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MEGHÍVÓ.

A Mecsek-Egyesület 1898 február hó 6. 
napján d. e. 11 órakor a városháza nagy ter
mében tartja rendes

közgyűlését,
melyre t. tagtárs urat tisztelettel meghívja

az elnökség.

Tárgy sorozat:
Évi jelentés bemutatása.
Pénztáros jelentése.
A jövő évi számvizsgáló-bizottság megvá

lasztása.
Indítványok.

Ha t. tagtárs urnak a közgyűlésen tárgyalandó indítványa 
Van, úgy kérjük azt alapszabályaink 16. § a értelmében a közgyű
lést megelőzőleg 3 nappal a titkárnak bejelenteni.

Kérjük t. tagtárs urat szíveskedjék az 1898. évben meg
leendő érdekesebb kirándulásairól annak idején a titkárságot érte- 
sitení, hogy azok közlésével jelentésünket teljesebbé teltessük. Érdé- 
kes útleírást, vagy turisztikai czikket, a jelentésben leendő közlés 
végett köszönettel veszünk. Ily közleményre a beküldési határidő 
1898- november 15-lke.





Az Alpesek világából *
Irta : Kiss József.

A szép természet kinn a hegyek között már le
vetette ragyogó zöld ruháját, s fölvette hófehér 
palástját A lombok suttogó beszéde helyett kopasz 
száraz ágak zörrenése felel a szellő szólító szavára ; 
hóréteg fekszi meg a fenyvesek üde zöld koronáját, 
s az ágak földig borulnak a nagy teher alatt; ezüst 
zuzmorával van megrakva minden ág, s ezek öli’ 
ragyogón csillognak a halovány téli nap fényében.

A hegyek világa csöndes, turisták léptei nem 
zavarják a méla csöndöt, s csak egy-egy eltikkadt 
vadnak sötét körvonalai jelennek meg olykor a fehér 
hómezőn. Ez nem a turistáskodás ideje ; ilyenkor 
kényelmesebb a meleg szobában ülve, csokorba fonni 
az elmúlt idény emlékeit, s terveket szőni arra az 
időre, a mikor újra kézbe vehetjük a vándorbotot, s 
ismét belemélyedhetünk kedves hegyeink tömkelegébe, 
a vadregényes erdők árnyas sétányaiba. A mikor 
majd újból fölkereshetjük a csacsogó forrást, a hús 
berkeket, a harmat cseppjeiben fürdő erdei virágokat, s 
az erdők rejtelmes világát ; a mikor ismét bejárhatjuk 
a virághimes völgyeket s fölkúszhatunk a felhőket 
ostromló csúcsokra, hogy körültekintsünk onnét a 
szép mindenségen.

Mert úgy van az, hogy a ki gyakrabban tesz 
hegyi turokat, az rendesen újabbra és többre vágyik. 
Alig hogy kipihente egyik kirándulás fáradalmait, már 
ismét más vidékre húzza a szive, mert érzi e kirándulá
soknak edző hatását a szervezetre, s mert abban oly 
élvezetet lel, melylyel vajmi kevés sport dicsekedhetik. 
A turista mindig künn barangol a hegyek között, a 
természet templomában, hol áfák összeboruló koronái 
képezik a boltozatot, s az elsuhanó szellő moraja

• Vetített képek bemutatásával felolvastatott a Pécsi Bi- 
cycle Club 1897. dcczember 22-iki estélyén. 



adja vissza az orgona andalító zúgását, a zsolozsmák 
csendes mormolását. Ott künn a pompás üde levegő
ben, kitágul a tüdő, s gyönyörködik a szem a ter
mészet szépségein.

Már a mi kies vidékünk is mennyi élvezetet 
nyújt a turistának, a ki igyekszik megérteni az 
erdők sürü lombjai között elsuhanó szellő suttogó 
beszédét, vagy a csendes völgyek ölén csörgedező 
patak andalító csacsogását; mily élvezet végig tekin
teni a Zsongorkő szikla platójáról az alatta elterülő 
sik vidék szép panorámáján, vagy a Zengő kimagasló 
csúcsáról élvezni az elvesző távolig terjedő kilátást.

De bár meg van ami vidékünk szelíd szépsé
gének is a maga bája, mégis mennyire más képet 
mutatnak a Tátra csoport felhőkbe nyúló csúcsai, a 
sziklagerinczek változatos szépsége, a szakadékokban 
elrejtőző hómezők fehér takarója, a hegyekről lerohanó 
patakok alkotta vízesések átlátszó fátyola, a hegyolda
lakat boritó fenyvesek zöld függönye, a hegyi tavak 
változatos szinti tüköré és különösen a csúcsokról 
élvezhető kilátás, mely nagy darab vidéknek dombor
művű térképét tárja elénk.

Ilyen helyen elmereng a lélek, s gyönyörködik a 
szem a természet remek alkotásain, melyeknek ily 
Sokaságát egyszerre belátni csak a turistának jut osz
tályrészül, ki nem reste'li a fáradságot, hogy ez élve
zetért órákat, sokszor napokat járjon s küzdjön az 
akadályokkal, gyakran a veszélyekkel, De aztán mily 
jól eső érzés, mily büszkeség dagasztja az ember ke
belét, ha czélját elérve, fenn találja magát a csúcson, 
hova nem hangzik fel semmi nesz, semmi zaj, s hol 
egyedül tudja magát a mindenütt jelenlevő Istennel... 
és eközben szeme vágyó kutatással tekint körül a 
föltáruló képen, hogy kielégítse lelke mohó kíváncsi
ságát, mely mindig uj után vágyik. És az, a ki ba
rátja a természetnek, mennyi újat lát, tapasztal és 
tanul egy ily kirándulás alkalmával, hisz épen az ily 
elhagyatott, emberek által ritkán látogatott hely az, a 
mi a kutatónak hálás teret nyújt. . . .

De hisz nem akarok én itt propagandát csinálni 
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a turistaságnak, mely sport ma már az emberiség 
jóvoltára s a tudomány szolgálatára elég nagy lépé
sekkel halad előre a maga utján, hanem egy kellemes 
kirándulásra szándékozom vezetni a szives olvasót, 
mely kirándulás felejthetetlen nyomokat, soha el nem 
mosodó szép emlékeket hagyott lelkemben.

Kisérjenek hát el Karynthia bérczes vidékeire, 
a bájos fekvésű wörthi tó regényes partjaira, hogy 
onnét velem egy kirándulást tehessenek a Glockner 
hegycsoportba.

Repüljenek el velem együtt a képzelet szárnyain, 
egy kis kerülővel, a vadregényes veldesi tóhoz, mely
nek partján oly merészen emelkednek a fellegekbe a 
hasonló nevű vár maradványai; nézzünk be a havas 
Mangart tövében elrejtett bájos weissenfelsi tavak ten
gerzöld szinti tükrébe, s álljunk meg pár pillanatra a 
2—3000 méternyi hegyek által közrefogott Raibl tó 
megdöbbentő szépségénél. Sétáljunk végig Tarvis 
gyönyörű vidékén; járjuk be a Schlitza szakadékot, 
hol a levegő cziklamenek illatától terhes, s a hol a 
sziklaágyában megkínzott patak habjai sebesen rohan
nak tova, hangos zúgással adva kifejezést fájdalmuk
nak, vagy gyenge suttogással mondva el panaszukat. 
S menjünk ezután át az innét már nem messze lévő 
wörthi tóhoz, s tartsunk ott egy kis pihenést mielőtt 
hosszú vándorutunkra kelnénk, hogy részletesebben 
bepillanthassunk a vidék geográfiájába.

1895 augusztus hó első napjaiban, hűvös, esős 
idő szorított meg bennünket a wörthi tó egyik fürdő
telepén, hol a nyarat töltöttük, s csak a jó társaság 
volt képes némileg eloszlatni kedélyünk lehangoltságát, 
melyet a folyton hulló eső és a szürke felhőfüggöny 
látása idézett elő. Nap múlt el nap után, anélkül hogy 
reményleni lehetett volna az idő jobbra fordulását, s 
már már aggódni kezdettem tervezett kirándulásunk 
sikere fölött, s elbusulva nézegettem mint födi el 
előlünk a szürke felhőtömeg a villachi Alpesek leg
magasabb ormát: a Dobratschot, mit az onnét nyiló 
szép kilátás miatt „Karynthia Rigijének“ is neveznek.

Augusztus 6 án sürgönyt kaptam Pécsről, Ko- 
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háríts barátomtól, melyben értesít, mikép következő 
nap a reggel 6 órai vonattal Klagenfurtba érkezik, 
hogy szabadságidejét velünk együtt töltse el. Kora 
reggel hát fölkaptam kerékpáromra, s a borús idő 
daczára siettem a 23 km. távolra fekvő Klagenfurtba, 
hogy le ne késsem a találkáról. A pompás állami 
utón, mely folytonosan a tó északi partján húzódik, 
vigan hajtottam a friss reggeli levegőben, gyönyöt- 
ködve az egyes nyaralótelepeknek látképén, s Mária- 
Wörth festői fekvésén, s jóval a vonat megérkezése 
előtt már javában róttam lépést-lépésre a szép indóház 
födött verendája alatt.

