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Érdekes útleírást vagy turisztikai czikket a jelentésbe 
leendő közlés végett köszönettel veszünk. Ily közleményi 
a beküldési határidő 1903. deczember hó 15-ike.

A M. E. választmánya.
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Bánffay Simon.
(1819. aug. 25. — 1902. jún. 2.)

A múlt év június havának 2-ik napja nagy vesz
teséget jelez Pécs város annaleseiben: azon a napon 
hunyta le szemeit örökre legnagyobb polgáraink egyike: 
Bánffay Simon. Halálával a mi Egyesületünkre is gyász 
borúit, hisz azon ajk némúlt el, mely a tizenkét évvel 
ezelőtt lefolyt szervezkedő gyűlésen a Mecsek Egyesü
let megalakulását jelentette ki; az a férfiú dőlt sírba, 
ki a nagyemlékű Zsolnay Vilmossal tíz éven át viselte 
az alelnöki tisztet. Méltó, hogy Egyesületünk e nekro
lógban is lerója iránta a hála és kegyelet adóját.

** *

Bánffay Simon élete rajzolásában — a köznek 
nagy kárára — híjával vagyunk a részletes, teljesen 
megbízható adatoknak. Naplót nem vezetett, önéletrajzát 
nem írta meg. Nagy szerénységének bizonyítéka ez; 
pedig tán kötelességet teljesít a közpályán működő fér
fiú, a midőn élete legfontosabb mozzanatait, a kora 
jeleseivel való érintkezéseit, munkáját, törekvéseit — 
bár a tények száraz regisztrálásával is — feljegyezve 
hagyja hátra kortársainak s ezek igazságos bírálata 
révén az utókornak. Hisz az élők és utódok nem azok 
iránt vannak a legnagyobb hálára kötelezve, kiknek — 
— egyéb érdemet később sem szerezve — már 
bölcsőjükre bibor borúit, vagy a kiket a vak sze
rencse emelt magasra; a hű kötelességtudás, rendületlen 
igazságszeretet, a mély tudomány és nemes szív embe
reit kell fent és alant megbecsülnie. Az ily férfiak 
ethikai tartalma egy-egy szilárd kő azon alapban, a 



melyen az emberiség közös javának, boldogságának 
épülete emelkedik. Csak fájlalhatják azok, a kik éveken 
át érintkezésben voltak vele, hogy nem igyekeztek küz
delmes, tanulságos gyermek- és ifjúkorából, nagy emlé
kekkel egybeforró múltjából s munkás jelenéből az ő 
elbeszélései és a saját tapasztalataik feljegyzésével kiváló 
egyéniségének képét kialakítani, megörökíteni. De ha a 
nap ragyogó sugaraiban fürdünk, gondolunk-e arra, hogy 
néhány óra múltán tova tűnik fényes szekerén és sűrű 
sötétség támad nyomában; s tán a szeretet sem engedi 
meg, hogy olyankor a gyászos elmúlásra gondoljunk . ..

❖
* *

Bánffay Simon az 1819. év augusztus 25-én szü
letett vármegyénknek Szebény nevű községében. Atyja 
Baranyának azon németajkú polgárai közé tartozott, kik 
— mint a többi vármegyék német lakosai is — már 
annyi kiváló férfiút képeztettek ki közügyeink szolgála
tára, A német és magyar faj intellektuális erejének a 
magyar talajban való szerencsés egyesülése számtalan 
jelesünkkel gazdagította a magyar tudományt és művé
szetet. Az ifjú Bánffayban is — akkor még Baumhol- 
zernek hívták — olthatatlan tudásvágy, nem lankadó 
munkakedv gyúlt lángra. Pécsett végezte középiskoláit, 
az utolsó osztályokat mint papnövendék. Mátyás Flórián, 
Pécsett élő híres tudósunk, agg akadémikusunk szerint, 
egy évig a hittudományokat is hallgatta. De tudás
szomja a műveltebb Nyugatra vonzotta. Vándorbottal, 
pénztelen bejárta Ausztriát, Tirolt és Felső-Olaszorszá- 
göt. Szénapadlás volt szállása, a kristályvizű patak volt 
mosdója. Ebben mosta meg ruháit is — maga beszélte 
el — és szikladarabbal símítgatta; de a művészetek 
csodás hazájában tudásának köre tágúlt, ízlése finomo
dott, lelke nemesebbé lett.

Jogi tanulmányai befejeztével a kiváló tehetségű 
ifjút az alig egy évvel idősb Majláth György, ki már 
21 éves korában Baranya vármegye alispánja, majd 
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országgyűlési követe lett, jurátusként magával vitte az 
1843—44-iki országgyűlésre, majd Bécsbe is. Nagy 
ismereteit maga Széchényi István gróf jutalmazta meg: 
a Tiszaszabályozásnál titkárként vette maga mellé, 
1848-ban pedig a közlekedési minisztériumban a szám
vevő osztály főnökévé nevezte ki. Itt szolgálta a haza 
ügyét, mint ugyanakkor Arany János a belügyminiszeé
riumban. Hisz az államkormány gépezete a válságos 
időkben sem pihenhetett.

A gyászos nemzeti katasztrófa után azon kis gár
dának volt tagja, mely kétségbe nem esve virrasztótt a 
„nagy halott“, a haza fölött s a harczot a fegyvernél 
is hatalmasabb tollal folytatta. Az 1850-ik év szeptem
berétől az 1851-ik év szeptemberéig a Pesti Naplónak 
volt a sötétemlékű Bachuralomtól sokat zaklatott, be
börtönzéssel fenyegetett szerkesztője. Az eltiport nem
zet ez egyetlen politikai hírlapjának nagy jelentőségét 
mindenki ismeri. A bécsi rendőrség folytonos zaklatása, 
a szerkesztők ismétlődő elmozdítása, a lap időnként 
való betiltása bizonyítják, hogy a Pesti Napló szerkesz
tői és munkatársai nem alkudtak meg a kényszerhely
zettel, hanem az üldözést megvető, férfias bátorsággal, 
rendületlen hazaszeretettel folytatták a nehéz időben a 
harczot a zsarnok jogtaposók ellen. Császár Ferencz, 
Szenvey József, Récsi Emil, Bánffay Simon s végűi 
Kemény Zsigmond báró állnak e nemzetmentő lap élén.

Ez időtájban lett nevelő a b. Splényi családnál 
Fehérmegyében. A mikor aztán a Berényi grófok a ro
kon Splényiéket meglátogatták, távozásukkor szintén 
nevelőként Bánffayt is magukkal vitték. Később az 
egyik Berényi grófnő a müveit, szellemes Bánffaynak 
— kissé regényes módon — nejévé lett. Nejével 1855- 
ben tért vissza Pécsre, hol ügyvédi irodát nyitott. Az 
1860. évi októberi diploma s az 1861-iki februári pá
tens azzal akarta visszaállítani az alkotmányt, hogy 
Magyarország az ő képviselőit a bécsi Reichsrathba 
küldje. E rendeletek reactiojaként elszánt küzdelmet fej
tett ki a nemzet, melyből Bánffay is kivette a maga 



részét. A tanácskozás végett 1861-ben egybehívott or
szággyűlésbe a pécsváradi kerület Bánffay Simont küldte 
fel. A nagyjelentőségű országgyűlést, a hol Deák Fe- 
rencz a felirati és Tisza Kálmán a határozati párt élén 
vitték a vezérszerepet, a bécsi kormány négy hónap 
múltával feloszlatta. Bánffay újból Pécsre tért vissza s 
folytatta a már 1860-ban megindított Pécsi Lapok 
szerkesztését 1862-ig, majd 1867—1871-ig. E közben 
megyei főügyész lett. A közjegyzői intézmény 1874-ben 
létesülvén, a következő évben kiváló jogi képzettsége, 
puritán becsületessége miatt öt tartotta az igazságügyi 
kormány a nagyfontosságú új, jogi munkakör betölté
sére a leghivatottabbnak. így lett Bánffay Simon s ma
radt is mindhaláláig kir. közjegyző; pedig nagyszabású 
egyénisége ministeri tárcza vezetésére is méltóvá tette 
volna. Városunk javát tekintve, jobb volt ez így; mert 
Bánifay Simon nagy, hivatalos elfoglaltsága mellett is bá
mulatos munkásságot fejtett ki a közjóértésönművelésében. 
Nem csak mint jogtudós volt kiváló, de alapos poly- 
histor is volt ő. Kevés férfiút látott Pécs, kiben az 
övével mérkőző európai műveltség, bámulatos elmeerő 
gyakorlatias tudás és gyümölcsöző munkásság oly ma
gas fokban egyesült volna. A modern és antik tudo
mány és művészet sok ágában több volt a műkedvelő
nél. Főleg a természettudományok terén és a mennyi
ségtanban tűnt ki nagy tudásával. Érdekes volt hallgatni, 
mint fejtegettek a boldog emlékezetű Inczédy Dénessel 
felsőbb mathematikai és csillagászati kérdéseket. Ritka 
gazdag könyvtárának szorgalmas olvasásról tanúskodó 
művei bizonyítják, hogy az olasz, angol és franczia 
nyelvekben jártas volt. Több ízben volt Itáliában, majd 
Német- és Francziaországot utazta be. Később főleg 
Svájcz és Tirol hegyvilága, hidegségükben is oly remek 
jégárjai vonzották. Lelkét megihlették a fenséges nyu
galommal égbetörő hegyek gigászi alakjai, szemei meg
csillantak a glecserek tiszta havának kékes színben 
megtörő hasadékai szemléletére. Újból és újból felke
reste a remek Ampezzo-völgy dolomit-óriásait, hogy a 
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Dürrensee átlátszó vizében visszaverődő Monte Cristal- 
lonak és remek környezetének láttára lelke felemelkedjék 
a mindenek Alkotójához.

Pécsett a 60-as évek elejétől kezdve minden tár
sadalmi és kulturális mozgalom és intézmény élén a 
Bánffay Simon nevét olvassuk. Hírneves dalárdánk 1862. 
május 1-én tartott alapító közgyűlésén első elnökének 
egyhangúlag őt választja meg. A következő év május 
2-án a Spies János elnök, Schiebinger Ferencz jegyző, 
Wachauer Károly karmester aláírásával kiállított okirat 
szerint tiszteletbeli tagsággal tünteti ki. Bánffay az el
nöki tisztet — némi megszakításokkal — 1883-ig viseli. 
1882-ben az ő erélyes szava és a többi dalosegyesü- 
lettee való új versenyre hívó szózata menti meg a pan
gásnak indúlt dalostársaságot a feloszlástól. 1883-ban 
Aidinger János lép örökébe.

Nagy barátja volt a szórakozást nyújtó sportok
nak is. A hagyatékában nagy számmal talált kitüntető 
oklevelek közt van a következő is: „Az első pécsi 
független tekeegylet alulirt elnöksége s igazgató választ
mánya ezennel tudtul adja a tekézést kedvelő honfiak
nak, kiket e testmozgási mulatság illet és érdekel, hoyg 
a folyó évi május hó 2-án tartott választmányi ülésben 
Tekintetes Bánffay Simon urat, Baranyamegye tiszti fő
ügyészét az első független pécsi tekeegylet védnökéül 
megválasztotta s e megválasztásról ez okmányt fön- 
czimzett Uraságod részére kiállttá. Pécsett, május hó 2-án 
1868. Dr. Hölbling Miksa, Elnök, Pataky Lucidus, Al- 
elnök, Tóth Ferencz igazgató. Mennyi kedvesen eltöltött 
és a kiegyezést követő év hazafias felbuzdulásaival meg
nemesített szórakozás emlékét kelthette fel ezen érdekes, 
és nem a mostani viszonyok szerint megítélendő okirat 
az elköltözött aggban, és keltheti most is azokban, kik 
ama „testmozgási mulatság“ részesei közül életben van
nak. Egyébként a testedző szórakozások közt legtöbbre 
becsülte a vadászatot. Már e nemű szenvedélye is a 
természet nagy barátjára vall, de sokkal nyilvánvalóbbá 
teszi természetszeretetét az a fáradhatatlan munkásság, 



melylyel virágot és gyümölcsöt egyaránt oly bámulatos 
sikerrel tenyésztett. Ez a kettős irányú tevékenység bizo
nyítja, hogy lelke a legszebb harmóniában olvasztotta 
össze a lelkes idealizmust a nemes realizmussal. A gaz- 
gasági és kertészeti kiállításokon „kiváló rózsái és almái“ 
majd „a legszebben kifejlett, legértékesebb válfajú remek 
rózsagyűjteményeért“ ismételten kitüntetést nyert. Híres 
baraczkjai a régebbi időkben évenkint egy előkelő tár
saság összejövetelére szolgáltak kapocs, czím gyanánt. 
Tisza Kálmán és legkiválóbb politikusaink vettek részt 
a Bánffaynak Budapestre vitt gyümölcsei révén évről- 
évre rendezett „baraczkvacsorákon“.

Gyakorlatias ember volt a természettudományok 
művelésében is. Szőlői tusculánumának tornyocskája va
lóságos kis observatotium volt, hol nem egy szép, derűs 
éjen át kémlelte nagyértékű teleszkópjával a csillagos 
mennybolt csodás képét. Nagyon szerette a természetet: 
szerette annak elméletét: a természettudományokat, sze
rette azt a szó konkrét értelmében is. Míg látása meg 
nem gyengült, legkedvesebb tartózkodása a mi szép 
Mecsekünk hegy-völgyei voltak. Természetes tehát, hogy 
a mikor a Mecsek Egyesület eszméjének elhintett magva 
Pécs város nagy műveltségű közönségében termékeny 
talajra talált, Bánffay Simont látjuk az emlékezetes szer
vezkedő gyűlésnek élén.

Tisztán látó szeme azonnal észrevette hogy ez, 
alakulófélben levő egyesület szintén azt a kettős czélt 
fűzi össze törekvéseiben, melyet példaszerű életében ő 
is mindenkoron valósítani igyekezett: a természet ideális 
kultuszát és ennek révén a test és lélek épségét. Az 
1891. év április 30-án a Nemzeti Casino egyik termé
ben 45-en gyűltek össze, hogy a Mecsek Egyesület 
megalakuljon. Az ideiglenes elnök Bánffay Simon volt; 
Stenge Ferencz, akkor megyei aljegyző, vezette a jegyző
könyvet. Felolvastatott a születő egyesület alapszabályai
nak belügyminiszteri megerősítése. Ekkor Bánffay Simon 
mély, ünnepies csendben kijelentette, hogy a Mecsek 
Egyesület megalakult. így született meg Pécs városa 
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legtevékenyebb, legáldásosabb intézményeinek egyike: 
-a mi Mecsek Egyesületünk. A tiszti kar nyomban való 
megválasztása eredményeként Kardos Kálmán, akkori 
főispánunk lett elnökévé; Bánffay Simon és Zsolnay 
Vilmos egyhangúlag alelnökökké választattak meg. Az 
időtől csaknem haláláig — 10 éven át — sűrűn elnö
költ a választmányi gyűléseken. De anyagi támogatás
ban is részesítette Egyesületünket. Megalakulásakor örö
kös tagsági díjjal adózott a szárnyát bontogató Egyesület 
nemes czéljaira. A Kardos-Kálmán-úti pavillonhoz ve
zető lépcsők is az ő áldozatkészségét bizonyítják. Az 
1900. okt. 25-iki választmányi gyűlésen elnökölve, resz
kető hangon jelenti, hogy Zsolnay Vilmost, Inczédy 
Dénest és Lechner Antalt elvesztette városunk és egye
sületünk. Sejté, hogy immár az ő órája is közeledik. 
Testben mindjobban megroskadván, lemond állásáról. 
Hasztalan kéri maradásra a választmány két kiküldötte, 
Dischka Győző és Sey László. Kardos Kálmán az 1901-iki 
közgyűlésen nehéz szívvel búcsúztatja el. A hálás köz
gyűlés tiszteletbeli tagsággal örökíti érdemeit. Ezeket 
hirdeti a Kardos Kálmán-út folytatását képező Bánffay 
Simon-út is, mely a Misinára vezető szerpentinéiről 
mind elragadóbb képeket tár a kiránduló elé. Szebb ez 
emlék minden érez- és kőszobornál. Nem a város zsib
vásárt zaja közt emelkedik fel, de a nagy természet 
tiszta légkörében, hol a rügyfakasztó tavasztól a gyü
mölcsös őszig a teremtés és folytonos újjászületés örök 
misztériumai hirdetik az Úr „nagy keze alkotásit.“ Fáj
dalom, Bánffay Simon nem láthatta a nevét viselő szép 
utat. A 82 esztendő súlyától roskadozó testet lenyűgözte 
a kór s csak lelke szárnyalása, a fájón édes emlékezet 
vihette fel a szépséges hegyek magasaira, a gyönyörű 
erdők árnyas hűvösébe. Búcsúzó érzései fájdalmát csak 
hűségesen betöltött emberi és honfiúi hivatásának gon
dolata enyhítette s a gyengéd szeretet, benső tisztelet, 
önfeláldozó gondozás, melylyel övéi és azok vették kö
rűi, kiket hozzá az ő hívó szava, vagy jó baráti érzés 
vezetett. Végső vigasza ez volt s az Isten szent akara
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tán való megnyugvás. Nemes szíve június 2-án szűnt 
meg dobogni.

* **

Immár pihensz, nagyemlékű halottunk! Tested por- 
ladozik, lelked az öröklétben szárnyal; mégis reád em
lékezve bús hangulatba borúi lelkünk, s megrezdűl szí
vünkben a fájdalom húrja. Fáj a veszteség, sokaknak 
fáj. Széchenyi és Deák nagy korának fia, munkájuk 
osztályosa valál: tölgykoszorúját teszi le sírhalmodra a 
gyászoló honfi. Midőn a kiegyezésben a haza újraszüle
tett s a honmentő munka diadaljeleként feltűnik a 
megkoronázott magyar király: nem kérsz jutalmat; pe
dig az elsők közt illetett volna meg a hely. Tovább 
verejtékezel második szülőhelyed javára az igazság, tu
domány és a művelt társasélet szolgálatában. Ezért hálás 
kegyelettel tekint fel nagy alakodra Pécs minden pol
gára. Becsületes munkával szerzett vagyonod nagy ré
szét, Te, az egykor küzködve tanuló falusi fiú, szegény 
magyar tanuló ifjak kezébe teszed le. Eléjük tárjuk ne
mes szívedet, nagy példád, s a hála könnye csillan meg 
szemükben. Neved őrzik kulturális egyesületeink évlapjai, 
a miénkéi is. Őrzik őszintébben, hívebben, mint bárki; 
mert nem a természetet szerető lélekben fakadnak-e a 
legtisztább, legöszintébb érzelmek?

Ily őszinte, tiszta érzelmek szerény mezei virágai
val — úgy szeretted őket! — fonjuk mi most körűi 
búcsúzóúl drága emlékezeted, s helyezzük egyszerű ko
szorúnkat csendes sírodra . . .

Dr. Mócs Szaniszló.



Littke József.
(1840—1902.)

Mint futó tűz, mély megdöbbenést keltve, terjedt 
el városunkban a múlt év aug. 12-én ama lesújtó hír, 
hogy Littke József, gyáros, Egyesületünk választmányi 
tagja, Bécsben, ahova gyógyulást ment keresni, meghalt. 
Halála nagy veszteség a lassan izmosodó magyar 
kereskedelemre és gyáriparra, érzékeny csapás városunk 
közéletére, fájdalmas seb azok szívén, kik öt szerették 
és tisztelték. Legyen e néhány sor a Mecsek Egyesület 
részéről emlékének szentelve.

* **

Littke József Pécsett, az 1840-iki év november 
20-án született. Atyja Littke Lőrincz azon törhetetlen 
munkásságú és mélyen gondolkodó férfiak közé tartozott, 
kik már félszázaddal előbb belátták, hogy Magyarország 
természeti kincsei még eléggé kiaknázva nem lévén, a 
magyar ipar és kereskedelem pangása káros reactioval 
nehezedik az ország közjólétére, boldogulására. Megyénk 
és városunk természeti kincsei közül a szén és bor 
termelését ismerte fel közgazdasági szempontból leg
fontosabbnak. Ezért szénbányát szerzett, borkereske
dést nyitott, s gondoskodott arról is, hogy e két irány
ban a haladás biztosítva legyen: fiaiban a magyar 
ipar- és kereskedelem s bányatudomány modern látó
körű, intelligens erőket nyerjen.

