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Hetyei Hetyey Sámuel.
1843. szept. 13. — 1903. szept. 1.

Tompán, mélabúsan kondult meg a pécsi székes
egyház nagy harangja f. évi szeptember hó 1-én d. u. 
4 órakor. Szokatlan időben hallottuk a harang érczsza- 
vát; egymást kérdeztük, mit hirdet? — Meghalt a 
püspök\ — Futó tűzként terjedt el a városban e szo
morú hir; mély megilletődéssel vette mindenki tudomá
sul, sőt számosak szeméből, különösen a szegényekéből, 
kiket istápolt, könnyeket facsart ki.

Megdöbbentő volt ránk nézve Hetyey Sámuel ha
lála, mert látszólag egészséges volt akkor is, mikor 
Karlsbadba utazott.

Drága tetemeit haza szállították a messze idegen
ből s f. évi szeptember 7-ikén helyezték ünnepélyes 
gyászistentisztelet és beszentelések után boldog föltá- 
madás reményében a székesegyházi püspöki sírboltba 
nyugalomra.

Vérző, sajgó szívvel vett búcsút áldott emlékű 
püspökétől papsága, szerető hívei, — mély megillető
déssel álltuk körül Hetyey Sámuel koporsóját mi is, 
mert szive a mienk is volt, mert velünk érzett, méltá
nyolta önzetlen törekvéseinket, sőt ahol csak alkalma 
nyílott, azokat előmozdította. Amily boldogító tudat 
volt ez ránk nézve, épen oly mélyen és bensőségesen 
fájlalja a Mecsek-Egyesület is elhunytét és elhatározta, 
hogy lelkes örökös és tiszteletbeli tagjának áldott em
lékét hálás kegyelete jeléül ezen évkönyvben is meg
örökíti.
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Hetyey Sámuel 1843. szeptember 13-ikán Vasme
gyében Egyházashetyén, hol atyjának ősi birtoka volt, 
született régi nemesi családból.

Középiskolai tanulmányait Sopronban, Szombathe
lyen, a főiskoláit Esztergomban végezte a legfényesebb 
sikerrel; mindig első volt. 1870-ben szentelte pappá 
Simor János bíboros, herczegprímás. Somorján meg Esz
tergomban káplánoskodott, de már 1871-ben Nagyszom
batban találjuk, hol az érseki főgimnáziumban volt tanár, 
1875-ben pedig ismét Esztergomban a papnevelde in
tézetben nyert alkalmazást, hol mint tanulmányi fel
ügyelő példás fegyelmet teremtett, mint történelem ta
nár pedig oly lelkes előadásokat tartott, hogy most is 
kedvesen emlékeznek ezekre vissza volt tanítványai. 
1885-ben a Pázmány-intézet lelkiigazgatójává nevezte
tett ki, 1893-ban pedig Vaszary Kolos bíboros, her
czegprímás meghívta irodaigazgatójának. A 23 év óta 
papnak ekkor még vörös öve sem volt, de ezen idő 
óta rohamosan emelkedett. 1894-ben esztergomi kano
nok, 1896-ban czimzetes apát, 1897. okt. 26-án pécsi 
püspök lett. Ezzel elmondtuk röviden életrajzát, de nem 
méltattuk tevékenységét, már pedig nem volt közönsé
ges tehetség, nem elégedett meg a folyó ügyeknek im- 
mel-ámmal való elintézésével, hanem élesen látó, alkotó 
lélek lakott benne.

Mint pap és püspök, mint hazafi és mint ember 
egyaránt kivált.

Szigorú, egyházias lelkülete volt, A nyilvánosságot 
indokolatlanul sohasem kereste, de nem volt azért ke- 
délytelen, s ha ott kellett valahol lenni, nem volt képes 
öt attól visszatartani még súlyosabb természetű rosszul- 
lét sem. A kötelességtudás hősies erénye volt. Még 
utolsó napjaiban is bántotta a gondolat, hogy valaki 
felteheti, hogy most ö semmitsem dolgozik, hanem csak 
üdül. Ezt bizonyítja a következő eset: Unokaöcscse, dr- 
Hettyey Gyula ezredorvos, megbízatása daczára vona
kodott megírni körülményesen a püspök betegséget dr. 
Erreth Lajos kir. tanácsosnak és dr. Schick Jácint fő
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orvosnak, mert attól félt, hogy majd téves hírek kelnek 
szárnyra a püspök állapotáról, de a püspök nem tágí
tott s így szólt: „írd csak meg, hadd tudják, hogy nem 
mulatok itt!“ — Ezt már az orvosi műtét után a kór
házban mondta.

Kötelességtudása általános volt, kiterjedt az min
den térre. Ez sarkalta őt lázas tevékenységre, mintha 
csak érezte volna, hogy neki rövid idő alatt kell nagyo
kat alkotni.

Magyar volt ő minden izében, soknyelvű egyház
megyéjében valóságos apostola lett a magyarosodásnak. 
E tekintetben magát senki által túlszárnyaltatni nem en
gedte volna.

Társadalmi érintkezésben eleven, nyájas, megnyerő 
és szeretetreméltó tudott lenni és volt is a különben 
hajlíthatatlan, vasakaratú püspök. Állásának megfelelő 
fényt és pompát tudott kifejteni minden pazarlás nélkül. 
Vendégszeretete igazi magyaros, szívélyes volt. Nem
csak nem félt a vendégektől, hanem mintha nem érezte 
volna jól magát, mikor udvari papjain kívül nem volt 
senki asztalánál. Nem is látott a püspöki asztal még 
eddig annyi vendéget soha, mint alatta. Jótékonysága 
pedig kiapadhatathan volt, de áldották és áldják még ma 
is sokan, igen sokan! !

Saját személyére alig költött valamit, nem volt 
semmi költséges kedvtelése, hacsak azt nem tekintjük 
annak, amit Püspök-Szentlászlóra, a Zengő tövében 
fekvő kies nyaralóra fordított. Szerette a természetet, 
lelke oda vonzotta, ezen vágy érlelte meg benne azon 
elhatározást, hogy megtekintse Püspök-Szentlászlót, hol 
gróf Eszterházy Pál pécsi püspök — meghalt 1799-ben — 
nyara ót épített s oly szívesen tartózkodott, de alig for
dult ott azóta meg püspök. 1898. márczius hó közepén 
rándult ki e czélból Püspök-Szentlászlóra, alig töltött 
ott két óra hosszat, már elrendelte, hogy közel 100 év 
előtt elhalt elődjének meglehetősen elhagyatott nyaraló
ját átalakítsák, mert ő június hóban már itt akar üdülni. 
Nem csekély feladat volt 3 hó leforgása alatt a nyaralót 



IV

kellőleg rendbehozni és a ház körüli, díszkertnek szánt te
rületet kiegyengetni, beosztani és befásítani, — de a 
püspök így rendelkezett, tehát lázas tevékenységgel lát
tak a munkához. És jun. 27-én tényleg már készen várta 
új urát a régi elhagyatott nyaraló, a püspök pedig be 
vonult még ugyanezen napon, Szent László király ün
nepén, a templom bucsúnapján. S gyakran jött ide ezen
túl mindig, — még télen is kirándult nem egyszer, ha 
rövidebb időre is. Nagyon szerette Püspök-Szentlászlót, 
illetve a természetet, mert a természetben annak nagy 
Alkotóját látta és bámulta s mert itt visszavonultan 
nagy terveit nyugodtabban zavartalanabbul szőhette. 
Óraszám időzött kun az erdőben egyedül, csak hű",, an- 
goldoggja kísérte. Órákat töltött el a nyaraló előtt ké
szített angol díszkertben, melynek minden virágát is
merte s melynek fejlődése neki oly nagy örömet szerzett.

Egyesületünk vezetőférfiait mindig szívesen látta 
magánál s örömmel beszélgetett a püspökség szép er
dőterületéről, melyet készséggel bocsátott a M. E. ren
delkezésére, hogy ott átjelzéseket készítsen s magyarázó 
táblákat függesszen ki, sőt az erdőszemélyzetnek is meg
hagyta, hogy a kirándulóknak útmutatással szolgáljanak.

A szép természetért dobogó nagy szive megértett 
bennünket, méltányolta munkásságunkat shogy ez minél 
eredményesebb legyen, anyagilag is támogatta a M. E-et, 
mely a m. évi rendes közgyűlésen tiszteletbeli tagjai 
sorába választotta. Ki hitte volna akkor, hogy az élet
erős kinézésű főpap, halálos betegség csiráit hordja 
magában ?

Amint a jogakadémiára, tanitóképezdére és tápin- 
tézetre hozott fejedelmi áldozatai fennen hirdetik, hogy 
mint főpap, tanférfiú és hazafi hivatásának magaslatán 
állott, akként a szentlászlói nyaralónak megújítása azt bi 
zonyítja, hogy érzékkel bírt a természet szépségei iránt is-

Inkább a hazai iparosoknak és szegény népnek 
nyújtott keresetet, mintsem idegenbe vigye pénzét. Ide
genbe csak meghalni ment.

Legyen áldott emléke!



Szüneti vándorlásaim emlékei.

Balog Károly.





F elidézlek emlékemben újra Tátránknak felhőkbe 
nyúló bérczei, melyek akár a ragyogó nap fényében tün
dökölve mutogatjátok büszke ormaitokat, akár borongó 
ködök homályából tör elő sötéten egy-egy darabja vi
harverte koronátoknak — hatalmas erővel emelitek a 
lelket fölfelé, hogy az önző érdekek vásárának porától 
tisztáit légkörben bontsa szárnyait s elteljék imádatával 
annak az örök erőnek, melyről nem tudjuk, hogy az 
előttünk tornyosúló hegyóriásokat megalkotó művét, — 
vagy az azokat folyton pusztító lassú rombolásban meg
nyilatkozó hatalmát bámuljuk-e inkább?

Közölni akarom röviden a gyorsan lepergett két 
hétnek élményeit, benyomásait, mely két hetet a Tátrá
ban barangolva töltöttem el, nem, hogy versenyre keljek 
azokkal, a kik elszánt szenvedéllyel s edzett izmok
kal a hegymászás legnehezebb problémáinak megoldá
sában keresik gyönyörűségüket; hanem, hogy a hivatás
szerű munka fáradalmai után a gyönyörnek abból a 
forrásából merítsek üdülést és erőt, mely az örök szép, 
a felséges természet öléből fakad s melyhez csekély fá
radság árán eljutni bárkinek módjában áll.

Kirándulásaim kiinduló pontjáúl ezúttal Barlang
ligetet választottam, a hol augusztus hó 9-én este érkez
tem meg. A 702 méter magasságban fekvő, fenyvestől 
körített kies fürdőhely üde levegője kellemesen frissí- 
tőleg hatott a csaknem egy napig tartott vasúti utazás 
után s a nagy és hirtelen hő külömbség azonnal mele
gebb ruha öltését tette szükségessé.

