
1141

AMECSEK EGYESÜLET
JELENTÉSEAZ 1898-ik ÉVRŐL.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

KISS JÓZSEF
EGYL. TITKÁR.

PÉCSETT, líceumi könyvnyomda (madarász béla) 
1899.



A 1141MECSEK EGYESÜLET
JELENTÉSEAZ 1898-IK ÉVRŐL.

összeállította :

KISS JÓZSEF
F.GYL TITKÁR.

PÉCSETT,
PÜSP. LYCEUMI NYOMDA (MADARÁSZ BÉLA) 

1899.





Érdekes útleírást vagy turisztikai czikket a jelen
tésben leendő közlés végett, köszönettel veszünk. Ily 
közleményre a beküldési határidő 1899. december 15-ike.

A M. E. választmánya.

Csak helyben 
használatra



UTAZAS

A RAJNÁN.

IRTA

ÉS A PÉCSI KATH. KÖR 1899. FEBR. HÓ 6-AN TARTOTT 

ESTÉLYÉN SZKIOPTIKON-KÉPEKKEL ILLUSZTRÁLVA FEL
OLVASTA

DR- ÁGH TIMÓT,
FÖGIMN. TANÁR.





„Tenyészd anyja, sírja is e föld, 
Mindent benyel, miként szüle' előbb“, 

mondja Shakesyere.

Csakugyan! E múló földön minden, de minden 
tünékeny létet nyer csupán, s rövid virágzás után 
minden újra elenyészik, hogy hamvaiból uj alakban 
feltámadhasson.

Az egykor fényes paloták romokba dűlnek, hogy 
omladékaikból ékesebbet és fényesebbet emelhessenek.

A rengetegnek óriás tölgye, mely századokon át 
büszkén hordozta szép zöld koronáját, a föld sarába 
dől, hogy porából uj óriássá nőjenek ifju sarjai.

A csermelyek a patakokban, a patakok a folyók
ban, a folyók a tengerben vesznek el, melyből vizük 
a levegőbe jutva, onnét áldó harmatként hull vissza 
a földre.

Minden meghal és újra születik ; mint a mesés 
phoenix madár, mely elégeti magát, csakhogy hamvai
ból újabb, virulóbb életre kelhessen.

így van ez a természetben, így az eszmék örök 
honában. Az édes szabadságra vágyás mindenható 
eszméje, mely a rómaiak idejében a rabszolga lázon
gásokban akarta lerázni a nyűgöző rabbilincseket, nem 
született-e újra, meg újra a középkori jobbágyaknak 
szabadulásért' vívott harczaiban s a jelenkor munkásai
nak szoczialisztikus küzdelmeiben?

Vagy a közép-kornak varázsoló erővel bíró tün
dérei, az igéző Loreleyok, melyek szemüknek egyetlen 
tekintetével bilincsbe verték a lelkeket, nem szerepel
nek-e újra századunk spiritizmusában, suggestioiban, 
Trillbyjében ?

Avagy azt a bűvölő erőt, a melyet a középkor 
gyermeke a regényes erdők dryadainak, a fenséges 



szirtfokok törpéinek, a folyók és tavak varázsoló 
tündéreinek tulajdonított, nem érzik-e talán erősebb 
fokban korunk turistái ?

Igen ! Én is éreztem azt a varázshatalmat, amely 
a Rajna azúr tükréből, erdő és szőlő koszoruzta 
vidékeinek zöld sátorából, sziklás bérczeinek égre 
meredő tetőiről oly büvölőn szólt felém ; a mely bű
báj lelkemet oly ellenállhatatlan erővel vonzotta, szi
vemet rejtélyes hatalmával úgy lebilincselte, hogy nem 
tudtam tőle szabadulni.

A schaffhauseni vízeséstől a Gotthardra, innét 
Németországba vonzott a Rajna, s mikor az egé
szet megismertem, az egészet szép álomként fel
elevenítendő, e sorok megírására vállalkoztam, azon 
reményben, hogy a mai, utazni szerető korunkban 
lesz valaki, a ki élvezettel forgatja e lapokat, a Rajna 
szépsége halvány képmását. S ha egy akad, ki bejárta 
e vidéket s e lapokban kedves emlékekre lel, vagy 
egy, ki ezeket olvasva oda vágyakozik, fáradságom 
meg lesz jutalmazva.

* *♦

1898. július hó 11-ikén reggel érkeztem Becsbe, 
s még az nap este megindultam a Gizella nevű gőz
hajón felfelé. — A szép s többször látott felső Duna 
leírását itt mellőzöm, sietek czélom felé. Sajnos, a kö
rülmények meg—-a hol lehetett — késleltettek. Másnap 
délután 1 órakor Gizella hajónkon gőzrobbanás történt, 
melyet í ember életével fizetett meg. — A 4 szeren
csétlen ember koporsójává vált hajót nagy nehézséggel 
vontatták a parthoz.

Hajónkhoz búcsút járni jött a szomszéd kiváncsi 
lakosság s mi utasok bíz igen rosszul éreztük ma
gunkat e borzasztó alkotmányon, mely ily véres áldo
zatot követelt. A csendőrség, járásbíróság, szolgabiró- 
ság, kapitányság egymást váltják fel a hajón, melyen 
megszűnt minden kedv, elhalt minden hang s valódi 
jótétemény volt számunkra, hogy a parti rozoga ven
déglőben meghúzhattuk magunkat.



A szabadító hajó 4 órára volt ígérve. Esti 9 óra
kor még semmi! A hajó szalon jában gyülekeztünk s 
a nap borzasztó eseményeinek újból, meg újból való 
megbeszélésével húztuk az időt.

Éjjeli 12 órakor végre megérkezett a mentő hajó, 
a „Szövetség“ nevű teherszállító gőzös, s reggel elcsi
gázottan léptünk a linzi partra.

Hirtelen kellett határoznom. Fél óra múltán 
gyorsvonaton ültem, melyen Passautés Regensburgot 
csak érintve — esti 8 órakor érkeztem Nürnbergbe, a 
hol az elmúlt nap és éj izgalmait 2 napig alig tudtam 
kipihenni.

Julius l5-ikén, egy gyönyörű pénteki napon, 
hagytam el Nürnberget, az érdekes, sok tornyu, régi 
várost, s mentem egy tourban Heidelbergig.

Kilencz napol töltöttem a német tudományosság és 
hősiesség emez ősi fészkében, élvezve pompás fürdő
jét s remek kilátó helyeit. Itt érlelődött meg bennem 
a gondolat: elmenni a Rajnára.

Julius 24-ikén ismét vonaton ülök s érintve 
Mannheimot, Wormsot, elérem Mainzot. Itt ülök gőz
hajóra s kezdem meg rajnai utamat.

Szivem nagyot dobbant, mikor viszontláttam a 
Rajnát !

A Rajna! A Rajna! Az ember szereli a válto
zatost, a rendkívülit, ez vonzza idegen országokba, 
idegen népek közé.

Ez vonzott engem Erdély sziklás bérczei közé, 
ez az Alföld végtelen rónájára, ez a tenger örökzöld 
növények koszoruzta partjaira, ez az örök hó és jég 
hazájába, s ez most a Rajna mese-szőtte csodás 
világába.

S a ki látta a Rajnál kiszakadni abodeni tóból, 
ki látta tündérszép vízesését Schaffhausennál. ki liajóká- 
zolt e büszke folyamon, a német romantika eme csoda 
országán s látta partján a hatalmas városokat, szelíd 
lejtőin a végtelen kiterjedésű szőlőket, melyek fölé 
merész párkányként hajolnak a Rajna magas, sziklás 
bérczei, az, csak az érti meg Simrock bájos ver- 
sezetét:



..Hol ringat a hullám a Rajna ölén,
S a parti vidéknek ös várait nézed,
S a fellegel érő bérezek tetejéről 
Szemléled a Rajnál, el fog az igézet.

Zord szikla-csoport közt forr, tátog az örvény, 
Locscsan, csobog a hab és úgy hívogat. 
Megzendül a Lorley ajkán a büv-ének.
() messze kerüld el e bősz habokat!

Mert megköt a bűbáj. meglánczol az ének.
Hö vágy fakad érző szived fenekén,
S ezt zenged: a Rajnán, csak itt van az élet;
El innen, el innen soh’sem megyek én!!!..."*)

Szemlélem a Rajnát
Elfog az igézet!"

Feltárul lelkem előtt a múlt.; megelevenülnek a 
kedves mondák hősei, s szellemi testtel lebeg
nek lova a hatalmas császárok és vitéz lovagok árnyai.

Elhagyva a mondák csodás birodalmát a jelenbe 
tekint szemem, s magam előtt látom a rajnai és rajna- 
parti mozgalmas életei.

A kaleidoskop képeihez hasonlóan vonulnak el 
szemeink elölt a zöldelő berkek és virágzó völgyek; 
az árnyas villák, a büszke várak, a szépen tartott 
kilátó helyek s az elhagyott kolostorok, a barátságos, 
csinos kis falvak és a szépen befásitott városok hatal
mas templomaikkal.

Mélázásunk közben majd a harangok melodikus 
bugását, majd a szőlőkben mulatozók danáját véljük 
hallani. Közben megszólalnak a hatalmas gyárak 
kürtjei, messze hirdetvén az ipar virágzását.

Itt csendes berkek, amott romantikus völgyek 
hívogatnak bennünket.

Szép a róna a maga belálhatlan, átlátszó levegő
jével. szépek az Alpesek a természet erejének eme

) Fordította Greksa Kázmér dr. 



hatalmas bizonyítékai, de a fogékony kedélyre szebb 
a Rajna.

Nincsenek itt be nem látható térségek, nincsenek 
égig érő hófedte hegyek szédítő mélységekkel, nin
csenek nagy kögörgetegek és szakgalott hegytetők, 
de van egv bájos folyó, melyet útjában híven 
kísérnek a rajnai dombok, melyeken a világhírű 
rajnai bor terem, s melyeket nagy szorgalommal 
művel a szelíd lelkületű, szorgalmas német nép. 
Soha sem láttam szelidebb, vidámabb, dolgosabb és 
boldogabb népet!

Völgyeiben a falvak, nagyobb térségein a városok 
egymást érik.

A kiálló párkányon fészkel rakott a német lovag
kor. Emitt dús gyümölcs-termelés, beláthatlan szőlők, 
amott hatalmas erdőségek, ill gyár, amott vár. 
nép, élet mindenütt!

„S mikor a szép nyár napsugara feljön.
Csillog a verőfény a rengeteg erdőn, 
Árnyat vei a gyepre a fenyőnek szárnya.
Illatot lehel a hegyi rét a nyájra;
Felkurjant a tetőn a Rajna legénye, 
Erezhangja legördül, mint szikla a mélybe. 
Rá vissza-felelnek a völgyben a lányok. 
Sarló a közökben s dalra nyílik szájuk.

Mintha légbe szállni látnám a pacsirtái, 
Csengenek a halmok, csengenek a sziklák.
\ ig zaja a népnek — oly közel az éghez, 
Mint a madár szárnya, mint a madár érez! 
Fészke is a bokor, mint a vadgalambnak.
Estve is olt hallik bugása a dalnak . . .
Ezt a boldog népet ha ilyenkor nézem.
Istenem, Istenem hej beh’ megirigylem !"

S mit szóljak a Rajna-parli ember honsze- 
reteléről ?

Ismerem, érzem a magyar lángoló szeretetél a 
hármas bérez és négv folyó honához ; hallottam az olaszt 
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elragadtatással szólni nemzeti múltjáról; szemléltem a 
román büszkeségét, melyet a jövőbe vetett remény
nyel növesztett nagygyá; hallottam a bátor schweizit 
felhevülve beszélni  szabadságharczáról és legkedvesebb 
hőséről,T e ll V il mosról ... de ez mind nem is hason
lítható össze azon rajongó szeretettel, melylyel a rajna- 
vidéki az ő Rajnájáról szol.

Lesi az alkalmat, hogy idegent fogjon, a ki meg
hallgatja ajakéról a Rajna dicsőítését, s a ki egyszer 
hallotta, tisztelője lesz ez érzelemnek s bámulója a 
Rajnának.

Meri igen kedves modorban tudja érzelmeit nép
szerűvé tenni a német.

Büszke Rajnának, a folyók atyjának, királyának 
nevezi s partjának minden pontjáról édes regéket 
mesél.

S tán ez lehel az oka, hogy a világon nincs 
egyetlen folyó, melyet oly gyakran és oly vágygyal 
keresnének fel az emberek, mini a Rajnát. S mágnes 
módon tán ezért vonzotta annyi századokon keresztül 
a zarándokok ezreit a világ minden Iájáról ma
gához.

Mi az egyptomiaknak a Nílus, az indusoknak a 
Missisipi, a hinduknak a Ganges, a zsidóknak a Jor
dán, az a németeknek a Rajna.!*

*) Jakob Mover: Der Rhein und seine Nebenthäler.

S ki csak egyszer is szívta üdítő levegőjét, mely 
a méltósággal tova hömpölygő habok felelt rezg; ki 
csak egyszer gyönyörködött hullámainak andalító játé
kában, csak az érti meg Goethe halászának nehéz 
helyzetéi, mikor a varázslat ellenállhatlanul vonzotta 
a csillogó víz tükörére s Loreley édes énekével csá
bította a lágy habok nedves ölébe; csak az érti meg 
a Rajna költőjének epedö sóhaját :

Hol a dicső kor bájos ős regéi 
Bűbájos álmot hintenek felém, 
E szép, e tündér tájon vágyom élni, 
E szép vidékért úgy sóvárgok én !
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Nálad, ó Rajna, bűvös pariidon.
Melyekre himet ősi monda von.*)

De most látom, hogy e vidék költői volta engem 
is magával ragadott; érzem, hogy beleestem az összes 
utazni szeretők betegségébe, mely a művelt Európá
ban csak egy fejedelmi folyót akar ismerni, mely a 
neki hozott pénzáldozatokat dúsan kárpótolja 
mondja Maszlaghy, — és ez a Rajna!

Nem is folytatom, de mielőtt hajóra szállnánkr 
végig tekintek a Rajna egész folyásán, a mely okból 
lesznek kegyesek elkísérni a Rajna bölcsőjéhez !

A Rajna Szl.-Gotthardtól Hollandiáig, forrá
sától tengerbe omlóséig nagy utat tesz meg.

A földrajztudósok megegyeznek abban, hogy az. 
Alpesek legérdekesebb csoportja a Szt.-Gotthard, me
lyet a mull századig azAlpok legmagasabb csúcsának, 
tartottak, úgy okoskodván, hogy a mely hegységben 
oly sok folyó ered - annak a legmagasabbnak kell 
lennie, 'fény az, hogy égig érő csúcsairól több, mint 
300 gletscher csüng alá.**)

Tény az, hogy minden utazó elragadtatással szól 
a Golthárd szépségéről. Csekélységemre nézve termé
szetesnek találom, hogy a bodeni lóból kiömlő és 
Scha ffhausen ben remek vízesést alkotó Rajna a 
Gotthardra vonzott, s ezt látva a regében gazdag: 
rajnai völgybe vágyakoztam.

A vierwaldstüdti tavat elhagyva, vonatunk gyorsan 
emelkedett fel a magasba, s mikor G ö s c h e n e n b e n a 
G o 11 h a r d lábánál, a. világhírű tűnnél szájánál kiszáll
tam, 1109 méternyire voltain a tenger színe felett.

Sohasem felejteni el e látványt.
Az óriási hegyek égbe nyúlni látszanak s tetejü

kön messze tündöklik a hó.
Alig van kedvesebb látvány, - mondja Reclus — 

mint mikor a felhők elnyúló sávokban valamely hegyolda
lon elhúzódva, olt hagyják a lejtőkön a hófehér leplet.

A Gotthardra igyekezve, a természet csudás szép
ségeivel lépésröl-lépésre találkozunk.

*) Fordította Greksa Kázrnér dr.
*’) Reclus : A föld.
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L tunk a Teufels-briickén keresztül vezet A n d e r- 
mattnak, a honnét kényelmes utón emelkedünk a G o tt- 
hardra. Hatalmas gránit sziklák kisérnek berniünkéi, 
melyeket hó borit. Felérve, leírhatatlan képben gyö
nyörködünk. Hó mindenütt!