Visszajövet a Lend Canal mellett végigfutunk s 
elhagyva Militair Schwimmschul és Kiumpendorf tele
peket, a tó legszebb te'epén Pörtschachon tartottunk 
rövid pihenést, érdekkel nézve az ottani pezsgő életet 
s a tóra nyiló szép panorámát.

Tovább hajtva a Pörtschachon túl terjedő szép 
sétauton találkoztunk Schwabachné úrnővel, kivel már 
előzőleg beszélgettünk egy a Glocknerhaushoz teendő 
kirándulásról s a ki ez útra szinte velünk tartani ígér
kezett. Miután újból megemlítettük neki, hogy megál
lapodásunkhoz híven, következő nap a délután 3 órai 
vonattal fogunk indulni Veldenből, ő is Ígérte, hogy 
ha csak kedvezőtlen idő nem lenne, mindenesetre ve
lünk fog tartani.

Másnap reggelre az időjárás — mintha csak tel
jesen el akarna bennünket ijeszteni — még rosszabbra 
fordult; az eső szakadatlanul esett, úgy hogy délben 
mikor a gőzhajóra ültünk, hogy Veldenbe menjünk. 
Kénytelenek voltunk a hajó zárt részébe húzódni a 
csapkodó zápor elől.

Délután 2 órakor az esőzés megszűnt ugyan, de 
az alacsonyan járó felhők szürke lepelként nehezedtek 
a tavat övező hegyek gerinezére s a távolabbi hegy
óriásoknak csak lábait engedték látni az aluljáró fel- 
hőgomolyok.

3 órakor nőm, Péter collégám (kit párisi utjából 
visszatérve Veldenben fogtam el) Koharits és én, vár
tuk az indóházhoz berobogó vonatot, melyen csak
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ugyan megérkezett a vált utitárs is, ki nem rettenve 
meg az elijesztő időtől, igazi turistanőhöz méltóan 
tartotta be a kitűzött tervet. — Öten indultunk tehat 
neki az útnak, melytől oly sok szépet reméltünk s a 
melytől a rossz időjárás miatt mégis annyira féltünk.

A vasutmenti vidék, melyen átrobogtunk maga 
is festőién szép. Villach előtt belejutottunk a Dráva 
völgyébe s állandóan ennek kányát ulatait követve ha
ladtunk tova. A völgyet szegélyező hegyek változatos 
alakulása, a Dráva folyó kanyargó szalagja, a mezők 
es erdők sokféle zöldjének változata, az egyes váro- 
sok (Paternion, Spital, Sachsenburg) festői panorá
mája, meg a jó társaság röviddé tették az 5—6 órai 
vasutazást, mely más körülmények közt tán hossza
dalmas lett volna.

A délután folyamán szünetelt az eső s itt-ott rit
kulni kezdtek a fellegek, sőt legnagyobb örömünkre 
egy-egy pillanatig a hetek óta nem látott kék égbolt 
tenyérnyi foltjait is megláthattuk a szürke felhőtömeg 
szakadékaiban.

Sachsenburg előtt nagy kanyarodással fordul be 
a vonat a szűk fölső Dráva völgybe, melyet 1700—1800 
méter magas hegyek szegélyeznek. Esti alkony borult 
már a tájra, mikor erre jártunk s innét túl már inkább 
az égboltot vizsgáltuk, hol egy-egy csillag szolid fénye 
keresett magának utat a felhőkárpitokon át. Mily 
örömmel üdvözöltük a halvány fényt, mely bele akart 
világítani az éjszaka sötétségebe !

Esti 8 óra után a Pusterthalban fekvő Dölsach 
állomásnál hagytuk el a vonatot s itt már kezdtünk 
vérmes reményeket táplálni kirándulásunk sikere felől, 
mert az esőzés teljesen megszűnt s a letekintgető csil
lagszemek a legjobbal biztattak.

A indóháztól pár lépésre épült vendéglőben éjsza
kára szobákat rendelvén, a vendéglős kocsiról is gon
doskodott, a melylyel az innét még 7—8 órai távolra 
lévő Heiligenbkitba mehessünk. Egy landauerre tettunk 
szert, melyben 5 személy e'.ég kényelmesen foglalhat 
helyet s a melyért oda-vissza 30 frtot kelle fizetnünk, 
a mi tekintve a rendkívül fáradságos és nehéz utat 
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meg azt, hogy két teljes napig állott a fogat rendel
kezésünkre, nem is volt soknak mondható.

Épen vacsorához készülődtünk, mikor egy kocsi 
zörgése tett figyelmessé s nem sokára Delin Frigyes 
albertfalusi főerdész nejével és bátyám léptek az ebéd
lőbe. Ők két nappal előbb indultak el ugyan e kirán
dulásra a Wörthi tótól, azzal a szándékkal, hogy a 
Gloknerről majd a gasteini oldalon ereszkednek le s 
bár a rossz időjárás miatt gyanítottuk, hogy tervüket 
nem valósíthatják meg s igy kénytelenek lesznek is
mét visszatérni, még sem mertük biztosra venni, hogy 
összekerülünk a kis vendéglő éttermében. Na de az
tán annál nagyobb örömmel fogadtuk a visszatérőket, 
kik a kirándulást már megtév;, nekünk arról felvilá
gosítást nyújthattak. Mikor teljesen átfagyott állapo
tukból magukhoz tértek s éhségüket csillapították, 
hozzá kezdtek élményeik elbeszéléséhez s a rendkívüli 
szépségek mellett annyi ijesztőt mondottak az út ne
hézségeiről, hogy ez elég lett volna a gyengébb ideg- 
zetüek teljes elvesztésére, de dicséretére legyen mondva 
a hölgyeknek, ők egy pillanatig sem gondoltak arra, 
hogy le kellene mondani a kirándulásról. Csak egy 
óhajtásunk volt : a szép idő, hisz nem tartottunk mi a 
fáradtságtól, mert elég gyakorlott hegymászóknak vél
tük magunkat, a kiket az általunk tervezett út fára
dalmai bizonyára nem fognak megviselni.

Kora reggel elég szép időre virradtunk, s bár 
az ég még mindig borús volt, de a felhőréteg sokkal 
ritkább s a napsugarak erősen igyekeztek rajta keresz
tültörni. Meleg ruháinkba burkolózva, elhelyezkedtünk 
a tágas kocsiban s megkezdtük a végnélküli utazást.

A vasúti állomástól mintegy 2 km-nyire, lassú 
emelkedő után, Dölsach falucskába értünk, melynek 
templomában a híres Defregger egy szép oltárképe hí 
megtekintésre, eszünkbe juttatva az insbrucki muzeum 
Defregger termét, hol a neves, festő remek képeiből 
van egy sorozat összeállítva. Útközben figyelmünk a 
mögöttünk fekvő, szép alakulatu 2678 méter magas 
Hochstadl hegy és annak szakadékaiban fekvő hóréte
gekre irányul. A falun túl lépésre fogják szegény lo
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vaink a dolgot, mert a hegyi ut kezd meredekre 
vájni. Mi férfiak leszállunk a kocsiról s vigan lépke
dünk a karfákkal védett szerpentinúton, miközben tele 
tüdővel szijjuk a fenyőerdő balzsamos levegőjét. Az ut 
mind regényesebbé válik; Dölsach már lenn fekszik a 
mélyben; tekintetünk messze elkalandozhat a szép 
Pusterthal szelíd vidékén át Lienz házcsoportjaira s 
kiemelkedő tornyaira. Erdei virágok illata tölti meg a 
levegőt, melyben oly jól esik a mozgás, miközben 
széles levelű páfrányok állják el az út mellett kanyargó) 
kis gyalogösvényt. A fenyőfák tülevelein s a virágok 
sziimain még az előző esőcseppek csillogó cseppjei 
ragyognak s a mellettünk elhúzódó roppant mélységű 
Debant völgyben erős hegyi patak tajtékos hullámai 
öntözik a parti növényzetet.

Órákig megyünk már s mindig fölebb és fölebb 
visz az ut a Pusterthalt a Möllthaltól elválasztó Izel- 
berg gerinczére. Fenn, egy plateauról gyönyörű kilá 
sunk van a szembefekvő Unhold csodálatosan szép 
és bizarran csipkézett tömegére, lejebb a Dráva völ
gyére Lienzig, hol az Izei hullámai ömlenek a Drá
vába, — s még tovább a lienzi dolomitok szakgatott 
csoportjára.

Elhagyjuk Bad Gumbitsch-ot s Reiterbad ot e 
primitív kis magaslati gyógyhelyeket s 1204 méter 
tengerszin fölötti magasságban átlépve a határt, Tirol
ból ismét Karynthiába jutunk vissza. Innét azután 
ereszkedünk lefelé a Moll folyó völgyébe, melyet elföd 
előttünk a fenyőerdő sűrű sátora, melyben megyünk. 
Be kell kötni a keréksarukat erősen, s igy koczogunk las
san lassan egyik alpesi tanyától a másikig. A kis hegyi 
karámok csendesen vonják meg magukat fenn a ma
gas hegyoldalon ; szorgalmas lakóik valahol az erdők
ben munkálkodnak, vagy a havasi réteken gyűjtik 
csomóba az illatos szénát. Az ünnepélyes csendet a 
legelésző tehenek kolompja, vagy a fürge mókusok 
zöreje zavarja csak meg.

