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T. Tagtárs Ur!
Mikor múlt évi jelentésünket szétküldöttük, ab

ban reménykedtünk, hogy mire a f, évi jelentés ese
dékessé válik, befejezést nyer az Európát lángba bo
ritó rettenetes háború s az elmaradt évkönyv helyett 
jubiláris évkönyvünkkel hálálhatjuk meg a t. tagtár
sak odaadó támogatását Fájdalom, e reménységünk 
nem ment teljesedésbe; ádáz ellenségeink a rajok 
mért súlyos csapások dacára sem látják magukat le
győzőtteknek s igy még ma is és tán még hosszabb 
ideig fenn fognak állani azok az akadályok, amelyek 
évkönyvünk megjelenését a múlt évben lehetetlenné 
tették. Ezekkel a körülményekkel számot vetve a 
választmány a 25-ik évre tervezett ünnepségeket és 
az emlék-évkönyv kiadását is jobb időkre halasztva, 
most csak rövid jelentésben kíván számot adni a le
folyt egyesületi évről. Tette ezt abban a reményben, 
hogy a t. tagtársak ez intézkedést helyeselni fogják, 
mert a mai nehéz időket bizonyára ők sem tartják 
alkalmasnak egyesületi ünnepségek megtartására.

Bízunk a jóságos Istenben, hogy fegyvereinket 
további győzelmekre vezeti és igy kikényszeríthetjük 
a dicsőséges Békét, mely sokat szenvedett nemzetünk 
és hazánk további nyugalmát és boldog békességét 
hosszú időkre biztosítja.

Ez lesz ránk nézve a legörvendetesebb jubileum! 
Pécs, 1915, december 30,

Kiss József 
titkár.

Balog Károly 
elnök.





Dr. Serényi Jenő.
Irta: Hetty Gyula Andor.

1906-ban történt. A Magyar Turista E. közgyű
lésén voltunk az Akadémia kis üléstermében. Tekin
télyes testület, öreg a nagyja, csak kevés fiatal ember. 
Az elnöki jelentés az Egyetemi Osztályról is meg
emlékezett s olyas valamit mondott, hogy az élete 
pang, munkásságáról semmit sem hallani. A balolda
lon egy padban vagy féltucat fiatal ember izgatottan 
mozgott, suttogott már a jelentés alatt is. Különösen 
egy kerekképü, macskabajuszu kis ifjú tárgyalt élén
ken a mellette ülővel s mikor a jelentés elhangzott, 
ez felállott és erélyesen visszautasitotta az Osztályt ért 
lekicsinylést. Kimutatta, hogy igenis lobog a lelkese
dés a fiukban, dolgoznak tettel és tollal s dolgozni 
fognak minden lekicsinylés és semmibevevés mellett 
is. A kis macskabajuszu meg mellette folyton sug
dosott neki, közbe is szólt néha egy éles megjegy
zéssel s látszott, hogy ő van legjobban felháborodva 
s ő utasitja tulajdonképen vissza a támadást, nem a 
szónok.

Ekkor láttam először „kis macskánkat", Serényi 
Jenőt s már akkor olyannak ismertem meg, amilyen
nek legjellemzőbb pillanataiban mutatkozott: vitatko
zónak, buzdítónak, mozgatónak, lelkesnek.

*
Dr. Serényi Jenő Iglón született 1884. szeptem

ber 5-én, felvidéki német családból. Édes apja tan
felügyelő volt; szüleivel korán elkerült hazulról Buda
pestre, ott végezte a középiskolákat, ott járt az egye
temre is. Már mint gimnázista is kivált társai közül 
a sportolásban, bár nem ereje, de lelkesedése tette 
azzá. Mikor az egyetemre került már a turistaság és 
a hegymászás vonzotta legjobban.

Családi örökségen, gyermekkori emlékein és 
gyakori sárosmegyei látogatásain kívül különösen só
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gorának, Legányi Dezsőnek elbeszélései szerettették 
meg vele a hegyeket, lelkes hívükké pedig egy nagy 
kirándulás tette, amelyet 1913-nyarán tett Horn és 
Holl társaságában a Fogarasi és Szebeni havasokba. 
A Negoj megmászásánál szerzett benyomások mara
dandók voltak egész; életére s hegymászóvá tették 
testestől-lelkestől. Az egyetemen azonnal beiratko
zott a Magy. Tur. Egyl. Egyetemi Osztályába s né
hány társával együtt, az imént életre keltett osztály
ban lelkes tevékenységet fejtenek ki. Az akadályok, 
miket az egyetemi ifjúság közönye, a központ bizal
matlansága s a sok helyütt tapasztalt lekicsinylés 
eléjökbe állított, csak növelték a lelkesedést, fokoz
ták a munkakedvet. Az önművelés mellett a sűrű ki
rándulási tevékenység képezte főterüket s e téren 
valóban szépet alkottak. 1904. nyarán barátaival fel
kereste a Tátrát; az óta magas hegymászóvá lön s 
ennek legélesebb formáját: a vezető nélküli hegymá
szást tűzte ki célul. Alaposan készült erre, szorgal
masan olvasta az alpesi irodalom nevezetes műveit, 
tanulmányozta a Tátra irodalmát s a következő évben 
már addig ismeretlen területen járt: Hruby barátjá
val elsőként mászta meg a Zöldtó völgyében emel
kedő Egyetemi csúcsot; ez volt az Egyetemi Osztály 
törekvéseinek első eredménye.

A hegymászás hozta össze a pécsi Wachter Je
nővel, aki már mint az Alpeseket is járt s igen olva
sott hegymászó került az Egyetemi Osztályba s csak
hamar annak egyik leglelkesebb tagjává, szellemi 
vezérévé lett. Serényi rendkívül megszerette őt, lel
kesen csatlakozott hozzá, teljesen átvette eszméit: 
azóta a kis körben még kizárólagosabbá vált a magas 
hegyi irányzat, a vezetőnélküliség. Wachter Jenő 
hozta be a sziklamászó-gyakorlatokat is, hangsúlyozta 
az irodalmi készülés szükségességét és Serényi min
denben elfogadta nézeteit.

Ily eszméktől vezérelve mentek fel Wachter, Se
rényi és Horn 1907. augusztusban a Magas Tátrába. 
önerejükből ismeretlen utakra vágytak. A Kopki déli 
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gerinctornyának I.átmászása, a középső Mengusz- 
falvi csúcs gerincének I. bejárása bizonyították ké
szültségüket, de akkor váratlan szerencsétlenség ve
tett véget túráiknak: Wachter Jenő augusztus 8-án a 
Tátra legnehezebb csúcsának, a Simontoronynak nyu
gati oldalán való leereszkedés közben a kötélgyürü 
elszakadása következtében lezuhant és szörnyet halt. 
Serényit lelke mélyéig megrendítette barátja halála, 
— futva sietett el a Tátrából és két évig nem kereste 
fel. Wachter halála hozta őt össze Pécscsel és a Me- 
csek-Egyesülettel is. Lekisérte barátját utolsó útjára 
s akkor irta meg első cikkét 1907-iki évkönyvünkbe 
Wachter Jenőről.

Eszméitől, törekvéseitől azonban ez a baleset se 
tántoríthatta el, sőt a szemrehányások özöne elleni 
védekezés csak tisztázta és erősítette meggyőződésé
ben. Már régebben is élénk irodalmi működést fej
tett ki s most mindezt folytatta; maga is sokat irt 
s társait is írásra buzdította, A Mecsek-Egyesület 
évkönyvei sok értékes cikkét közölték s társai is be
cses dolgozatokkal gazdagították évkönyveinket.

Különösen a sífutás terén kezdett működni. Ez
zel is Wachter ismertette meg az „egyetemieket”, 
akik ugyan főleg mint a téli túrázás segédeszközét 
értékelték, de sportszerüleg is művelték azt. Serényi 
nemcsak gyakorlatilag űzte, hanem irodalmilag is sik- 
raszállt érdekében. Részt vett a Magyar Siklub meg
alapításában, rendező volt a siversenyekeni s társ
szerkesztője volt a Si-CIub első évkönyvének. Az 
Egyetemi Osztály 1909-ben kivált a M. T. E.-ből s 
mint Budapesti Egyetemi Tur. Egyl. önállósította 
magát. Ez által az egyesület tekintélye, tagjainak 
száma, működési tere, irodalmi és hegymászói tevé
kenysége rendkívül megnövekedett. Serényi volt az 
egyesület titkára, majd főtitkára, aki irányította annak 
működését.

Az „egyetemiek" tátrai sikerei fokozták irodalmi 
tevékenységüket is. A Turista Közlöny hozta cikkeik 
jó részét, de a M. K. E. évkönyveibe is szorgalmasan 
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dolgoztak. Serényi büszkén tekinthetett az ifjú gár
dára, mert az ö nevelése volt s mikor a BETE. első 
évkönyve megjelent, a felhangzó elismerés jórészt 
öt illette. Ez a siker buzdította arra, hogy dr. Ko- 
marnicki Gyulával és dr. Vigyázó Jánossal 1910-ben 
egy önálló folyóirat alapításának tervével lépjenek a 
BETE. elé. Az eszme Vigyázóé volt, de Serényi te
kintélye vitte diadalra a turista-egyesületeknél, melyek 
megígérték támogatásukat. így született meg a Turis
taság és Alpinizmus, mely egyesületünknek is hiva
talos közlönye lön. Itt jelentek meg legjobb cikkei. 
A természet bensőséges szeretete, nagy olvasottsága 
s gazdag történelmi ismeretei, írásait mély érzésüekké 
s gazdag tartalmuakká teszik. „Frater Corbinián“ c. 
dolgozata tervében is, kivitelében is a legkitűnőbbek 
egyike, amelyeket magyar nyelven Írtak a he
gyekről.*

Részt vett a Magyar Si-Club és több sportegyl. 
turista szakosztályának megalakításában, a Magyar 
Si-Szövetség megteremtésében (melynek főtitkára lett) 
s támogatta dr. Vigyázót a Magyar Turista Szövetség 
összehozásában.

A Sisport terén is élénk irodalmi tevékenységet 
fejtett ki a Nemzeti Sport és Sportvilág hasábjain, 
később pedig egy sikönyvet szerkesztett, mely magán 
hordja bár a sietség bélyegét, még is a legjobb ma
gyar sikönyvünknek mondható.

Ügyvédi és irodalmi elfoglaltsága mellett hegy
mászói tevékenysége csökkent ugyan, de azért részt- 
vett két hatalmas tátrai vállalkozásban: a Téry-csúcs 
és a Fecsketorony I. téli megmászásában. 1911. nya
rán az Ortler-csoportban és a Paladolomitokban, 
1913-ban pedig a Magas Tátrában és a Glockner-cso- 
portban végzett túrákat, 1914. husvétjára esik két 
utolsó hegymászása: a Dőricsúcs—Petrikcsúcs—Mo- 
junkatorony és a Pfinn kilátó—Markazittorony— 
Jégvölgyicsúcs gerincének téli bejárása.

A Turistaság és Alpinizmus szivességéböl jelen év
könyvünkben közöljük.
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Hogy a háború kitörésekor ő, aki sohase volt 
katona, önként jelentkezett, nála természetes dolog 
volt. Izzó hazaszeretete, amellyel mint fiatal gyerek 
a Tátrát akarta „elragadni az idegenektől", a német 
és lengyel hegymászóktól, továbbá tetterős egyéni
sége vezették erre a lépésre, melytől még a családja 
iránti szeretet sem tarthatta vissza. Mint önkéntes 
tiszti iskolába került s hadapródjelöltként már a 
harctérre kellett volna mennie, mikor a tél beálltával 
sioktatónak vezényelték. Először a Semmeringen, 
majd a Biharhegységben teljesítette ebbeli feladatát 
s csak tél végén került a galíciai harctérre. Itt sem 
tudott tétlenül élni; a harci szünetekben szorgalma
san javítgatta a Tátrakalauz sajtó alól kikerülő kefele
vonatait s élénk, részletes harctéri levelei a. T, és A. 
legérdekesebb közleményei közé tartoztak. Hogy 
mint viselte magát a harctéren, annak bizonysága a 
nagy ezüst vitézségi érem, amit férfias önérzettől 
duzzadó keblére tűztek. Az olasz háború kitörése 
előtt a tiroli harctérre került s ott is kitűnt a Juli 
Alpokban — a Krn vidékén, majd a doberdói fen- 
sikon. Zászlóssá lépett elő, de az arany vitézségi érem 
már csak a sírját ékesíthette: lerepesztett sziklada
rabok megölték 1915. julius 14-én.

Serényivei nemcsak a magyar magas hegymá
szásnak, a turistaságnak és sífutásnak előharcosa 
szállt sírba, hanem egy nemes férfi is. Önzetlen em
ber volt, önfeláldozó, hű barát és vidám, kedves 
bajtárs. Legkiválóbb volt mint szervező tehetség, 
amellett sokoldalú, tevékeny munkás és élestollu iró, 
aki a vitában heves, kíméletlen és sokszor hajthatat
lan volt, de viszont minden igaz ügyért kész volt 
azonnal teljes szivével és erejével síkra szállani. Mint 
útleirót mély érzés és gazdag történelmi képzettség 
jellemzik. Bár nem volt erős, mégis kitartó és edzett 
hegymászó volt, egyaránt jártas a sziklán, a havon 
és a jégen. Halálával a magyar hegymászókat pótol
hatatlan veszteség érte s benne egyesületünk is lel
kes tagját siratja.



Frater Corbinian.
Irta: Dr. Serényi Jenő.

Halaványan sütött le a teli hold nyájas képe a 
mély völgyben fekvő Trafoi kicsiny házikóira. A forró 
augusztusi nyár balzsamos levegőjének csendje vég
telen nyugalmat adott a környezetnek, melynek nagy
szerű hatását a közeli hegyóriások hatalmas kúpjai 
már magukban foglalták. Szinte bántóan hatott, mi
kor e csendet a magaslaton álló templom harangjá
nak éles órajelzése — egy, kettő — megszakította. 
Magas, karcsú vándor lépett ki a tornáccal ékített, 
széles ereszű egyik házikó kapuján. Biztos, határo
zott léptekkel, mint aki ismerős a saját útjában, 
sietett azután tova a Heiligen Drei Brunnen alpejai 
felé, a tűlevelesek által sötétre árnyékolt keskeny 
gyalogösvényen.