De a hó aztán a minden oldalon álló hegycsú
csok lejtőjéről a még mindig nagy magasságú völ
gyekbe csúszik alá s olt tömörülve, megalkotja a ter
mészet legnagyobb csudáját, a jégárt, gletschert, a 
mely számos fizikai ok folytán lefelé csúszva, végre 
elér azon függőleges magassági ponthoz, melyet az 
örökös hó és jég halárának nevezünk, a hol idol
vad s megalkotja a csermelyt, patakot, folyót.

Ilyen hatalmas jégár a Rajna gletschere, szülő 
anvja a mi Rajnánknak is, mely születése pillanatától 
haláláig a Gotlhard-glelscherlől a tengerig szép és ér
dekes Keresztül folyik Schweizon, Német
et r s z á g o n, Holt a n d i á n.

E föld mindenkire egyaránt szép és érdekes.
Avagy kire nem halna a híres 'feli Vilmos hazá

jának szépsége ? Az égig érő hegyek vad-zordonsága ? 
A jégmezők csillogó takarója? A szép Pilátus s az 
alatta elterülő tó és gyönyörű síkság?

S e földön születik meg a Rajna s itt éli ál 
ifjú korát!

A mint a Rajna a Szent-Gotthárd leghatalmasabb 
glelseherjóböl előtör, pajzán gyermekké lesz, mely 
gondtalanul veti szét bodros habjait s nevetve fut tova 
rétek és mezők közepette.

Minden kanyarulatnál, minden völgyből egy-egy 
mellékfolyói vesz fel, melyek a legharmonikusabb 
arányban növelik. A keskeny meder mind jobban szé
lesedik s a benne hömpölygő vízmennyiség nőtlönnő. 
A schweizi földön szakad belé So m vi x, Glenner, 
Domleschg, III stb. Partján mindenütt vasul vezet. A 
schweizi rajna-völgyi vasul egyike a legszebb úti vo
nalaknak.

Majd folyását gyorsítva vizét számos patakkal 
növelve szilaj ifjúvá nő. s könnyelműen - szikláról 
sziklára ugrálva - vágtat lova. E közben álhalad vagy 
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lő szebbnél szebb tavon, melyeknek keretét emitt ár
nyas mezők, amott kiálló sziklák, vagy égig érő hegy
ségek képezik.

Ez alatt számtalan mellék folyója vízben gazdaggá 
növeli.

De csakhamar vége a szilaj gyermekkornak és a 
zabolázhatlan ifjú kornak, mert Rheineek lelett Ror- 
schachnál bele ömlik a bodeni tóba.

A bodeni tó Európa legszebb tavainak egyike. 
Nagyságra nézve megközelíti Balatonunkat. S a keret, 
melybe e smaragd vizű tó illesztve, van a lehető legszebb.

Ez fogja fel a szilaj Rajnát, hogy folyásában meg
lassítsa; ami sikerül is, mert Go n s t an z nál illő nyu
godtsággal hagyja oda lündéri pihenő helyét.

Zúgva, táj Lékozva fut bele Rorschac h n á 1, de 
csakhamar elosztanak a habok, elsimulnak a habfodrok s 
a Rajnának nyoma sincs, csak S t e c k b o r n n á 1, hol 
mindinkább szőkébb lesz a tó, emlékezünk reá! Itt sa- 
játszerü mozgékonyság mutatkozik a ló tükörén. Nyug
talanul ring a víz a mindig szükebb és szőkébb mederben.

Az alsó tó hullámainak kék színe zöldre változik. 
A vizek a tó közepe felé, a nagy kőhíd irányában tor
lódnak, a hol a hatalmas kőoszlopokon megtörnek, 
hullámokat vetnek és vígan feltartóztathatlanul rohan
nak el a most már kristály tiszta Rajna világos zöld 
szinü hullámai. Itt lesz szabad a Rajna, s itt lesz ha
talmas folyóvá 1

Az immár férfi korát élő Rajna áll előttünk. Bár 
visszanyeri előbbi szabadságát, a mely újból jó kedvre 
hangolja, de azért csendesebb lesz s egyszersmind 
nagyobb és erősebb — jövő nagyságának tudatában 
megkomolyodva 1

Csak egyszer tör még ki rajta régi, - játszi 
szenvedélye, mikor Schaffhausennál a 300 láb 
széles szikla pádról leugrik az 58 lábnyi mélységbe!

Ez a Rajna legszebb ékessége, mert a vízesés a 
legnagyobbszerii természeti szépség, melynél csak az 
orkánok, vagy a tűzhányók kitörései lehetnek szebbek.*)

Reclus : A föld.
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A bodeni tóból kiömlő méltóságosan lova höm
pölygő Rajna ugyanis útjában, egy hegyben csakhamar 
akadályra talál! Ez ugyan nem hozza zavarba. Egy
szerűen jobb felül megkerüli, de most meg mély sza
kadék áll útjában! Ezt nem kerülgeti, hanem gyerme
kes vállalkozással leugrik, majd nyugalmát csakhamar 
visszanyerve hömpölyög lova!

lm a Schaffhauseni vízesés!
Sohasem feledem el a látványt, mikor a tóként 

elterülő Rajna a magas sziklákról a mélybe zuhan s 
vize a kemény sziklákon porrázuzódva magasra szállt 
a levegőben! !!

Utána gondolatokba merülve lejt tova a német 
földön, s mintha az ugrásnál elhasznált erejét pótolni 
akarná, egymás után öleli keblére mellékfolyóit.

A vidék hangulatának megfelelően s az erdők 
titokzatos csendje által fedve lassú méltósággal folyik 
át Schwarzwaldon, miközben vizét újabb mellék
folyók felvételével növeli.

Itt-amott szép várak emelkednek partjain. Nem
sokára feltűnik Sackingen s hallani véljük a 
bucsudalt:

..Oh milyen szép lett volna!“
}Iem messze ismét felveszi az Albo t és Welirát.
Ezek a legnagyobb mellékfolyói, mert hisz a 

Schvvarzwald minden völgye egv-egy patakkal gazda
gítja a Rajnát.

Még csak a W i e s e t említeni fel, meg a ro
mantikus Höllent halon végig nyargaló Drei- 
s a m o t; az E l z e t és a K i n z i g e t.

De im Mannheimnél a nagy és hatalmas Rajna 
áll előttünk, partjain a kultúra inesés nagyságával. Itt 
pillantottam meg első Ízben jelen utazásomban, s öröm
mel telt szívvel üdvözöltem a régi ismerőst, melynek 
kedvéért ily nagy utat tettem.

♦
♦ ♦

A heidelbergi vonattal tovább mentem W o r m s- 
ba, melynek megtekintésére, a következő gyorsvonatig, 
2 teljes órám volt, s azután Mainzba.



15 —

Speyer mellett Worms a Rajnapfalz legnevezete
sebb városa, gazdag iparral és élénk kereskedelemmel, 
mely az utolsó 10 év alatt meglepő emelkedést mutat.

Worms a rajnai mondák egyik legérdekesebb 
helye. Alig van monda, mely egyik-másik cselekedeté
ben e városhoz ne fűződnék. Költészettel telt monda
világ e város. Wormsban volt a burgundi királytest
vérek: Günther, Gernot és Giselher palotája. Dómja 
elölt ment végbe a monda szerint a czivódás Krim- 
hilde és Brunhilde között, melynek szomorú következ
ménye Siegfried halála lett. A monda zománcza vonja 
be a vasuti állomás palotája elölt fekvő gyönyörű par
kot is. Itt volt u. i. Krimhilde rózsakertje, — véres 
csata tere a burgundi hősök és a berni Dietrich kö
zött végbe ment élet-halál harcznak, s melynek rózsáit 
e hősök vére festette pirosra.

Nagy-Károlytól kezdve a császárok kedvelt tar
tózkodó helye volt Worms. Jóban, rosszban egyaránt 
nagy időket élt. Legtöbbet szenvedeti a francziáktól. 
XIV. Lajos teljesen elpusztította. Siettem keresztül e 
véráztatta parkon, hogy valamit a városból is lássak.

Csinos utczán át pár perez múlva a Luther- 
téren álltam, melynek méltó disze a Lnther-szobor cso- 
portozat, — melynél impozánsabbat még nem láttam. 
— Aztán hatalmas dómját szemléltem meg, melyet" 
Burchard püspök alapított 1016-ban, s mely ép reno
válás alatt van. Számos többi temploma közül még 
legszebb a Liebfrauen templom — gyönyörű szőlők 
közepette, melyek termése a híres Liebfrauen
milch.

Utczái magukon hordják a régiség patináját. A 
régi ó-német házaknak csak utczai földszintjét alakí
totta át modern módra bolthelyiségeknek az élelmes 
tulajdonos. A szép katonai emlékoszlop mellett, me
lyet lefényképeztem, ismét az állomásra mentem, hol 
újból vonatra ülve folytattam utamat a Nagy-Károly 
alapította Frankfurt fele.

Frankfurt a német császárok hajdani koro
názó, — ma a világkereskedelem egyik legjelentősebb 
városa a Majna mellett.
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Elhagyva az impozáns vasúti indóházat, hatalmas 
térségre érünk, a melyből sugarak irányában nyílnak 
az óriási paloták alkotta utczák. Magával ragad 
bennünket az emberáradat s pár perez múlva a széles 
Kaiser-Strassén állunk,’melynek minden palotája hotel, 
s ahol minden földszinti helyisége étkező terem. To
vább menve, kifáradt szemeinknek a Postmarkt nyújt 
kellemes pihenőt szabályos köralakjával és pompás 
művészi szobraival. Itt emelkedik a hires (I u len
berg-emlékszobor. Fűalakjai a könyvnyomtatás fel
találói : G u t e n b e r g, Füst és S c h á f f e r.

Innét nem messze a régi színház előtt Frankfurt 
kedvencz gyermekének, Goethének szobra elölt 
állunk meg. Később a nagy I lirsch-Grabenen szülő 
házát is megszemlélem.

Nem messze a második költő-király: Schiller 
szobra áll.

Tovább a rennaisance stylben épült hatalmas 
börze, majd a történelmi nevezetességű „Hotel zum 
Schwan“. melyben Bismarck a békepontokat megírta 
1871-ben. Túl a hatalmas német szövetségi palota.

Az ó germán világból fennmaradt emlékek száma 
is roppant nagy!

Mindenfelé tolong a nép!
Egy napot töltök Frankfurtban s azután megyek 

tovább s elérkezem Mainzba, a németek „aranyos" 
városába.

Mainz Németország egyik legjelentékenyebb vá
rosa a Bajna partján. Múltjában szorosan összefügg ü 
nagy birodalommal. Fejlett gyári ipara és vízi meg 
szárazföldi kereskedelme a világvárosok közé emelik-

A városba lépve meglep bennünket annak nagy
szabású építkezése s a látni valók egész sorozata- 
Különböző korokból származó épületei a styltajiul- 
mánynak méltó tárgyai.

Minden régi német városnak legszebb ékessége 
nagy múltú dómja lévén — annak megtekintését it*  
sem mulasztottam el.

A hatalmas, magas épület nagy múlttal dicsek
szik. Mainz nemes püspöke, Willigis 978-ban építtette-
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Hat ízben lön a tűz martaléka.
Érdekes a főajtó mellé a falba illesztett márvány

tábla, mely Nagy Károly császár ritka szépségű fele
ségének Fastradának emlékét örökíti meg. kinek va- 
rázsgyürüje csodás halassal voll a császárra. Fastrada 
már rég meghalt, de a császár egy pillanatra sem 
hagyta el a holttestet, eltemettetéséről meg hallani 
sem akart. A püspök vette észre a varázsgyürüt a 
holt feleség ujján, mely miatta császár tőle megválni 
nem tudott. Észrevétlenül le és saját ujjára húzta.
A temetés megtörténhetett, de most meg öt követte 
árnyékként az uralkodó, mígnem a püspök a varázs
gyűrűt — a Maas egyik mellékfolyójába a kis \\ mm 
patakocskába dobta, de az itt sem vesztette el ha
talmát a császárra, ki utána ment és a patak partján 
Aachent alapítá — 794-ben.

Úgy látom Mainz az idegeneknek igen kedves 
tartózkodó helye. Minden nevesebb épületnek, szebb 
kirakatnak akad bámulója. Megnézek amit lehet, de 
megelégedve az első benyomás nagyszerűségével, sietek 
ki a Rajna-partra, megkezdendő rajnai utamat.

A Rajna-part lepett meg legjobban. A várost a 
Rajnától remek védőgát védelmezi tetején a körvasut- 
tal. Ezen belül még egy kisebb gát, a melyen át 
impozáns nagyságú vaskapun jutok.

A hatalmas védögátak mellett szalagként húzódik 
a remekül kiépített rakodó-part. A gátak, az óriási 
vaskapuk, a rakodó-part és a kanyargó Rajna együtte
sen nagyszerű látványt nyújtanak.

A Rajna szélessége itt alig nagyobb mint a 
1 hunié Budapestnél, hanem a kereskedelmi kikötő for
galma igazán meglepett.

S a nép. csak úgy özönlött a Rajna partra. 
Körülnézve igazán zavarba jöttem hisz egész em
ber áradat vesz körül. Megpillantván a Rajnál egy 
perezre mindenki megállapodik, hogy az első behatást 
kiélvezze, de azután neki indulnak a Rajna mentén 
fölfelé a személyszállító gőzösök kikötőjébe a \Wil— 
helmsthomál.

2
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itt a Rajna hüs habjaiban Prométheuszként le- 
lánczolva pihen a jelenkor legszebb folyóvízi hajója 
a „Kaiser Wilhelnm és mi sietünk helyet biztosítani 
rajt magunknak. Helyet kaptam a szalon egyik szög
letében kis kézi táskám és fényképező gépem számára, 
mig én a szabadban igyekeztem jó kilátó helyhez 
jutni. Ez is sikerült.

Alig 10 perez múlva újabb csengetés s úszó 
palotánk megmozdul.

Hatalmas kört ir le a Castelba vezető uj rajnai 
hid előtt, azután teljes erővel siklunk tova, s mi könyv
vel, messzelátóval kezünkben teljesen átadjuk magun
kat az élvezetnek, melyet a Rajna szépségeinek szem
lélésében nyújt.

Nemsokára elhagyjuk az „aranyos“ M a i n z o t, 
miközben a városvégi házikókból barátságosan, kendő- 
lobogtalással „Isten hozzádol" intenek!

Alig pár perez múlva a hosszában elnyúló P e - 
tersán sziget mellett megyünk el. hol Kegyes Lajost 
fia hálátlansága ölte meg, igy mondja ezt a Baedeker.

Végig nézve utitársaimon, mindegyik arczán ott 
láttam a részvétet, a szerencsétlen jámbor apa irá
nyában, kinek saját gyermeke lön gyilkosává !

Jobbról a messze távolban egy görög kápolna 
aranyozott kupolája tűnik fel s távolabbról ide ragyog 
a wiesbadeni síkról egy fehér falú vadászház.

Balról az i n g e 1 h e i m i berkek húzódnak, hol 
az üde csalit fái közül szerényen kandikál felénk az 
ingelheimi grófok vadász-kastélya.

Még távolabb a b i e b r i c h i katona iskola vörös 
kövekből épített házcsoportja vonja magára figyelmün
ket, majd közelebb érve a b i e b r i c h i vár és annak 
parkja.

Gyönyörködünk ebben is, abban is s megyünk tova !
Később szemünk jól esöleg pihen meg a T a u - 

n u s hegység harmonikusan húzódó lánczolatán ; az 
átlátszó kék levegőben igézőén szép annak legmaga
sabb csúcsa a H o h e n Wur z el.

A völgyekben és szelíd lejtösségü halmokon csi
nos villák ragvogtatják hófehér falaikat; könyvem által
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figyelmes leszek az egyikre. Ez a Villa A n n i k a, 
melyben szép időket élt Wagner, a híres zeneszerző; 
a világhírű „Mesterdalnokokat” is itt irta.

A Rajna szemmelláthatólag összehúzza partjait, s 
W a 11 u f n á 1 végre elérjük a tulajdonképi rajnai be
járót. Itt volt a középkorban a rajnai tartományok ha
tára s ezt egy lötornyu, hatalmas várszerü épület jelezte.

