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Zsolnay Vilmos.
(1828—1900)

Pótolhatatlan veszteség érte a jelen év tavaszán 
a magyar kerámiái műipart s vele együtt az egész 
művelt világ iparát; elvesztette a nagy keramikust, 
az agyagművészt, szakmájának utolérhetetlen atya
mesterét: Zsolnay Vilmost.

A veszteséget első sorban mi pécsiek érezzük, 
mert Zsolnay Vilmos, a közszeretetben állott, általá
nosan ismert „Öreg ur" minden nagysága mellett 
teljesen a miénk maradt, a mi feledhetetlen díszpol
gárunk, ki soha sem vágyott határainkon kivül bol
dogulni s idegen babérok után törekedni. Magyar 
maradt testestől-lelkestől s mint ilyen, teljes életében 
azon fáradozott, hogy a magyar kerámiai műipart 
diadalra juttassa. Bátran mondhatjuk, hogy az ő ál
dásos munkálkodása szerezte meg a nevet és az el
ismerést a magyar iparnak és az ö gyára tette váro
sunkat első sorban is produktív várossá.

A nemzetközi iparművészet, történetében piros 
betűkkel kellett beirni Zsolnay Vilmos nevét abba 
az üres rubrikába, mely egészen az ő koráig a ma
gyar iparművészet helyén kitöltetlen maradt. Zsolnay 
Vilmos teremtette meg úgyszólván a művészi magyar 
ipart; a világ előtt a magyar kerámia legutóbb az ő 
nevével kezdődik. Zsolnay a haladás utján oly gyor
san tört fölfelé, hogy egyhamar utolérte, majd hatá
rozottan elhagyta a legkiválóbb produktív nemzetek 
fokonkint fejlődő kerámiáját.

A magyar iparművészet, mondhatni a bécsi 
1873-ik évi világkiállításig, Zsolnay első feltűnéséig 
váratott magára, mely kiállításon Zsolnay mindjárt 
Ő Felsége által a Ferencz József-rend lovagkereszt
jével lett kitüntetve. Ez a siker akkor egyúttal a 
magyar ipar első és igazi sikerét jelentette, a mely 
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a magyar iparosoknak megadta a kedvet a törekvésre, 
a további munkálkodásra. 1876-ban már teljes lett a 
diadal. A magyar iparművészet felé fordult egyszerre 
a közfigyelem: Zsolnay vitte el a párizsi nagy világki
állítás aranyérmét (Grand Prix) és a franczia kor
mány egyúttal a Becsület-rend adományozásával tün
tette ki.

Pedig ez a nagy siker csak a porcellán-tűz hő
fokban égetett, ivoire alapszínű kemény fayence dísz
edények diadala volt, miknek ragyogó zománcát az 
eosin, a szinköltészet pompája még akkor nem múlta 
felül; a pécsi gyár már is Tiffany, a meisseni kirá
lyi gyár, a dániai gyárak stb. mellé került.

A magyar ipar innét túl szakított a régi álta
lános renaissance, barock és rokoko Ízléssel, a nyu- 
goti befolyással; megizmosodott, megelevenedett és 
főleg magyarrá lett. Es ennek a magyar renaisance- 
nak a létrehozója első sorban is Zsolnay volt, ki mű
vészi iparunknak feje maradt utolsó lehelletéig és 
ezután is az ő gyártmányai, mik még halála után 
sem akarnak ismerni megállási tetőfokot, hirdetni 
fogják örökké az ő nevét és vele együtt a magyar 
ipar dicsőségét.

Zsolnay Vilmos életrajzi adatait különben rö
viden a következőkben adjuk:

Zsolnay Vilmos Pécsett 1828. ápril 19-én szü
letett. Szülei előkelő pécsi kereskedők voltak, kik 
fiukat is a kereskedői pályára szánták. De az ifjú 
Zsolnaynak a festészethez volt inkább kedve és igy 
került Bécsbe, majd Prágába, hol teknológiai kursust 
hallgatott. Ebből az időből több festményt őriz a csa
lád. másolatot, természet utáni studiumot, tájképet, 
arczképet stb., miket az ifjú Zsolnay nagy előszere
tettel és szorgalommal festett. Tanulmányait azonban 
a szülök hazahívására abba kellett egy időre hagynia, 
1848-ban újra atyja mellett találjuk őt. Vállalkozó 
szelleme ekkor már nyilvánulni kezdett; vasútépítés, 
szénbánya vállalatokba fogott, majd 1862-ben Ignácz 
bátyjától átvette azt a kis terrakotta műhelyt és tég



lavetőt, mely a mai világhírű nagy Zsolnay gyárnak 
az alapját vetette meg. A hatvanas évek vége felé 
már mint keramikust az ország különféle kiállításain 
edényekkel és használati czikkekkel szerepelve ta
láljuk, ki rohamosan haladva, meg nem állt az 1873-ik 
évi nagy diadalig, hogy aztán minden tudását, erejét 
és vagyonát egybevetve tovább menjen kitűzött czélja 
felé. A már említett 1878-ik év meg is hozta a maga 
gyümölcsét, mely ambícióját tovább sarkalva, uj dol
gok előállítását eredményezte. A kő gyurma-csövek, 
keramit lapok, falburkoló lemezek, építési czikkek, 
terrakotta, majolika, majd pyrogranitból készült gyárt
mányok, kályhák, kandallók, porcellán-czikkek egy
másután hagyták el a gyárat. Főleg a pyrogranit az, 
mely a külföld nagy elismerését is kivívta; de nagy 
érdeme Zsolnaynak a porczellán-czikkek hazai nyers 
agyagból való előállítása is; elektroteknikai porczel- 
lán gyártmányaival ma is a pécsi gyár látja el az 
ország teljes szükségletét, a külföldre való kivitelt 
nem is említve.

Legfőbb érdeme azonban Zsolnaynak az eosin, 
az a ragyogós, fémfényü, szivárvány színekkel biró 
szin-teknika, melyet Wartha Vince egyetemi tanár 
fölajánlása folytán alkalmazott s mely teknikával 
valósággal meglepte a világot. Az eosin dísz-edények 
és tárgyak csodálatos szépségét, azoknak bájos, lágy 
színharmóniáját, a sziliek sokszínű selymes fényét és 
előkelő pompáját utolérhetetlennek nyilvánították a 
világ minden szakértői és azok becsét a nemes fé
mek értéke mellé sorozzák.

Az idei nagy párizsi világkiállítás fényes sike
rét azonban már nem érhette meg. Alkotási vágyá
nak tetőfokán, munkakedvének végső megnyilatko
zásai közben, az eosin jövő sorsáról álmodozva kellett 
meghalnia jelen 1900. év márczius 23-án. Temetése 
óriási részvét mellett ment végbe, mert hisz nemcsak 
mi pécsiek és Magyarország vesztettük el őt, hanem 
az egész művelt világ művészi kerámia-ipara.

Zsolnay Vilmost a már jelzett kitüntetéseken 
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kívül Ő Felsége a király az 1885. évi orsz. kiállítás 
alkalmával a III. oszt, vaskorona-renddel, az 1896. 
évi milleniumi kiállítás alkalmával pedig a Ferencz 
József-rend kontour keresztjével tüntette ki; azon
kívül a török szultántól Medjidje-rendet, a belga 
királytól pedig Lipót-rendet kapott.

Zsolnay Vilmos a közéletben is tevékeny részt 
vett; több egyesületnek volt tagja és mint embert, 
Pécs város közönsége könnyezve kisérte utolsó útjára. 
A pótolhatatlan veszteséget érzi a „Mecsek Egyesület“ 
is, melynek megalapításától kezdve élete végéig buzgó, 
tevékeny alelnöke volt.

Zsolnay emlékét Pécs város közönsége szoborral 
fogja megörökittetni, a család pedig fényes mauso- 
leumot emeltet porhüvelyének, hogy hozzája méltó 
emlékkel rója le a kegyelet adóját a magyar kerámia 
nagy halottjának.

Nikelszky Géza.



Inczédy Dénes.
(1847—1900.)

Nagynevű alelnökünk halálán kívül érzékenyen 
sújtotta egyesületünket egy kiváló választmányi tag
jának, Inczédy Dénesnek elhunyta is. Az általános 
gyászból, mely halálával a magyar tudományra, tan
ügyre borúit, a Mecsek Egyesület is részt kér és 
vesz. Legyen e hely áldott emlékének szentelve.

Inczédy Dénes Ágoston 1847-ben, augusztus 
27-én, Egerben született. Áz egyszerű, minden ízében 
magyar családi otthon a fogékony lelkű gyermekre 
nézve a vallásosság és hazafiság alapvető iskolája 
lett. Mig atyja a szabadságért küzd, anyja gond és 
imádság közt neveli gyermekét a már-már letiport 
haza számára. Mire ez eszmélni kezd, az élénk szel
lemű, de törékeny testű ifjú már közel volt tanul
mányai befejezéséhez. Tudása alapját az egri czisz- 
terczi középiskola adta meg. Onnan lépett be hat év 
után — 1859. szept. 17-én — a cziszterczi rendbe, 
hol óhajtott életczélját: a hit és tudomány szolgála
tát, ideális harmóniában látta egyesítve.

1865-ben került Pécsre tanárnak, hol reá komoly 
feladat várt: a felső osztályokban szaktárgyainak, a 
mennyiség- és természettannak előadása. Első igaz
gatója Kajdy Imre dr., némi bizalmatlansággal fo
gadta a kis termetű ifjút, a tanítványok is kérdőleg 
tekintettek a velük csaknem egykorú, szinte leányos 
arcjú fiatal tanárra. Nem sokáig voltak kétségben. 
Képzettsége, kiváló módszere, melylyel a szárazabb 
mathesisbe is életet öntött s végül szigorúságában 
is igazságos és tiszta szeretettől áthatott egyénisége 
rövid időn meghódította környezetét, első tanítvá
nyainak lelkes csapatát. A lángbuzgalmú férfiú sza
vával, példájával munkált, nevelt lankadatlanul haza- 
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fentartó erőket, becsületes jellemű polgárokat. Ez 
tanári pályája kezdetén hatványozott érdem volt. A 
nemzet a kiegyezésben visszanyerte fejlődése feltéte
leit, csak ernyedetlen munka kellett és becsületes 
munkások. S Inczédy buzgalma nem volt szalmaláng; 
már pályája kezdetén, mint a drágakő, határozott 
jelleggel áll előttünk : az élet terhe, munkája és ta
pasztalatai csak csiszolják, értékesebbé teszik. 1865- 
től 1900-ig nem csökkent, sőt mind eszményibbé lett 
nagy és tiszta szeretete a tudomány iránt. Amazt 
sok éven át való ismeretgyüjtés gyümölcseként ér
demes művekkel is szolgálta. A pécsi főgimnázium 
1877/78. évi programmjában a láncztörtekről érteke
zik ; ugyanott 1885-ben a mennyiségtannak a gim
náziumban való módszeres kezelését fejtegeti, kitű
nőnek bizonyult methodusa szerint A Természettu
dományi Közlöny 1879-iki évfolyamában a phonograph, 
telephon és mikrophon kapcsolatát feltaláló tehetség
gel tárgyalja. Kedves csillagászati tanulmányainak 
eredményeként 1888-ban jelent meg „A csillagászat 
elemei“ ez. nagyobb munkája. E műben is az alapos 
tudós, a világos előadású tanár jelenik meg előttünk. 
Ez természetes is, hisz minden idejét hivatásának 
szentelte. Azért nem nehéz 35 éves tanári életét jel
lemezni, ámde akként élni, mint ő, héroszi feladat. 
Virradattól napestig, hét lustrumon át nem lankadó 
buzgalommal élt hivatásának. Rövid, napi pihenése 
is csak külső, látszólagos volt. Elméjében akkor is 
tudományos kérdések rajzanak, szivében a munkás 
szeretet kelt életre nemes eszméket. Hívságos dolgok 
oda be nem férkőznek, nemes szivét izgalomba 
nem hozzák, életerejét nem fogyasztják.