Ferenczet bányászszá képezte ki. A nagytudású 
bányatiszt néhány év előtt halt meg, mint a Duna- 
gőzhajózási Társaság pécsi bányáinak igazgatója. Józsefet, 
kinek emlékét e sorokban ünnepeljük, a borkereskedés 



és a pezsgöborgyártás tanulmányozására utalta. E őzéi
ből József Bécsbe, majd Francziaországba, a pezsgőbor- 
gyártás klasszikus földjére ment, s ott Champagne- és 
Epernay-ben éveken át tanult és dolgozott. Kint járt 
Angliában is, hogy a világkereskedelemről s annak 
feltételeiről, igényeiről, Londonban kellő tájékozást 
szerezzen. Majd haza tért szülővárosába, s atyja halála 
után átvette, s „Littke L.“ czég alatt tovább folytatta a 
borkereskedést. Belátván azt, hogy a külföld, jelesen a 
franczia pezsgőbor kiszorítása s a magyar pezsgők 
iránt táplált előítélet legyőzése csakis kiváló pezsgő 
termelése és forgalomba hozatala által lehetséges, — 
egész erejét és tevékenységét a magyar pezsgöborgyártás 
megalapítására és fejlesztésére fordította. Működése, 
mely egyrészt, mint alapvető, feltétlen elismerést érdemel, 
— külső sikerekben is gazdag volt. Pécsett sok munkás
kezet foglalkoztatott és foglalkoztat pezsgőgyára, mely
nek készítményei még a külföldre is diadalmasan vitték 
ki a saját és Pécs városa nevét. Ezért Pécs sz. kir. 
város közönsége bizottsági tagjai sorába választotta, s e 
minőségben a törvényhatósági közgyűlésnek vezéralakja 
lett. Mindenkor és mindenben a szépet és igazat kereste. 
Elve volt, s ennek számtalanszor kifejezést adott, hogy 
csakis jól fizetett tisztikartól várható odaadó, sikeres munka, 
s csakis az ő sürgetésének, s gyakori felszólalásainak 
köszönhető, hogy Pécs sz. kir. város tisztviselői kara 
oly javadalmazásban részesül, minőben kevés vidéki 
város tisztviselői. Azon alkotások legtöbbje, melyek Pécs 
sz. kir. városát az utóbbi évtizedekben gazdagították, s 
neki városias jelleget kölcsönöztek — az ő kezdemé
nyezésének, sürgetésének köszönik létüket. Az álta
lános becsülésnek elvitázhatlan jele, hogy a pécsi 
„Nemzeti Casino“ ismételten alelnökévé, a pécsi Keres
kedelmi és Iparkamara tagjai pedig őt egyhangúlag 
elnökké választották. Odaadással, szeretettel csüngött 
elnöki állásán. Felszólalásainak tartalmas volta, eszméi, 
a melyeket a kereskedelem és ipar fejlesztése czéljából 
szükségeseknek és kiviendőknek tartott, — ép oly vilá
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gos főre, mint bátor, fölfelé is szókimondó s a közérde
ket minden magánérdek fölé helyező egész embernek 
mutatták. Mint keresk. és iparkamarai elnök a mikor 
Zsolnay Vilmos elhalt, azonnal, hogy úgymondjuk, fel
fogta a nemzet szívverését, ő volt az első a hazában 
a ki kimerte mondani: „Állítsunk szobrot az ország első 
iparosának“, — s hogy mennyire helyesen járt el, kitű
nik abból, hogy pár hó alatt együtt volt a Zsolnay-szo- 
bor felállításához szükséges költség.

Működése mindenre kiterjedt; a Szkókó déli oldalán 
21 hold szőlő hirdeti, hogy ő is egyike volt azoknak, a 
kik a pécsi szőlők felújítására közreműködtek. Számta
lanszor mondotta, nincs nagyobb ellensége a műbornak, 
mint a természetes bor s nem szűnt meg a legilletéke
sebb helyeken rámutatni azon veszélyekre, a melyet a 
borkereskedelem, úgynevezett megrendszabályozása maga 
után fog vonni. Hasztalan utalt a francziországi példákra, 
hasztalan emelte föl óvó szavát, — győztek azok, akik 
azon balga hitből indúltak ki, hogy az agrár érdekek a 
kereskedelmi érdekekkel ellentétesek, s így megkellett 
érnie, hogy a magyar borkereskedelem tönkre ment, 
piaczát elvesztette, s a későn okuló termelők képtelenek 
túladni boraikon.

Családi élete mintaszerű; gyermekei iránti gondos
kodása példás, és magyar vendégszeretete közmondásos 
volt. Ha a múlt század utolsó három tizedében egye
sek avagy testületek látogatták meg Pécs városát, min
denki felkereste Littke pezsgőgyárát s ott igaz, magyar 
vendégszeretetre találtak. Mint egyesületünk buzgó vá
lasztmányi tagja, szóval és tettel közreműködött egye
sületünk fellendítésén. Ezelőtt 10 évvel, a mikor a buda
pesti turisták Pécsett jártak, örömmel fogadta őket, 
érdeklődött működésük iránt s fejedelmileg megvendé
gelte mindnyájukat.

Hogy működése a legmagasabb elismerésben is 
részesült, mondanunk sem kell: Ö Felsége a Ferencz 
József-rend lovagkeresztjével, majd a császári és királyi 
udvari szállítói czímmel tüntette ki s a midőn a székes
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egyház felszentelése alkalmából Pécsett volt, a gyártelepet 
legmagasabb látogatásával szerencséltette. Frigyes fő- 
herczeg Ő fensége ugyancsak a szállítói czímmel ru
házta fel, s többszöri megrendelésekkel tüntette ki.

Ezenkívül a bécsi és budapesti kiállításokon gyárt
mányai ismételten elsőrangú kitüntetésekben részesültek.

Egyesületünk kötelességét rója le a jeles férfiú 
iránt akkor, a mikor hódolattal emlékezik meg nemes 
egyéniségéről. Elmondhatjuk, addig, míg ily halottjai 
lesznek egyesületünknek, ne féljünk: egyesületünk élni 
és virágozni fog.

Dr. Jobst László.



Vándorlások.
Irta: Kiss József.





El van határozva. Felkeressük a Warnsdorfer Hüttét 1 

Igen.
S a Berliner Hütte is be lesz véve a tervbe? 
Hogy ne!
De a Pfandlschartet azért nem hagyjuk el ?!
Bizony nem ám! hisz a Glocknerhausból lesz az 

indulás.
Ilyenformán tervezgettük téli délutánjainkon a f. é. 

nyári programmját, melybe az Alpesek csodás szépségű 
részleteinek megtekintését vettük be. A katonai térképek 
megfelelő szelvényeit s az útikönyvek vázlatait szorgal
masan betűzgettíik hónapokon át, hogy teljesen kidolgo
zott tervvel kezdjük meg majdan a két hétre tervezett 
hegyi vándorlást, mely az Alpeseknek előttünk még 
ismeretlen, csudásan szép részleteit fogja elénk varázsolni.

Hárman voltunk, a kik ilyenformán csináltuk papíron 
az úti tervet:. Dr. Mócs Szaniszlő, ki e sorok írójával 
együtt már többször járt az Alpesek örökszépségű hó- és 
jégmezőin, Dr. Bokor Emil, a ki eddig még nem Ízlelte 
meg az alpesi kirándulások gyönyöreit és csekélységem, 
a ki utazásaimnak legszebb emlékeit az örökváltozatu 
hegyvilág szépségeiben találom fel.

A terv — ha tán egy kissé sok is volt, a mit 
felvettünk — jól ki volt dolgozva. A kezdő alpinistát 
nem riasztották vissza nehéz, életveszélyes hegymászások 
s a gyakorlottabbak is megtalálhatták benne azt az 
élvezetet, a melyet az alpesi kirándulások nyújtanak 
olyanoknak, a kik a természet változatos szépségéb 
gyönyörködni tudnak. Buja fenyvesekkel födött hegy 
gerinczek között kanyargó völgyek, vízesések őrült rohanó 
előtörő tömegei, vagy fátyolként szétterülő ezüst 



kopár szirtfalak, hó- és jégmezők, az ég kékjére rajzolódó 
változatos szépségű hegytömegek szakgatott lánczai: 
mindezek ott szerepeltek a tervezetben, mely ilyen
formán — bár nagy fáradság árán - a lehető leg
nagyobb változatosságot nyújthatta, ha az időjárás a 
kirándulás megtartására kedvezőnek Ígérkezik.

Hogy kellőképen elő legyünk készülve a nagyobb 
szabású turista-kirándulásra: szorgalmasan gyalogoltunk 
Mecsekünk hegy-völgyein, mert régi tapasztalásból tudjuk, 
milyen kellemetlen utókövetkezményekkel jár az, ha az 
ember minden tréning nélkül indul neki nagyobb erő
kifejtésnek. A mennyire szűkre szabott időnk, meg a 
tavaszi kellemetlen időjárás megengedték: szereztünk is 
egy kis gyakorlatot s Mecsekünk szelidebb emelkedőin 
4—5 órai menetelést fel sem vettünk; de egész napi 
vagy több napra terjedő kirándulásban erőnket és ki
tartásunkat nem próbálhattuk ki. így indultunk meg az 
alábbi útra, melynek kedves emlékei soha el nem mosódó 
nyomokat hagytak lelkűnkben.

A Pfandlscharten keresztül.
A kirándulást julius hó második felében terveztük, 

mert ez az idő, meg augusztus első fele a legmeg
bízhatóbb ott a hegyek között. Mócs barátunk már julius 
16-án, mi pedig julius 20-án indultunk el Pécsről, hogy 
a kitűzött találkozón pontosan megjelenhessünk. Egy 
hosszú éjszakai utazás után a Tirolban fekvő Dölsach 
állomáson szálltunk ki a vonatból. Itt várt már bennünket 
harmadik útitársunk, a ki a hosszú, szeges botokat és 
fekete szemüvegeket azzal az elszomorító hírrel adta át, h

ogy egészségi állapota a hegyi vándorlásokat még nem
 engedi meg s így ez évben az Alpesek nyújtotta tiszta öröm

ökről le kell mondania.
Ez volt az első, de legérzékenyebb csapás, mely

 utazótársaságunkat érhette. Fájt a jó barát és tapasz-
 talt társ elmaradása, a ki velünk együtt már hónapok ota élte ma

gát az Alpesek gyönyörűségeibe s a kit
 gyengélkedő állapotta megfosztott vágyainak teljesedésétől.



— 5

A másik kellemetlenség, a mely bennünket ért: az 
idő rosszrafordulása volt. Sűrű felhők borították az ég
boltot s alig lehetett itt-ott tenyérnyi kék foltot látni a 
szennyesszürke gomolyok közt s azok is minduntalan 
eltűntek a koválygó felhők mögött. Le is mondot
tunk arról, hogy gyalog tegyük meg az Iselbergen át 
W i n k 1 e r b e vezeti) 13 Km. útat s a posta egy landauer 
kocsiját vettük igénybe egész Heiligenblutig, turista
kirándulásunk tulajdonképeni kezdőpontjáig.

A vidék, melyen útunk átvisz, valóban festői. A 
mint Dölsach falut elhagyva, felebb emelkedünk az 
lselberg lejtőjén, mind jobban feltárul a szép Dráva- 
völgy pompás hegyfoglalatával. A Hochstadl hatalmas 
gerincze hóleplet rejt szakadékaiban s a lienzi dolomitok 
csipkéi közt is megcsillan a fehér takaró, melyre rá- 
borúl az ég szürkesége. Lenn a kanyargó Dráva hasítja 
ketté a völgy pázsitos talaját s arébb Lienz szép látképe 
teszi változatossá a képet.

Elhagyjuk Bad Gumbitsch-ot s Reiterbad-ot, 
e primitív kis magaslati gyógyhelyeket s 1204 méter 
tengerszin fölötti magasságban elérve a határt, Tirolból 
Karinthiába lépünk át. Innét kezdve ereszkedünk már a 
Möll-folyó völgye felé; de nem igen élvezhetjük a vidék 
szépségét, mert sűrű esőcseppek teszik homályossá 
kocsink üvegablakait, s csak mint fátyolon át látjuk 
később a Moll kékesen csillámló vizét, a mint Winkler 
községnél derékszögben megtörik és eddigi déli irányát 
megváltoztatva keletnek fordul.

Déli 1/4. 1 órakor értűk el W i n k 1 e r-t, hol 
pihenőt tartottunk s 3/42 órakor egy, német sógorral 
megszaporodva, újból útra keltünk. Új útitársunk egy 
hatalmas termetű saalfeldeni kereskedő volt, a kinek 
lábikráiból egy más embernek a lábszára is kényelmesen 
kikerült volna. De teste méreteihez voltak szabva nagyot- 
mondásai is, mert mindjárt a bemutatkozás után azzal 
kezdte meg az előadást, hogy felmegy a Glockner- 
csúcsra, — de vezető nélkül. Egy pár ilyen szóbeli ki



— 6 —

rohanás aztán úgy látszik annyira kimerítette, hogy le
hajtva fejét, csöndes szunnyadásra tért.

Ezalatt mindjobban belejutottunk a Moll völgyébe, 
mely hegyfoglalatának nagyszerűségével s a völgyfenék 
terrasz-szerű emelkedéseivel tűnik ki. Minél feljebb 
jutunk, annál komorabb a táj; az erdők lejebb húzódnak 
s a meredező barna szirteken megjelenik a hólepel is; 
mindenünnen magas hegyi patakok zúgnak alá, bájt és 
érdekességet kölcsönözve a vidéknek.

Döllachban megállapodtunk, hogy egy ki
rándulást tegyünk a közeli Z i r k n i t z-barlangba és a 
hasonló nevű patak kataraktaszerü vízeséséhez. A dóm
szerű barlangban őrült haláltánczot jár a megkínzott 
hegyi patak vize, mely simára mosta már a szirtfalakat. 
A megtörő víztömeg elporló cseppjei bőségesen hullanak 
reánk, szaporítva a sűrűén hulló eső áldását.

Döllachon túl változik a völgy jellege. A hegyek 
közelednek egymáshoz és föl a fellegekhez. A látóhatár 
mind szűkebbre szorúl; félelmes szakadékba jutunk, hol 
a Moll zajongó hullámai nagyszerű s majdnem félelmes 
látványt nyújtanak, a mint vadul dübörögve rohannak 
lenn a szíriek között. Nemsokára a 130 m. magas 
Jungfersprung vízesés ezüst szalagját látjuk le
hullani a barnás szirtfalon, de a Brennkogl fejét eltakarja 
a szürke párafüggöny, mely a völgyet elzáró hegylánczot 
is elfödi előlünk.

Állandó esőben értük el délután 6 órakor Hei- 
1 i g e n b I u t-ot, e bájos fekvésű kis falucskát, a Möll- 
völgy gyöngyét, hol a Hotel Postban ütöttünk tanyát. 
Itt kellett volna látnunk a Glockner ragyogó pyramisát, 
fényes kíséretével; de e helyett a völgy fenekéig le
húzódó szürke, nedves páratakaróba ütközött a tekintet 
s ez az elkomorúlt világ kevés reményt nyújtott a továb
biakra. Ki se mozdultunk a vendéglő kényelmes szo
báiból és étterméből, hol velünk együtt sok turista nézte 
reménytelen, fájó tekintettel a ködbeborúlt tájat.

8 óra felé északnyugati szél kerekedett, a mi a 
benszülöttek állítása szerint jó jel, mert szétveri a felle- 
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geket s jó idővel biztat. S csakugyan rövid idő múltán 
egymásután siettek a vendégek az ablakhoz, hogy a 
mindinkább tisztulni kezdő völgy előtörő hegyóríásait 
hangos örömrivalgással üdvözöljék. S bár magát a Glock- 
nert nem is láthattuk meg az alkony homályában, de a 
Leiterhegyek havas csúcsai már tisztán állottak előttünk 
s a Glöckner lába is mind jobban kivált a szürke hát
térből. A legjobb reményekkel kerestük fel szobánkat, 
hogy az előző éj álmatlanságát kipihenve, másnap, ha 
az idő kedvezni fog megkezdjük a vándorlást.

Reggel már 4 óra után kitekintettem az ablakon s 
a legelső látvány a mely szemembe ötlött a Glocknernek 
akkor már megaranyozott csúcsa volt. Sietve keltünk föl 
s hagytuk el szobánkat, hogy gyönyörködjünk abban a 
derűs, szingazdag képben, mely az előző nap komorságát 
felváltotta. A friss reggeli levegőben kéjes érzéssel tapos
tuk a Möll-völgy sziklás útjait, miközben több fénykép
fölvételt tettünk a regényes fekvésű kis községről.

Előttünk állt a bájos völgy, melynek előterében 
barna színű a’pesi tanyák szétszórt csoportjai állanak, 
míg mellettük a kanyargó kocsiút üde zöld csalitban 
vész el. Lenn a változatos zöld színű hullámos völgy
fenéken a Moll aczélkék vize folyik nagy kanyarulatok
ban; jobbról az északi szirtfalból kiszögellő emelkedésen 
nyugszik a kecses templom, karcsú tornyával. A völgyet 
mindkét oldalon fellegekbe emelkedő hegyek zárják el, 
melyeknek csak lábaik erdősek, míg többi részük szürke, 
barnaszinü gulákként emelkedik ég felé. A háttérben 
a Gössnitzkopf és Leiterhegyek hegyes csúcsai csipké- 
ződnek az égbolt kékjére, míg a távolból a Glöckner 
ragyogó pyramisa tekintget át hozzánk.

Reggel 8 órakor indultunk fel a Glocknerhaushoz. 
Miután a régi útat, mely a Briccius kápolna és a Böse- 
platte mellett vezet el, már régen ismerem: a most 
épülő új kocsiúton indultunk meg, hogy azt is meg
tekintsük. Lassú emelkedéssel s közbeigtatott szerpen
tinekkel vezet az út a hegyoldalon, mélyen maga alatt 
hagyva a régi gyalogösvényt, mely csak az út utolsó 
részén emelkedik meredekebben.
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Az új, kényelmes kocsiútat — melyen akkor is 
szorgalmasan dolgoztak — a klagenfurti turista-sectio 
építteti, hogy a tulajdonukat képező menedékházhoz jó 
közlekedési utat létesítve, a legkényelemszeretöbb utas 
részére is elérhetővé tegye a Pasterze-glecser több 
négyzetkilométerre terjedő felületét. Az egész kocsiút 
Heiligenbluttól föl a Glocknerhausig mintegy 12 Km. 
hosszú lesz s ebből már 8 km. hosszú vonal jóformán 
be is van fejezve s az utolsó pár Km. is ki van tűzve. 
Hogy mikor adhatják át az utat a közhasználatnak, az 
attól függ, hogy az egyesület elő tudja-e teremteni azt a 
tőkét, mely a visszalevő rész kiépítésére — a szükséges 
hidak elkészítésére — és az út jókarba hozására még 
kelleni fog, — mert hogy az ottani talajviszonyok mel
lett ily útnak építése óriási összeget emészt föl, azt 
mondanom sem kell. Ha jól emlékszem, annak idején 
az építkezés czéljaira a karinthiai takarékpénztár 160.000 
koronát ajándékozott, Ö Felsége szintén több ezer koro
nával támogatta az áldozatkész klagenfurti turista egye
sületet, melyet az anyaegyesület: a D. u. Ö. AV. és 
magánosok is jelentékeny összegekkel segítettek. S bár e 
nagy adományok mellett, maga az egyesület is kimerí
tette minden anyagi erejét; legújabban ismét 40,000 
koronás kölcsön felvételére szorúlt, hogy a megkezdett 
nagy munkát befejezhesse.

Tehát ezen az úton emelkedtünk mindig feljebb és 
feljebb egyik kis tanyát a másik után hagyva el, miköz
ben gyakrabban gázolunk át a távoli glecserek lefolyó 
bővizű patakjain. A kilátás, mely előttünk feltárul, mind 
nagyobbszerűvé válik s láthatárunk is — bár lassan — 
mindig jobban kitágulni látszik. Az eleinte nyugoti 
irányba vezető út később északi irányt vesz, hogy a 
Gutthal-Bach szakadékszerű mély völgyét áthidalhassa, 
s e közben a Spielmann hóborította csúcsa felé tart. 
Ott, a hol a mély szakadékban rohanó glecservíz szint
jéhez lejutva, egy ideiglenes hídon a túlpartra kerülünk, 
ismét délnyugatnak fordul az út s szelíd emelkedővel 
visz az átellenes hegység gerinczére, a honnét elragadó 



— 9 —

képben tárul fel előttünk az eddig eltakart Möll-völgy 
a maga fenséges foglalatával, a fenekét borító fű üde 
zöld bársonyával, melyet a Möll-aczélkék vize szakgat 
kigyószerű csavarulataival ketté. S ismét feltűnik a heili- 
genbluti templom karcsú tornya az övező házakkal s a 
hegyoldalon fekvő kis alpesi tanyákkal, míg a hátteret a lát
határt elzáró hegyóriások hóval födött gerinczei alkotják.