Más világban járunk már mint a mihez szoktunk. 
Bizon más világ ez! így nyáron még csak kellemes 
lehet a tanyai élet egyszerűsége és magánya, de télen 
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mikor be vannak havazva a kis karámok, melyeket 
úgy kell kiásni a hótakaróból, akkor jóformán el van
nak zárva a lakók a szomszéd tanyáktól s falvaktól. 
Ilyenkor megszűnik itt a társasélet s minden család 
csak magára van utalva. — Télen nincs itt kereszte
lés, se temetés. Az újszülött megvárja a szép napokat,, 
míg keresztvízre tarthatják s a halottat is csak akkor 
lehet eltakarítani, ha az időjárási viszonyok örökös
lakásának megásását megengedik s ilyenkor a szegény 
halott valamelyik szellős kamarában csontkeményre 
fagyva várja mig visszaadják az anyaföldnek.

De utunk mindig lejebb vezet a kanyargó szer 
pentinen ; eltűnik előlünk az eddigi látkép, hogy egy 
újabbnak adjon helyet, mely más irányban köti le 
figyelmünket. Egyszerre feltűnik a távoli láthatáron a 
Sonnblick 3087 méter magas csúcsa, melynek terje
delmes hómezői világítanak a szürke égbolton. Öröm
mel üdvözöltük ez igazi havas feltűnését s sietve vet
tük elő látcsöveinket, kémlelni vájjon látszik-e a csú
cson épült meteorologiai intézet épülete ? A rendkívüli 
átlátszó lég tiszta kilátást engedett s szépen kivehet- 
tük (nem is kellett a fantasiához folyamodnunk) a fe
hér hómezőn, sötét körvonalait a kis épületnek, mely
ben a tudomány bajnokai tesznek szolgálatot az em
beriségnek.

Egy kanyaródónál kiérve az erdőből, kilátást 
nyerünk a szép völgyre, mely felé törekszünk. Lenn, 
a völgy pázsitos ölén, derékszögben megtörve kanya
rog a Moll folyó kékesen csillámló vize, hogy eddigi 
déli irányából keletnek térve, siessen a Dráva felé. 
A völgyet kétfelől fenyvesekkel borított magas hegyek 
övezik s szépen egészíti ki a képet, a folyó megtöré
sénél elterülő Winklern városka, mely eredeti építés
modorával, regénye; fekvésével s gyönyörű vidékével 
kellemesen lepi meg az utast.

Lassan leereszkedünk a völgybe s végig döczögve- 
a kis város utczáin. kocsisunk megáll egy vendéglőnél,, 
hogy a lovaknak pihenést engedjen. Mi is készséggel: 
sietünk a lombos kis kerti helyiségbe, a hol az ekkor 
már kellemessé vált időben jól esett az időzés a sok 
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kocsizás után, mely meglehetősen megviselte testünket. 
Egész turistacsapatot találtunk itt szeges czipőkkel, 
turistabotokkal és háti zsákkal fölszerelve, kik már a 
G'ocknerről jöttek vissza s élénken beszélgettek élmé
nyeikről. melyeket mi érthető kíváncsisággal hallgattunk 
azon idő alatt, melyet a pihenésre fordítottunk.

Mintegy 3/4 órai időzés után újra kocsira ültünk 
s elhagyva Winklert, ismét neki vágtunk a végnélküli 
útnak, mely a lovak lassú ügetése mellett még hosz- 
szabbnak tűnt föl.

A Moll folyó völgye, melyen végig vezet utunk, 
kitűnik hegyfoglalatának nagyszerűségével s a völgy • 
fenéknek lerras-szerü emelkedéseivel. Az övező hegyek 
zöld fenyvesekkel borii vák, melynek alapszínét a barna 
házcsoportok, rétek s termőföldek változó szinei tar
kázzák. Minél fölebb jutunk, annál komorabb a táj ; 
az erdők lejebb húzódnak s megjelenik a meredezó 
barna szilieken a hólepel is; mindenünnen magas 
hegyi patakok zúgnak alá, bájt cs érdeket kölcsönözve 
a tájnak. Így megyünk mindig előre, gyönyörködve 
az alpesi vidék szépségén, míg végre a Zirknitz völgy 
betorkolásánál fekvő Döllachba jutunk, hol lovainknak 
hosszabb pihenésre volt szükségük s mi is az étkezőbe 
siettünk ebédünket elköltendők.

Döllach keletkezése e vidék aranybányászatával 
esik össze ; az arany varázsának köszönik létrejöttüket 
ama hatalmas kőépületek és templomok, melyek ma 
is meglepik az utast e magános tájakon. A bányászat 
megszűntével eltűnt a nép jóléte is, hisz azóta csakis 
az itteni sanyarú életviszonyokra vannak az emberek 
utalva. A lakosság jellemére a hegyek és kiima gya
korolnak befolyást; a nagyszerű természet vad felel - 
mességével a lakókra is rásütötte bélyegét s tán ebben 
kereshető annak oka, hogy e völgy népe sokban elüt 
Karynthia többi lakójától, bár vallásos érzülete cs 
becsületessége ennek is mintaszerű, hisz a világtól 
való elzárkózottsága épen e jellemvonásokat fejleszti 
magas fokra. A lakósok elszántak és bátrak, amellett 
okosak, meggondolok, nyíltak, éberek, vidámak és 
élénkek. Viseletűk a férfiaknál: barna lodenkabát, bőr 
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lábravaló zöld tartókkal, szürke gyapotharisnya, durva 
ing, jobb móduaknál selyem nyakkendővel s fekete 
szalmakalap ; a nőknél: magasan,kötött zwilch szoknya, 
ugyanilyen kabátkával, kék kötény, vörös nyakkendő 
s ugyanolyan szalmakalap, mint a férfiaknál.

Délután 2 órakor indultunk tovább, bosszankodva 
azon, hogy kifogytunk az időből s igy nem tehettünk 
kirándulást a közeli Zirknitz patak kataraktaszerü 
pompás vízeséséhez és a Zirknitz barlanghoz. További 
utunkon is a Moll vize vezetett, mely hivatva volt még 
ezután is kalauzunkul szolgálni, föl egész a Pasterze 
glecscserig, melyből vizét nyeri.

Dölsachon túl változik a völgy jellege. A hegyek 
közelednek egymáshoz és föl a fellegekhez ; a láthatár 
mind szükebbre szorul. Félelmes szakadékba jutunk, 
hol a Moll zajongó hullámai nagyszerű s majdnem 
félelmes látványt nyújtanak, amint vadul dübörögve 
rohannak lenn a szakadékban, szétporló cseppekke) 
borítva el a vándort s óriás köveket görgetve a folyó 
ágyában. Nemsokára a Brennkogl fejét táljuk feltűnni, 
mig balról egy 130 m. magas színfalról a Jungfern
sprung vízesés ezüst szalagja hull le, gyöngyharmattal 
árasztva el a réti növényzetet. Nevét a monda szerint 
onnét vette volna, hogy e szirtfalról ugrott le egy 
csinos pásztorleány, hogy meneküljön az őt szerelmé
vel üldöző vadász elől.

Délután 3 óra felé a pokhorni réteken mentünk 
át, honnét legelőször tűnik fel az utazó előtt a Glokner 
csúcs, melyet azonban az alantjáró felhők iiigyen 
takartak el előlünk. Egy meredek kapaszkodónál még 
egyszer leszállított a kocsis valamennyiünket és egy 
gyalogösvényre utasított, a melyen megrövidíthetjük 
az utat és ahol alkalmunk lesz a Moll esésében 
gyönyörködni.

Egy darabig réten vezetett az ösvény, mely 
nemsokára meredeken kapaszkodott föl a hegyoldalra, 
mintegy előgyakorlatul az ezután következendőkre. 
Mintegy negyedórai kapaszkodás után elértük a meg
tekintésre érdemes Möll-esést, hol a folyó 79 m. ma
gasságból, őrülten rohan le sziklaágyában, fehér habbá 
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törve a kemény párnákon. Még egy negyedóra s föl
tűnik előttünk hosszú kocsizásunk czélpontja : a szép 
heiligenbluti völgykatlan, mely gyönyörű szinváltoza- 
tával s hegyeinek formai szépségével egyike az Alpesek 
legszebb pontjainak. A völgy jobb oldalán látjuk 
Heiligenblut jellegzetes szép templomát karcsú tornyá
val, mely a körülövező temetővel együtt sok érdekes 
látnivalót kínál a turistának.

A templomban megmutatják egy elzárt üvegben 
a szent vércseppeket, melyektől e hely nevét 'ette s 
künn a temetőben megtaláljuk az oly korán elhunyt 
vakmerő turistának Pallavicini Alfréd őrgrófnak s 
barátjának, Kramer hollandi követségi titkárnak sírját, 
kik egy Glockner kirándulás alkalmával a jégmezőkről 
lebukván, vezetőikkel együtt az általuk annyira bálvá
nyozott hegy szakadékaiban leiték kora halálukat.