Ez irányban hős volt ő, de végtelen aggályos, 
érzékeny nehéz hivatása kötelmeiben. Mig csak ta
nár volt, a szűkebb körre terjedő felelősség nyugod- 
tabb folyást engedett áldásos életének, de 1889-ben 
kénytelen volt apátja parancsának, munkatársai erős 
óhajának engedni s elfogadni — a szerinte nem neki 
való — igazgatói állást. S Inczédy Dénes mintaképe 
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lőtt a középiskolai igazgatóknak. Minden gondolata, 
szive minden dobbanása az intézeté volt. Tanár ma
radt; továbbra is ; munkatársa a többi tanárnak, ki
ket nem fegyelmező szóval, de példájával buzgó ta
nárokká, nagy jellemével hódoló tisztelőivé, szerető
iével testvéreivé tett. És a tanuló-ifjuságot szerette-e? 
Álljanak elő állás-, kor-, valláskülönbség nélkül, ki
ket ő tanított, ő nevelt s tegyenek bizonyságot az ö 
szeretetéről. S eljőnek az élők — egy emberöltő né
pes nemzedéke — valamennyien. Eljő az immár őszbe 
csavarodó első tanítványok tisztes csapata, — ó meny
nyi érdemes férfiú I — el a többi nemzedék az utolsó 
rózsás arczú gyermekig s a volt vezér szeretetében 
nagy és kicsiny, tudós és költő, szegény és gazdag 
egygyé olvadva bizonyságot tesznek ő róla. De ta
núskodnak munkatársai is. Szemben velük az igaz
ságos szigorból is kicsillámló meleg szeretet, távol
létükben a mentegető, védelmező atyai jóság áradt 
ki szavaiból, tetteiből. Szószerint reszketett érettük. 
S e részben igazat mondott: nem volt neki való az 
igazgató-állás, mert — kétségtelen — az életét rövi 
 dítdé meg. Mint igazgató, hasonló lett a gyertyához, 
melyet állandó léghuzam ér. Az a nem múló izga
tottság, mely az iskolaéven át úrrá lett rajta, élete 
gyökerét támadta meg. Pedig bárhol kellett érvé
nyesülnie, csak dicsőséget aratott. Egyéniségének 
belső tartalmát nagy tudás, nemes érzések tették; 
beszédei, melyek mindig bensejéből fakadtak, szük- 
ségszerűleg szép eszmék, fenkölt érzések hordozói 
lettek. Sajátszerű s Inczédyre igen jellemző, hogy 
szónoklataiban mily gyönyörű párhuzamot tudott 
vonni szaktárgyainak részben száraz tételei, tudomá
nyos eszméi és mélyen érző, szerető szivének meg
nyilatkozásai közt. Énnek oka abban van, hogy sze
rette szaktárgyait, a physika, mathematika és astro
nomía egész rendszerét; szerette bennük a végtelen 
teremtő Erőnek, Istennek megnyilatkozását s ekként 
szerető szive mindig megtalálta a kapcsot a physikai 
világ és az emberi szív törvényei között. Egy for- 
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rásból fakadt minden gondolata és érzése, szava és 
tette: a legtisztább istenszeretetből.

Ezért szerette a természetet is. Kisebb-nagyobb 
szónoki beszédeiben, kéziratban fenmaradt, végső 
akaratából — fájdalom — elhamvasztott költeményei
ben, remek és mindig új képeket s hasonlatokat me
rített az eszthetikai szép e kimeríthetetlen forrásából. 
Élte napja nyugovóra szállván, messze, az Adria dús, 
déli tenyészetű partjaira vitte a gyógyulás reménye. 
A tengernek élete, kék hullámainak játéka, melyek
ben úgy szeretett csónakról gyönyörködni, szinte fe
ledtették vele az életén rágódó kórt, a halál révébe 
vezető szenvedéseit. Csak rövid időre feledtették. Im
már nem segített volna baján a bükkös Mátra, szü
lőföldjének bájos erdei, nem segítettek Mecsekünk, 
annyi éven át új erőt adó halmai, völgyei. Pedig ifjú 
korától meglett férfi koráig oly hű barátok voltak. 
Nem csoda, hogy szép egyesületünknek már meg
alakulásakor törzstagjai közé lépett. Belátta az egye
sület nagy fontosságát, átérezte, a test és lélek szo
ros kapcsolatánál fogva a természetben rejlő hatal
mas, kedélyi és testi gyógyító erőt. A választmány
nak volt mindhaláláig buzgó tagja. Ő indítványozta, 
hogy a Kardos Kálmán-út folytatását képező szer- 
pentina érdemes alelnökünk nevét örökítse meg, 
Bánffay-út legyen. De bárhol is buzgó szószólója 
volt városunk leggyakorlatiasabb czélú egyesületének, 
soh’sem szűnt meg annak népszerűségét emelni, az 
abba való belépést ajánlani. Megroskadt testtel, el
szorult lélekzettel is felvonszolta magát a Kardos-út 
szépséges szerpentináira, hogy onnan a véget sejtő 
érzések közt búcsúpillantásokkal szemlélje a várost, 
a melyben s a melyért 35 évig élt s a mikor már 
nem tudott értté élni, meghalt. Kevés embernek ada
tott meg annyi időn át, úgy munkálni valamely vá
rosért, mint ő neki Pécsért. Elvevé — bár sohasem 
kereste -- jutalmát. A cziszterczi rend magasabb 
munkakört bízott rá, az Országos Közoktatási Tanács 
tagjai közé emeli, a budapesti Tanáregyesület választ- 
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Hiányának kebelébe iktatja; a város képviselőtestü
letében juttat neki előkelő helyet; az iskolaszék s 
az ipar- és keresk. tanoncziskola vezetősége tagját, 
illetve alelnökét tiszteli benne évek hosszú során át. 
Végül a királyi kegy lovagkereszttel dísziti a har- 
mincz év óta tanító férfiút, azt bizonyítva — ezek 
az ő szép szavai — hogy „a legmagasabb elismerés 
napjának sugara, nemcsak a hegyek ormát, a száza
dos tölgyek koronáját aranyozza meg, de leszáll a 
homályos völgyekbe is, hogy eloszlassa a homályt s 
fényt, meleget, életet öntsön az alacsony, de gyü
mölcshozó bicskákra is.“ Ennyi elismerés életében, 
még több azután, hogy ezen évnek szeptember 5-ike 
elragadta tőlünk. Elhunytét siratták, — legkeserűbb 
a mi könyünk volt — érdemeit méltatták országszerte. 
Városunk utczát nevez el róla, porladozó testének 
díszsírhelyet szentel; tanítványai ösztöndij-alapítvány- 
nyal kamatoztatják a jeles férfiú emlékét. így leszen 
emléke nem puszta név, hanem gyümölcsöző tőke; 
mert ő halála után is köztünk van: int, buzdít, ta
nít, jót tesz . . . Néhány perczczel előbb, hogy nemes 
lelke szárnyat bontva kiröppent az összerombolt test
ből, a végső harczot kezdőnek szemei könyekkel tel
tek meg; mire csendesen felemelő kezét és letörlé 
azokat, mintha mondaná: Ne sirassatok! —Töröljük 
le könyeinket, de áldott emlékét ne feledjük soha 1

Dr. Mécs Szaniszló.



Lechner Antal.
(1831—1900.)

Választmányunknak egyik legbuzgóbb tagja, 
ügyünknek egyik legderekabb harczosa volt s fájó 
szívvel állottuk körül koporsóját, mely örökre elta
karta azt a nemes szivet, mely egész életében a szép 
természetért dobogott.

Mikor egyesületünk megalakult, beállt annak 
munkásai közé s szóval és tettel buzgólkodott annak 
érdekében. Ott találtuk mindenhol, a hol a Mecsek 
Egyesület érdekeiről volt szó; mint magánember és 
mint a „Pécsi Takarékpénztár“ igazgatója soha sem 
mulasztotta el az alkalmat, hogy ügyünket támogassa 
s első sorban bizonyára neki köszönhetjük azt, hogy 
városunk e nagy pénzintézete évenkint segélyezi köz
jót szolgáló egyesületünket.

Mint választmányi tag, nemcsak az üléseken 
és magánkörökben volt lelkes harczosa és támogatója 
az egyesületnek, de részt vett annak kirándulásaiban 
is s szabad idejét mindig kinn töltötte „Kedves he
gyei között“ — mint ö szokta mondani. Megtalál
hattuk őt erdőink árnyas sétányain, a regényes völ
gyekben, vagy a szép kilátást nyújtó csúcsokon.

S ha viszontagság teljes ifjú korában nem is kö
vethette szive vágyódását s csak mint meglett ember 
vált igazán természetbaráttá: annálinkább megsze
rette a szabad természetet s még ősz fejjel is, mele
gen érző szive egész szeretetével csüggött annak fel
séges szépségein.

Nagy a mi veszteségünk, hisz oly kevés igaz 
és lelkes barátja van a magyar turista ügynek s vele 
ezen kevesek sorából is kidőlt egy hatalmas oszlop 1

Lechner Antal Pécsett, 1831. február 6-án szü
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letett; atyja, Lechner János püspöki uradalmi szám
tartó, anyja Nyers Ágnes volt. Elemi és középiskolai 
tanulmányait Pécsett végezte s még csak alig ser
dülő ifjú volt, mikor a szabadság éltető szellője végig 
suhant az országon.

A haza szeretetének és szabadságának nagy 
eszméje a fogékony lelkű, 17 éves ifjút is lánczaiba 
verte s ott találjuk őt is a névtelen hősök között, a 
kik a földből termettek, hogy a világ csodálatát ki
érdemlő titáni harczokban tegyék emléküket örökké 
felejthetetlenné a hálás nemzet előtt.

Görgei táborában küzdött s vele került — már 
mint főhadnagy — Világos alá, a nemzeti gyász 
napján. A haza jövő sorsán kesergő, elkeseredett ifjú 
tiszt nem adta át kardját az ellenség kiküldötteinek, 
hanem azt térdén ketté törve, dobta lábaik elé. Ezért 
Aradon két hónapi fogságot szenvedett más 18 tiszt
társával együtt s csak később kapott szabad útleve
let, melynek védelme alatt vissza akart térni szülő
földjére. Pesten azonban — daczára menlevelének — 
elfogták az osztrákok s közlegénynek sorozván be, 
Olaszországba küldték, hol 6 hosszú évet töltött fel
váltva Turinban, Páduában, Riminiben és Flórenczben.

Csak 1856. elején térhetett vissza szülővárosába, 
hol a sok viszontagságon átment ifjú, ügyvédi iro
dában talált alkalmazást, míg 1861-ben Sásdra ke
rült közigazgatási tisztviselőnek. De csak egy évig 
volt itt hivatalban, mert az alkotmányosság rövid 
idejének elmúltával leköszönt ez állásáról s 1862-ben 
ismét Pécsre tért vissza, hol 1863-ban a Pécsi Taka
rékpénztár könyvelőjévé választatott.

Itt végre pihenést, biztos és nyugodt állást ta
lált a sok küzdelmen átment ifjú, ki legszebb éveit 
a katonaélet sanyaruságai közt töltötte. Tehetségei 
és szorgalma mind magasabbra emelték, míg végre 
1893. márczius 23-án az intézet üzletvezető igazga
tója és igazgatóságának tagja lett, mely állásában 
élete végéig áldásdús tevékenységet fejtett ki.
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Életének utolsó 10 éve esik a velünk való kö
zös munkálkodásra; ez alatt az idő alatt szolgálta 
igaz lelkesedéssel a mi ügyünket s támogatott ben
nünket odaadással nehéz munkánkban. Örült sike
reinknek, biztatott, ha csüggedés vett erőt rajtunk, 
mert hitt és bízott ügyünk diadalában.

Hálával tesszük le emléke előtt kegyeletünk 
koszorúját. — Nyugodjék csendesen az ő kedves 
hegyei közelében!

Kiss József.



A Tauernek között.
Irta: Kiss József.
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Az én dr. Mócs Szaniszló barátom rajongó 
bámulója a természeti szépségeknek, igaz barátja a 
szép hegy világnak, tud lelkesedni a merészen emel
kedő hegycsúcsok s festői változatban elnyúló hegy- 
gerinczek változatosságán, méltányolja a szelidebb 
vidék báját éppúgy, mint a vadregényes hegyszaka
dékok borzalmas nagyszerűségét: mi természetesebb 
tehát, minthogy egymásban rokonlelkekre bukkanván, 
kedves Mecsekünkön tett sétáink alkalmával társal
gásunk tárgya rendesen a turistaság.

Ilyen séták alkalmával terveztük az alább leirt 
kirándulásunkat is, melyet a f. év nyarán együtt 
tettünk s mely bennünket egy kedves és turista 
szempontból rendkívül érdekes vidékkel ismertetett 
meg. E táj felkeresését nem tudom eléggé ajánlani 
azon tagtársainknak, a kik valamikor e vidéken meg
fordulnak, s a kik élvezni tudják a szépet, mert 
tudom, hogy ők éppen úgy el lesznek ragadtatva a 
vizdús völgyek pompájától s a hegyvilág szépségei
től, mint mi. -------

Sok tervezgetés után 1900. julius 2-án az esti 
1/27órai vonattal indultunk Pécsről s másnap reggel 
8 órakor Spital a/Drauban szálltunk ki a zakatoló 
gyorsvonatból, meglehetősen elcsigázva a 13 órai 
vasutazástól és éjjeli virrasztástól. Turistazsákjainkat 
hátunkra csatolva, gyalog sétáltunk be a közeli vá
roskába, hogy egy kis mozgással uj életre keltsük 
zsibbadt tagjainkban a vérkeringést.

Miután' a postahivatalban helyet biztosítottunk 
magunknak a d. e. 10 órakor Gmünd felé induló 
postakocsin, a szükséges turista-felszereléseket vásá
roltuk be s czipőinket megszegeztettük, hogy a tervbe 
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vett nagyobb gyalog-kirándulásra teljesen elő legyünk 
készülve.