Feljebb hatolva a Felső Möll-völgy tárul elénk a 
maga megdöbbentő komorságával, mely innét a magas
ból még jobban megragadja lelkünket. A Leiterhegyek 
fenséges láncza terpeszkedik fölötte, széles hómezőivel 
kellemes ellentétet képezve a hegyoldal fenyveseinek s 
a völgyfenék sötétségének, hol a Moll vize rohan hatal
mas dübörgéssel a sziklatalajon. Átellenben a Leiterfall 
fehér fátyola csillámlik át a fenyőerdö sűrűjén, amint 
fehér habbá válva a nagy esésben, ömlik az alatta zu
hogó patakba.

Nyugoti irányban előttünk látjuk a Pasterze-glecser 
hatalmas jégtömegét kékesszinű repedéseivel, a mint folyni 
látszik a sziklafalak közt. Ez a jégfolyó volt útmutatónk 
azon a visszalevő 3—4 km. hosszú darabon, melyet a 
csinált út végpontjától a meredek hegylejtőn kanyargó 
rossz gyalogcsapáson még végig kellett járnunk. Elra
gadó szép képek tárultak elénk a környező havas hegyek 
változatos szépségeiben; de hiányzott ezeknek legszebb 
ékessége: a Glöckner és fényes kísérete, melyet ismét 
sűrű felhő és ködtömeg födött el előlünk.

A meredek hegylejtőn elszórtan tenyésző havasi 
gyopárból csokrot kötöttünk magunknak, melyet az 
enzian kék virágjaival tarkítottunk s így felékesítve épen 
déli 12 órakor értükel az Elisabeth-ruhet, honnét a Glock- 
nerhaus barátságos épülete integetett felénk. Kövér eső
cseppek kezdtek hullani (épen mint 7 év előtti itt jár
tamkor) mikor sietve átléptük a menedékház küszöbét, 
hogy nehéz zsákunktól és fényképkészülékenktől mi
hamar megszabaduljunk.

A közös hálóteremben egy két ágyas fülkét biz
tosítván magunknak, az étterembe siettünk, hol jól fűtött 
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kályha várt reánk, a mi nagyon jól esett az éles széltől 
átjárt testünknek. Csak úgy zsibongott a terem az össze
gyűlt turistáktól, kik között vegyesen voltak nők és 
férfiak, igazi és vasárnapi turisták, a kik mindannyian a 
már végzett — hogy az ezután végzendő túrákról beszél
gettek, miközben az étterem ablakaiból aggódó szemek
kel vizsgálták a mind komorabbá váló időjárást.

Erős, hideg szél süvített végig a hegyek közt, 
csontig átjárva az embert, ha egy kis sétára merészke
dett. Délután egész rosszra fordult az idő; a köd min
dig sűrűbbé vált s a hideg metszőbb lett. 4 óra tájt erő
sen havazott s csak este felé kezdett derülni a táj s 
akkor láttuk először a Glockner-csoport egyes részleteit 
kibontakozni a szürke takaróból. A széles és meredek 
hómezők mindjobban átvilágítottak a ködön s később a 
gerincz is kitisztult s megláthattuk a Johann-menedékházat 
a 3400 m. magas Adlersruhén s aztán a Glockner-csúcsot 
is a mint kikibújt a felhőtömegből.

Ilyen időjárásban d. u. nem mehettünk el a Franz 
Josefs’ Höhé-re, honnét az egész Pasterze belátható s a 
hol a legszebb alpesi képek egyike tárul a hegyi ván
dor elé. A magam részéről ugyan kevésbbé volt ez saj
nálatos, hisz egy más alkalommal végig élveztem már 
annak a képnek minden szépségét; de útitársam fájó 
szívvel mondott le e kirándulásról, melynek érdekessé
géről annyiszor cseréltünk már eszmét.

Az estét a menedékházban szerzett új ismerőseink 
(egy németországi egyetemi tanár és nővére) körében 
töltöttük, a kik a következő reggel a Pfandlscharten át 
Zellam See-be voltak menendők. A mi útitervünk itt 
kétféle irányban volt megállapítva : vagy mi is a Pfandl- 
schartei átjárót használjuk fel, vagy a Pasterzen végig 
a Hoffmannshütte érintésével az u. n. Hoher Gang-on me
gyünk át a hegylánczon s a Mainzer-hüttében való pihenés 
után ereszkedünk le a ferleiteni völgybe s onnét Zell-be.

Az utóbbi útvonal — bár hosszabb — a délután 
elmaradt Franz Josef’s Höhén át vezetett volna s így 
reánk nézve kedvezőbb volt, mégis egyrészt új ismerő
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seink kedvéért, másrészt közbejött rosszullétem miatt a 
Pfandlscharte mellett döntöttünk, melyet úgy is már évek 
előtt tervbe vettem.

Julius 23-án reggel 3/4 6-kor szép időben indultunk 
meg vezetőnkkel a sziklás talajon kanyargó azon me
redek hegyi úton, mely a Pfandlschartera vezet. Egyen
letes, lassú léptekkel kapaszkodunk fölfelé a mind kopá- 
rabbá váló ösvényen. Erre a növényéletnek nyomaira 
is alig akadunk; még füvet és zuzmót sem igen látunk 
közelünkben s csak az alantas mély völgyek karcsú 
fenyői sötétlenek fel hozzánk, kik megilletődve nézzük 
a mind felségesebbé váló alpesi képet, melyet a távoli 
Schober Gruppe mind jobban előtűnő fehér lánczai 
képeznek.

Körülbelül egy órahosszat tart, míg folytonos ka
paszkodóval, gyakran kisebb hófoltokon áttörve, elérjük 
a Pfandlscharte-glecsert, mely teljesen hóval van födve 
s így a keresztülhatolásra puha, fehér hótakaró áll előt
tünk. Mintegy egy Km. széles hómezőt látunk magunk 
előtt, mely emelkedőleg vezet a 2665 m. magas Schar- 
teig, mely a 2872 m. magas Bärenkopf, és a 3028 m. 
magas Spielmann közé van ékelve.

Megálltunk ott, a sziklás talajt a glecsertől elvá
lasztó sziklaélen, mielőtt a glecser felületére lépnénk, 
hogy kissé pihenjünk a fárasztó mászás után és hogy 
végig élvezzük az innét feltáruló gyönyörű képet, 
mely a körben emelkedő havas hegylánczok és csú
csokban elénk tárul. Miután pár képet vettünk 
föl s hószemüvegeinket is felcsatoltuk, megindultunk 
a pompás hómezőn, mely a Schartera vezet. Épen 
j/28 óra volt, mikor elértük a gerinczet s feltűnt előt
tünk az eddig eltakart Fuscher Thal s a hóval borított 
Spielmann glecser, melyen át kellett mennünk, hogy 
leérhessünk a völgybe.

Itt, a hómezőkön találkoztunk az ellenkező irány
ból jövő turistacsoportokkal, mert hisz a Pfandlscharte 
a leghasználtabb átjáró, a melyen rendes viszonyok 
között minden veszély nélkül törhetünk át a Tauernek 
lánczán. Nők is szép számmal jöttek át, nem félve attól, 
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hogy az éles szél és a tiszta égről leragyogó napsugár 
megrontja arczuk bőrét.

A Spielmann-glecseren való vándorlás valódi élve
zet volt az azt borító szűz tiszta hóban s abban a fel
ségesen szép környezetben, melyet egyfelől a Gr. Wies- 
bachhorn, Bratschenköpfe s a fehér Glockerin, másfelől 
a Brennkogl, Fuscherthörl stb. képeznek. Mikor a 11/2 
óra széles hómezőn — hol sokszor térdig merültünk a 
csillogó takaróba — átvágva, annak határán elértük az 
úgynevezett Frühstücktisch-t: egy kiugró sziklalapot, 
megállapodtunk s elmerültünk az előttünk feltáruló képen, 
melynél szebbet nem sokat látunk még a szépségében 
oly magasztosan változatos alpesi képek között sem.

Mélyen alattunk a ferleiteni (fuschi) völgy vonul 
el, betakarva a reggeli átlátszó pára lilába játszó szürke 
fátyoléval s végig hasítva a Fuscher Ache-nak a gle- 
cserekből táplálkozó szennyesszürke hullámaival. Mö
göttünk a még alig elhagyott hómező végnyulványa 
húzódik le. a barna sziklatömbök közé, hol a szakadékok
ban is hófoltok fehérlenek. A glecservizek patakjai 
megtörve a sziklatömbökön, szétfolynak útunkon, hol a 
reggeli nap melege még nem tudta elolvasztani az 
éjszakai vékony jégpánczélt, mely a lemenetelnél különös 
figyelemre int. Balról egy festői képben olvad össze az 
a gyönyörű hegycsoport, melyet a Wiesbachhorn, Brat
schenköpfe, Glockerin s Bárenköpfe alkotnak, hogy odébb 
a Hoher Tennben és Imbachhorn-ban fejeződjék be. Ez 
a fenséges hegyláncz választja el a ferleiteni völgyet a 
szép kapruni völgytől, melynek legfelső terraszára a 
hatalmas Karlinger-glecser jégszirtjei ereszkednek.

Néma csend ül a képen; mozdulatlan és élettelen 
itt minden, csak a Wiesbachhorn csúcsát megfekvö felhő
tömeg mozgása mutatja, hogy gyenge szellő jár ott a 
magas régiókban. Növényéletről szó sincs még erre s 
csak mélyen lenn a messzenyúló gyönyörű völgyben 
látjuk a zöldszin különböző változatait: a világos rétben, 
a sötétebb alpesi rózsában s a feketébe játszó sötét 
komor fenyvesekben, melyek ott borongnak a hegy
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oldalokon, éles ellentétet képezve a barnásszürke kopár 
szirtfalakra lehuzódó hómezők fehérségével s a glecserek 
kékeszöld világításn árnyalatával.

Maga a ferleiteni völgy is még árnyékban van; 
a határt képező hatalmas hegyláncz elfogja a nap 
sugarait s a páratakaró mozdulatlanul ül a fenyvesek 
koronáján; de a hegycsúcsok tündökölnek a reggeli nap 
fényében s a hó- és jégmezők szikrázva verik vissza a 
nyári nap sugarait. Oly szép ez a kép a maga változatos
ságában, hogy hosszasan elálldogáltunk ott a kiálló 
sziklapadon, élvezve a természet nagyszerűségét, mely 
felülmúl minden emberi képzeletet . . .

Kézbe vettük aztán ismét a vándorbotot s hátunkra 
csatolva turista-zsákjainkat, megindultunk azon a mere
dek hegyi úton, mely a völgy felé vezet. Az ilyen 
ereszkedés viseli meg legjobban az izmokat, ha azok 
nincsenek előkészítve a nagyobb erőkifejtésre. Hosszú 
botjaink azonban jó szolgálatot tettek azzal, hogy a 
testsúly egy részének tartását a karokra vitték át, kímélve 
azzal a lábizmokat, melyek különben is rendkívüli módon 
igénybe voltak véve a nagy lejtőn való ereszkedésben. 
Vigyázva haladtunk a sok helyen jéggel borított szikla
ösvényen, mely a növényregió felé vezet, s nem sokára 
elértük az első alpesi rózsabokrokat, melyeknek szép 
piros virágai oly kedves ellentétet képeznek a fölöttünk 
elterülő hó és jégvilág élettelenségével.

1/2 10 órakor értük el a Trau neral m-Gasthaust 
(1315 m.) a ferleiteni völgy legfelső menedékhelyét, 
hova rövid pihenőre tértünk, hogy annak erkélyéről 
élvezzük a gyönyörű Kaferthal-ba való bepillantást s az 
1350 m.-nyi ereszkedés után való pihenést.

A ferleiteni völgynek ez a nyugoti irányban húzódó 
kis mellékvölgye egyike a legszebb és legtanulságosabb 
képeknek, a melyeket az Alpesekben látunk. A 3000 
m.-t meghaladó hegyek alkotta kis katlanba a Bockkaar 
és Fuscherkaar glecserek jégmezői ereszkednek le, mi
közben olvadó jegük vize fátyolszerű vízeséseket alkot 
a sziklafal meredélyén. A lefolyó vizek lejebb egyesülve 
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már jelentékeny patakot alkotnak, mely a többi mellék
völgy hozzá folyó vizével szaporodva tekintélyes víz
tömeget hord a völgy pázsitos ölén a Salzachba. íme a 
folyók keletkezésének szemléltetésére a legszebb eszköz 
abban az elragadóan szép keretben, melyet a Glockerin 
Hoher Dock, Bärenköpfe és Wiesbachhorn felséges 
csúcsai koronáznak meg.

1/411-kor indultunk tovább; de lábaink nem szíve
sen vittek bennünket a további ereszkedem, pedig volt 
ebben még részünk a míg lejutottunk a völgy fenekére. 
3/4 12-kor értük el Ferleitent, hol a Lucashansl 
vendéglő verandáján már a mi glocknerhausi ismerőseink 
vártak ránk.

Ferleiten pompás nyaralóhely olyanok részére a 
kik a magányt és csendet keresik és a kik a természet 
szépségeiben akarnak gyönyörködni, hisz előttük látják 
mindig a Tauernek hatalmas lánczát, s épen a ferleiteni 
völgy déli végén nyúlnak le a Glockner-csoport glecserei 
s ott fehérük a távolban a Pfandlscharte hatalmas hó
mezője, melyen a vendéglő előtti távcsővel elnézhetjük a 
túlsó oldalról jövő turistákat, kik fekete pontokként tűn
nek elő a vakító fehérségű hómezőn. Az itt nyaralók a 
jól berendezett két vendéglőben minden kényelmet meg
találnak ; villamos világítása, vízvezetéke, olvasó-terme, 
posta- és távíró hivatala, tiszta szobái, jó konyhája 
mind egy-egy vonzó erő a nagyszámban itt tartózkodó 
állandó vendégek részére, kik a pormentes, tiszta alpesi 
levegőben való tartózkodással és kirándulásokkal edzik 
egészségüket. Turista-kirándulások kezdő- vagy köz
pontjául is rendkívül alkalmas ez a pár házból álló kis 
alpesi község, mely 1151 m tengerszin feletti magas
ságával a nyár melegét is kellemessé varázsolja.

így ír Ferleitenről Dr. Ruthner Antal híres alpinista 
Gletscher-Reisen ez. munkájában: „A felhőtlen égnek 
azúrján előtűnnek mindazok a csúcsok, melyek a 
Brennkogeltól a Hoher Tennig félkörben övezik a víz
esések és glecser-szakadékok által oly fölségesen széppé 
tett völgy zöld szőnyegét s nem sablonszerű frázis, ha
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nem belső meggyőződés mondatja velem, hogy ily el
ragadóan szép képet az Alpesek távoli vidékein is alig 
lehet találni“.

Délután 2 órakor postakocsin indultunk meg a 
rossz hegyi úton, hogy még az nap Zell am See-be 
juthassunk. Elhagyjuk a Hoher Tenn glecsereiböl lefolyó 
hegyi patak óriási vízesését s a mindkét oldalon erdő
vel övezett keskeny völgyön elérjük a „Bárenwirt“ 
vendéglőt, honnét a Euscher Ache szép eséséhez tehetünk 
kirándulást. Később, mikor a szép fekvésű Fusch közsé
gen átkocsizunk, feltűnik a hatalmas Hirzbachfall s 
fölötte a tágas kilátást nyújtó Imbachhorn, hova kényel
mes feljárót készített az ottani turista egyesület. Rövid 
idő múlva a kitáguló völgyben elérjük Bruck vasúti 
állomást a Pinzgau-völgy törésénél, honnét a legközelebbi 
Vonattal az alig pár km.-nyire fekvő Zell a m See-be 
utaztunk.

A brucki állomásnál találkoztunk megint a mi 
Vastagiábu németünkkel, a ki a nagy garral hirdetett 
»vezető nélküli Glockner mászás“ helyett örömmel 
csatlakozott egy a Hoher Gang-on átkelő társasághoz.

A Krimmli Tauernekben.
Az esős, bizonytalan időjárás miatt két napot töl

töttünk Zell-ben, kipihenve az előző napok fáradalmait 
s a mennyire az időjárás engedte, megtekintve a közeli 
Szép környéket is.

Zell am See, a Pinzgau gyöngye, egyike a legláto
gatottabb nyaralótelepeknek az ausztriai Alpesekben s 
elsőrendű turistaállomás, honnét a Tauernek gyönyörű 
glecser világát kényelmesen lehet felkeresni. Az innét 
tehető kirándulások száma valóban nagy és változatos. 
Hogy csak a jelentékenyebbeket említsem; ott van a 
terleiteni völgy a pfandlschartei átjáróval, — a kapruni 
völgy a Kariinger glecserrel, melyen át — nem szólva 
a többiről — a Pasterzera juthatunk, — a Stubachthal, 
a hol Kals-ba van átjáró, — a Steinerne Meer, melyen
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át a Königseet érjük, — a Seissenberg- és Rudolf klam- 
mok, a közelben a remek kilátást nyújtó Hundstein és 
Schmittenhöhe ormai s végre Krimml a híres vízesések
kel s gyönyörű hegyvilágával.

Ezek csak a főbbek; de hol van még a sok csúcs 
és átjáró, melyeket innét kiindulva a menedékházak 
felhasználásával felkereshetünk. Csoda-e hát, ha az ál
landó nyaraló vendégeken kívül lépten-nyomon egy 
turistába ütközünk, ki zsákjában vivén holmiját, szeges 
czipőjével s hosszú botjával nyugodtan sétál és szemlé
lődik a tó partján, vagy siető léptekkel indul kitűzött 
czélja felé.

Zellam See páratlanul szép környezetével meg
érdemli, hogy az átutazó megszakítva útját, legalább 
rövid időt töltsön ott, hol a természet oly pazarul osz
totta ki kincseit s hol annyi szépség kínálkozik még a 
kényelmes útas részére is. Egy hajózás (méginkább egy 
séta) a tó körül, megismerteti velünk azt a remek kere
tet, mely a 6—7 Km2 terjedelmű víztükröt körülfogja. 
Feltűnnek előttünk a Steinerne Meer-nek mértföldekre 
terjedő kopár szirtfalai, melyeknek szakadékaiban hó
szalagok feküsznek; de különösen elbájolnak a Tauer- 
nek hófehér lánczai s a Kitzsteinhornnak felhőkbe nyúló 
pyramisa.

Hogy a mind jobban fejlődő kis község pompás 
szállodáiban és vendéglőiben a lehető kényelmet találja 
a nyaraló és turistaközönség: azt tán nem is kell mon
danom ; de hogy épen a közönség tömeges látogatása 
következtében az árak is évről-évre emelkednek, az 
szinte természetes, bár nem örvendetes jelenség.

** *
Julius 26-án reggel V, 7-kor indultunk Krimmlbe 

hogy a vízesések megtekintése után a Warnsdorfer 
Hüttét felkeressük. A kis helyiérdekű vasút a szép Pinz- 
gau-völgyet hasítja ketté, látványos képekkel szórakoz
tatva az útast, a ki most 3 óra alatt teheti meg azt az 
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utat, a melyet azelőtt drága pénzért, kocsin, kényelmet
lenül csak hosszú idő alatt járhatott meg. Ma Zell-böl 
a vízeséshez való kirándulás egy nap alatt kényelmesen 
megtehető, míg a postakocsikkal vagy magánfogatokkal 
azelőtt két egész napot vett a kirándulás igénybe.

Vonatunk egy darabig a zelli tó mellett robog, 
majd befordul a Felső Pinzgau-völgybe, hol a tó felső 
végén feltűnik a Lichtenstein herczeg tulajdonát képező 
gót stylben épült pompás Fischhorn kastély, majd a 
kapruni vár, mely őrt állani látszik a hasonlónevű völgy 
bejáratánál. Erre a vidék még nem nyújt sok változatot 
s csak U11 e n d o r f állomásnál kezd regényesebb lenni 
a hol elérjük a Stubachthal bejáratát, melynek hátteré
ben a Johannisberg és Eiskögele gyönyörű hókoronái 
tündökölnek. A Stubachthal a F. Pinzgaunak egyik leg
szebb mellékvölgye, melyen át egy rendkívül érdekes 
átjáró vezet a Kaiser Tauerneken át a Pusterthalba. A 
13 órai vándorlás annyi festői pontot, vízeséseket, kis 
tavakat, pompás alpesi képeket tár a vándor elé, mely 
sokszorosan megjutalmazza azt a fáradságot, melylyel 
ez a kirándulás jár s melynek keresztülvitelét az út 
közepe táján épült Rudolf-menedékház nagyon meg
könnyíti.