Mikor a templom mellett álló vendéglő előtt 
kocsinkról leszállottunk és fölös podgyászainkat elhe
lyeztük, siettünk a postahivatalhoz, mely telefon által 
össze van kötve a Glockner-menházzal s a hova már 
Dölsachból előre sürgönyöztünk éjjeli szállásért. A 
telefon csilingelése után örömmel hallottuk, hogy 
helyeink készen várnak s igy nem kellett attól tarta
nunk, hogy fölérve nem lesz hova hajtani fejünket, 
mint az sokszor meg esik olyanokkal, kik nem gon
doskodnak előre éjjé i szállásról.

E felől megnyugtatva, vezető után néztünk, ki 
az utón kalauzoljon s podgyászainkat fölvigye. Vezető 
ugyan nem volt kéznél, de a fővezető — vagy minek 
is nevezzem — ki itt mindenről intézkedik, biztosított 
hogy gondoskodik egyről ; mi csak menjünk előre, a 
vezető rövid időn el fog bennünket érni. Vig hangu
latban indultunk meg a vörös jelzésű utón s hosszú, 
szeges turistabotjaink ütemszerüleg kopogtak a sziklás 
talajon. A magasan fekvő faluból levezet az út a 
Moll folyó völgyébe, majd ismét erős emelkedéssel 
kapaszkodik a völgyet jobbkéz felől övező hatalmas 
hegység oldalára. Az ut elég jó karban van tartva s 
bár egyik oldalán szédítő mélység tátong, mégis elég 
biztosan járható, mert elég széles s mert fák és cserjék 
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szegélyezik. Körülbelül egy óra hosszat mentünk 
folyton fölebb és fölebb a regényes szerpentin utón, 
mikor az ut balra kanyarodva jóformán vízszintesbe 
megy át s alkalmat nyújt arra, hogy kimerült tüdőnket 
pihentessük. Ez ut elejétől oly elbűvölő szép képet 
nyújt a melyen alattunk fekvő völgy, melynek emlékét 
alig lesz képes lelkűnkből valami eltörölni.

Hosszú ut állott meg előttünk s azért újra kézbe 
véve turistabotjainkat. igyekeztünk előre, még mindig 
vezető nélkül, pedig itt fönn a magasban az alkonyat- 
tal nagyon csípősre vált az idő s sajnosán nélkülözték 
közülünk a felső ruhák hiányát azok, kik azt lenn 
hagyták a vezető csomagjában.

Az igazat megvallva az alkonyat beálltával aggo
dalom fogott el bennünket azon gondolatra, vájjon 
szerencsésen feljutunk-e a menedékházba az esti ho
mályban s a mind érezhetőbbé váló hidegben ? Egy 
terjedelmesebb mezőségen átvágva, balról imponáló 
magasságból lezuhanó vizesei költötte fel figyelmün
ket. A 100 m. magasból leerezkedő Leiterfall volt 
ez, melyhez egy jelzőtábla is mutatott. A nálam volt 
részletes katonai térkép aztán felvilágosított, hogj’ 
az útnak már több mintfelét, igaz hogy a könnyebbik 
felét szerencsésen megtettük, de azért még mintegy 
két órai nehéz ut állott előttünk, a melyre annál aggo
dalmasabban gondoltam, mert féltem a netán leszálló 
ködtől, mikor aztán se jelzés, se semmi más útmu
tató nem fog irányadóul szolgálhatni. Aggodalmamat 
magamba fojtva siettettem a társaságot, hogy még 
a teljes sötétség beállta előtt érjük el a menedékházat.

A S.. Briccius kápolnánál (bizony csak kis kunyhó 
az, torony nélkül) kis pihenőt tartottunk, hogy az ott 
fakadó forrás pompás vizével üdítsük lel magunkat. 
A kápolna arról nevezetes, hogy itt találták meg 
Briccius holttestét. A monda ezt így regéli : A dán 
származású Briccius Görögországba vándorolt, hol 
tehetségével és katonai ismereteivel megnyerte Leó 
császár kegyét, kinek kedvencze és hadvezére lett. 
Évek során azonban a szülőföld után való sóvárgás 
mindjobban erőt vett rajta és a császártól engedélyt 
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kért arra, hogy visszatérhessen hazájába, hol a ke
reszténység terjesztésén akart munkálkodni. A császái 
— bár nehezen vált meg kedvenczétől, engedett ez 
óhajtásnak, s kegyelme jeleképe n fölszólította őt, hogy 
kérjen tőle valamit emlékképen. — Briccius azon szent 
vérből kért pár cseppet, mely Krisztus kezeiből cse
pegett ki, mikor a keresztre feszittetett, s a mely szent 
vért a konstantinápolyi Sophia templomban őrizték. 
Sok utánjárás után sikerült is ezt megkapnia, s ekkor 
Briccius zarándokruhában útra kelt hazája felé. Amint 
azonban Konstantinápolyban megtudták a szent vér- 
cseppek elvitelét, üldözőbe vették a zarándokot, de ez, 
egy a lábikrába vágott mély sebbe rejtve el a kis 
üvegcsét, megtudta azt a maga szániára menteni. 
Tovább utazva, azon a helyen, hol ma a Briccius 
kápolna áll. egy hólavina maga alá temeté a vándort, 
s csak 200 év múlva találták meg a jéggé vált hóban, 
a még akkor is teljesen ép holttestét, melyet aztán 
Heiligenblutba szállítottak, s azon a helyen, a hol a 
hullát vontató két ökör megállapodott, ünnepélyesen 
eltemették. De íme, három nap múlva a hulla egyik 
'ába kiemelkedett a sírból, s ekkor látták meg azon 
a mély sebet s benne a kis zöldszinü üveget a szent 
vércseppekkel, melyeket ma is őriznek a kis falucska 
szép templomában, mely Szt.-Briccius sírja fölé 
1443 bán lett építve.

*

A kis  pihenés után újra neki indultunk a ka 
paszkodásnak, melyet csak itt kezdettünk meg igazán. 
Elhagytuk a fenyőrégiót, s elmaradoztak tőlünk lassan- 
lassan a törpefenyők is. hogy csak a puszta sziliek, 
csenevész zúzmok s egv-egy vad gyopárfaj legyenek 
állandó kísérőink. Útközben egy lefelé jövő társaság 
gal találkoztunk, kik ama nem örvendetes válaszszal 
feleltek meg kérdésünkre, hogy még jó távol vagyunk 
s csak most kezdődik az igazán rossz ut. Igyekeztünk 
hát előre s elhagytuk a „Bőse Platte“-!, egy vesze- 
delmes helyet, mely vaskorláttal van övezve, s nem
sokára egy fölséges szép látványban volt részünk, a 
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mint megláttuk a távolban feltűnő Pasterze glecscsert, 
mely mint egy megfagyott folyó ereszkedik le a mély
ségbe. Micsoda érzés járta át bensőnket, mikor e lát 
ványban elmerültünk ? 1 Mintha csak gyökeret vertek 
volna lábaink, úgy maradtunk állva e pompás kép 
előtt, mely átvilágított hozzánk az esti alkony homá
lyában. A fehér jégfolyó hasadékai zöldes kék szint 
játszanak, s e szin oly szép változatot képez a fehér 
alapon. A sziklafalnak vetve vállainkat, sokáig néztük 
e szép látványt, mely százszorosán kárpótolt eddigi 
fáradozásunkért. De a csípős hideg siettetett, s azért 
nem sok idő múlva újból útra keltünk, hogj' mihamar 
a menedékház biztos födele alatt tudhassuk magunkat. 
Még egy jó fél óráig kapaszkodtunk fölfelé, mikor 
végre Schwabachné úrnő, kit a hideg leginkább kész
tetett a sietésre, örvendve kiáltott föl : itt a Gleckner- 
haus, s csakugyan pár perez, múlva, esti V28 órakor, 
ott álltunk a csinos egyemeletes menedékház előtt, 
éppen akkor lépve át annak küszöbén, mikor az 
egész nap szerényen úszkáló fellegek pár csepp eső
vel igyekeztek könnyíteni terhükön.

Fűtve volt a menedékház ebédlő terme, hol már 
nagyobb társaság foglalt volt helyet, s mi barátságos 
öleléssel siettünk a meleget árasztó kályha felé, hogy 
megdermedt tagjainkat ismét rugékonyakká tegyük. 
A menedékház az ebédlőn kívül a földszinten még a 
felügyelőnő lakását, vezetők szobáját, konyhát és mel 
lékhelyiségeket fogadja magában, mig az emeleten 
a nők és férfiak külön-külön hálóterme (elfüggönyö
zött 2-3 ágyas rekeszekkel), s pár két-ágyas külön 
szoba, s a személyzet lakása van elhelyezve. A közös 
hálótermekben egy ágynak (jó és tiszta ágyak) ára 
1 frt 60 kr., mig a külön szobák ára naponként 6 frt. 
Az étteremben az árak lehetőleg mérsékeltek, s az 
italt kivéve , semmivel sem drágábbak, mint bármely 
vendéglőben ; egyátalán nem úgy van itt, mint más, 
a turisták által látogatott helyen, a hol az ember bőrét 
is lenyuznák csupa szeretetből. S ez nagy dicséretére 
válik a Deutsche und Österreichische Alpenverein 
klagenfurti osztályának, mely a menedékházat építtette, 
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abba egy felügyelőnőt (Hausmutter) helyezett, szabott 
árakat állapított meg, s ezen intézkedések által az 
ide zarándokoló turistákat megóvja az időjárás viszon
tagságaitól, s útját állja egyúttal a modern zsaro
lásnak is.