A kis városkáról alig van megemlíteni való. 
Ott épült a Dráva völgyben, a hol a Máltával egye
sült Lieser zajongó habjai ömlenek a Drávába. Egyet
len szép főtere ad neki városias jelleget s a millstatti 
tavat, meg a Tauerneket fölkereső kirándulók teszik 
nyáron élénkké a különben csendes városkát. A főtér 
nyugoti végén emelkedik Porcia herczeg olasz re
naissance stylben épült kastélya, melynek termei, 
szépművii kapuja és pompás lépcsőháza tán egyetlen 
művészeti és építészeti megtekinteni valók a közel
ben bőségesen kínálkozó természeti szépségek mellett.

Rekkenő hőségben indultunk meg 10 órakor a 
postakocsival. A levegő izzott s a nap tüzes sugarai 
áthatottak a bőrernyőkön, majdnem tűrhetetlenné 
tévén a kocsiban való tartózkodást. Kocsink a szép 
Lieserthalon döczögött tova s bár régi ismerősöm e 
vidék, hisz már kétszer jártam be keréken, azért 
mégis gyönyörrel szemléltem a tomboló viz játékát, 
a mint tajtékos habokat vetve rohan szikláról-szik- 
lára. Erdővel födött hegyfalak közt megyünk előre, 
folyton követve a kanyargó viz csavarulatait, inig 
fölebb, ott, a hol a millstatti tó lefolyását képező 
Seebach kékes hullámai gazdagítják a Lieser rakon- 
czátlan vizét, kiszélesedik a völgy s a távoli Alacsony 
Tauernek felöl hűvös szellő csap hozzánk, valamit 
enyhítve az izzó melegen.

Lieseregg szép panorámáján gyönyörködünk, 
miközben kocsink a kiszélesedett völgyben, majd az 
összébbszorult hegyfalak közt döczög tovább. 3/hl2 
órakor értük el Gmünd-öt, e regényes helyen épült 
kis városkát, melynek házai fölött messze láthatóan 
magaslik ki a régi vár omladéka.

Gműnd, bár sokat veszített régi jelentőségéből, 
még ma is élénk forgalomnak központja, hisz ked
vező fekvése két fontos völgy összeszögelésénél s mint 
az Alacsony Tauerneken átvezető postaút egyik fő
állomása elég nagy idegenforgalmat okoz. S ha 
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hozzá veszszük még, hogy turistái szempontból is 
mily fontos kiindulópont, akkor nem fogunk csodál
kozni, hogy főterének majd minden házában szállo
dára vagy vendéglőre bukkanunk.

A főtér északkeleti kapuján egy tábla figyel
meztet Hans Gassernek, a geniális szobrásznak 
szülőházára, kinek szép emlékoszlopa Villach egyik 
terét disziti. Ugyancsak ott találjuk a Lodron grófok 
kastélyát, mig a kaputól balra gyalogösvény vezet a 
régi vár romjaihoz.

Miután a városkát megtekintettük s hosszabb 
ideig gyönyörködtünk abban a szép kilátásban, mely 
a Málta hiújáról a Málta völgyre s a szép hegy
es (portra elénk tárult, délután 2 órakor egy kis 
bricskán indultunk neki a szép Máltavölgynek, mely
nek vizdús vidékét már évek óta óhajtottam bejárni.

2—3000 méterig emelkedő hegysorok övezik két 
oldalról a mintegy 11/2km. szélességre is kiterjedő 
völgyet, melyen gabonavetések dús táblái ringatóz
nak, a mint, végig szánt rajtuk egy kis meleg i'uva- 
lom. A völgy északnyugoti irányban húzódik, hegy
oldalán alpesi tanyák sokaságával megrakva, míg 
fenekén kis községek házcsoportjai vonulnak meg 
szerényen. Tőlünk balra emelkednek a dornbachi vár 
omladványai s szemünk el-elkalandoz fölöttük az 
égbolt kékjére rajzolódó csipkés hegygerinczen, míg 
mellettünk a Málta patak vize siklik tova a zöld 
pázsiton. Odébb feltűnik a Fallbach 150 in. magas 
vízesése, mely fehér fátyolként ömlik le a ritka feny
vessel borított barnásszürke sziklafalakon, porrátört 
cseppjeivel öntözve a gyér növényzetet.

A szép esésen túl pár pereznyire a Göss patak 
ömlik a Máltába. Itt leszálltunk a kocsiról, hogy a 
vízesések egyik legszőbbikét, a Gössfallt megtekint
sük, a mi alig egy negyedórát vesz igénybe. Hűvös 
fenyves sátra fogad s ez oly jól esik az égető nap
sugár után, mely tűrhetetlenül perzsel. Halljuk már 
a szikla ágyában vergődő patak rettentő zúgását, s 
ott látjuk a fehér erekkel átfuttatott barna szirtről 
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lezuhanó roppant víztömeget, mely fehér porrá törik 
a nyaktörő ugrásban. Meredek ösvény és lépcsőzet 
vezet a patak mentén a magasabb terraszra, honnét 
a vergődő víz minden irányban belátható a. mint a 
sötét fenyvesben szétterjeszti halavány párafátyolát, 
melyben szivárványszinekre törik a sűrűségen be
kandikáló napsugár.

Ettől a ponttól már csak pár perez távolra van 
Pflűgelhof. a kocsival elérhető utolsó turista-szálló, 
hova délután 3/4-4 órakor érkeztünk. A kis hotel 
sötét fenyvesekkel borított hegyek lábánál, távol a 
világ zajától, rendkívül regényes helyen van építve 
s a turisták igényeit bőven kielégítő kényelemmel 
berendezve. A földszintet a nagy éttermen kívül 
a szükséges mellékhelyiségek foglalják el, míg 
az emeleten a bár egyszerűen, de tisztán berendezett 
lakószobák találnak helyet.

Elszállásolás után első sorban is vezetőt keres
tünk s ezt a szomszédos Brandstadt községben, Be- 
gusch Tamás személyében meg is találtuk. Vezetőnk 
egy kis termetű, igénytelen ember, himlőhelyes arcz- 
czal, kinek szemeiből a hegylakók szelíd lelkülete 
tekint ránk. Izmos, — mint minden hegylakó — 
aczélos lábakkal, széles mellkassal. Kitartó a csodá
latig, hisz már gyermekkora óta járja kedves hegyei
nek hó- és jégmezőit s ismeri azoknak minden kis 
részletét. Beléje helyezett bizalmunkat a később meg
tett úton fényesen beváltotta s szívesen ismerem el 
jó szolgálatait, melyeket nekünk teljesített s jó lélek
kel ajánlhatom mindazon turista társaimnak, a kik 
azt a vidéket felkeresik.

A kellemesen eltöltött nap s nyugodt éjszaka 
után másnap reggel pont 5 órakor indultunk el a hosszú 
útra. Az előző napi szép idő után borús égbolt fo
gadott s az alacsonyan járó felhők, melyek a hegyek 
gerinczére szálltak pihenni, nem sok jóval biztattak.

Keresztülvágunk a réteken s átmenve a Máltán, 
pár perez múlva Brandstadtban, az utolsó községben 
vagyunk. A vidék ezután már komorabb, a völgy 
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mindig keskenyebb, a hegyfalak összébb szorulnak 
s hatalmas sziklatömbök hevernek szerteszét, tantije
iéül az itt dúló gyakori viharoknak. Előttünk feltű
nik a Gamskarnock 2561 m. magas havas feje, bá
jos ellentétet képezvén a fenyvesek zöldjével s a 
sziklák komor szürkeségével. Nemsokára eljutunk a 
Schleierfallhoz, mely mint selyemfátyol húzódik le 
két ezüstös ágban a függélyes sziklafalon s lebegni 
látszik a reggeli fuvalomban.

A mindig vadabbá váló völgybe már betekint- 
getnek a távoli havasok csúcsai és jégkoronái s a 
süni fenyvesek homályt vetnek a völgy szakadékaira. 
Vezetőnk egy kis gyalogcsapásra tér s pár pillanat
tal később a Fallertümpfen örvényszerü zuhatagjai 
nyílnak meg előttünk. Három gömbölyű sziklakatlan 
ez, melyeken pokoli tánczot járva rohan keresztül a 
vad hegyipatak. A lépcsőzetesen fekvő katlanok víz
esések által vannak egymással összekötve, a mi még 
inkább emeli a látvány szépségét.

Kissé odább, alig hogy kilépünk a fák közül, 
előtűnnek a Preimlspitze és Findelkarkopf glecse- 
rei, melyek élénken válnak ki a zöld növénylüggöny- 
zetből, a mint átvilágítanak a párafátyolon.

Ez a szép kép kisér állandóan a mint a feny
vesben előre törtetünk s elérjük az úgynevezett 
Hochsteget, egy födött hidat, mely két kiugró szikla
falon hidalja át a szűk völgyben rettentő zúgással 
aláomló Máltát. Már a Ilidről is pompás képben tű
nik föl a Melnikfall, de még sokkal szebb a kép, 
ha a vörös jelzés után balra tartva, az első padon 
helyet foglalunk s onnét tekintjük azt. A Sonnblick 
és Schober hómezőiböl táplálkozó patak felső része 
cascadokban ömlik le a hegyoldalon, mig utolsó rész
letében egy ugrásban önti fehér habjait a mélyen 
alattunk zugó Máltába

Meredek ösvényen folytatjuk az útat tovább, 
állandóan fenyőerdők homályában, míg elérjük az 
úgynevezett Kanzelt, melynek magasából pompás és 
félelmes látványt nyújt a nagy mélységben süketítő 
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dübörgéssel rohanó áradat, a mint fehér habjai ör- 
vényző mozgásukban magasra csapódnak az úljokat 
álló szirtfalon. De a tájkép maga is elragadó. Ott 
látjuk előttünk a Sonnblick és Schober hatalmas tö
megét s balról a Dreifaltigkeitsfall t, a mint a fe
kete sziklafalat titokszerüen átszövi fehér fátyoléval.

A meredek út — melyen régi jégárak nyomai 
találhatók — tovább folytatódik a tombolva zúgó 
Malta mellett, szép kilátással az övező hegyekre, 
melyeknek csúcsai megszakgatják a felhőkárpitot. 
Sziklákkal borított talajon megyünk előre, mikor az 
út lassan-lassan leereszkedik a Malta vizéhez s ma
gunk előtt látjuk a völgy egyik legszebb részletét a 
sürü fenyves zöldjéből kiváló Hochbrűcket, a mint 
két természetes sziklaoszlop magasában hidalja át a 
mély szakadékot s az ott nagy esést képező bővizű 
patakot. A hid fölött a Sonnblick hómezői világítanak 
s a borús ég komor színezetet ád a képnek, mely a 
pár pillanatra előtörő nap fényében oly elbűvölő ha
tással van az erdei vándorra.

Az erősen emelkedő út nemsokára vízszintesbe 
csap át; a szűk hegytorok kiszélesedik s szép rét 
üde zöld szine villan meg a fák között Ez a Schőnau, 
a felső Málta szakadék legnagyobb sik területe, me
lyen egy kis alpesi tanya épületeit találjuk. Sietünk 
is arra felé, mert a fenyegető időjárás kezd komo
lyabbra válni s a sűrűn hulló esőcseppek ellen jó 
védelmet nyújt a kis alpesi tanya tiszta és lakályos 
szobája, hol éjjeli szállást is kap a turista. Friss tej
jel üdítettük föl magunkat, míg az eső kissé elállt s 
1/2 órai pihenés után 8 órakor újból neki indultunk 
a szűk völgyszorosnak, mely mind komorabbá válik.