Hosszan kanyarogva vezet a gyalogösvény Tra
foiból a Stilfser Jochon át Tirolból Lombardiába. Mi
nél nagyobb magasságra jutunk annál impozánsabban 
bontakozik ki az Ortler-csoport nyugati oldala, óriási 
jégárjaival, fellegekbe emelkedő hókupoláival. Ván
dorunk erre haladt. Mind világosabb lön. A csillagok 
elvesztették ragyogásukat s egymásután tűntek el a 
kékesedő égbolton. Hűvös szél zúgott végig a hágó 
felől a völgyön s meg-megrezegtette az itt magasban 
tenyésző csenevész törpefenyő ágait. Jele, hogy haj- 
nalodott és felkél a nap. Most már jobban kivehető 
vándorunk alakja, ki koronként megállóit és mély át
ható pillantást vetett az Ortlernekrettentő arányok
ban kibontakozó jéggerinceire és a mellette emelkedő 
csúcsokra. És e pillantásban, mely kék szemeiből 
áradt, csodálatos fény lobogott. Valami nagy, félel- 
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metes erő lakozott e szép szál férfiban, kinek tagjait 
a kapucinus barátok barna csuhája borította, hátára 
azonban hátizsák borult és kezében nagy, erős hegy
mászó bot nyugodott.

Frater Corbinian még alig volt 20 éves, de nap
barnított arca erős küzdelmekről beszélt, melyeket a 
természet viharaival vívott meg. Már gyermekkorá
ban, ha csak lehetett, egyedül bebarangolta szülőföld
jének a bajor Ruhpoldingnak szelíd halmait s mikor 
vándorlásaiban megállott egy-egy tetőn, dobogó szív
vel nézte ott a láthatáron tornyosodé jégáras hegylán
cot, a Tauernek büszke 3000-es csúcsait. Komolysága 
és magábazárkózottsága szerzetessé avatták az ifjút, 
ki tanulmányain kívül csak a hegyek szeretetében 
lelte meg szellemi és lelki erejének újjá alkotó, fel
frissítő hatását.

A nap széles korongja már kibukkant a jéghe
gyek mögül s aranysugarai, a tüneményes lángkévék 
ott vibráltak a csúcsok tetején. Még csak hajnali öt 
óra volt, de Corbinian testvér már a Stilfserjochon 
állott és elmerült a jégárak csillogó fehér havának 
fényességben szikrázó szemléletébe. Nem tudta mit 
tegyen, A jégen olyan egyenletesen, simán feküdt a 
régi hó, a Firn, mint puha bársonyszönyeg. Egyetlen 
szakadék, árok nem szakította meg a felületet. A csú
csok is oly közel látszottak, mintha kezével elérhetné 
őket. Minden, de minden arra csábította, hogy útra 
keljen, folytassa útját az ismeretlen rengetegben, ama 
ismeretlen cél felé, mely mágneses erőként vonta, 
hívta magához.

Corbinian elhagyta a szilárd talajt és rálépett a 
mozgó jégárra. A vakító világosság bántotta a sze
mét, tehát fekete fátyolt kötött eléje. Hogy járását is 
biztossá és gyorssá tegye a jégen, szeges cipőire 
hágóvasakat csatolt s így amennyire csak lehetett fel
szerelve haladt a Trafoier Ferneren annak legki
emelkedőbb karcsú csúcsa a Madatschspitze felé. Nem 
volt előtte ismeretlen már a jégárak világa, bármily 
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vakmerőség volt tőle, hogy egyedül, minden segítség 
nélkül, sőt azt mellőzve, ebbe az idegen firnrégióba 
merészkedett. Sötétbarnára égett nemes arca leg
utóbbi Glockner-túrájának emlékeiről tanúskodott, 
ahol kemény tusában az elemekkel, viharral, a Klein- 
Glockner hópárkányokkal kifújt gerincével szemben 
győztes maradt.

Vajmi nehéz a természet hajnalhasadását meg
felelő szavakkal leírni, de kétszeresen nehéz ez az 
örök jég és hó világában. Nem hallik itt a madarak 
éneklő csattogása, hangtalanul írja le a szédítő mély
ség fölött folyton kisebbedő köreit a bérci sas. A ter
mészet ébredésének mégis ezernyi változata van, 
mellyel jelt ad magáról, hogy élek, újjá ébredek.

Amint a míndmagasabbra emelkedő nap meg- 
melegíté a fehér hegyoldalakat, sajátos, tompa, zuha
násszerű hangokkal telt meg a lég. Ez a kövek, a 
hulló szikladarabok zenéje. Félelmetes, idegrázó, har
móniája. Láthatatlan kezek indítják fenn a gerincek 
éléről, ahol a nap heve meglazítja a fagyos tartó 
réteget és őrületes iramban a szakadékok oldalfalai
hoz verődve rohan az omladék, le a völgy fenekére. 
Majd tompa dörrenés hallatszik, mintha a föld meg
repedni készülne s szíved is halkabban ver. Mi tör
tént? Semmi. Csak odafenn azon a ferde hólejtőn 
megcsúszott egy kis hófelület s magával rántva a ha
vat, formátlan gomolya gokká csavarja s mint óriási 
vízesés zuhog alá a letörő sziklafalon. Csodálatos 
szép, felejthetetlen látvány!

Két órája haladt Frater Corbinian már a gle- 
cseren. Fogékony lelkére mélyen hatott minden szín
játék, a hegyek életének legcsekélyebb megnyilvánu
lása. Meglehetős meredek hócsúcs állította meg most 
útjában, mely környezete legmagasabb pontjának lát
szott. Mindenesetre tág kilátás nyílott róla az egész 
glecserre, azért rögtön hozzálátott megmászásához. A 
fagyott havon kitűnő szolgálatot tettek hágóvasai, 
melyeken gyorsan emelkedett a csúcsra. Némi csaló
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dással lépett a tetőre, mert halvány ködpára fogta 
váratlanul körül s a kilátásban teljesen korlátozta. 
Az oromról keskeny, tenyérnyi éles hógerinc húzódott 
tova, melyet szeszélyes szélrohamok függő hópárká
nyokkal díszítettek fel. Borzadályos volt a pillanat, 
mikor hegymászó botjával átdöfte e párkányok egyi
két s bepillantott a felső Trafoier-Femer sötétfekete 
glecserhasadékaiba, melyek közel 4000 lábnyira fe
küdtek alatta.

A már-már kedvezőtlenné váló idő most ismét 
hirtelen megváltozott. Az erősbödő szél szétszórta, a 
nap sugarai felszívták a ködfoszlányokat és az Ort- 
ler-hegység tüneményes szép pompájában kibonta
kozott az ifjú szemei előtt. A hókupolás Ortler felső 
firnplatójával oly egyszerűnek s mégis oly impozáns
nak látszott. Neve már akkoriban is vonzóerővel bírt 
a hegymászókra. Istenem, mily vas szíve és lelke le
hetett a Passeyrer Joselenek, ki azt mondta „merem" 
s meggyújtá fáklyáját oda fenn a fátlan jégkupolán. 
Corbinian csak futó pillantást vetett az Ortlerre, mert 
a következő pillanatban azt hitte, hogy a szeme káp- 
rázik, agyát valami nagyszerű sejtelem tántorítja 
meg. Meg kellett fogódzkodni hóba szúrt botjában, 
oly meglepő erővel hatott rá a látvány, mely eléje 
tárult.

Keleten — ahonnan minden élet kiindul — kar
csú jégzománcból faragott piramis tornyosult. A 
velencei üvegkristályok fényessége csillogott falai
ban, éles kontúrjait mintha a tenger tarajos hab
jaiból rakták volna össze. Olykor hócsóvákat 
kapott fel a szél tűhegyesnek látszó ormán 
s csavarogva vonta fölfelé az acélkék égbe. Ta
lán ősi germán harcosok, kikről rettegve emleget
ték a rómaiak, hogy meztelen testükkel az Alpesek 
havában henteregtek, mutatják be ott áldozatukat 
pogány isteneiknek? A szerzetes úgy érezte, mintha 
démoni erő ragadná meg s ellenállhatatlanúl vonná a 
tünemény felé. Mintha súgná neki: menj, siess, ro
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hanj! Menekülni akartál a földi élet kicsinységei elől, 
ide jöttél e világba. Nem adott lelkednek nyugodt 
pihenést sem az absztrak metafizikai világbölcselet, 
sem a kolostor néma csöndje. Kerested önmagadat 
és nem tudtad feltalálni. Keresd lelked boldogságát 
e hegyvilágban és meg fogod találni. Azon a csoda
szép csúcson, melyet emberi lábnyom még nem ta
posott, megértesz mindent — indulj míg nem késő — 
és győzedelmeskedni fogsz!

És Corbinian elindult. Nem nézett sem jobbra, 
sem balra, nem törődött a mély jégrianásokkal, me
lyeken keskeny hóhidak vezettek át. Nyugodt lélek
kel lépett rájuk és a hóhidak tartottak. Már közel 
járt a csúcs lábához, amikor a hegyet övező glecser- 
hasadék útjában megállította. Elviselhetetlennek, fáj
dalmasnak érezte a tudatot, hogy itt a cél előtt min
den reménye, hite tönkre megy. A körben húzódó 
hasadék, mint tiltó kar állott útjában; ne tovább! Az 
akadály felébreszté energiáját, felrázta kábultságából 
és erélyes cselekvésre készteté. Óvatosan lépegetve 
a hasadék fekete jege mellett, keresett valami ki
búvót.

A csúcsról keskeny él húzódott a glecser aljára. 
Csak ezen át lehetett az elérhetetlen magasságba fel
jutni, azt rég észrevette. Ha sikerül a hasadékon át 
valahogy az élt elérnie, akkor sikere biztosítva van. 
Minél közelebb ért a helyhez, ahol az él a hasadékot 
keresztezi, annál jobban fokozódott reménye. Han
gosan felkiáltott örömében, mikor látta, hogy a hóéi 
habár nem is hidalja át teljesen a hasadékot, hanem 
csak abba beleilleszkedik, lehetségessé teszi az át ju
tást, mert a hasadék határoló hófala ráomlott az élre 
s így vigyázatos beereszkedés esetén az át jutás is 
sikerül.

Fokozott óvatossággal ereszkedett be a szerze
tes a hasadékba. Ennek hava azonban jól tartott 
mert a nap alig érte még meleg sugaraival. Rövid 
idő múlva a hóélen állott, mely két oldalt merede
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ken támaszkodott a csúcs lavinarésektöl átfuttatott 
jégfalához. Bátor szív, erős akarat kellett, hogy itt 
nyugodtan a magasba tudjon emelkedni. Mind kisebb 
lett a távolság, mely a küzdőt céljától elválasztotta. 
Pihenés nélkül taposta a fagyos hóba, mely a jégen 
erősen tartott, lépcsőit szakadatlanul fölfelé. Izgalma, 
mely nőttön nőtt, minél feljebb jutott, elcsitította 
kínzó szomjúságát. A taszító rohamokban megújuló 
vihar néha már majdnem kivetette a hótarajón. Ilyen
kor izmainak teljes erejével, ameddig csak tudta 
beledöfte hegymászó botját a firnbe ráfeküdt a kes
keny élre s úgy várakozott, míg csitúl a szél ereje. 
Karjain megcsomósodtak az erek, orcája lázasan ki
pirult s lábai mintha gyökeret vertek volna, úgy állot
tak a hóban, jégben, nem remegtek, nem inogtak. A 
reszketés, szédülés a félelemnek, kicsinyhitűségnek 
egyik következménye. Frater Corbiniannak nem volt 
mitől félnie, mitől tartania.

Csak egy tenyérnyi éles rövid hógerinc volt még 
hátra s frater Corbínian elérte az elérhetetlent, fent- 
állott a csúcson.

Soha, de soha nem érezte még magát oly boldognak 
és soha még nem érezte lelkét, minden földi szennytől 
és léhaságtól oly szabadnak, mint e pillanatban. Az 
ifjú nem tudott szóhoz jutni, nem tudott imádkozni, 
szavak nem jutottak eszébe, csak némán állott nagy 
elragadtatásában, kitárva karjait az ég felé, mint 
ahova minden köszöneté és hálája szállott. A kolos
tor magányában, ódon boltíves ablakok félhomályá
ban morzsolta ajka a Breviarium betűit, végtelenül 
messze érezte és látta az űrt, mely őt a mindenek al
kotójától, az Örökkévalótól elválasztotta. És most 
mintha leomlottak volna a válaszfalak, megszűnt 
volna a távolság. Frater Corbinian úgy érezte, meg
találta lelkének egyensúlyát, azt a boldogságot, me
lyet csak az önön erejével harcoló, küzdő ember tud 
megszerezni és elérni.

„A kilátás is épp oly fejedelmi volt, mint maga 
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a csúcs. Az Alpesek egész láncolata a Montblanctól 
a Gross-Glocknerig, a sváb bajor felföldtől a lom
bardiai síkságig beláthatatlan környezetben ott terült 
el előttem. Mindenütt hócsúcsok és sziklásszarvak 
látszottak a lehető legnagyobb változatban. A vihar
korbácsolta megmerevedett tengerhez volt az egész 
hasonló, melyben egyik hullám a másikra zúdul és 
láthatatlanul újabb habok törnek elő. Valóban a ten
geri vihar nem jöhet számításba az ilyen színjáték
kal. Hiszen amott a hullámok legfeljebb ház vagy to
ronymagasságra emelkednek, míg itt a szó legszoro
sabb értelmében az égig érnek. Mily látvány, a leg
magasabb habok tetején állni s a hegyek tolongó tö
megébe köröskörül lepillantani. Szívem dobogott az 
örömtől és nem tudtam, hogy mi okozta ezt." Ezt 
írta egykor később frater Corbinian túrájáról.

Megismerte a domináló Ortlert, a hótakart Monte 
Confinalét, a Bemina láncolatát, a háromormú Ceve- 
dalet, a vörösszínű lángpirban égő Dolomitokat, az 
óriási kiterjedésű Montblancot és a barna-fekete pi
ramist, a még akkor meg nem mászott Matterhornt.

A szél, mely már a kora hajnali órákban megle
hetős erősen fujdogált, vad füttyökben száguldott 
végig a gerincen. Dacára, hogy Corbinian derékig 
beleásta magát a hóba, átjárta a metszöhideg csuhá
ját és indulásra intette.

Messze távol zöldelő völgyek, — a Suldental és 
Etschtal — hívogatták vissza az életbe, az emberek 
közé, akiktől menekülni akart, de akiknek meleg sze- 
retetét mégsem tudták pótolni ezek a havas hegy
óriások. Mert szeretet nélkül nincs élet, anélkül 
olyan az, mind a sivatag száradó pálmája, mely hiába 
nyújtogatja sárga legyező leveleit hűs esőcseppek 
után, az izzó napsütésben égő égbolt felé.