A vonattal tovább haladva L i c h t e n a u kastélyt 
s odább Burg wies nevű kis kénesfürdőt érjük, majd 
Mittersill városkának látóképe tűnik föl, festőivé 
téve szép hegyfoglalata s a fölötte emelkedő várszerű 
kastély által. Állandóan a Salzach folyó mellett haladva 
érjük el a szép Hollersbach-völgyet, melynek elragadó 
szép hátterét a Kratzenkopf hóval födött gerincze zárja 
el, majd a Habachthalt, ezt a pompás alpesi völgyet, 
hol smaragdbányászatot űznek s a hol turisták csoportjai 
keresik föl az ott épült új menedékházat, hogy onnét 
induljanak további útjokra.

Erre a vidék mindig regényesebb lesz s mind
inkább alpesi karaktert ölt fel a mint közeledünk a 
glecserek világához, a melyet a Venediger tája tár elénk. 
Rosenthal állomás előtt a Sulzbach völgyet érjük. 
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Leírhatatlan szép és nagyszerű az a kép, melyet innét 
a Venediger nyújt a mint az útas előtt a völgy hát
terében, mint a turisták vágyódásának legideálisabb 
tárgya, a maga fönségében feltűnik.

Rosenthal állomáson túl látjuk H i e b u r g várának 
az idővel daczoló romjait, majd rövid időn W a 1 d 
állomásra érünk s ott állunk a Salzach völgyének záró
kövét képező pompás katlanban, melynek égbemeredő 
szakgatott gerinczű hegyfoglalata félkörben övezi a remek 
szép völgyet. Innét csak pár perez még s rekedt tüdejű kis 
masinánk utólszor hallatja éles fütytyét, mely K ri m m 1 
állomást: a végpontot jelzi, hol még fenségesebbnek tűnik 
elő a kép, melyet már távolabbról feltűnni láttunk.

A völgy szelíd szépségével gyönyörű harmóniában 
egyesül az azt uraló borzalmas hegyvilág megkapó 
nagyszerűsége. Az óriási sziklakatlan közepén, a Tauer- 
nek hatalmas lánczától körülvéve, látjuk csendes magányá
ban Krimiül községet kényelmes szállóival. Omnibuszon 
mentünk be a Post vendéglőbe s annak tágas verandájáról 
gyönyörködtünk a pompás kilátásban az alatt az idő alatt 
mig egyTrágert szerezhettünk,kicsomagjainkat volt viendő.

1/211 órakor indultunk meg a fenyvesek közt 
feltűnő vízesések felé, megosztván figyelmünket a völgy 
és az ég azúrjáról élesen elváló hegyfoglalat egyes 
megkapj részletein. A fenyves közűl előtörő Krimmler 
Ache mentén pompás szerpentin-út van építve, melyen 
kényelmes sétával kereshetjük föl az Alpesek e páratlan 
szépségű természeti kincsét. A Krimmler Ache három 
esésben 380 m. magasságból zuhan alá az alantabb 
fekvő völgybe, szétporló vizével öntözve a fenyők tű
leveleit. Menydörgésszerű robaj hangzik föl a mint el
érjük a legalsó esést, hol a patak vad dübörgéssel hullik 
egy sziklamedenczébe, szétporló vizével szivárványszinekre 
bontva a délelőtti napfény megtörő sugarait. A második 
esés fölött — hol kényelmes vendéglő hívja pihenésre 
a vándort — mintegy 20—25 perez távolra elérjük a 
felső és legnagyobb esést, mely a maga félelmes nagy
szerűségével szinte a velőkig megborzongat. A felső
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völgy terraszáról roppant sebességgel jön a glecserek 
olvadásából táplálkozó hatalmas hegyi patak, messze 
előre ugorva a meredeken leereszkedő sziklafalról, mi
közben remek ívet írva le, bömbölve s tajtékozva ütközik 
össze a meredek szíriekkel, melyekről fehér habbá törve 
újabb ugrással rohan a mélybe, párával vonva be az 
egész sziklaszorost. Épen a vízesés fölött egy híd köti 
össze a sziklapárkányokat s valóban elbűvölő az a lát
vány, a mely innét feltárul a mint tekintetünket végig
futtatjuk a völgy mentén. A süketítő bömböléssel alátörő 
patak tajtékos vize gyönyörű ellentétet képez a sziklafalak 
barnás-szürke árnyalatával s a fenyők örökzöld függönyé
vel. Lejebb, a hol nyugodtabb mederbe tér a patak, 
elsimulni látszanak a megkínzott víz hullámai, hogy a 
következő esésnél, mint az erőt gyűjtött ifjú, annál 
szilajabb ugrással rohanjon a mélybe, veszett kedvvel 
járva haláltánczát, mielőtt a Salzach csendesebb vizében 
pihenésre térne. S ezzel a szilaj, káprázatosán vad képpel, 
melynek a környező hegyóriások még vadabb keretet 
kölcsönöznek, oly bájos ellentétben állanak lenn az 1 
óra előtt elhagyott völgykatlan pázsitján épült kis falucska 
lakályos házai s a kis templom karcsú tornya, melynek 
imára hívó harangszavát elnyeli itt fönn a félelmes 
dübörgés.

A hogy beteltünk ennek a képnek minden szépségé
vel, újból útra keltünk, hogy tovább menjünk a hegyek 
csodálatosan szép világába. A Krimmli-völgy, melyet a 
Krimmler Ache vize öntöz, déli irányban húzódik a Hohe 
Tauernek hatalmas láncza felé, honnét a Krimmli glecser 
jégmezői ereszkednek rája. Egy darabig még haragosan 
tombol mellettünk a vad hegyi-patak a mint meg
gondolatlanul neki szalad a szirttömböknek, de fölebb, 
ahol a völgy kitágúl és sima mezőn vágott ágyában 
folydogálhatott: elcsendesült s zajos morajával nem 
zavarta többé a természet ünnepélyes csendjét.

Egy-egy alpesi tanya húzódik meg szerényen a 
pázsiton, hol vígan haladunk előre a két oldalról emel
kedő hatalmas hegy lánczol átok alkotta szép völgyben. 

2*
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D. u. 1/2 2 óra volt mikor fáradtan elértük a Tauernhaus 
vendéglőt, mely elhagyatott magányban áll a Reinbach- 
völgy beszakadásánál, hol a Reinbach vize hatalmas 
esésben tör le a völgy felé. Elragadóan szép az a keret, 
melyben ez az alpesi vendéglő épült. A mint ott ülünk 
a vendéglő előtti egyik asztalnál, kinn a pompás alpesi 
levegőn, velünk szemben látjuk az átlag 3000 m. magas 
hegyláncz változatos gerinczét a Vorderkopf, Foiskaar- 
kopf, Hüttelthalkopf stb. kiemelkedő csúcsokkal, melyeket 
a délnek fekvő Schlieferspitze 3290 m. magas csúcsa 
ural. Mögöttünk a Reichenbachthal hátterét a 3305 m. 
magas Reichenspitze hókoronája képezi. S ez a két 
oldalt emelkedő hatalmas bástya délen összefügg a 
magas Tauernek örök jégvilágával, mely csak pár helyen 
enged sok fáradság és nagy elővigyázat árán átjárót a 
túlsó oldalon elhúzódó völgyekbe. Ezek az átjárók, mint 
pl a Birnlücke (2671 m.), melyen át az Ahrenthalba 
juthatunk, képezik a hegyi lakók — hogy úgy mondjam — 
kereskedelmi útjait, melyek segélyével tejből való készít
ményeiket : vajat, sajtot stb. a szomszédos völgyekbe 
szállítják. Utunkon találkoztunk ilyen hegylakókkal, a 
kik áruikat olyanforma szekrénykékben viszik hátukon, 
mint a mi üveges tótjaink. Mennyivel könnyebben 
értékesíti a mi népünk az ő áruit a közelfekvö városok 
hetivásárain, vagy helyben az utazó tyúkászoknál és 
gabonakereskedőknél, mint ezek a szegény hegylakók, 
a kik 8—10 órai veszélyes és fárasztó hegyi utat 
kénytelenek megtenni, hogy az előállított sajtot vagy 
vajat pár krajezárért értékesíteni tudják.

D. u. 124-kor indultunk tovább, hogy az estét a 
Warnsdorfer Hiittében tölthessük. Körülbelül fél órát 
mentünk, mikor a Windbachthal betorkolásánál útunk 
délkeletnek kanyarodott s először tűntek fel szemeink 
előtt a Magas Tauernek hófödte lánczai, a Krimmli 
glecser jégmezői s az egyes kiemelkedő csúcsok kör
vonalai. Valóban megbűvölő látvány, melyről csak az 
bírhat fogalommal, a ki ismerős az alpesi világ szép
ségeivel ! Ez a kép aztán állandóan irányítónk a vissza-
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lévő úton, mely mind elhagyatottabb vidéken vezet to
vább, hol a kölavinák nyomait az utunkba eső szikla
tömbök mutatják.

5 óra után 1802 m. magasságban értük el az 
utolsó alpesi tanyát: az Inner Kees Almot, hova betér
tünk egy kis pihenőre. Pompás friss tejet ittunk üdítőül 
s elnéztük mint készítik a sajtot a jó hegylakók, hogy 
ellássák magukat télire élelemmel, mert hisz nekik ez a 
főeledelük. Együtt van itt a fenyőgerendákból összerótt 
kunyhóban minden: konyha, lakószoba, sajtgyár, vaj
készítés. A tűzhely füstje ott megy ki, ahol utat talál; 
nincs itt kémény, mert a gazda azt véli minek az? ki
mehet a füst az ajtón is. Fekete is minden gerenda, 
mintha szurokkal volna bekenve.

A gazdán kívül ott hever a hűséges barát: a 
kutya is, aztán olykor a disznók is betekintenek, ha 
épen megunták a hegyi patak kiömlő vize által átáz
tatott talajban a turkálást. Csak a tehenek járnak fenn 
az alpesi réteken; csengőjük éles hangja lehangzik ide 
a tanyára, hol a gazda nyugodtan foglalatoskodik, nem 
féltve élete fenntartó jó állatját, mert tudja, hogy az 
visszakerül a rendes időre adózni tejével. De hát mi
nek is féltse? Kitől féltse? nincs ott kapczabetyár a 
ki elhajtsa. S ha volna, ugyan hová hajtaná a hegyeken 
át? Künn tanyáznak a lovak is; ott töltik a nyarat s 
csak a hideg idő beálltával vonul be valamennyi a fa
luba. Itt fönn van a pompás alpesi legelő, mely még 
a télire is megadja a kívánt táplálékot. így táplálják 
egymást ember és állat kölcsönösen! El van itt fog
lalva a hegylakó állandóan. Most szénát gyűjt, majd a 
tejet dolgozza föl s aztán a kész árut viszi a piaczra; 
ha van kis használható földecskéje, azt is csak kell 
művelni, a juhokat is kell gondozni, gyapját gyűjteni. 
A folytonos munka mellett nem ér rá unatkozni; a 
munka nemesíti, a magány, az elhagyatottság érzete 
közelebb viszi Istenhez, ez fejleszti szivének jóságát, 
ezért látjuk, hogy a hegylakók általában szelidebbek, 
vallásosabbak, szívben és lélekben nemesebbek, mint a 
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síkföld lakói. Csak vasár- és ünnepnap hagyják el 
tanyájukat, mindennapi foglalkozásukat, hogy délelőtt 
elmenjenek misét hallgatni az Isten házába, vagy 
ha az nem volna közelükben: felkeresnek egy kis kápol
nát vagy kegyhelyet, hogy imájukat elmondhassák. Dél
után pedig ünnepi ruhába öltözve felkeresik egymást, 
hogy elbeszélgessenek, nem a világ folyásáról, nem a 
politikáról — hisz mit tudnak ők arról a mi a hegye
ken túl történik — hanem arról a mi az ő lelkűket 
betölti, az ő kis világukról: a gyermekekről, a termés
ről, állatjaikról.

A jólelkü hegylakók barátságos kunyhójában mint 
egy fél órát időztünk s aztán ismét útnak indultunk, 
hogy az út legmeredekebb részét megjárjuk. Az Alm-on 
túl elhagytuk azt a pár csenevész fenyőt is, mely idáig 
kisért; kopár sziklafalak és szirttömbök maradtak azután 
csak kísérőink. A warnsdorfi tunstaegylet jól járható 
szerpentin-útat készíttetett a meredek hegyoldalon, mely 
mindfölebb kalauzolt bennünket a Krimmli glecser men
tén. Nem olyan útat értek ám ez alatt a szerpentin-út 
alatt, mint pl. a Kardos-út, hisz szikladarabokból van 
az kirakva, de azért turistaembernek, ki vastagtalpu 
szeges czipőkben jár, pompás út az ilyen, mert mégis 
csak út az a járhatatlan sziklaoldalokon.

A meredek emelkedőn el-eláll a lélekzetíink s meg
állunk egy pillanatra, hogy a már mélyen alattunk ter
peszkedő jégfolyóra vessünk egy pillantást. Fehér jege 
barna már a rárakódott törmeléktől s meg van haso
gatva az olvadástól, mely bár lassan,, de folyton őrli a 
hatalmas jégtömeget. A szennyesszürke víz lassan csör
gedez egyik hasadékból a másikba s a kis erecskék 
egyesülve tekintélyes patakként jönnek elő a jégpánczél 
alól a napvilágra. S hány ilyen kis patak fut össze itt 
a katlant övező hatalmas hegyek szakadékaiból 1 hogy 
őrlik, rombolják, pusztítják ezek szülő anyjukat: a jég
nek e megmérhetetlen tömegét! Úgy elmereng az em
ber a Teremtés véghetetlenségén, az alkotások össze
hasonlíthatatlan nagyszerűségén, hogy szinte ott felejti 
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magát s elbámul a Dreiherrnspitze 3505 m. magas 
pyramisán vagy belemerül a mélyen alatta fekvő völgy 
csudás szépségébe. De hát azért van ott a vezető, hogy 
figyelmeztesse az embert a továbbmenetelre, ha netán 
elábrándoznék. Az utolsó havasi rózsa virágát is kala
punkra tűztük, aztán neki vágtunk újra a véget érni 
nem akaró meredeknek, hogy idején elérjük a menedék
házat. A jégfolyót már egész közel érjük; a Simony- 
spitze átinteget hozzánk s a Maurerkees Kopf csúcsai 
is mintha köszöntgetnének a búcsúzó nap sugaraitól 
megaranyozott süvegjükkel. A jégvilág mindjobban fel
tárta rejtelmes szépségeit, a jégszakadékok azúrkék szine 
csodás változatot nyújtott a több négyzet kilométerre 
terjedő jégmező fehér alapszínén, s a hegyeket borító 
tiszta hómezők fehérsége nappali fényessé tette az al
kony homályát, mikor este 1/27 órakor átléptük a 2430 
méter magasságban épült Warnsdorfe r-H ü 11 e kü
szöbét, hol szerencsére még egy üres szobára akadtunk, 
melyben édes volt a pihenés az egész napi gyaloglás után. 
De mielőtt magunkat a nyugalomnak engedtük volna át, 
felhasználtuk a világos esti órákat, hogy pár képet vegyünk 
fel a menedékházról s a közeli glecser egyes részletei
ről s hogy megnézzük a jégszirteket, melyek csodás 
összevisszaságban vannak ott egymásra halmozva s 
hatalmas barázdákkal megszakgatva.

1/28 óra volt mikor visszatértünk e kis kirándulás
ból. Ép ekkor érkeztek meg az élelmiszereket szállító 
hegylakók is, a kik hús — és éhes turistáknak kedves 
más egyébb eledellel állítottak be s a romlásnak kitett 
élelmiszereket a ház előtti mély hómezőbe ásták el. Ilyen 
jégveremmel is kevés ember dicsekedhetik.

Betértünk azután a menedékház fűtött éttermébe, 
hol az asztalokat már körülülve találtuk az itt össze
gyűlt turistáktól. Az egyemeletes menedékház földszinti 
folyosójáról a konyhába s onnét az ebédlőbe jut az 
ember, az emeleten pedig a tiszta, bár egyszerű beren
dezésű kétágyas szobák vannak elhelyezve. Az egész 
épület fából van készítve, kívül a falak is zsindelyezve 
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s belül deszkázva s épen erre való tekintettel a szo
bákban is csak zárt lámpásban égő gyertyát szabad 
használni. Egy ágy használati díja éjjelenkint 4 kor. 
az alpesi egyesületek tagjainak 1.60 kor. Konyhája jó, 
étlapja elég változatos, az árak méltányosak, a mi az 
emberlakta vidéktől ily távol s ily magasságban nagyon 
meglepő, hisz láttuk mily messze vidékről s mily fárad
ság árán lehet csak ide szállítani az élelmi szereket El 
merem mondani, hogy akárhány városi, vagy fürdői 
vendéglőben drágább árakat fizetünk, mint itt a közel 
2500 m. magasságban, a hova csak emberháton lehet 
felszállítani ételt-italt.

A jó1 befűtött szobában víg hangulat uralkodott s 
szorgalmasan dolgozgatott mindenki az útitervein, vagy 
a menedékház kis könyvtárának köteteit forgatta és 
térképeit nézegette. 9 óra tájt újból kimentünk a glecser- 
hez, hogy belemerüljünk abba az elragadó látványba, 
melyet a misztikus fényben világító jégtömeg fölségesen 
szép keretével alkot. Az ember igazán nem tudja elhinni, 
hogy az éjszaka sötétsége már rá borúit a tájra, mert 
az a kísérteties fehér fény, mely a jég szemcséiről 
vissza sugárzik, a korai alkony derengő világát teríti a 
táj fölé. Szobánk ablakán is soká bevilágított ez a köd
fehérségű fény, melynek homályosúltával szemeinkre is 
lebocsátkozott a jótékony álom.

Mikor a következő napon a hajnali derengés meg
világította kis szobácskánk deszkafalait, sietve hagytuk el 
fekvőhelyeinket s pár perez múlva már kinn állottunk a 
menedékház kapuja előtt, s ismét elmerültünk a tiindéri 
képbe, melyet a jégfolyó az övező hegyekkel a hajnali 
fényben nyújtott. Ragyogó kék égboltra vetette a felkelő 
nap arany sugarait s annál sajnálatosabb volt reánk 
nézve, hogy a menedékházban vezetőt nem találván, 
nem mehettünk a Sulzbach-glecseren keresztül a Kürsinger 
Hüttébe, a mit pedig tervbe vettünk volt. így hát le 
kellett mondanunk arról, hogy a tiszta szép nap reggeli 
óráit teljesen a hó- és jégmezőkön való vándorlással 
töltsük el.
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Reggel 6 órakor még is útra keltünk, hogy legalább 
a túlsó völgytől elválasztó nyeregre: a Krimmler 
T h ö r 1-re tegyünk kirándulást. Fényképező készülékein
ket váltunkra csatolva, a glecser mentén emelkedő meredek 
hegyoldalon kezdtük meg a gyaloglást, mely először 
sziklás talajon, majd hómezőkön vezetett tova. Lassan
ként a sziklás talajt teljesen elfödte a hólepel és lépést- 
lépés után téve, lassan, vigyázattal megyünk előre a 
lejtős hóban, mely a KI. Sonntags-glecsert borítja, mi
közben mindjobban feltárul a mögöttünk hagyott völgy 
vadregényes szépsége.

A hómező lassú emelkedéssel közelít a nyereg felé, 
melyet a Sonntags-Kogel és Gamsspitze közti behorpadás 
képez s a hol reggel 1/48-kor elérjük a 2814 m. magas 
nyerget, honnét a legmegragadóbb látványok egyike 
tárul elénk. Előttünk húzódik ÉK. irányban a hatalmas 
Sulzbach-glecser, melynek végnélküli jégsivatagját nagy
részben vastag hólepel födi. A Sonntags-Kogel és 
Gamsspitze barna szirtfalai meredeken emelkednek ki a 
fehér takaróból, hol széles csapást gázolunk szeges 
czipőinkkel, a mint bokáig süppedünk az érintetlen, tiszta 
hópárnába. Pár Km. távolra, velünk szemben, a Kürsinger 
Hütte épületét látjuk a glecsert túl oldalról szegélyező 
hegy lejtőjén, s onnét keletre a Gr. Venediger emeli 
égnek csodálatosan szép hófehér ormát, bájt kölcsö
nözve az amúgy is elragadóan szép képnek. A Gr. Gei
ger, Sultzbachthörl és a Maurerthörl sziklagerinczei 
elzárják kelet felől a további kilátást, de nyitva látjuk 
azt dél és délnyugotnak, hol a Símonyspitze s a Drei- 
herrnspitze hóerekkel átfuttatott sziklefejei emelkednek a 
szakgatatt jégfolyó fölött, odébb pedig jó távcsövön a 
Birnlückére vezető kigyócsavarulatú útat láthatjuk a 
hóleplen, a hol egy társaság igyekszik elérni a nyerget, 
hogy azon át az Arnthalba juthasson. A merre szemünk 
ellát, a vakító fehér szín az uralkodó s csak a meredek 
sziklacsúcsok — melyeknek sírna falán nem talál tám
pontot a hó — barnállanak ki a fehér takaróból. Életet 
nem látunk sehol; nincs egy madár, egy bogárka, vagy 
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a növényéletnek egy parányi jele a merre szemünk el
lát a mindenségen, csak a nap sugaraiban ragyogó hó- 
és jégmezők tündöklően csillogó mozdulatlan tömege 
vesz körül bennünket. Fölséges csönd terül el a tájon 
s áhítattal nézzük ezt a változatosan szép hegyvilágot, 
melynek szépségeiről síkföldi embernek sejtelme sem lehet.