Az ösvény gyakran mély szakadékok mellett 
húzódik s itt sodronykötelek vannak a szikla
falba erősítve, támaszul azoknak, kik kissé szédülnek. 
A szakadékokból leömlő hegyi patakok vize keresz
tül csap az úton, s a sziklákon megtörő vizének 
cseppjei állandóan öntözik a föléje emelt hidakat, 
no meg a mi lábszárainkat is. Egy negyedóra múlva 
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dörgésszerü robaj zavarja meg a magány csöndjét s 
előttünk áll a völgy két legszebb vizesése a Hoch- 
almfallésa Blaua Tumpf. A látvány elragadó s ennek 
a pontnak párját alig találni az Alpesekben. 60 m. 
magasból ugrik a Hochalmglecser jeges vize, elbo
rítva párafátyolával a Málta partjait, melyeknek nö
vénytakarója buja díszben tündöklik s pár lépéssel 
odább magát a Máltát látjuk egy 20 méteres szikla
falról nagy robajjal alátörni, amint zöldes szinü vize 
fehér tajtékká válik a nyilsebes esésben. Az alátörő 
víztömeg alsó részében legyezőszerüen terül szét s 
pihenést még abban a kék szinü medenczében sem 
talál, melynek viszfénye a keringő s örvénylő patak
nak oly kedves kék szint kölcsönöz

Rendesen idáig szoktak jönni azok a turisták, a 
kik csak a Maltavölgy megtekintését tűzik ki maguk 
elé; de mi, a kik az Alpeseken át Gasteinba igye
keztünk, nem elégedtünk meg a völgy eme vízesé
sekben leggazdagabb részének bejárásával, hanem 
újból kézbe vévén turista botjainkat, tovább folytat
tuk az útat a vadregényes vidéken

Hol meredek emelkedőkön, hol sik úton, majd 
vízesések mellett sziklás talajon követjük a patak 
folyását, miközben folyton változik a kép, mely előt
tünk feltárul. Lassanként feltűnnek a Brennkogelés 
a FJndelkar glecsere, melynek olvadó vize magas 
esésben hullik le a völgybe. Erre már szélesedik a 
szűk völgy s nemsokára 1679 m magasságban elér
jük a Wastlbaueralmot, hol kis pihenőt tartunk s 
elővesszük a turistazsákokból a magunkkal hozott 
élelmet is, mert 11 óra felé járván az idő, a táplál
kozás szükségét éreztük.

Az öreg pásztorasszony friss tejjel és forró teá
val látott el bennünket, a mi nagyon jól esett s bár 
csak egy csészéje volt, a miből lelváltva ittuk a két
féle italt, mégis nagyon Ízlettek azok.

Mintegy 1/2 óráig pihentünk itt az Alm előtt, 
egy kis fapadkán élvezve a tiszta levegőt, a Iák ki
sugárzó illatát s a kis völgyet övező hegyek válto
zatos szépségét.
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Az Almon túl megszűnt az alpesi egylet által 
készített út (épen arra jártunkban volt munkában az) 
s csak az ős természet által létesített szabályozatlan, 
sziklás talajon vándorolhattunk tovább. Mindjárt az 
út kezdeténél egy hosszú íenyőhidon a Gr. Elend- 
bach jobb oldalára kerülünk s ugrálunk szikláról- 
cziklára, majd a hegyekről leömlö hegyi patakok 
szétterülő vizein gázolunk át s jutunk mind maga
sabbra. Erre még elég dús a növényzet s jegenye
fenyők is bőven vannak, bár az erdőszerü jelleg már 
megszűnt; havasi rózsák és törpe fenyők borítják a 
talajt, melyen mindenhol az Elendbach kékes vize 
folydogál.

Elragadó szép látványt nyújt az a pont, a hol 
egy kanyarodónál először tűnik fel a Maltavölgy vég
pontja, a mint a Gr. és KI. Elendthallal összetorkol
lik s a völgyek egyesülésénél őrt állni látszik a 3000 
m.-hez közel járó Schwarzhorn hókoronás tömege.

Innét már csak egy negyedóra járásnyira van 
a völgyek csomópontja: egy sik terület, a melyet 
minden irányban glecservizek szalagjai szelnek át s 
pompásvizü hegyi patakok öntöznek. Előttünk hatal
mas hegygerinczek emelkednek, melyeknek horpa
dásaiban élesen válik ki a szürke sziklahátról a hó
mezők vakító fehérsége s melyek mögött hókoronás 
hegycsúcsok tekintenek le hozzánk. A néma magány 
csöndjét itt-ott, egy-egy tehén kolompja zavarja csak 
meg s szemben velünk egy vadászház meg a Kla
genfurtéi' Hütte omladékai sejtetik az ember jelen
létét.

Jó ideig elmerengtünk a néma csendben a gyö
nyörű képen, melyet a felhők közt bujkáló napsugár 
oly misztikus fénynyel árasztott el.

Tovább vándoroltunk aztán a sziklás talajon, 
melyet az encián kék virágja, meg a havasi rózsa 
piros csokrai élénkítenek s jobbról hagyva a hegy
oldalban épült vadászházat, balra csaptunk a kopár 
Gr. Elendthalba, melynek sziklái közt alig veszünk 
észre egy kis zöld árnyalatot a csenevész füvektől. 
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Elhagyjuk a legutolsó pásztorkunyhót is; itt már 
megszűnik az életnek majd minden nyoma; még a 
törpe fenyők is elmaradnak s csak a sziklák kietlen, 
sivár világa környez bennünket s a Gr. Elendbach 
rohanó vize öntözi a sziklateknőt.

Egy hómező közelében (melyet itt felejtett a 
tél) kis pihenőt tartunk, mert a 8-ik órai gyaloglás 
már egy kissé nehezünkre esett.

Közel jártunk már czélpontunkhoz; a Gr. Elend 
Ferner jég- és hómezői ott csillogtak előttünk s 
nemsokára megláttuk fönn a sziklatetőn az Osna
brücker Hüttét, első napi vándorlásunk czélpontját. 
De innét még jó darabig kellett barangolni sziklákon 
és glecservizek fölé épített hidakon keresztül, míg 
délután 1 órakor átléphettük a menedékház küszöbét. 
Az egyik hálóteremben sietve leraktuk turistazsák
jainkat, nehéz, szeges czipőinket s átizzadt, vizes 
ruháinkat szárazzal cserélve föl, bementünk az ét
termid szolgáló fütött konyhába, hogy gyomrunk 
jelentkező kívánságait is kielégítsük. A turistaidény 
kezdetével azonban (a gazdasszony csak két napja volt 
még fönn) a menedékház még nem volt kellőképen 
felszerelve s igy egy kis tojásrántottával meg kon- 
zervgulyással kellett megelégednünk, a mi nem igen 
volt arányos jutalom a kiállott fáradalmakért. Sze
rencsére akadt a szekrényben még egy palaczk bor, 
velünk is volt egy kis proviant s a mi a fő: kenyér 
is, — így háta körülményekhez képest tűrhető ebédben 
volt részünk.

A délután nagy részét kinn töltöttük a mene
dékház környékén, hogy körülnézzünk a szép képen, 
mely elénk tárult s hogy egy pár fölvételt tegyek 
emlékül e szép kirándulásra

A 2117 m. magasságban, a Gr. Elend Ferner 
tövében épült menedékház emeletén a lakószobák 
vannak elhelyezve, a földszinten a konyha és mel
lékhelyiségeken kívül fönnmaradó részt szinte szobák 
foglalják el s az épület déli oldalán egy födéllel el
látott kis verenda van, melyről szép kilátás nyílik a 
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szembenfekvő glecservilágra Az épület környékén 
kevés fii, moha és havasi rózsa képezi a növényéletet, 
különben csak élettelen követ és hómezőket látunk 
köröskörül ; a néma csöndbe csak a glecservizek. 
zúgása vegyül bele. S a természet még ebben a ri
degségében is olyan gyönyörű!

Északra húzódik a Gr. Elendthal igazán szo
morú nyomorúságot mutató völgye, melyben idáig 
jöttünk; de a keret, melybe e szomorú kép illesztve 
van, elragadó. A völgyfenéktől 1000 m.-re is föl 
emelkedő sziklabérczek alakulása s a gerincz válto
zatossága oly szép, s a szakadékokban fekvő hóré
tegek fehérsége oly kellemesen illeszkedik a szikla
falak barnásszürke árnyalatába. Nyugaton magas 
sziklafal emelkedik, melyen a Fallbach vízesése zúg 
alá, millió cseppel árasztva el a sziklatömböket, míg 
délfelé a körkép legszebb részleteképen a nagyterje- 
delinü Gr. Elendglecser jégvilága húzódik le a 
völgybe. ** *

Egy’ berlini turistát találtunk a menedékház
ban, ki vezetőjével az előző napi roppant hőségben 
jött föl 12 órai erős gyaloglással Gasteinből s telve 
volt glecserégés nyomaival. Együtt töltöttök a dél
utánt és az estét s azzal tértünk éji nyugalomra, 
hogy ö másnap a tervbe vett Ankogl-csúcsot mászsza 
meg, mi pedig Gasteinba ereszkedünk le.

Reggel 5 órakor már útra készen voltunk, hogy 
megkezdjük a továbbmenetelt, de az eső, mely egész 
éjszaka dörgés és villámlás közt csörgött a hegyek 
közt, nekünk is juttatva hüs cseppjeiből az uj me
nedékház tetejének résein át éjszakai pihenésünk 
alatt, még mindig bőven ömlött, úgyr hogy 'AT óra 
volt, mikor az idő csendesedésével kézbe vettük tu
ristabotjainkat, htunkat folytatandók. Szívélyes búcsú 
után délnyugati irányban indultunk neki a kővilág
nak, melynek szédítő magasságából a Fallbach vizét 
látjuk lehullani. A felhők egész alacsonyan járnak, 
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s ráülnek a hegy oldalára, a moly felé megyünk, 
úgy hogy nem tudhatjuk mi van azon túl. De azért 
csak előre, kigyókanyarulatokban szikláról-sziklára, 
hegyi patakok szétterülő vizén át, föl a magasba, 
hol a tetőt sejtjük.

De nagy a csalódásunk, mikor vagy egy órai 
nagy erőfeszítéssel feljutunk a magaslatra, mert csak 
akkor látjuk magunk előtt emelkedni a havas ge- 
rinczet, melyen keresztül kell mennünk.

Egy darabig vízszintes irányban sziklákon s 
kisebb hófoltokon járunk, majd vezetőnk nekiindul 
egy meneteles hómezőnek s a fagyott hóban csáká
nyával vágni kezdi a lépcsőket, melyeken lépést- 
lépésre téve a legnagyobb vigyázattal kell a síkos 
talajon fölfelé előre haladnunk, mert itt egy meg
csúszás végzetes következményekkel járhat, mint 
azt az idei turista szerencsétlenségek szomorú sta
tisztikája mutatja. Még pár ilyen hómezőn mentünk 
át, mig rájutottunk a Plesnitz-Kees hóval födött 
jégpánczéljára, hol bőven volt dolga a csákánynak, 
inig elértük a 2673 m. magas Gr. Elendscharte-t.

A f. évi hóviszonyok következtében a túlsó lejtő 
is teljesen hóval volt borítva s az alpesi egyletek 
által jelölt s részben készített útnak nyomai sem 
látszottak s vezetőnket csak helyismerete tartotta 
az igaz csapáson. Széles, de nem igen lejtős hőme
zőre jutottunk, a mint a gerinczet átléptük s jófor
mán futólépésben siettünk ezen keresztül, mert az 
eső újból szemezni kezdett s az aluljáró felhők nem 
sok jóval biztattak.

Különösen vigyáznunk kellett a hómezők és 
sziklástalaj érintkezési vonalainál, mert itt a föld 
melege megpuhitván a hóréteget, gyakran térdenfölül 
sülyedtünk a puha hóba, a honnét csak nagy vi
gyázattal s lassan szabad kihúzni a besülyedt lábat, 
mert hirtelen rántással könnyen eltörhetnék azt a 
szikladarabok, melyek közé esetleg becsúszott

A hómezők és sziklarészletek folyton váltakoz
tak; alig pár száz lépést tettünk a lejtős hegyoldal 
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szikláin, már ismét hómezőre jutottunk, melyek 
hosszan húzódtak le a gerinczről a völgyek felé. 
Ezeken a meredélyes hómezőkön, melyeknek egyikét 
422 lépés szélesnek találtam, nem volt könnyű az 
előrehaladás, annál is inkább, mert szürke köd bo
rult a tájra s az eső is bőségesen megeredt, úgy 
hogy köpenyeinket kellett felhúznunk védelmül ellene. 
Ha a lennülő felhőket egy egy fuvalom megszak- 
gatta, akkor elragadóan emelkedtek ki a hegyek 
hóval födött koronái, a fehér lepellel bevont hegy
hátak s az elvesző mélyben húzódó völgyek sötét 
fenyvesei. Oh mily fönséges látványt képeztek ezek 
ránk nézve, kik sötét árnyakként álltunk hosszú 
botjainkra támaszkodva a hegylejtőn.

De az eső nagyon is sűrűn kezdett permetezni 
s bakkancsainkba befolyt a hideg viz, melyet a 
minden lépésnél benyomuló hónak a test melegétől 
felolvadt vize is segített szaporítani. Egy kiugró 
sziklafal alatt húzódtunk meg az alig 1 m. széles 
ösvényen, mely mellett függélyes szirtfal nyúlt le a 
pár száz méterrel lejebb fekvő völgybe, melynek 
máskor üde képét ejtette borús hangulatba a go- 
molygó, otromba felhőtömeg. Itt a sziklafalnak tá
maszkodva, láttuk később az általunk elhagyott 
hómezőkön utánunk jönni az Ankogl megmászásáról 
lemondott berlini nőtársunkat és vezetőjét, kik a 
rossz idő miatt szintén Gasteinba igyekeztek vissza. 
Csak mikor ezeknek a hómezőkön való küzdelmét 
láttuk, jöttünk tudatára tulajdonképen azoknak a ne
hézségeknek, mondhatom : veszélyeknek, melyekkel 
nekünk is meg kellett küzdeni.