A szerzetes, ki élethivatásául tűzte ki a szere
tet hirdetését, most maga is vágyódott az után. Is
mét látni akarta az egyszerű népet, mely ajkáról leste 
az igét, látni akarta szülőföldjét, fenyőtörzsekböl ősz-
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szetákolt széles ereszti házát szüleinek, a virágos me
zőket, melyeken zengő-bongó hangon szól a kolomp 
és késő alkonyaikor panaszos hangján a havasi kürt.

A vihar nem volt annyira érezhető a csúcs nyu
gati oldalán, mint a tetőn. Ha tehát ez a veszély 
némüleg enyhült is, a szerzetes nagyon is tudatában 
volt annak, hogy a veszedelmek órája még nem múlt 
el teljesen. Lassan, óvatosan ereszkedett le a feljöve
tel irányában újból a hógerincen. Hágóvasai kemé
nyen beleakadtak a jeges talajba s megbecsülhetetlen 
szolgálatokat tettek. Minden baj nélkül ért a hóéi 
legalsó pontjáig, ahol át kellett kelnie a glecsersza- 
kadékon.

Hideg, átható erős lég áramlott belőle, mely le- 
szárítá homlokán a verejtékcseppeket — és mélysége 
oly fekete, oly sötét volt, mint a sír. Jaj annak, aki 
e tátongó űrbe, mely áldozatra lesni látszott, bele
szédül. A szakadék alja, mint a harang, alul széjjel 
tágul, üvegfinomságú és keménységű falain a följutás 
a lehetetlenséggel határos.

Frater Corbinian tétovázva állott a nem éppen 
vastag hófal előtt, amely az élről a szakadék fölé haj
lott és kivezetett a síma glecserre. Szeme nyugtalanul 
tekintgetett köröskörül, fájdalmas szúró érzést érzett 
benne. A szakadék is egyszerre oly különösnek tűnt 
föl előtte. Tejfehér ködpárákat látott fölszállani mé
lyéből, melyek simogatva, incselkedve fonták körül 
verejtékező arcát. Azután minden eltűnt, minden egy
formán fehér párás, bizonytalan színt öltött. Tűrhetet
lennek látta maga körül ezt a vakító egyforma fehér
séget — tűrhetetlennek egész helyzetét itt a szakadék 
fölött. Be kellett hunynia szemét, hogy kábító kísér
téseitől szabaduljon és ismét önuralma győzedelmes
kedjék fájdalmain. A glecser vakító fehérségéről visz- 
szaverődött sugarakat nem tudták már elviselni fe
kete fátyollal takart szemei, káprázni kezdtek és te
hetetlen rabjukká tették az ifjút, ki elhagyatottan 
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minden emberi segélytől, két kezét arcára szorítva, 
néma megadással várta sorsát.

Óralassúsággal folytak a pillanatok és Corbinian 
lázas agya előtt száguldva vonultak el ifjú életének 
eseményei. Óriási nyitott könyv lett előtte élete, mely
ben megörökítve látta mindazt, amit tett és cseleke
dett. Látta a gyermeket, ki megszökött a szülői ház
tól és étlen-szomjan gyalogolt Reichenhall és Salz
burgon át St. Gilgenbe és onnan még napnyugta előtt 
a Schafbergre. Látta magát Münchenben a szerzetesi 
kolostorban könyvei, tanulmányai között és ájtatos 
imába merülve imazsámolyán esti harangszókor a ke
reszt előtt.

Corbinian imádkozott. Nem úgy, mint a hogv szo
kott, hanem imája a pusztában segélytkiáltó szava volt 
az Úrhoz. Az elhagyatott, magára hagyott szava, mely 
a lélek legmélyén fakad, mely őszinte és tiszta, mint 
a hegyi pataknak sziklatőben eredő vize. És fohásza 
nyugalmat adott ismét aggódó lelkének, szemének 
fájdalma is csökkent, már nem égett annyira. Félig 
kinyitotta pilláit és ismét látta maga körül a vidéket, 
megtudta különböztetni a csúcsokat és látta a fekete 
glecserhasadékot.

Az élet mosolyogva nézett szemébe és benne is 
forró vágyakozás támadt utána. Élni — újra élni akart 
és menekülni a jégsivatagból. Teljes testével ráfeküdt 
a hófalra tehát és lassan csúszott át rajta. Még csak 
néhány pillanat és az ifjú boldog, megkönnyebbült 
szívvel állott a szakadék túlsó szélén, ahol már nem 
fenyegette veszély többé.

Újra ott állott a nagy veszélytelennek látszó, jég
szakadékokkal alig átszelt jégáron. Nyílsebesen sik
lott le egy meredek lejtőn, botjával erősen fékezve, 
sápadt arca újra kipirult, mikor a szél fütyülve zúgott 
el füle mellett. Olyannak érezte magát, mintha újra 
gyermek volna, ki rakoncátlankodásaiban őszinte lel
két tárja ki s örömet szerez neki, ha a veszélyből cse
kély baj árán szerencsésen kiszabadult. Szinte futva 



19

haladt a glecseren, melynek hava, dacára annak, hogy 
a nap egész idő alatt sütötte, meglehetős kemény ma
radt. Egymásután tűntek el mögötte a csúcsok, mind 
kisebbek lettek s olykor megállóit nagy széles 
nemezkalapjával búcsút intett nekik, az ö kedves ba
rátainak és annak a gyönyörű jégpiramisnak, mely
nek ormán állott.

Úgy van, barátjai valának e hegyek, akikkel meg
osztotta minden bánatát és minden szeretetét. Őszinte 
és bizalmas volt velük szemben, nem titkolta mi hozza 
őt közéjük és mi viszi vissza az emberek közé ismét. 
És ez a megújhodás jól esett ifjú lelkének, jobban, 
mintha magába fojtotta, eltemette volna azt.

Már alkonyodott, — hosszú, feketén sötét árnya
kat vetettek a jégfalak a glecserre, nem szivárgott a 
víz sem a jég felületén, mely itt vége felé nagy kö
vekkel, vándortuskókkal volt teleszórva. Nem zúgtak 
a glecserpatakok a rianások mélyén, mind halkabb 
lön csobogásuk. Tíz órai hosszas vándorlás után az 
ifjú ismét a Stilfser Jochon állott, szilárd gyep sző- 
nyeges talajt érzett lábai alatt.

A sötétedő égen kibukkantak egymásután a hal- 
ványfényü csillagok. Nyugodt, szeretetteljes pillan
tással mérte végig a szerzetes az Ortler jégcsúcsait. 
Födetlen fejére, magas nyilt homlokára ráborultak 
szőke hajfürtjei s oly mozdulatlanul nézte az ő el
hagyott barátait, amilyen méltóságteljesen bámulnak 
a fáraók gránitba faragott Memnon-szobrai a lybiai 
sivatag sárga futó homokjára.

Nem tudott elválni a vidéktől, ahol életének oly 
hatalmas, fenkölt eseménye játszódott le, amelyről 
érezte, hogy egész életére valami kimondhatatlan ne
mes tartalommal látja el ifjúságát. Oly nemes tar
talommal, melyből mindig meríthet, vigaszt, erőt és 
feledést, érjék bár őt az élet és lélek száz csapásai.

Gyönge szellő játszi hangokat kapott föl a völgy
ből. Ave Máriára kondult lent a harang. Corbinian 
fráter összerezzent; fölébredt mély ábrándozásából, 
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emberi kötelességeire figyelmeztette őt lelke mélyén 
e hang ... megfordult, lehorgasztotta nemes fejét s 
esti imát suttogva ajkain, lassú léptekkel visszament 
az életbe, a fáradt lelkű, agyongyötört emberek közé.

II.

A Keleti Alpok legmagasabb csúcsai az Ortler- 
hegységben emelkednek. De nem csupán a csúcsok 
magassága az, mely a hegyek vándorát idevonzza, ha
nem azok formáinak nagyszerűsége, melyek veteked
nek bármely más csoport csúcsainak alakjával. Vala
mennyi csúcs között azonban az elsőség pálmája a 
Königsspitze jégövezte homlokát illeti. Nevében 
benne foglaltatik jellegzetessége. Egyedül, magányo
san állva, szédületes magasságba emelkedik a jég
árak fagyott hullámaiból a karcsú királyi orom. 
Olyan mint egy jégpiramis. Alakja alig változik bár
honnan nézzük is, akár a Suldenglecser, akár a Cedeh- 
glecser felől vesszük szemügyre.

Az Ortlerhegység feltárása az 1804-es években 
vette kezdetét, az Ortler megmászásával. De az Ort- 
leren kívül alig érdekelte valami más csúcs a hegy
mászókat a hegységben. Mindenki csak a legmaga
sabb oromra törekedett, annak tetején akart állani. 
Az alpinsport is bölcsőkorát élte, más szempontok 
vezérelték a hegymászókat a hegyek közé, mint ma
napság. A Königsspitze megőrizte érintetlenségét.

Amíg azonban az idők folyamán a Keleti Alpok 
többi csoportjaiban sorra egymásután foglalják el a 
csúcsokat az alpinisták, az Ortlerhegység még az 
1850-es években is mondhatnék teljesen elhagyatott 
volt. Az Ortlernek P. K. Thurwieser által 1834-ben 
történt megmászása óta nem akad megmászó ja s a 
hegyóriás, mióta az öreg Pichler agg kora folytán már 
senkit sem tudott rá vezetni, harminc éven át meg
mászásán maradt. Új élet csak akkor köszöntött be 
a hegységbe, amikor 1864-ben a hírneves angol hegy
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mászók közül F. F, Tuckett és a Buxton-testvérek, 
az osztrákok közül pedig J, A, Specht és E. Mojsiso- 
vics keresték azt fel, kiknek működésével kezdődik 
az Ortlerhegység szisztematikus feltárása.

Tuckett és társai svájci vezetőikkel 1864. augusz
tus 3-án a Cedehglecseren átkelve az u, n. „Schul- 
teron“ át megmászták a Königsspitzét, megállapítot
ták pontos fekvését és elkészítették az egész vidék 
panorámájának rajzát. Tuckett nagyszerű túrája 
azonban alighogy elterjedt a hegymászók körében, 
rövidesen elvesztette elsőségének nimbuszát. E. Moj- 
sisovics az Österreichischer Alpen-Verein szerkesztő
jét Meránban arra figyelmeztették, hogy a dr. F. 
Lang szerkesztésében 1859-ben megjelent „Hausbuch 
für christliche Unterhaltung“ (Keresztény szórakozá
sok kézikönyve) című munkában Traunius leírja a 
Königsspitze első megmászását. A nyomokat követve 
E. Mojsisovics kikutatta, hogy a Traunius név alatt 
egy egyszerű kapucinus szerzetes Frater Corbinianus, 
családi nevén Stephan Steinberger rejtőzik, aki 1854, 
augusztus 24-én egyedül megmászta a Königsspitzét. 
St, Steinberger neve mint tündöklő meteor tűnt fel 
az alpinizmus harcosai között.

Mint 20 esztendős ifjú oly feladatot oldott meg, 
mellyel manapság a hegymászói technika fejlettségi 
fokán csak a Matterhorn vagy a Meije traverzálása 
hasonlítható össze. Évtizedekkel előzte meg kortár
sait, akik között a legelsők közé emelkedett. Egyedül, 
vezető nélkül oldotta meg korának leghatalmasabb 
problémáit s mikor a Königsspitze első megmászásá
ról tudomást szerzett a hegymászóvilág, akkor már 
járt a Gross-Glockneren, Gross-Venedigeren és a 
Monte-Rosán a többek között. Nincs senki, ki hozzája 
hasonlítható a vezetönélküli és egyedül járó hegymá
szók között kortársai közül. J. Weilenmannt kivéve, 
aki Svájcban taposta egyedül a jégárakat. Amikor 
Steinberger túrái köztudomásúakká váltak, az alpi- 
Jiizmus akkor már klasszikus korszakát élte. Az an- 
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gol hegymászók között közkézen forgott Hudson és 
Kennedy könyve (Where there's a will there's a way 
London 1856.) az első mű, mely a vezetönélkül való 
járást igazolja. Az 1857-ben megalakult Alpine Club, 
melyet kezdetben a nagynevű Ruskin is kíméletlenül 
támadott, de később, mikor belátta intencióik nemes 
voltát, tagja lett az egyesületnek, oly kiváló alpinis
tákkal rendelkezett, mint Wyhmper, Ball, Tyndall, 
L. Stephen, Dent, Kennedy, a Matthews testvérek, 
Pendlebury, Tucker stb.

Az angol hegymászók eredményeinek híre futó
tűzként terjed nyugatról keletre. Az 1865-ös év amel
lett, hogy St. Steinberger nevét a felszínre vetette, 
még két okból is nevezetessé válik: Wyhmper elke
seredett ostroma alatt elesik a bevehetetlen Matter- 
horn s ez időben jelenik meg a Keleti Alpokban a 
vezetönélkül járás apostola gyanánt Hermann Barth. 
Egyedül járja be a nagyobb-részt, az északi mészhe- 
gyeket (Nördliche Kaik Alpen) s útleírásaiban először 
ad hangot a német irodalomban, hogy akinek ereje, 
képessége van, az járjon vezető nélkül. „Hadd beszél
jen a világ a hegyek csúcsairól — úgymond — hadd 
rajzolja őket a sörös asztalok mellől olyanok gya
nánt, mintha még a fecske is alig volna képes or
mukra felemelkedni! Hadd beszéljenek az elrejtett 
ösvényekről, mint a kövek hieroglifjeiről, melyeket 
csak a vezető képes olvasni. Te menj oda, nézd meg 
magad és ítélj azután, amit a közvetlen szemlélet 
tenéked mond. Legyen merészséged keresni és találni 
fogsz. És én sokat kerestem a kései napokon és sokat 
találtam“.

E kor, melynek hegymászói a legtiszteletremél
tóbb gentlemanek közé tartoztak, nem talált okot, 
hogy kételkedjen a kapucinusbarát St. Steinberger 
szavain, nem kételkedett első megmászói mivoltában 
Tuckett sem, kit pedig talán legérzékenyebben érint
hetett e körülmény.

Harmincöt év múlt el változatlanul s akkor vá



23

ratlan fordulat történt. A Deutsch- und Österreichi
scher Alpen-Verein kiadásában megjelent a „Die 
Erschliessung der Ostalpen" című hatalmas munka 
1894-ben, melyben az Ortler-Alpeseket Louis Fried
mann, a kiváló osztrák hegymászó ismertette. Fried
mann egyenest kétségbevonta, hogy St. Steinberger 
megmászta a Königsspitzét és cikkét költött mesé
nek nevezte el. De nemcsak kétségbe vonta, hanem 
egyenesen tagadta annak valódiságát. Tényeit arra 
alapította, hogy 1892. julius 26-án J, Pichler veze
tővel megismételte Steinberger túráját és sem idő, 
sem helyrajzi adatai nem voltak összeegyeztethetők 
Steinberger adataival.