Felül a gerinczről lassú ereszkedővei vonul a gle- 
cser a Sulzbach-völgy felé, a hova a jégfolyó borzal
masan megszakgatott tömege húzódik. Arra tartottunk 
mi is, hogy jobb bepillantást nyerjünk a jégvilág rejtel
mes szépségeibe s bejárjuk a hómezőket legalább addig, 
a meddig az minden veszély nélkül bejárható. Ott,a 
hol a glecserhasadások útunkat állták, vissza kellett for
dulnunk, mert rendes vezető, jégcsákány, jégpatkó és 
kötél hiányában a veszélyes átkelést megkoczkáztatni 
nem akartuk. Visszatértünkben a Venediger tetején pár 
alakot láttunk megjelenni (oh! hogy elfogott az irigy
ség) s a Kürsinger Hütte előtt is kirándulókat vettünk 
észre a távcső lencséjén. Csak a mozgás sejteti az éle
tet; hang nem hallatszik, azt nem hozza hozzánk a moz
dulatlan levegő. Még egy búcsúpillantást vetve a Vene
diger csodaszép ormára, átlépjük a nyerget s a mere
dek ereszkedön lesietünk a Warnsdorfi menedékházba, 
hogy kissé megerősítsük magunkat mielőtt újból hosszú 
útunkra kelnénk.

Délelőtt 1411 órakor indultunk vissza a meredek 
úton a Krimmli-völgy felé. Izzóan tűzött a nap s még 
e nagy magasságban is sokat szenvedtünk a nagy hő
ségtől, míg 141 órakor elértük a Tauernhaust, hova 
ebédelni tértünk be. Eltűntek már előlünk a Tauernek 
fehér lánczai, fenyőerdök vettek körül, azoknak illata 
tette balzsamossá a levegőt. Újból végig tekintettük 
az előző nap már látott képet, mely újabb és újabb 
változatos szépségekkel gyönyörködtetett az alatt az idő 
alatt, míg az ott egybegyűlt turistákkal beszélgetve 
pihentünk.

D. u. 4 órakor indultunk tovább, de a nap melege 
tűrhetetlenül izzóvá tette a levegőt s a hegyi patak jég
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hideg vizébe áztatott kendövei kellett hűsíteni lázasan 
lüktető halántékunkat. A nagy hőségtől elgyötörve értük 
el este 1/4 6-kor a vízesések közelében lévő fenyőerdőt, 
hol a nap izzó sugarait felfogták a tűlevelek s később 
a hegygerincz, a mint az égő tűzkorong mögöttük 
lebukott.

Újból végig jártuk a vízeséseket s 7 órakor 
a Hotel Post erkélyén egy korsó friss sör mellett pihen
tük ki a 8—9 órai gyaloglás fáradalmait, mely idő alatt 
a Thörl 2814 m. magasságából 1067 méterre szálltunk 
le; de ez az 1700 méteres ereszkedés nem viselte már 
meg izmainkat, hisz azok a Pfandlfcharten kiállották 
a tűzpróbát.

A zillerthali Alpesek közt.
Krimmlből július 28-án reggel 5 órakor esőben 

vasutaztunk Innsbruck felé azon tervvel, hogy majd 
Jenbachból kiindulva keressük fel a Zillerthalt. Van 
ugyan egy átjáró Krimmlből a Gerloson át is a Ziller- 
völgybe, de ez az út csak 8—10 órai gyaloglás után 
vezet át Zell am Ziller-be, egy ilyen sétára pedig a nem 
sok változatot nyújtó vidéken annál kevésbbé volt kedvünk, 
mert testünk is kívánta a pihenést.

Végig mentünk ismét a Pinzgau-völgyön, de a 
ragyogó hegykúpokat és gerinczeket nem láthattuk, a 
változatos látképek helyett szürke köd szakadt elénk. 
D. u. 1 órakor érkeztünk Innsbruckba, a jó tiroliak 
kedves kis fővárosába s itt töltöttük a napot, végigjárva 
újból a város érdekesebb részeit s megnézve látnivalóit.

Julius 29-én reggel3/4 10-kor indultunk Innsbruckból 
J e n b a c h felé, hogy a napot az Achensee-n, Tirol e 
pompás fekvésű tava mentén, töltsük el. Jenbachból 
fogaskerekű vasút visz fel a tóhoz; ennek szellős kocsijá
ban foglaltunk volt mi is helyet s rövid idő múlva már 
fönn kanyarogtunk a hegyoldalon, miközben mindjobban 
kitárúlt előttünk a pompás Inn-völgy s az abból ki
ágazó Ziller-völgy, hol további gyalogtúránkat akartuk 
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folytatni. A mint a vonat Eben állomásnál fölér a hegy- 
gerinczre, feltűnik pompás hegyfoglalatában a szép 
Achensee, a mint sötétkék tükrét áthasítja a rajta 
átkelő gőzhajó bordázata. 37 percznyi utazás után Achensee 
állomásnál kiszállunk a vonatból és sietünk a kikötőben 
veszteglő gőzös felé, melynek fedélzetéről gyönyörködtünk 
a festői fekvésű tó hegyfoglalatának változatos szépségén. 
Zsibongott a hajó fedélzetén a sok útas, a kik föl
használva a szép időt, siettek ki a szabadba, hogy egy 
kellemes napot töltsenek el az üde alpesi levegőben.

Épen dél volt, mikor Pertisauban a tó leg
nagyobb fürdőtelepén kikötöttünk, honnét 3 órai időzés 
után — mialatt bejártuk a közeli környék egyik másik 
szép pontját is — tovább indultunk a tó felső végén 
épült Scholastika felé. A magas hegyek közé 
ékelt tó a völgy irányát követve itt megtörik s annak 
egy új részlete tárul fel előttünk, mely hasonlít a szép
ségében páratlanul bájos bajor Königseehez, csakhogy 
annak komor fenséget kölcsönző csendjét itt víg élet 
zsibaja váltja fel. 1/2 órai hajózás után érjük el Scho- 
lasticát, ezt a kedves kis telepet, a honnét legszebbnek 
tűnik föl a sötétszinű tó, mert itt jut legjobban érvényre 
az övező hegyláncz elragadó szép panorámája.

A tó a maga felséges kékszinű tükrével a Sonn- 
wcnndjoch szirtfalai és a Karwcndel-hegyláncz keleti 
végnyúlványai között terül el, bájos képet alkotva még 
akkor is, a mikor a fogaskerekűn ideözönlő nyári vendég
sereg megfosztja a magány költészetétől. Csendesen 
hullámzó vize — melyben rezgő képként fürösztik ma
gukat a Sonnwendjoch csipkézett ormai — csendesen 
siklik tova a tó északnyugati vége felé, hogy bajor 
földre lépve az Izar folyóba temetkezzék, mert a közeli 
Inn felé elvágta útját egy tán évezredek előtti hegyomlás.

A napot a tó mellett töltvén, estefelé Jenbachba 
tértünk vissza, hol egy kedves magyar család körében 
töltöttük el az alkonyat óráit s idejében felkerestük 
nyugvóhelyeinket, hogy pihenéssel gyűjtsünk erőt a 
következő napi gyalogolásra.
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Kínzó fogfájásom azonban - mely eddig is sok 
bajt szerzett — nem hagyott nyugodni; pihenés helyett 
virrasztás és kín jutott osztályrészemül, úgy hogy a 
következő nap reggeli óráiban vissza kellett térnem 
Innsbruckba s egy foghúzás árán megszabadulni rossz 
szellememtől, mely egész útamon sokat rontott gyönyör
rel teljes érzéseimen, miket a szabad természet elragadó 
szépségei bennem keltettek.

Julius 30-án ebéd után indultunk vissza Jenbachba, 
honnét a zillerthali kis helyiérdekű vasút ágazik 
el, s ezzel indultunk el d. u. l/2 3-kor az ismeretlen 
világ felé.

A Z i 11 e r t h a 1 az Inn völgyéből kiágazva déli 
irányt követ, s egyike Tirol legszebb alpesi völgyeinek, 
bezárva égbemeredő hegyóriások hatalmas lánczaival. S 
mégis mikor vonatunk bekanyarodik a termékeny, tágas 
völgyfenékre, melyre az alpesi tanyákkal megrakott 
hegyoldalok ereszkednek, — hol minden csak életről 
regél: el sem tudjuk képzelni azt a vadságában borzal
mas hegyvilágot, melyre a Zillerthal említésénél önkén
telenül gondolunk. Fürkésző szemünk csak termékeny 
völgyek s erdővel vagy alpesi majorságokkal borított 
hegyoldalakat lát a mint messzebb távozunk az Inn- 
völgytől, melynek hegyfoglalata lassan a távol kékes- 
szinü fátyoléba rejtőzik.

Elhagyjuk Füge n t, honnét egykor a Rainer énekes 
család indult ki, hogy megismertesse a Tiroli Jodlert 
Európa fővárosaival és az Óceánon túli részekkel s 
aztán kincsesei megrakodva, hírben gazdagon tért vissza 
ősi fészkébe. Később Z e 11 a in Z i 11 e r t, a völgy fő
helyét érjük; itt már feltűnnek az Alpesek hófödte 
lánczai: az Ahornspitze, a Tristner, a Gerloswand stb., 
de azért a vidék még mindig barátságos, verőfényes s 
megterem még a gabona is. Zell-en túl a völgy — mely 
eddig még semmi nevezetes mellékvölgyet nem mutathat 
föl — más jelleget ölt; a szelíden emelkedő hegyoldalak 
egyszerre meredeken kapaszkodnak az ég felé s komor 
hangúlat kezd ráborúlni a barátságos vidékre.



— 30 —

Zellnél — hol a Gerlos-völgy torkollik be — 
hagytuk el a vonatot s innét túl postakocsin folytattuk az 
utat, mely mind közelebb visz a tulajdonképeni Zillerthal 
végéhez, hol a nagyszerű hegyvilág a völgyet végkép 
elzárni látszik és ebben a katlanban értük el egy órai 
kocsizás után az Inn-től 35 km.-nyire fekvő M a i r h o f e n t, 
e gyönyörű fekvésű kis községet, melynek vidéke el
ragadja a vándort.

A tágas völgykatlanban, hol a község fekszik, 
négy völgy torkollik egymásba: a Zillergrund, a Stillup, 
a Zemmgrund és a Tux, melyek egyesülésük után 
veszik föl a Zillerthal nevet. A négy völgy közűl — bár 
magában véve mindegyik igen érdekes — természeti 
szépségekben leggazdagabb a Zemmgrund s azért annak 
megtekintése különösen ajánlható mindenkinek a ki a 
Zillerthalt fölkeresi. Mi is erre felé igyekeztünk s bár 
d. u. 1/26 órára járt az idő, az útnak egy részét meg 
akartuk tenni, hogy annál kevesebb maradjon a következő 
napra. Ginzlingig szerettünk volna felmenni, melyet 3 
órai útnak mond a Bádecker, s nehogy a sötétben 
egyedül bolyongjunk a teljesen ismeretlen hegyvilágban, 
egy Trágert fogadtunk föl, ki fényképkészülékeinket 
vigye és egyúttal vezetőül is szolgáljon. l/2 6 órakor 
indultunk ki Mairhofenból, melynek karcsú szép tornya 
mindjobban mögöttünk maradt, a mint a még mindig 
tágas szép völgyben előre haladtunk a völgyet elzáró 
hegyek felé. Mintegy 1/2-3/4 órai menet után a hegy 
tövéhez értünk, hol mintha a világ teljesen el volna 
zárva; csak egy kis gyalogcsapás vezet a meredeken 
fel a vad hegyipatak fölé épült hidra, mely az úgyne- 
zett Dornauberg-Klammot átöleli. Maga a szakadék, 
meredek szirtfalaival, melyeket a fehér habbá tört vad 
hegyipatak tajtékos vize mosott simára, gyönyörű lát
ványt nyújt, s ez az elragadó kép, meg a pompás 
hegyi levegő vonzotta ide azokat, a kik nyaralókat és 
vendéglőket építvén, itt a természet szépségeiben elme
rülve gyönyörrel töltik el napjaikat.

Az út, miután még egy hosszú meredek kapasz- 
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kódon hatoltunk föl, szép fenyvesbe kanyarodik s állan
dóan a Klamm mentén vezet tova. A szirtfalak közt 
mélyen alattunk rohanó víznek őrjöngő zúgása, melyet 
a fenyveserdö csendes susogása kisér, andalító zeneként 
hangzik.

Felérvén az első magaslatra — hol épen egy 
nagyobb vendéglő épületét rótták akkorában össze — 
jobbra kanyarodunk s az itt már pompás karban tartott 
úton sietve haladunk a fenyvesek között, a Zemmbach 
mentén, déli irányban. Valódi élvezet volt ez az alkonyi 
séta a buja fenyves friss, üde levegőjében, a váltakozó 
szép képek között, melyek lépten-nyomon feltárultak.

Az út eleinte magas hegyek közé ékelt szakadék
szerű szűk völgyben vezet, elzárva a távolabbi kilátást 
s csak mikor a Karlsteg-en a hegyi patak túlsó partjára 
megyünk át, tűnnek fel délen a hóval borított hegy
csúcsok, melyek élesen válnak el a lenyugvó nap bíbo
rában ragyogó égboltról. Tovább haladva a völgy kitá- 
gúl s annak pázsitján egyes alpesi tanyákat látunk el
hagyatva, magányosan, eltörpülve a hegyvilág roppant 
méretei mellett. Este 3/48-kor értünk Dornaubergbe 
(máskép Ginzling), ebbe a 140 lelket s pár házat szám
láló községbe, hol két szép vendéglő várja a turistákat 
kényelmes szobákkal, jó konyhával. Élvezettel foglaltunk 
mi is helyet a vendéglő erkélyén, mely oda nyúlik ki 
a vad hegyi patak fölé, pompás kilátással a vadregényes 
szép völgyre.

Dornaubergnél szakad be a Floitenthal, egy szép 
glecserpanorámákat kínáló mellékvölgy; de mi nem erre 
tartottunk, hanem a következő nap (jul. 31-én) reggel 
^6-kor tovább vándoroltunk a Zemm-völgyben a 
Berlinerhütte felé. Elhagyjuk a pár házból álló kis köz
séget s ismét belemerülünk a fenyves zöld folyosóiba; 
de az út már nem oly jó, mint a Mairhofen-ginzlingi 
útszakasz. Mikor 1 órai gyaloglás után elhagyjuk a 
Rosshag-i magányos kis erdei vendéglőt, egészen 
megromlik az út, mely hol hegynek szalad föl, hol pedig 



32 —

völgybe ereszkedik alá s gyakran a hegyi patakok 
által összehordott széles kőtörmelékeken vezet keresztül.

Két órai erős menés után értük el B r e i 11 a h n e r t, 
hol a magas hegyoldal tövében épült szép vendéglő 
tágas erkélyén pihentük ki az eddigi út fáradalmait s 
gyűjtöttünk erőt a továbbira. Breitlahnernál a völgy 
ismét kétfelé ágazik; innét nyúlik a Zemmgrund és a 
Zemserthal mely utóbbi a Pfitscherjochon át a Brenner- 
vasút állomásaihoz vezet, a hova a Berlinerhüttétől mi is 
menni szándékoztunk.

3/48-kor indultunk tovább az erre már mindig 
regényesebbé váló völgyben, hol széles hegyi patakok 
zúgó moraja tölti be a levegőt; különben csendes itt 
minden s csak egyes jövő-menő turisták lépteinek nesze 
kelti föl a táj némaságát. Itt-ott óriás nagyságú szikla
tömbök hevernek, melyeknek tetején sudárfenyők emelik 
törzsüket, majd törpefenyők csoportja állja útunkat.

A völgynek ez a része, melyet Zemmgrundnak 
neveznek, a legszebb alpesi völgyek egyike; azzá teszi 
gyönyürü hegyfoglalata s az a hatalmas glecsercirkusz, 
mely a völgy déli végét félkör alakban bezárja.

A völgyet a Zemmbach szeli keresztül, mely szülő
helyét fönn az örökös jégmezők megmérhetetlen tömegé
ben találja, honnét hosszú fehér fátyolként folyik alá a 
meredek szirtfalakon. A völgyön végig húzódik az alpesi 
egylet szépen megépített turistaútja, mely lassan a hegy
oldalra kanyarodva, gyenge emelkedéssel vezet mind 
magasabbra, miközben feltűnnek mögöttünk a Gefrorne 
Wand hatalmas jégmezői s a Riffler és Olperer hó
koronás fejei, míg előttünk a Zillerthali Alpesek gyö
nyörű panorámája nyílik meg.

A Grauwand-Almon túl a Kühlenluft vízesést lát
juk roppant magasságból lehullani a völgyfenékre. Ezen 
túl már csak rövid ideig kísérnek a nemes fenyők 
karcsú sudarai; lassan elcsenevészedik a növényzet s 
mikor 10 óra tájt elérjük a Waxeck-glecser végnyúl
ványát, már csak törpefenyő, alpesi rózsa, fű és moha 
élénkítik a sziklafalak komor egyhangúságát. A glecser 
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tövében a pázsiton kis korcsmaépület áll, hova még 
egy utolsó pihenőre tértünk be, mielőtt a hátralevő, igen 
meredeken emelkedő 1/2 órai útszakaszt megkezdettük 
volna. Gyönyörű látványt képez az ott levonuló nagy 
jégfolyó megmérhetetlen tömege, mely felnyúlik a felhő
ket járó Mösele ormáig, a Schönbichlerhorn havas 
nyergéig.

D. e. 11 órakor értünk föl a német és osztrák 
zászlókkal díszített Berliner Hüttébe, mely tán a 
legnagyobb és legjobban berendezett menedékház az 
ausztriai Alpesekben. A többszörösen kibővített épület
ben, melyet az úgynevezett Schwarzensteingrund-on emel
tek, van 27 lakószoba 89 jól berendezett ágygyal, két 
szép étterem (könyvtárral), a házvezetőnő lakása, vezetők 
szobája, vízvezeték, konyha és a szükséges mellékhelyi
ségek. A ház előtt szép nyitott folyosó húzódik, mely
ről elragadó szép kilátás van a szemközti Horn- és 
Waxeck glecserekre, a Mösele-re, Furtschaglspitze-re és 
Hornspitzekre. A menedékházból telefon-összeköttetés van 
Breitlahnerbe s azon át a berlini sectio egy más mene
dékházához : a Furtschagelhaushoz, s lejebb Mairhofenbe, 
honnét rendes postajárat is van fel a Berlinerhüttébe. 
A postát egy szép tiroli leány közvetíti Mairhofen és a 
Berlinerhütte között. Derék, megtermett, erős leány, a 
kinek jókora sétát kell tennie naponként, hogy az „an- 
zikczmánia“ ki legyen elégítve. — Reggel indúl Breit- 
lahnerból — hol éjszakázott — s 11-re kell fenn lennie 
a menedékházban, honnét délután indúl vissza Ross- 
hag-ba, hol az éjszakát tölti. Másnap reggel lesétál 
Mairhofenbe, leadja és felveszi a postát s ebéd után in
dul vissza éjszakai szállására Breitlahnerbe, hogy harmad
nap újra kezdje róni a Berlinerhiittéig terjedő útat. Hogy 
tehát a Hüttében 40 fillér patikaáron mért képeslevelező
lapok rendeltetésük helyére jussanak, ennek a szegény 
leánynak naponta 7—8 órát kell gyalogolnia a hegyes 
vidéken ; de teszi ezt a sétát vígan, énekszóval, zerge mód
jára ugrálva szikláról-sziklára. A Waxeck Hüttétől együtt 
mentünk föl a Berlini házba s másnap d. u. 2 órakor 
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Mairhofenból jött már elénk, messziről kiáltva az üd
vözlő szót: „Grüss Gott!“

Mikor a menedékház egy két ágyas szobájában 
— melyeknek ablaka a glecserekre nyílott — elhelyezked
tünk s átizzadt ruháinkat szárazzal cseréltük föl, egy 
kis sétát tettünk le a Horn glecserhez, később pedig a 
jól befűtött étteremben pihentük ki délelőtti fáradalmain
kat. Hogy itt a 2057 m. tengerszín fölötti magasságban 
ily kényelmes szép éttermeket, jó konyhát és italokat 
talál a turista, szinte meglepő volna, ha már nem ismertük 
volna a magasabban fekvő — bár sokkal egyszerűbb — 
Warnsdorler-Hütte jó ellátását. Itt mintegy 80—100 
ember részére teríthetnek egyszerre, s ha netán a rossz 
időjárás pár napi veszteglésre szorítaná is az embert, 
elszórakozhatik a menedékház tartalmas könyvtárával s 
a mindig nagyszámban egybegyűlt turistákkal, kiknek 
egy része a menedékházat tekinti végső czélnak, hogy 
innét gyönyörködje ki magát a Zillerthali Alpesek párat
lan szépségű koszorúján.