Együtt folytattuk azután az útat tovább, hol 
ijesztően keskeny sziklaösvényeken, hol jégen, hol hó
ban, mig végre 10 órakor a Hannover-Hütte-be érkez
tünk, mely elhagyatott magányban oly felségesen szép 
ponton épült, hogy annak párját soká kell keres
nünk. A menedékház nem lakott, de a szüksége
sekkel fel van szerelve s valami 20 ágyra beren
dezve; a két hálószobán kívül étterem és konyha is



31

található a kis épületben. Vezetőnk kinyitván a me
nedékház zárt ajtaját, befütött a konyhába, mialatt 
mi a proviant-kosár tartalmát vizsgáltuk meg. Volt 
mindenféle konzerv bőségben; ezenkívül szardínia, 
bor, sör, rum, czukor stb.; kenyér azonban hiány
zott s ezt bisquittel kellett pótolnunk. Örömmel lát
tuk e bőséget s egy üveg vörös borból hamarosan 
„Glühweint“ készíttettünk, mialatt nedves ruháinkat 
száritgattuk a tüz mellett.

Az ilyen fölszerelt, de állandóan nem lakott 
menedékházakban a szükséges proviantot konservek 
alakjában (leves, gulyás, tej, stb.) találja a turista s 
abból annyit fogyaszt, a mennyit éppen akar. Ha 
azután fizetésre kerül a dolog, akkor a kifüggesztett 
árjegyzéken kitüntetett árak szerinti összeget egy a 
falra erősített vaspénztárba teszi s az ottlévő pénz
tári könyvbe beírja. Bevett szokás szerint rendesen 
a vezető — mint az alpesi egylet bizalmi embere — 
előtt történik ez az elszámolás, nehogy esetleg rossz
akaratú turisták (bár ilyenek alig akadnak) megká
rosítsák a tevékony és áldozatkész egyesületeket. 
Még csak azt említem meg, hogy minden ily mene
dékházban kis könyvtár is van a tagtársak ajándé
kából, hogy a rossz idő miatt megszorult turisták 
idejüket jobban eltölthessék.

Mialatt ebédünk elkészült, kimentünk a mene
dékház elé, hogy gyönyörködjünk abban a pompás 
képben, mely mindazok előtt feltárul, a kik nem féi
nek a fáradságtól, hogy e helyet felkeressék.

A menedékház az Elschesattel tetőpontján 2445 
m. magasságban épült oly fenséges környezetben, 
mely kell, hogy mindenkit, aki a természet szépsé
gei iránt csak egy kis érzékkel bir, elragadtatásra 
késztessen. A körkép, melyet magunk előtt látunk, 
elragadóan szép, különösen abban a felhőkárpitban, 
a melyben mi láttuk azt. A hegyek oldalain s lenn 
a völgyek fenekén nagy gomolyokban hömpölygött 
a fehér-szürke felhőtömeg, részleges bepillantást en
gedve a hóval födött hegylánczok misztikus világába 
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s a mély völgyek fenyveseinek titokszerü homályába. 
S ha a bujdosó napsugarak útat találtak a felhők 
közt, akkor elbűvölő színhatással tűnt elő a kép, 
melyen a miriardnyi esőcseppek gyémántfénye tündö
költ, enyhítve a páratömegek komor szürkeségét.

Északról a távoli kilátást szép alakulatu hegy- 
gerinczek takarják el, melyek a felhőkbe rejtőzött 
Ankogl csúcsnál veszik kezdetüket, hogy az Ebe- 
neckben és Holien Tauernben folytatódva a Gams- 
kaarlspitzenél olvadjanak a hóvilágba. Agerinczek- 
ről nagy szakadékok torkoljanak az alattunk elvesző 
mélységben húzódó gyönyörű mallnitzi völgybe, me
lyen ezüst szalagként folydogál a Seebach vize, ke
resztültörve a kis Stapitzer See partjain. Szélesen 
húzódó hegylánezok csúcsain: a Schafelecken, a 
Mareser Spitzen, a Leveli Riegl-en stb. ott ülnek 
koronaként a felhőtömegek, melyek közül ki-kicsillan 
a hómezők vakító fehérsége. Mellettünk és fölöttünk 
hórétegek, inig alattunk a mélységben a karcsú fe
nyők csúcsai törnek át a páratakarón. S az az ideg
csillapító néma csönd, mely a képre ráborul, áhitat- 
tal tölt cl. Hisz templomban érezzük magunkat, a 
legfenségesebb dómban, melynek oldalait minden fe
lől a fenséges hegygerinczek alkotják, betetőzve a 
mennybolttal; az elsuhanó felhő búgása hasonlít 
az orgona mélabus akkordjaihoz s fehér tömjénfüst
ként tölti meg a templomot a folyton hullámzó lelhő- 
tömeg fátyola.

S mi ott állunk megilletődve a kiugró hegyfo
kon, mely 3 oldalról ereszkedik le meredeken az 
örvényszerü mélységbe s csak északról függ össze a 
többi hegy tömegek kel, melyeknek hólepellel takart 
oldalai nagy félkörben zárják el a láthatárt. Le-le- 
tekintünk innen a magasból az elragadóan szép mall
nitzi völgybe, melynek egy kanyarulatánál a hasonló
nevű községnek gyermekjátékként feltűnő házacskái 
láthatók, ha kissé megszakad a ködtömeg.

Délután 2 órakor indultunk el erről a páratla
nul szép helyről, hova emlékeink mindig vissza- 
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vésődött. A menedékház előtt pár lépésnyire nyugoti 
irányban ereszkedtünk le a hegyfokról az alantas 
hómezőkre, majd északnak fordulva mindig mélyebbre 
jutottunk. Az időjárás is jobbra fordult ezalatt s a 
napot csak ritkábban takarták el előlünk a felhők ; 
előkerültek a fekete szemüvegek is, hogy óvják sze
meinket a vakítóan fénylő tiszta fehér hólepel ellen.

Meredek sziklaösvényen jutunk le a KI. Tauern 
Seeig, egy pár négyszögméter területű kis tenger
szemig, melyet a glecserek olvadó vizei táplálnak s 
melynek felületét vékony jégpánczél födi. Ebből a 
völgyfenékből ismét fölfelé folytatódott a sziklaút, 
mely később egy régi római hadiút maradványaiba 
torkollott. A máskor különben hómentes út, most 
legnagyobbrészben hóréteggel volt födve s igy még 
sokszor nyílt alkalmunk a hómezőkön való vándor
lásra.

Sok fáradság után még egy meredek hómezőn 
kellett áttörtetnünk (ez volt htunknak egyik legve
szedelmesebb része) mig elértük s 2463 m. magas 
Hohen Tauernscliarte-t, mely elválasztott bennünket 
a gasteini völgytől, hova igyekeztünk. Az erős szél 
ellen egy sziklafal mögött kerestünk védelmet, hol 
egy vaskereszt van elhelyezve, tanúságot tévén a 
nép vallásos érzületéről, melyről különben itt az al
pesi világban lépten-nyomon tudomást vehetünk. Itt 
pihentünk egy darabig, elmerengve a körülöttünk 
feltáruló szép képen, melynek változatosságán a nap 
aranyos sugarai Ömlőttek el, gyémántos csillogással 
törve meg a hó és jégmezőkön.

Rossz, sziklás talajon, hó és glecservizeken 
törtetünk innét lefelé. A széles, lejtős hómezőkön 
egv-egy „Rutschpartie“-val gyorsítottuk az útat. 
Lábainkat keményen megfeszítve, sarkainkat a hóba 
vágtuk s testsúlyunkat a hátunk mögött megtámasz
tott turistabot és lábaink közt osztva meg, szé
dítő gyorsasággal rohantunk le a 80—100 m. széles 
hómezőkön. így értük el lassan a növényélet határát,

3 
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mögöttünk hagyva a holt természet kietlen, de vad
regényes szépségekben gazdag vidékét. Moha, zuzmó, 
fű, törpefenyő, havasi rózsa, egymásután tűntek fel 
s már láttuk alattunk a mély völgyek sötét feny
veseit, mig mögöttünk az elhagyott kopár vidék 
morenái húzódtak le a szakadékokban s óriási szik
latömbök szakították meg a roppant hómezőket föl 
egész a felhőkbe vesző csúcsokig és gerinczekig.

Ezután következett az út legfárasztóbb, bár 
veszély nélküli része azon a roppant meredek eresz- 
kedön, melyen vagy két órai gyaloglással egy pompás 
vízesést érintve a szép Anlaufthalba jutottunk. Ez 
az utolsó két órai ereszkedés viselt meg bennünket 
legjobban; lábizmaink itt szenvedtek legtöbbet s 
szinte pihenésszámba ment, mikor a szép völgy alig 
lejtő talaján, sűrű fenyves sátorában, a patak csa
csogó vize mellett tehettük meg kirándulásunk utolsó 
részletét., melylyel 18 órai hegyituránkat a Gastein- 
tól ’/a órányira fekvő, regényes vidéken épült kis 
Böckstein községben befejeztük.

Az útban ért menedékházak vendégkönyveinek 
tanúsága szerint a f. évben mi voltunk az első ki
rándulók, a kik az átjárást Gmündből Gasteinba 
megkíséreltük.



Titkári jelentés.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Bizonyos elfogultsággal lépünk az igen t. tag

társ urak elé akkor, a mikor az egyesület tizedik 
évéről szóló jelentésünket beterjesztjük. Bizonyos el
fogultságot érzünk, mert hisz csekély változtatással 
ugyanaz a tisztikar és választmány vezette az egye
sület ügyeit az első tiz év küzdelmeiben s igy a ve
zetőség felelős arról, hogy az egyesület munkássága 
megfelelt-e azon czéloknak, melyeket maga elé tűzött 
s megoldotta-e azon feladatokat, melyeket lobogó
jára irt?

Úgy hisszük, igen t. tagtársak, legczélszerübb 
lesz a kérdés eldöntése czéljából rámutatni az elmúlt 
10 év munkásságának eredményeire s ezek után az 
Önök bölcs Ítéletére bízni annak megítélését, hogy 
bizalmuknak, a melyet a tisztikarba és választmányba 
helyeztek, a vezetőség megfelelt-e vagy nem ?

Egyesületünk eddigi története nagy vonásokban 
a következő:

Városunk lakosságának egy nagy része rég 
érezte szükségét egy szépítő és turista egyesületnek, 
melynek hivatása lett volna természeti szépségekben 
gazdag s föltárásra érdemes vidékünk megismertetése 
és hozzáférhetővé tétele. Ily egyesület megalakítása 
iránti óhajtás többször merült fel egyes körökben s 
a helyi lapok hasábjain, sőt 1884. julius havában e 
czélra már gyűjtés is rendeztetett s a megalakulás 
is tervbe lett véve, de közbejött akadályok miatt a 
terv megvalósítása — az érdeklődök sajnálatára — 
hajótörést szenvedett. Felmerült még azután itt-ott 
ily irányú óhajtás, de az is elhangzott a pusztában 
s az ügy ismét csendes pihenőre tért.

3'
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Turistái mozgalomról nálunk szó sem hallat
szott s habár egyesek fel is keresték erdeink árnyas 
sétányait, csörgedező patakjait, kilátást nyújtó csú
csait, regényes völgyeit s az erdők sűrűjében elrej
tőző romokat, hogy a szabad levegő balzsamos illa
tával üdítsék fel a szobák fojtott levegőjében ellan
kadó szervezetüket, mégis a lakosság legnagyobb 
része a régiek nyomdokain haladva, csak a város 
poros utczáin töltötte üdülésre szánt szabad idejét.

Az 1890-ik év vége felé Vaszary Gyula tagtár
sunk s egyletünk igazgatójának tollából lelkes fel
hívás jelent meg egy alakítandó turista-egylet érde
kében. A felhívás nem veszett el nyomtalanul; az 
ügy iránt érdeklődők igyekeztek annak propogandát 
csinálni s ennek következtében pár lelkei egyén jött 
össze a helybeli főreáliskolában Dischka Győző igaz
gatónál,*  hol megvitatván a Vaszary Gyula által bemu
tatott tervezetet, lelkes hangulattal támasztották fel let- 
hargiájából a nemes eszmét. A helyi lapok hasábjain 
egymásután jelentek meg az egyesület érdekében 
buzgólkodó czikkek; megindult a taggyüjtés s 1891. 
április 30 án a M. E. 162 taggal megalakult. Az 
egyesület alapszabályai a nmlt. belügyminisztérium 
által megerősittetvén, megválasztatott a tisztikar és 
választmány, mely nagy buzgalommal látott felada
tának megoldásához: a munkatervezet elkészítéséhez.

* Az ülésen jelen voltak: dr. Békcffy Romig, Bolgár Kálmán, 
Dischka Győző, dr. Gerecze Péter, Szuly János, Vaszary Gyula.