Igen érdekes része ez a Rajnának. A geológusok 
szerint itt hajdan hatalmas kataraktát képezett, mígnem 
a palahegységet átvágva, a mai szűk medrét elkészítő.

A dunai Strudelhoz hasonló mai szorulata a ha
józásra sokáig veszedelmes volt, de a szabályozás ki- 
vetköztette régi vadságából és veszedelmességéből, 
mely lényre a kopasz sziklán felállított emlékkő figyel
mezteti az utazót. Alacsony vízállásánál ma is csak 
nagy óvatossággal közlekedhetnek a hajók.

E szorulatot elhagyva a Rajna újból kiszélesedik. 
Balról a partok visszahúzódnak, jobbról meg a Tan-, 
nus, mely Bingenig kisér bennünket, hagy elég 
széles síkságot a part mentén.

Ezen vidék a Rajna legtermékenyebb völgye, a 
németek híres R h e i n g a u-ja, vagy amint nevezik a 
..Rajna kertje." Valódi földi paradicsom szép városokkal, 
falvakkal, számos nyaralóval, közben függő kertekkel 
és mindenütt gazdag gyümölcsösökkel.

Hátsó keretéül a N i e d e r w a 1 d és a Hun z- 
r ü c k legmagasabb csúcsa a F r a n z o s e n k o p f 
szolgál, még távolabb a Donnersbe rg impozáns 
porphvr tömege és az () d e n w a 1 d kéklő láncza szab 
határt a kilátásnak.

S a Rajna tengeröbölként kiszélesedve terül el 
elöltünk. Mindezek együttesen déli vidékhez hason
lítanak.

Egyetlen része sincs elzárva a nyári nap forró 
sugarai elöl; a távoli hegységek a nyugati és déli 
áramlatok ellen a lehető legjobban védik. A hideg 
szelet felfogják keletről az O d e n w a 1 d. Spessart, 
Vogelsberg és T a u n u s, északról a T a u n u s 
és 11 u n z r üc k. S a pompás völgy közepén gyorsított 
folyással kanyarog a Rajna. A legszebb változatosság 
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folyásában, partjaiban. Itt városok, olt falvak és nya
ralók. amott erdökoszoruzta hegyek. Gesztenye erdők 
lombjai vetnek itt árnyékot a ligetekre, mint akár az 
olasz Alpesek előhegyei alján. A kertek telvék a leg
nemesebb gyümölcsökkel. A magnóliák, tulipánlak és 
ritkább tűlevelűek egy déli ország képét varázsolják 
elénk.

De különösen bora hires e paradicsomnak, me
lyet a déli borok feltűnő édessége és páratlan tüze 
jellemez. Sajátságos módon ismerkedtünk meg hajón
kon a rajnai borokkal.

Egy magas termetű úri ember, amint Eltviile-t, a 
rajnai grófok ősi várát, elhagyjuk, ujjúval jobbfelé mu
tatva csak ennyit mond „Büdesheim." Kíváncsian 
tekintünk oda. Gyönyörű fekvésű városkát látunk re
mek fekvésű szőlőhegyek közepette. A következő pilla
natban megjelenik a pinezér s rüdesheimi bort kínál. 
S mi nem mulasztottuk el az alkalmat s ittunk egy 
pohárral. Pár perczczel később johannisbergit 
kínál, s mutatja J o h a n n i s b e r g e l. ebből is iszunk. 
Megkóstoljuk az a s s ni a n s h a u s i I is, ép úgy az 
i n g e 1 h e i m i t és s e h a r 1 a c h b e rg i l. így prak
tikus módon ismeri meg az ember Illír ingán vi
dékét borairól, de azután örültünk is mikor a követ
kező dombokon krumpliföldet láttunk, mert e kitűnő 
borok ilyetén megismerése forró nyári napon legalább 
is fárasztó!

De van-e valaki, ki a rajnai boroknak hírét ne 
hallotta volna ’? E vidék bortermelésének történelmi 
múltja vagyon.

Igen nemes bor terem W a s g a u b a n is, hol 
az III szakad a Rajnába. Nemesebb ennél a ,.\Va- 
d e n bree h e r", de legnemesebb a t ü r k h e i m i 
törökvér*),  melyet elszászi tokajinak is hívnak.

B h e i n g a u t boráról hívja a német \V e i n - 
g a u n a k.

A mi föld csak művelhető — szőlőtermelésre 
fordítják, s bármerre tekintünk, szőlőhegyeket látunk.

') Das Türkenblut.
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A hegységeket a völgyekkel, a városokat a falvakkal 
szőlők kötik össze. Váraknak, templomoknak, kolosto
roknak a legszebb, zöldelö szőlő hegyek képezik keretét.

S ha elhagyjak E 1 s z á s z t és F r a n k h o n b a 
lépünk, a kitűnő bort mindenütt feltaláljuk, mely föl
dön átfolyik a Rajna, vagy annak valamely mellék
folyója.

Különösen dicsérik a w e i n g e b i e t i t, mely 
bora mellett remek fekvésével is sokakat csalogat e 
vidékre. Körülötte terül el a romantikus Odenivald, 
a M e 1 i b o c u s és a u e r b a c h i vár. melynek vörös 
bora messze földön híres.

S a szölögazdák vendégszeretetén Ián csak a ha
gyományos magyar vendéglátás tesz túl. Nyakra-főre 
kínál, s haragszik, ha a vendég jogával nem él. Ismeri 
Európa minden nevesebb borúi, de a végszava mindig 
ez : R h c i n w e i n - f e i n w e i n.

S ha e vidék szőlőtermelője borát már tuldicsérle, 
nem mulasztja el, hogy orvosságnak is ne ajánlja. Vé
gezetül borait igy osztályozza :

„F r a n k e n \v e i n — K r a n k e n w e i n ; 
Neckarwein — S c h 1 e c k e r w e i n ;
R h e i n ivein — F e i n w e i n 1“

Mindenütt az ősi szőlőfajokat termelik.
A rajnai szüretről is érdekes dolgot hallottam. 

Szüret alkalmával minden szedőnek énekelni kell — 
természetesen azért, hogy ne egyenek.

R ü d e s h e i m várát a hasonló nevű család lakta. 
Ide látszanak Mainz aranyos tornyai s innét legszebb 
n kilátás Ingelheimra.

Rüdesheim szép vára, s a lábainál elterülő szőlő
begyek hajdanta aranyos napokat láttak. Ma is kedve
sen pihen ineg a szem remek építkezésű romjain, me
lyek első urait, a mainzi herezegérsekeket dicsérik.

Beljebb balra feküsznek még Ingelheim és 
H a 11 e n h e i m, meg a szép e b e r b a c h i — és 
jobbról a szőlők övezte j ohannisbergi kolostor, 
s már messziről integet felénk az alma termeléséről 
hires G i e s e n h e i m r ő 1 a N i e d e r w a 1 d i n a g y
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n e m z e t i e m 1 é k o s z 1 o p, az erdők koszoruzta s 
vér öntözte hegyoldalon. A hatalmas építmény tetejé
ről G e r rn a n i a tekint le büszkén a Rajnára és Frank
honra. E szép emlékoszlopot évenként ezerek meg 
ezerek keresik lel Rüdesheim- és Bing énből. 
A Rajnától az emlékoszlophoz fogaskerekű vezet.

Rheingaut elhagyva csakhamar elérjük BingenL 
Akár alulról, akár felülről közeledik az utas Bin- 

genhez, meglepő képben gyönyörködhetik. S mintha 
a természet is féltené e remek képet, pillanatra köd
fátyolba burkolta előttünk. De a köd csakhamar elosz
lott s mi nem győztünk betelni a fölséges panoráma 
nézésével.

B inge n, a világhírű bortermő hegy Seb a r- 
lachberg oldalán, gyönyörű fekvésű város, 2 oldal
ról vizzel körülvéve. Érdekes múlttal, értékes jelennel. 
Városkájában a múlt és jelen, szép várromjai közt a 
történelem és monda találkoznak.

A rómaiak korában Drusus alapítá, kinek emléke 
ma is él a nép ajkán egyes mondákban megörökítve. 
Az alapító nevét a Drususbrücke, Drususthor, Drusus- 
brunnen híven őrzik. A frank királyok alatl már jelen 
tös város. Alapításától kezdve Vespasián császártól a 
franczia forradalomig nagy csaták színhelye.

Minden időkről szép mondákat regél a nép, me
lyek közölt a legszebb a fiatal Rupert herczeg szép 
álmáról szóló.*)

•) W. O. Horn: Der Rhein. Geschichte und Sagen seiner 
Burgen, .Abteien, Klöster und Städte.

A frankok idejében helytartóként egy herczeg 
uralkodott, ki Böekelheim és Bingen váraiban lakott. 
A herczeg gazdag és hatalmas volt, de összes kincsei
nél többre becsülte egyetlen leányát, Bertát. Sorba 
jártak a főurak a herczeghez Berta kezéért, kinek 
egyetlen vágya volt, hogy apácza legyen. Nagyon el
szomorította ez az öreg herczeget, ki nem szűnt meg 
kányát addig kérni, mig az lemondva szándékáról 
Roland grófnak nyújtotta kezét. Rolanddal a házasság 



szerencsétlen volt. A vallásos érzületű, szelidlelkü nő
nek ép ellentéte volt a gőgös, istentelen föur.

Amint az öreg herezeg meghal, kiüt közöttük a 
viszálykodás. Roland elhagyja, nejét, s nemsokára egy 
csatában elesik.

Bertában feléled régi vágya, de végrehajtásában 
megakadályozzák az anyai örömök és kötelességek. 
Kis fiát Rupertnek kereszteli -- s legfőbb gondja azt 
az Urnák nevelni fel. Kérőit elutasítja — s özvegyi 
életét fiának szenteli. Legnagyobb boldogsága volt, 
mikor fia mellette térdepelve az ima szavait gagyogó 
nyelvén utána mondta.

Rupertben korán leiébredi a nemes szív. Egy 
nap a vár szegény gyermekeit anyjához vezeti, s kéri 
őt. hogy azokat is tekintse gyermekeinek.

A jobbágyság boldogan gondolt az időre, mikor 
Rupert lesz ura.

Egy nap Rupert egy mezítelen fiúcskának saját 
ruháját adja, s még aznap a bingeni várhoz közellevő 
magaslatra megy édes anyjának virágot szedni. Majd 
leszállt a Rajna-partra s ott elmerülve a hullámok 
játékának szemlélésében, lassan elszenderült.

Almában egy aggastyán jelent meg előtte, kinek 
ruhája és arcza fénylett, mint a nap. Megfogja kezét 
s érintésétől az ő arcza is ragyogni kezd. S mosi ve
zeti a kis Rupertet a hullámokon ál, gyönyörű orszá
got mutat neki, hol az örökké virágzó fákon arany 
gyümölcs terem s az ágak között gyönyörű madarak 
fütyülnek. Könyörögve emeli fel kezecskéit az öreghez, 
hogy vezesse őt oda. de az. aggastyán igy szól:

„Nem fiam, ez nem lehetséges még. .ló csele
kedeteiddel és imáiddal készítsd el a hidat itt majd, 
mely téged az égbe, az örök béke honába visz.“

De alig végzi el az öreg szavait, a felhő szár
nyán felemelkedik, magasabbra és magasabbra, meg
nyílik az ég, s látja az angyalokat fel s alá szállni. Fent 
a magasban meglátja a kis Jézust, előtte térdepelve 
a kis keresztelő Jánost kereszttel és hófehér bárány
kával kezében.
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Most egy angyal lép elő azon ruhadarabbal, me
lyet Rupert reggel a kis szegény fiúnak adott s azt 
leteszi Jézus lábaihoz. .Jézs felemeli, s magára terítve 
igy szól: „Ezt kaptam ma a kis Ruperttól, érte örök 
dicsőség leszen jutalma.“

Rupert kimondhatlan örömöt érez.
Fel akar térdelni és imádkozni, de hirtelen 

felébred s a szegény fiút látja lábainál, kinek a ruhát 
adta s ki minden mozdulatára figyelve őrködött, hogy 
a folyam partján baja ne essék.

Almái sohasem feledé el.
Egész életét a jó cselekedetnek szentelő, lemon- 

dott az uralkodásról s álma helyén templomot és ko
lostort épittett s ott élt jámbor anyjával,Bertával, mígnem 
nemesen betöltött élei után szép álma beteljesedett.

Együtt lőnek eltemetve anya és fin a templomban, 
s a hivő lelkek messziről zarándokoltak sírjaikhoz, 
mígnem a vad normannok a templomot és kolostort 
is feldúlták : a helyet, hol ez történt, ma senki sem tudja.

Bingen a felette lévő várat látszik uralni, melynek 
fakó romjai közelében szerényen meghúzódva áll szí. 
Rókus kápolnája, előtti' Germánia szobrával, mely mé
lázva tekint le a Rajna játszi habjaira.

Szent Rókus napján nagy ünnepel ül a várhegyi 
csinos kápolna. Az oltárokat az első érett szőlő für
tökkel díszítik, a mit a nép védőszentjének szt. Ró- 
kusnak ajánl.

B inge n ma a rajnai borok fő kereskedő helye.
Bár festői szép a kép. nem időzhetünk tovább 

itt. Elindultunk s uj dolgokat keres szemünk.
Látjuk a T a u n u s 2 iker óriását a F e 1 d- 

b e r g c I és Ál I - K ő n i g e t. Elöltünk áll \\ i n - 
k e I, melynek bora kitűnő, vele kapcsolatban van 
Bittel h e i m V o 1 1 r a t h várával.

Alig hogy elhagyjuk Bingenl, kis sziklaszigeten 
toronyra akadunk, látszólag jó karban, zászló rúddal 
a tetején. Ez a porosz rajnai tartomány határa., s a 
torony a .B a u s t u r m vagy M á n s e t u r m, mely
hez a nép érdekes mondát fűz a kegyetlen inaiuzi 
uralkodóról, H a t t ó-ról, kinek pénzvágya az éhínségbe 



kergette a vidék népeit, kik azután kenyérért hozzá 
jöttek könyörögni. Ö mindnyáját kiürített magtárába 
záratta, melyet azután felgyujtatott. S midőn erkélyé
ről a tűz lángjaiban gyönyörködnék, hallván a benn- 
égök álkozó kiáltását, így szólt: ..Nini, hogy fütyülnek 
az én egereim/

De im! hirtelen megnyílnak a lángban álló ka
puk s azon keresztül az egerek milliói özönlenek ki. 
nagy fütyüléssel egyenesen a palotának tartva.

Hiába zárnak be előttük minden ajtót, az Isten 
boszuló kezét ki tarthatja vissza. Ö városról-városra me
nekül, az egerek fütty-szóval utána. Térdre hull, kö
nyörög. de az egerek csak fütyülnek.

Hova menekül jön?! Szeme túl a Rajnán egy toronyra 
esik, melynek lábait a hullámok mossák. Ide menekül 
csónakon. De alig ér a torony tetejére örvényt hány a 
víz s ezer meg ezer fütyülő egeret Iái úszni a habokban.

Azt mondják, másnap megtalálták Halló csontjait, 
de az egerek is eltűntek.*)

*) Kari Kohlbach : Rheinisches VVanderbuch.

A történelem szerint az Ehrenfels alatt álló Mause- 
turni a 13-ik századtól kezdve vámhivatalul szolgált.

E h r e n f e 1 s a 30 éves háborúban szerepel.
Itt nyílik a gyönyörű Morgenbach völgye, a 

melyen végig menvén, könnyű szerrel elérhetjük a 
büszke, ma is szép lovagvárai: R h e i n s t e i n l. A né- 
met váruraknak jó példái adandó, a jelen század huszas 
éveiben Frigyes porosz herczeg építtette a festői várat 
és Rheinsleinnek nevezte. Helyén már a középkorban 
erős vár állott, de más - Faútsberg — néven.

A Rajna partja még romantikusabb. Hegvcsúcs- 
hegycsúcs mellett mindegyiknek egy-egy csinos rabló
vár a fejéke, a középkorból.