Vacsora s a pazar villanyfényben úszó telepen tett 
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kis séta után csakhamar nyugovóra tértem, hogy a kö
vetkező napot a „Zöld tóhoz“ tervezett kirándulásnak 
szenteljem.

Más nap reggel hosszabb időt vezető kereséssel 
vesztegettem el, ilyet szereznem azonban nem sikerült 
s így kissé későn, 8 óra tájban arra határoztam magam, 
hogy egyedül teszem meg az utat; mely különben 
jelezve van.

Az idő kedvezett, a nap derűs volt, a meleg szinte 
kissé alkalmatlan s jól esett annak heve elöl a fenyve
sek hűs árnyékában menedéket találni. A csekély, de 
folytonos emelkedéssel kanyargó ösvény, melyről itt-ott 
meglepő kilátás nyílik a Magas-Tátra keleti részének hó
foltoktól tarkított ormaira — a bélai mészhegység déli 
lejtőjén eleinte síirü fenyvesen, majd a Homlokos kopár 
oldalában elterülő széles havasi legelőn vezet keresztül; 
innen lekigyózik a Fehérviz völgyébe s annak szép víz
esése alatt egy hídon áthaladva azon túl a szikláról- 
sziklára alázuhanó patak partján s annak morajától kí
sérve éri el a sziklás tetőt, a melyről immár feltűnik 
biztatóul a négy órai gyaloglásban kifáradt vándor előtt 
a Zöld-tó partján épült csinos Frigyes-menedékház s 
utána nem sokára a tónak smaragdszinben tündöklő- 
tükör-sima felülete az elragadóan szép keretben: a 
késmárki, lomnici, jégvölgyi csúcsok tövében, közvetle
nül a merészen égnek emelkedő karcsú Kárbunkulus to
rony alatt; a környező csúcsoknak kőtörmelék fedte lá
bai s meredek hómezői egészen a tónak színéig nyúlnak. 
Pár héttel ott jártom előtt egy fiatal turista elbűvölve 
e kép varázsától, engedett a hegyitündér csalogató sza
vának s nem ijedve vissza az előtte tornyosúló sziklák 
borzadályos meredélyeitől, innen kísérlette meg a lom
nici-csúcs megmászását — azonban életét kellett me
rész vállalkozásának áldozatúl hozni s pár nap múlva 
összetört hulláját találták meg ott, a honnan vakmerő 
elszántsággal indult a magasba.

A Frigyes-menedékházban kellőleg megpihenve s fel- 
üdülve, 3 óra tájban búcsút mondtam Tátránk emez ér-
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dekes zugának, s visszafelé a Késmárki Italénak, hova 
uzsonára tértem be s a honnan még egyszer élvezém a lom- 
nici csúcsnak felséges látképét — véve útamat, e szép 
nap alkonyával elértem Barlangligetet.

E sikerült kirándulás után régi kedvencz tervem, 
a dunajeczi utazás megvalósításának gondolatával foglal
koztam.

A Vörös-Klastrom a Koronahegygyel. (Dörre Tivadar rajza.)

Augusztus hó 12-én sikerült megalakulni egy kis 
társaságnak, melylyel az egyedül utazónak kissé költ
séges kirándulás létesülhetett.

Hárman-hárman elhelyezkedve egy-egy bérkocsin, 
melynek négy vasrúdra erősített vászon teteje kitünően 
védett az erősen tűző napsugarak hevétől, fél két 
óra tájban hagytuk el a fürdőtelepet. Hegy-völgyes 



6

utunkról, melyen ismételten jelentékeny magaslatokra 
kapaszkodunk, előre tekintve a szepesi fensík váro
saira, falvaira — visszatekintve a Tátra-csúcsokra volt 
remek kilátásunk. Magas fenyőerdőktöl szegélyezett ser- 
pentinákon kanyarogva elértük nemsokára a szepesi 
Magúra 950 m. magas hágóját, melyen túl már állan
dóan völgynek haladva mintegy négy órai kocsizás és- 
közben tartott rövid pihenő után feltűnt előttünk a Ko
ronahegynek sajátságos, valóban koronaszerüen fogazott 
orma s mögötte kéklettek a Dunajecz szorosát rejtő' 
Pienin hegység szakgatott körvonalai.

Még egy órai kocsizás, s Ó-Falu városkán átha
ladva elérjük az itt még alacsony partok között tova 
siető Dunajeczet (magyarúl Dunácska volna) s azt fo
lyásában kisérve, a regényes fekvésű Vörös-Klastromot. 
Ennek még 1630-ban épült körfalai alatt elkocsizva, egy 
kis patak völgyén fölfelé, 10 perez alatt a Királyhegyi 
fürdő (Szmerdzsonka=büdös viz) telepén vagyunk. 24-es 
terítékű asztalnál víg társaság ült ott ebédnél, majdnem 
teljesen igénybe véve a kiszolgáló személyzetet; nem
sokára végeznek az étkezéssel s 12 könnyű egy lovas 
lengyel szekér hajt sorjában a vendéglő elé, hogy ket
tesével Szepes - Bélára szállítsa a jókedvű társaságot, 
melynek nagy része 16—18 évesnek látszó ifjakból áll. 
Mint utóbb megtudtuk, valamely francziaországi tanin
tézet geológiai tanúlmányútja volt, a mi aztán magya
rázatát adja annak, hogy valamennyien kalapácsokkal 
voltak felszerelve.

így aztán végre mi is sorra kerültünk s hozzá 
jutottunk ételhez, italhoz; a mi, a bár kényelmes, de 
hosszúsága miatt mégis meglehetősen fárasztó utazás 
után igen jól esett.

Ebédünk befejeztével mindjárt elhagytuk a meg
lehetős primitív, bár gyógyhatásúra nézve dicsért kis 
fürdőhelyet s párperczet szántunk az érdekes Klastrom meg
tekintésének, mely azonban most már a szép góth stylben 
tartott templom kivételével, csak rom számba mehet.

A töredezett, omladozó falak, istálló-szemét s pi- 
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szok között alig ismerhető fel már nyoma egy-egy cel
lának, a melyben a világ hiúságairól lemondott kart

hauzi szerzetes merengett egykor rideg elzárkozottságában 
a jövőnek remélt — s talán a múltnak elvesztett bol-
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dogsága felett. Tűrhető állapotban van még a re- 
fectorium; kár, hogy esetleg érdekes falfestményeit vas
tag mészréteg fedi. Oldalt kis üreg a falban mutatja a 
helyet, hol az ételeket nyújtották be.

A templom magas csúcsívei alatt évenkint egy
szer szólal meg az orgona s zendül meg az ének; több 
mint száz éve, hogy elhangzott ott a buzgú szerzetesek 
utolsó zsolozsmája s a kik elrebegték, ott porlanak a 
kriptájukat fedő nagy kőlap alatt; de kezeik áldásos 
munkája még most is élő emléket hagyott a Dunajecz 
partján összeboruló általuk ültetett százados hársfákban, 
melyeknek árnyékában oly jó hűs a levegő, oly édes a 
pihenés s melyeknek levelei oly rejtelmesen susognak a 
régmúlt időkről

E kies kis ligetben várjuk meg mi is, míg útra 
készen áll a számunkra négy kivájt fenyőszálból össze
illesztett s fenyőlombbal díszített tutaj s miután keresztbe 
fektetett keskeny deszkapadjain elhelyezkedtünk hatan, 
a szálas két tót legény (gorál), kiknek egyike elől, má
sika hátúi áll, megindítja a lefelé siető folyón könnyen 
tova sikló jármüvet.

A tutajt a két gorál hosszú póznák segélyével 
kormányozza, melyeket a meder szikláiba bökdöstek 
nagy erővel.

Alig indultunk meg, derékig a vízben álló fiuk fél
körben meghajlított s fenyűlombbal díszített füzfavesz- 
szőkböl rögtönzött diadalíveket tartanak felénk, hogy a 
tova suhanó tutajról néhány fillér hulljon kinyújtott mar
kaikba.

Néhány perez alatt elérjük a Koronahegy tövét s 
innen hirtelen kanyarodással jobbfelé belejutunk a szűk 
szoros vadregényes szikla sikátorába. Fehérlö habtara
jokkal koronázva ostromolják az örvénylő hullámok a 
meredek szirtfalakat; magasan kiemelkednek olykor, majd 
mély hullámvölgy támad helyükben s a két derék go- 
rálnak erős munkát kell kifejtenie, hogy sokszor egy 
hirtelen kanyarodással elterelje a gyarló kis jármüvet 
az örvény sodrától. Hol jobbra, hol balra fordulva foly- 
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tonos kanyarulatokban haladunk előre; az útnak egy-egy 
részlete teljesen körülzárt tómedenczének látszik, mely
nek függélyesen égnek meredő partjai a legváltozatosabb 
szikla alakzatokat mutatják, megfelelő elnevezésekkel; 
leghatalmasabb ezek között az u. n. Sólyomvár, mere
deken égnek emelkedő csúcsával, a szikla redői között 
kinőtt fenyőszálak alulról már csak törpe bozótnak 
tűnnek fel. — Valóban a szerencsétlen szt. Kunigunda 
királyné a mongolok pusztító hordái elöl biztosabb me
nedéket alig találhatott, mint e tajtékozva rohanó folyó

A Vaskapu. (Dr. Jordán Károly felvétele.)

borzadályt keltő sziklapartjainak valamely rejtett völgy
agában.

Az út közepén túl, a jobb — magyar — parton 
Csárda épület tűnik fel, zene hangjai ütik meg füleinket; 
ott már a szczavniczai fürdő vendégei mulatnak, a kik
nek kiránduló karavánjait látjuk már ezen túl sétálni a 
gárdához vezető parti úton; a színes napernyők, és 
Világos nyári ruhák megélénkítik a zord Dunajecz képét. 
Még néhány zuhogó sellö, néhány örvénylő forgatag, 
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mely néha belécsap tutajunkba is, hogy a vizet lapá
tokkal kell abból kimerni, s elértük az országhatárt, 
melyen túl már jobbról, balról Gácsországra esik te
kintetünk ; rövid fél óra, — tehát összesen két órai vízi 
utazás után a Biela Skalánál kiérünk a szorosból, a 
völgy ismét kitágul s az előttünk elterülő Szczavnicza 
falunál elhagyjuk a tutajt. Öt órára járt az idő.

Fél órai séta még a délutáni forró nap hevében a 
falun keresztül, míg végre a fürdő alsó parkjának kel
lemes hűsében elérjük a „Mártát“, a telep elsőrangú 
vendéglőjét. Elfoglalva ennek egyik villaszerű mellék
épületében a parkra nyíló szobáinkat, a magasabban 
fekvő források s fürdőépületek megtekintésére indu
lunk. Az épületek lejtős hegyoldalon vannak elszórva, 
ezért az egész telepre sehol sem nyerhető áttekintés.