Az első év inkább csak tervezgetésekkel s az 
előmunkálatok megtételével telt el, úgy, hogy tevé
kenységünk kezdetpontja a második évre esik. Ez 
évben épitettük meg az első turista-útat, melyet sze
retve tisztelt elnökünk neve után Kardos Kálmán út
nak kereszteltünk el. Ezen úttal hozzáférhetővé tettük 
a hegyvilág szépségeit azon tagtársak részére, a kik 
azt fölkeresni óhajtották s az volt az első maradandó 
emlék, melyet az egyesület a tagtársak áldozatkész
ségéből a város lakosságának nyújtott.
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Mily égető szükséget képezett ez és a később 
épített többi turista út, azt leginkább azoknak láto
gatottsága igazolja, hisz a kik 10 év előtt egyedül 
szoktak barangolni erdeink elhagyatott, csendes fa
sorai között, azok ma meg lehetnek lepetve az ott 
nyüzsgő eleven élet láttára s örömmel tapasztalhat
ják, hogy a szabad természet szépségei iránt bennük 
lakozott érzelmek másokban is fel vannak keltve s 
mind többen és többen lelnek gyönyört az üde hegyi 
levegőn való tartózkodásban, mely megaczélozza iz
maikat, javitja tüdejüket s fenntartja egészségüket.

Feladatunkhoz hiven további sétaútak építésére 
is kiterjesztettük figyelmünket. így épült meg később 
a Kardos-út folytatását képező s érdemes alelnökünk 
nevét viselő Bánffay Simon-út s a Frűweisz völgy
ben kanyargó Kiss József-út, melyek elsejével a 
Misina tetőt érhetjük el, mig az utóbbi a város 
nyugoti oldalának lakói részére teszi hozzáférhetővé 
a Mecsek lánczolatát.

Hogy a város keleti részén is kényelmes feljá
rót találjanak a kirándulók, a tettyei sziklák közt 
egy kanyargó ösvényt és lépcsőket rakattunk le s össze
köttetést létesitettünk a Kardos-úttal. Ily módon mint
egy 4 km.-nyi műút lett építve hegyvilágunk elhagyott 
helyein s e sétaútak mentén mindenütt kényelmes 
padok nyújtanak pihenő helyet a fáradt vándornak

Nagy gondot fordítottunk az útak befásitására 
is s különösen a Kardos-út befásitása okozott nagy 
költséget és munkát, mert hisz ez az út, egy akko
rában teljesen kopár — de minden pontjáról elra
gadó kilátást nyújtó — hegyoldalon kanyarog ki- 
gyószerüen a felső platóra. Hogy fáradságunk nem 
volt meddő, arról tanúságot tehet ma mindenki, a 
ki e regényes útat fölkeresi; hisz ott már ma is te
rebélyes fák és sürü cserjék nyújtanak árnyékot a 
nap heve ellen s pár év múlva dús lombfolyosókon 
át tehetjük meg napi sétánkat. Ép igy fejlődik többi 
turistaútjainkon is a növényzet s ez által mindig kel
lemesebbé lesz a kinntartózkodás.
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Azon jogos panasz ellen, hogy a turistaútak nehe
zen hozzáférhetők, illetőleg, hogy az odavezető utak ké
nyelmetlenek, a Kardos-útnál a szőlőtulajdonos urak 
nagylelkűsége folytán orvoslást találtunk. Scholz An
tal és Budics György tagtársak ugyanis megenged
ték, hogy szőllőjük mentén, illetve Budics tábornok 
ur szőlőterületén útat építsünk s ily módon a körül
ményekhez képest a lehető legnagyobb kényelmet 
nyújtsuk. Bár az utóbbi út elkészitése igen nagy ál
dozatokat kívánt, mégis meg kellett azt a f. évben 
építenünk s ez volt f. évi munkásságunk egyik leg- 
kiemelendőbb része, a mivel az egyesület 10 évi mun
kásságát betetőztük.

Sajnos, hogy a Kiss József-útnál még czélt nem 
értünk s a Frűweisz völgyben húzódó szöllőútat jó 
karba nem hozhattuk, a mi azonban rajtunk kívül 
álló okokból nem történhetett meg. Szívesen helyez
zük azonban kilátásba az egyesület anyagi támoga
tását is, ha a szőlőtulajdonosok az út jó karba állí
tását — a mi első sorban az ő érdekük — napi
rendre tűzik.

Hogy kiránduló közönségünk az időjárás viszon
tagságai ellen védelmet találjon, első sorban a Kardos - 
úton építettünk egy kis menedékházat, azután a 
gyönyörű kilátást nyújtó Dömörkapunál állítottunk 
föl egy pavillont, melyet Zellerin ajándékozott egye
sületünknek. Tán nem lesz érdektelen felemlítenünk 
azon körülményt, hogy a Ferencz József vízvezeték 
megnyitásakor, a Tettyén, ebben a kis pavillonban 
irta be nevét az, ott elhelyezett vendégkönyvbe Apos
toli Királyunk Ő Felsége kegyes látogatásának em
lékére.

A menedékháznak épült Kardos-úti pavillon 
— hol időközben a tagtársak kényelmére hűsitö ita
lokról is gondoskodtunk — lassankint szűknek bi
zonyult a látogatók nagy számához képest s azért 
annak kibővítése vált szükségessé. Ezeket a munká
latokat a f. évben teljesitettük s a régi épület mellé 
egy nagyobb verandát és széles terraszt, a szolga ré
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szére pedig egy kis kőházat építtettünk, melyből a 
kis pincze is nyílik. Az így kibővített s kényelmessé 
tett menedékház kedvencz találkozó helye lett tag
társainknak, kik itt, a pormentes levegőben élvezték 
pihenésük közben azt a páratlan szép kilátást, mely 
előttük feltárult. Az ott kapható ételek és italok ár
jegyzékét az egyesület állapította meg, hogy a tag
társak érdekeit megóvja

A kirándulások megkönnyítésére s az erdősé
gekben való tájékozódás előmozdítására átjelzéseket 
készítettünk, melyek az egész hegylánczolatot behá
lózzák Abaligettől Nádasdig s északra egész Szász
várig. Az elágazásoknál jelzőtáblákat is helyeztettünk 
el s jelzésekről gondoskodtunk Villánytól a nagy- 
harsányi hegyre s a vokányi és átai állomásoktól 
Gyűdre.

Kiadtuk Pécs vidékének az úthálózat tervezetét 
magában foglaló túrista térképét, melynek szép ki
vitele a bécsi katonai földrajzi intézetet dicséri s 
megirattuk Pécs és vidékének kalauzát, melyben 
egész vidékünk és városunk ismertetése van bőven 
és részletesen tárgyalva.

Közbenjárásunkra készült el a jakabhegyi István 
kilátó, melylyel Szeifritz István kanonok ur közben
járására a ft. és ns. Káptalan lepte meg az egyesüle
tet és egy kisebbszerü, de a czélnak megfelelő kilátó
tornyot építtettünk vidékünk legkiemelkedőbb pontján: 
a Zengő csúcson is, melyről egész vármegyénk, 
sőt a távoli vidék domborművű térképe is feltárul a 
szemlélő előtt.

A turistaság fejlesztésére helyi kirándulásokat 
is rendeztük, de sajnos, hogy ezeket tagtársaink 
részvétlensége folytán, később el kellett ejteni. Az 
elmúlt időben az egyesületnek két nagyobbszabásu 
kirándulása is volt Az elsőt 1893. aug. 20—27-ig 
rendeztük az Al-Dunára, a másodikat 1899. julius 
havában Erdélybe s minden alkalommal a legszivé- 
lyesebb fogadtatásra találtunk a testvéregyesületek 
s azok képviselőinek részéről. Itt említjük fel egy
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úttal azt, hogy vidékünket a M. T. E. és a M. Ta
nítók Turista Egyesületének nagyobb csapatai keresték 
fel, hogy a várost és vidékét részletesen tanulmá
nyozhassák.

Figyelmünk kiterjedt vidékünknek régészeti 
tekintetben kiváló helyére a jakabhegyi őssánczokra 
is, hol Juhász László régészünk vezetése alatt ása
tásokat rendeztünk, melyek több őskori tárgyat hoz
tak napvilágra s a melyeket a pécsi múzeumnak 
ajándékoztunk. Rendszeres kutatási munkát végez
tünk a gyűdi barlangban is, hol azonban csak a 
cseppkövek csonka törzsei meredtek felénk, hirdetve 
az ember barbarizmusát s a hol a szakértők véle
ménye szerint további kutatás vagy esetleg robban
tás nem kínál eredményt.

Igyekeztünk a tagtársakat az ország s részben 
a külföld turistái mozgalmaival is megismertetni s 
ezen czél elérésére a Pécsi Napló hasábjain pár év 
óta rendes turistarovatot vezetünk, hol egyúttal köz
lendőinket is a tagtársak tudomására hozzuk. De a 
turista-folyóiratokból és a turista-irodalom jelesebb 
termékeiből könyvtárt is létesítettünk a tagtársak 
részére, melyben a hazai turistaság irodalmát majd
nem teljesen feltalálják.

A helybeli fényképész urak és amateur tagtár
saink ajándékából a város és vidékének egyes pont
jait feltüntető fényképgyüjteményünk is van, a hely
beli könyvkiadó urak pedig a kiadásukban megjelent 
képes levelezőlapokat bocsátották gyűjteményünk 
rendelkezésére.

Nagy vonásokban számoltunk itt be azon tevé
kenységről, melyet a turistaügy fellendítése érdeké
ben kifejtettünk ; elhagytunk azonban sok apró rész
letet, melyek tán magukban érdekesek, de az egész 
kép áttekinthetőségét és perspektíváját zavarnák.

Áttérünk ezek után a f. é. részletezésére.
A múlt évi jelentésben előirányzott munkála

tokat u. m. a Kardos úthoz vezető uj útat és a pa- 
villon kibővítését, mint fennebb említettük, az idén 
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befejeztük. Ugyancsak a f. évben állíttatta föl Scholtz 
Gyula tagtársunk a Bánffay-út egy szép pontján az 
általa felajánlott Madonna képet is, melyet Troli 
Ferencz pápai prelatus szentelt föl s a mely a val
lásos érzületű lakóknak bucsujáró helyévé vált.

Ezen munkálatokon kívül az átjelzések föluji- 
tására is gondot fordítottunk, sőt az úgynevezett 
keresztgunyhótól (a hol a dömörkapu—mánfai és 
lapis- kozári útak egymást keresztezik) egy uj útat 
is jelöltettünk ki a Bányatelepig, hogy a nagyobb 
sétát kedvelő tagtársak erdei sétával juthassanak 
oda. A hol szükségesnek látszott, ott jelzőoszlopokat 
és mutatótáblákat is helyeztünk el, hogy a tájéko
zódást jobban megkönnyithessük. A f. évben felújított 
jelzései a következők: Mánta-Vágot, Tettye-Kardos- 
út-Dömörkapu, Tettye-Dömörkapu, Kardos-út-Lapisi 
vadászház, Tettye-Mánfa, Lapisi vadászház-kozári 
vadászház, kozári vadászház-Bányatelep, Bányatelep- 
Keresztgunyhó, Pécs-Jakabhegy, Jakabhegy-M.-Urög, 
Jakabhegy-Orfü, Jakabhegy-Abaliget, Orlu-Abaliget, 
Ata-Gyűd, Siklós állomás-Gyűd.

Felkérjük e helyen t. tagtársainkat, hogy az 
átjelzésekre vonatkozó észrevételeiket s az esetleges 
hiányokat titkárunkkal közölni szíveskedjenek, hogy 
a hibák kijavíttatásáról gondoskodhassunk.

Helyi társas kirándulásokat ez idén nem ren
deztünk, mert a múlt évek tanúságai arról győztek 
meg, hogy tagtársaink inkább kisebb, magánkörü 
kirándulásokban vesznek részt, a miről az egyes ki
ránduló helyeken elhelyezett vendégkönyvek tesznek 
tanúságot. Turistái szempontból érdekes helyeinket 
a f. évben is sokan látogatták; a Jakabhegyen és 
az abaligeti barlangnál több száz kiránduló fordult 
meg, hogy egyrészt az István kilátóból fel
táruló gyönyörű körkép szemlélésében merüljenek el, 
másrészt hogy a földalatti folyosók misztikus homá
lyában tegyenek egy sétát.

A közeli vidéken tett kirándulásokon kívül tag
társaink távol vidékek szép pontjain is megfordul
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tak. A Tátra vidékén s az Alpesekben sok tagtár
sunk járt a f. é. nyarán s képes levelezőlapunk 
gyűjteményét Füehsl Arnold tagtársunk is pár szép 
lappal gyarapította az Ortler csoportban tett kirán
dulása alkalmával. Kívánatos lenne, ha távoli vidé
ken járó turistáink is ily módon szaporítanák gyűj
teményünket, hogy a szép helyeknek képekben való 
megszemlélése vágyat keltsen másokban is a ter
mészeti szépségek felkeresésére.

