárpitos és díszítő

Pécs, Ferer.ciek-uíca 22.

Pécs legnagyobb raktára 
= saját készitménpü = 

bútorokban.
Vállalja mindezen szakmába vágó mun
kák pontos elkészítését. Javításokat 
elfogad pontos és szolid kiszolgálás 

mellett.

Olcsó árak.



I I—
Ha házat,

földbirtokot, szöllőt, mal- 
rnot, téglagyárat, szállót, 
vendéglőt, kereskedést, 

vagy bármely más ingatlant, 
vagy üzletet

_ eladni vagy megvásárolni _
óhajt,

és ha kedvező jelzálog
kölcsönt folyósittatni

kiván, ____
■ ■ ■ ■ forduljon bizalommal ■ ■ ■ ■

Szigriszt Lajos
■“ ingatlanok adás-vételét

és jelzálogkölcsönt 
közvetítő irodájához

” Pécsett, ”
Malom-utca 23. szám.

Interurbán telefon száma: 285'■ " 1



ítfessely és Horváth
szedőgépüzemre 

berendezett 
könyvnyomdája 
készséggel szolgál 
:: árajánlatokkal::

Pécs,
Munkácsy ffi.-utca 9.

Celefon szám: 54.

Vadászoknak és turistáknak ! t* 
♦♦ ♦♦ ♦♦ Teljes vadászfelszerelések!

Turista- és vadzsákok. Patron
övék és táskák, vadász- é« tu
rista botszékek, loden-gallérok, 
bőr-ganiásnik, lábszárak. Mos
hatódán Lavala-kabátok és sap
kák. Könnyű aluminium szelen

cék, poharak, kulacsok stb.
Thermos-palackok (italt nyáron 
hidegen, télen melegen tart), 
zseblámpások, evőeszközök, 

étkosarak, sípok, trombiták, 
tölténykészitéshez való eszkö
zök, fogoly-akasztók, vadcsa- 
logatók, ragadozó csapdák, 
kutya-nyakravalók és szájko
sarak, revolverek^ vadászfegy
verek stb.-ről aktuális képes

árjegyzéket ingyen és bér
mentve küld

Kertész Tódor, Budapest, ív., Kristóf-tér.



O í'ai in !
Akinek eddig még nem sikerült modern elegáns 
és hibátlan ruhába járni, az tegyen egy próba 
megrendelést és meggyőződhetik arról, hogy jó 
szabás és legújabb divat szerint, a legmoder
nebb angol szövetekből készült ruhák és fel
öltők, olcsó árak mellett csakis nálam találhatók. 
Kívánatra úgy helyben mint a vidékre is min
tákkal megjelenek. Tisztelettel

Teixler György
úri divat szabó

P ÉCS, Ferenciek-utca 1. szám.



Rég 
elmúltak 
az idők, midőn 
csakazuj ruhák 
voltak szépek, 
ha mindig 
elegánsan 
akar járni, 
úgy tisztitassa 
vagy festesse 

ruháit

Schwarcz Károly

------= (Saját ház). --------- 

Fióküzletet nem 
tartok, 

ennélfogva azon kellemes

ruftafestő- 
és vegytisztító intézeténél 

PÉCS, 

Mária-utca 39. szám.

helyzetben vagyok, hogy tisztelt meg
rendelőimet a legjutányosabban 

tudom kiszolgálni.



vasnagykereskedő PCCS, vasudvar
Király-utca 9. szám. (Színházzal szemben.)
Telefon Iroda: 888. Jü) Telefon üzleti 3. sz.

fijánlja dúsan felszerelt raktárát 
vadász- és turista-cikkekben u. m.:

teljes vadász-felszerelések, 
téu sporté ródlik, korcsolyák s».

tooftM hátizsákok, „tfiermofor“ 
hideg- és melegtartó palack, teljis iluilüfliuill 

turista felszerelések.
Képes árjegyzékkel, ajánlattal készséggel szolgálok, 

fi ffiecsek-Egyesületi tagoknak 5% engedmény.