Itt Frechtingshausen mellett Falkén- 
burg, amott szédítő magasságban S o n e c k vára 
e'vább a szép Fürstenbergi vár rom. Soneck 
rabló vár egy lelketlen lovag kezében volt, ki ember
telenül és válogatott kegyetlenséggel vadászgatolt a 
rajnai utazókra.
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Egy alkalommal lovagtársaival a nagyteremben 
mulatott, hol mindnyájan megittasodva az íjlövés- 
röl beszélgettek. Soneck ura nevelve említi fel legjobb 
lövőnek a wisperthali lleppenhöft lovagol, ki még soha
sem hibázott

„Hol lehetne öt látni?" kiáltanak a társak. Mire 
Soneck ura ördögi mosolylyal igy szólt: „Legyetek nyu
godtak urak ö az én legnagyobb ellenségem, de 
már ártalmatlan, szemeit kiszurattam és itt van nálam 
fogságban."

Felhozatják a lovagol. Hatalmas erejének még 
mindig birtokában, nem fogolyként, hanem hősként áll 
előttük a vak lleppenhöft lovag. Most Sonecknek bor
tól tántorgó ura szól.

,,Heppenhöft! Csinálj mesterlövést. Találd el a 
ezélt. és szabad vagy.“

...Jól van szól a lovag, de hanggal jelezzétek a 
ezélt.“ Kezébe adják az ijat, rá helyezik az ijvesszőt, 
s ekkor Soneck lovag kiált „ide" !

Megfeszül a húr, röpül az íj és megáll Soneck 
szivében. Az Isten Ítélt. megnyerte jutalmát — 
mondák mindnyájan. A lovag szabad lelt. lleppenhöft 
örök éjét pillanatra megvilágíts e lövés !

Nemsokkal később elérjük Bach a r a c h o t.
A csinos város a 16-ik századig a rajnai bor fő 

lerakodó helye volt. Bora ma is híres, de kereskedelmi 
jelentőségét elvesztette. Az egész várost régiségtől meg
kopott falak, kiégeti tornyok veszik körül. Mellette 
a magaslaton S t a 1 e c k romjai. E romok nagy időket, 
fényes múltat siratnak. A középkorban a. Rajna mentén 
a leghíresebb hely. Ma Bacharach és Staleck a változó 
idők szomorú képe.*)

’) Jó boráról a nürnbergi Widsmann 1623-ban így énekel '■ 
„Zu Klingenberg am Main, 
Zu Wiirzburg an dem Stein,
Zu Bacharach am Ithein
Hab' ich meinen Tagén
Gar oftmals hőren sagen,
Soll’n sein die bestén Wein.
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A jobbparton nemsokára elérjük C a u b város
kát a sok tornyu Gutenfels romjaival, hol 1813-ik év 
Szilveszter éjjelén vezettette B 1 ii e h e r halottnéma 
katonaságát a francziák ellen.

A győzelem emlékét egy a Rajna partján felállí
tott emlékkő őrzi.

Alig hagyjuk el a csinos kis Caub városkát, a 
Rajna legelső kanyarulatánál uj kép ragadja meg- 
figyelmünket: Oberwese 1, magas őrtornyával és- 
S c h ö n b u r g várának romjai.

Oberwesel alatt a Rajna ismétli jellemző 
tulajdonságát, hogy kiszélesedve, a környékező szép 
hegyek keretében, valódi hegyi tóként tűnik fel. Ober- 
weselt tornyokkal ellátott kőfalak veszik körül, ezek 
régi fényesebb múltjának maradéki. Ma bora miatt 
jelentősebb.

Ma is számos emlékkel dicsekszik az őskorból. 
Gótikus temploma műtörténelmi nevezetesség.

Schőnburg, túl Oberwesele n, egy maga
sabb dombtetőn áll. Hajdanta erős és jelentős vár, 
ma romhalmaz. Szürkés kopott ruhájában szomorúan 
tekint le a Rajnára; fényes múltról, nagy hősökről s- 
döntő ütközetekről regél itt a nép. Hajdanta itt 
büszke törzs uralkodott, melynek utódjai a Scbön- 
berg grófok Németország hadjárataiban előkelő sze
repel játszottak.

A Schő n b e r g e k uralkodtak O b e r w esel 
felelt is, mígnem II. Frigyes tőlük e jogot megváltotta 
s szabad birodalmi várossá tette. VII. Henrik csá
szár újból elvette függetlenségét és a várost a trieri 
Örseknek ajándékozta.

Sehönburgot a svédek dúlták fel első Ízben, kik
nek hosszabban vitézül ellenállt, de felépült. 1689-ben- 
a francziák hatalmába került s azóta romhalmaz.

Nem messze Sankt-Goar és Rheinfel s..
S a n k t-G o a r a Rajna partján, egyike a legrégibb 

városoknak. Nevét Szent Goarius remetétől vette, ki 
itt egyik hegyszakadékban lakott, melyet a nép Goars- 
bettnek nevez ma is. Valódi apostola volt a népnek,, 
helyet a keresztény vallásnak csodái és beszédje által 



28

megnyert. S a kereszt árnyékában boldog volt a nép ! 
így mondják ezt ott az emberek.

Nem messze Sankt-Goartól, szőlők borította be
gyen áll Rheinfels.

Tovább haladva, újból változik a kép. 7 kiálló 
sziklatömb nyúlik be a Rajna kékes vizébe, melyeken 
a parton elnyúló vasúti vonal alaguton fut keresztül. 
A nép e 7 sziklát 7 szűznek nevezi s találó mondát 
főz hozzájuk. E szerint 7 leány legszebb ékessége 
volt hajdan e földnek. Kevélységükért nehezedett reá
juk az Isten büntető keze. Kövekké váltak példaadá
sul minden kevély szépnek.

Újból megszűkül a völgy. Festöi csoportozatok- 
ban emelkednek a szürkés palasziklák. Jobbról roman
tikus völgyek nyílnak az erdők koszoruzta. hegyek közé

Visszatekintve, búcsút intünk S c h ö n b u r g- 
n a k és 0 b e r w e s e 1 n e k !

8 íme egy újabb kanyarulatnál előttünk áll a híres 
Loreley szikla.

Hatalmas kőszikla, büszke magaslat. Lent, mé
lyen lábainál a Rajna tükre nyugszik, melynek itt van 
legnagyobb mélysége.

A legszebb alakú hegység a felső Rajna völgyé
ben. Vadregényes, titokteljes alakú ; reá tekintve, meg
történtnek hiszi az ember azt a sok szerencsétlensé
get, melyeknek, a monda szerint, e kőszirt örök tanúja.

A halászok és hajósok ajkán rémes monda szol 
e szikláról. Itt lakott u. is a monda szerint L o r e, a 
szerencsétlenséget okozó széptündér, ki elragadó éne
kével e sziklához vonzotta a hajósokat.

Ezek többé nem tudtak ellentállni a varázslatnak 
csak a csodaszép hangokra figyeltek s nem egyúttal 
a kiálló sziklákra is, melyeken a következő perczben 
hajójuk szétzuzódott s ök a varázslatnak estenek ál
dozatul. A természet a lehető legnagyobb fokban műkö
dött közre e monda megteremtésében.

A kiálló sziliekhez ütődő hullám halk sóhajt 
szül, melyei sokszorosan megerősítve ad vissza a hegy, 
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s mi hallani véljük az itt elveszett szerencsétlenek 
.jaj kiáltását.

A monda szerint a nép jajkiáltását meghallotta 
a inainzi érsek is és szent tekintélyét vitte a harczba. 
hogy a varázslatot megtörje s a hajós népet meg
szabadítsa. Mind hiába, ö is áldozatul esett. Szivét, 
halló érzékét a tündér elbájolá, s nem merte száműzni 
L ó r é t. Arcza- és hangjának áldozatul esett mindenki, 
a ki látta, vagy énekéi hallotta.

A megmentó egy halász ifjú lön, ki szerelemre 
gyújtotta a tündér szivét.

Egyik nap, esti szürkületkor \\ esel felül csolnak- 
ján ereszkedett az ifjú lefelé. A tündér fenn ült a 
sziklafokon és énekelt szebben mint valaha.

Az ifjú szeme a sziklára tapad, hallgatja az 
éneket, csónakja szírire ér, széttörik s ö egy rémes 
Kiáltással az örvénybe esik.

A jajkiáltás megrezzenti a tündér szivét, mert 
megismerte szerelmes ifját, kihajol a szikla párkányon, 
s a következő perczben elszédülve ö is a mélységbe 
zuhan s vége volt a tündérnek, vége a varázséneknek.

A hajós nép ma is hallja a varázsdalt és az 
áldozatok jajait és messze kerüli a bősz habokat.

1802-ben Brentanó Kelemen, később Heine éne
kelte meg a bacharachi rajnai tündér regéjét!

Heine balladája Badó fordításában igy szól:
„Nem l'om, mi lelt ma engem, 
Hogy szivem ugv elszorul; 
Egy ösrege jár a fejemben 
S kisérget untalanul.

Hűvös van, száll le az estve,
S a Rajna nyugodtan ömöl; 
A bácsi isugárba fürösztve 
Kenu a bérez még tündököl.
Egy szűz — csodabáios a képe — 
ÍJ1 a béreztelőn odaát;
Arany ékszere csillog a légbe, 
Fésüli arany haját.
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Aranyos fésű a kezében,
Mig ajka dalba fog;
És zengenek csuda szépen
Hatalmas dallamok.

Odalent a csolnakosba’
Vad fájdalom fakad : 
Csak föltekinl a magosba 
S nem látja a zátonyokat.

Ah nem soká' a legénynek
Lenn a mélyben lesz a helye ;
A loreley-i ének,
Az bánt el igy vele.

Hosszan elmerengünk a fantasztikus képen s a 
hozzá fűzött regén, mignem hajónk éles füttye riaszt 
fel gondolatainkból. Közben elhaladunk Sternberg 
és L i e b e n s I e i n alatt, melyeknek monda szőtte 
históriája a keresztes hadak idejébe nyúlik s mely
nek hajdani lakói a méz ajkú drnak, Szent Bernát, 
cziszterczi apátnak szavaira vették fel a fegyvert a ke
reszt oltalmára; érintjük a kedves schweizi völgyben 
álló Kátz romjait s elérjük a Rajna egy újabb vonzó 
pontját B o p p á r d o t.

Ismét rajnai, valódi festeni való a kép.
Tornyai fényes múltról szólallak hozzánk. Min

denki megérti e beszédet, hisz oly nyelven szólanak, 
melynek a szem szolgál tolmácsul.

A magas ó-német ízlésű hazak környezte dom
bon állott hajdanta a királyvár. Künigs b a c h és 
Altburg a tőszomszédságban szintén összefüggés
ben van e fényes múlttal. A csinos, de szerény város
káról ki hinné, hogy hajdanta, a császárok tartózkodó 
helye volt.

Ma élénk fakereskedéssel és bortermeléssel. Pia- 
czáról a Rajna gyönyörű 4 szögletü tónak látszik, me
lyet büszkén mutogatnak az idegennek.

De bármennyire tetszett is e hely, tovább in
dultunk.
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S im a messze távolban kiterjeszteti szárnyú sas
ként lebeg előttünk Braubachnál M a r x b e r g, 
a hatalmasan erősített vár. Magas hegypyramis tete
jén áll a vár s lábainál lent a mélyben Braubach vá
roska.

Vele szemben K h e n s mellett gyönyörű gyü
mölcsösöktől környékezve K ö n i g s t n hl vagyK a i - 
s e r s t u h 1. Kicsi hely, de nagy idők tanúja. Itt 
választották hajdan a királyokat, s az érdemetleneket 
itt fosztották meg trónjuktól.

Itt mondott le trónjáról 4 hordó bacharachi bor
ért Kövér Venczel.

De nem időzöm sokáig a meseszere történetek
nél. mert hirtelen a legszebb világításban látom balra 
a büszke Stolzenfelset, s jobbra a Lahn tor
kolatánál idöszürkitette falakkal Lahneck romjait.

S l o 1 z e n f e 1 s büszkén uralkodik a magas 
sziklacsúcson, mint a királysas, mely czimerét ékesíti. 
Ellenségnek megközelíthetlen volt, de a természet győ
zedelmeskedett felette. — így lön históriai tény az 
1432-iki rajnavölgyi orkán, mely Stolzenfels tetőzetét 
a Kajna habjaiba dobta. 1430 és 1435-ben sokat szen
vedett az ellenségtől. A franczia uralom alatt Koblenz 
városáé lelt, de az a közszeretetben álló trónörökös
nek ajándékozta, ki S i n k e 1t, a híres műépítészt 
bizta meg az újraépítéssel.

1825-ben megcsinálták az utakat és elhordták a 
romokat. 1836-ban kezdték az újjáépítést és 1842-ben 
már annyira voltak, hogy a kölni dóm alapkőletételé
nek ünnepén a vár ura az angolkirálynöl Stolzenfels- 
ben fogadhatta.

S tolzenfelssel szemben a Lohn és Baj na 
alkotta szöglet magas szikla tömbén a templáriusok 
hatalmas vára L o h n e k áll. Hatalmas tornyai és 
öles vastag falairól következtethetünk régi nagy vol
tára. Korára egykorú Stolzenfelssel, sőt a mű
építészek véleménye szerint egy és ugyanazon építő
mester kezéből kerüli ki mindkettő. A mainzi her- 
czeg-érsek építtette az alatta levő városka, L a h n- 
stein védelmére.
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A történelemben 1295-ben akadunk elsőben 
L a h n e c k névévé.

Kevés vártatva óriási híd tűnik fel, mely a Rajna 
és a Mosel fölé terjeszti szárnyait, s mellette feltűnik 
Coblen z városa. A rajnai dombok jobbról elmarad
tak. Kiszélesedett síkság engedett helyet a pompás 
városnak, mely a rajnai utazóknak kedvelt helye. Fel
használom a másfél órai tartózkodást s bejárom a 
várost nagyjában. C o b I e n z java fejlődésben levő 
város. Gyári ipara s kereskedelme szinte a tengeren 
túli országokkal már is jelentékeny. Remek és köny
veinkben is feldicsért sétahelyeit szívesen nézik meg 
az idegenek.

Hajónk utasai közül sokan itt maradnak, hogy 
szép kirándulásokat legyenek.

Könnyű módon lehet innét megközelíteni Stol- 
z e n f e 1 s e t, L a h n e c k e t s a L a h n hosz- 
szanti völgyét, melynek legkeresettebb helye E m s 
fürdőhely 1. Vilmos császár legkedvesebb nyaraló he
lye. A história szeszélye világforgató eseménynek tette 
színhelyévé. Ugyanis itt a kút-téren őrtént, hogy I., 
Vilmos 1870-ben hátat fordított a franczia köveinek, 
a mi megindító oka lön az újkor legnagyobb hábo
rújának.

Coblenz fekvése az összes rajnai városok 
között a legszebb. Tornyairól minden irányban a le
hető legszebb kilátás. Ide látszik a Kühl-Kopf, a Hunz- 
rück végső kiágazása, melynek kél oldalán a Rajna és 
a Mosel folyik. Szemben keletről a Lahn, I lessen jó
kedvű folyócskája siet felénk.

A Rajnán 3, a Moselen 2 híd vezet át. Hajó- és 
vasúti forgalma jelentős. A rómaiak Confluentes-nek 
nevezték, mert itt folynak össze a Rajna és Mosel.

Ősi falai itt-ott ma is állnak. A szomszéd rabló 
várak uraitól sokat szenvedett.

Az utolsó trieri uralkodó herczeg Weneeslaus a 
falakat leromboltatta, a nagyobbítás végett, helytartói 
palotát, színházat épített és Coblenzbe jött lakni

A franczia revolutió alatt a menekültek gyűlő
helye lön.
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A francziák 1797. okt. 20. bevették és a lakos
sággal 4 millió frank hadi-sarczot fizettettek.

1798-ban a Rajna és Mosel-kerület fővárosa lön. 
Az egyesült németek 1814-ben foglalták el. 1815-ben 
lön poroszszá.

Első rangú katonai város.
Elmaradd útitársaink helyét ajak foglalják el s 

megindulunk Coblenzböl.
A fénylő habok fölött, hullámot verve, hattyú

módra szélterjesztett szárnyakkal siet hajónk tova. 
Utat nyit a pompás hajó-híd, s nemsokára elsiklunk 
a nagy rajnai Mosel-híd alatt is. A Rajna jobb part
ján hatalmas épített- és szikla-falak kisérnek bennün
ket. Nemsokára elhagyjuk' Ehrenbreits teint 
a hasonnevű városka felett.