Hiába emelte fel az ellen St. Steinberger tiltó sza
vát, hiába hivatkozott alpin működésére, tudására, 
bizonyítékaira. Levelére, mely a Mitteilungen des 
D. u. Ö. A. V. 1895. évi folyamának 160. lapján je
lent meg. L. Friedmann fentartotta álláspontját, hogy 
Steinberger sohasem állott a Königsspitze ormán.

Ez a vita, mely a köztiszteletreméltó szerzetest 
közönséges szélhámosnak tüntette fel, nagy mozgal
mat idézett elő az alpin hegymászók körében. De 
Louis Friedmann-nal ki mert volna vitába elegyedni? 
Hisz tagadhatatlanul egyik legalaposabb ismerője az 
Ortler-Álpeseknek s egész sereg hatalmas túra, mint 
a Königsspitze, Zebru, Ortler traverzálása egy nap 
alatt, az Ortler I. megmászása a Marltgraton át, fű
ződik nevéhez. Még Dr. E. Niepmann, ki az 1906. 
évi Zeitschriftben újra ismerteti a Königsspitze meg
mászásának történetét, a 291. oldalon ismét kétségbe
vonja Steinberger túráját. Pedig Dr. E. Niepmann- 
nak, ki az Ortler-Alpeseket oly sokszor bejárta, 
módjában állott volna meggyőződni arról, megáll e 
L. Friedmann kritikája vagy sem?

Friedmann kritikája azonban nem maradhatott 
felülbírálat nélkül. Olyan volt az, mint a tóba dobott 
kavics, mely mindig szélesebb-szélesebb körökben 
hullámoztatja maga körül a vizet. A Jahrbuch des 
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Schweizer Alpenclub 1909. évfolyamának 188—218. 
oldalain J. Lüders teszi alapos tanulmány tárgyává, 
hogy ki volt a Königsspitze első megmászó ja. Közli 
tanulmányában Steinberger eredeti cikkét a Haus- 
buchból, amelyet, mint kimutatja Friedmann nem is 
ismert. Közli ugyancsak Steinberger levelét, melyet 
1865-ben Mojsisovicshoz intézett és végül Friedmann 
kritikáját. Megállapította, hogy Steinberger Trafóiból 
a Stilfserjochra, erről a Hintere Madatschpitzére, 
róla a főgerinc déli oldalán végig a Königsspitze lá
bához és azután a csúcsra jutott. Vissza ugyanazon 
az úton ment, valószínűleg azonban a Madatschpitzét 
balra megkerülve, a Tuckettjochon át. A kilátás is, 
melyet Steinberger a Hausbuchban megírt, csak a 
Königsspitze kilátásával azonos, hasonló kilátás nincs 
a közelében emelkedő egyik csúcsnak sem. Fried
mann is egész más úton jutott a Königsspitzére, mert 
a Stilfserjochról először a Geisterspitzére ment, in
nen a Madatschjochra. Innen a Zebru-glecserre és a 
Cima dei Minieri ormára, majd a Col Pál rossera és 
a déli gerincen a Königsspitzére. A két túra tehát 
nem lehet azonos sem időbeli, sem helyrajzi viszo
nyaiban. L. Friedmann túrája e mellett hosszabb is, 
Steinberger útja jóval rövidebb, Friedmann azt szá
mítja, hogy Steinbergernek Trafóiból és vissza Can- 
tonieráig, mely a hágó alatt fekszik 16 óra 40 percre 
volt szüksége, ezzel szemben Steinberger időadatai
ból megállapítható, hogy neki a sokkal rövidebb útra 
18 órai útra volt szüksége, azaz Friedmann időadatai 
nemhogy megcáfolnák, de igenis megerősítik Stein
berger adatait.

J. Lüders cikke minden kétséget kizárólag igaz
ságot szolgáltat annak a férfinak, kit kortársai is ál
talános tiszteletben részesítettek s ki mint aggastyán 
is nem szűnt meg tiltakozni a vád ellen, hogy az al- 
pinizmus történelmét meghamisítani akarta.

Az utókor visszahelyezte a letépett babért és 
tisztelettel ejti ki St. Steinberger, Frater. Corbinian 
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nevét, mert ma már kétségtelen, hogy ő állott fenn 
legelőször a Königsspitze ormán,

III,

A Suldenferner oldalmorénáján, szemben a Kö
nigsspitze „királyfalával“, fekszik a kis Schaubach- 
hütte, Itt szálltunk meg 1910. augusztus 15-én hár
man: Jordán Oszkár, dr. Hruby Ede és én. Délután 
kiheveredtünk a mohával befutott sziklákra és néma 
csodálattal néztük a sötétszürke sziklatalapzaton álló, 
tündöklő fehér jégpiramist, ö a királya a vidéknek és 
nem az Ortler, melynek tömege elnyújtva húzódik 
vissza a vidéktől. Hatalmas északkeleti fala olyan, 
mintha végig simították volna egy függőleges hófehér 
síkká, A Suldenjoch fölött, a függő glecser smaragd- 
zöldszínü töréseiben gyönyörködik a szem, a Sulden- 
fernerre lenyúló keleti gerinc felső részének éles jég
taréját pedig alig merjük tekintetünkkel követni — 
fel a magasba, fel a ragyogó csúcsig.

Hajnali három órakor kiléptünk másnap a csil- 
lagfényes éjszakába. A glecser még aludt, de szürke- 
szinekbe burkolt testén már nyomokat taposott ma
gának az emberi láb, A Halle’sche-Hütte és Königs
joch felé feltünedeztek a vezetők imbolygó lámpásai. 
Megkapó kép az éjben. Néha úgy tűnt fel, mintha 
fekete égből valami ragyogón tüzes csillag szállott 
volna le s most nyugtalanul keresi vissza útját, ebben 
a rá oly idegen világban. Csöndesen, álmos pillákkal 
ballagunk egymás nyomában. Kis közt világít be csak 
gyertyám fénye s a letaposott kavicsokra ügyelve, 
vigyázok a morénába taposott keskeny ösvényre, ne
hogy elveszítsem.

A Suldenferneren állunk. A nyomok tovább ve
zetnek a rendes úton a Königsjoch felé, — mi pedig 
letérünk jobbra s a glecser nyelvén traverzálunk, fé
lelmetesen magában álló jégtűk, séracok alatt a ke
leti gerinc alá. Itt-ott egy-egy ledőlt jégoszlop marad-
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ványai látszanak s rendetlen összevisszaságban is fes
tői látványt nyújtanak. Gyengén lejtő firnen emel
kedünk a sziklák felé. Hágóvasaink kitünően tarta
nak. Feltűnik a „Schrund“ a jégszakadék, mely a 
hegyet körülveszi. Nincs hóhíd, mely átvezetne rajta, 
de a firn átnyúlik rajta és egy helyen alig egy arasz
nyi a túlsó oldal távolsága. Még sötét van, a hó szi
lárd, nyugodtan lépek a fim szélére, magasra beve
rem csákányomat és áthúzódom a túlsó oldalra. Egy
más mellett állunk hárman s dobogó szívvel kérdjük 
önmagunktól, — megkisérelhetjük-e utunkat a nehéz 
keleti gerincen át? A választ az ég zenéje adta meg. 
Tompa nehéz dörgés kongott a csúcsok között, — 
mintha mázsás köveket görgetnének vastalapzaton. 
Ólmos fekete felhők borították be az eget, — amott 
pedig nyugaton cikázó villám világította be a sötét
séget.

Megfordultunk. A Königsspitze keleti gerincére 
csak kedvező viszonyok mellett lehet vállalkozni, 
ilyen időben semmiesetre sem. Folyton a csúcs tövé
ben haladtunk tova s a Königsjoch felé igyekeztünk. 
Lassan világosodott, alig vettük észre, hogy felkel a 
nap. Elhaladtunk a délkeleti fal alatt is és a glecser 
túlsó végén megpillantottuk a nyomokat, melyek a 
Königsjoch felé vezettek. Közvetlenül a hágó mere
dek hófala előtt, mely néhol az 50%-ot is eléri rá
tértünk a nyomokra s minden különösebb nehézség 
nélkül újból átkelvén a hegyszakadékokon1/28 óra
kor a Königsjochon álltunk.

A hágóban éles sziklatű emelkedik. Az idő foga 
már erősen kikoptatta éleit e kőszálnak, mely amel
lett veszedelmes legény is, mert ha erősen tűz rá a 
nap, akkor köveket hajigái le magáról. A suldeni 
vezetők sietnek is vissza dél felé a Königsjochról, 
nehogy kijusson nekik a kőhullásból. Amíg a hágó 
suldeni oldala meglehetős meredek, addig az olasz 
oldal a Cedehglecser felé igen enyhén lejtős. A nyo
mok után ítélve, egész karaván jött fel ma erre. Nem-
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sokára szembe találkoztunk a társasággal, mely lefelé 
jött, amint a rendes úton a gerinc alatt haladtunk. 
A találkozás nem folyt le valami barátságosan, mert 
a kőzet itt rendkívül törékeny és egész kőlavina zú
dul felénk. Felülről ijedt kiáltásokkal figyelmeztet
nek s mi sietve egy áthajló borda alá másztunk, 
mialatt fölöttünk pokoli zajjal süvítettek el a lövegek. 
Éppenséggel nem volt kellemes a helyzet addig, míg 
a körülbelül 30 főnyi társaság olasz vezetőik kísére
tében tovább nem vonult.

A sziklás élen óvatosan kapaszkodunk fel, nincs 
semmi különösebb nehézség, csak a sok laza kő kel
lemetlen. Széles fim-él visz tovább, hatalmas hópár
kányok hajlanak le róla a Königsspitze déli falába. 
A fim-élről rájutunk az úgynevezett Schulterre, a 

'csúcs egyik alacsonyabb előugrására, mely fölött igen 
meredek ködbevesző hófal emelkedik. Vannak idők, 
amikor itt rejlik a siker kulcsa. Jó hóviszonyok mel
lett, mint amilyenek ott létünkkor voltak, ez a hófal 
csak szédületmentességet és hótaposást igényel, de 
ha csak kisebbmérvű eljegesedés mutatkozik, akkor 
ugyancsak ember legyen a talpán, aki itt kivágja azt 
a néhány száz lépcsőt, melyen át az oromra jut. Kü
lönösen 1904-ben oly nagymérvű eljegesedés mu
tatkozott, amint azt Dr. E. Niepmann írja, hogy a 
suldeni vezetők nem vállalkoztak a túra kivitelére, 
sőt Hans Sepp Pinggera, a legjobb vezetők egyike, 
kijelentette, hogy inkább megy az Ortlerre a Hoch- 
jochgraton át, mint a Königsspitzére a rendes úton.

Sűrű ködben emelkedtünk folyton folyvást ma
gasabbra. Alattunk német diákok jöttek, hangosan 
beszélgetve s egészen a csúcs közelében utol is ér
tek. 1/211 órakor a felhőtenger felett fentállottunk mi 
is a Königsspitze ormán.

Idegenből, messzi hazámból zarándokoltam ide s 
mégis otthonosnak éreztem magam, sokkal otthono
sabbnak, mint velünk együtt érkező német bajtár
saink. Mert én ismertem ennek a hegynek a történe
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tét újra átéltem lelkemben azt a sok merész küzdel
met, amelyről csak az úttörők szerény sorai között 
olvastam. Megelevenedett előttem a történelem. Az 
egyszerű ifjú szerzetes nyomába, kinek győzelem ada
tott, a férfiak mily fényes sora lépett. F. F. Tuckett, 
J. Payer, F. Drasch, A. Pallavicini, Dr. K. Biodig, 
L. Friedmann, A. Kraft, Th. Christomanos, Pr. Min- 
nigerode neve örökre összeforrott a csúccsal s dí
szeivé váltak az alpinizmusnak. Ma már nincs prob
léma a csúcson, történelme be van fejezve, de éppen 
ez a történelem az, amelynek levegője után szívesen, 
örömest küzdöttem és melynek nagyszerűségét csak 
igazán akkor értettem át, amikor én is ott álltam 
annak a királyi jégpiramisnak tetején. Nemcsak a 
testi erők munkája által végzett alpinmunka frissíti 
fel a kedélyt, hanem a szellemi alpinizmus is, amely 
a múltat kutatja, belemélyed a hegyeknek az em
berekkel örökkön öröktől fogva való kapcsolatának 
kutatásába. Ismerkedjünk meg választott hegyeink 
múltjával, ha velük szoros, felejthetetlen barátságot 
akarunk kötni.

A csúcson töltött rövid félóra hamar elmúlt. 
Közben kiderült és ekkor volt először alkalmunk gyö
nyörködni az egész Ortlerhegység formaszép jégcsú
csaiban. Nem hasonlítható ez sem a Zillertalhoz, sem 
a Venedigerhez. A csúcsok nem olvadnak bele az or
mukig felnyúló jégárakba, hanem karcsú alakban 
önállóságukat megtartva emelkednek ki. Különösen 
szép volt a Zebru és Ortler idelátszó gerince, melyen 
végig friss nyomok vezettek. A panoráma nagyszerű 
színjátékát emelte a párás, viharfelhőkkel befutott 
égbolt.

Utolsóknak hagytuk el a csúcsot. Német társaink 
fittyet hányva az annyiszor hangoztatott óvatosság
nak, kötél nélkül egvmás után csúsztak le a meredek 
hófalon. Épp oly könnyen kirepülhettek volna a déli 
falba is és egynéhány száz métert a Suldenfemerre. 
Mikor Königsjochra értünk már gyöngén havazott. 
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Nagy ugrásokkal siettünk lefelé a puha hóban, a sza
kadékon egyszerűen átugrunk s az innen már ve
szélytelennek látszó glecseren, sok helyütt leszán
kázva a lejtőkön, délután két órakor újra beköszön- 
töttünk a Schaubach-hüttébe.

Estefelé ismét kiderült és teljes pompájában 
ragyogott a Königsspitze. Fent a menedékház veran
dáján egy nő örökítette meg ecsetjével a királyi ala
kot. Legyen bármily színes, igaz és hű e kép, soha
sem lesz oly nemes, magasztos és örökre emlékeze
tes, mint azé, ki annak bírásáért szeretettel, lelke
sedéssel, férfias erejének teljes kifejtésével küzdött.



A választmány jelentése.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!