Már a vacsoránál ültünk, mikor jelen tették, hogy 
vezetőnk (?) a podgyászokkao megérkezett. Siettem 
hozzá, hogy megbeszéljem vele a további teendőket, 
s miután megállapodtam vele abban, hogy szép idő 
éstén másnap reggel 6 órakor tovább indulunk, visz- 
szatértem az étterembe, hol a jó fűtött szobában 
addig-addig beszélgettünk a napi eseményekről s a 
megtett hosszú útvonalról, mig a többiek példáját 
követve, mi is felkerestük egyszerű, de tiszta és jó 
ágyainkat, hogy magunkat kellőkép kipihenve, á kö
vetkező napi túrra friss erőhöz jussunk.

Augusztus lO én reggel 1/26kor már talpon 
valánk, s az étteremben elköltött reggeli után siettünk 
ki a szabadba, hogy lelkűnkbe véssük az előttünk 
feltáruló kép részleteit, melynek szépségeiről beszélni, 
vagy irni akarni, merész vállalkozás A mint kiléptünk 
a menház ajtaján, mindjárt örömteljesén cónstatáltuk, 
hogy az időjárás páratlan szép, s az előző napi felhő
ig gönyökből alig úszkál egy-egy foszlány a légben. 
A nap már fenn járt a láthatáron, s sugaraival meg
aranyozta a hegyek havas ormait, s a Pasterze jég- 
folyónak a menedekház közvetlen közelében 100 m. 
magasról lezuhanni látszó tömör jégtömegét, mely 
mint egy megfagyott szép vízesés tűnik elő. A glecs- 
cser mintha ezer meg ezer jégtestecskéből volna ösz- 
szerakva, másutt meg félelmes barázdákkal megszag
gatva, melyeknek törései a legszebb .kékes-zöld szín
ben tündökölnek. S a mi a legkellemesebben lepett 
meg, ott láttuk magunk előtt Kárinthia, Tirol és 
Saltzburg összeszögelésénél magát a Glocknert 3798 
m. magas csúcsával, hóréteggel födött oldalával, a 
hómezőkből kisötétlő szirtfalaival. Úgy tűnt föl, mintha 
csak az éjszaka helyezték volna oda meglepetésül a 
jó tündérek, hisz előző nap a ködös szürkületben 
nem láttunk e hegyóriásból semmit, s nem is gyani- 
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ttotuk, hogy oly közelből viraszt ő a mi álmaink 
felett. Micsoda érzés tölti el az embert, mikor végig 
néz itt a jéggé, hóvá vált természeten ?! Míg lábaink
kal a zöld havasi füvön s zuzmókon taposunk, addig 
pár lépésre odább fürkésző tekintetünk csak a puszta 
jéget, a telet, a természet örök halálát szemlélheti. .. .

Vezetőnk is útra készen állván, elindul unk, hogy 
a Franz Josef Hőhéről nyíló kilátást is megtekintsük. 
Ezek az alpesi vezetők valóban aczél emberek, ruga
nyos izmokkal, jó tüdővel s nagy kitartással. A nőkre 
való tekintettel lassú léptekkel vezetett bennünket 
a menedékház mögött elvonuló utón, mely először 
egy völgybe, majd a túlsó oldalon, meredeken a nyu 
goti hegyoldalra vezet. A növényi életnek mind keve 
sebb nyomaira akadunk, s a legelésző kecskék (milyen 
deli állatok ezek, a mi házi kecskéinkhez képest !  is 
alig lelnek elég táplálékot a kövek és sziklák közt 
elöbujó zuzmókon.

Mikor a hegygerinczen átvágunk, egyszerre fel
tárul előttünk az eddig legnagyobb részében eltakart 
Pasterze glecscser teljes 10 km. hosszában s másfél 
km-t meghaladó szélességében, hullámos felületével 
úgy tünvefel, mint a hóval borított, friss szántásu föld. 
El lehet képzelni, micsoda kép az, mikor magunk előtt 
látunk egy ily terjedelmű megfagyott folyót, mert bí
zón a csalódásig hasonlít ez egy folyóhoz, jéghullá
maival, a kanyarodásoknál a partokat vájni látszó 
sodrával s a fordulóknál összetorlódó jégtömegével

Mintegy jó negyedóráig mentünk még az itt már 
keskenyedő utón, melynek baloldalán nagy mélység
ben alattunk folyik a mozdulatlannak látszó fehér jég
tömeg, a mi még inkább megzavarja a gyengébb ideg
zeteteket, úgy hogy kissé szédülősek alig mernek 
átmenni a másokra nézve elég kényelmes úton.

Végre vezetőnk megállt egy ponton, hol emlék
tábla örökíti meg Ő Felségének 1856 bán történt itt 
jártát, s a hol 2434 méter magasságban állva magunk 
előtt látjuk a legszebb látványok egyikét, melyben 
halandó szeme gyönyörködhet. Valóban meseszeréi az 
a kilátás, mely itt elénk tűnik, mikor végig tekintünk 



a Pasterze mértföldekre terjedő fölületén, melynek 
nyugoti végén a Johannisbeig emelkedik hófehér 
ruhájában, szűzi tisztaságában. Velünk szemben a Glöck
ner gerinczének számtalan glecscseije fölött tör ég felé 
szivet megremegtető borzalmas szépségével maga a 
Glockner csúcs, mig tőlünk jobbra a sziklás hegyoldalból 
a Hoffman menedékház kis ablakai bámulnak bele a 
téli képbe A háttérben emelkedő Burgstall sötét, ősz 
lopszerü szirfalai mögül, mintha egy más glecscser 
vonulna le festőien egy magas terrasról s látszólagos: 
mozgásával oly szép ellentétet, képez az alattunk el
vonuló glccscsertómeg nyugodtságával, melynél fis- 
tőiebbet képzelni is alig lehet. S ott látjuk fenn 3-100 
méter magasságban, a Glöckner gerinczén az Erzher
zog Johann menedékházat, melyben ittjártunk előtt. 
Pár nappal városunk társadalmi életének előkelő sze 
repet játszó két férfia : Erreth János ügyvéd és Dischka 
Győző főreáliskolai igazgató tartották pihenőjüket.

Néma csend ül az egész képen s a mi ajkainkat 
is lezárja az elragadtatás ; el vagyunk fogulva mint 
gyermek, mikor ott áll a dúsan megrakott karácsonyfa 
alatta szent karácsony ünnepen, melynél kedvesebb 
napja nincs ifjú lelkének s melyről már hetekkel előbb 
ép oly sóvárogva álmadoz, mint mi, kik már szinte 
hetekkel, hónapokkal előbb lelkünk ábrándjai közé 
foglaltuk e képet, melyről annyit álmodtunk, melyet 
magunkban annyi szépséggel ruháztunk föl, s a mely 
mégis messze, nagyon messze maradt el a valóság 
mögött. Aztán élet is költözött a néma képbe, mert 
fönn az Erzherzog Johann menedékház környékén 
mintha mozgás keletkeznék, apró fekete kis pontokat 
(hangyáknak vclnők azokat) látunk föltűnni a fehér 
hómezőn, melyek aztán a jó látcsövekben emberi ala
kokká nőttek, kik a gerinczen indultak a csúcs felé 
S mikor aztán a csúcs kúpos felületét megfekvő hó
mező ragyogó fehérségét vettük szemügyre, ott is lát
tunk 4 alakot (de mily véghetetlen kicsinységben !} 
kik közül kettő-kettő, egy vezető és egy kiránduló, 
kötéllel összefűzve igyekezett föl a tetőre, hol 3800 
méter magasságban, a birodalom legmagasabb ormán
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feltűzött aranyozott vaskereszt hirdeti messze földre az 
emberek vallásos érzületét, az örök Isten dicsőségét. 
Oh borulj le e helyen ember, a te parányiságod érze
tében 1 . . .

Soká, nagyon soká időztünk volna e pontnál, 
sőt vágytunk tovább hatolni ez uj világ bűbájos 
tájain, de magunk is beláttuk, hogy első kisérletképen 
különösen nőkkel elég volt ennyi is. Nem akartunk 
azonban innét távozni anélkül, hogy le ne menjünk 
a mélységben nyugvó jégfolyóra s rá ne lépjünk annak 
jéghullámos felületére, melyet ügy tekintettünk, mint 
Izrael népe hajdan az igéret földjét, melyre leborult, 
hálát adva a Jehovának, hogy azt látnia engedte.