Múltja a legszorosabban összefügg van (loblenz 
város múltjával. Hajdanta aranynapokat értek együtt, 
együtt is estenek az ellenség zsákmányául. Ma is ka
tonai czélokra szolgál. Tovább balról a M o s e 1 tor
kollik, melynek partjain a legfinomabb rajnamenti bo
rok teremnek. A Moselwein világhírű. Kiszélesedetl 
torkolata a Rajnával együtt hatalmas tóként tűnik fel.

De im a jobbról elmaradt dombok ismét előtérbe 
férkőznek s kies vidéken hajózunk tova.

Elhagyjuk a Rajna hosszában fekvő N i e d e r- 
w e r t h szigetet, jobbról egy hegycsúcson S a y n vá
rosának romjai látszanak ; lábainál az új vár épült, 
melynek legnagyobb nevezetessége gazdag történelmi 
gyűjteménye.

Elhagyjuk az e n g e r s i katona-iskolát és- 
M o n r o p ó s várát, balról W e i s s e n t u r m o t 
s már messziről megpillantjuk a hatalmas kör-tornyu 
A n d e rn a c h o t, a rómaiak Antunnacum-át nagy
szerű római építkezéseivel. A rómaiak korában fontos- 
erődítmény volt. Székhelye volt a praefectus militum- 
nak és a XXI. XXII. légiónak. Büszkén emelkednek 
mellette a kölni herczegérsek várának négyszögletű 
tornyai.

Andernach régente hatalmas védője a Lahn tor
kolatának. Igen erős lehetett az ellenség, mely előtt

3



— 34- —

komor, sziklába vájt kapui megnyíltak. Közelében van 
a szép L aachersee és a vad B r o h ll h a 1. Nem 
messze érdekes hegykúp vonja magára figyelmünket, 
ez a vulkánikus eredetű E i f e 1. Sajnálom, hogy kö
zelről meg nem szemlélhettem, mert a geológusok sze
rint egyik legérdekesebb alakja a kialudt tűzhányóknak, 
jól megtartott kráterrel, mely most természetes víz
tartó. Bullaytól felmenet gyönyörű színes bazalt oszlo
pokban és még három kráter-tóban gyönyörködhetni.

Az E i f e 1 legszebb pontja Gerolstein, a 
K y 11 t h a 1 legszebb ékessége remek várral és kilátó 
toronynyal. A lávatömegek bizarralakú sziklatömege 
után a németek Schweiznak nevezik.

Tovamenve elérjük L i n z e t, melynek múltjáról 
egyetlen, árván maradt torony tesz tanúbizonyságot.

L i n z e n keresztül vezet az út a d a t t e n- 
b e r g i szakadékba, mely színes bazalt oszlopairól 
lett nevezetes. E környéken mindenütt pompás vörös 
bor terem.

Amint elhagyjuk Andern a c h sötét szikláit, 
H a in m erst e i n romjait és A r e n f e 1 s kies 
újonnan épült várál, oly látványban gyönyörködünk, 
melyet nem egykönnyen felejt el az útazó. Ez a szép 
környékbe ilesztett R e in a g e n városa s a dombon 
levő s z t. Apollinaris templom. Remagen 
ősrégi római város. A rómaiak R i g o m a n n u s n a k 
■nevezték.

E völgyben kell a legenda szerint pihennie szt. 
Apollinaris milánói érsek tetemének.

A legenda szerint u. is Remagen lakói egy reg
gel Köln felöl úszó csolnakot pillantottak meg, mely 
a Rajnán egyszer csak megállapodott, s állva maradt, 
mig csak a csolnakban fekvő szent Apollinaris holt
testét szent Márton templomába el nem temették. E 
templomnak ma hire sincs, de helyén áll szt. Apollinaris 
temploma, melynek belső falait a szent életéből vett 
események képei díszítik.

Gyönyörű a kilátás a mellette emelkedő Viktoria 
hegyről. Hammersteintöl Königswinterig 
látjuk lábainknál a Rajna völgyét. Elöltünk a szép



35

A h r völgye s R e in a g e n gyöngye, a szép szent 
Apollinaris-templom.

Tovább haladva bővül a kép s előttünk hosszan 
elnyúlni látjuk a szép Siebengebirge!.

A Siebengebirge a rajnai vidék szépségei közöli 
nem utolsó helyen áll. A Weste r-erdő észak-nyu
gati nyúlványát képezi s nevét hét kimagasló, a töb
biek közül messzire kinyúló hegycsúcstól veszi, melyek 
bazalt, dolomit és trachit rétegekből alakultak. Az 
egész hegységnek terjedelme nem nagy, meri mindösz- 
sze egy négvszögmértföldnyi ( 5 tj km.) területet foglal 
el. A hegység csúcsai nem igen emelkednek magasra. 
Legnevezetesebb csúcsok az Oelberg (464 m.), 
L ö \v e n b e r g (459 m.), L o h r b e r g (449 m.), 
N o n n e n s t r o m b e r g (4313 m.), 1*  e t e r s b e r g 
(333 m.), W o I ke nbcrg (328 m.) és I) r a c h e n- 
f e 1 s (325 m.). Ez azon hét csúcs, melyekről a hegy
ség nevét vette.

Jobbról elhagyjuk U n k e 1 l, balról Kö n i g s- 
w in le rt s mind élesebben tűnik fel a látóhatáron 
D r a c h e n f e 1 s és R o l a. n d s e c k. A szédítő ma
gaslaton álló toronymaradék s a nagy pusztulást jelző 
köhahnaz minden, mil ma I) r a e he n f e 1 s b ő 1 
látunk. Balf'elől a meredek-fásítolt magaslaton R o - 
1 a n d s e c k a Rajnára tekintő hatalmas ablak ¡ve
geiével s lent az ezüst színű folyamban Nonnen- 
werth. Három legkedvesebb helye a felső Hajnaliak, 
melyekhez a monda szép történetekei fűz.

Drachen f e 1 s r e szomorú napok követ
keztek, mikor az alatta levő D r a c he n 1 o c h b a n 
egy sárkány ütötte fel tanyáját, melynek a var 
népe naponként egy szűzzel adózott. A varlakok rabló 
hadjáratokra indultak, hogy idegen földön szerezzék 
meg a sárkány számára véres adójukat. A vad csorda 
egyik keresztény faluból csoda szép szüzet rabolt el. 
Másnap reggel a pogány papok a barlang szájánál 
levő fához kötözték a sárkány áldozatát. Nemsokára 
irtózatos vihar közepette megjelenik a sárkány s el
tátott szájjal közeleg a szüzhöz. A nép lélekzetét 
is vissza fojtva lesi a történendőket a vár falairól.

3*
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A szűz kebléből keresztet von elő s azt védelméül 
a sárkány elé tartja, ez összerezzen, megtántoro- 
dik s a mélységbe zuhan. A nép üdvrivalva viszi fel 
a várba a kereszt által megmenekült szabadítóját s 
nemsokára mindnyájan felveszik a szent keresztséget. 
Ez esemény helyén épült a monda szerint a. heiter- 
bachi apátság s alatta fekszik eltemetve a monda 
hősnője.

R o 1 a n d s e c k b e n élt a béke szebb napjai
ban a szerelem-beteg lovag, sóvárgó szemeivel a ra
gyogó N o n n e n w e r t h sziget nézésébe merülve, 
melynek apáeza-kolostora zárta el örökre előle sze
relme tárgyát, a szép Hildegundét. A hegytetőn 
óriási kereszt is áll, melyet az elesettek emlékére 
állítottak, kik a szabadságharczban ontották vérüket.

Egyáltalában ez a vidék rendkívül gazdag ter
mészeti szépségekben, gazdag történeti nevezetessé
gekben, de különösen gazdag mondákban. Alig van 
helység, kiemelkedő csúcs, szikla, régi kastély, melyek
hez szebbnél szebb mondák ne fűződnének.

Szépen ide látszik a rodderbergi kialudt vulkán, 
melynél a nép a mondát a költészettel egyesítő, s 
melyre a természet igazi pazar kézzel önlé ki szép
ségeit

A siebengebirgi kellemes éghajlat, az 
említett várak és sziget szépsége évenként ezer meg 
ezer utazót vonz e vidékre.

És most elérünk a múzsák kedvelt városába — 
B o n n b a, melyről a német diák így énekel:

„Z u B o n n a m R h e i n,
D a m ö e h t i c h s e i n.“*)

*) Kart Kolbach: Bilder vom Rhein.

Mielőtt kikötünk, a Rajnán is változást veszünk 
észre. A kiszélesedett, megnőtt Rajna, alig észrevehe- 
töleg, lustán hömpölygeti habjait. Ö is elfáradt, meg
öregedett, mire ide él t. Immár elhagyta szép fiatalsága, 
erőteljes férfi kora, kifáradva a hosszú útban, lassan 
ballag sírja felé.

Élete szebb felével tündérmeséje is véget ért.
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A szép rajnai hegyek alacsony dombokká sülyed- 
nek, itt-ott egy-egy falucskával, balról Bonn, a rómaiak 
Bona Castrá-ja. A parton őrt állani látszanak a szép 
ó-német házak, a k o b 1 e n z i - út mentén, azútán a 
vár, a hatalmas M mister, a régi vám helyén a hős 
Arndtnak, a haza barátjának szobra. Ez minden, mit 
a Rajna felöl a városból láthatni. A Rajna hatalmas 
kőpartok között siklik tova.

Modern külseje után nem is gondoljuk, hány év
század áll mögötte.

A rómaiak B o n a C a s t r á - járói már T a - 
citus megemlékezik. Julián 357-ben az erődíté
seket megújította, sőt bővítette. Nagy Constan- 
t i n alatt már virágzó hely volt. De a történelem nem 
igazolja a mondát, hogy Münsterét N a g y Con- 
s t a n t i n anyja, H e 1 e n a építtette volna.

A S c h 1 i e m a n n-féle ásatások múzeuma, ép 
úgy a szomszéd p o p p e 1 s d o r f i vár természetrajzi 
gyűjteménye világhírű.

A kiszélesedett Rajna partjai ellapulnak s B r ü h 1 
vára kivételével alig nyújtanak élvezetet nagyszerű lát
ványossághoz szokott szemeinknek.

De alig félóra múlva feltűnik K ö 1 n városa ha
talmas Dómja tornyaival, s mi nem tudunk betelni a 
fenséges látványnyal.

Leírhatatlan az a kellemes érzés, a melyet az ember 
a még sohasem látott partok szemlélésénél érez. A 
müvészies ízlésben kifejlett újságvágynak a gondolható 
legfinomabb érzése ez. Nem győz az ember eleget 
látni; mindenhova szeretne egyszerre nézni s az őröm
től szinte elkábul. Bizony, sokáig nem feledem el e 
kellemes benyomásokat. - A kép festői és vonzó.

A németek M a i n z-ot aranyos városnak, K ö 1 n-t 
Pedig szent városnak, nevezik, bizonyára nagy 
számú, szebbnél szebb templomai után.*)

A délutáni a város megtekintésére szántam, míg 
a következő napot, vasárnapot, a már is megcsudált 
Dómnak.

') Kari Stieler usw.: Rhcinfahrt.
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Az uj rajnai part. 1898. május elsején lön átadva 
a forgalomnak. A Hajna-parlról a városba, igyekezvén, 
a Frigyes Vilmos-utczán át a széna-térre érünk, me
lyen Frigyes Vilmos hatalmas szobra, áll. Jobbra kes
keny utcza vezet az Alter Markt-hoz, melynek remek 
kútját Werth János képe díszíti. Átellenében van a 
városháza öt-emeletes tornyával.

K ö I n városa majdnem egykorú a keresztény
séggel, a mennyiben felesége kérelmére C 1 a u d i u s 
császár Kr. n. öl-ben alapítá és Colo n i a A gr i p- 
pinensisnek nevezte; régente a frank királyok
nak, később a kölni uralkodó-herczegek székhelye.

Az ősi városból új, modern világváros lön, igaz, 
hogy eme fejlődésnek ősiségi' esett áldozatul. Sokáig 
bolyonghat az ember Kölnben, mig csak egy darabkái 
is talál a régi Kölnből.

Hotel hotelt, palota palotát ért.
A gőzhajók, a minden oldalról jövő vonalok alig 

képesek szállítani az útasokat. Gőzhajó- és vasútállo
másról csak úgy özönlik a nép.

Tekintsünk egy pillanatig a délutáni piaczra. Azt 
az emberáradatot, mely itt tolong, felülmúlja az utczá- 
kon hullámzó népség. A naponkint, elinduló és érkező 
600 vonat, meg vagy 70 hajó eleget mond forgalmáról.

És most legyenek kegyesek pár perezet dómjá
nak szentelni.

Az indóház előtt való hatalmas téren, az u. n. 
dóm-platzon áll. Valódi köerdö hatalmas oszlopaival, 
2 óriási s temérdek apró tornyával.

Az óriási káosz, mely az első pillanatra feltű
nik, hosszabb szemlélésnél fenséges egészszé olvad.

De nem akarok addig szépségéről szólni, inig el 
nem mondtam azt a kedves mondát, melyet a. nép e 
nagyszerű templomhoz fűz.

A 13-ik században a rajnai Kölnben I loksladen 
Konrád herczegérsek uralkodott. Okosságán kívül vál
lalkozó szelleme jellemezte.

Ak iratának keresztülvitelében akadályt nem ismert.
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1248-ban feltette magában, hogy városa falai kö
zött oly templomot építtet, melyhez hasonló Német
ország egy városában sem lesz, melynek csudájára 
jár kelet és nyugat, észak és dél. A leghíresebb épí
tészt rendelte magához s megparancsolta neki, hogy 
a páratlanul állandó templomhoz a tervet elkészítse.

Engedelmeskedve a magas parancsnak, tervezni 
kezdett, de semmire sem ment. 20-szor kezdett bele 
minden reggel a tervbe, melyről éjjelenkint álmado- 
zott s 20-szor jutott a tudatra, hogy terve nem elég 
nagyszerű. Nap-nap után, hét-hét után múlott. Elmúlt 
a tavasz, el a nyár s ö még mindig gondolkozott.

Szemeiben már nem az alkotásnak biztató fénye, 
hanem a kétségbeesésnek vad tüze égett.

A nagyszerű templom alapkövének letételét a 
herczegérsek Mária mennybemenetelének ünnepére 
határozta s egyben elég világosan értésére adá az 
építésznek, hogy városában elég szigorú fogházai van
nak azok számára, kik parancsának nem engedelmes
kednek.

A következő enyhe estén az építész a Kajna 
partján sétálgatott. Meg-megállva, szemeit öntudatlanúl 
nyugtatá az átlátszó habokon. A városból ide hallat
szott az esteli harangszó és harangja egybeolvadt a 
hullámok zúgásával. Megerőltetett phantásiája egyszerre 
alakot vél látni, s im előtte áll a rég óhajtott dóm 
teljes pompájában. Szinte öntudatlanúl ül le egy kőre 
és rajzolja, amit lát.

Egyszerre hála mögött gúnyos nevetést hall. 
Visszatekint, s félig föléje hajolva egy sötét köpenybe 
burkolt, magas termetű embert lát, homlokára húzott 
széles karimájú kalapban.

Az ismeretlen halvány, sovány arczát egy pár 
ritka mély tüzű szem lelte szellemivé. A mester össze
rázkódott és érezte, kogy ez a pár szem olvas az ö 
lelkében.

..Mester, szól mosolyogva az ismeretlen, re
mek román stíl, csak az a kár, hogy nem a te mű- 
ved, hisz ez a rnainzi doni.“
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„Igazad van“, mond a mester és sóhajtva törli le 
a rajzot, hogy újat csináljon, mert érezte alkotó erejét.

Az idegen nézi a rajzot és gúnyolódva így szól: 
„Ez a slrassburgi münster. Szegény ember! Te a lát
hatatlannak akarsz templomot építeni s azok nyom
dokán haladsz, kik már nagyol alkottak. Hagyd abba 
a kísérletezést, hisz amit e perczben rajzolni akarsz, 
az a párisi Notre-dame, az ö három portájával és 
299 oszlopával. Hagyd abba, a te géniuszod fá
radt már.

S az ismeretlen nevetése rémesen hallatszott az 
est csendjében.