Dísznövényekben gazdag parkban, melyet a da- 
turák tölcséralakú nagy fehér virágai kábító illattal töl
tenek meg, óriási musák, tarka gladioluszok köze
pette emelkedik a gyógyterem hatalmas épülete hang
verseny teremmel, tágas csarnokkal. Választékos közöm 
ség, kaftános lengyel zsidósággal vegyesen tolong a 
gyógyforrások körül, a sétatereken; 3000 a fürdővendé
gek száma.

Kitünően készített vacsora fejezi be a napot a 
Márta-vendéglő nagy éttermében, hol előkelő lengyel 
társaság ül díszesen terített asztal mellett a table d’ho- 
tesnál, s szürcsöli étkezés után a theát, kefirt (mester
ségesen erjesztett tej), mely utóbbinak itt nagy kelen
dősége van.

Vacsora után következett a képes levelező-lapok 
írása, melyekből, hat személyből álló úti társaságunk 
nem kevesebb mint 25 darabot menesztett a szélrózsa 
minden irányában — végre a lefekvés

Másnap hat órakor már talpon vagyunk. Az útnak 
egy kis szakaszát egylovas könnyű lengyel szekereken 
tesszük meg, majd gyalog folytatjuk az utazást a Du- 
najecz partján felfelé vezető keskeny ösvényen s elvo
nulnak ismét szemeink előtt a folyton kanyargó szűk 
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sziklatoroknak csodás képei. Tutajon az út csak lefelé 
tehető meg s a gorálok szétbontva Szczavniczán tutajai
kat, a kivájt fenyöszálakat sorban egymás után kötik s 
kötélen vontatják kínosan felfelé, a Vörös Klastromig, 
hogy aztán az igy oda s vissza megtett fáradságos út
ért megkapják csekély bérüket.

A Vörös Klastromnál, melyről még megemlítem, hogy 
a toronynak vörös fedele rajta az egyedüli vörös szín, 
ismét a minket itt megvárt bérkocsikra szádunk s miu
tán a Magura tetején tartott rövid pihenő alatt az ot
tani csárdában aludttejjel felfrissítettük magunkat — a 
jókora forróságban megkezdett utazást délután 1 óra 
tájban szakadó esőben fejeztük be Barlangligeten

Az eső, heves égi háborúval — egész délután 
szakadt s este felé már aggodalommal vizsgáltam az ég 
szürke köpenyét, mert a következő napra már ismét kész 
úti tervem volt.

Augusztus 14-én ugyanis kirándulást terveztem az 
elvesztett területre: a Nagy Halastóhoz s a Tengerszem
hez. A szerencse kedvezett s 5 órakor felkelve már csak 
néhány szakadozott felhőfoszlányt láttam szállongani a 
derűs égen. Abban is szerencsés voltam, hogy a fürdő
telep derék igazgatójában kellemes utitársra találtam.

Hat órakor reggel hagytuk el jó bérkocsin Bar
langligetet s csakhamar a regényes, fenyő bontotta 
Zsdjári-szorosba értünk; mélyen alattunk zúgott a Béla- 
patak szikláról-sziklára törtető vize, szédületes meredek 
választja el tőle a felette kanyargó kitűnő s korlátokkal 
biztosított utat. Fél óra múlva tágúl a szoros és Zsdjár 
falunál már széles völgygyé lapul, melynek déli ol
dalán vonulnak a szepes-bélai mészhegyek kimagasló or
mai, hegyes kúpokat képezve a szepesi hegygerinczen.

Zsdjár falunak faházikói, piros, kék színekkel kö
rül festett ablakaikkal majd 3/4 órán át kísérnek utunk
ban; mindenik ház pár holdnyi földecskéjétöl körülvéve 
külön áll magában élénken zöldelő, keritetlen pázsitos 
területen.

Elhagyva végre a falu elszórt kis házait, erős ka
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paszkodással feljutunk a Prislop hágára (1072 inét.) 
melynek túloldaláról már Javorina völgyébe tekintünk le
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s az előtér sötét fenyvesei felett feltűnnek a Kárpátok
nak immár északi oldalukról látott csúcsai. Nemsokára 
elérjük a Podszpádi vadászlakot, hol kis korcsma, mely 
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turista igényeknek megfelelő néhány ágygyal is fel van 
szerelve — kellemes pihenő helyül szolgál a fél órára, 
mi alatt lovaink abrakot kapnak.

Innen hűs fenyő-fasorban vezető kitűnő utón csak
hamar a javorinai igazgatói lakhoz érünk. A herczegi 
uradalom igazgatója lekötelező szívességgel kiállítja az 
engedélyt, melylyel a hosszabb s 3 kilométernyi hosszú
ságban szinte járhatatlan rendes kocsiutat kikerülve a 
Hochenlohe herczeg vadaskertjén át vezető magánúton 
folytathatjuk utunkat

A javorinai telep fenyvesek borította völgyek közé 
ékelve, remek hegy-panorámától köritetten — érdekes, 
vonzó képet nyújt. Az ottani gyártelep gómolygó kémé
nyei közül szépen magaslik ki a hegytetőn épült her
czegi vadászkastély; lenn a völgyben üde zöld gyep
pázsit közepén az erkélyekkel díszített gyönyörű kis 
fatemplom áll, mely igazi herczegi bőkezűséggel építve 
csak az imént készült el s nem rég volt ünnepélyes fel
szentelése.

Rendkívül élvezetes a kocsizás a herczegi vadas
kerten keresztül, mely az óriási vadászterületnek egy 
hatalmas nagy, kerített része. Zord némaságban terül el 
föl s le kanyargó utunktól jobbra s balra a sötét feny
ves ; de kutató szemeinknek nem sikerült annak sűrűjé
ben valamit is meglátni érdekes vadállományából.

A herczeg ugyanis a Kaukázusból hozott bölé
nyeket, fehérszarvasokat honosított meg az erdőben, de 
bizony ezek nem viszonozták a mi kíváncsiságunkat s 
nem jöttek elő minket megbámulni, rejtekeikből.

A vadaskert alsó kijáratánál elértük a Bialka völ
gyét; elszomorító állapot volt az, a melyet itt találtunk.

A Magyarországot Galicziától elválasztó Bialka fo- 
lyónak itt meglehetősen kiszélesedő medrét egy, a folyó 
közepén elvonuló homokzátony két ágra osztja; ezek
nek egyike nincs áthidalva s úgy kell rajta keresztül gá
zolni. Ha magas a vízállás, az átkelés az erős sodrú 
folyón lehetetlen s a ki idáig jutott, itt bátran vissza
fordulhat, ne hogy lóval, kocsival együtt elsodorja az ár.
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Ekkor szerencsére kedvezők voltak a viszonyok s 
bár a viz a kocsi fenekét mosta, az átkelés nem járt 
veszélylyel.

De most következett a dolog nehezebb része. A 
folyó másik ágán keresztül vezető hid igazán nem ér
demli ezt a technikai megjelölést, ha az alatt a vizen 
való átkelés megkönnyítésének eszközét értjük; hiszen 
épen ez az u. n. hid az, a mi itt az átkelést életve
szélyessé teszi. A pallók nagy része teljesen szabadon 
inog, nagy része teljesen korhadt; egy-egy oda dobott 
deszka darab hiányosan takar egy-egy tátongó rést a 
pallók között, mely épen elég arra, hogy a lónak lába 
abban benn akadjon; korlát nincs. — Borzadályos volt 
látni, mikor bérkocsink kínosan keresztül döczögött az 
ingó-bingó faalkotmányon s megkönnyebülten lélekzet- 
tünk fel, midőn a hid végén torlaszként emelkedő szik
latömbök között jobbra-balra hányódva végre a túlsó 
töltésre vergődött, anélkül, hogy baj esett volna lóban, 
kocsiban.

Ez valóban tarthatatlan állapot s itt volna ideje, 
az illetékes köröknek azon segíteni. A lengyel területen 
pár lépésre a mi Bialkal átkelésünktől 160000 korona 
költséggel épült remek út vezet, mely összeköti Zako
panét a Nagy Halastóval s mely teljesen a modern út- 
épitészet tökélyének magaslatán áll s fő rendeltetése 
nem egyéb mint az, hogy ehhez a felséges szép hely
hez megkönnyítse az oda kirándulni kívánóknak a hoz
zájutást.

A Bialka hidjától a Halastóig 900 méter a vi
szonylagos magasság; de a deszkasima s nagy ka
nyarulatokban vezetett úton alig észrevehető emelkedéssel 
jutunk a tetőre. Óriási, az út vonalából kimozdított szik
latömbök, kitűnő karfákkal biztosított magas töltések 
s egy a Bialkát merész ívben áthidaló viadukt — mind
ezek jelzik az óriási munkát, melylyel lengyel szomszé
daink e remek alkotást létesítették.

Fenn vagyunk a tetőn, előttünk a vendéglő épü
lete s körülötte egész tábora a lengyel szekereknek, a 
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bérkocsiknak; mi is elhagyjuk itt kocsinkat s gyalog 
téve meg még néhány lépést az előttünk emelkedő kis 
magaslatra — feltárul előttünk a Nagy Halastó elraga
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dóan szép látképe az azt minden oldalról körülzáró he
gyek katlanában.

A meredek hegyoldalak közvetlenül a víz szinéig
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nyúlnak le s élesen tükröződnek annak komor, sötét 
felületén. A tónak ez a körülzárt fekvése, a mintegy be- 
lőle kiemelkedő hegyeknek óriási tömege, a tó felületé- 
nek kiterjedését jóval kisebbnek tüntetik fel a valóságnál' 
30 hectárnyi térfogata ugyanis 1/3-dal haladja meg a csor' 
bai tóét.

Rövid idő alatt kis társaság gyűlt össze a parton- 
mely csakamar megtöltött egy ott álló jókora csónakot 
ezen keltünk át a túlsó partra rövid fél óra alatt, hogy 
mindjárt megtekintsük a Tengerszemet is. A partról 
meredek út vezet fel a két .tavat elválasztó morénagátra 
s jó 3/4 órai kapaszkodás volt szükséges az előző éj 
jeli esőtől még síkos köveken, míg fenn voltunk a Ten 
gerszem partján felállított magas vaskeresztnél, 200 mé- 
ternyire a Halastó felett. Útközben érdekes találkozásunk 
volt két lengyel pappal, a kiket a múlt éjszaka a Ten 
gerszem-csúcson ért utói s azt esőben, viharban ott kel- 
lett tölteniük a szabad ég alatt. Kora reggel indulta' 
azután a veszélyes leszállásra a csúcsról a Halastóhoz 
de egyikök a síkos sziklapárkányon megcsúszva lebu 
kott. Felkötött karral közeledett most felénk s német 
nyelven bizalmasan megkérdezett, nem értenénk-e a 
könyök Ízületben eltörött karjának szakszerű bekötését 
hez; ebben sajnos, nem lehettünk segítségére s ők sze 
gények folytatták utjokat a még 6 órányira fekvő 
kopane felé. Megjegyzendő, hogy kettőjük összes felsze- 
relése egy esernyő s kis kézitáska volt.