Visszasiettünk a Glocknerhaushoz teljesen átszel
lemülve a fölséges látványtól. Kis pihenés után, miköz
ben a velünk vitt fényképező készülék segélyével 
megörökítettük magunkat a menedékház előtt, lemen
tünk a glecscser keleti végéhez, hol az olvadó jégből 
jön napvilágra a Moll vize, mely aztán visszafelé 
egész utunkon csacsogott nekünk az alpesi világ 
szépségeiről.

Heiligenblutba visszatértünkben havasi gyopárból 
és alpesi rózsákból kötöttünk magunknak csokrot s 
ezt ma is emlékéül őrizzük a szép napnak. Isten a 
megmondhatója, hányszor álltunk meg útközben s 
néztük a felénk tündöklő Glocknercsúcsot, mely a 
napfényben ragyogva tekintett utánunk. Heiligenbluton 
túl, fönn a gerinczen, még egyszer megállapodtunk, 
hogy utolsó pillantást vessünk a gyönyörű katlanra, 
melyet ki tudja, mikor látunk újra. Ismét előttünk állt 
a bájos völgy, melynek előterében barna szinü alpesi 
tanyák szétszórt csoportjai állanak, mig mellettük a 
kanyargó kocsiút üde zöld csalitban vész el. Lenn a 
változatos zöld szinü hullámos völgyfenéken a Moll 
aczélkék vize folyik nagy kanyarulatokban; jobbról 
az éjszaki szirtfalból kiszögellő emelkedésen nyugszik 
a kecses templom, karcsú tornyával. A völgyet mind 
két oldalon fellegekbe emelkedő hegyek zárják el, 
melyeknek csak lábaik erdősek, mig többi részük szürke, 
barna szinü gúlákként emelkedik föl, hóleplet rejtegetve
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szakadékaikban. A háttérben a Gössnitzkopf és Leiter- 
hegyek hegyes csúcsai csipkéződnek az égbolt kékjére, 
mig a távolból a Glockner ragyogó piramisa tekintget 
át hozzánk.

Kocsink rövid idő múlva ismét a pokhorni réte
ken gördült végig s pár pillanat múlva egy fordulónál 
eltűnt előlünk a hófehér csúcs, melyet elfödött a közeli 
hegyek gerincze.

Este ismét Dölsachban valánk, de azóta is mindig 
előttem áll a fölséges szépségű kép, mint legszebb 
álmaim megvalósulása.





Titkári jelentés.
Mélyen Tisztelt Közgyűlés !

Csak rövid vonásokban számolunk be a lefolyt 
évről, mely az előző 6 év munkásságához képest kevés 
uj eredményt mutathat föl. Ez azonban természetes 
következménye az előző évek megfeszített munkássá
gának, melynek nyomait ma már környékünk minden 
pontján megtaláljuk. Az előző években utak, menedék
házak és kilátók építésével anyagi erőnket meghaladó 
munkát végeztünk, míg a múlt évben csak ezeknek 
fenntartásán buzgólkodtunk. Az egylet megalakulása 
alkalmával felmerült tervek közül azokat, a melyek 
kivihetők voltak, ma már megvalósítva láthatjuk, a 
többire nézve az előmunkálatok szinte meg vannak 
téve, úgy hogy azokat a tagtársak és a város támo
gatásával, idővel szinte megvalósítani reméljük.

De térjünk át a lefolyt év munkásságának rész
letezésére.

A Kardos út fönntartására az idén is kellő gon
dot és költséget fordítottunk s az út jósága ellen pa
nasz nem is merült föl soha. A befásitás körüli 
fáradozásainknak már látszik a sikere s ez buzdít a 
fásítás folytatására. A f. évben is jelentékeny számú 
csemetét ültettünk s a hiányokat több helyen pótoltuk, 
sőt a tavaszszal erdei cserjéket is nagyobb számmal 
fogunk elültetni az ut mentén, mert a tapasztalat arra 
tanított, hogy ezekkel lehet itt a legszebb eredményt 
elérni. E nagyobbszabásu ültetéshez Majorossy Imre 
ur, Pécs. s.1.. kir. város polgármestere is kilátásba he
lyezte a város áldozatkészségét s az ültetés sikerét 
eleve biztosítja az a körülmény, hogy annak fogana
tosítását Suha Rezső városi erdőmester ur, a jeles 
szakember volt szives magára vállalni. Hogy a Kardos- 
uton megforduló sétálók és kirándulók ezreinek kíván
ságát minden tekintetben kielégíthessük, a f. évben a 
pavillon mellett egy kis pinezét is készíttettünk, hogy 
ott mindenkor friss üdítő italra leljenek.



A Tettye rendezésére vonatkozó tervezeten most 
dolgozik egyesületünk mérnöke, a ki kilátásba helyezte 
hogy munkálatával a tél folyamán elkészül s így azt 
még a tavasz beállta előtt benyújthatjuk Pécs sz. kir. 
város tanácsának ama kérelem kapcsán, hogy azt 
annak megvalósít hatása czéljából sürgősen a város 
közgyűlése elé terjeszteni szíveskedjék. És hiszszük, 
hogy Pécs város közönségének jóvoltát mindig szivén 
viselő hatóságunk kérelmünket megtagadni nem fogja, 
mert hisz csak a vár si lakosság érdekeit szolgáljuk 
éppen úgy mint minden eddigi munkálkodásunkban.

A Früveisz-völgyi útra nézve szinte elkészíttettük 
a terveket, de annak kivitelét a nagy költség miatt 
megvalósítani nem tudtuk, s csakis akkor mernénk 
ennek kivitelére vállalkozni, ha városunk közönsége 
■nagyobb számban lépne be az egyesület tagjai közé, 
hogy igy sok felé igénybe vett anyagi erőnk megsok
szorozódnék. Épen azért ama kéréssel fordulunk t. 
tagtársainkhoz, szíveskedjenek ismerőseik körében 
ügyünknek propagandát csinálni s uj tagokat gyűjteni, 
mert hisz a tagtársak nemes adományai ismét csak a 
nagyközönség birtokába jutnak vissza. Ha minden 
tagtárs csak egy uj tagot gyűjt (s erre nézve a mel
lékelt gyüjtőivet szives figyelmébe ajánljuk) akkor 
anyagi erőnk is megkétszereződik s az egyesület mű
ködése is intenzivebb lehet

A f. évben javíttattuk az utjelzések egy jó részét, 
sőt Villánytól a Harsónyi hegycsúcsra és Áta vasúti 
állomástól Gyűdre uj jelzéseket alkalmaztunk. Az 
előbbi vörös színnel, az utóbbi fehér és kék színekkel 
van jelölve. A régi utak közül fölujitottuk a Tettye 
Dömörkapui-, Tettye—Kardos-uti-, Kardos-ut—Lapis 
—Vágoti-, Pécs—Abaligeti , Ürög—Jakabhegyi-, Jakab- 
hegy—Szentkilti és Lapis—Remeteréti vonalakat. E 
helyen ismételten kérjük tagtársainkat, szíveskedjenek 
az esetleges hiányokat velünk közölni, hogy azoknak 
javításáról gondoskodhassunk, mert csakis ily módon 
adhatunk teljes egészet.*

* Az' utjclzcsek és kirándulások bő leírását tagtársaink az 
egyesület kiadásában megjelent „Pécs és környéke“ ez. vezetőkönyv
ben találják; erdei sétáik alkalmával pedig a turista-térképnek ve
szik nagy hasznát.
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A választmány annak tudatában, hogy Szentkút 
községet pompás fekvése és jó levegője miatt sok 
üdülő látogatja, de különösen azt tartva szem előtt, 
hogy ott betegek is keresnek enyhülési., elhatározta, 
hogy az oda vezető ut jókarba helyezése tárgyában 
kezdeményező lépést tesz s e czélból átirt Baranya 
vármegyéhez, Pécs szab kir. városához s a nagys. és 
főtisztelendő káptalanhoz anyagi segélyért, a maga 
részéről 100 frtot szavazván meg e czélra.

Ezekben vázoltuk m t. k az elmúlt év munkás
ságát, mely a mint látható, inkább csak a jövőre való 
tervek megállapításával, mint uj alkotások létesítésével 
foglalkozott.

Legyen szabad a jelen alkalommal azon kéréssel 
fordulni az összes tagtáisakhoz, hogy az egyesület 
munkásságának körébe vágó indítványaikat, javasla
taikat, óhajtásaikat közöljék a választmánynyal akár 
hivatalos beadványban, akár magánúton, hogy igy 
azokról a választmány is tudomást vehessen s ez 
óhajtásoknak, a mennyiben azok megvalósíthatók, 
eleget tehessen. Legjobb alkalom erre az évi közgyű
lés, hol minden tag tehet indítványt (figyelemmel az 
alapszabályok 16. § ára, mely szerint az 3 nappal 
előbb a titkárnál írásban bejelentendő) s itt újólag 
kérjük az egyesület működése iránt érdekkel viseltető 
tagtárs urakat, hogy éljenek e jogukkal, mert így 
esetleg sok szép eszme kerülhet megvitatásra és 
megvalósításra.