A mester lehajolt s mély sóhaj szakadt fel mel
léből. Majd hirtelen felemeli fejét ésigy szól: „Tudós 
és szigorú kritikus, szeretnélek téged munkánál látni.“

„Nem az én dolgom, templomot építeni, szól az 
idegen, én örömömet a rombolásban találom. De azért 
megpróbálom, tán nekem jobban fog sikerülni.“

S ezzel pálczája hegyével rajzolni kezd a ho
mokban.

Ragyogó szemekkel bámul a mester a vonásokra, 
melyek csakhamar nagyszerű egészei képeztek, majd 
felkiált:

„Add nekem e tervei, s fele vagyonom tied.“
..Nem kell vagyonod, mond az idegen, nekem 

több van. mint gondolod.“
„Add nekem e tervet, ha életed kedves, szól is

mét s kirántja tőrét!“
Nevetve fogta meg az idegen a tört, s a kemény vas 

üveg módra pattogott szél kezében.
Egy pillantás az égő szemekbe s a mester min

dent tudott.
„Szent szúz Anyám!“ sóhajtott halkan és ke

resztet vetett magára.
Az idegen eltűnt.
A mester haza megy és súlyos beteg lesz, pedig 

az alapkő letételéig még csak 8 nap van. Hasztalan 
erőlködött, hogy a látott tervet emlékébe visszaidézze, 
nem sikerült! A láz teljesen elcsigázta, a halál meg
váltás lett volna reá nézve.
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Egy éjjel ismét elölte áll az idegen.
„Légy enyém, igy szól, visszanyered erődet, meg

kapod a tervet és neved halhatatlan lesz.“
Nem tudott válaszolni, de szemei ..igent“ látszot

tak inteni.
„A viszontlátásra, holnap este a Rajna partján“, 

mond az idegen és eltűnt.
A mester elaludt, reggel ujult erővel kelt fel. 

Este kiment a Rajna-partra
Az idegen ismétli a feltételt és előveszi a perga

menre rajzolt tervet. A mester hirtelen elkapja bal
kezével, míg jobbjában szent ereklyét tart az idegen 
elé, ki hangos kiállással tűnik el.

Másnap a mester előállt uj tervével.
A herczegérsek látva a tervet, megölelte és a 

császártól kapott arany nyaklánczát akasztá nyakába.
Az alapkőletétel 1248-ban (aug 15.) Mária menny

bemenetele napján megtörtént. A mester volt az ünnep 
bőse, de halavány. halálnak váll arez.a, mindenkinek 
feltűnt.

Megkezdték az építést. Ö maga vezette a mun
kálatot, siettetve, amint csak leheteti. All már négy 
sorban a 64 márvány oszlop. Föléjük hajolnak a me
rész ívek, kezdik a büszke torony rakását.

Egy valódi márvány hőskölteménv ! Méltó az éghez! 
Már-már reméli, hogy övé a mű ! De mi történik? 
Egy este, mikor szokása szerént végig tekinté az 

elvégzett munkát s magára maradva a téren gyönyör
ködik a remekműben, egy kezel érez vállára nehe
zedni, összerázkódik, visszatekint s eliszonyodva a raj- 
naparti idegent látja maga mellett, ki igy szól :

„Oktalan ! azt hiszed megcsaltál ? mi voltál ? és 
mi vagy ma? Árnyéka önmagadnak. Lgy-e félsz attól, 
mi közöltünk történt? De tekints megkezdeti müvedre, 

világ legszebb dómjára. E remekmű más nevel fógja 
koronázni, téged elfeled mindenki. Ez a jutalmad ha
zugságodért !"



kiáll a mester és„Jézusom, légy irgalmas!“ — 
halva rogy össze.

Eddig a monda.
A mester történetében ismétlődni látjuk a tényt, 

hogy sokan szerencséjük küsz ö b é n h a 1- 
n a k m e g. Meghalnak azon pillanatban, midőn czél- 
jukat elérték volna. Ki ne gondolna itt a tiszteletre
méltó B é d á r a, ki halálos ágyán biblia fordítását 
tollba mondja ; az indiai apostolra, aki meg
halt azon országért, melyért szive dobogott; annyi eze- 
rekre, kik fáradságuk gyümölcséi nem ízlelték soha. 
Ki ne gondolna Mózesre, a nagy törvényhozóra, 
ki az Ígéret földét láthatá, de nem taposhatá soha ; 
M o z á r t r a. ki eltűnő láng-szellemével utoljára azon 
requiemet csinálá, mely koporsóját búcsúztató; R a - 
f a e l r e, kinek megüvegesedett szemei legnagyobb al
kotásán pihenhettek, de kezei azt be nem fejezhették!

Igen, igy van ez mindig ! Az ember minden ere
jével törekszik ezéljához, s midőn azt kialvó tüzü sze
meivel megpillantja — meghal.

A dóm építőjének a história S l e i n m e 1 z G e r- 
h a r d o t nevezi, de ebből nem következik, hogy ő 
is tervezte. Sőt róla 1249-ben tétetik először említés, 
holott az alapkő-letétele 1248-ban, egy evvel előbb tör
tént. A tervező nevét elfeledte az ülőkor, mint róla 
az idegen megjósolá.

Szomorú sorsa minden nagynak s a kölni dóm 
lángeszű tervezőjének is.

Az óriási épületről a következő adatokat jegyez
tem fel:

Maga a dóm 11 ezer [] m. területen fekszik, egye
dül bádogtetőzete 13 ezer mázsa súlyú

A tornyok magassága 160 in., a kövezettől szá
mítva. Mindegyik 4 -4 emeletre osztva. A déli torony 
3-ik emeletében van elhelyezve az 543 mázsa súlyú 
császárharang.

Alapzatát tekintve egy keresztalaku bazilika, mely
nek hosszanti 5 hajója 3-as kereszthajóval van átszelve. 
Hossza 136 méter, szélessége 61 és 86 m., magassága 
az ereszig 61 méter.
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A művészi kivitel teljesen megfelel ez óriási mé
reteknek. A nyugati részen elhelyezett 2 fötorony alján 
nyílik a főkapu sugár iveivel s szép magas ablakaival, 
melyek a 14-ik században még az eredeti tervek szerint 
készültek.

Az északi és déli kapu, melyek a keresztha
jókba nyílnak, Zvirner János építész terve szerint ké
szültek 1861-ben, miután az eredeti tervek elvesztek. 
Remek kép díszét Svanthaler tervezte, s a kincsei érő
mű I. Vilmos császár ajándéka.

A remek külsőnek, melyei állandóan százan meg 
százan csudáinak, főnséges visszhangja a belseje.

A legtisztább és legmagasabb fejlödésű gót stíl 
utánozhatlan mintája. Mint egy őserdő fái végtelen 
hosszúságban állanak karcsú oszlopai.

Hetek kellenek e mű remek építészeti s egyéb
műkincseinek áttanulmányozására, de azt hiszem egy 
útleírás keretében mű kritikát ki sem vár.

A jobb kijáratnál még a Zvirner mintázta gót. 
ereklyetartó vonja magára figyelmünket s vele szem
ben szt. Kristóf hatalmas szobra, a 16-ik századból, vál
lán a kis Jézussal.

Ha. egyéb műkincseiről mernek szólani, nem 
tudnám megállapítani, melyik szebb, melyik értékesebb. 
A szebbnél szebb üvegablakok-e. a három szent király 
ereklyetartója-e, a Lohner festette világhírű oltárkép-e 
1450-ből ?

Igazi lelki gyönyörűség az egész, s boldognak ér
zem magam, hogy ezeket láttam.

Utána még pár templomot szemléltem meg s az 
összbehatás alatt immár világos volt előttem, hogy miért 
nevezik a németek „szent-örökvárosnak.“

Azt mondják, régente annyi temploma volt, a 
hány nap van az évben.

Történelmi tény, hogy a franczia revoluczió még 
200 templomot épen talált. Ma csak 40 tem
ploma van.

* *
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A következő napot a Rajnának szenteltem, mely 
elöregedve ballag tova.

Romantikája a kölni partokon véget ér.
Hanem aggkora küszöbén álomként még egyszer 

visszatér az elmúlt napok szép emléke, a fiatal kedve, 
az ifjú erő, a habzó élet. A telt szív még egyszer fel
buzog, aztán becsukja fáradt szemeit s szinte botor
kálva halad tova, mintha mondani látszanék :

Te szép élet, Isten veled!
Nyugszik a nap, itt az est —
Jó éjt!
így tűnt fel lelkem előtt, ez visszhangzol! szivem

ben, mikor a szép kék vízbe belepillantottam. De a 
következő perczben a varázslat elmúlt.

Bár itt jelen utam véget ért, legyenek kegyesek 
még pár perezre figyelmükkel megajándékozni, mert a 
kedves öreg Rajnát itt nem hagyhatom el. Kisérjük 
tovább!

Az ellapult partokon már messziről feltűnik 
Wesel vára újonnan épített szent-Willibrod templo
mával.

Tovább Xanten a rómaiak Gastra veteraja.
C 1 e v é n é 1 megcsap bennünket a holland levegő, 

s a Rajna, eme zabolázhatlan gyermeke az Alpeseknek, 
az egykori büszke és hatalmas folyó, melynek méltó- 
ságosan tova hömpölygő habjai annyi művészi és gazdag 
várost ölelnek körül, s melynek ezüst tükörében annyi 
vár és kolostor, szobor és vashid füröszti képét, több 
ágra szakad.

Balról a W a a 1 jobbról az I s s e I, tovább jobb
ról a B e c h t és balról a L e c k.

E vidék a rajnai lazacz-halás'/ok otthona.
A tulajdonképi Rajna nagy görbületeket képezve 

kígyózik tova U t r e c h t felé. Útközben a homok
partok annyira elgyengítik, hogy mesterséges csa
tornán kellett a tengerbe vezetni, amiért S c h a c b t 
a nagylelkű pazarlóhoz hasonlítja, a ki, miután minde
nét szétosztogalta, szegényen és gonddal telten hanyatlik 
sírjába.



45

Hol van az egykori erő, melylyel a gletscherek 
magas szikláiról leugrált, s a vorarlbergi fensikon tova 
szökött? Hol a varázsköd, melybe Ehrenfelstöl 
Siebengeb irgéig burkolódzott ? Amint kilé
pett a német birodalomból, oda volt szépsége!

S most mindennek vége, s nincs ereje, hogy 
maga erejéből lépjen a sírba, a szabadító tengerbe !

Megilletödve állunk itt, mikor a csatorna hatal
mas kapui sarkaikon megfordulnak, hogy az össze
gyűjtött vizet átbocsássák.

S nem a mi életünk tüköre-e e folyó ’? Eredése, 
folyása, tengerbe ömlése nem a mi születésünket, 
életünket, halálunkat jelképezi-e ?

Kicsinek születünk, nagygyá növel az élet, s el
gyengülve szállunk a földbe és sírunknál lelki szegény
ségünk vagy gazdagságunk ad értéket egész éle
tünknek !

Búcsúzva a Rajnától s megköszönve kedves ol
vasóim becses figyelmét, Shakespere szavaival végzem, 
miként kezdém •

„Természet anyja, sírja is e föld, 
Mindent benyel, miként szillé előbb."





TITKÁRI JELENTÉS.

Mélyen Tisztelt Közgyűlés !

Egyesületünk fennállása 8-ik évének határpontjá
nál áll s a 9-ik év küszöbén megnyugvással tekinthet 
vissza a múltba, mert az elmúlt időnek minden órája 
közelebb vitte a maga elé tűzött czélhoz. Az egyesület 
történetének minden lapja tanúságot tehet arról, hogy 
városunk környékének szépítését, hozzáférhetővé tételét 
s a turistaság iránt való előszeretet ápolását egy perezre 
sem tévesztettük szemünk elöl s az ez irányban elért 
eredmények képezik az egyesület vezetőinek legszebb 
jutalmát.

A lefolyt évben a már rég tervezett és közóhaj
tást képező Früweisz-völgyi út kiépítését vettük mun
kába s ezen útnak legnagyobb része már el is készült. 
Hegy az teljesen nem fejeztetett be, az abban leli 
magyarázatát. hogy ez utat a Kardos-úttal összekötő 
u.j útszakasznak — melynek szüksége csak később 
mutatkozott engedélyezése tárgyában beadott kér
vényünk a kellő időben már elintézést nem nyerhetett 
s e miatt az építkezést meg kellett szakitanunk. A még 
kiépítetlen rész lehetőleg a befásitott s igy árnyékos 
területen át fogja összekötni az építés alatt lévő frü- 
weiszi utat a Kardos-út felső végével, a honnét a 
Bánlfay-út ágazik el. Az eddig elkészített utak a városi 
lakók részére 3 oldalról teszik már is megközelithetövé 
a Mecseket s az uj vonalak segélyével ezek közt majd 
az összekötő kapocs is létesülvén, a város lakói a leg
kellemesebb erdei sétányokon, a város porától mentes 
helyeken fogják napi sétáikat végezhetni.

Munkásságunkat a már létesített alkotások felin
dulására is kiterjesztettük. Első sorban a Kardos- és 



48

Bánffay-utak’ voltak azok, a melyek az egyesület pénz
tárát igénybe vették, mert e sétautaknak jó karban tar
tása az egyesület egyik legfontosabb feladatát képezi. 
S e tekintetben nem elégedtünk meg az utak gondo
zásával, de az oly szükséges befásításra is figyelemmel 
voltunk s a terep alakulásához mérten mindenhol — 
a hol csak lehetett — cserjéket ültettettünk. S kedves 
kötelességet vélünk teljesíteni, mikor Suba Rezső erdő
mester urnák ez ügyben tett fáradozásaiért az egész 
egyesület háláját tolmácsoljuk.

Erdei sétautainknak — különösen a Kardos-utnak 
— nagy hátrányára van azonban az oda vezető városi 
és szőllő-utaknak több helyen elhanyagolt állapota. Ez 
útnak javítása és befásitása ügyében a múlt évi köz
gyűlés megbízásából kérvénynyel fordultunk a város ta
nácsához, de a fennforgó nehézségek miatt az ügy még 
eddig megoldást nem nyerhetett.

A 'Pettye rendezésére vonatkozó lépésünknek ugy- 
látszik, meg lesz a kívánt sikere, mert ma már Pécs 
szab. kir. város minden szépért és nemesért lelkesülő 
polgármestere is kezébe vette az ügyet s hisszük, hogy 
a f. é. február havában a városi közgyűlés elé terjesz
tendő nagyszabású munkaprogrammját, melyben a Tettye 
és Rókusdomb szabályozására 25 ezer frt van előirá
nyozva, a közgyűlés tagjai határozattá fogják emelni. 
Annyiszor mutattunk rá a 'Pettyének, mint kiránduló- és 
üdülő-helynek fontosságára, mely közelségénél fogva is 
hivatva van árnyékos sétányokban szűkölködő városunk 
lakóinak a nyári hőség elöl menedékhelyül szolgálni, 
hogy nem kételkedünk abban, miszerint a városatyák 
városunk jól felfogott érdekében e terv megvalósítását 
lehetővé fogják tenni. A város külső területének most 
szégyenfoltját képező pusztaság és romhalmazból ily 
módon rövid idő alatt a város legszebb szórakozó helye 
leend, melynek festői fekvése, a háttérben emelkedő 
színfalakkal, minden ott megforduló látogatóban az el' 
ragadtatás érzetét keltheti föl.

Mint múlt évi jelentésünkben említettük, a szent
kúti ut jókarba helyezése czéljából kérvényeket intéz
tünk Baranya vármegyéhez, Pécs szab. kir. városhoz 
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és a nagys. és főtisztelendö káptalanhoz, hogy e mun
kálatokat anyagi segélylyel támogassák. Kérvényünket 
eddig csak Baranya vármegye intézte el, 100 irtot sza
vazván meg e czélra, ellenben Pécs város és a káp
talan részéről eddig érdemleges intézkedés nem történt. 
A tervezett munkálatok megkezdése ily körülmé
nyek között, nem volt megvalósítható.

A városi szöllök közt elvezető utak rendezésére 
és jókarba helyezésére 100 frtot adtunk át a város 
polgármesterének, hogy a környék szépítéséhez ily utón 
is hozzájáruljunk.