Nehéz feladat előtt állunk, mikor az elmúlt 1915-ik 
évről akarunk beszámolót adni. A mostani idők 
nem alkalmasok különleges társadalmi tevékenység 
kifejtésére, hisz a társadalom minden rétegét ma sok
kal fontosabb kötelességek teljesítése veszi igénybe; 
harcban lévő vitéz csapataink részére megszerezni 
a győzelemhez szükséges eszközöket. Ez a szent köte
lesség lefoglal ma minden pénzforrást és munkaerőt 
s bár igy a közt szolgáló egyesületek áldásos munká
jára kevesebb fordítható, mint rendes viszonyok kö
zött, még is igyekeztünk — a lehetőséghez képest — 
feladatunknak eleget tenni.

Munkásságunk újabb alkotások létesítésére nem 
irányúit s csak a régebbiek fentartása lehetett célunk. 
Építkezésünket a Kardos-uton a nyomasztó közhangu
lat és a munkaerő hiányában nem kezdhettük meg; 
tervezett nagyobbszabású menedékházunk felépítése 
igy még mindig a jövő feladatát képezi. Sem az építő
anyagot, sem a berendezéshez szükséges dolgok né
mely részét egyik-másik gyárüzem szünetelése miatt 
nem tudtuk beszerezni, sőt a már kitermelt burkoló 
kő jó részét sem lehetett a bányából az építkezés he
lyére szállíttatni. Fuvarosok vagy egyáltalában nem 
voltak kaphatók, vagy ha igen — úgy nem voltak 
megfizethetők s az itt állomásozott trénparancsnok- 
ságnál a fuvarozás érdekében tett lépéseink bár ered
ményre vezettek, még is a gyakorlati kivitel — a 
parancsnokság által tett kikötések folytán — oly 
nehézségekbe ütközött, hogy a felajánlott szívessé
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get nem vehettük igénybe. Eközben a bányatulajdo
nos is hadba vonulván, bányáját bérbe adta s az uj 
bérlő felszólított bennünket ott elraktározott köveink 
elszállítására, mert azokért felelősséget nem vállalha
tott s mert a helyre neki is szüksége volt. Ily körülmé
nyek között, miután a köveket az említett nehézségek 
miatt elszállíttatni nem tudtuk, kénytelenek voltunk 
azokat a nyár folyamán egy jelentkező vevőnek el
adni, ami újabb akadályává lett az építkezésnek, még 
ha azt talán megkezdhettük volna is. Ha azonban az 
általános helyzet javulása azt megengedi, igyekezni 
fogunk az építkezéshez hozzá kezdeni, nehogy a már 
összegyűjtött építőanyag is tönkre menjen.

Positív munkánk a műutak jókarban tartására 
irányúit s ebben a tekintetben megtettünk minden 
lehetőt, amit a viszonyok megengedtek; — ezen kívül 
csak kisebb javításokat végeztünk a sétautak mellett 
elhelyezett padokon.

Munkaerő hiányában az út jelzésekre sem fordít
hattunk kellő gondot s itt nagyon sok tennivalónk 
maradt vissza, de talán sikerülni fog a tavasz és nyár 
folyamán a mulasztásokat, vagy legalább azok jó ré
szét pótolni, különösen ha t. tagtársaink a választ
mánynak erre irányuló törekvéseiben segédkezet 
nyújtanak. Több ízben intéztünk már ily irányú ké
rést a t. tagtársakhoz s most újból azzal a kérő szóval 
fordulunk sétákat kedvelő kirándulóinkhoz: áldoz
zanak egy-egy félnapot az általuk kiválasztandó va
lamely útvonal kijelölésére és annak időnkénti felül
vizsgálására, mert ily módon lehet legegyszerűbben 
a legpontosabb munkát végezni. Erre a célra szívesen 
szolgálunk útmutatással s rendelkezésre bocsájtjuk 
a szükséges festékeket és munkaerőt is.

Nagyobbszabású, vagy társaskirándulásokról ez 
évben természetesen szó sem volt, kisebb sétáik alkal
mával azonban műutainkat a közönség szívesen vette 
igénybe. Örömmel említjük fel, hogy a misinai kilátó
torony — s ezt a városunkban megforduló sok idegen 
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tette — ez évben érte el legnagyobb látogatottságát, 
amennyiben azt az elmúlt évben 2698 kiránduló ke
reste fel s az általuk befizetett látogatási dijakból 
436.60 kor. volt az összbevétel, ami minden eddigit 
felülmúl.

Nem tudtuk kiadni a Mecseki geológiai útmutatót 
sem. Az okok, melyek annak rendes időben való meg
jelenését akadályozták s a melyeket múlt évi jelen
tésünkben részletesen ismertettünk, ma is változat- 
lanúl fenn állanak s igy az előfizetőket újból szives 
türelemre kell kérnünk.

Könyvtárunkat is a szokottnál kevesebb művel 
gyarapíthattuk; a turista-folyóiratokon kívül alig pár 
munkát szereztünk be, ezeket is csak azért, mert 
antiquárus úton előnyösen jutottunk azokhoz, A be
szerzett müvek a következők: Francé: Die Alpen, 
Ottó Nordenskjöld: Antarctic (2 kötet), Rosegger: 
Wanderungen durch Steiermark und Kärnten, L. 
Hörmann: Wanderungen durch Tirol und Voralberg, 
Turisták Lapja (1915), Turistaság és Alpinizmus 
(1915), Turista Közlöny (1915), Erdély (1915), Deut
sche Alpenzeitung (1915), Österreichische Touristen
zeitung (1915), Természettudományi Közlöny (1915), 
Földrajzi Közlemények (1915), Pécs-Baranyamegyei 
Múzeum-Egyesület Értesítője (1915), M, K. E. év
könyve (1915),

Hivatalos közlönyünk ez évben is a Turistaság 
és Alpinizmus című szaklap volt, mely fényes kiállí
tásával, gazdag tartalmával és szép illusztrációival 
a hazai turista-folyóiratok közt első helyen áll, A 
díszes lapot egyesületünk által nyújtott támogatás 
tejében tagtársaink tél áron — egész évre 3 koroná
ért — kapják s éppen ezért szívesen hívjuk tel arra 
azon tagtársaink figyelmét, akik a lapot még nem is
merik. Mutatványpéldánnyal egyesületünk titkára 
is szolgál, aki az előfizetést is szívesen közvetíti, de 
komoly érdeklődőknek küld a szerkesztőség is (Rákos
liget, Budapest mellett, XIX, utca, 22. szám), ha tag
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társaink a Mecsek-Egyesületi tagságra való hivatko
zással oda fordúlnak.

Kedves kötelességünk megemlékezni jóakaróink
ról, akik bennünket anyagi támogatásban részesítet
tek. Első helyen említjük fel Pécs sz. kir. város tör
vényhatóságát, mely folyó évben is 1500 kor. segélyt 
adott, a Pécsi Takarékpénztárt, mely 200 koronával 
és a Kereskedelmi és Iparbankot, mely 50 koronával 
gyarapította pénztárunkat. Köszönet érte nekik, úgy 
K. Zs, úrnak is 5 kor. adományáért.

Jóakaróink közé számítjuk azokat is, akik nem 
anyagilag, de más úton nyújtanak nekünk segédkezet.

Itt is első helyen kell megemlítenünk a város t. 
vezetőségét, mely törekvéseinknek mindig leglelke
sebb támogatója, és a helyi sajtót, mely a köz érdeké
ben kifejtett munkásságunkat odaadólag istápolja. 
De köszönettel tartozunk mindazon vasúti és gőzhajó
zási vállalatoknak is, melyek tagjainkat utazási ked
vezményben részesítik s amely kedvezményekről je
lentésünk más helyén számolunk be.

Nagyobb hagyomány is jutott egyesületünknek 
a f. évben elhalt özvegy Pintér Gusztávné végrende
lete értelmében. A nemeslelkü úrnő 3000 koronát 
juttatott a M. E.-nek azon feltétellel, hogy abból a 
Havihegyről a Tettyére út építtessék és annak egy al
kalmas helyén korán elhalt fiának emléke megörökít- 
tessék. Mennyiben lesz teljesíthető az elhaltnak kí
vánsága, azt a helyszíni szemle megejtése és a tervek 
elkészítése után lehet megítélni, mert attól tartunk, 
hogy a terepnehézségek miatt csak az ott lakó szőlő
birtokosok áldozatkészsége segítheti elő a terv meg
valósítását.

Tagtársaink létszámáról pontos kimutatást adni 
nem tudunk, csak annyi bizonyos — és ezt szomorúan 
szögezzük le, — hogy a tagok létszáma ez évben ;s 
apadást mutat. S bármilyen sajnálatos is ez, de a mai 
viszonyok között teljesen érthető, hiszen a mostani 
nyomasztó anyagi gondok között még az egyleti tag

3
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díjak fizetése is sokakra jelent megterhelést, de 
tagtársaink közül pár százan katonai szolgálatot is 
teljesítenek a különböző harctereken s igy tagsági 
kötelezettségüknek nem tehettek eleget. A jelentés 
részére összeállított taglétszám-kimutatásban azon
ban neveiket mégis közöljük abban a reményben, hogy 
a jó Isten visszavezérli még őket családjuk körébe 
és egyesületünk kebelébe. Sajnos, vannak olyanok, 
akiket hiába vár vissza a szerető család és a jó bará
tok köre, akik ott alusszák már örök álmukat az ádáz 
küzdelmek véráztatta földjében, hősi halálukkal pe
csételve meg honszerelmüket. Igaz részvétünk virraszt 
Dollinger Jenő, Jeszenszky Mihály, Mostbacher Jó
zsef, dr. Serényi Jenő, Stark Ernő és Ullmann Mar
cell tagtársaink távoli sírhalmánál, kik a külömböző 
harctereken lelték korai halálukat.

Tagtársaink közül elhaltak még: Árpád Gyula, 
Bencze Sándor, Bíró Alajos, Buday Béla, Dinesz 
György, Dombováry Róbert, Erreth János, dr. Folly 
Gyula, Fülöpp György, Götz Sándor, Hamar Károly, 
Hekinger István, Hinka László, Jilly Viktor, özv. 
Kaltnecker Györgyné, Kobilicz Elek dr., Krausz 
Móricz dr., Lórenz Gusztávné, Lukács Sándor, Ma- 
jorossy Viktor, Ocskay Irén, Oszvald Ferenc, dr. Reeh 
Dezső, Szakváry Lipót és Zsiga Lászlóné.

Áldás legyen emlékükön!
Egyesületünk tagjai azon országos mozgalomból, 

melyet a M. T. E. indított a feldúlt Kárpáti falvak 
egyikének helyén építendő Turistafalva újjáépítése 
tárgyában, szintén kivették részüket s felhívásunkra 
— bár azt csak szőkébb körben terjesztettük, nehogy 
a város ugyanily irányú gyűjtésének sikerét veszé
lyeztessük — szívesen küldték a nemes célra adomá
nyaikat, a melyeket köszönetünk kifejezése mellett 
a következőkben nyugtatunk:

Hanny Gábor és K. T. 30—30 kor., Bokor Ede, 
Forray Valér, Hardy Sándor, Hirschfeld-sörgyár, 
dr. Igaz Béla, dr. Kenessey Aladár, Mattyasovszky 
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Jakab, özv. Országh Lajosné, Szily Tamás 20—20 
kor., Balog Károly 15 kor., dr. Bokor Emil, Cserta 
Antal, Csukás Zoltán, Czermák Ede, Daempf Imre, 
Döbrössy Alajos, Eibach Emil, Eötvös Jenő, Fekete 
Mihály és neje, Füchsl Arnold, Gartner Ferenc, 
Gartner Károly, Geltsch és Graef, Gianone Vir
gil, Gianone Virgilné, Hamerli Imre, Hamerli 
József, Kapus Tivadarné özv., Kolossváry An
dor, Mattyasovszky Teréz, Mattyasovszky Zsoltné, 
Nagy Jenő, Ptacek Viktor, Stengi Ervinné, Szautter 
Gusztáv, Sziebert Róbert, Szántó Antal, Szuly Já
nos, Wachter Ede, Wajdits Gyula, Walter Antal, 10— 
10 kor., Balog Károlyné, dr. Bors Lajos, Bőbei Ferenc, 
Nándor, Késmárky István, Kindl József, Kindl Jó- 
zsefné, Kiss József, Nendtvich Andor, Pintér Ferenc, 
dr. Rásky Béla, Reeh György, Szegő Pál, dr. Szőnyi 
Ottó, Szigriszt Lajos, Varga Nagy István Visnya 
Ernő, Werner János, Wurster József, Zsiga László 
5—5 kor., Domján Izor, Gyimóthy Gyula, Pán- 
czél Ottó, 4—4 kor,, Csukás Irénke, dr. Girtl Fe
renc, Kenedy Nándorné, Koharits Károly, Krausz 
Arnoldné, Krigl Nándor, Varga Nagy Istvánná, 3—3 
kor., Arnhold Nándor, dr. Bahula József, Bauerle 
Dóra, dr. Boldis Dezsőné, Bolgár Tivadar, Chladek 
Mariska, dr, Czirer Elek, Eötvös Gusztáv, Fürst 
Gyula, Hanák Árpád, Igaz Gizi, Igaz Lajos, Igaz 
Lajosné, Kamprad Hermann, Kaufer Stefi, Komócsy 
István, Krisztián György, Kürschner Manó, Kürschner 
Manóné, Lajos Ferenc, M. I., Mike Géza, dr. Nick 
Alajos, Nick Károly, Notter Jenő, Pálfi Zoltán, 
Pleiniger Ferenc, Posztlné Máthé Olga, Rauch János, 
dr. Schmidt Antal, Simon Béla, Spierer Elza, 
Streicher József, Szabon István, Tarok Vazul, Tarok 
Vendel, Tihanyi Sándor, Török János, Varga Nagy 
Ibolyka, Zupancic Vilmos, 2—2 kor., A. F., Baumann 
Nándor, Bauer Zoltán, B. G., B, L., dr. Benkő Oszkár, 
Cséfay Flórián, Fehér Sándor, Filippovics József, 
Fonay Sárika, G. B., Gritzmann László, Hetényi 

3*



36

Antal, dr. Huszár Sándor, Katona János, Kaufmann 
Lajosné, Kontra Tamás, Kovács József, dr. Kozma 
Ödön, Krisztián Emil, N. N., N. N., N. N., Ott Béla, 
dr. Petrich Béla, Róna Jenő, Ruwald Ferenc, Schu
mann János, dr. Schwarz Vilmos, dr. Szivér István, 
dr. Szivér Istvánné, Vass Dezső, Wajdits Géza, 
dr, Wallerstein Bódog, Wodicska Ferenc, 1—1 kor., 
Burkovits Gyula, Fábián Jenő, Halász Bernát, 50—50 
fill. összesen: 839.50 kor.