A zillerthali Alpesek föláncza a Birnlückénél függ 
össze a Tauernekkel s északon az Alsó-Inn-völgy-, 
keleten a Zillerthal-, Ahrnthal és Krimmlerthal-, délen a 
Rienz- és nyugaton az Eisack és Sillthal által van 
határolva. Összesen 110 glpcser, (ezek közt 5 elsőrendű) 
és 11 kisebb tó díszítik, melyek szépségükkel sok 
kirándulót vonzanak magukhoz.

Délutáni pihenésünk után pár fénykép-fölvételt 
tettünk s 1/2 5 órakor egy sétára indultunk a Schwarzsee- 
hez, hova a berlini Sectio egy jól járható utat készít
tetett, mely csekély emelkedéssel visz a 400 méterrel 
magasabban fekvő alpesi tóhoz. Az út mindjárt a 
menedékház kapujánál kezdődve, lassan az Ochsner lejtős 
oldalára kapaszkodik, folyton változó képekkel gyönyör
ködtetve az útast, ki mindig jobban feltárulni látja a 
vidék’ szépségeit. Alig 1/4 órai séta után a Schwarzen
stein glecsert látjuk feltűnni, a mint két sziklagerincz 
közé ékelve ereszkedik le a völgybe, uralva a szép ki
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látást nyújtó hasonlónevű csúcstól, melyen át 9 órai 
gyaloglás után a Pusterhalba juthatunk.

Körülbelül 1 1/2 órai séta után értük el a 2469 
m. magasan fekvő Schwarzseet, a Rothkopf tövében 
fekvő e bájos tengerszemet, melynek egy részét erős 
jégpánczél takarta (jul. 31-én!), míg a másik részének 
sötétkék vizében a környező hegyek sziklafalai tükröződ
tek. A kép, mely innét feltárul, valóban elragadó s 
bőven megjutalmazza azt a fáradságot, a mibe az ide- 
jutás kerül. Előttünk egy remek szépségű hegykoszorú 
tárja föl minden szépségét; a komor Zsigmondy Spitze 
a Zillerthal Matterhornja, (melyet először a Zsigmondy 
testvérek másztak meg 1879 július 24-én), a Rosskar- 
spitze, a Mörchnerek, a Schwarzenstein, az öt Hornspitze, 
Thurnerkamp, Mősele, Furtschagelspitze, Schönbichler 
Horn és Greiner képezik a remek körképet, melyet három 
elsőrendű glecser: a Schwarzenstein-, Horn- és Waxeck- 
kees tesz még érdekesebbé, melyek egész kiterjedésük
ben látszanak s melyeket éles sziklahátak választanak 
el egymástól.

Úgy elmerültünk ebbe a képbe, hogy észre sem 
vettük a Mösele mögött tornyosodó fellegeket s csak 
mikor egy távoli dörgés zavarta meg a néma csöndöt, 
jutottunk annak tudatára, hogy sietnünk kell visszafelé, 
mielőtt elér a vihar, mely fenn a hegyek között nem 
tréfa dolog. Sietve indultunk vissza a sziklás úton s 
40 perez alatt tettük meg azt az útat, melyre fölfelé 
1 1/2 óra kellett; de hát szaladásrakényszerített a mind
jobban közeledő vihar. A villámok folyton czikáztak s 
bár még csak a távolban láttuk azokat lecsapkodni, de 
dörgésük rémesen hangzott a mint folyton erősbödve, 
megszázszoródni látszott a hegy-völgyekben. Rövidítettük 
az útat, a hol lehetett; átvágtuk a szerpentineket s 
glecservizek széles szalagjain gázoltunk át s bár jól 
megázva, mégis a vihar teljes kitörése előtt értünk vissza 
a védő tető alá, hova akkor már újabb turistacsapatok 
is menekültek a vihar elől. Nem tartom érdektelennek 
annak fölemlítését, hogy az előző estén 80-an vacsorál-
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tak fönn s hogy a folyó év nyarán összesen 4588-an 
látogatták meg a menedékházat; de a vendégkönyvben, 
melyet pedig szorgalmasan lapozgattunk, magyar turisták 
neveit nem találtuk.

A délutáni vihar kétessé tette a Schönbichlerhornon 
(3132 m.) át a Furtschagelhaushoz másnapra tervezett 
kirándulásunkat s azért vezetőnkkel abban állapodtunk 
meg, hogy csak akkor kelünk hajnalban útra, ha a tető
ről kilátás kínálkozik. Sajnos azonban a következő nap 
(augusztus 1.) sűrű köd feküdte meg a hegyek koro
náit s az előző napi szép körkép helyett csak komor 
szürkeséget láttunk mindenfelé. Nem volt hát kedvünk 
a Waxeck-glecser jégszirtjein 4—5 órát gyalogolni, hogy 
majdan sok és nagy fáradság árán feljutva a csúcsra, 
onnét semmit se láthassunk: azért elhatároztuk, hogy 
ismét visszamegyünk a tegnapi úton Mairhofenbe. Ha 
még a barometer-állás biztatóbb lett volna, akkor tán 
várunk 1—2 napot; de sajnos szép időre nem volt ki
látás s így a veszteglésnek nem volt értelme.

Reggel 8/46-kor tehát útra keltünk vissza Breit- 
lahner felé. 17 perez alatt értük el a Waxeckhüttét s 
56’ alatt lenn voltunk a Grauwand-Almon. Gyönyörű 
kép tárult itt elénk. A mélyen alattunk fekvő Zemm- 
grundban szürke felhőtömegek kóvályogtak, betakarva 
a völgyfenéket. Mintha egy hegyi tó vize hullámzanék 
ott lenn a mélyben. Később ritkulni kezdett a szürke 
takaró; a fenyők karcsú ágai áttörtek rajta s láttuk át- 
csillámlani a hegyipatak boszorkánytánezot járó víztöme
gét is. Az erdő mintha csak elnyelné a felhőket, mind 
kevesebb hömpölyög alattunk; rongygyátépi,eldarabolja 
azt a fenyőcsoport, mely útjába kerül. Lassan tisztúl a 
táj s látjuk már a távoli Olperer és Riffler havas ge- 
rinczeit s az Ingent sziklebástyáit. A Zemmgrund szép
ségeit újból végig élvezzük,bár nem az előző napi verő
fényben, de a borús ég komor világításában, a mi az 
újdonság ingerével hat reánk.

3 4.8-kor értük el Breitlahnert, honnét Veö-kor 
indultunk tovább. Alig mentünk 1li órát, megjött az eső 
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s bőségesen kísért az alatt a két órai idő alatt, a míg 
Dornaubergbe jutottunk. Most örültünk csak igazán, 
hogy nem indultunk neki a Schönbichlerliornnak! mert 
keserves kisérő a jégmezőkön az eső. A dornaubergi 
barátságos kis vendéglőben egy óra hosszat időztünk 
várva az eső elmúltát, miközben ruháinkat szárítgattuk 
s egy kis villásreggelivel jutalmaztuk meg magunkat. 
1'212-kor a viszontlátásra búcsúztunk el kedves házi 
népeinktől s a még csatakos úton, de barátságos nap
sugár kíséretében folytattuk az útat a szép Klammon 
keresztül Mairhofen felé, hova délután 2 órakor érkez
tünk. A zillerthali vasút utolsó szakaszát Zell-től Mair- 
hofenig ép előző nap nyitották meg s így már most 
vonaton indulhattunk vissza Jenbachba, honnét vasárnap 
(augusztus 2-án) Brennerbadba mentünk egy napi 
pihenőre.

Brennerbadból keréken akartunk hazafelé indulni, 
de kerekünket tévedés folytán Toblachba küldötték s 
azért aug. 2-ikát Qossensass-ban s a Brenneren töltve, 
aug. 3-án délután kedvezőtlen, esős időben Sterzingbe 
vasutaztunk, hogy másnap a Qilfenklammot nézzük meg.

Sterzing — bár különösebb látnivalói nincse
nek — az idegenek által előszeretettel keresett kis 
városka, s e látogatottságát elsősorban szép vidékének 
köszöni, mert hisz innét kereshetők fel legczélszerűbben 
a szép Stubai Alpesek. A városnak legszebb része a fö- 
útcza, mely régi építkezésével, érdekes tornyával, 
éptíési tekintetben kiváló városházával meglepő. Érdekes 
látnivaló még a temető-kápolna, hol sok régi síremlék 
kelti föl figyelmünket.

Augusztus 4-én reggel kikocsiztunk a Ridnaunthalban 
elhúzódó Gilfenklammba, mely Sterzingtől mintegy 40’ 
távolra van. A Wiedner-féle vendéglőtől, ahol a kocsiút 
végződik, gyalog folytatjuk az útat a szép völgyben, 
mely mind szőkébbre szorul. Mintegy 1/2 órai séta után 
egy kis épület zárja el a tulajdonképeni Klammot. 
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Megváltjuk belépő-jegyeinket, átlépjük az ajtó küszöbét 
s bejutunk a sziklaszakadékba, mely ha tán nem is 
vetekedik a Salzkammergut hasonló természeti szépségei
vel, de annyival érdekesebb azoknál, hogy itt fehér 
márványhegybe vájt magának útat a romboló víztömeg. 
Az a szép fehér márványtábla, melyet Ö Felsége jubileuma 
alkalmával lelepleztek, magába a sziklafalba van vésve, 
maradandó emlékéül a hálás kegyeletnek.

A zuhogó hegyipatak fölé épített keskeny hidakon 
s robbantott karzatokon végig jártuk a Klammot odáig, 
ahol az ismét kitágulva, már az erdő lombos fái vetnek 
árnyékot rája s aztán visszatértünk a kis vendéglőbe, 
melynek kertjéből elragadó szép kilátás nyílik a távoli 
Stubai Alpesek gyönyörű lánczára. A kertben el
helyezett nagy távcsövön tisztán láttuk a Becher 3100 
m.-t meghaladó ormán épült menedékházat, honnét egy 
turistacsapat indult a Wilder Freiger oldalát megfekvő 
óriás terjedelmű hómezőn föl a 3400 in. magas csúcsra. 
Fájt a szívünk haza küldött turista felszereléseinkért, 
mert oly szívesen mentünk volna föl ismét az Alpesek 
örökszépségű tájaira, de így meg kellett elégednünk egy 
búcsúszóval: a viszontlátásra!

Sterzingből délután a vasúttal Toblachba utaz
tunk, honnét a páratlanul szép Ampezzó-völgy nyílik, s 
hol a Misurina-See volt czélpontunk. Kerekeinket itt kézhez 
vévén, aug. 5-én reggel a gyönyörű úton elindultunk 
Schluderbach felé. A lassan bár, de folyton emelkedő, 
kitűnő karban tartott országút bevezet a Dolomitok 
szépséges világába. A két heti hegyi túrában megedzett 
lábaink könnyen hajtották a kereket s mi élvezettel, 
elragadtatva a táj szépségétől, suhantunk a fenyves 
árnyékában a Toblacher See felé, melynek zöld tüköre 
felcsillan a fák között. Később Landrót értük, hol a 
Rienz-völgye nyílik, melyen át a Drei Zinnen csodás 
alakú hármas orma tekint át hozzánk. Egy fordulónál 
aztán feltűnik a völgy ékességét képező Dürren-See, a 
háttérben emelkedő Monte Cristallo csipkézett ormával, 
hó és jégmezőjével. Egy ugrásra vagyunk már csak 
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Schluderbachtól, hol kerekeinket a vendéglőben 
hagyva, fényképkészülékeinket hátunkra csatoljuk s meg
indulunk azon a szép, de később nagyon is meredekké 
váló hegyi utón, mely a Misurina-tó felé vezet. 
Előttünk a Croda rossa csudálatosan vörösszinü szikla
bástyái emelkednek, majd elnyel a fenyves sátora, mely
ben sietve haladunk előre. Körülbelül két óra hosszat 
megyünk, mikor felérünk arra a platóra, melyen a tó 
fekszik s a hol a háttérben a Sorapis gerincze zárja 
el a kilátást. Elragadóan szépen fekszik a tó abban a 
gyönyörű környezetben, melyet a dolomithegyek csodás 
alakulásai képeznek. A Piz Popena, Monte Piano, Drei 
Zinnen, Monte Campoduro Cristallino stb. képezik a 
zöldszinű tükör páratlanul szép domborművű keretét, 
hol mozdulatlanul fekszik az olvasztott topáz, melynek 
sima felületét csak egy parányi szigetecske szakítja meg.

Pár órát töltöttünk e paradicsomi kis helyen, hol 
az özvegy olasz királyné is nyaralni szokott s az ebéd 
utáni órákban siettünk vissza Schluderbachba, mert 
fnyegető felhőket láttunk tornyosulni a Sorapis komor 
orma fölött. Szerencsésen kikerültük a vihart és Schlu- 
derbachban kerékre kapva vágtattunk Toblach felé, 
hova 4 órakor meg is érkeztünk, anélkül, hogy a nyo
munkban járó eső elért volna. Este 3/46-kor az idő ki
derülvén, ismét kerékre szálltunk s a szép Pustherthalon 
keresztül lehajtottunk a 46 km. távolban fekvő 
L i e n z i g, hol esti 8 óra után a Hotel Post erkélyén 
pihentük ki ez elmúlt napnak nagy fáradalmait.

Aug. 6-án kora reggel újból megindultunk s át
hajtva Dölsachon (hol jul. 21-én hegyi túránkat 
megkezdettük), D r aub u r g o n és D ö llach on, 38 
km.-nyi hajtás után Greifenburgban elértük a 
vonatot, melylyel S p i t a 1 b a mentünk, honnét a szép 
Lieserthalon át a millstatti tóhoz tettünk egy 
kerék-kirándulást. A jó, friss, alpesi levegő után azon
ban tűrhetetlennek találtuk a hőséget s azért már kora 
délután siettünk vissza Spitalba, honnét még az nap 
Villachba mentünk éji pihenőre.
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Jó ismerősök körében végül két napot töltöttünk 
a Wörthí-tó partjain is, mielőtt visszatértünk volna 
kedves otthonunkba, hol azóta is sokat emlegetjük az 
alpesi világ szépségeit s különösen a Krimmli havasok 
csodás világát.



Titkári jelentés.
Mélyen tisztelt közgyűlés!

Ismét egy év tűnt el az örökkévalóságba s ezzel 
egyesületünk is befejezte életének, működésének 12-ik 
évét, mely idő alatt maradandó alkotásokat létesített s 
felkeltette városunk lakosságában a szabad természet sze
rzetének nemes érzetét s a turistaság iránti érdeklődést.

Az elmúlt évről akarunk jelentésünkkel beszá
molni a m. t. közgyűlés előtt, mely szives bizalmával 
bennünket az utolsó 3 éves ciklusra kitüntetni szí
ves volt.

Egyesületünk belső életében fontos és mélyreható 
változások történtek. Vaszary Gyula tagtársunk egye
sületünknek az első tíz éven át buzgó és lelkes igaz
gatója tisztéről leköszönvén, állása a folyó évben nem 
lett betöltve. A milyen örömmel látta őt az egyesület 
e fontos tisztségben, ép olyan sajnálattal vett tudomást 
azon megmásíthatatlan elhatározásáról, melylyel eddig 
viselt állását többé megtartani nem óhajtja. A választ
mány mindent elkövetett arra nézve, hogy az ő 
tevékenységét és ügybuzgóságát az egyesület részére 
megtarthassa, de ez irányú fáradozásai sikerre nem 
vezettek.

Valamennyien ismerjük Vaszary Gyulának a M. E. 
megalakítása és továbbfejlesztése körül kifejtett tevékeny
ségét s e réven szerzett érdemeit, s épen azért átérezzük 
a veszteség nagyságát. S ha nehéz szívvel nyugodtunk 
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is bele visszavonulásába, annál nagyobb örömmel 
vettünk tudomást a választmányhoz f. é. február hó 
21-én intézett átiratának következő szavairól: „Ígérem 
hogy úgy mint eddig is, legnagyob örömömnek tartom 
az általam nagyrabecsült Egylet felvirágoztatására 
közreműködni“.

Ez az igeret megnyugtat bennünket, mert ebből 
látjuk, hogy ő, ha kilépett is a tisztikarból, támogatását 
és jóindulatát az egyesülettől nem vonja meg, s annak 
érdekeit ezután is előfogja mozdítani.

Fogadja úgy a múltakban kifejezett munkásságáért, 
mint a jövőre előlegezett szíves Ígéretéért a közgyűlés 
hálás köszönetét s adja az Isten, hogy még sok éven 
át tehessen szolgálatot az egyesületnek, melynek meg
alakítása az ő nevéhez van forrva.

Egy más változás is történt a tisztikarban. Szmik 
Anta', egyesületünknek 4 éven át volt mérnöke, váro
sunkból eltávozván, tisztségéről leköszönt.

Választmányunk is elveszítette egy érdemes és 
buzgó tagját. Dragonescu Döme pénzügyigazgató, a ki 
az egyesület iránti jóindulatának és barátságának 
annyiszor adta tanujelét, Pécsről Temesvárra helyeztet
vén át, vál. tagságáról leköszönt. Vele szemben köteles 
hálánknak adunk kifejezést, ha a közgyűlés meleg 
köszönetének vagyunk tolmácsai. Az eltávozott tagtárs 
magával vitte szeretetünket s viszont arra kérjük: ő se 
feledkezzék meg egyesületünkről, melynek működését 
ittléte alkalmával oly őrködő figyelemmel és gondos
sággal kisérte.

Ezek után áttérünk az egyesület tevékenységének 
ismertetésére.

Az elmúlt 1902. évben kifejtett munkásságunk 
első sorban a turista-útaknak jókarban tartására irá
nyúit, s bár most is — mint a múlt években — az 
esőzések azokat gyakrabban megrongálták, sikerült 
sétaútjainkat a közönség teljes megelégedésére fenn
tartani. Hogy mily égető szükséget pótolnak azok, 



- 43 —

annak legszebb bizonyítéka azok látogatottsága, hisz 
szép időjárásban, különösen ünnepnapokon a Kardos- 
útat és a Dömörkapui-útat, egészen ellepik a városi 
lakók kiránduló csapatai. Épen a közönség fokozódó 
látogatására való tekintetből a Kardos-úti pavillon mel
letti térséget is bővíttettük, hogy az ezen irányban fel
merült kívánságokat kielégíthessük.

A pavillon födött helyiségei tömeges látogatottság 
alkalmával csak az egyesület tagjai és általuk beveze
tett vendégek részére vannak fenntartva. Ezt az intéz
kedést a választmány a tagtársak többször nyilvánított 
óhajtására tette.

A múlt években végzett nagyobb munkálatok 
anyagi erőinket kimerítvén, a f. évre előirányzott költ
ségvetés újabb alkotások létesítését nem engedélyezte, 
azért ilyenekbe a választmány nem is bocsátkozott s 
csak is a fenneb említett kibővítési munkálatokhoz 
adta beleegyezését, a mit a november 2-án tartott 
rendkívüli közgyűlés is helybenhagyott. A választmány
nak a rendkívüli közgyűlés elé terjeszett azon indokolt 
javaslatát, hogy az egyesület egyik tisztviselőjének túl
zott buzgalmából — a választmány megbízása nélkül, 
sőt részben annak tilalma ellenére — teljesített mun
kálatokat (ernyő, Kakuk-csárda berendezése) utasítsa 
vissza s hogy e tekintetben magától az anyagi felelős
séget hárítsa el: a rendkívüli közgyűlés szintén egy
hangúlag elfogadta. Sajnos, hogy a közgyűlés ezen 
határozatával szemben, a munkálatokat teljesítő egyik 
helybeli iparos az egyesületet pörrel támadta meg, a 
mely most folyik a pécsi kir. törvényszék előtt.