Az átjelzések jókarban tartására is gondot [or
dítottunk s a régi utjelzések felújításával igyekeztünk 
biztos vezetőt nyújtani kiránduló közönségünknek s 
amint arról a múltban meggyőződtünk, e tekintet
ben panasz alig is merülhetett föl. Az elmúlt évben 
különösen a Jakabhegy, Abaliget s a püspöki erdők 
átjelzései lettek újból javítva. Mivel azonban az erdei 
üzemterv szerint évenként más és más erdőrészletek 
kerülnek irtás és vágás alá, mikor is az utjelzések egy 
része is áldozatul esik, — megtörténhetik, hogy a jel
zések hiányosakká válnak; épen azért arra kérjük t.. 
tagtársainkat, hogy az észlelt hiányokat velünk közölni 
szíveskedjenek, mert csak is igy gondoskodhatunk azok
nak javításáról.

Ezek voltak m. t. k. múlt évi működésűnknek 
főbb mozzanatai, inig a jövő évre az előbb említett 
Összekötő ut kiépítése és nyugvó padokkal való ellá
tása fogja az előirányzott legfőbb munkát képezni. Meg
ragadjuk itt az alkalmat tagtársainkhoz intézendő ama 
kérelmünk előterjesztésére, hogy az egyesület munkás
ságának körébe vágó indítványaikat, javaslataikat, óhaj
tásaikat közöljék a választmánynyal akár hivatalos fel 
szolalásban, akár magánúton, hogy azokról a választ- 
mány tudomást vehessen s ezen óhajtásokat teljesíthesse. 
Legjobb alkalom erre az évi közgyűlés, hol mindé i 
tag indítványt tehet (figyelemmel az alapszabályok 16. 
§-ára. mely szerint az 3 nappal előbb a titkárnak Írás
ban bejelentendő). Az ily módon való közös munkál

4
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kodásnak sok szép eszme megvalósithatása lenne az 
eredménye.

Hogy városunk lakosaiban a turistaság nemes 
sportja iránti érzék évröl-évre mélyebb gyökeret ver, 
annak tanúbizonysága az egyes kiránduló helyeken el
helyezett vendégkönyvek bejegyzési rovata. így a Ja- 
kabhegyen a f. évben is közel 600 nevet találunk, de 
tekintve azt, hogy nem mindenki írja be nevét, bizton 
többre tehetjük azok számát, a kik az I s t v á n - ki
látóbó1 élvezték azt a pazar képet, melyet várme
gyénk hegyvilága a környező síkság változatosságával 
nyújt, A látogatók között találunk Budapestről, Erdély
ből, Bécsből, Trencsénböl, Veszprém-, Vas-, Sopron-. 
Bihar-, Mármaros-, Csongrád- és szomszédos megyék
ből itt járt turistákat is. Abaligeten, hol megyénk egy 
természeti ritkasága: a cseppkőbarlang húzódik el hosz- 
szan a föld mélyében, 177 látogató vezette be nevét 
ott elhelyezett könyvünkbe, kik közölt budapestiek, fiu
meiek, szlavóniaiak, ausztriaiak is voltak s távolabbi 
megyéi: turistái is bejárták a barlang rejtelmes folyo
sóit. A zengői kilátótornyot is többen keresték föl, a 
Kardos-uton pedig nap nap után a sétálók százai for
dultak meg.

Idegenek is gyakran járták be szép hegyeinket s 
úgy a vidék szelíd bája, mint egyesületünk munkás
sága fölölti elismerésüknek a legmelegebb szavakban 
adtak kifejezést.

Tagtársaink a közeli vidéken tett kirándulásokon 
kívül távolabbi helyeket is fölkerestek s a nyár folya
mán hazánk szebb pontjain s a külföldnek turistái 
tekintetben érdekesebb részein is meghordozták egye
sületünk jelvényét. Az osztrák tartományok hóval 
födött bérczei, Svajcz glecscservilága, a Rajna vidéke, 
s Isztria barlangjai is látlak M. E. tagokat, kik az 
Al-Dunán is megfordultak s Bosznia-Herczegovina bér
czei közt is tettek kirándulásokat.

A turista szellem ápolása és a nevezetesebb bel
es külföldi turista mozgalmak ismertetése czéljából a 
„PécsiNapló*  titkárunk rendelkezésére bocsátotta hasáb
jait, hol hetenkint egy külön rovatban számoltunk be



51

az érdekesebb turista hírekről a tagtársaknak. Köszö
netét mondunk a Pécsi Napló szerkesztőjének, ki a 
..Turistaság“ cz. rovat állandósításával czdijaink elérésé
ben hathatósan támogatott.

Anyagi támogatásban részesített bennünket a. 
, Pécsi Takarékpénztár“, mely a f. évben is 50 frtot 
adományozott egyesületünk pénztárának, a miért ez 
úton is kifejezzük az egyesület őszinte köszönetéi. 
Epén igy köszönettel tartozunk Schönherr Mihály 
urnák is, a ki hivatalos helyiségünket díjtalanul engedte 
ál és az egész helyi sajtónak, mely törekvéseinket 
mindig hathatósan támogatta.

Kedvezményt nyújtottak még a tagtársaknak 
Antal Gyula, Erreth János és Göbel Kálmán gyógy
szerész urak, kik gyógyszereknél 20%-ot engedélyeztek 
és Hamedli Gyula ur, ki amateur fényképész tagtár
sainknak laboratóriumát mindig készséggel engedte ál 
használatra. Fogadják mindannyian hálás köszönetünket.

Egyesületünkbe a f. évben 81 uj tag lépett be és 
pedig 1 örökös 2 alapitó és 78 rendes ; kilépett, illetőleg 
eltávozott és elhalt 40 tagtárs s igy a szaporulat 41 
A tagtársak számának gyarapodása növeli az egyesület 
anyagi erejét s módot nyújt a választmánynak arra, 
hogy nagyobb és többirányú tevékenységet fejtsen ki. 
Epén azért óhajtandó lenne, hogy laptársaink a tag
gyűjtés terén egy kis tevékenységet fejtenének ki. hisz 
ha mindenki csak egy tagot gyűjtene ismerősei köré
ben. akkor az egyesület megkétszereződött anyagi ere
jével sokkal többre volna képes.

E helyen akarunk megemlékezni azon ltgtársaink- 
ról, kikel a f. évben elvesztettünk s akik nemes törek
véseinktől pártfogásukat soha nem vonták meg. Elhunyt 
tagtársaink a következők: Siskovich Tamás, Csendes 
Alajos. Mazaly Ignácz, Bész Gyula, dr. Daempf Sándor, 
Höffler Paula, Lauber Rezső. Reizner Teréz Gianone 
Sándor, Szelmann Győző és Szekrényessy Béla. Áldás 
és béke lebegjen hamvaik fölött!

Könyvtárunk a f. évben csak a túristaegyletek 
kiadványainak egy részével s Baranyamegye monográ
fiájával szaporodott, mely utóbbit a megye alispánja

4*  



küldötte az egyesület könyvtára részére. Fogadja érte 
köszönetünket. Hálásan emlékezünk meg e helyen a 
„Magyar Tanítók Turista Egyesületé-ről is, mely hi
vatalos lapját a „Turista Közlöny“ m. é. folyamát 
ajándékozta könyvtárunknak.

Méltó örömöt keltett az egyesület tagjaiban vá
lasztmányunk egy lelkes tagjának, városunk egy érde
mes fiának, Kindl Józsefnek, a legmagasabb helyről jött 
kitüntetése. Az ö munkássága a közügyek és társadalmi 
mozgalmak terén, a saját lelkiismeretében nyert meg
nyugvás mellett a trón zsámolyánál is méltánylásra 
talált s mindannyiunk lelkében fakad gyökere ama meg
győződésnek, hogy a királyi kitüntetés ö benne a leg
nemesebb férfiak egyikét érte. Adja Isten, hogy a ko
ronás Király által keblére tűzött lovagkeresztet, polgári 
erényeinek eme legszebb jutalmát, munkás életének 
még sok hátralevő évén át ügyszeretete és ereje tel
jességében még sokáig viselhesse.

Ezekben adunk számot m. t k. az elmúlt év 
eseményeiről. Nyugodt lelkiismerettel zárhatjuk le az 
év történetét, mert úgy érezzük, hogy kötelességeink 
teljesítésében mindenkor az egyesület lobogójára irt 
nemes eszmék vezérellek s mert elmondhatjuk, hogy 
mindent megtettünk ezen eszmék megvalósítása ér
dekében.

Isten áldása lebegjen az egyesület további mun
kálkodásán !
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A MECSEK-EGYESÜLET KÖNYV
TÁRÁNAK JEGYZÉKE.

Turisták Lapja 1889—1898 évfolyamok.
Turista Közlöny 1895—1898 „
Magyar Kárpát Egyesület évkönyvei 1880, 1881,.

1885 - 1898 évekről.
Erdély 1892—1898 évfolyamai
Mittheilungen des D. u. Ö. A. 1893—1895, 1897,. 

1898 évfolyamok.
Zeitschrift des D. u. Ö. A. 1891,1894,1897,1898. évekről.. 
Dr. Bankó Vilmos: Erdélyrészi fürdők.
Dr. Ágh Timót: Emléklapok Pécs város múltjából és. 

jelenjéből.
Kandia Kabos: Bene vára a Mátrában.

, ., Aha Samu király.
Várady Ferencz: Baranyamegye múltja és jelenje.
Dr. Posewitz Tivadar: A Kárpát Egyesület története. 

„ „A M. K. E. és a Magas Tátra
1894-ben.

Dénes Ferencz: A M. K. E. alapítása fejlődése és 
működése.

Dénes Ferencz: Tájékoztató a Kárpátvidéken utazók, 
számára.

Mihalik József: A csorbái tó.
Kiss József: Pécs és vidékének kalauza.

, Aldunai emlékeimből.
. , Turistaság és a Mecsek Egyesület.
, „ Turistáskodás kerékpáron.

Juhász László: Baranyamegye és Pécs város régészete 
Véber Antal: Délvidéki Kárpát Egylet kalauza.
Erdélyi Károly: Wegweiser durch Südungarn.
Diák turisták útikönyve.
Fiihrer durch Temesvár.
Fiihrer durch Herkulesbad.
Budapesti turista térkép.
Vasvármegye turista térképe.
A Mecsek hegyláncz turista térképe.
A Mecsek hegyláncz nagyméretű térképe.



A MECSEK EGYESÜLETTISZTIKARA ÉS TAGJAINAK NÉVSORA
Elnök:

Kardos Kálmán, Pécsvárad országgy. képviselője.

Alelnökök :
Bánffay Simon, ki, tanácsos, közjegyző és Zsolnay Vilmos gyáros.

Igazgató:
Vaszary Gyula, rendőrfő

kapitány.

Pénztáros:
Mayer Károly, pénzintézeti 

tisztviselő.

Titkár:
Kiss József, főreáliskolai tanár

Mérnök
állása betöltetlen.

Választmány :
Dr. Ágh Timót, főgymnásiumi 

tanár,
Balogh Károly kir. táblai 

tanácselnök,
Dr. Czirer Elek, Pécs szab. 

Kir. város főorvosa,
Dischka Győző kir. főreálisk. 

igazgató,
Eibach Emil, takarékpénztári 

főkönyvelő,
Fekete Mikály, Pécs szab. kir. 

város főügyésze,
Girtl Vincze, kápt. erdőmester, 
Haksch Lajos, lapszerkesztő.
Halász Géza áll. erdőfeliigy., 
Herbert János, városi tanácsos, 
Hinka László,püsp.jogtanácsos, 
Inczédy Dénes, főgymn. igazg., 
Kindl József, segélyegyl. vezér

igazgató,
Kovácsffy Kálmán, áll. főmér , 
Koszits Kamill megy, főjegyző, 
Lakits Gyula, műépítész,

Lechner Antal, takarékpénztári 
vezérigazgató.

Lenkei Lajos, lapszerkesztő, 
Majorossy Imre, Pécs szab. kir.

város polgármestere, 
Matyasovszky Jakab, geológus, 
Dr, Mendl Alajos, Baranyavár-

megye főorvosa, 
Nagy Jenő, megyei főügyész, 
Németh Béla, ügyvéd, 
Németh Gyula, ügyvéd, 
Dr. Nick Alajos, ügyvéd, 
Pleininger Ferencz ügyvéd, 
Reeh György, rendőrkapitány. 
Schapringer Gusztáv, bankár. 
Sey László, ny. megyei árva

széki elnök, kir. tanácsos, 
Stern Károly, ügyvéd, 
Suha Rezső, városi erdőmest, 
Szeifritz Antal, borkereskedő,

keresk. tanácsos, 
Szeifritz István, kanonok, 
Szigriszt Lajos, segélyegyleti 

pénztáros,
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Dr. Szilvek Lajos, thcol. tanár, 
Szuly János, ügyvéd, 
Trixler Károly, Baranyavárm.

alispánja.

Bánffay Simon
Brázay Kálmán (Budapest) 
Cackovic Milivoj (Temesvár) 
Dr. Dulánszky Nándor (megh ) 

5 Förster Béla (meghalt)
Hetyey Sámuel
Kardos Kálmán
Nemzeti Casino
Gr. Pallavicini Majláth Etel

Örökös tagok:

Várady Ferenc/, lapszerkesztő, 
Wcnk Ferencz, püspöki erdő

mester,
Zalay Mihály, főgymn. tanár,

10 Pécsi takarékpénztár 
Schapringer Gusztáv 
Schapringer Mór (.meghalt 
Dr. Schtvarz Frigyes 
Stern Károly

¡5 Szauter Gusztáv 
Szigriszt Lajos 
Walter Antal.

Alt és Bőhm
Angszter József
Dr. Baranyai Béla 
Dellimanich István

5 Dischka Győző 
Dulánszky Adolf 
Eisner Dóczi
Erreth Antal (meghalt) 
Erreth János

10 Erreth János
Errett Kálmán 
Dr. Erreth Lajos
Dr. Feszti Károly (meghalt) 
Glatt Ignácz

15 Hinka László 
Höffler Jakab 
Höffler N. János 
Dr. Käufer Mór 
Kindl József

20 Dr. Kiss Emil (Dárda) 
Dr. Koharits Károly (meghalt) 
Krasznay Mihály
Dr. Krasznay Miklós 
Krausz Béni

25 Lechner Gyula (meghalt) 
Littke József

Alapító tagok :
Dr. Mendl Lajos 
Mendl Lajosné 
Nagy Jenő

30 Dr. Nick Alajos 
Dr. Pauncz Lipót 
Pintér József (meghalt) 
Póth Vilmos 
Pozsgay József

35 Rothmüller Károly 
Dr. Schaurek Bódog 
Gr. Snhmidegg K -né 
Siskovich Tamás (meghalt) 
Skála Venczel

40 Spitzcr Lajos 
Strasser Henrik (Nosztány) 
Szeifritz István 
Szil)’ László
Szláby Ferencz (meghalt'

45 Szuly János 
Vaszary Gyula 
Wiesner Rajmár 
Zsinkó István (meghalt) 
Zsolnay Imre

50 Zsolnay Miklós 
Zsolnay Vilmos

Rendes tagok :
Abaligeten :

Bitó Imre
Rák Imre

Budapesten:
Dr. Békeffy Rémig
Nöthling Vilmos

Dárdán :
5 Bihari Benő

Dr Narancsik Károly
Stenge Fetencz

Eszéken :
Reich Sándor
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Kátoly pusztán:
Czirer József