Pénztári forgalmunkról a pénztári kimutatás ad 
felvilágosítást. Itt csak azt említjük föl, hogy a pénz
tári egyenlegen felül a következő összegek vannak 
pénztárunkban elhelyezve: Tettye rendezési alapon 
1312.98 kor., barlangkutatás céljaira 402.10 kor., 
Scholz István-emlékalap 1192.73 kor., Dorner jános 
emlékalap 660.44 kor., Wachter Jenő-emlékalap 356, 
34 kor,, hadikölcsönpapirokban 15000 kor., örökös 
tagsági-alapon 300 kor., készpénz és egy darab 4%-os 
korona járadék, összesen: 19324:59 kor.

Osztályaink működéséről a múlt évi jelentésben 
említett és ma is fennálló okok miatt külön ismerte
tést nem adhatunk s csak arról számolhatunk be, hogy 
feladataiknak, ha arra sor került, igyekeztek min
denben megfelelni.

Ezekben adtunk számot m. t. k. az elmúlt egye
sületi évről, mely hogy eseményekben nem lehetett 
gazdagabb, az a világtörténelmi időkben leli magya
rázatát. De hisszük, hogy katonáink vitézsége s a jó 
Isten kegyelme diadalra viszik igaz ügyünket s ha 
majd visszatérnek a nyugalmas napok, a társadalom 
minden rétege folytatni fogja azt az áldásos munkát, 
melylyel nemzetünk és Hazánk felvirágzását előmoz
díthatják. Ebből a munkából mi is ki fogjuk venni 
részünket!

Kérjük jelentésünk tudomásul vételét!



Kedvezmények a M. E. tagjainak.
1. A magyar folyam- és tengerhajózási részvény társulat 

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

2. A Csorbatói fogaskerekű vasúton kedvezményes jegyet 
válthatnak.

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

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

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

5. A boszniai és hercegovinál államvasutak 1909. évi 
22.243. sz. rendeletével az eddigi korlátlan kedvezményt oda 
módosította, hogy csoportos (esetleg magános) turista-kirándulá
soknál — március 15-től november 15-ig terjedő időszakban — 
33l/3 %-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- 
Égyesület titkárának, aki a szükséges igazolványok megszerzé
séről 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% 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 tagdijuk fejében dijtalanul 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 részesiti.

11. A „Turistaság és Alpinizmus" c. illusztrált szakfolyó
iratot 6 kor. helyett 3 koronáért rendelhetik meg a titkárnál.

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



BEVÉTEL A Mecsek-Egyesület pénztári

Megvizsgáltuk és a vonatkozó okmányokkal

Egyenleg 1915. január 1-én .... 6499 49

Tagsági dijak:
1014 rendes tag után . . á K 5.— 5070 __

2 „ . „ . . „ K 4.50 9 —
25 alapító „ „ . . „ K 5.— 130 _
16 hátralékos tag után » K 5 — 80 _
3 örökös tag után . . „ K 100.— 300 — 5589 —

Adományok:

Pécs szab. kir. város adománya . . 1500 —
Pécsi Takarékpénztár „ . . 200 —
Pécsi Kér. és Iparbank „ . . 50 —
K. Zs. úr adománya.............................. 5 —
Heller Simon úr adománya .... 10 — 1765 —

Különféle bevételek:
Takarék betétkamat.............................. 390 91
Értékpapír kamat................................... 904
Eladott fogyasztási cikkekért.... 67 20
Levelezőlapokért................................... 38 96
Kilátótorony belépőjegyekből . . . 436 60
Épitőkövek eladásából......................... 350 — 2187 67

16041 16

Pécs, 1915. évi

Bőbei Ferencz.



kimutatása az 1915-ik évről. kiadAs

Kezelési költségek:
Tiszteletdijak........................................
Szolga fizetése 12 hóra á 60 K . . 
Postadijak.............................................

700
720

68 88 1488 88

Különféle napszámok:

Utak javítása........................................ 1043 40

Leltár;

Könyvek beszerzése.............................. 40 13

Különféle kiadások:
Nyomdaszámla........................................ 181 50
Tágdijak egyesületekbe.................... 28 80
Pavillónok biztosítása......................... 29 94
Telefondíjak........................................ 72 —
Eladási cikkek beszerzése .... 39 20
Egyleti szolga jutalomdija.................... 100 —
Turistaság és Alpinizmus.................... 300 80
Örökös tagsági alapra......................... 300 —
Adó............................................................ 27 31
Különféle kiadások.............................. 208 63 1288 18

Egyenleg 1915. december 31. ... 12180 57

16041 16

összehasonlítva teljesen rendben lévőnek találtuk, 

december hó 31-én.

Eötvös Jenő. Szlgriszt Lajos.



Tájékoztató.

Az egyesületet illető levelezések és írásbeli meg
keresések a titkár címére (Pécs, Arany János-utca 3.) 
intézendők, a pénzküldemények és arcképes igazol
ványok pedig a pénztároshoz (Kiss Ernő, Pécs, Hitel
bank) küldendők.

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

A téli hónapokban, (októbertől—márciusig) min
den csütörtökön d. u. ’/26-tól ’/27-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 t. tagtársainkat, hogy erdei sétáik alkal
mával az utakról — különösen a fiatal ültetések kö
zött — le ne térjenek.



A Mecsek-Egyesület és az osztályok
TISZTIKARA

az 1915. évben.

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

Elnök:
Balog Károly, nyug. kir. táblai elnök.

Alelnökök:
Dr. Igaz Béla, kanonok és Zsolnay Miklós, főrendiházi tag*

Igazgató: Titkárok:
Reéh György, városi tanácsos

Gazda:
Kiss József, főreáliskoíai tanár. 

(Pécs. Arany János-3.)

Graef János droguista.
Ügyész:

Píeininger Ferenc, ügyvéd

Feszti Nándor, törvényszéki bíró.
Pénztáros;

Kiss Ernő pénzintézeti tisztviselő 
(Pécs, Hitelbank).

Mérnök:
Rauch János, városi főmérnök.

Állat- és madárvédö-osztály:
Elnöke: Titkára: Pénztárosa:

Reéh György. Róna Jenő. Krisztián Gyula.

Barlangkutató- osztály:
Elnöke: Titkára: Pénztárosa:

Mattyasovszky Jakab. Myskowszky Emii. Kiss Ernő.

Park-osztály:
Elnöke: Titkára: Pénztárosa

Zsolnay Miklós. dr. Kenessey Aladár. Ptacek Viktor.
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Választmány:

Auguszt Ferenc, ny. pénzügy, 
igazgató,

Bokor Emil dr., kórházi fő
orvos,

Bőbei Ferenc, vezérigazgató, 
Brunner Olivér, p. t. igazgató, 
Buzássy Ábel, főgimnáziumi 

igazgató, kir. főigazgató,
Czermák Ede, kir. tanácsos, 

ny. MÁV. főfelügyelő,
CsukásZoltán, bádogosmester, 
Egry Béla dr., országgy.kép- 

viselő,
EibachEmil,ny .vezérigazgató, 
Erreth Kálmán, magánzó, 
Fekete Mihály, kir. tanácsos, 

ny. városi főügyész,
Feniczy Ignác dr., főszolga

bíró,
Forray Valér, főszolgabiró, 
Füchsl Arnold, magánzó,
Gianone Virgil, bányafőfel

ügyelő,
Hamerli Imre, gyáros,
Hang Dániel dr.,főgimnáziumi 

tanár,
Hanny Gábor, pápai prelátus, 
Hardy Sándor, kúriai biró, 

ny. törvényszéki elnök,
Huszár Sándor dr., kir. táblai 

biró.
Igaz Lajos, műszaki tanácsos, 
Jilly Viktor, főszolgabiró, 
Károlyi Emil épitész,
Kenedy Nándor, ny. kúriai 

biró.
Kenessey Aladár dr., kórházi 

főorvos,
Késmárky István dr., jogakad, 

igazgató,
Kindl József, ny. keresk. és 

iparkamarai elnök,
Klekner Alajos,'p. t. tanácsos, 
Kolossváry Andor, uradalmi 

főerdész,

Krigl Nándor, törvényszéki 
biró,

Lenkei Lajos, lapszerkesztő,
Majorossy Imre, kir. tanácsos, 
Makay István, városi tanácsos, 
Mattyasovszky Jakab, geo

lógus,
Mihállfy Dénes, járásbiró, 
Myskowszky Emil, bányafő

felügyelő,
Nagy Jenő, ny. megyei fő

ügyész,
Nendtvich Andor, kir. tan., 

polgármester,
Oberhammer Antal, rendőr

főkapitány,
Pálfi Zoltán, p. fi. tanácsos, 
Pánczél Ottó, áll. erdőfel- 

figyelö.
Pintér Ferenc, városi árva

széki elnök,
Ptacek Viktor, bankfőnők,
Ráski Béla dr., ügyvéd, 
Róna Jenő, főreálisk. tanár, 
Stenge Ferenc, Baranyavár- 

megye alispánja,
Szieberth Róbert, áll. igazg. 

tanitó,
Szíly Tamás, Baranyavárm. 

főispánja,
Szönyi Ottó, dr., jogakadémiai 

tanár,
Szuly János, ügyvédi kama

rai elnök,
Tripammer Károly, erdőfő- 

mérnők,
Vadnay Jenő főszolgabiró, 
Vaniss Sándor, főszolgabíró, 
Varga Nagy István, ny. kir. 

táblai tanácselnök,
Visy László dr., Pécs város 

főispánja,
Wurster József dr., pápai prae- 

latus.
Zsiga László, magánzó.
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örökös tagok:

Auber Gyuláné 
Baranya vm, közönsége
Balog Károly 
Bánffay Simon f

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

10 Cackovic Milivoj 
Cackovic Milivojné f 
Csathó Gyula (Bpest.) 
Cseh Ervin 
Csukás Zoltán

15 Daempf Imre 
Doktor Sándor dr. 
dr. Doktor Sándorné 
Dómján Izor 
Dorner János t

20 Döbrössy Alajos 
Dulánszky N. dr. f 
Eibach Emil 
i. Engel József 
Erreth Kálmán

25 Erreth Kálmánné 
Erreth Lajos dr. 
Förster Béla f 
Füchsl Arnold 
Fürst Reeh Hermin

30 Gillming Ferenc 
Goldberger József 
Graef János 
Graef Jánosné 
Hamerli Imre

35 özv, Hamerli Jánosné f 
Hamerli József 
Hamerli Józsefné 
Hamerli Károly 
Hanny Gábor

40 Hettyey Sámuel f 
Honvéd hadapródiskola 
Igaz Béla dr. 
Ivánkovits István t 
Jézus-társasági rendház

45 Kardos Kálmán 
Kaufer Mór dr. 
Kenessey Aladár dr. 
dr. Kenessey Aladárné 
Mándi Béla f

50 Myskowszky Emil 
Nemzeti Casino 
Nendtvich Andor 
Nagy Valérné (Bpest.) 
Pallavicini Majláth Etel gr.

55 Országh Lajos f 
Papnevelő intézet 
Paunz Lipót dr. 
Pécs sz. kir. v. közönsége 
Pécsi Katolikus Kör

60 Pécsi Takarékpénztár 
Reeh György 
Reinfeld Vilmos 
Schapringer Gusztáv 
Schapringer Mór t

65 Scholz Gyula 
Scholz Gyuláné 
Schönherr Mihály f 
Schwarz Frigyes dr. f 
Schwarz Sámuel (B.-Lőcs)

70 Siklósi István (Jászberény) 
Spiesz Viktor 
Stern Károly 
Stirling Károly f 
Szánthó Antal

75 Szautter Gusztáv 
Szautter Gusztávné 
Szigriszt Lajos 
Szilvek Lajos dr. 
Szily Tamás

80 Szmik Antal 
Taizs József 
Visnya Ernő 
Wajdits Gyula 
Walter Antal

85 Zichy Gyula gróf 
Zichy Lujza grófnő 
Zsolnay Miklós
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Alapító

Alt és Böhm 
Angszter József
Daláth János
Glatt Ignác

5 Höffler N. János 
Kindl József
Kiss Emil dr. (Dárda) 
Koszits Kamill
Krasznay Mihály

10 Krasznay Miklós dr. 
Krausz Béni 
Nagy Jenő

tagok:

Nick Alajos dr.
Pozsgay József

15 Schaurek Bódog dr.
Skála Vencel 
Spitzer Béni 
Spitzer Lajos 
Szeifritz István

20 Szuly János 
Türr Mihály ifj. 
Vargha Nagy István 
Werner Ottó

Rendes tagok:

Agárdi Ferenc 
Alacs Zoltán 
Almássy István 
Alpár Andor 

5 Alt Dávid
Ambach Mihály 
Andretzky József 
Angerer Gusztáv 
Angszter Emil 

10 Angszter Oszkár
Angyal Béla dr.
Angyal Lajos
Angyal Pál dr, 
dr. Angyal Pálné 

15 Angyal Samu
Anschau Antal ifj. 
Antal Fülöp
Antalffy Mihály dr. 
Antoni Jenő

20 Antonin Nándor 
Arnhold Nándor 
Arnold János 
Asiel József 
Asztalos József

25 Auber István 
Auber Istvánná 
Auber Tivadar dr. 
Auber Vilma

Auber Vílmosné
30 Auguszt Ferenc 

Aulik József 
Auszterlitz Zoltán 
Ádám Imre 
Aronffy Józsefné

35 Aronffy Rókus dr. 
Ats E. Árpád 
Babai Géza 
Babai Gézáné 
Bahula József dr.

40 Balázs Gyula 
Balázs Károly dr. 
Balog György 
Balog István dr. 
dr. Balog Istvánná

45 Balog József 
Balog Károly ifj. 
Balogh Károlyné 
Balog Pál 
Bandi Anna

50 Barabás Ferenc 
Barankay Lajos dr. 
Barbarini Laura 
Barla Benő 
Barsy Viktor

55 Bartinay Ferenc 
Bary István
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Bauer Zoltán 
Beuerle Ferenc 
Baumann Emil