Az átjelzéseket az elmúlt évben is több helyen 
felújítottuk s az Árpád-utcza végétől a Donatus-kápolna 
és Istenkút érintésével egy új útat jelöltünk Szent- 
kútra, a városi lakók egyik kedvencz kiránduló he
lyére. A jelzés: fehér szin, sárga keretben.

Örömmel hozzuk a tagtársak tudomására, hogy 
a nagyságos és főtisztelendő Káptalan a választmány 
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azon kérelmére, hogy a szentkúti erdők sétaútjai mel
lett a további irtást beszüntetni kegyeskedjék: múlt 
évi november hó 10-én hozzánk intézett átiratában 
arról értesítette az egyesületet, hogy »az eddig kisor
solt fákon kivűl még fennálló fákat, melyek a séta- 
útakat szegélyezik, meghagyni határozta s további irtás 
ott nem fog történni.«

A Szentkúton nyaralók és az oda kiránduló kö
zönség bizonyára hálás szívvel fogadják a nagyságos 
és főtisztelendő káptalan ezen nemes elhatározását, 
melyért mi is őszinte köszönetét mondunk.

A kirándulási idényre egy pár új útvonal jelzését 
vettük tervbe, melyek fiatal erdők árnyas sétányain 
fogják kalauzolni az erdei vándort egyes szebb pontok
hoz. Az új jelzésekről tagtársainkat annak idején 
értesíteni fogjuk, de különben kellő felvilágosítást fognak 
nyújtani a magyarázó táblák, melyeket a tavaszszal 
nagyobb számban fogunk az útak mentén elhelyezni. 
Ezeknek összeállításánál különös buzgalmat fejtett ki 
dr. Buday Dezső tagtársunk, a kinek szíves közre- 
munkálkodásáért őszinte köszönetünket fejezzük ki. 
Felkérjük egyúttal a tagtársakat: szíveskedjenek a ki
rándulásaik alkalmával tapasztalt hiányokról, az át
jelzéseknél netán előforduló tévedésekről, titkárunkat 
értesíteni, hogy a választmány azoknak kijavíttatásáról 
haladéktalanul intézkedhessél«.

Figyelmeztetjük egyúttal a tagtársakat, hogy a 
Mecsek különböző részein látható vörös-fekete jelzések 
a katonaság által készíttettek, s azok semmi összefüggés
ben nincsenek az egyesület átjelzéseivel.

Jelzéseink nyomán eddig is számosan keresték 
föl vidékünk szebb pontjait, miről a Jakabhegyen és 
Abaligeten elhelyezett vendégkönyvek tesznek tanúságot, 
de azt hisszük még többen fognak kedvet kapni a 
kirándulásokra azon hasznos kis füzet átolvasása után, 
melyet a Wessely és Horváth nyomda „Mecsek 
Egyesületi Naptár az 1903. évre“ czím alatt kiadott. A 



— 45

naptár az erdei kirándulások rövid ismertetésén kívül 
az átjelzések színes tábláját is közli, s itt az egyes 
kirándulások távolságban és időben pontosan meg 
vannak adva. A könnyebb tájékozódás elősegítésére a 
naptárhoz egy kis térképvázlat is van mellékelve és 
turisták számára hasznos útmutatásokat is közöl. A 
kis zsebnaptárt, — mely a kirándulásoknál nélkülöz
hetetlen — annál is inkább melegen ajánljuk tagtársaink
nak figyelmébe, mert a tiszta jövedelem egy része az 
egyesület pénztárát illeti.

A múlt közgyűlésen egyesületünk titkára egy meteo
rológiai pavillon felállítása érdekében tett indítványt, a 
melynek költségeit gyűjtés után óhajtotta az egyesület 
megszerezni. Örömmel jelenthetjük a közgyűlésnek, 
hogy erre a czélra maig 514 korona folyt be, a mely 
összeg a „Pécsi Takarékpénztáriban van elhelyezve. 
Egy a városhoz méltó és a czélnak megfelelő időjelző 
házikó felállítása azonban 1300—1400 koronába kerül 
s azért az egyesület a gyűjtést tovább folytatja s kéri 
a tagtársakat, hogy adományaikat és az általuk 
gyűjtendő összeget, a titkárhoz juttatni szíveskedjenek. 
A kis pavillon felállításával az egyesület nem csak a 
város lakosságának tesz szolgálatot, hanem saját 
magának is maradandó emléket állít.

Az időjelző házacskára eddig a következő adó 
mányok folytak be: dr. Dobszay Antal, Schapringer 
Gusztáv 100—100 kor., Kindl József 30 kor., Erreth 
János 20 kor., dr. Czierer Elek, Eibach Emil, j. En- 
gel Gyula, j. Engel József, Hinka László, Hirschfeld 
Sámuel, Krausz Béni, Krausze Ignácz, Mende Lajos, 
Scholcz Gyula, Stern Károly, dr. Toldi Béla 10—10 
kor., Balogh Károly 6 kor., Alt Jakab, dr. Bodó Ala
dár, Füchsl Arnold, Grosz Ábris, Németh Gyula, Szig- 
riszt Lajos, Wertheimer Jakab, Zsiga László, Zsolnay 
Imre 5—5 kor., Bokor Ede, dr. Bokor Emil, Dómján 
Izor, Kiss József, Mayer Károly, Dr. Mócs Szaniszló, 
dr. Schmidt Antal, dr. Wessel Manó 4—4 kor., Hege
dűs Imre, Kaufmann Nándor, 3—3 kor., Arnhold 
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Nándor, Asztalos József, Beck Testvérek, Biró József, 
dr. Breuer József, Cséfay Flórián. Gallovich János, 
Hirn Lajos, dr. Kálmán Miksa, dr. Kaufer Mór, dr. 
Kenessey Aladár, Mike Géza, dr. Nick Alajos, Paulay 
Ödön, Péter János, dr. Pick Ignácz, Simon Béla, dr. 
Szegedy Rezső, dr. Tichay Alfréd, dr. Tolnai Vilmos, 
Varga Nagy István 2—2 kor., dr. Apor Lipót, dr. Ba- 
hula József, B. Á., Horváth Antal, dr. Kozáry Gyula, 
L. S, Oberhammer Antal, Pleininger Ferencz, Reberics 
Imre, Vadnay Jenő, dr, Wallerstein Bódog, Zsámár 
Lajos 1 — 1 kor.

Fogadják az adakozók az egyesület hálás köszö
netét !

Az egyesület czéljainak előmozdítására a Pécsi 
Takarékpénztár a f. évben is 200 koronát küldött 
egyesületünk pénztárába. A nagylelkű ajándékért e 
helyen is kifejezzük hálás köszönetünket s a M. E.-et 
továbbra is a jótékony pénzintézet pártfogásába ajánljuk.

Őszinte örömmel kell jelentést tennünk Pécs sz. 
kir. város közönségének azon elhatározásáról, mely- 
lyel az 1902. évre 1000 koronát juttatott pénztárunkba 
s ugyanily összeget állított be az 1903. évi költség
vetésbe is. Hálával és köszönettel adózunk Majorossy 
Imre. kir. tanácsos, polgármester úrnak, a város taná
csának és Pécs sz. kir. város közgyűlésének ezen ne
mes határozatért, melylyel bennünket anyagi erőben 
gyarapítva, egyesületünket nagy feladatainak megoldá
sában hathatósan támogatják.

Kedvezményt nyújtottak tagtársainknak a hely
beli gyógyszerész urak is, a kik gyógyszereknél 20%-ot 
engedélyeztek és Hamedli Gyula úr, a ki laboratóriu
mát műkedvelő fényképész tagtársainknak mindig kész
séggel engedte át használatra. Fogadják érte köszöne- 
tünket! Sajnálattal hozzuk egyúttal a tagtársak tudo
mására, hogy a gyógyszerész urak az eddig nyújtott 
kedvezményt az egyesület tagjaitól a jövő 1903. év 
január 1-től kezdve megvonták.
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Könyvtárunk a t. évben a következő művekkel 
szaporodott: Turisták Lapja (1902- évf.), Turista Köz
löny (1902. évf.). Mittheilungen des D. u. Ö. A. (1902. 
évf.), Zeitschrift des D. u. Ö. A. (1902. évf.), Deutsche 
Alpenzeitung (1901., 1902. évf.), a Magyar Kárpát 
Egyesület évkönyve (1902.), Erdély (1902. évf.)

Egyesületünkbe a f. évben 118 uj tag lépett be, 
és pedig egy örökös és 117 rendes; kilépett, illetőleg 
eltávozott: 46, meghalt 16, s így a szaporulat 56. 
Jelenleg 21 örökös, 53 alapító és 762 rendes tag gyá- 
molítja törekvéseinket. Ez alkalommal ismét felkérjük 
egyesületünk lelkes barátait, hogy új tagok gyűjtésé
vel támogassák a vezetőket, mert csak is igy felelhet
nek meg azok azon szép feladatnak, melynek meg
valósítására az ÖnÖK bizalma őket felszólítja. A tag
gyűjtés megkönnyítése czéljából jelentésünkhöz gyűjtő
ivet mellékelünk.

M. T. K.! Jelentésünk legszomorúbb rovata az 
elhunyt tagtársakról való megemlékezés. Sajnos, ez a 
rovat most sem maradt üresen. Elvesztettük Bánffay 
Simont, az egyesületnek az első 10 éven át volt al- 
elnökét, a ki csak két évvel ezelőtt vonult vissza az 
ügyek vezetésétől, s meghalt Littke József, választmá
nyunk egy érdemes tagja, a ki mindig szeretettel fog
lalkozott egyesületünk ügyeivel. Hogy milyen nagy 
tevékenységet fejtettek ki az elhunytak városunk tár
sadalmi életében: annak ismertetése nem tartozik e 
jelentés szűk keretébe; — itt csak igaz fájdalmunknak 
adhatunk kifejezést a bennünket ért nagy veszteség fölött.

Tagtársaink közül elvesztettük még: Dr. Schwarz 
Frigyes örökös tagot, Budics György, Cziglányi Béla, 
Galba Lajos, Ganter Ferencz, Glanzer Gyula, Jánosi 
Béla, dr. Kornis Benő, Kovács Károly, Leksza Károly, 
Németh Adolf, Requinyi Géza, Scholz Antal és Schwarz 
Ede rendes tagokat. Áldás legyen emlékezetükön 1

Ezzel röviden számot adtunk a lefolyt 1902. év 
eseményeiről és tisztségeink lejártával köszönetét mon
dunk a m. t. tagtársaknak belénk helyezett bizalmu-
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kért. Nyugodtan mondhatjuk, hogy törekvéseinkben, 
munkálkodásunkban mindig csak kedves egyesületünk 
érdekeit tartottuk szem előtt; annak felvirágoztatását 
akartuk előbbre vinni minden ténykedésünkkel; meg 
akartunk felelni az Önök várakozásának, hisz mi előt
tünk tán fokozottabban él az az óhajtás: Viruljon a 
mi kedves egyletünk!

Kérjük jelentésünk tudomásul vételét!



A MECSEK EGYESÜLET

Tisztikara és tagjainak névsora
1902. évben.

Elnök:
Vaszkai és kardosfalvi Kardos Kálmán, nyug, főispán, arany

sarkantyús vitéz, a Szt. István-rend kis keresztese, stb.

Alelnökök:
Balogh Károly, kir. táblai tanácselnök és Walter Antal, kanonok.

Igazgató:
Állása betöltetlen.

Pénztáros:
Kiss Ernő pénzintézeti tiszt

viselő.

Választmány:
Dr. Czirer Elek, Pécs szab, 

kir. város főorvosa,
Dr. Daróczy Aladár, orsz. 

gyűl, képviselő,
Eibach Emil, takarékpénztári 

vezérigazgató,
Fekete Mihály, Pécs szab, 

kir. város főügyésze,
Girtl Vincze, kápt. erdömest., 
Halász Géza, áll. erdöfelügy., 
Dr. Hanuy Ferencz, theol. 

tanár,
Hetyey Elek, püsp., jószág

kormányzó,
Hinka László, püsp. jogta- 

nácsos
Dr. Johann Béla, Baranya- 

vármegye főorvosa.
Kindl József, segélyegyleti 

vezérigazgató,
Klekner Alajos, p. t. titkár,

Titkár:
Kiss József, főreáliskolai tanár.

Mérnök:
Színik Antal, vár. osztály

mérnök.

Kovácsffy Kálmán, áll. fő
mérnök,

Koszits Kamill, Baranyavár- 
megye alispánja,

Lenkei Lajos, lapszerkesztő,
Littke József, az ipar- és 

keresk. kamara elnöke,
Majorossy Imre, Pécs szab, 

kir. város polgármestere, 
Mattyasovszky Jakab, geo

lógus,
Mayer Károly, pénzint. tiszt

viselő,
Dr. Mende Lajos, Baranya- 

várm. ny. főorvosa, kir. tan.,
Dr. Mócs Szaniszló, főgym. 

tanár,
Nagy Jenő, megyei főügyész, 
Nendvich Andor, hely, pol

gármester,
4
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Németh Béla, ügyvéd,
Németh Gyula, ügyvéd, 
Oberhammer Antal, városi 

tanácsos,
Pintér Ferencz, városi taná

csos,
Pleininger Ferencz, ügyvéd, 
Reeh György, városi tanácsos, 
Schapringer Gusztáv, bankár, 
Sey László, ny. megyei árva

széki elnök, kir. tanácsos,

Stern Károly, ügyvéd,
Suha Rezső, városi erdő

mester,
Szeifritz István, kanonok,
Szigriszt Lajos, magánhiva

talnok,
Szuly János, ügyvéd,
Wenk Ferencz, püspöki erdő- 

mester,
Zalay Mihály, főgym. tanár, 
Zsolnay Imre, bútorkereskedő.

Tiszteletbeli tag:
Bánffay

Örökös
Bánffay Simon (meghalt) 
Brázay Kálmán (Bpest)
Cackovic Milivoj (T emesv.) 
Dr. Dulanszky N. (megh.) 

5 Förster Béla (meghalt)
Hetyey Sámuel
Ivánkovits István (megh.) 
Kardos Kálmán
Nemzeti Casino

10 Gr. Pallavicini Majláth Etel
Országh Lajos

Alapító
Alt és Böhm
Angszter József
Balogh Károly
Dr. Baranyai Béla

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

10 Erreth János
Erreth János
Erreth Kálmán
Dr. Erreth Lajos
Dr. Feszti Károly (megh.)

15 Glatt Ignácz
Hinka László
Höffler Jakab

Simon.

tagok:
Pécs sz. kir. város
Pécsi takarékpénztár 
Schapringer Gusztáv

15 Schapringer Mór (megh.) 
Schönherr Mihály (megh.) 
Dr. Schwarcz Frigy.(megh.) 
Stern Károly 
Szauter Gusztáv

20 Szigriszt Lajos
Walter Antal

tagok:
Höffler N. János 
Dr. Kaufer Mór

20 Kindl József 
Dr. Kiss Emil, (Dárda) 
Dr. Koharits Károly (megh.) 
Krasznay Mihály 
Dr. Krasznay Miklós

25 Krausz Béni
Lechner Gyula .(meghalt) 
Littke József (meghalt) 
Dr. Mende Lajos
Mende Lajosné

30 Nagy Jenő 
Dr. Nick Alajos 
Dr. Pauncz Lipót 
Pintér József (meghalt) 
Póth Vilmos
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35 Pozsgay József 
Rothmüller Károly (megh.) 
Dr. Schaurek Bódog 
Gr. Schmidegg K.-né 
Siskovich Tamás (megh.)

40 Skála Venczel 
Spitzer Lajos 
Stirling István 
Strasser Henrik 
Szeifritz István

Rendes
Abatigeten : 

Bíró Imre 
Rák Imre

Bányatelepen :
Gebhardt István 
Dr. Harmos Árpád

5 Heindl Géza
Hesz János 
Hippmann Géza 
Kristóf József
Dr. Mayer Lajos

10 Sewera Oszkár
Zdrahál Ferencz

Baranya Baánban :
Dr. Silberfreund Lipót

Bodonyban:
Dr. Vörös Nándor

Budapesten :
Dr. Békeffy Rémig

Dárdán :
15 Bihari Benő

Klausz Endre
Görösgalon :

Nádassy Kálmán
Kátoly pusztán. 

Czirer József

Bécs)
Nosztány)

45 Szily László
Szláby Ferencz (megh.)
Szuly János
Vaszary Gyula
Wiesner Rajmár (megh.)

50 Zsinkó István (meghalt)
Zsolnay Imre
Zsolnay Miklós
Zsolnay Vilmos (meghalt).

tagok:
Kolozsvárt :

Dr. Lukács Adolf
20 Spies Viktor

Pécsett :
Amtmann Károly 
Andretzky Ernő 
Andretzky József 
Angyal Pál

25 Ifj. Angyal Pál 
Antoni Gusztáv 
Dr. Apor Lipót 
Arady Géza 
Arnhold Nándor

30 Auber Gyula 
Auguszt Ferencz 
Asztalos József 
Asztalos Nándor 
Ábrahám István

35 Árleth Ferencz 
Dr. Áronffy Rókus 
Árpád Gyula 
Babics Sándor 
Dr. Bahula József

40 Barber Hermann 
Bary István 
Bartosságh Józsa 
Balassa Sámuel 
Bauer Zoltán

45 Báter János 
Beck Gyula 
Bedő Imre 
Bencze Sándor 
Benczenleitner Sándor

4*
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50 Benczenleitner József 
Benedek László 
Benedict Sándor 
Benyovszky Manó 
Berczely István

55 Berecz József 
özv. Berecz Károlyné 
Beretvás Sándor 
Bertalan István 
Biermann Mihály

60 Bíró József 
Bitter Illés 
Blancz József 
Blaskovits István 
Dr. BIau Adolf

65 Blauhorn Izidor 
özv. Blauhorn Mihályné 
Bócz Alajos 
Dr. Bodó Aladár 
Bogdán Jakab

70 Bokor Ede
Dr. Bokor Dezső
Dr. Bokor Emil
Dr. Bors Emil
Dr. Borsitzky Imre

75 Borsy Jenő 
Böbel Ferencz 
Böhm C. F. 
Bőhm Gyula 
Böhm Manó

80 Börötzffy Károly 
Börzsöny Károly 
Braun Ármin 
Breining Leontin 
Dr. Breuer József

85 Brunner Olivér 
Bubreg Béla 
Bubreg Nándor 
Buday Béla, ifjú 
Dr. Buday Dezső

90 Butti József 
Buzássy Ábel 
Dr. Cholnoky Ferencz 
Csarsch Jenő 
Cserta Vincze

95 Csery István 
Cséfay Flórián 
Cselenkó János

Csigó János
Csigó Kálmán

100 Csukás Zoltán 
Csurgay Béla 
Czernahorszky József 
Dr. Czirer Elek 
Czlrer József

105 Czury József 
Czvetkovits Gyula 
özv. Czvetkovits Józsefné 
Czvingler Ferencz 
Daempf Imre

110 Danitz Juliska
Dr. Darányi Ferencz
Dr. Daróczy Aladár
Dr. Daróczy Aladárné 
Deák János

115 Dekleva Dénes 
Dekleva Ignácz 
Dekleva Ferencz 
Dobó Sámuel 
Doroszlay, Lajos

120 Deutsch Ádám
Dr. Deutsch Antal 
Deutsch Béla
Dr. Deutsch Frigyes 
Deutsch Kornél

125 Dr. Deutsch Zsigmond 
Dénes Iván 
Dér Sándor
Dillmann Antal
Diemár Ernő

130 Dinesz György 
Dr. Dobszay Antal 
Dobszay Antal 
Dobszay István 
Dr. Doktor Sándor

135 Dollinger András 
Doniján Izidor 
Dorner János 
Dorsán Sándor 
Dorsán Sándorné

140 Döbrőssy Alajos 
Döry István 
Dragonescu Döme 
Drasenovits Jenő 
Duka Acliill

145 Eckstein Gyula
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Eger Zsigmond 
Dr. Egry Béla 
Dr. Egry Béláné 
Egry József