Kisteleden:
10 Országh Lajos

Kolozsvárt:
Dr. Lukács Adolf

Pécsett:
Dr. Ágh Tiniét
Andretzky Ernő 
Angyal Béla

15 Angyal Pál
Antuni Gusztáv
Árady Géza
Arnhold Nándor
Auguszt Fcrencz

20 Augusztinovits József 
Asztalos József 
Asztalos Nándor 
Dr. Áronffy Rókus 
Árvai Adolf

25 Babics Mihály 
Dr. Bahula József 
Balogh Karolj’ 
Bartosságh Józsa 
Bauer Zoltán

30 Becher Ferencz 
Beck Gyula 
Bedő Ferencz 
ifj. Bedő Imre 
Bedö Károly

35 Benczenleitner Sándor 
Benczenleitner József 
Benyovszky Manó 
Berecz József 
özv. Berecz Károlyié

40 Beretvás Sándor 
Bitter Illés 
Blancz József 
Blaskovits István 
Blauhorn Izidor

45 Bócz Alajos 
Dr. Bodó Aladár 
Bogyay Pongrácz 
Dr. Bokor Emil 
Dr. Bors Emil

50 Bőbei Ferencz 
Bőhm C. F. 
Bőhm Manó

Braun Ármin
Breining Leontin

55 Dr. Breuer József 
Bubreg Nándor 
Buday Béla 
Buday Dezső 
Budics György

60 Bulti József 
Buzássy Ábel 
Chinorányi Géza 
Csarsch Jenő 
Cserta Vincze

65 Cséfay Flórián 
Csigó János 
Csukás Zoltán 
Cziglányi Béla 
Dr. Czirer Elek

70 Czirer József 
Czvetkovics Gyula 
Czvingler Ferencz 
Daempf Imre 
Dr. Darányi Ferencz

75 Dr. Daróczy Aladár 
Dekleva Ignácz 
Denk Lajos 
Deutsch Ádám 
Dr. Deutsch Antal

80 Dinesz György 
Dischka János 
Dr. Dobszay Antal 
Dollinger András 
Dómján Izidor

85 Donnevall János 
Döbrőssj’ Alajos 
Dőry István 
Dragonescu Döme 
Duka Achill

90 Dulánszky Lajos
Eger Zsigmond
Egry József 
Ehrenletzberger Gyula 
Eibach Emil

95 Eiscnhut Antal 
Eisenhut Jenő 
Eizer János 
Eizer Jánosné 
Eizner József

100 Eckhardt Antal 
Engel Gyula 
Engel Mihálj’
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Engeszer Miklós 
Eötvös Gusztáv

105 ifj. Eötvös Gusztáv 
Erdőssy Lajos 
Falvi Ignáoz 
Farkas Gyula 
Fehérváry Sándor

110 Fekete Mihály 
Dr. Ferenczy László 
Dr. Fent Ferencz 
Fent Lajos 
Fischer Ferencz

115 Dr. Fodor Ignácz 
Dr. Folly Hugó 
Forray Iván 
Forray Valér 
Dr. Friedl Károly

120 Dr. Frühmond Imre 
Fuchs Ádám 
Futyma Sarolta 
Füchsl Arnold 
Fiichsl Gizella

125 Dr. Fürst Győző 
ifj. Fürst Gyula 
Fürst Lipót 
Gaiger Dezső 
Gallovits János

130 Gantner Fcrencz 
Gebhardt Ferencz 
German Ferencz 
özv. Gianonc Anna 
Gianone Virgil

135 Girardi József 
Góbel Kálmán 
Gryneusz György 
özv. Grünhut Iguáczné 
Günsberger Gyula

140 Giinsberger Lajos 
Gyikos Péter 
Gyimóthy Gyula 
özv. Gyötkő Ferenczné 
Haas József

145 Hainess Károly 
Haksch Emilia 
Haksch Lajos 
Halász Géza 
Hamedli Gyula

150 Hamerli Imre 
Hamerli Islván 
Hankó Gyula

Hanny Gábor 
Hanuy Ferencz

155 Hardy Sándor 
Haiti Ferencz 
Hartl Gyula 
Hegedűs Imre 
Hekinger István

160 Hcrbcrt János 
Herdlein Lajos 
Hillebrand Ferencz 
Hippmann Károly 
Hirn Lajos

165 Hirschfeld Sámuel 
Hofbauer József 
Hoffmann Ferencz 
Hoffmann Lajos 
Horváth Antal

170 Horváth Dávid 
Horváth Géza 
Hoser Arntin 
Hölbling Viktor 
Hradek Károly

175 Huziák István 
Igalics Rádó 
Dr. Igaz Béla 
Inczcdy Dénes 
Jankovics József

180 Jánosik Béla 
Janovszky Hugó 
Dr. Jellasich István 
Dr. Jellasich Lajos 
Jeszenszky Lajos

185 Dr. Jobszt László 
Dr. Johann Béla 
Jusztus Mihály 
Jusztus Miksa 
Kaffan József

190 Kammerer Ferencz 
Kann Ignácz 
Kann Ignáczné 
D . Kaufer Jenő 
Kaufmann Lajos

195 Kaufmann Mátyás 
Kaufmann Nándor 
Dr. Kálmán Miksa 
Károly Ignácz 
Kelemen László

200 Keesz Károly
Dr. Kelemen Mihály 
Dr. Kelemen Mózes
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Kellcr István
Dr. Kenessey Aladár 

205 Kengl Gusztáv
Kerbolt Ferencz 
Kercse Miklós 
Keszler Sándor
Dr. Késmárky István 

210 Kész István
Kisasszondy Géza
Kiss József
Kiss Zsigmond 
Kleidorffer Ferencz

215 Klein István
Klein Jakab
Klein Károly 
Klekner Alajos 
Klingenberg Jakab 

220 Klobucsár Mih ily
Knapp József 
Koharits N. János 
Koharits Jánosáé 
Komocsy István 

225 Konkoly Ágoston
Koszér János
Dr. Koszits Ákos 
Koszits Kamill 
Koszter Károly

230 Kosztka György
Kovács Antal 
Kovácsffy Kálmán 
Kovácsics J.
Dr. Krasznay Jenő 

235 Dr. Krausz Jenő
Krautszak János 
Krauze Aurél
Krauze Ignácz
Krauze Irma

240 Krászonyi Ferencz 
Kremling Károly 
Kristóf József 
Kubinyi Sándor 
Kühlburger Miklós

245 Ladányi Sándor
Lakits Ferencz
Lakits Gyula
Dr. Lammer Károly
Lang Jakab

250 Laschober Tofor 
Lauber Dezső 
Dr. Lauber Rezső

Lechner Antal
Lechner Gyula

255 Dr. Lechner János 
Lechner Viktor 
Lederer Ferencz 
Leitner Nándor 
Légár Hugó

260 Leksza Károly 
Lenkei Lajos 
Leviczky Gyula 
Dr. Lieber György 
Likl János

265 Ludvig Károly
Dr. Lőwy Ignácz
Dr. Loewy Lipót 
Lukrics István 
Madarász Béla

270 Dr. Madarász István 
Magdics Gáspár
M. T.-E vasm. osztálya- 
Majorossy Imre
Maleter László

275 Maleter Rudolf
Dr. Marjovszki J.
Marx József
Marx Nándor 
Marxreiter Győző

280 Matyasovszky Jakab 
Mautner Mór 
Mayer Károly 
Mestrics Imre 
Mestrics Jenő

285 Mihailovics Emil 
Mihályffy Árpád 
Mihalovics Antal 
Mike Géza 
Dr. Miltényi Miklós

290 Dr. Mócs Szaniszló
Dr. Módly Béla
Molnár János
Muldini Károly 
Mussong Vincze

305 Dr. Mutschenbacher V... 
Muttnyánszky Béla 
Dr. Müller János 
Müllherr Ferencz 
Münz Jenő

300 Dr. Nagy Benjámin 
Naschitz Adolf 
Nemes Tivadar
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NenJvich Andor 
Neuberg Adolf 

305 Neumann Ignácz
Neumann Soma 
Neusinger Fülöp 
Nédler Lajos 
Németh Béla

310 Németh Gyula 
Németh József 
Németh József 
Némethy József 
Nikkl Béla

315 Notter Jenő 
Nyers Angyalka 
Nyitrai Andor 
Oberhammer Antal 
Obermayer Géza

 320 Obláth Adolf 
Ollé Istvánná 
Opris Pétcr 
Orczán Sándor 
Oroszy Sándor

325 Oszvalt Ferencz 
Öertzen Gusztáv 
Parragh Antal 
Pataky Vilmos 
Paulay Ödön

330 Paunz Gábor 
Pazsitzky József 
Peitler Imre 
Dr. Perls Ármin 
Péter Ferencz

335 Péter János 
Philipovics József 
Piacsek Virgil 
Piacsek Gyula 
Dr. Pick Ignácz

340 Pikler József 
Pintér Ferencz 
Pintér Józsefné 
ifj. Piribauer János 
Pleininger Ferencz

345 Plichta Ferencz 
Pollák Soma 
Porgesz Bél i 
Dr. Porgesz Miksa 
Poszek Vilmos 

•350 Pracser Albert 
Prager János 
Preusz Adolf

Ptaczek Viktor
Puszt József

355 Raab Gábor 
Rappay Ignácz 
Rapun Aladár 
Rath Mátyás 
Rathmann Román

360 Ratkovics Károly 
Rauch János 
Razgha Gyula 
Reberics Imre 
Reeh Aladár

365 Dr. Reeh Dezső 
Reeh György 
Regelsberg Hugó 
Reif Lajos 
Reinfeld Imre

370 Remes Ferencz
Rencz Béla 
Repics Vincze 
Requinyi Géza 
Resch János

375 Ribay Antal
Ribás János
Romaisz Imre 
Rock Gyula
Rözgn István

380 Rudolf János 
Ruh Ernő 
Ruepprecht István 
Ruepprecht Náudor 
Saághy Ferenez

385 Salamon József 
Sável Kálmán 
Schabhüttl Hugó 
Schlauch Imre 
Schlesinger Mór

390 Dr. Schmidt Antal 
Schmitz Soma 
Schneckenberger Julcsa 
Schneider István 
Schober István

395 Scholz Antal 
Scholz Gyula 
Schönwald Imre 
Schulz Ferencz 
Schwabach Róza

400 Schwabach Zsigmond 
Schwarcz Zsigmond 
Sebesy Ede
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Dr. Sceh Károly
Sey László

405 Simacsek Alajos 
Simon Béla 
Simon János 
Siptár Lajos 
Dr. Sonnewend Fr.

410 Soóstó Gyula 
Spiesz János 
Spitzer Béni 
Spitzer Jakab 
Dr. Stein Henrik

415 Dr. Stein Lajos 
Strausz Béla 
Strausser József 
Streicher Lajos 
Szakváry Emil

420 Szebényi Simon 
Szegedy Fülöp 
Szeibert Fülöp 
Szeifricz Antal 
Dr. Szekrényessy F.

425 Dr. Székely Ede 
Szentpály Gyula 
Sziebert Nándor 
Szigriszt Ferencz 
Szigriszt Ferenczné

430 Szigriszt Lajosné 
Dr. Szilasi Zsigmond 
Dr. Szilvek Lajos 
Szinkovics Károly 
Szlezák Vitus

435 Szvacsek Mihály 
Taizs József 
Tauszig Ármin 
Tauszig Zsigmond 
Ternovszky Alajos

440 Thurn Emil 
Tiefenbacher Nándor 
Tomanek Adolf 
Dr Toldj' Béla 
Dr. Tolnay Géza

445 Dr. Tolnay Vilmos 
Tóth Kálmán 
Tőttőssy Béla 
Trixler Aladár 
Trixler Károly

450 Dr. Trixier Rezső 
Dr. Tróber Aladár 
Ujváry Miklós

Ullmann M. Károly 
Vaczes Miklós

455 Valentin Ottó
Vaniss Sándor 
Varga N. István 
Várady Ferencz 
Dr. Vessée Manó

460 Visnya Aladár 
Visnya Ernő 
Vörös Mihály 
Dr. Vörös Nándor . 
Wachaucr Károly

465 Wajdies Gyula 
Walla Ferencz 
Weidinger Viktor 
Weiller N. János 
Weiss Kálmán

470 Weiss Mór 
Wertheimer Jakab 
Werner Ottó 
Wicha József 
Windisch Gyula

475 Wittmayer János 
Wolf Miksa 
Woleszky Károly 
Dr. Wurster József 
Zalay Mihály

480 Zavaros Péter 
Zeisz József 
Zelmsz Gyula 
Dr. Zöld Sándor 
Zsabokrszky Ferencz

485 ifj. Zsabokrszky F. 
Zsiga László 
Zsilinszky Lajos 
Zsolnay György

Prágában:
Reeh Hermin

Sásdon:
490 Borsitzky Imre

Siklóson :
Dr. Darázsy Ödön 
Pakuszi Gyula 
Dr. Schlesinger Ernő 
Szivér István

49b Vlsy Pál
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Szabolcson:
Glanzer Gyula
Glanzer Gyuláné
Handwerk Ferencz

Összesen 17 örökös, 51 
alapitó és 498 rendes tag.

Elhaltak :
Bész Gyula

Csendes Alajos 
Dr. Dampf Sándor 
Gianone Sándor 
Höffler Paula
Lauber Rezső 
Mazaly Ignácz 
Reizner Terez 
Siskovich Tamás 
Szekrényessy Béla 
Szelman Győző
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Kivonat az erdőtörvényről szóló 1879. 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 (I. 109. §.) 

A ki tüzet rak. minden esetben tartozik azt tá
vozása 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 erdöégést 
vesz észre, vagy annak tudomására jut, tartozik azt 
az útjába eső legelső ház lakosainak tudtára adni stb.

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

73. §. Ha az okozott kár összege 30 forintot felül 
nem halad, a cselekmény a büntetőtörvényköny értelmé- 
benvétséget, illetőleg bűntettet képez.

75. §. Erdei kihágás miatt pénzbüntetés s min- 
denik kihágásért valamint a kihágást elkövetett min-

 denik személyre nézve, külön tételben állapítandó meg. 
 34. §. A családtagok, a gyámság és gondnokság
alatt álló egyének, a cselédek, az iparostanonczok és 
a gyári munkások által elkövetett erdei kihágások

 eseteiben az értéknek, a károknak és a költségeknek 
megtéritésére nézve a családfők, a gyámok és gond- 
nokok, a gazdák s illetőleg az iparosok és gyárosok 
s felelősséggel tartoznak azon esetben, ha a köteles- 

ségszerüfelügyeleti jog gyakorlását elmulasztották. 
Ezenesetben utóbb nevezettek az érték, kár és költ- 

ségek megtérítésében a lettessel együtt — viszkereseti 
joguk épségben tartása mellett — elmarasztalandók.

„155. §. A ki élőfát le- vagy bevágás, megfúrás, 
gyürüzés jelzés, lehámozás, fürészelés, a gyökerek 
feltakarása gyantanyilások fel- vagy továbbszakitása

 vagy bármi más módon megrongál, az okozott k ár 



64

megtérítésén felül 15 írtig terjedhető pénzbüntetéssé 
büntetendő.

Ki pedig az élöfa galyát vagy ágát letöri, levágj-', 
megvagdalja vagy a fát más hasonló módon megron
gálja, az egész élőfa értékének egytizedrészétől annak 
egész értékéig terjedhető kárpótlást tartozik fizetni s 
azonfelül 10 írtig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

109. §. Két forinttól húsz forintig terjedhető pénz
büntetéssel büntettetik: 1. a ki a 9. §. határoz Hiányai
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 kikerüléséi e szük
séges és a létezett viszonyok közt eszközölhetövé 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 utal tör vagy 
hat évesnél fiatalabb utánnövések közt jár. ölven 
krajczártól 20 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 ismerletélével, 128 oldal, számos 
képpel. Bolti ára 2 korona. A M. E. tagjai részére a 
titkárnál 1 korona.

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

urak készpénzbevásárlásnál 20% kedvezményt adnak.
2. Hamedli Gyula fényképész úr a fényképészettel 

foglalkozó tagtársaknak szívesen szolgál felvilágosítás
sal, laboratóriumát pedig díjtalanul rendelkezésükre 
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 határozati.
3 Ő Exellentiájának 1892. május 22-én kelt 1599/1892. sz. 

engedélye.
8 A széke egyházi javak kormányzója Ő nagyságának 1892. 

február 27 én kelt álirata.

Egyéb tudnivalók.
Az egyesületet illető levelezések és írásbeli meg

keresések a titkár czimérc (Király-uteza 37. szám) iu- 
tézendök, a pénzküldemények pedig a pénztároshoz 
küldendők.

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

Az egyesület helyisége Nádor szálloda 11. szám 
alatt van.

Kérelem.
Kérjük t. tagtársainkat, hogy erdei sétáik alkal

mával az utakról — különösen a fiatal ültetések kö
zölt — le nc térjenek.
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Mecsek Egyesületi tagságra.

Örökös tagdíj egyszer s mindenkorra 100 kor.
Alapitó 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 ívet 
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
fontos lak-
czim (utcza

házszám

Örökös-, ala
pító-, rendes
vagy pártoló

tag

1

2

3

4

5

8

7
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