A f. évben ismét fölvettük programmunkba a 
társas kirándulásokat s e czélból az egyesület Aba 
ligetre és a harsányi hegycsúcsra rendezett kirándulást, 
de sajnos! a tagtársak csekély résztvétele mellett. Úgy 
látszik nálunk még nincs erre kellőleg előkészítve a 
talaj s e tekintetben nagyon elmaradtunk a turisztika 
szempontjából sokkal fejlettebb külföld mögött. De 
azért örömmel említjük föl, hogy ha a társas kirán
dulások nem is sikerül'ek kellőleg, közönségünk az 
átjelzésektől vezéreltetve mégis fölkeresi vidékünk 
szép pontjait, különösen a Jakabhegyet, hol a vendég
könyv tanúsága szerint az idén is 500-nál több ki án- 
duló jegyezte be nevét — s Abaligetet hol 111-eh 
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keresték föl a barlangot, köztük trieszti és laibachi 
turisták is. S viszont a mi tagtársaink közül is többen 
igazolták turista hajlamaikat távolabbi szép helyek 
fölkeresésével. így — mint tudomásunkra jutott — 
Dr. Ágh Timót és Requinyi Géza a Svajczot jártak 
be, fölkeresve többek közt a Rhone glecscsert és a 
Mont Blanc vidékét is, Buzássy Ábel és Bittér Illés 
az osztrák tartományokba és Bajorországba tettek 
kirándulást. Czvelkovits Gyula családjával Reichenhall, 
Berchtesgaden és Salzburg vidékén tett kirándulásokat, 
Kiss József nejével Morva-, Cseh-, Bajorországokon, 
Würtemberg és Badenen át a Svajczba ment, fölkeresve 
a Pilátus csúcsát s megjárva a Jungfrau vidékét, Bedő 
Imre és Kiss Ernő a Rigi tetejéről élvezték a fölséges 
panorámát, Szigriszt Lajos Cseh- és Szászország szebb 
pontjain hordozta meg egyesületünk jelvényét, Péter 
János Felső- és Alsó-Olaszországnak turistái szem
pontból érdekes városait és szebb helyeit kereste föl, 
Dr. Kiss Emil a Cseh Érczhegyek közt barangolt, 
Gallovich János és Kosztka György családjaikkal Alsó- 
Stájerországban és a Magyar Tengerpart vidékén 
tettek kirándulásokat, fölkeresve a „Lagúnák városát“ 
is, hol Inczédy Dénes, Dr. Mócs Szaniszló, Dr. Erreth 
Lajos, Gyikos Péter és többen is üdültek az Adria 
habjaiban. Kindl József és Mayer Károly nejével alsó 
Stájer szebb pontjait keresték föl s ugyancsak ezt a 
vidéket tették kirándulásaik középpontjává Engeszer 
Miklós és neje. Koszits Kamill családjával az Al-Dunát 
járta be és sokan fölkeresték a Magas Tátra vidékét 
is, részben, hogy ott üdüljenek, részben, hogy turista
szenvedélyüket kielégítsék. Sajnos, hogy kiránduló 
tagtársaink névsorát nem tudjuk egész teljességében 
adni, de meg vagyunk róla győződve, hogy a fölsorol
takon kívül még nagyon sokan tettek kisabb-nagyobb 
turista-kirándulásokat. Megragadjuk itt az alkalmat 
annak fölemlitésére, hogy a múlt év augusztus havá
ban a gerlachfalvi (ma már Ferencz József) csúcson, 
az ország legmagasabb ormán az Ő Felsége engedé
lyével elhelyezett emléktábla fölszentelését (a legma
gasabb oltárét) Bíró Imre tagtársunk végezte. A legszebb 
turistaünnepek egyikén a legfontosabb szerep jutott 
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Bíró Imrének, ki egyesületünket is méltón képviselte 
e szép napon Engedje a Mindenható, hogy kiváló 
turista tagtársunk még sok ily lélekemelő ünnepélynek 
legyen részese!

Városunkat a f. évben is többen keresték föl 
közel és messze vidékről, a mint ezt a kirándulási 
helyeken elhelyezett vendégkönyvek tanúsítják, de 
társas kirándulást a környékre sehonnét sem rendeztek.

Egyesületünk a f évben is több oldalról részesült 
támogatásban. Első helyen kell itt megemlékeznünk 
Pécs szab. kir. város polgármesteréről Majorossy Imre 
urrol, a ki működésünk iránt mindig kiváló érdeklődést 
tanúsított s a közönség érdekében kifejtendő munká
latainkhoz a város anyagi támogatását is kilátásba 
helyezte. A „Pécsi Takarékpénztár“ a f. évben is 50 
irtot adományozott egyesületünk pénztárának, mely 
összeg az előző éviekkel együtt külön kezeltetik. 
Köszönettel tartozunk még Schönherr Mihály urnák, 
ki hivatalos helyiségünket díjtalanul engedte át és a 
helyi sajtónak, mely törekvéseinket mindig hathatósan 
támogatta.

Kedvezményt nyújtottak még a tagtársaknak 
Antal Gyula és Góbel Kálmán gyógyszerész urak, kik 
gyógyszereknél 20% és Dómján Izor könyvkereskedő 
úr, ki készpénzfizetésnél 10°/o-ot engedélyezett. Hamedli 
Gyula fényképész úr 15—20% engedményben s labo
ratoriumának díjtalan használatában részesítette a tag  
társakat. Fogadják érte egyesületünk hálás köszönetét 1 
A jövő évi kedvezményeket a tagtársak tudomására 
fogjuk jutratni.

Az egyesületbe a f. évben 13 uj tag lépett be 
és pedig 1 örökös, 1 alapitó cs 11 rendes, kiléptek 
ellenben 20-an, elhaltak hárman, többen városunkból 
el is távoztak s igy a tagok létszámában apadás 
állott be. Ismételten kérjük tagtársainkat szíveskedjenek 
oda munkálkodni, hogy ismerőseik lépjenek be közczélt 
szolgáló egyesületünk tagjai közé, hogy igy nagyobb 
mérvű támogatás mellett több irányban fejthessünk ki 
tevékenységet.

Könyvtárunk a f. évben csak a turistaegyletek 
kiadványaival szaporodott s hálásan emlékezünk meg



itt a „Magyar Tanítók Turista Egyesületéről“, mely 
hivatalos lapját a Turista Közlönyt díjmentesen bocsá
totta rendelkezésünkre, úgy az Erdélyi Kárpát Egye
sületről, mely diszalbumának két pompás lapját küldte 
el és a Magyar Turista Egyletről, mely a Tátra lát
képével gazdagította gyűjteményünket.

A szívélyes jó viszonyt az ország összes turista
egyesületeivel fönntartani mindig főtörekvésünket 
képezte s ennek a múltban már látható eredményei 
is voltak a testvéregyletek ide rendezett kirándu
lásaiban. Legújabban az Eszéken megalakult turista
egyesületet üdvözöltük testvéri szeretettel s hívtuk meg. 
városunkba.

Jelentésünk gyászlapja ez évben sem maradt 
üresen, mert tagtársaink közül ismét többen hagytak 
el örökre. Elvesztettük a f. évben Erreth Antal, dr. 
Kereky Mihály, Kopp Tivadar és Vogl Betti tagtár
sainkat. Áldás és béke lebegjen hamvaik fölött.

Ezekben adtunk számot M. T. K. a lefolyt év 
eseményeiről s kérjük, hogy e jelentésünkre észrevé
teleiket s esetleges indítványaikat a közgyűlésen meg
tenni szíveskedjenek.
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Gantncr Fcrencz 
Gebhardt Ferencz 
Germán Fercncz

120 Geiringer Mór 
Gianone Sándor 
özv. Gianone Anna 
Gianone Virgil 
Girardi József
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Hamerli István 
Hanny Nándor

140 Hanuy Fcrencz 
Hardy Sándor 
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Korompai Antal

Frici.il
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Koszér János
205 Dr. Koszits Ákos 

Koszits Kamill 
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325 Ptácsek Viktor 
Raab Gábor 
Rappay Ignácz 
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Rcif Lajos
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350 Ruh Ernő 
Rueprecht István 
Rueprecht Nándor 
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Schlesinger Mór
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Schneider István 
Schnell János 
Schober István

365 Scholz Antal
Scholz Gyula 
Schönwald Imre 
Schwabach Róza 
Schwabach Zsigmond

370 Sebesy Ede 
Dr. Seeh Károly 
Sey László 
Simacsek Alajos 
Simon Béla

375 Simon János 
Sipőcz István 
Sipőcz Istvánná 
Skoff Ferencz 
Dr. Sonncwend Frigyes

380 Soóstó Gyula 
Spicsz János 
Spitzer Béni 
Dr. Stein Henrik 
Dr. Stein Lajos

385 Strasser Mihály 
Strausz Béla 
Streicher Lajos 
Szakvárj' Emil 
Szebényi Simon
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Szeibert Fülöp 
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Dr. Székely Ede 
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Szigriszt Fercnczné
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Dr. Szilasi Zsigmond 
Dr. Szilvek Lajos 
Szinkovics Károly
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Szvacsck Mihály
405 Taizs József 