A Tengerszemnek jóval kisebb felülete a zordon 
környezetben, borzadályos sziklafalak közé zárva, me-' 
lyeken itt-ott hófoltok fehérlenek, még sokkal vadabb 
képet ad az alatta elterülő Halastónál. Felette magas 
lik ki büszkén a 2503 méter magas Tengerszemcsúcs

Az elmúlt esztendőben erről a csúcsról tekintet- 
tem alá, a borzadályos mélységben alattam felcsillanó 
s bámulatos szinpompában tündöklő két tó felületére 
mint hazánk két ékes drágakövére.

Időközben a két drágakő kihullott koronánkból 
elvesztettük!
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A csúcsok felett borongó felhők sötét árnyékot 
vetnek azokra s mi a természet ezen komoly fenségé
nek mély benyomása alatt hagyjuk el rövid időzés után 
e helyet, hogy ismét a Halastóhoz ereszkedjünk le, mely 
innen tűnik fel csak igazán teljes szépségében.

Visszamenet a vendéglőhöz, gyalog kerüljük meg 
a tavat, mialatt folytonosan uj- és uj kiránduló cso
portokkal találkoztunk.

A vendéglő verandáján elköltött ebéd után még 
egy búcsúpillantás a tó sziklagátjáról a tündéri képre. 
Ebéd alatt kitisztúltak a hegyek csúcsai is s itt tündök- 
lik előttünk ragyogó napsugárban azoknak egész amphi- 
theatruma, melyből a „Barát“-nak keskeny, hegyes 
kúpja köti le ezúttal leginkább figyelmünket s ejt bá
mulatba.

3 órakor már ismét kocsin ültünk s megismételve 
a bialkai átkelés veszélyeit a Podszpádiban tartott pi
henő után folytattuk az alkonyat kellemes félhomályá
ban és hősében az utazást, míg 7 óra tájban elértük 
Barlangligetet.

Az utóbbi három napban tett hosszú kocsizások 
után szinte megkívánták már tagjaim a kiadóbb gyalog
lást s még azon este elhatároztam, hogy másnap felme- 
gyünk egyik fiatal barátommal az ú. n. Vaskapuhoz. De
rék utitársam 6 órakor reggel már útra készen várt la
kásom előtt s késlekedés nélkül útra keltünk. Majd a 
fenyvesek hűs árnyékában, majd az erdőtisztások nap
sütötte, tarka virágokkal hintett hajlatain kanyargó ös
vényünkön két óra alatt elértük a szép kilátást nyújtó 
Faix tisztást; további vándorlásunkat az éjszakról egész 
erővel fújó szél tette kellemetlenné; kézzel, lábbal kel
lett ellene dolgoznunk a szél rohamának kitett déli ol
dalon, míg végre a hegynek hosszan elnyúló gerinczét 
elérve a keskeny élnek túlsó, éjszaki oldalára, tértünk 
át; itt megtört a szél ereje s mi biztosan haladhadtunk 
a meredek, gyepes lejtőn vonuló ösvényen, melyről le
tekintve alattunk szédítő mélységben láttuk a sötét fény-
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vesek közül kifehérleni a Béla-patakot s mellette a zsdjári 
útnak kanyarulatait.

Az itt 16503 méter magas gerinczből kiemelkedő 
két hatalmas sziklatorony, a közöttük mintegy két mé
ternyire tátongó réssel — képezi a Vaskaput. Ezen át 
a geríncz túlsó oldalára juthatunk, melyről meglepően 
szép kilátásunk van a lomniczi, késmárki és jégvölgyi 
csúcsok felséges látképére; alattunk borzalmas mélység.

De nem időzhettünk soká e helyen, új szélroham 
jő tomboló zúgással s hatalmas erővel ostromolja a 
szűk nyílást.

Pár lépésre a Vaskaputól, az azt képező sziklák 
egyikének tövében, a szikla egész tömegén áthatoló, 
mintegy másfél méter átmérőjű rés van; guggoló hely
zetben mint ablakon keresztül látunk azon a túlsó ol
dalra. Itt, mészsziklák között már a havasi gyopár is ott
honos, mi azonban nem voltunk szerencsések ilyet ta
lálni, hanem találtunk itt egy fehér, kellemesen illatozó 
szegfűfajt s több érdekes apró havasi növényt.

Néhány óra alatt bejárhatók innen a Homlokos, 
a Mészárszékek, Botond Gerő, a Sirató, (az utóbbi 2158 
mét.) mindannyi felséges kilátást nyújtó pontjai a Bélai 
mészhegyeknek; a dühöngő szélvihar s az előre haladt 
idő azonban visszatérésre ösztönöztek s mi beérve ez
úttal tervünk sikeres megvalósításával, egy szép kirán
dulás emlékével gazdagodva tértünk vissza s 12 óra 
tájban értük el a fürdőtelepet, miután útközben a Zu- 
góforrás hűs vizével oltottuk szomjunkat.

Lenn, ezalatt a fürdőtelepet kis népmulatság élén
kítette fel; a közeli falvak ifjúsága búcsúra gyűlt ide és 
sürü körben a czigány körül vígan járta a csárdást s 
közben a tót legények nemzetiségi tánczát: a pozabud- 
skit. Érdekes volt a leányoknak tarka színekben össze
állított nemzeti viselete; tánczosokban azonban nagy volt 
a hiány — úgy látszik java részét kit Amerika, kit a 
katonaság tartotta vissza.

Másnap, aug. 16-án elhagytam Barlangligetet, hogy 
Tátrafüredről a Lengyel-nyerget látogassam meg.
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Tátrafüreden töltött szabad délutánomon felkeres
tem a Tarajka tetejéről már ismételten élvezett, de 
mindenkor elbüvölőnek talált remek kilátást. Most sö
téten borongott a Közép-orom, zordan süvöltött a szél 
az Öt-tó katlanából; de a poprádi sík s az Alacsony-Tátra 
hegyvidéke fürdött a nyugovóra szálló nap arany suga
raiban s ismét csak nehezen tudtam megválni e helytől, 
hogy még sötét előtt elérjem a szállót Ó-Tátrafíireden.

Másnap reggel 6 órakor indúltam a 74 éves Spitz-

A Majláth-menedékház. (Dr. Téry Ödön felvétele.) 

kopf vezetővel a Lengyel-nyeregre. Útközben elpanasz- 
kodta az öreg mennyire megverte a jég tegnap este az 
Öt-tónál; de hát ezt is kiállotta, mint már sok vihart 
életében, hiszen, mint dicsekedve elmondá, végig küz
dötte 48 49-ben szabadságharczunkat is.

A sűrű fenyves homályában másfél órán át tartott 
gyaloglás után feltűnt előttünk a zordon gerlachfalvi 
csúcs sziklafala alól vidáman felénk mosolygó sziléziai 
niencdékház napsütötte épülete; de még jó 34 óráig 



tart az út, míg hatalmas kőgörgetegeken keresztül el
érjük a menedékház barátságos verandáját. Itt kis reggelit 
véve magunkhoz, folytatjuk utunkat s a menedékház közvet
len közelében elterülő felkai-tó mellett elhaladva, kis ka
paszkodás után elérjük az egy kihajló szikláról folyton 
bőven csepegő ú. n. örök esőt s fölötte az egykori tó
nak kiapadt medréből képződött „virágos-kertet", melyre 
azonban ezúttal ráillik a „lucus a non lucendo“. Nem 
volt ott egy virág sem többé, lelegelték a tehenek, 
melyeknek ott auguszt 10-ike után már szabad járásuk 
van, mint vezetőm felvilágosított.

A virágos-kert fölött ismét egy kisebb sziklamo- 
renán kell áthaladnunk s elérjük a Hosszú-tavat, mely 
valamikor a mostaninál jóval nagyobb területet foglalt 
el, de a gerlachfalvi csúcsnak ide torkolló óriási törme
lékkúpja lassankint kiszorítja medenczéjéből e kéklő 
szép tavat s máris jókora részét elfoglalta.

A Hosszú tó partján már a Kárpát-Egylet szilé
ziai osztályának remek, lépcsőzetes ösvényére térünk, 
mely az óriási sziklatömbök között kanyarogva jelen
tékenyebb fáradság nélkül vezet a nyeregre, utolsó ré
szében még lánczokkal is biztosítva a kirándúlókat az 
eshetőleges veszélytől.

11 óra tájban elérve a nyerget, (2207 mét.) on
nan remek, derűit időben felséges kilátás tárult elénk: 
közvetlenül alattunk a „Fagyott-tó“ félig még jégpán- 
czél alatt; azontúl a bájos Poduplaszki és Bialka völ
gyek, tőlünk jobbra az éjszak felé meredeken eső kis 
Viszoka — s visszafelé tekintve a Gerlachfalvi-csúcs 
borzadályos szikla meredélyei. Elragadott e felséges lát
kép varázsa s csak nehezen határoztam el magam, mint
egy fél órai időzés után a visszafordulásra.

A sziléziai ház jól ellátott vendéglőjében volt az 
ebéd, mely után kellő pihenést tartva ,3 órakor friss 
erővel ismét útra keltünk s 5 órára Ó-Tátrafüreden 
voltunk. Ennek sétányán üldögélve sokáig gyönyörköd
tem még a felséges szép nap derűs alkonyában, míg a 
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nap utolsó sugara is lesíklott a nagy-szalóki csúcs or
máról s beállott az est.

A kővetkező napon augusztus 18-án már a csor- 
bai-tónál voltam, a délutánt a Fátyol vizesés megtekin
tésére használva fel.

Két óra tájban indultam el a sárga jelzés nyomán 
a Mlinicza-völgyön fölfelé; melybe a vendéglő veran
dájáról szépen belé látni. A melegen sütő nap heve elől 
csakhamar a fenyvesek sürü árnyéka nyújtott menedé
ket s folytonos emelkedésben lassan ballagtam a vadre
gényes völgyön, a sziklák között zajosan törtető Mlini- 
cza patak mentén felfelé.

Balról a Szoliszko, jobbról a Bástya sötét szirtfalai 
merednek ég felé, szemben sűrű borongás takarta a 
lépcsőzetesen emelkedő völgynek a csorbai csúcscsal 
záródó hátterét.

A zord sziklafalak, a sötéten közeledő borulat, a 
morgák süvöltő füttyei s a közeli vizesés dübörgése 
sajátságos, borzongó érzéssel tökének el a völgy ma
gányában.