150 Ehnn Emilia 
Ehrenfest Mihály 
Eibach Emil 
Eisenhuth Antal 
Eizer János

155 Eizer Jánosné 
Előd Ármin
J. Engel Gyula 
Engel Mihály 
Engert Ferencz

160 Engeszer Miklós 
Engler Kálmán 
Eötvös Gusztáv 
Eötvös Jenő 
Farkas Sándor

165 Farkas Tihamér 
Fehér Béla 
Fehér Domonkos 
Fehér Ferencz 
Fehér Mihály

170 Feiler Mihály 
Br. Fejérváry Imre 
Br. Fehérváry Imréné 
Fekete József 
Fekete Mihály

175 Dr. Felber Artúr 
Fenrich Lajos 
Fenyőssy Zoltán 
özv. Ferenczy Istvánné 
Dr. Ferenczy László

180 Ferenczi Lipót 
Feszti Lehel 
Feszti Nándor 
Feszti Rajmár 
Filipovits József

185 Fischer Béla 
Fischer Ferencz 
Fleischhammer Jenő 
Dr. Fodor Ignácz 
Fodor Mór

190 Dr. Folly Gyula 
Forgon Lajos 
Forray Vallér 
Frank Sándor

Frei Tivadar
195 Freiszt Bódog 

Friedmann Jenő 
Fuchs Ádám 
Füchsl Arnold 
Füchsl Gizella

200 Fülöp Mór 
Dr. Fürst Győző 
ifj. Fürst Gyula 
Fürst Gyula 
Fürst Reeh Hennin

205 Fürst Lipót 
Dr. Gál Jenő 
Gaiger Dezső 
Gallovits János 
Garai Dezső

210 Gebauer Antal 
Gebhardt Ferencz 
Gebhardt József 
Geltsch Frigyes 
Germann István

215 German Ferencz 
özv. Gianone Anna 
Girardi József 
Goldberger Bernát 
Goldberger József

220 Goldhammer Pál 
Gőbel Gyula 
Göbel Kálmán 
Graf Ödön 
Graff Károly

225 Grosz Oszkár 
Gresz Károly 
Gulyás Lajos 
özv. Grünhut Ignáczné 
Günsberger József

230 Günsberger Lajos 
Dr. Gellér Samu 
Dr. Günter Mihály 
Gyikos Péter 
Qyimóthy Gyula

235 Gyömörey Zsigmond 
özv. Györkő Ferenczné 
Gyurits Elek 
Hainess Károly 
Haksch Emilia

240 Haksch Lajos 
Halász Géza
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245

250

255

260

265

270

275

280

285

Halusz László 
Hamedli Gyula 
Hamerli Imre 
Hamerli István 
Hamerli József 
Hankó Gyula 
Hanny Jenő 
Hanny Gábor 
Hantay Lajos 
Dr. Hanuy Ferencz 
Hardy Sándor 
Hartl Gyula 
Hefner Antal 
Hegedűs Imre 
Hekinger István 
Herbert János 
Herdlein Lajos 
Hetyey Elek 
Hippmann Károly 
Hirn Lajos 
Hirschfeld Sámuel 
Hirschler Mór 
Hoch József 
Hofbauer József 
Hoffer Károly 
Hoffmann Ferencz 
Hoffmann Lajos 
Holics Gyula 
Holics Endre 
Holli Mihály 
Horváth Amadeus 
Horváth Antal 
Horváth Antal 
Horváth Dávid 
Horváth István 
Horváth János 
Horváth Mór 
Höffler Jánosné 
Hölbling Miksa 
Hubalovszky Károly 
Huziák István 
Igalics Rádo 
Dr. Igaz Béla 
Illich Lajos 
Inselt Samu 
Iványi Zsigmond 
Izraelita hitközség 
Jaczkovics Gyula

295

300

290 Dr. Jahoda Gábor 
akab Béla 
akics Szilveszter 
akobi Fülöp 
ancsics Lajos 
ankovics József 
askovics Vilmos 
anovszky Hugó 
egg Géza 
Dr. Jellasich István 
eszenszky Elemér 
eszenszky Lajos 
obszt Béla 
Dr. Jobszt László 

Dr. Johann Béla
305 Jusztusz Miksa 

Kain Kajos 
Kaffka Károly 
özv Kaltnecker Györgyné 
Kaltnecker Károly

310 Kammerer Ferencz 
Kardos Izsó 
Dr. Kaufer Jenő 
Kaumann Lajos 
Kaufmann Nándor

315 Kádár István 
Kádics Ernő 
Dr. Kálmán Miksa 
Károly Ignácz 
Károlyi János

320 Károlyi Sándor 
Keesz Károly 
Kelemen László 
Kelemen Gyula 
Dr. Kelemen Mihály 

325 Dr. Kelemen Mózes 
Keller István 
ifj. Keller István 
Keltz Géza 
Kende Alfréd

330 Dr. Kenessey Aladár 
Kerbolt Dániel 
Kerbolt Ferencz 
Kérdl Lajos 
Kerese Miklós

335 Keresztény János 
Dr. Késmárky István 
Kész István
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340

345

350

355

360

365

370

375

380

385

Kirchner Gyula 
Kirchner Hermán 
Kisasszondy Géza 
Kiss Ernő
Kiss József 
Klein Jakab 
Klein Sándor 
Klein Tódor 
Klekner Alajos 
Klimó Miklós 
Klingenberg Jakab 
Knapp József 
Kocsák József 
Koharits N. János 
Koharits Jánosné 
Koharits Károly 
özv. Koharits Károlyné 
Komócsy István 
Kondor Béla 
Koródy Miklós 
Koszér János
Dr. Koszits Ákos 
Koszits Kamill 
Koszter Károly 
Kosztka György 
Kovács Antal 
Kovácsffy Kálmán 
Kovácsics János 
Kovácsics József 
Kött Jenő 
Krach Rezső 
Krausz Béni ifj. 
Dr. Krausz Jenő 
Krautszak János 
Krauze Ignácz 
Krászonyi Ferencz 
Kremling Károly 
Krigl Nándor 
Dr. Kronesz József 
Krum Péter 
Ladányi Lajos 
Laky Kornél 
Lakits Ferencz 
Lakits Gyula 
Dr. Lammer Károly 
Lang Jakab 
Dr. Lauber Rezső 
Lauber Viktor 

özv. Lechner Antalné 
Lederer Ferencz 
Lederer Manó
Lehel Győző

390 Léhner József 
Leitner Nándor 
Légár Hugó 
Légrády László 
Lenkei Lajos

395 Leviczky Gyula 
Líebbald Lajos 
Dr. Lieber György 
Liebscher Vilma 
Littke Ernő

400 Littke Ernőné 
Ifj. Littke József 
Littke Józsefné 
Ifj. Littke Józsefné 
Littke Lőrincz

405 Littke Lőrinczné 
Ludwig Károly 
Dr. Ludwig Ferencz 
Luisser Jenő 
Lumniczer Béla

410 Löffler Vincze 
Löwy Adolf 
Dr. Löwy Ignácz 
Dr. Loewy Lipót 
Lukrics István

415 Madarász Béla 
Dr. Madarász István 
Magdics Gáspár 
Magenheim József 
M. Tanítók Túr. Egyl.

420 Majorossy Imre 
Makay István 
Makara Iván 
Maleter Rudolf 
Marton Miksa

425 Marx József 
Marx Nándor 
Marxreiter Győző 
Matyassovszky Jakab 
Matyassovszky Jakabné

430 Mautner Mór 
Mayer Károly 
Megyercsi Béla 
Mestrics Imre
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435

440

445

450

455

460

465

470

475

480

Mestrics Jenő
Metz Géza
Méhes János
Mérey Erzsébet
Mihálffy Árpád 
Mihálffy. Dénes
Dr. Mihálffy Ernő
Mihálovics Antal 
Mihálovics György 
Mike Géza
Miksics Ákos
Mildner József
Millner József
Dr. Miltényi Miklós
Misky József
Miskritz Imre
Dr. Mócs Szaniszló
Dr. Módly Béla
Molnár János
Molnár Kálmánná 
Dr. Molnár Samu
Molnár Sándor
Mosonyi Géza 
Möglich Gáspár
Műnk Lajos
Mussong Vincze 
Mustos Sándor
Dr. Mutschenbacher V. 
Muttnyánszky Béla
Dr. Müller János
Müllherr Ferencz 
Müllherr Alajos
Münz Jenő
Nagy Adolf
Nagy Jenő
Nagy |enőné
Nagy Pál
Naschitz Adolf
Naschitz Ármin 
Nábráczky Lajos
Nádor Lajos
Nemes Tivadar 
Dr. Nemes Vilmos 
Nendvich Andor 
Nendvich Vilma 
Neumann Ignácz 
Neubauer László 
Neusinger Fülöp

Németh Béla
Németh Gyula 
Németh Károly

485 Némethy József 
Dr. Nick Alajosné 
Nickl Béla 
Nickl Lajos 
Notter Jenő

490 Novotarszky Miksa 
Nunkovics Gábor 
Nyitray Andor 
Oberhammer Antal 
Obermeyer Géza

495 Olle Istvánná 
Opris Páter 
Orf Gáspár 
Orczán Sándor 
özv. Oroszy Frigyesná

500 Oroszy Sándor 
Oszvald Ferencz 
Ott Béla 
Ott Márton 
Öertzen Gusztáv

505 Panos Alajos 
Papp Gyula 
Papp Károly 
Dr. Parragh Antal 
Pataky Lucidus

510 Pataki Vilmos 
Paulay Ödön 
Paunz Gábor 
Pazsitszky József 
Pálfy Zoltán

515 Pecher Ferencz- 
Peitler Imre 
Perczel Aurél 
Dr. Perls Ármin 
Péter Ferencz

520 Péter János
Pfeffer Antal 
Pfeiffer Károly 
Philipovics József 
Piacsek Virgil

525 Piacsek Virgilné 
Piacsek Gyula 
Dr. Pick Ignácz 
Pikler József 
Pilch Andor
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530 Pilch Antal 
Pilissy József 
Pinterlch Lajos 
Pintér Ferencz 
Pintér Ferenczné

535 Pintér János 
Pintér Józsefné 
ifj. Piribauer János 
Pleininger Ferencz 
Pleininger Ferenczné

540 Plichta Ferencz 
Posch Jenő 
Polgár Jenő 
Polgár Károly 
Polgári Casinó

545 Polgári Tornaegylet 
Pollák Soma 
Porgesz Béla 
Dr. Porgesz Miksa 
Poszek Vilmos

550 Prager János 
Präger Samu 
Prann Gyula 
Preusz Adolf 
Ptacsek Viktor

555 Pupp Ferencz 
Putzer Lajos 
Dr. Radnay Emil 
Rainer Soma 
Rapp Ferencz

560 Rappay Ignácz 
Ratkovics Károly 
Rauch János 
Razgha Gyula 
Rácz Izidor

565 Dr. Rásky Béla 
Reberics Imre 
Reisch János 
Reeh Aladár 
Dr. Reeh Dezső

570 Reeh György 
Reichl Károly 
Reinfeld Imre 
Remes Ferencz 
Repics Vincze

575 Retter Rezső 
Resch János 
Részvénynyomda

Révész Miksa 
Ribay Antal

580 Ribás János
Rihmer Aladár 
Rihmer Oszkár
Roboz József 
Rohr Ferenczné

585 Dr. Rónaky Kálmán 
Rosenstein Mihály 
Roth Miksa 
Rozgonyi Bertalan 
Rock Gyula

590 Rözge István 
Rudolf János 
Ruh Ernő 
Ruepprecht Nándor 
Rusz Béla

595 Ruzsovits József 
Saághy Ferencz 
Dr. Sárkány Ármin 
özv. Scharf Róbertné 
Gr. Schlippenbach István

600 Schlauch Imre 
Schlauch Lőrincz 
Schlippert Fülöp 
Dr. Schmidt Antal 
Schneckenberger Julcsa

605 Schober István 
Scholz Gyula 
Dr. Scholz István 
Schreiber Rezső 
Schulhof Robert

610 Schulteisz László 
Schultz Ferencz 
Schwabach Zsigmond 
Schwarz Jenő 
Schwarz Zsigmond

615 Sebes Lipót 
Sebők Béla 
Seeh Jenő 
Dr. Seeh Károly 
Seffcsik József

620 Sey László 
Sey Pongrácz 
Dr. Sík Jáczint 
Simacsek Alajos 
Simon Béla

625 Dr. Simon József
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Siptár Lajos 
özv. Skaritza Nándorné 
Skolnik Géza
Skribanek Kálmán

630 Slavicsek Antal 
Soóstó Gyula 
Spiesz János 
Spitzer Béni 
Spitzer Jakab

635 Spitzer Vilmos 
Springsfeld Gyula 
Dr. Stein Lajos 
Stein Oszkár 
Stenge Ferencz

640 Stirling Aranka 
Straka Ferencz 
Streicher Benőné 
Szabó Árpád 
Szabó József

645 Szabon István 
Szakváry Emil 
Szákovits Ottó 
Szalay Dezső 
Szántó Antal

650 Szántó Mór 
Szebényi Simon 
Szegedy Fülöp 
Dr. Szegedy Rezső 
Szeibert Fülöp

655 Szeifricz Antal 
Dr. Szekrényessy F. 
Dr. Székely Ede 
özv. Szendrődyné Wim- 

mersberg Irma bárónő
660 Szentgyőrgyi Béla 

Szevera János 
Sziebert Nándor 
Szigeti Lajos 
Szigriszt Lajosné

665 Szigvárt Béla 
Szikora Gyula 
Szikorszky Tádé 
Szikray Emil 
Szilassy Katinka

670 Dr. Szilvek Lajos 
Dr. Szivér István 
Dr. Szivér Lajos 
Szlapák Rudolf

Szlezák Vitus 
özv. Szmodits Béláné 

675 Szmik Antal
Szmik Antalné
Szmodics Ödön
Szommer Gyula
Szontag Károly

680 Szontagh Tibor
Dr. Szűcs Jenő
Taízs József
Taky Gyula
Tarján Ernő

685 Tausz Dezső
Tausz Gyula
Tauszik Ernő
Telegdi Kálmán
Teleki Zsigmond 

690 Thurn Emil
Dr. Tichay Alfréd
Dr. Tichy Ferencz 
Tihanyi Sándor
Till István

695 Tomanek Adolf
Dr. Toldy Béla
Dr. Tolnay Vilmos
Topolits György
Tormay Károly

700 Tóth Géza
Tóth Kálmán
Tóth Lajos
Töttőssy Béla
Trixler Aladár

705 Dr. Trixler Rezső
Dr. Tróber Aladár
Ujfalussy Géza 
Ullmann Károlyné 
Vaczes Miklós 

710 Vadnay Jenő
Vagner István
Valdinger István 
Vaniss Sándor
Varga N. István 

715 Dr. Vass Bertalan
Várady Ferencz
Végh Imre
Végh Lajos
Dr. Vessel Manó

720 Viasz Béla
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Visnya Ernő 
Dr. Virág Ferencz 
Vörös Hiador

725 Vörös Mihály 
Vörös Endre 
Vajdics Gyula 
Wajdits Géza 
Walfisch Pál

730 Dr. Wallerstein Bódog 
Weiler N. János 
Weisz Ármin 
Weisz Gábor 
Weisz Kálmán

735 Weisz Kálmán 
Wertheimer Jakab 
Werner Ottó 
Wessely és Horváth 
Weszelszky Ferencz

740 Wicha József 
Woleszky Károly 
Dr. Wurster József 
Zalaváry József 
Zalay Mihály

745 Zavaros Péter 
Zánkay Aladár 
Zeisz József 
Zelmsz Gyula 
Zsabokrszky Ferencz

750 Zsiga László
Zsille Károly 
Zsolnay György 
Dr. Zsolnay Gyula

Polgárdi: (Fehér m.)
Dr. Radnay Samu

Siklóson:
755 Dr. Tolnay Géza

Szabolcson:
Handwerk Ferencz 
Miskowsky Emil 
Schulhof Gábor

Szászváron :
Grosz Ábris

Szegzárdon:
760 Dr. Pápé Dénes

Vasason:
Gianone Virgil

Tolna Váralján:
Viezer Vilmos
Összesen 21 örökös, 53 

alapító, 762 rendes tag.

Elhaltak:

Bánffay Simon 
Budics György 
Cziglányi Béla 
Galba János 
Ganter Ferencz 
Glanzer Gyula 
Dr. Kornis Benő 
Jánosi Béla

Kovács Károly
Leksza Károly
Littke József
Németh Adolf
Requinyi Géza
Scholz Antat 
Schwarz Ede
Dr. Schwarz Frigyes
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bevétel. A Mecsek Egyesület pénztári

I. Jagsági dijak:
771 rendes tag után á K . .

» „ » » » • •
24 vidéki „ „ „ „ . .

3 hátralékos tag után á K .
1 pártoló „ „ „ „ .
1 örökös „ „ „ „ .

4
10
4
4
2

100

3084
10
96

- 12
2

100

—

3304

II. Adományok, kamatok :
Pécsi takarékpénztár adománya 200 —
Pécs szab. kir. város segélye . 1000 —
Mócs Szaniszló úr gyűjtése 21 —
Zsolnay Imre „ „ 6 —
Goldberger József úr adománya 30 —
Betétek utáni kamat 3l/2% • • 47 51 1304 51

III. kiadványok:
Eladott térképekért .... 68 61

„ vezető könyvekért . . 18 95
„ levelező lapokért . . 27140 114 96

IV. JCülönféle bevételek:
Birság...................................... 10 —
Eladott borból befolyt . . . 291 20 301 20
Egyenleg 1902. január 1-én • • 213 34

523801
II 1

Pécs, 1902. év deczember hó 31-én.
A számadást helyesnek találta

Fekete Mihály. fíoharits N. János.
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kimutatása 1902-ik évről. kiadás.

I. JCezelési költségek: 
Tiszteletdijak......................................
Szolga fizetése 12 hóra á K. 40 . . 
Nyomtatványok.................................
Okmány- és levélbélyegek, postadijak

400
480

5
42 22 927 22

II. Építés és javitási költségek: 
Útjelzések és táblák........................ 101 46
Földmunkálatok Kardos pavillonnál . 88 45
Útépítés Kakuk-csárdánál .... 50 —
Útak tatarozása ............................. 20 20 260 11

III. JCülönféle kiadások:
Évkönyv nyomtatására a contó . . 172 50
Tagdijak egyesületekbe................... 35 —
Térképkö őrzése............................. 4 75
Beváltott váltók................................. 2305 —
Italmérési engedély........................ 43 75
Váltó kamatok................................. 71 57
Pavillon biztosítása........................ 19 90
Fogyasztási adó.................................. 36 47
Apróbb számlák............................. 58 60
Vásárolt borért................................. 164 40
Örökös tagsági díj külön kezelve 100 —

„ „ könyvre választmányi
határozat folytán évente . . . 100 — 3111 94

Egyenleg........................................... 1 938 74

5238 01

II II

a számvizsgáló bizottság.

Szikriszt Lajos. Kiss Ernő, 
pénztáros.
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Kedvezmények:
1. Hamedli Gyula fényképész űr a fényképészettel 

foglalkozó tagtársaknak szívesen szolgál felvilágosítással, 
laboratóriumát pedig díjtalanul rendelkezésükre bocsájtja.

2. fiz egyleti jelvény viselése feljogosítja az egy
leti tagokat, minden külön engedély nélkül a városi1, 
a püspöki2, a káptalani és székesegyházi3 erdőségekbe 
való kirándulásokra.

1 Pécs város tanácsának 1303/1892. sz. határozata.
2 Ő Méltóságának 1902. május 21-én kelt 1587/1902. sz. 

engedélye.
3 A székesegyházi javak kormányzója 0 nagyságának 1892. 

február 27-én kelt átirata.

Egyéb tudnivalók.
fiz egyesületet illető levelezések és írásbeli meg

keresések a titkár czimére (Arany János u. 3.) intézen- 
dők, a pénzküldemények pedig a pénztároshoz QCiss 
Ernő, J3aranyai hitelintézet) küldendők.

Kérelem.
JCérjük t. tagtársainkat, hogy erdei sétáik alkalmá

val az utakról — különösen a fiatal ültetések között — 
le ne térjenek.

pfcs * 1 *



Aláirási-ív
Mecsek Egyesületi tagságra.

Örökös tagdíj egyszer s mindenkorra 100 kor.
Alapító tagdíj „ „ „ 20 kor. s évenként 4 kor.
Rendes tagdíj évenként 4 korona.
Pártoló tagok tetszés szerinti összeget fizetnek.

Fo
ly

ó s
z.

Név és állás
Pontos lak- 
czím (utcza, 

házszám)

Örökös-, ala
pító-, rendes

vagy 
pártoló tag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kérjük a t. tagtárs urat, szíveskedjék ezen aláírási-ívet a tagok 
névsorában még elő nem forduló ismerősei körében köröztetni s 
aláírás után egyesületünk titkárja czímére (Kiss József, Arany János- 
tcza 3.) visszaküldeni.