60 Baumann Nándor 
Bayer Ferenc 
Bácsmegyei Jenő 
Báder Vilmos 
Báter János

65 Becht Ödön 
Beck Gyula 
Beczkay Jenő 
Bedő Károly 
Belmann Kálmán

70 Bencze László dr. 
Bencze Jenőné 
Bencenleitner Sándor 
Benedek László 
Benyovszky Andor

75 Benyovszky Manó 
Berecz József 
Berecz Károly 
Berecz Károlyné 
özv. Berecz Károlyné

80 Berecz Sárika 
Beretvás Sándor 
Berger Miksa 
Bernhardt György 
Békefy Rémig dr.

85 Biber Mátyás 
Biedermann Tibor 
Bíró Jenő dr. 
Blancz József 
Blau Adolf dr.

90 dr. Blau Adolfné 
Bochkor Lászlóné 
Bodó Mór 
Bodolay István 
Bogdán Jenő

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

100 Bors Lajos dr. 
dr. Bors Lajosné 
Borsy Jenő 
Bosnyák Pongrác 
Both János

105 Bózsa József 
Bőbel Ferenc 
Böbel Miklós dr. 
Böck Béla 
Böck Béláné

110 Bőgős Lajosné 
Böhm Emil 
Böhm Manó 
Böhm Simon 
Böröczfy Károly

115 Bözsöny Mihály 
Brantusa Vince 
Braun Ármin 
Braun István 
Breining Leontin

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

125 Bruck Sándor 
Bruhács János 
Brunner Károly 
Brunner Olivér 
Bubreg János

130 Buday Klárika 
Bugár Ede 
Bugyán Rezsőné 
Burkovits Gyula 
Buzagits Hugó

135 Buzagits István dr. 
Buzás József 
Buzás László dr. 
Buzássy Ábel 
Büchler Dávid dr.

140 Büki Ferenc 
Bünsdorff Frigyes 
Caflisch Jenő 
Caflisch Kristófné 
Chinorányi Ede

145 Cholnoky Ferenc dr. 
Csalóczky Károly 
Csányi István 
Csarsch Dezső 
Csarsch Jenő

150 Csatho Egon 
Cserkuti Adolf 
Csermák Győzőné
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Csernahorszky József 
Cserta Antal

155 Cserta Kálmán 
Csery István ifj. 
Csethe István 
Cséfay Flórián 
Csigó János

160 Csihalek Sándor 
Csincsák Béla 
Czermák Ede 
Czirer Elek dr. 
Cziriák Ignác

165 Czvetkovits Gyula 
Czvingler Ferenc 
Daempf Hermín 
Dalát Jenő 
Darányi Vilmos

170 Daróczy Stefánia özv. 
Daróczy Zoltán 
Darvas Donát 
Dárdai Casinó 
Deák Ignác

175 Deáki Honor 
Dekleva Ignác 
Dellin Frigyes 
Dellín Frigyesné 
Denkinger József

180 Demény Lípót dr. 
dr. Demény Lipótné 
Deutsch Kornél 
Deutsch Pinkász 
Deutsch Zsigmond dr.

185 Déghy Ödön dr. 
Dénes Iván 
Dillmann Antal 
Dirr Frigyes 
Dittler Aurél

190 Dittler Ottmár 
Dobos Ferenc 
Dobszay Antal 
Dobszay István 
Donevall János

195 Doroszlay Lajos 
Dragos Pompejus 
Drazenovich Károly 
Dubovszky Oszkár 
Dunántúli Túr. Egyl.

200 Eckert Elek

Egry Béla dr. 
Ehrenfeld Mór 
Eiser János
özv. Eiser Jánosné

205 Ember János
Engel Alfréd
Engel Izidor
Engel Mór dr. 
j. Engel Richard 

210 j. Engel Róbert dr.
Engeszer Miklós
Erdélyi István
Erdélyi Vilmos
Erreth Ede

215 Erreth Edéné
Eötvös Gusztáv
Eötvös Gusztáv ifj. 
Eötvös Jenő
Eötvös József

220 Éder József ifj. 
Fail Jagelló 
Faluhelyi Ferenc dr. 
Fábián Jenő
Fáy Andor dr.

225 Fehértimárok
Fehér Győző
Fehér Sándor
br. Fejérváry Imréaé 
Fekete József

230 Fekete Mihály 
Felber Artúr dr.
Feniczy Ignác dr. 
Fenyőssy Zoltán 
Fenyves Sándor

235 Ferencrendiek zárdája 
özv. Ferenczy Istvánná 
Fessel Nándor
Feszti Lehel 
Feszti Nándor

240 Feszti Raj már 
Fichtl Ignác 
Filippovics József 
Finkey Pál 
Fischer Béla

245 Fischer Ferenc dr.
Fischer Ferenc
Fischer Ferencná 
Fischer János
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Fischer József
250 Fischer Józsefné 

Fischer Pál 
Fleischer János 
Fleischhammer Jenö 
Fodor Hugó

255 Fodor Ignác dr. 
Fodor József 
Fodor Leó dr. 
Fonay Lajos 
Forgon Lajos dr.

260 Forray Valér 
Förster Eliz 
Förster Jenő 
Francois Lajos 
Franek Döme

265 Frank Sándor 
Frankfurter Samu 
Frankl Henrik dr. 
Freytag Margit 
Freytag Ödön

270 Freytag Lajosné 
Fried Jakab 
Fried Mihály 
Friedmann Jakab 
Friedmann Károly

275 Fuchs Ádám 
Fuchs Ádámné 
Furtényi Géza dr. 
Futász János 
Füchsl Gizella

280 Fürst Győző dr. 
Fürst Gyula 
Fürst Gyula ifj. 
Fürst Hermanné 
Fürst Lípót

285 Füspök József 
Gaal János 
Gaál Sándor 
Gadó Antal 
Gadó Ferenc

290 Gadó Ignác 
Gajári Béla dr. 
Galambos Kálmán 
Gallovich János

__ Ganter Ferenc
295 Ganter Ferencné 

Ganter Károly

Antal 
József 
Ferenc 
Károly 
Károlyné

Garadnai Imre dr. 
Garai Dezső 
Gartner Károly

300 Gärtner Károly 
Gärtner Sándor 
Gábor György 
Gál Jenő dr. 
Gállos László dr.

305 Gebauer Ernő 
Gebauer Gusztáv 
Gebhardt 
Gebhardt 
Gebhardt

310 Gebhardt 
Gebhardt 
Gellér Elemér dr. 
Gellér Ottó 
Geltsch Frigyes

315 Gere Gábor dr. 
Germann István 
Gianone Ágostonné 
Gianone Virgil 
Gillitzer Juliska

320 Gipsz József 
Girardi József 
Girtl Ferenc dr. 
Glück Jakab 
Glück Jakabné

325 Gobbi Gyula dr, 
Goldberger Bernát 
Goldberger Mór 
Goldstein Lajos 
Goloday Kornél

330 Gombárovits Kálmánná 
Gonda Sándor dr. 
Gondán Felicián 
Gosztonyi Gyula 
Gosztonyi Gyuláné

335 Göbel Gyula 
Gőbel Kálmán 
Gőbel Károlyné 
Göncz Lajos 
Gött Ede

340 Götz Henrik 
Graf Ödön 
Graits Ferenc 
Gratzl Alajos 
Graumann Józsefné
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345 Greiner Gizi dr. 
Greiner József dr. 
Greksa Kázmér dr. 
Griesz Jakab 
Gritzmann László

350 Grosch József dr. 
dr. Grosch Józsefné 
Grün Sándor dr. 
Gulassa Andor 
Gungl Jenő

355 Gundrum Károly 
Günsberger Lajos 
Günther Mihály dr. 
Gyarmathy Miklós dr. 
Gyenes Miksa

360 Gyimóthy Gyula 
Gyömörey Zsigmond dr. 
Györkös József 
Haasz Mihály 
Habel Ferenc

365 Haffner Vilmos 
Hajdú Gyula dr. 
Hajdú Imre 
Haksch Emilia 
Haksch Károly

370 Haksch Lajos 
Halász Antal 
Halász Bernát 
Halász Józsefné 
Hamburger Gyula

375 Hamerli Aladár 
Hamerlí Károlyné 
Handwerk Ferenc 
Hanák Árpád 
Hang Dániel dr.

380 Hantay Lajos 
Hanuy Ferenc dr. 
Hardy Sándor 
Harmos Árpád dr. 
Heckenast Kálmán

385 Heckl Rezső 
Hegedűs Ferenc 
Hegyessy Antalné 
Heindl Géza 
Heindl Nándor

390 Herbert János 
Herczeg József 
Hernády Lajos dr.

Herczfeld Gyula 
Hermann Sándor dr. 

395 dr. Hermann Sándorné
Hetinácz Antal 
Hillebrand Ferencné 
Hirn Lajos 
Hirschler Arthur 

400 Hirschler Dezső
Hirschler Mór
Hitre Franciska 
Hoch József 
Hoffer Kálmán 

405 Hoffmann Lajos
Holecsek Péter 
Holmann Elek
Horacsek Endre 
Horváth Dezső 

410 Horváth Gizella
Horváth Ignác 
Horváth István 
Horváth József 
Horváth Sándor 

415 Horváth Viktor
Höfler Jánosné 
Hugel József dr. 
dr. Hugel Józsefné 
Hungária kávéház 

420 Hunna Rudolfné
Huszár Sándor dr. 
Huziák István
Igalics Rádó
Igaz Lajos

425 Illenberger Rezső 
Imrefi Imre
Inzelt Jenő 
Istók Jenő 
Iványi Zsigmond 

430 Izgum Adám dr.
Izraelita hitközség 
Jahoda Gábor dr. 
Jakab Béla dr.
Jakabffy Imre

435 Jaksch Ede 
Jancsek János 
Jancsics Lajos 
Jancsics Lajosné 
Jancsics Milán

440 Jankovits József



49

Járányi Lajos 
Jegg Géza 
JeckI József 
Jellachich István dr.

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

450 Jeszenszky Lajos 
Jeszenszky Kálmán 
Jeszenszky Sarolta 
Jicinszky Jaroslav 
Jobszt Béla

455 Johann Béla dr. 
Junász Józsefné 
Jusztusz Mihály 
Jusztus Miksa 
Jusztusz Miksáné

460 Jüsztl Ede 
Kajdi Mihály 
Kallisch Ármin 
Kait József 
Kait Józsefné

465 Kaltnecker Aladár 
Kaltnecker Károly 
Kammerer Dóra 
Kammerer Ferenc 
Kammerer Miksáné

470 Kamprad Herman 
Kapus Tivadarné 
Kardos Imre dr. 
Kasza György dr. 
Kaszapovits István

475 Katona János 
Katona Józsefné 
Kaufer Jenő dr. . 
Kaufmann Ernő dr. 
Kaufmann Lajos

480 Kayser Elek 
Káldor Oszkár 
Kálmán Jenő dr. 
Kápolnay Zsigmond dr. 
Károly Gyula

485 Károly Ignác 
Károlyi Emil 
Károlyi Emilné 
Kelemen Gyula

490

495

500

505

510

515

520

525

530

535

Kelemen József 
Kelemen Mihály dr. 
Kelemen Mózes dr. 
Kende Alfréd 
Kende Oszkár 
Kenedi Nándor 
Kenedy Nándor 
Kenedy Nándorné 
Kengyel Ernő dr. 
Kereky Mihály dr. 
Kerese Alfréd 
Kerese György dr. 
Keresztény János 
Keresztény Jánosné 
Keresztény szociálisták 
Kertész Gusztáv 
Keztyüs segédek 
Ketterer József 
Kéry János dr, 
Késmárky István dr. 
Késmárky Iván 
Késmárky Ivánná 
Kész István 
Kinnet Adolf 
Király Pál 
Kirschanek Ödön 
Kirschbauer Andor 
Kisasszondy Géza 
Kisasszondy Lajos 
Kiss Béla 
Kiss Ernő 
Kiss György 
Kiss Győző 
Kiss Gyula 
Kiss Jenő 
Kiss József 
Kisfaludy Zsigmond 
Klapok Alajos 
Klausz Endre 
Kleckner Alajos 
Klie Alajos 
Klingenberg Jakab 
Klobucsár József 
Knapp Józsefné 
Knorr Kálmán 
Koch Ede 
Koch Kálmán 
Koharits N. János
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Koharits Károly 
Kohn Pál
Kolarics Gusztáv

540 Kolossváry Andor 
Kollár Győző dr. 
Kollár Károly 
Kolos Mór 
Komlós György

545 Komarnicki Gyula dr. 
Komarnicki Román dr. 
Komlóssy László 
Komócsy István 
Komposcht Alfonz

550 Komposcht Szörény 
Komposcht Szörényné 
Koncz Adolf dr. 
dr. Koncz Adolfné 
Koncz László

555 Koncz Miklós 
Konkoly Ágoston 
Kopeczky Antal 
Korompay Antal 
Kóródy Miklós

560 Koszits Ákos dr. 
Koszter Károly 
Kovács Antal 
Kovács József 
Kovács László

565 Kovács Ödön 
Kovács Pál 
Kovácsffy Kálmán 
Kovácsics János 
Kosztovics Milán

570 Kozma Ödön dr. 
Kozma Pál 
Köberling Nándor dr. 
Körmendy Károly 
Kött István

575 Kövécs József 
Kraft János 
Krammer Jenőné 
Kramor József 
Krausz Arnold

580 Krausz Arnoldné 
Krausz Benő 
Krausz Béni ifj. 
Krausz Gyula 
Krausz Hugó

585 Krausz Jenő dr.
Krausz Károly
Krausz Lajos
Krausz Mór
Krausz Mór 

590 Krausz Vilmos
Krausz Zsella
Krausze Aurél
Krausze Gyula
Krausze Jenő dr.

595 Kreutzer Ferenc 
Kremling Károly 
Krigl Nándor 
Krisztián Emil 
Krisztián György

600 Krisztián Gyula
Krisztián József
Kronesz József dr. 
Kulcsár Sándor 
Kunhegyi Ferenc 

605 Kuttna Zsigmond
Kürschner Manó
Kürschner Manóné 
Ladika István 
Lajos Gyula

610 Lajos Ferenc
Lajos József
Lakits Emma 
Lakits Gizi
Lakits Gyula 

615 Lakits Margit
Lakos Vilmos 
Lamparter József
Lange Gyuláné 
Lantos Flóris 

620 Lauber Rezső dr.
dr. Lauber Rezsőné 
Lauber Viktor 
Lauber Viktorné 
Lechner Gizella 

625 Leinsdörfer Béla
Lehel Vilmos
Lehel Viktorné 
Lehoczky József 
Leipnik Sándor

630 Lengváry Lajos 
Lenhardt János 
Lenkei Lajos
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635

640

645

650

655

660

665

670

675

680

Lenti Mihály
Lépes György
Liber György dr.
Liebelt Ferenc
Liebscher Vilma
Lilla Miksa
Linder Ernő
Lippe Arminius gróf
Littke Ernő
Littke Jenő
Littke József
Littke J ózsefné 
özv. Littke Józsefné
Lohr Benejotti
Lóránt Lipót dr.
Loschert Kázmér
Losonczy György
Lovas József
Lozer Henrik
Lösch István
Lövi Ignác dr.
Ludvig Ferenc dr.
Luisser Jenő
Luisser Viktorné
Lukács Aladár
Lukács Ernő
Lulay Simon
Lutsch Artúr
Lutz Miklós dr.
Madarász István dr.
Maderspach Ferenc 
Magda Pál
Magenheim József
M. T. T. E.
M. T. E. B. 0. csüt. ászt.
Mair József
Majorossy Imre
Makay István
Makara Iván
Mandl Ármin
Markovits Dávid 
gálföldi Markovics Pál 
Martinek Hermán
Marton Ferenc
Marton József
Marton Miksa
Marx József
Marx Nándor