Két óra alatt elértem a vízesést, mely nevének 
megfelelőleg átlátszó fátyolt borítva az alatta sötétlő 
Sziklafalra porzik alá 65 méter magasságból.

A vízesést hatalmas sziklatömbökből álló moréna
gáton megkerülve, megtekintettem még a mögötte elte
rülő kisebb méretű Szkok tavat (1811 méter magas
ságban) zordon völgykatlanában s már permetezni kez
dett az eső a sötéten közelgő nehéz felhőkből, midőn 
visszafelé indúltam; szívesen folytattam volna még ván
dorlásomat a mind vadregényesebb képet öltő völgyben 
a Zerge-tavak, a Szentiványi-tó s a 2105 méter magas
ságban fekvő s jégtakarójától csak ritka nyáron szabad 
Döller-tó felé, de erre már sajnos, rövid volt az idő s 
a mind fenyegetőbb borulat is visszatérésre intett; el is 
ért az eső mielőtt haza jutottam.

Programmomnák még utolsó pontja volt hátra, a 
hinczkoi-tavak megtekintése. E czélból éjjeli tanyámat a 
Poprádi-tó partján épült barátságos Majláth-menedékház- 
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ban ütöttem fel (151.5 méter), hova a csorbai tótól' 
aug. 19-én este felé sétáltam át, a legszükségesebbeket 
háti zsákomban vivén magammal. Ott megérkezve kö
rüljártam még a kies fekvésű tavat, de a csúcsok körül 
borongó felhők nem igen biztató kilátást nyújtottak a 
másnapi kirándulásra. Meg is indult nemsokára az eső 
csobogása s tartott szakadatlanul egész reggelig.

Szent István napja szürkén, hidegen köszöntött be; 
zúgott a szél s erősen rázta a fenyők sötét koronáit. A

A poprádi tó. (Dr. Téry Ödön felvétele.)

vendégek csak lassan gyülekeztek az étkező terembe, 
üres volt a tó felé néző veranda, senkisem kívánkozott 
ki a szabadba, csak az ablakokból néztük a vihar kor
bácsolta ködök gomolygó röptét a háborgó tó felett 
Mindenki türelmetlenül járt fel s alá s dideregve várta, 
mikor kezdi már kiadni melegét a jól megrakott hatal
mas cserépkályha. -- Az idő csak nem javult, sőt már 
hópihék is kavarogtak a sűrűn hulló esöcsöppek között 
s az Oszterva csúcsa már fehérleni kezdett a frissen
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hullott hótól. A menedékháznak könyv dolgában igen hiányos 
felszerelése — egy képes naptárt és Schillernek Wal- 
lensteinját sikerült elökeritenünk, — lapoknak teljes 
hiánya, az unalomnak olvasással való elűzését lehe
tetlenné tette, így aztán mindenki az ily körülmények 
között legszórakoztatóbb foglalkozásnak, az étkezésnek 
várta idejét.

Ez aztán csakugyan egyesítette is a különböző 
csoportokat s az asztalok körül csakhamar kedélyes tár
salgás fejlődött a legnagyobb számban porosz-Sziléziá- 
ból került vendégek között.

A délutánt a nagy enyedi gymnazium tömeges be
vonulása élénkítette meg. A lelkes ifjak, tanáraik vezetése 
mellett daczolva a rút idővel, esővel, hideggel a csor- 
bai-tótól jöttek, hogy itt rövid pihenőt tartva folytassák 
útjukat Tátra-Füred felé. Utazásuk végczélja a kassai 
Rákóczi kiállítás megtekintése volt, ennek behatása alatt 
hazafias lelkesedéssel elhatározták a poprádi-tónak s 
az Osztervának Rákóczy-tóra, Rákóczy-csúcsra kereszte
lését s erről nyomban okmányt állítva ki, a Hynmus 
lelkes eléneklése után azonnal tovább indultak könnyű 
felszerelésükkel esőben, viharban.

Este felé a felhők szakadozni kezdtek s a most 
már éjszakról fújó szél csakhamar tisztára söpörte az 
eget; de a levegőt is jelentékenyen lehűtve a követ
kező napra szép időt biztosított.

Ez be is következett. Midőn szobámat fél hat 
órakor reggel elhagytam, már napfényben tündöklöttek 
a fehér mezt öltött hegyormok s én szálas tót vezetőm
mel megindultam a természet szépségeiben oly gazdag 
Menguszfalvi völgyön felfelé; szemben a menguszfalvi 
csúcsnak hólepte szikla kúpja, — mely tündöklő fehé
ren rajzolódott le a tiszta ég azúrján!

Egy órai gyaloglás után a csípősen friss levegő
ben, melyet mohón szí a tüdő — megkezdődik a ka
paszkodás a lépcsőzetes fokozatokban meredeken emel
kedő gyepes parton a Hinczkoi tavak medenezéje felé. 
Büszke fejtartással zergebak áll a szikla élén előttünk; 
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egy ideig meglepetten néz — egyszerre eltűnik! Még 
többet is láttunk azután a Bástya szakadékos oldalain. 
Ez kedvencz tartózkodási helyük.

Jó ideig tartó erős kapaszkodás után, melyben 
csak nehezen követtem a hosszú lábaival torony iránt 
előre törtető Janó barátomat s jókora friss hómezőn 
keresztül gázolva eljutottunk a tó-medenczét dél felöl 
körítő nagy szikla görgetegre; tömbről-tömbre óvatosan 
lépdelve haladtunk azon keresztül s íme előttünk a már 
nagyságánál fogva is meglepő (19 hektár területű) nagy 
Hinczkói-tó. Egyike a legelragadóbb képeknek, melyeket 
eme vándorlásaim alatt láttam. A hó borította hatalmas 
Mengúszfalvi és Chelubinszki csúcsoknak borzalmas 
sziklái tövében elterülő sima víztükör — mély benyo
mást gyakorol a lélekre; a csúcsnak egy szikla résén 
vezet keresztül a Vadorzó-hágó, a Nagy Halastóhoz; 
már ez a körülmény is nagyobb jelentőséget ad e hely
nek s úgy ez, valamint maga a tónak felséges panorá
mája mintegy utalnak arra, hogy itt, a tó partján mene
dékház létesittessék, természetesen élelmezés nélkül; csakis 
a meghálás lehetővé‘tételére a legszükségesebbekkel fel
szerelve ; — ez idő szerint még útja, de útjelzése sincs! 
Egy, a tó partján álló óriási sziklatömb napsütötta és 
szélmentes oldala kitűnő pihenő helyül szolgált. Miután 
itt a magammal hozott vörös bort Janóval megosztva 
elfogyasztottam — mindkettőnknek nagyszerűen Ízlett — 
megtekintettem az alig pár száz lépésre fekvő Kis Hin- 
czkói tavat, mely a „Bástya“ toronyként emelkedő 
sziklái alatt az előbbinél sokkal zordonabb, de épen ezért 
talán még festőibb képet ad.

A kirándulás kitűnő sikerének gyönyörétől eltelten 
indúltam visszafelé, hogy most meg a sziklamoréna 
szélesen kiterjedő terrace-áró! előttem feltárúló, feledhe
tetlenül szép kép kösse le egész figyelmemet. Balról a 
Kopki sötét falai, jobbról a Bástya szakadozott szikla- 
gerincze közé szorítva nyúlik el előttem hosszában a 
a napsütötte Mengúszfalvi völgy, az annak mélyéből 
felcsillanó poprádi-tóval; azon túl a poprádi síknak s
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az azt szegélyező hegységnek a távol kékjébe olvadó 
messze látképe. — Csak nehezen tudva megválni e kép

varázsától lassú léptekben ereszkedtem lefelé; időközben 
a hó gyorsan olvadni kezdett s kis erekben csörgede-
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zett lefelé a víz a meredek hegyoldal gyep-párnái 
között.

Ebéd ideje volt, mire leértünk a menedékházba; a fel
séges idő tömegesen ide csöditette most a vendégeket; 
alig lehetett az asztalnál kis helyet szorítani a később 
érkezőknek.

Ezzel a programm ki volt merítve, a rendelkezé
semre álló idő letelt.

Nem tagadhatom, a válásnak bizonyos fájó érzete 
fogta el telkemet, midőn hátamra emelve háti zsákomat 
s kezembe véve a turistabotot elindultam a meleg lég
ben balzsamosan illatozó czirbolya fenyők tövében fel
felé emelkedő ösvényemen, hogy oda hagyjam a nap 
fényében tündöklő ormokat, melyek oly hatalmas erővel 
vonzzák magukhoz azt, a ki felismeri zordonságukban 
is szépségüket és szeretettel közeledik hideg fenségükhez.

Még egy hosszú pillantás feléjük s aztán az erdő 
sűrű homályába kanyarodott utam.

Utolsó estémet a csorbai-tó partján merengve töl
töttem el. A nap tenyugodott, beállt az esti pír; de 
ezt. midőn már tünedezni kezdett sajátságos sárga fény 
váltotta fel, mely egyre erősebbé lön —, míg végre a tel
jesen felhőtlen égbolt nyugati fele a legélénkebb arany 
fényben tündöklővé vált; sötéten rajzolódott te a fényes 
alapon a Krivánnak kampós orma s a tavat szegélyző 
s immár fekete tömeggé vált fenyőknek czikkczakkos 
körvonala; lenn pedig ott csillogott aczél tükör gyanánt 
a tónak csendes, sima felülete. Soká elnéztem a hangula
tos képet; a ragyogó szinpompa lassankint tünedezni 
kezdett s körül fogott az est sötéte.

Másnap reggel visszatekintve a lefelé zakatoló fo
gas kereküről — még egyszer feltárult előttem a tátrai 
csúcsoknak felséges panorámája, felujúltak előttem a 
szép napok emlékei s hálatelten reppent el ajkaimról a 
végbúcsú :

Hazámnak ékes koronája, a Magas Tátrának büszke 
ormai — Isten vétetek!

*
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A Tátrában töltött rövid ídözés alatt sajnosan ta
pasztaltam, hogy az érdeklődés honfi-társaink részéről
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hazánknak ezen felséges vidékei iránt még nem fejlő
dött ki annyira, a mennyire azt e vidék természeti szép- 
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ségei megérdemelnék. A meddig az utazó a vasút, bér
kocsi, fogaskerekű felhasználásával eljuthat, a hol a szépz 
nem érvényesítheti öltözékeinek változatosságát, válasz
tékos étlap inyencz-különlegességekkel kecsegteti az 
-elkényeztetett Ízlést, játék, zene kínálkoznak szórakozásul: 
odáig terjed hazai turistáink zömének vállalkozása; a 
tátrai társas élet eme góczpontjain túl, ott, a hol, hogy 
úgy mondjam, a szöges czipö országa kezdődik: a 
sziklatömbök közt zuhogva törtető hegyi patakok völ
gyeinek magányában, a zord sziklafalakat visszatükröző 
tengerszemeknek morgák füttyeitől visszhangzó meden- 
czéiben, a csúcsoknak felhőjárta sziklafokain — már 
csak ritkán találsz magyar turistát s a rejtettebb zúgok- 
ban elhelyezett menedékházakat külföldi, leginkább po
rosz és lengyel férfi- és nő-turisták lelkes rajai élénkí
tik meg; ezek elragadtatással magasztalják Tátránknak 
a maga nemében páratlanúl álló szépségeit, melyeket 
közülünk oly kevesen ismernek.