Tauszig Ármin 
Tauszig Zsigmond 
Thaly Lujza 
Ternovszky Alajos

410 Tiefenbacher Nándor 
Dr. Toldy Béla 
Dr. Tolnay Géza 
Tolnay Antal 
Dr. Tolnay Vilmos

415 Tóth Kálmán 
Tőttősy Béla 
Trixler Aladár
Trixlcr Károly
Dr. Tióber Aladár

410 Ujváry Kamilla 
Ujváry Miklós 
Ullmann M. Károly 
Vaczes Miklós 
Valentin Otló

415 Varga N. István 
Várady Ferencz 
Váry Gyula 
Visnya Aladár 
Visnya Ernő

420 Vörös Mihály 
Wachauer Károly 
Dr. Wajdics Alajos 
Wajdics Gyula 
Walla Ferercz

425 Dr. Wallerstein Bódog 
Weidinger Viktor 
Weiller N. János 
Wertheimer Jakab 
Werner Ottó

41 0 Wicha József 
Windisch Gyula 
Wittmayer János 
Wolf Miksa 
Dr. Wurster József

435 Zalay Mihály 
Zavaros Péter

Zeisz József
Zelcsny Károly 
Zelmsz Gyula

440 Dr. Zöld Sándor 
Zsabokrszky Fercncz 
ifj. Zsabokrszky Ferencz 
Zsiga László 
Zsilinszky Lajos

445 Zsolnay György

Pécsváradon :
Driesz Lajos
Gállos Ede
Horváth Mór
Seeh Károly

Prágában:
450 Reeh Henriin

Sásdon :
Borsitzky Imre 
Reberics Imre

Siklóson :
Dr. Darázsv Ödön
Pakuszi Gyula

455 Dr. Schlesinger Ernő 
Szivér István
Dr. Troli Ferencz
Visy Pál

Szabolcson ;
Glanzcr Gyula

460 Glanzcr Gyuláné

Összesen 20 örökös, 49 alapító 
és 460 rendes tag.

Elhalta t:
Erreth Antal 
Dr. Kereky Mihály
Kopp Tivadar
Vogl Betti

Ecrcr.cz
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Kivonat az erdőtörvényről szőlő 1S79. évi 
XXXI. törvényezikkből.

9. §. Az erdőben s azok közelében száz mé
ternyi távolságon belül — csak az erdőégések meg
akadályozására szükséges óvrendszabályok megtartása 
s idegeneknek még ezen felül csak az erdészeti sze
mélyzet engedélye mellett szabad tüzet rakni (1. 109, §)

A ki tüzet rak, minden esetben tartozik azt távo
zása előtt teljesen eloltani.

11 §. A ki erdőben vagy annak közelében el
hagyott tüzet talál, tartozik azt lehetőleg eloltani, ha 
pedig azt eloltani már nem bírja, vagy ha erdőégést 
vesz észre, vagy annak tudomására jut, tartozik azt 
az útjába eső legelső ház lakosainak tudtára dni stb.

69. §. A másnak erdejében elkövetett ká-ositások 
erdei kihágást képeznek, ha a kár összege 30 forintot 
nem halad túl.

73. §. Ha az okozott kár összege 30 forintot felül 
halad, a cselekmény a büntetőtörvénykönyv értelmé
ben vétségét, illetőleg bűntettet képez

75. §. Erdei kihágás miatt pénzbüntetés s min- 
denik kihágásért valamint a kihágást elkövetett min- 
denik személyre nézve, külön tételben állapítandó meg.

84. § A családtagok, a gyámság és gondnokság 
alatt álló egyének, a cselédek az iparos tanonezok és 
a gyári munkások által elkövetett erdei kihágások 
eseteiben az értéknek, a károknak és a költségeknek 
megtérítésére nézve a családfők, a gyámok és gond
nokok, a gazdák s illetőleg az iparosok és gyárosok 
is felelősséggel tartoznak azon esetben, ha a köteles- 
ségszerü felügyeleti jog gyakorlását elmulasztották. 
Ezen esetben utóbb nevezettek az érték, kár és költ
ségek megtérítésében a tettessel együtt — viszkereseti 
joguk épségben tartása mellett — elmarasztalandók.

155. §. A ki élőfát le- vagy bevágás, megfúrás, 
gyürüzés jelzés, lehámozás, fürészelés, a gyökerek 
feltakarása, gyantanyilások fel- vág)' továbbszakitása 
vagy bármi más módon megrongál, az okozott kár 
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megtérítésén felül 15 frtig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntetendő.

Ki pedig az élőfa gályát vagy ágát letöri, levágja, 
megvagdalja vagy a fát más hasonló módon megron
gálja, az egész élőfa értékének egytizedrészétől annak 
egész értékéig terjedhető kárpótlást tartozik fizetni s 
azonfelül 10 frtig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

109. §. Két forinttól húsz forintig terjédhető pénz
büntetéssel büntettetik : 1. a ki a 9. §. határozmányai- 
nak megsértésével az erdőben vagy annak közelében 
tüzet gerjeszt; 2. a ki az általa vagy hozzájárulásával 
avagy jelenlétében gerjesztett tüzet kellő felügyelet 
nélkül hagyja vagy a tűzveszélynek kikerülésére szük
séges és a létezett viszonyok közt eszközölhetővé vált 
intézkedéseket elmulasztja ; 3 a ki a 11 §-nak eleget 
tenni elmulasztja.

112. §. Ha a 109 §. 1 2 3. alatt meghatározott 
cselekmény vagy mulasztás folytán, gondatlanságból 
tűzkár származott: a cselekmény vagy mulasztás vét
séget képez s a büntetőtörvények rendelkezései szerint 
lesz büntetendő

113. §. A ki az erdőben engedély nélkül kocsival 
tilos utón jár ; a ki engedély nélkül utat tör vagy 
hat évesnéí fiatalabb utánnövések közt jár. ötven 
krajczártól húsz forintig terjedhető büntetéssel bün
tetendő.

A Mecsek Egyesület kiadványai:
1. Juhász László: „Baranyamegye és Pécs 

város régészete.“ Ára 1 korona.
2. Kiss József: „Pécs és környéke“, az erdei 

átjelzések részletes ismertetésével, 1’28 oldal, számos 
képpel. Bolti ára 2 korona. A M. E. tagjai részére a 
titkárnál 1 korona.

3. Pécs vidékének turista-térképe (1 : 75000) 
készítette a bécsi katonai földrajzi intézet. A vászonra 
húzott színes térkép ára a M E. tagjai részére 2 kor. 
40 filér Kapható a titkárnál
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Kedvezmények:
1. Antal Gyula és Göbel Kálmán gyógyszerész 

urak készpénzbevásárlásnál 20% kedvezményt adnak
2. Hamedli Gyula fényképész úr kis képeknél 10%, 

nagyobb felvételeknél 20% kedvezményt ad s a fény
képészettel foglalkozó tagtársaknak szívesen szolgál 
felvilágosítással, laboratóriumát pedig díjtalanul rendel
kezésükre bocsátja.

3. Az egyleti jelvény viselése feljogosítja az 
egyleti tagokat, minden külön engedély nélkül a városi1, 
a püspöki2, a káptalani és a székesegyházi3, erdősé
gekbe való kirándulásokra.

1 Pécs város tanácsának 1303/1892. sz. határozata.
2 Ö Excell entiájanak 1892. május 22-én kelt 1599/1892. sz 

engedélye.
3 A székesegyházi javak kormányzója Ő Nagyságának 1892 . 

február 27-én kelt átirata.

Egyéb tudnivalók.
Az egyesületet illető levelezések és Írásbeli meg

keresések a titkár czimére (Király-utcza 37. szám) in- 
tézendők, a pénzküldemények pedig a pénztároshoz 
(Pécsi Takarékpénztár) küldendők.

Egyesületi jelvények — melyeknek viselése az 
erdőkben való sétákra jogosít — a pénztárosnál dara
bonként 80 kiért kaphatók.

Az egyesület helyisége Nádor szálloda 11. szám 
alatt van.

_ ___
 Kérelem. 
Kérjük t. tagtársainkat, hogy erdei sétáik alkál

it az utakról — különösen a fiatal ültetések kö-
 zött

— le ne térjenek.



Aláírási ív
Mecsek Egyesületi tagságra.

Örökös tagdíj egyszer s mindenkorra 100 kor.
Alapító tagdíj „ „ 20 kor. s évenként

4 korona.
Rendes tagdíj évenként 4 korona.
Pártoló tagok tetszés szerinti összeget fizetnek

Kérjük t. tagtárs urat, szíveskedjék ez aláírási ivet 
a tagok névsorában még elő nem forduló ismerősei kö
zött köröztetni, s aláírás után egyesületünk titkára czi- 
mére (Kiss József, Király-utcza 37.) visszaküldeni.
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Név és állás
Pontos lak- 
czim (utcza 

házszám)

Örökös-, ala
pító-, rendcs- 
vagj’ pártoló- 

tag

1

2

5

6

7

8

9
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