Nagyobb turista kirándulást tettek dr. Mécs 
Szaniszló és Kiss József tagtársaink, kik Gmünd- 
ből a Máltavölgyön át az Osnabrücker és Hannower- 
Hütték érintésével a terjedelmes hó- és jégmezőkön 
keresztül 18 órai gyaloglással Gasteinba ereszkedtek 
le, hol azonban további utjokat a rossz időjárás és 
nagy havazások miatt félbe kellett szakitaniok.

Dr. Bokor Emil és Kiss József tagtársunk ezen
kívül kerékpáron tették meg az útat Franzensfeste- 
től Bozen és Meránon át Eyrsig, majd a szépségéről 
páratlan Stilfsi hágón, Európának e legmagasabb 
átjáróján (2760 m.) az Ortler glecsereit érintve, Bor- 
mióba ereszkedtek. Innét a Berninen átmenve az 
Engadint keresték fel, melyet végigkerekezve, az 
Albula-hágó vadregényes vidékén' Thusisba jutottak. 
Thusisból a Via Malán át gyalog tették meg az útat 
a Splügen-hágóra s annak borzalmasságában nagy
szerű szerpentinjein Chiavennát érték el. Ugyancsak 
az Engadin vadregényes vidékén tartózkodott Matya- 
sovszky Jakab tagtársunk családjával. Az északi 
tenger partvidékén jártak Erreth Lajos dr. és Reeh 
György tagtársaink, míg a keléti tenger fürdőiben 
Gallovich János és Kosztka György M. E. tagok 
időztek családtagjaikkal.

A mint a múltban, úgy a f. évben is voltak 
egyesületünknek jóakarói, kik iránt az egyesület 
háláját a jelen alkalommal is tolmácsolni kötelessé
günknek tartjuk.

Jóakaratu támogatásban részesítette az egye
sületet a Pécsi Takarékpénztár, mely a f. évben 
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200 koronát küldött egyesületünk pénztárának, úgy 
a D. G. H. T., mely bányáinak termékeiből küldött 
egy szép gyűjteményt az egyesület részére.

Kedvezményt nyújtottak a tagtársaknak Erreth 
János, Göbel Kálmán, Kadis Ernő és Zsiga László 
gyógyszerész urak, úgy az Irgalmasrend gyógyszertára, 
akik gyógyszereknél 20°/0-ot engedélyeztek ésHamedli 
Gyula úr, ki laboratóriumát műkedvelő fényképész 
tagtársainknak mindig készséggel engedte át hasz
nálatra.

Könyvtárunk a f. évben a turista-egyletek ki
adványain kívül még pár értékes munkával is sza
porodott azon összegből, melyet a turista-irodalom 
jelesebb termékeinek beszerzésére évenkint engedé
lyeztünk. Könyvtárunkat gyarapította a „Magyar 
Turista Egyesület“, mely a kiadásában megjelent 
„Budapest környéke“ ez. diszes kalauzt ajándékozta, 
úgy a „Magyar Tanítók Turista Egyesülete“, mely 
hivatalos lapját a „Tanítók közlönyeit rendesen küldi 
könyvtárunknak. Fogadják mindannyian hálás kö- 
szönetünket! Hálával tartozunk a helyi sajtónak, 
mely törekvéseinket mindig a legmelegebben támo
gatta, úgy Schönherr Mihály tagtársunknak, ki hi
vatalos helyiségünket díjtalanul engedte át.

Egyesületünkbe a f. évben 128 uj tag lépett 
be és pedig 1 örökös, 1 alapitó és 126 rendes; ki
lépett, illetőleg eltávozott 21, meghalt 15, s igy 
a szaporulat 92. Jelenleg 18 örökös, 51 alapitó és 
642 rendes tag gyámolitja törekvéseinket. Ez alka
lommal ismét felkérjük egyesületünk lelkes barátait, 
hogy uj tagok gyűjtésével támogassák a vezetőket, 
mert csakis kellő támogatás mellett felelhetnek azok 
meg azon szép feladatnak, melynek megvalósítására 
az Önök bizalma őket felszólítja.

M. T. K. 1 Súlyosan nehezedett ránk ez év fo
lyamán a végzet; választmányunk három érdemes 
tagját ragadta el tőlünk a kérlelhetetlen halál. Három 
tagot, kik mindannyian lelkes harczosai voltak ügyünk
nek, az egyesület megalapítása óta utolsó lehelletilkig. 
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Elvesztettük érdemes alelnökünket Zsolnay Vilmost, 
kinek elhunytával egy ragyogó csillag tűnt le a 
magyar iparművészet egéről; meghalt Inczédy Dénes 
a hivatásának élő tudós tanár és igazgató s fájda
lommal érezzük Lechner Antal vezérigazgatónak, 
üléseink egyik legbuzgóbb látogatójának hiányát. 
Érdemeik méltatása nem tartozik e jelentés keretébe; 
itt csak igaz fájdalmunknak adhatunk kifejezést ér
demes társaink elvesztése fölött, kiknek emlékét 
hálás kegyelettel őrizzük meg jegyzőkönyvünkben 
és sziveinkben.

Tagtársaink közül még többen is elköltöztek 
az örök hazába. Elvesztettük a f. évben Ivánkovits 
István örökös tagot, Wiesner Rajmár és Rothmüller 
Károly alapító tagjainkat, Erdössy Lajos, Klobucsár 
Mihály, dr Lechner János, dr. Pintér Jenő. dr. Stein 
Henrik, Szigriszt Ferencz, Tóth Károly és Ullmann 
Károly r. tagokat, kik nemes törekvéseinket mindig 
készséggel támogatták. Áldás és béke lebegjen ham
vaik fölött!

Ezzel befejezzük a f. é. ismertetését. Számot 
adtunk munkálkodásunkról, törekvéseinkről. Jelen
tésünkben 10 év eseményei vannak röviden vázolva, 
a melyekből a m. t. tagtársak Ítéletet mondhatnak 
az intézők tevékenységéről. Az Önök elismerése 
buzdított a múltban s az fog lelkesíteni a jövőben 
is. Az igazságos bírálatot szívesen vesszük, sőt kér
jük Önöktől, mert hiszen ez nyújt nekünk meg
nyugvást s ez ad erőt a további munkára.

Kérjük jelentésünk tudomásul vételét!
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 Kérjük a t. tagtársakat, hogy könyvtárunkat 
a turista irodalom körébe vágó, vagy más közérdekű mun
kákkal gyarapítani szíveskedjenek.
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Kötet Füzet
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A MECSEK EGYESÜLET

TISZTIKARA ÉS TAGJAINAK NÉVSORA
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Lenkei Lajos, lapszerkesztő, 
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ológus.
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Dr. Mócs Szaniszló, főgym. 

tanár,
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45 Szláby Ferencz (meghalt)
4
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Bertalan István
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65 Blaskovits István 
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90 Csarsch Jenő 
Cserta Vincze 
Csery István 
Cséfay Flórián 
Csigó János

95 Csigó Kálmán 
Csizmadia Géza 
Csukás Zoltán 
Csurgay Béla 
Cziglányi Béla

100 Dr. Czirer Elek 
Czirer József 
Czury József 
Czvotkovits Gyula 
özv. Czvetkovics Józsefné

105 Czvingler Ferencz 
Daempf Imre
Dr. Darányi Ferencz 
Dr. Daróczy Aladár 
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Dekleva Ignácz 
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115 Dr. Deutsch Adám 
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Dőry István 
Dragonescu Döme 
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4*



52

175

180

185

190

195

200

205

210

215

Fülöp. Mór
Dr. Fürst Győző 
ifj. Fürst Gyula 
Fürst Gyula 
Fürst Reell Hermin 
Fürst Lipót 
Dr. Gál Jenő 
Gaiger Dezső 
Gallé Géza
Gallovits Jáuos 
Gantner Ferencz 
Garai Dezső
Gebhardt Ferencz 
Geltsch Frigyes 
Germann István 
German Ferencz 
özv. Gianone Anna 
Girardi József 
Goldberger József 
Goldhammer Pál 
Gőbel Gyula 
Gőbel Kálmán 
Graff Károly 
Grosz Oszkár 
Guth Béla
Gryneusz György 
özv. Grünhut Jgnáczné 
Günsberger Lajos 
Dr. Günsborgor Samu 
Günter Mihály 
Gyikos Péter 
Gyimóthy Gyula 
Gyömörey Zsigmond 
özv. Györkő Ferenczné 
Gyurits Elek 
Hainess Károly 
Haksch Emilia 
Haksch Lajos
Halász Géza 
Hamedli Gyula 
Hamerli Imre 
Hamerli István 
Hamerli József 
Hankó Gyula 
Hanny Jenő 
Hanny Gábor 
Hannig István 
Hantay Lajos 
Dr. Ilanuy Ferencz

220 Hardy Sándor
Hartl Ferencz
Hartl Gyula 
Hegedűs Imre
Hekinger István

225 Herbort János 
Herdlein Lajos 
Hettyey Elek 
Hillebrand Ferencz 
Hippmann Károly

230 Hirn Lajos 
Hirschfeld Sámuel 
Hófbauer János 
Hoffmann Ferencz 
Hoffmann Lajos

235 Holics Gyula 
Hoppel Lajos 
Horváth Antal 
Horváth Dávid 
Horváth Géza

240 Horváth István
Horváth János
Horváth Mór 
Hradek Károly
Hunyady Ignácz

245 Huziák István 
Igalics Rádó 
Dr. Igaz Béla 
Inselt Samu 
Jaczkovics Gyula

250 Jahoda Gábor
Jakics Szilveszter 
Jakobi Fülöp
Jancsics Lajos 
Jankóvics József

255 Jánosik Béla 
Janovszky Hugó 
Járányi .János 
Dr Jellasich István 
Jeszenszky Lajos

260 Dr. Jobst László 
Dr. Johann Béla 
Jusztus Mihály 
Jusztus Miksa 
Kaffka József

265 Kaffka Károly 
özv. Kaltnecker Györgyné 
Kaltnecker Károly 
Kammerer Ferencz



53

270

275

280

285

290

295

300

305

310

315

Kardos József 
Dr. Kaufer Jenő 
Kaufmann Lajos 
Kaufmann Nándor 
Kádics Ernő
Dr. Kálmán Miksa 
Károly Ignácz 
Károlyi Sándor 
Keesz Károly 
Kelemen László 
Kelemen Gyula 
Kelemen József 
Dr. Kelemen Mihály 
Dr. Kelemen Mózes 
Keller István 
ifj. Keller István 
Keltz Géza 
Dr. Kenessey Aladár 
Kerbolt Ferencz 
Kerde Lajos 
Kerese Miklós 
Dr. Késmárky István 
Kész István 
Kisasszondy Géza 
Kiss Ernő 
Kiss József 
Kiss Zsigmond 
Klausz Endre 
Klein Géza 
Klein László 
Klein Jakab 
Klekner Alajos 
Klingenberg Jakab 
Knapp József 
Koharits N. János 
Koharits Jánosné 
özv. Koharits Károlyné 
Komóesy István 
Dr. Kornis Benő 
Koszér János,
Dr. Koszits Ákos 
Koszits Kamill 
Koszter Károly 
Kosztka György 
Kovács Antal 
Kovácsffy Kálmán 
Kovácsics János 
Kovácsics Józsof 
Kött Jenő

Dr. Krausz Jenő 
Krausz Lajos

320 Krautszak János 
Krauze Aurél 
Krauze Ignácz 
Krászonyi Ferencz 
Kremling Károly

325 Krigl Nándor 
Dr. Kronesz József 
Krum Péter 
Ladányi Sándor 
Lajpczig Antal

330 Laky Kornél 
Lakits Ferencz 
Lakits Gyula 
Lakner Géza 
Dr. Laminer Károly

335 Láng Jakab 
Dr. Lauber Rezső 
Lauber Viktor 
Lederer Ferencz 
Lederer Manó

340 Lehel Győző 
Léhner József 
Leitner Nándor 
Légár Hugó 
Leksza Károly

345 Lenkei Lajos 
Leviczky Gyula 
Dr. Lieber György 
Littke Ernő 
Littke Ernőné

350 Ifj. Littke József 
Littke Józsefné 
Ifj. Littke Józsefné 
Littke Lőrincz 
Littke Lőrinczné

355 Ludvig Károly 
Dr. Ludvig Ferencz 
Löffler Vincze 
Löwy Adolf 
Dr. Lőwi Ignácz

360 Dr. Loewy Lipót 
Lukrics István 
Madarász Béla 
Dr. Madarász István 
Magdics Gáspár

365 Magenheim József 
Majorossy Imre
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Maleter László
Maleter Rudolf
Marton Miksa