Hogy pedig ez valósággal így van, elég legyen e 
néhány adatot idéznem: 1896-ban a Lomniczi-csúcsot 
18 magyarral szemben 43 külföldi-, a Tengerszem-csú
csot 16 magyar 55 külföldi, — a legkevesebb fárad
sággal elérhető remek kilátást nyújtó nagy-szalóki csú
csot 6 magyar — 31 külföldi látogatta meg.

Mikor e néhány lapon szerény vázlatát adtam a 
felséges képeknek, melyek pár napi kirándulásom alatt 
a gyönyörnek, a bámulatnak, az elragadtatásnak gaz
dag kincsével töltötték el lelkemet, czélom nem volt egyéb, 
mint ama vidékektől távolabb eső egyletünk tagjaiban 
is érdeklődést kelteni azoknak megismerésére; felkölteni 
különösen ezt az érdeklődést ifjainkban, ha lesznek ezek 
között olyanok, a kik soraimat elolvasásra méltatják. 
Az ifjúságban meg vannak az erő, a rugékonyság, a 
lelkesülés, mind oly tulajdonságok, a melyekkel előre 
törhetnek, vállalkozhatnak. Győzhetnek ott, a hol nekünk, 
idősebbeknek — a kor már megállást, bölcs visszavo
nulást parancsol.

Fel tehát ifjúság! Kézbe a turista-botot s előre!
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Majd ha a bércztető magas sziklafokáról körülnézve a 
fenyvesek sötét koronáin túl elterülő rónára, a távol szem
határ ködös távlatába olvadó halmok koszorújára s e 
szép és nagy keretben elhintett falvak s városokra le
tekintetek : az elbűvölő látványra fel fog dobogni szí
vetek s fohász kél ajkaitokról: Adjon Isten e szép ma
gyar hazának egyetértésben, erőben, jólétben boldog 
nemzetet! s a felhős magasból edzettebb izmokkal, tá- 
gabb látkörü tekintettel, nemesült kedélylyel, lángolóbb 
honszeretettel szálltok majd le ismét, hogy fohásztok 
megvalósítására ki ki saját körében annál buzgóbban 
teljesítse hazafiúi, honpolgári kötelességét.

Kedves kötelességet teljesítünk, mikor a Magyar 
Turista-Egyesületnek a jelen útleírást illusztráló metsz- 
vények szíves átengedéséért hálás köszönetét mondunk.

A M. E. választmánya.





Törökországban.
Irta :

Dr. Rónaky Kálmán.





Az 1903. év a magyaroknak Rákóczi esztendeje. 
Kegyeletes hangulat vonult végig a hazán, gyengédség
gel ünnepeltetett a nagy hős emléke. A helyet, a hol 
született: Zemplémvármegyének Borsi községét, a terü
letet, a hol élt, fáradott, küzdött: a Beszkidektöl a tokaji 
hegylánczig, de még azon innen és azon túl is honfiui 
lelkesedéssel keresték föl képzeletben és valóságban törté
nelmi múltúnk iránt érdeklődök: ifjak, öregek egyaránt.

A Rákóczi-zarándoklat pedig elvitte az ezrek, 
százezrek, milliók nevében küldött koszorúkat, melyekbe 
Ugyanannyinak szívverése és lelke érzése volt belefonva, 
hogy letegye az emlékezetnek ez esztendejében a nagy 
száműzött sírjára.

Baranyavármegye és Pécs szab. kir. város közön
ségének kék-sárga, szép és nagy selyem szallaggal el
látott babércsokrait én voltam szerencsés letenni a sírra 

Konstantinápolyban.
Konstantinápoly! Légy üdvözölve! Te vagy teme

tője ami nagy hősünknek! így köszönt a Rákóczi-zarán- 
dok. De igy köszönt a turista is, mert te vagy legszebb 
fekvésű fővárosa Európának!

Végig járva Európát: a ködös Albiontól Finnor
szág ezer taváig, Norvégia csodás fjordjaitól Capri bá
jos narancsligeteiig, elmondhatom, hogy Nápoly elragadó 
Panorámájával méltán versenyez a törökök fővárosa. S 
hogy a világ előtt Nápoly viszi el legalább látszólag 
az elsőséget, az az olasz nép élelmességének tudható 
be, mert a jó török az ő közömbösségével mindenhez 
érthet, de a reklámhoz még megközelitőleg sem.
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Menjünk tehát! Járjuk be újra képzeletben 
Rákóczi temetőjét a hazafiság ihletével és a turistaság 
érdeklődésével.

** *
A Rákóczi-zarándoklat tagjai 1903. okt. 9-én este 

1/4 10 órakor indultak el a budapesti keleti pályaudvarról 
gyorsvonaton. Az ismerkedésen hamar keresztül estünk. 
Szép jelvényünk révén egymást azonnal felismertük. A 
sötétkék és piros szallaggal ellátott érem finom veretéssel 
láttatta egyik oldalon Rákóczi arczképét „Pro libartate“ 
(a szabadságért) felírással, míg a másik oldalon a Rá
kóczi család czímere foglal helyet.

Az éj sötétjében haladunk keresztül Petőfinek ékes 
kalászu rónaságán, s csak úgy félálomból halljuk néha 
a vasúti kalauz egy-egy kiáltását: Sülysáp, Tápió- 
Györgye, Püspök-Ladány, Nagy-Várad.

A tisztán sütő hold, Ujszásznál fényesen világit 
a báró Orczy kastélyára. Dübörögve megy át vonatunk 
Szolnoknál az igazi magyar folyón, a kanyargó Tiszán, 
mely az itt beléömlő kis Zagyvával fut alá, amerre mi 
is megyünk, a Fekete-tenger felé. Ki tudja nem-e talál
kozunk a vizcseppek egy-némelyikével ott a nagy töm
kelegben. Mező-Keresztesnél az 1596-ban lefolyt nagy 
török-ütközet helyét érintjük. Majd Nagy-Várad után a 
Kőrös vize tükrözi vissza az ég fényes csillagait. El
hagyjuk az egyhangúnak keresztelt, de sok poetikussá- 
got tartalmazó alföldet. Kezd a vidék változatosabb 
lenni. Pitymallik. A hajnal szürkesége már láttatni en
gedi a hegyeket, melyek élénkké festik a tájat.

Messziről látjuk a Királyhágót változatos kör
nyékeivel. Bucsa után jő Csúcsa, az első erdélyi állo- 
lomás. Itt vagyunk tehát Erdélyben, a honfoglaláskor 
Töhötöm vezér uralma alá került területen, a melynek 
népe 53 év után sem tudta magát az unióba beleélni. 
Minket, Királyhágón innenieket csak röviden nagy-ma
gyarországiaknak hív még most is. De nem csoda, hogy 
megkülönbözteti magát tőlünk, hisz majdnem mindig 
kiváltsága volt, önálló vajdák és fejedelmek álltak az
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elén. Tököly Imre és II. Rákóczi Ferencz vol
tak az utolsó fejedelmek. Illő tehát, hogy e területről
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ihletet vigyünk a két száműzött sírjához. És ezt köny- 
nyű szerrel tehetjük, mert a vidék látványossága elra
gadja a természetért lelkesülő szemet és szivet. A szép 
népével lakott Bánffy-Hunyadnál meglepő kilátás nyí
lik az 1838 méter magas Vlégyászóra. Vonatunk emel
kedik, kanyarog. Egy hosszú alagút ad pihenőt a szem
nek, hogy onnan kijőve annál inkább gyönyörködjünk 
az előttünk elterülő nádasi völgyben, mely után az ege- 
resi öreg vár érintésével csakhamar elérjük reggeli 6 
órakor a kincses Kolozsvárt. Talpon vagyunk mindnyá
jan. A reggelinél melegen köszöntjük egymást, hisz már 
régi ismerősök vagyunk.

Kolozsvártól Apahidáig, a Szamos vize széles völ
gyének szépségében gyönyörködtünk váltakozó csopor
tokban. Majd a hires Mezőségbe érünk, mely erdélyi 
alföldnek is nevezhető. Merre a szem elláthat, minde
nütt csak szedetlen kukoricza szár fedi a földet. Odébb 
Aranyos vize folyik Aranyos-Gyéres körűl. Innen pe
dig jobbra a hires tordai-hasadék látható, melynek 18 
km. hosszában és 5—10 m. talp-szélességében rohan a 
patak vize a két oldalról 200 m. magas függélyes szik
lafalak alatt. Székely-Kocsárd után a Maros vize folyik 
csendesen. Partján találjuk Maros-Ujvártt a gróf 
Mikó-féle góthikus kastélylyal és Erdély legnagyobb 
sóbányájával, mely állítólag már a római korban ismere
tes volt.

Az erdélyi kálvinisták főerősségénél: Nagy-Enyednél 
visszagondolunk 1658-ra, mikor is Bethlen Gábor meg
alapította a hírneves ref. Kollégiumot, melyet múlt 
század végén, hosszú küzdelem árán, a tradiczióval 
szakítva — Szász Domonkos ev. ref. püspök áthelyez
tetett Kolozsvárra.

Majd látjuk Hunyadi János kápolnáját és a regé
nyes székelykősziklát. Tövisnél Aradfelé ágazik el a vo
nat. A Küküllő völgyében gyönyörködünk ezután egész 
Küküllö-szegig, ahol is a Kis- és a Nagy-Küküllö elég 
tiszta vize a Marosba ömlik Nem messze van innen a 
gör. kath. érsek-metropolita székhelye, a románok fő
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fészke: Balázs-falva. Apaffy Mihály itteni uradalmát III. 
Károly a fogarasi gör. kath. püspöknek ajándékozta. 
A nép nagy szerepet játszott 1848-ban a magyarok ellen.

Kolozsvártól 164 km.-re fekszik a körülbelül 10 
ezer lakosságú, szászokkal telt Medgyes, mely földrajzi
lag Erdély központjának mondható. Az örmények köz
pontjára érünk egy kis vártatra. Erzsébetváros ez, melyet 
hajdan Ebes (kutya) falvának hívtak. De ez utóbbi 
névvel jó lesz hallgatni, hanem akarunk egy kis örmény 
„áldásban“ részesülni. Apaffy Mihály várának egy része 
omladozik, a másik része városházul szolgál. Apaffy 
1671-ben ide telepítette a Moldvából jövő örményeket.