Mattyasovszky Jakab
Mattyasovszky Jakabné
Mattyasovszky Margit
Mattyasovszky Tery

685 Mattyasovszky Tibor
Mattyasovszky Tiborné
Mattyasovszky Zolt 
Mattyasovszky Zsoltné 
Mautner Zsigmond 

690 Mándoky Sándor
Márjánovits János 
Mensáros Zoltán 
Mertha Elek
Messler Gyula

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

700 Mihálffy Dénes 
Mihálffy Ernő dr. 
Mihálovits András 
Mike Géza 
Mildner József

705 Millner Józsefné 
báró Mirbach Antal dr. 
Mischl József 
Miskolczi Gyula 
Myskovszky Emilné

710 Mitzky Kálmán
Módly Béla dr.
Molnár József
Morvay Zoltán 
Mosonyi Dénes dr.

715 Mosonyi Géza
Mosonyi Géza dr. 
Mostbacher Ödön 
Moticska József 
Möglich Gáspár 

720 Moussong Vince
Mustos Sándor 
Mühlbacher János 
Müller János dr.
Müller József

725 Mülherr Ferenc 
Mülherr Ferencné 
B. Nagy Ferenc 
Nagy Gyula
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v. Nagy István
730 Nagy Jenő 

Nagy Jenőné 
Nagy József 
Nagy Károly 
Nagy László

735 Nagy Pál 
Nagy Pálné 
Nagy Sándor 
Narancsik József éh-. 
Nábráczky Lajos

740 Nádor Lajos 
Nedopil Antal 
Neisidler Antal dr. 
Nemes Lajos 
Nemes Vilmos dr.

745 Nendtvich Vilma 
Neuberger Lajosné 
Neumann Ignác 
Neupauer János 
Neupauer László

750 Németh Ferenc 
Németh István 
Németh Kálmán 
Németh Lipót 
Németh Lipótné

755 Németh Margit 
Némethy László 
dr. Nick Alajosné 
Nick Károly 
Niedermayer János

760 Nikelszky Géza 
Notter Jenő 
Novák Ferenc 
Novák János 
Nowotarszki Miksa

765 Nyáry Pál 
Nyitray Béla dr. 
Nyitray Andor 
Oberhammer Antal 
Obermayer Géza

770 Ocskay Sarolta 
Orczán Sándor 
Orf Gáspár 
Ormay Kálmán 
Osváth Imre

775 Ott Béla 
Ott Márton

Öertzen Gusztáv 
Özőrényi Károly 
Pain Emil

780 Pajor Leó 
Papp István 
Papp János 
Papp Károly dr. 
Parragh Antal dr.

785 Pataky Vilmos 
Paulay Ede 
Paulovits József 
Pauncz Artúr 
Pauncz Gábor

790 Pauncz Jenő dr. 
Pauncz Lipótné 
Pazsitszky József 
Pálfy Zoltán 
Pánczél Ottó

795 Párkányi Norbert 
Peitler Imre 
Peitler Imre ifj. 
Pelcz Szilárd 
Perényi Ödön

800 Petrás Miklós 
Petrich Béla dr. 
Petrovics Ferenc 
Petrovics István 
Petrovics István

805 Péchy Károly dr. 
Péter Lajos 
Philippovics József 
Piacsek Emil dr. 
Piacsek Gyula

810 Piacsek Virgil 
Piacsek Virgilné 
Piacsek Zoltán dr. 
Pikler József 
Pilch Andor

815 Pilissy József 
Piller Kálmán 
Pintér Andor 
Pintér Ferenc 
Pintér Ferencné

820 Pintér János 
Pintér Józsefné 
Pirity Lajos 
Piank Kamii 
Pleininger Ferenc
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825 Podvinecz Károly 
Pogány Ármin 
Polgári Casino 
Pollák Jakab 
Porgesz Béla

830 Porgesz Miksa dr. 
Porkoláb Gyula 
Pospesch Tivadar 
Poszek Géza
Posztlné Máthé Olga 

835 Potoczky Lajos dr.
Pozsgay Dezső 
Praxa Adolf 
Probszt Ferenc 
Ptacsek Viktor 

840 Ptacsek Viktorné 
Radnai Emil dr. 
Radnai Samu dr. 
Rainer Soma 
Raisz Sándor dr.

845 Rapp Dezső
Rapp Ferenc 
Rassy Paulin 
Ratkovics Károly 
Rauch János

850 Rák János
Rásky Béla dr. 
Rátkay László 
Reberics Imre 
Reich Vilmos 

855 Reich Zsigmond
Resch János 
Reéh Aladár 
Reinfeld Károly 
Remes Ferenc 

860 Részvénynyomda
Révész Miksa
Rézbányái József dr. 
Richter János 
Rihmer Ada 

865 Rihmer Aladár dr.
Rihmer Anna
Rihmer Anikó
Rihmer Ilona
Rihmer Oszkár dr.

870 Rockenstein Mihály 
Romeisz György 
Róna Jenő

Rónaky Jenő
Rónaky Kálmán dr.

875 Rosenspitz Berta dr. 
Rosinger Valér 
Roth Aladár 
Roth Pál 
Roth Sándor

8í0 Rozgonyi Bertalan 
Rozmanich Timót 
Rudle Ignác 
Ruh Ernő 
Rumszauer János

885 Rusz Béla
Rusz János 
Ruvald Ferenc 
Rúzsavy János 
Rüll János dr.

890 Saághy Ferenc 
Sauska István 
Sauska Lili 
Sauska Paula 
Saortay Sándor

895 Sándor Pál dr. 
Sárdi Sarolta 
Sáringer László 
Sárkány Ármin dr. 
Sárközy József

900 Sárospataky József 
Schachtitz Henrik 
Schaffer Béláné 
Schaurek Rafael dr. 
Sebeid Péter

905 Scheszták Antal 
Schick Jácint dr. 
Schiessler Györgyné özv. 
Schindler József
gr. Schlippenbach Istváané

910 Schmidt Antal dr. 
dr. Schmidt Antalné 
Schmidt Boldizsár 
Schmitt Elek 
Schneckenberger Juliska

915 Schneider Henrik 
Schneider Ilonka 
Schneider Károly dr. 
Schober Istvánné 
Schőnaszt Ödön

920 Schőner Hugó
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Schreiber Jenő 
Schreiber Rezső 
Schuber Lőrinc 
Schulhof Gábor 

925 Schumann János
Schwanner Károly dr.
Schwarcz és Kálmán 
Schwarz Gábor dr. 
Schwarz Gábor dr. 

930 Schwarz György
Schwarz Károly 
Schwarz Salamonné 
Schwarz Vilmos dr. 
Schwarz F. Vilmos dr. 

935 dr. Schwarz Vilmosné
Sebes Lipót
Sebők Andor
Seeh Károly dr.
Seszták Antal

940 Sieber Alfréd
Siklósi István dr.
Sillay Béla
Simalcsik J. János 
Simon Béla 

945 Simon József dr.
Sipőcz Géza dr.
Sipőcz Istvánná
Sipos István dr.
Siptár Lajos

950 Siptár Lajosné
Skalka János
Skerletz Viktor
Skrkanek Ágoston 
Slimovits Gusztáv 

955 Sohr Sándor
Solt Lipót dr.
Solti Lajos
Solti Lajosné
Solymár László

960 Somsich Béla
Soós István dr.
Soós Nándor
Soóstó Gyula
Sperl Lajos

965 Spierer Elza
Spiesz Viktorné
Spitzer Jakab
Spitzer Sándor

Spitzer Vilmos
970 Springsfeld Gyula 

Stadtrucker Péter 
Stein Lajos dr. 
Stein Lajos dr, 
Stein Oszkár

975 Steinberg János 
Steinberger Aladár 
Steiner Simon 
Steiner S. M. 
Steinmetz István

980 Stellwag Károly 
Stenge Ferenc 
Stitz János 
Straicher Anna 
Straicher József

985 Strasser János 
Strasser Pál 
Strauss Emilné 
Strömpl Gábor dr. 
Stvertka Ignác

990 Sugár Miksa 
Súly Antal 
Surányi Viktor 
Suschnik János 
Szabó Antal

995 Szabó Béla 
Szabó Gyula 
Szabó Gyula dr. 
Szabó József ifj. 
Szabó Sándor

1000 Szabón István 
Szakách Ernő dr. 
Szakváry Emil 
Szamohil István 
Számp Adám

1005 Szántó Kamii 
Szász Béla dr. 
Szegő Pál 
Szegő Mór 
Szegő Mórné

1010 Szendrődi Géza 
Szendrődy Dénes 
Szentgyörgyi Béla 
Szentkirályi István 
Szél Zsigmond

1015 Szép László 
Szieberth Antal



55

Szíeberth Róbert
Szigriszt István
Szigriszt Lajosné 

1020 Szigvárt Béla
Szikora Gyula
Szikorszky Tádé 
Szikorszky Juliska 
Szilas Pál 

1025 Szilárd Ármin dr.
Szírt Károly
Szita István 
Szivér István dr.
dr. Szivér Istvánná 

1030 Szlamay Béla
Szlamay Béláné 
Szmodics Ödön 
Szommer Irma
Szontag Károly 

1035 Szőke Hugó
Szőnyi Ottó dr.
Szuly Jenő dr.
Szupris Vendel
Szurány Irma 

1040 Szűcs Imre
Szűcs Jenő dr.
Szvetics Gábor
Tabak Lajos
Tarlós György dr. 

1045 Tausz Dezső dr.
Tausz Gyula
Taussig Ernő
Tauszig Gábor
Taxner Béla 

1050 Taxner Béláné
Tedesco Viktor
Term. bar. TE., Pécs 
Thold József
Tichy Aladár 

1055 Tichy Ferenc dr.
Tichy Ödön 
Tiefenbacher Ferenc 
Tihanyi Sándor 
Till István 

1060 Till Sándor
Todorffy Domonkos dr.
Toll Gyuláné
Tolnai Artúr
Tolnay Géza dr.

1065 Tolnai Jenő dr. 
Tolnai Vilmos dr. 
Tomanek Adolf 
Tóth Aladár 
Tóth Antal

1070 Tóth Dezső 
Tóth Károly 
Tóth Miksa 
Török Hugó 
Török János

1075 Török Sándor 
Traubermann Aladár 
Trinn Miklós dr. 
Tripammer Károly 
Tróber Aladár dr.

1080 Tróber Etelka 
Truka József 
Tyoszits Sándor 
Ujváry Kamilla 
Umheiszer Béla

1085 Ungár László 
Vaday Viktor dr. 
Vadász Elemér dr. 
Vadász Jenő 
Vadnay Jenő

1090 Vajda Bálint 
Vanis Sándor 
Varga Gyula dr. 
Varga Nagy Istvánná 
Varga Rezső

1095 Vass Antal dr. 
Vass Bertalan dr. 
Vass Dezső 
Vaszary Gyuláné 
Vágó Kálmán

1100 Vámos Artúr dr. 
Várady Ferenc 
Várady Ferencné 
Várnai Mariska 
Vásárhelyi István

1105 Vásárhelyi Mihály 
Vende Ernő 
Vermes Izsó 
Vermess Bella 
Vessel Manó dr.

1110 Vezér Mór 
Végh András 
Végh Imre



1115

1120

1125

1130

1135

1140

1145

1150

Végh Lajos
Vérffy Aladár 
Vétek György 
Viasz Béla
Vida Lajos dr. 
dr. Vida Lajosné 
Vidor Imre
Vinkler János dr. 
Virág Ferenc dr.
Visy Imre dr.
Visy László dr.
Visy Pál
Visy Pálné 
Vitéz Dezső
Vizer Vilmos 
Vodicska Ferenc 
Votroba János
Vörös János
Vörös Mihály 
Vusits János 
Wachter Ede 
Wagner Béla
Wagner János
Wajdits Géza 
Walfisch Pál
Walla Ferenc 
Wallerstein Bódog dr. 
Warga Frida
Weil Károly 
Weisz Adolf
Weisz Ármin
Weisz Ármin dr.
Weisz Gábor
Weisz Kálmán
Weisz Zsigmond 
Werner Ottóné 
Werner Szeréna 
Wertheim Károly dr. 
Wessely Antal

Mátyás 
Dénes 
Dénesné 
József 
József

Wessely Antalné 
Wessely Károly 
Weyer 

1155 Wéber
Wéber
Wéber
Wicha 
Wilhelm Samu 

1160 Willman Árpád
W'inklarek János
Witt József
Witt Józsefné
Wizler Henrik 

1165 Woleszky Károly
Woleszky Károly if 
Wolf József 
Wolfram Ede 
Wrabel Bódog 

1170 Wurster József dr.
Zábó György 
Zábaji Béla dr, 
dr. Zábaji Béláné 
Zádor József 

1175 Záray Károly dr.
Zdrahál Ferenc
Zdrahál Ferencné 
Zelesny Ottó 
Zelmsz Gyula 

1180 Zelmsz Lajos
Zidarits József
Ziegler Gyula 
Zongor Albert 
Zsabokrszky Ferenc 

1185Zsabokrszky Ilona
Zsabokrszky Nusi 
Zsiga László 
Zsolnay György 
Zupancic Vilmos 

1190 Zwetkó Lajos
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gőz-, kád-, zuhany- és szénsavasfürdők
Pécsett, Rákóczi-ut 42. sz.

E
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Naponta nyitva van:
nyáron reggel V26 órától este 7 óráig.

télen reggel 6 órától este 7 óráig,

ésMásságé-, belélegzés!-, svédtorna 
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.

g
B



Auber Gyula
vasnagykereskedő PfíCS, vasudvar 36
Király-utca 9. szám. (Színházzal szemben.)
Celefon iroda: 888. telefon üzlet: 3. sz.

fijánlja dúsan felszerelt raktárát 
vadász- és turista-cikkekben u. m.: 

teljes vadász-felszerelések, 
féli sporthoz rődíik, korcsolyák stb.

továbbá hátizsákok, „thermofor” 
hideg- és melegtartó palack, teljes aíUftlilŰUfll 

turista felszerelések.
Képes árjegyzékkel, ajánlattal kézséggel szolgálok.

fi ffiecsek-Egyesüíeti tagoknak 5% engedmény