370 Marx József
Marx Nándor
Marxreiter Győző 
Matuskovics Istvánná 
Matyassovszky Jakab

375 Matyassovszky Jakabné
Mautner Mór
Mayer Károly 
Mergenthaler Ádám
Mestrics Imre

380 Mostrics Jenő
Metz Géza
Mihailovics, Emil
Mihályffy Árpád
Mihálovics Antal

385 Mihálovics György
Mike Géza
Miksics Ákos
Millner József
Dr. Miltényi Miklós

390 Misky József
Dr. Mócs Szaniszló
Dr. Módly Béla
Molnár János
Molnár Kálmánné

395 Mosonyi Géza
Möglich Gáspár
Muldini Károly 
Mussong Vincze 
Dr. Mutschonbacher V.

400 Muttnyánszky Béla
Dr. Müller János 
Müllherr Ferencz
Münz Jenő
Dr. Nagy Benjámin

405 Nagy Jenő
Nagy Pál
Nagy Sándor
Naschitz Adolf
Naschitz Ármin

410 Nábráczky Lajos
Nádor Lajos
Nemes Tivadar
Dr. Nemes Vilmos
Nendvich Andor

415 Neuberg Adolf

Neumann Ignácz 
Neusínger Fülöp 
Németh Béla 
Németh Gyula 

420 Németh József
Németh Károly 
Némethy József 
Dr. Nick Alajosné 
Nickl Béla 

425 Notter Jenő
Nyitrai Andor 
Oborhammer Antal 
Obermayer Géza 
Oblátli Adolf 

430 Öllé Istvánná
Opris Péter
Orczán Sándor 
Oroszy Sándor 
Oszvalt Ferencz

435 Olt Béla
Ott Márton 
Őertzen Gusztáv 
Dr. Parragli Antal 
Pataky Endre 

440 Pataky Vilmos
Paulay Ödön
Paunz Gábor’ 
Pazsitzky József
Pecher Ferencz

445 Peitler Imre
Dr. Perls Ármin
Péter Ferencz 
Péter János 
Pfeffer Antal

450 Philipovics József
Piacsek Virgil 
Piacsek Gyula 
Dr. Pick Ignácz 
Pikler József 

455 Pilch Antal
Pinterich Lajos 
Pintér Ferencz 
Pintér János 
Pintér Józsefné 

460 if. Piribauer János
Pleininger Ferencz 
Plichta Ferenez 
Polgár Jenő 
Polgári Casino



465 Polgári Tornaegylet 
Pollák Soma 
Poppovich József 
Porgesz Béla 
Dr. Porgesz Miksa

470 Poszek Vilmos 
Prager János 
Prann Gyula 
Preusz Adolf 
Ptacsek Viktor

475 Puszt József 
Radnai Emil 
Rapp Ferencz 
Rappay Ignácz 
Rapun Aladár

480 Rath Mátyás 
Ratkovics Károly 
Rauch János 
Razgha Gyula 
Rákossy Imre

485 Dr. Rásky Béla 
Reberics Imre 
Reisch János 
Réder Károly 
Reeh Aladár

490 Dr. Reeh Dezső 
Reeh György 
Reinfeld Imre 
Romos Ferencz 
Repics Vincze

495 Requinyi Géza 
Resch János 
Ribay Antal 
Ribás János 
Dr. Rónaky Kálmán

500 Rosenstein Mihály 
Rock Gyula 
Rözge István 
Rudolf János 
Ruh Ernő

505 Ruepprecht István 
Ruepprecht Nándor 
Rusz Béla 
Ruzsovits József 
Saághy Ferencz

510 Salamon József 
. Sárkány Ármin 

Sável Kálmán 
Gr. Schlippenbach István

Schlauch Imre
515 Schlippert Fülöp 

Dr. Schmidt Antal 
Schneckonborger Julcsa 
Schobor István 
Scholz Antal

520 Scholz Gyula 
Dr. Scholz István 
Schönwald Imre 
Schreiber József 
Schulteisz László

525 Schulz Ferencz 
Schwabach Róza 
Scliwabach Zsigmond 
Schwarcz Zsigmond 
Schwarz Ede

530 Sebesi Ede
Sebők Béla
Seeh Jenő
Dr. Seeh Károly 
Sey László

535 Dr. Sik Jáczint 
Simacsek Alajos 
Simon Béla 
Dr. Simon József 
Siptár Lajos

540 Skolnik Géza
Soóstó Gyula
Spiesz János
Spitzer Béni 
Spitzer Jakab

545 Dr. Stein Lajos 
Stein Oszkár 
Stern Miksa 
Stirling Aranka 
Straka Ferencz

550 Strausz Béla 
Streicher Benőné 
Stwertka Ignácz 
Szabó József 
Szabon István

555 Szakváry Emil 
Szalay Dezső 
Szánthó Antal 
Szántó Mór 
Szebényi Simon

560 Szegedy Fiilöp 
Dr. Szegedy Rezső 
Szeibert Fiilöp
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565

570

575

580

585

590

595

600

605

Szeifricz Antal
Dr. Szekrényessy F. 
Dr. Székely Ede 
Szentpály Gyula 
Szevera János 
Sziebert Nándor 
Szikriszt Lajosné 
Szikorszky Tádé 
Szikray Emil 
Szilassy Katinka 
Dr. Szilasi Zsigmond 
Dr. Szilvek Lajos 
Dr. Szivér István 
Szlapák Rudolf 
Szlezák Vitus 
Színik Antal 
Szommer Gyula 
Szvacsek Mihály 
Taizs József 
Tarján Ernő 
Tausz Dezső 
Tausz Gyula 
Tauszig Ármin 
Teleki Herman 
Teleki Zsigmond 
Ternovszky Alajos 
Tlhrn Emil 
Tichy Ferencz 
Tihanyi János 
Tomanek Adolf 
Dr. Toldy Béla 
Dr. Tolnay Vilmos 
Tormay Károly 
Tőttőssy Béla 
Trebitz Ottó 
Trixler Aladár 
Dr Trixler Rezső 
Dr. Tróber Aladár 
Ullmann Károlyné 
Vaczes Miklós 
Vadnay Jenő 
Vagner István 
Valdinger István 
Vaniss Sándor 
Varga N. István 
Várady Ferencz 
Végh Imro
Dr. Vessel Manó

Visnya Ernő
610 Vörös Mihály 

Dr. Vörös Nándor 
Vöröss Endre 
Vajdics Gyula 
Weiler N. János

615 Weisz Kálmán 
Wertheimer Jakab 
Werner Ottó 
Wicha József 
Wilhelm Lipót

620 Woleszky Károly 
Dr. Wurster József 
Zalay Mihály 
Zavaros Péter 
Zeisz József

625 Zelmsz Gyula 
Dr. Zöld Sándor 
Zsabokrszky Ferencz 
ifj. Zsabokrszky F. 
Zsiga László

630 Zsilinszky Lajos 
Zsolnay György 
Dr. Zsolnay Gyula

Siklóson :
Dr. Darázsy Ödön 
Szivér István

635 Dr. Tolnay Géza 
Visy Pál

Szabolcson:
Glanzer Gyula
Glanzer Gyuláné 
Handwerk Ferencz

640 Hippmann Géza

Vasason :

Gianone Virgil 
Vizer Vilmos

összesen 18 örökös, 51 
alapitó és 642 rendes tag.
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Elhaltak:
Inczédy Dénes 
Ivánkovits István 
Klobucsár Mihály 
Dr. Krasznay Jenő 
Lechner Antal 
Dr. Lechner János 
Dr. Pintér Jenő 
Rothmüller Károly 

Simon János 
Dr. Stein Henrik 
Szigriszt Ferencz 
Tóth Károly 
Ullmann M. Károly 
Wiesner Raj már 
Zsolnay Vilmos
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Kivonat az erdőtörvényről szőlő 1879. évi XXXI. 
törvényczikkből.

9. §. Az erdőben s azok közelében száz méter
nyi távolságon belül — csak az erdőégések megaka
dályozására szükséges óvrendszabályok megtartása 
s idegeneknek még ezen felül csak az erdészeti sze
mélyzet engedélye mellett szabad tüzet rakni. (1.109. §.)

A ki tüzet rak, minden esetben tartozik azt tá
vozása előtt eloltani.

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

69. §. A másnak erdejében elkövetett károsítá
sok erdei kihágást képeznek, ha a kár összege 60 
koronát nem halad túl.

73. §. Ha az okozott kár összege GO koronát felül 
nem halad, a cselekmény a büntető törvénykönyv 
értelmében vétséget, illetőleg bűntettet képez.

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

84 §. Á 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 
megtérítésére nézve a családfők, a gyámok és gond
nokok, a gazdák s illetőleg az iparosok és gyárosok 
is felelősséggel tartoznak azon esetben, ha a köteles- 
ségszerii felügyeleti jog gyakorlását elmulasztották. 
Ezen esetben utóbb nevezettek az érték, kár és költsé
gek megtérítésében a tettessel együtt — visszkereseti 
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 kár 
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megtérítésén felül 15 írtig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntetendő.

Ki pedig az élőfa galyát vagy ágát letöri, levágja, 
megvagdalja vagy a fát más hasonló módon megron
gálja, az egész élőfa értékének egytizedrészétől annak 
egész értékéig terjedhető kárpótlást tartozik fizetni s 
azonfelül 20 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntetendő.

109. §. Négy koronától 40 koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntettetik : 1. a ki a 9. §. határoz- 
mányainak megsértésével az erdőben vagy annak 
közelében tüzet gerjeszt; 2. a ki az általa vagy 
hozzájárulásával avagy jelenlétében gerjesztett tüzet 
kellő felügyelet nélkül hagyja vagy a tűzveszélynek 
kikerülésére szükséges és a létezett viszonyok közt 
eszközölhetővé vált intézkedéseket elmulasztja; 3. a 
ki a 11. §-nak eleget tenni elmulasztja.

112. §. Ha a 109. §. 1., 2., 3. alatt meghatáro
zott cselekmény vagy mulasztás folytán, gondatlan
ságból tűzkár származott: a cselekmény vagy mu
lasztás vétséget képez s a büntetőtörvények rendel
kezései szerint lesz büntetendő.

113. §. A ki az erdőben engedély nélkül kocsival 
lilos úton jár; a ki engedély nélkül utat tör vagy 
hat évesnél fiatalabb utánnövések közt jár, egy ko
ronától 40 koronáig terjedhető büntetéssel bün
tetendő.

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

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

átjelzések részletes ismertetésével, 128 oldal, számos 
képpel. Bolti ára 2 korona. A M. E. tagjai részére a 
titkárnál 1 korona.

3. Pécs vidékének turista-térképe (1 ; 75000) 
készítette a bécsi katonai földrajzi intézet. A vá
szonra húzott színes térkép ára a M. E. tagjai ré
szére 2 kor. 40 fillér. Kapható a titkárnál.



Kedvezmények:
1. Antal Gyula, Erreth János, Göbel Kálmán és 

Zsiga László gyógyszerész urak, valamint az Irgalmas- 
rendüek gyógyszertára készpénzbevásárlásnál 2O°/o 
kedvezményt adnak.

2. Hamedli Gyula fényképész úr a fényképé
szettel foglalkozó tagtársaknak szívesen szolgál fel
világosítással, laboratóriumát pedig díjtalanul rendel
kezésükre bocsátja.

3. Az egyleti jelvény viselése feljogosítja az 
egyleti tagokat, minden külön engedély nélkül a vá
rosi1, a püspöki2, a káptalani és székesegyházi3 er
dőségekbe való kirándulásokra.

1 Pécs város tanácsának 1303/1892. sz. határozata.
2 ÖExcellentiájának 1892. május 22-én költ 1599/1892. sz. 

engedélye.
8 A székesegyházi javak kormányzója Ő nagyságának 

1892. február 27-én költ átirata.

Egyéb tudnivalók.
Az egyesületet illető levelezések és Írásbeli 

megkeresések a titkár czimére (Arany János u. 37.) 
intézendők, a pénzküldemények pedig a pénztáros
hoz (Kiss Ernő, Baranyai Hitelintézet) küldendők.

Az egyesület helyisége Nádor-szálloda 11. szám 
alatt van.

Kérelem.
Kérjük t. tagtársainkat, hogy erdei sétáik al

kalmával az útakról — különösen a fiatal ültetések
között — le ne térj



Aláírási ív
Mecsek Egyesületi tagságra.

Örökös tagdíj egyszer s mindenkorra 100 kor.
Alapító tagdíj „ „ „ 20 kor. s évenként 4 korona,
pendes tagdíj évenként 4 korona.
pártoló tagok tetszés szerinti összeget fizetnek.

1 fo
ly

ó 
sz

. 1 !

Név és állás
pontos lak- 
czim (utcza, 

házszám)

Örökös-, ala
pitó-, rendes

vagy 
pártoló tag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
•

Kérjük a t. tagtárs urat, szíveskedjék ez aláírási ívet a 
tagok névsorában még ölő nem forduló ismerősei között köröz
tetni s aláírás után egyesületünk titkára czimére (Kiss József, 
Arany János-utcza 3.) visszaküldeni.