Egy nem mindennapi nevű: Holdvilág megálló
helyet is érintve vonatunk Petőfi Sándor temetőjének 
városához ér'. A Nagy-Küküllő völgyében kanyargunk, 
mely itt hegyektől körülvett medenczévé szélesedik. Seges
várnál vagyunk. Hajdan a róla elnevezett szász széknek 
székhelye. Szép fekvésében gyönyörködik mindenki. A 
városnak egy része a vár, meredek hegyen épült, hova 
az alsó városból lépcső és meredek út vezet föl. Az 
ódon renaissance-stylü vármegyeház, előtte Petőfi szob
rával élénken köti le a figyelmünket. A magyarság helye 
ez a kis hely — a többi a szászoké. Valami különös 
érzés tölt el bennünket, mikor a város közelében levő 
fehéregyházi térségen megyünk át, ahol 1849. julius 
31-én a magyarok az oroszok által megverettek és ahol 
Petőfi is halálát lelte. Két emlék is látható. Az egyik a 
magyarok, a hős honvédek közös sírját jelzi, a másik 
Skariatin orosz tábornok emlékének van szentelve. „Der 
hat ihm schon“ — mondotta Behm apó, midőn ágyú
jának golyójával Skariatint eltalálta.

Déli 12 órakor voltunk a benei vízválasztónál 
100 méteres alagúton áthaladva az Olt völgye tárúlt 
elénk minden szépségével. A fogarasi havasokat is látjuk 
a messzeségben. A csángók által lakott Hétfalu után a 
szép fekvésű Brassó következik. A messzire látható, 
magas hegyen álló milleniumi emléknél búcsúztunk el 
Magyarországtól, mert a tömösi szoros után már a ro
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mán határhoz, Predeálhoz értünk, ahol a román kormány 
utasítására három kiküldött üdvözölte a társaságot. A 
vámnál nagy figyelemmel voltak. A bőröndöket nem 
kell kinyitni. Az útleveleket előbb a magyar határhiva
talnál, majd a románoknál kellett bemutatni. A kimenet
nél először a román, azután a magyar csendőr nézi 
meg az útleveleket. Csak ha mindkettő rendben találja, 
úgy eresztenek ki a román peronra.

Egy órával öregebbek leszünk Romániába menve. 
Mert egy órával előre kell igazítani az órát a bukaresti 
idő szerint. Magas hegyektől körülvett regényes úton ha
ladtunk tovább a kényelmes és csinos román vasúti 
kocsikban. Predeáltól Bukarestig csak egy hely érdemel 
fölemlítést: Sinaia. A román király s így a román elő
kelőségeknek nyaraló helye.

A határtól 185 km.-re fekszik Románia székes 
fővárosa, a 250 ezer lakosú Bukarest. A nyűgöt és a 
kelet keveredik össze és csak lassan tud kristálizálódni. 
Egy fejlődő főváros képét nyújtja. Síkságon fekszik. Az 
városrész színek szerint van elnevezve: piros, sárga, zöld 
fekete és kék városrésznek (Colorea rosie, galben. verde, 
negru s albastru). Három utczája végig szeli a várost: 
a Calea Viktoriei, a nagy Boulevard és a Strada Lips- 
cani. A Calea Viktoriein van a palatul regal, a királyi 
palota. Ha az előtte őrt álló katonát és vasrácscsal 
szegélyezett udvarán elhelyezett ágyút nem látnók — 
nem igen tűnnék fel az épület, mely ezelőtt Golescu-féle 
kastély volt s mely 1882-85. években alakíttatott át.

Odébb elég szabad téren a nemzeti színház, mely 
1852-ben épült. A szép parkban elhelyezett nagy Athä- 
neum épület kupolájával és alakjával már kívülről ma
gára vonja a figyelmet. Belül pedig igazán kinyeri tet
szésünket díszével és czélszcrüségével. Ez tulajdonkép- 
egy hangverseny terem, színházi berendezéssel. Az alsó 
termekben pedig képzőművészeti tárgyak mutatják be 
a román festészetet és szobrászatot.

Az 1864 ben alapított egyetem a Boulevardon van. 
Itt van a sok látnivalóval telt archeológiái muzeum is
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elhelyezve. Szemközt van a magyarok előtt is hírneves 
Mihály vajda (1592 — 1601.) lovasszobra. Nem messze 
még két román nagyság. (Lázár és Radulessu) szobra
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látható. A nemzeti bank és a posta épület becsületére 
válik a városnak, úgyszintén az igazságügyi palota is. 
Az 1724-ben épült Stavropoleos kápolna, 1393-ban az 
öreg Mirza által alapított Curtea Veche templom, to
vábbá a Domna Balascha és az 1656-ben épített és 
1833-ban restaurált Metropolitan templom szintén neveze
tesebb épületek. Ezek a gör. kel. egyházat szolgálják. 
A rom. katholikusoknak két templomjuk van. Az egyik 
nagyon szép. Ez a kathedralis, 1884. évben a pécsi 
székesegyház restaurátorának: Schmidt-nek a tervei 
szerint épült. A másik igénytelen, udvarban van. Bara- 
czeának nevezik. Valamikor barátoké volt. Két Magyar- 
országrót fizetett magyar pap is hirdeti itt a szent igé
ket a magyar népnek, kik mondhatni óriási számban 
laknak a románok között. A lutheránusoknak és a kálvi
nistáknak is van templomjuk. Ez utóbbi magyar 
templom.

A Cismegiu-kert, Cotroceni park és vár (a trón
örökös lakhelye), érdemes még a megtekintésre. Ha pe
dig a főváros elegáncziáját látni akarjuk, úgy kocsizzunk 
végig délután Bukarest Stefánia-utján, a Chaussee 
Kisselewen.

Vagy 30—40 ezer magyar él itt. Legnagyobbrészt 
földmivelök, iparosok és kocsisok. Vagy 4500 czipész 
csinálja a czipöket a román lábakra. A magyaroknak 
iskolájuk is van, még pedig külön a rom. katholiku
soknak és külön a kálvinistáknak több tanítóval. Tíz 
egyletben ápolják a magyar szellemet. Bukaresti Ma
gyar-Újság czimmel heti lap is jelenik meg Poliány 
Zoltán ügyes szerkesztésben. Kedves és szép neje szin
tén erősen vesz részt a magyarság összetartásában, 
mire nagy szükség is van, mert a magyarság harmadik 
nemzedékben már elveszett, részint házasság, részint be
olvadás által. A magyar bevándorlás óriási s igy — 
sajnos — mindig fölfrissűl a magyarság, melynek száma 
egész Romániában 2—300 ezerre tehető. Az éjjeli élet 
élénksége feltűnő. Az üzletek későig nyitvák, egymás
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után robognak a bérkocsik, melyek szépsége mindenkit 
meglepett.

Okt. 11-én délben a társaság azon tagjai is meg
érkeztek, kik Budapestről 10-én d. u. 3 óra felé indultak, 
Szeged, Temesvár, Orsova felé jöttek s Verciorován 
lépték át a román határt. így egyesülve és számban 
megerősödve indultunk el vasárnap d. u. 4 órakor Bu
karestből, a honnan egész a határig turisztikailag sem
mit mondó területen visz át vonatunk. Ez a nagy román 
síkság, melynek termékeny földje bőven önti a búzát. 
Még egyszer látjuk a Dunát, majd alig várjuk, hogy 
Constanzába érjünk, mi esti 10 órakor meg is történik. 
A holdvilágos éjszaka, azonkívül a lámpák tömkelegé 
egy kissé láttatni engedi az épülőfélben levő kikötőt, 
melynek partján már ott várakozott a „Regele Carol 1.“ 
a románok legszebb és legnagyobb személyszállító ha
jója. A hajóra való felszállás előtt ismét van útlevél és 
podgyász vizsgálat, de itt se kellett a bőröndöket föl
nyitni. A magyarok összeverődtek az elrendezés után a 
födélzeten. Ragyogó csillagos ég mellett indult útjára 
éjfél előtt fél órával nagy fütyülés közepete a hajó. 
Egyszerre csak reá zendül a Himnus, majd a Szózat. 
Ez volt a magyarok imája. Ezzel indult útjára a Fekete
tengerre a lelkes Rákóczi-zarándoklat. S a magyarok 
Istene hogy ne vezetné ilyen ima mellett szerencsésen 
át a legháborgóbb tengeren az ő magyar népének egy 
kis töredékét. S mi mentünk gondtalanul Rákóczi jel
szavával :

Pro Deo! Pro Patria! Pro Libertate! Istenért, Ha
záért, Szabadságért!

A tenger jól viselte magát s igy mindenki a fö
délzeten várta a látvány hatását, melyet a nyílt tenger
ről a Boszporusba való bemenetel idéz elő. Boszporus 
a Fekete és Márvány tengert összekötő csatorna, mely 
elválasztja Európát Ázsiától. Kettős áramlata van, mely 
megakadályozza a Fekete-tenger kiédesülését. Vagy 27 
km. hosszú, mélysége 30—60 m. míg szélessége 550—2200 
m. közt váltakozik. Medre előző geológiai korban a 
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lassú sülyedés és a tenger áttörő munkája által alkotott 
völgyülés. Partjait jobbról és balról is 200—250 méter
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magasságig menő dombok alkotják, melyek a sok ka
nyarodás, öböl, völgy által változatos képet mutatnak 
be, mihez a dúsan termő fű zöldje, nyárfa alakú czipru- 
sok és platánok tömkelege továbbá az egyes házak és 
paloták, nyaralók, kioszkok, falvak, romok egymásutánja 
megfelelő díszt képez. Mindkét végén tölcsér alakú. Több 
ágyútelep és erősség: Rumili Kavak, Kariobdse Poiresz, 
Filburn, Anadoli Kavak szolgál a megvédésre. Az itt 
elhelyezett ágyúk őrszemei az átvonuló hajóknak. Ha
jónk egy kis időre megáll, hajósok csolnakra ülnek s 
iratokat visznek ki a partra egészségileg és biztonsági 
szempontból, rendben van minden, a „mehet“ jelzés 
megadatik s mi megyünk tovább, hogy új és új képet 
látva, új és új csodálkozásunknak adjunk kifejezést. 
Vagy 10 világitó-torony szolgál a sok köd által okozott 
hajótörések megakadályozására. Kiliánál és Silenél mentő 
állomások is vannak.

Itt van Meszar-burun, a hol az ókorban Aphrodite 
Pándémos szentélye volt, az ókorban Bathykolpos név 
alatt szereplő Bőjökdere, majd odébb Therapia, melyen 
leginkább a nagykövetségeknyaralói láthatók és a gazdag 
görög bankárok által lakott Jeniköi palotáival. Rumili 
Hisszár, (Hisszár-vár) az európai és Anadoli Hisszár az 
ázsiai parton egymásnak szemközt néznek, festői képet 
alkotnak elég ép romjaikkal. Az előbbenit II. Mohamed 
építtette 1452-ben, hogy a szorosba a hajók bejövetelét 
megakadályozza. E helyen a Boszporus legkeskenyebb. 
Dárius perzsa király itt veretett hidat, midőn a görögök 
ellen hadat vezetett. Arnautköi falút az örmények és 
zsidók által lakott Ortaköi falú követi, mely mellett a 
márványból épült Csiragan palota, majd odébb a Jildiz- 
kioszk, II. Abdul Hamid szultán lakhelye, az ázsiai ol
dalon pedig Beglerbég (Bejlerbéj) nevű császári palota, 
az európai részén pedig Dolmabagcse szintén császári 
Palota látható, mely utóbbit Abdul-Medsid szultán épít
tette 1853-ban. Itt fosztották meg a tróntól 1876-ban 
Abdul-Azisz szultánt kinek ez kedvencz tartózkodási 
helye volt. S nagy és díszes termében évenkint a baj- 
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rám-ünnep alkalmából ellátogat a jelenlegi szultán is, 
hogy az előkelőségek hódolatát átvegye.

S mi ezután jő, azt leírni nem lehet. Azt látni kell. 
S ha meglátod, úgy elmondhatod, hogy láttad Európa 
legszebb panorámáját, melyet egy város képes nyújtani. 
Előtted van Konstantinápoly, alul Galata, fölebb Pera 
városrészekkel, az Aranyszarv öböl, majd azon túl Stam- 
bul. Balról esik a kisázsiai parton levő Szkutári város
rész, látod a Leander világi-tornyot és a kékes-szürke 
Márvány-tengert. A domb és völgy váltakozása, a ma
gas házak fölött kiemelkedő mecsetek színes kupolái és 
tornyai ejbájoló képet nyújtanak. A nagy és kis-hajók, 
úgy a csolnakok tömkelegében, árbocz erdők között áll 
meg hajónk, melynek érkeztét a parton állók sokasága 
zajosan üdvözlik. Az idegen utasoknak adjuk át a ki
szállás elsőségét. Addig mi a hajófedélzetéről az előt
tünk elfo'yó életet nézzük. A nagy forgalmat, a szem
közt levő kávéházakban hidegvérű nyugalommal ülők 
nárgilézését (vizes-pipázását), hogy egy-egy szamárra, 
vagy lóra mekkora terhet raknak, mert a téglát, desz
kát stb. a meredek és rósz kövezetü utczák miatt 
nem kocsikra rakják, hanem ló- vagy szamár oldalára-

Az útlevél és a podgyász vizsgálat itt is udvaria- 
volt, mert a Jildiz kioszkból elrendeltetett, hogy a ma
gyarokkal előzékenyen bánjanak. A Kis-temetö-utcza 
telve van nyúgati kényelemmel berendezett szállodákkal- 
Royal, London, Bristol, Pera Palace szállodák az előke
lőbbek. Ezekbe volt a mi társaságunk elhelyezve. Én a 
Bristolba kerültem. Szobám előtt levő terraszról nagyon 
gyakran gyönyörködtem az elterülő szép tájban: a 
kis-ázsiai partok által övezett Boszporusban, a melyeken 
levő hajók mécseinek ezrei éjjelenkint a viz tükrében 
megtoldották az ég csillagait.

Az egész város fölött, hogy áttekintést nyerjünk, 
elsőnek is a Galatai toronyba mentünk, mely a közép
korban Krisztus-torony volt; a bizanczi korból való, 
1348-ban Anastasios Dikoros által építtetett. 50 méteí 
magas. Elég rozoga állapotban van, de hát ez nem fel' 
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tűnő. Egy bizonyos magasságban túl a rósz deszka
lépcsők miatt nem lehet menni. A toronynak alól olyan
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vastagok a falai, hogy a lépcsők a falban vannak el
helyezve. Ezeken keresztül jutottunk a 3/4 magasságban 
levő erkélyhez, melyből egész délután szemléltük gyö
nyörrel a lábainknál elfekvő földet, vizet, házakal, me
lyeknek általában nincs udvaruk, az udvart a ház te
tejének egy része képezi. Egy ilyen, közelben levő ház 
tetején levő szűk kis udvarnak csúfolható helyen ép 
gyermekek játszottak. Sajnálkozással néztük őket.

Konstantinápolynak legnagyobb érdekességét a 
mecsetek adják meg. Ebben mutatják be a törökök és 
szultánjaik a művészetet, a nagyságot, a hatalmat, a 
vagyont. Ezek között az első helyet foglalja el az Aja 
Sofia (a görög Hagia Sofia), az isteni bölcsesség temploma. 
A bizánczi építészet fénykorának tanujele. Justinián csá
szár a VI. században alapította. Kupolája óriási nagy, 
merészen van tervezve, oszlopok nélkül emelkedik a 
magasba, mozaik és márvány burkolata pompájával a 
római Szent-Péter templommal vetekedik. 1452-óta mint 
mecset szolgál. A nagy kupolát 8 kisebb kupola sze
gélyezi oldalt. 107 márvány oszlop tartja az ívezeteket 
az emeleten és a földszinten elosztva. A föoszlopok 
(11 drb.) az ephezusi templomból valók. Mint minden 
mecsetben úgy ide is csak papucsban lehet bemenni, 
melyeket 10 piaszter áru (egy piaszter 22 fillér) belépő 
jegy ellenében az előcsarnokban kell felhúzni. A mecset 
nyáron gyékény félével, télen pedig vastag szőnyeggel 
van beborítva, mert a török ülve és térdelve végzi 
imáját, tehát magát védi a hideg és a kemény alap el
len. S mert e templomot a görögök építették, azok pedig 
Mekkára nem gondoltak, azért az oltár félének megfelelő 
mélyedés (michrab) a falban nem a középen, hanem egy 
kissé jobbra van. És hogy az ájtatoskodók is azonnal 
lássák Mekka irányát, hát a szőnyegek rézsút vannak 
elhelyezve. A görög idők keresztjeinek vízszintes karjait 
letörték, mert a török még dísznek sem akar keresztet. 
A kupola dús aranyozása alatt áttört a görögök által 
festett Krisztus képe. Az iszlám vallás még föstött ala
kot sem tűr meg. A török a templom előtt a czipöjét
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leveti (leginkább félczipőben járnak), a czipöt kézbe véve 
foglalja el helyét Térden állva imádkozik, testét előre 
és hátra hajtja, kezét oldalt fölemelve tartja, nagyon 
gyakra csókolja a földet. Járkálásunk nem zavarja. A nők 
a férfiaktól külön ülnek.

Stambul közepén egy erős dombon magas négy 
tornyával és az Aja-Sofia kupolájánál 5 méterrel ma
gasabb kupolával vonja magára a figyelmet mecsetje 
Szulejmánnak, ki a magyarok előtt emlékezetes: Mo
hácsot hazánk temetőjévé avatta, Budavárát bevette és 
1566-ban Szigetvárnál fejezte be reánk nézve átkos éle
tét. Magyar emlékek sem hiányoznak e templomban. 24 
kisebb kupola díszíti, az oszlopcsarnok, a falak ékítmé
nye festői képet ad.

A mecset mellett levő temető közepén két kisebb 
kupolás épület (tiirbe) áll, az egyikben nyugossza örök 
álmát a hatalmas Szulejmán, a másikba pedig a sok 
közűl egyik felesége: kit állítólag Magyarországból vitt 
Volna magával.— A szultánok koporsója fölött az álta
hik viselt turbán vagy fez foglal helyet, nem egyszer 
Vagyont érő forgókkal. Abdul Azisz koporsója fölött 
csak egy egyszerű fez látható. A koporsók előtt még 
Sajátságos tartóban imádságos könyvek is vannak el
helyezve.

Az Ahmed mecsetet 1. Ahmed szultán építtette 
1607-től 1614-ig. Udvari mecsetül is szolgál. Óriási ku
polája mellett 6 minaré emelkedik égnek. Belöl már
vány oszlopokkal, fayence-lapokkal, kék zománczozással 
van téve.

A II. Mohamed mecsetje a görög verő nagy szul- 
tán által vétetett el a görögöktől 1450-ben, midőn 
Konstantinápolyi elfoglalta. Fia: Bajezid szultán 1497-től 
1505-ig szintén építtetett egy mecsetet, melyet ha a sok 
látnivalók közt belefáradt szem nem is kívánná látni, 
de meg kell nézni a körülövező csarnok tömérdek ga- 
lambjait, melyeket állítólag Bajezid szultán alapítványából 
tartanak fönn. Különben a látogatók által az őrtől vett 
élelmi szerrel is beérhetik a galambok, anynyira látogat-
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ják e helyet, melyről a mecsetet galambok mecsetjének 
is nevezik. Ezek a szent galambok állítólag 1 mekkai za-

Az Ahmed-mecset belseje.



— 49 —

rándoktól kerültek ide. A kedves látvány a velenczei Szent- 
Márk-lér galambjait juttatja eszünkbe. A velenczei galam
bokról mindenki tud, de a konstantinápolyi szent-galam
bokról hallgat a krónika. Ez is jellemzi az olasz és a 
török közti különbséget.

Említésre méltók még az Arab-Dsámi-mecset, egy
kor bizánczi templom, a Kilids Ali-mecset, melyet Kilids 
Ali Szinan 1580-ban építtetett, ki maga is mellette van 
eltemetve, a szép Mahmudje-mecset 1830-ból, belsejé
ben pompás török kálligráfiai díszítményekkel, a Jeni 
Dsámi vagy szultán Valide-Dsámi-mecset 1616—1665- 
böl kupolákkal takart előudvarral, két égbe nyúló mi
narettel, 4 hatalmas pilléren nyugvó magas főkupolával 
és szép fayence-lapokból álló díszitménynyel. De kitudná 
a mecseteket végig nézni és elsorolni, hisz 227 na
gyobb és 664 kisebb mecsetben hirdetik Mohamed hit
vallását és imádják Allaht. Ezenkívül a különböző ke- 
resztény vallásfelekezeteknek 143 templomjuk van, közte 
a rom. katolikusoknak 26. Zsinagóga is elég van: 36. 
De kell is annak a sok spanyol zsidónak. A zsidórészt 
balatnak hívják.

A szultán palotáinak számát alig lehet megolvasni. 
Minden nevezetesebb középület a szultáné. Ezek között 
nem az épületre, hanem tartalmánál legnevezetesebb a 
kincstár, mely híven jellemzi a szultán gazdagságát. A 
sok kincs, arany, drága-kő, gyöngy, úgy hever, mint 
Máshol a szemét. Közönséges fatálakban ököl nagy
ságú smaragdok, dió nagyságú gyémántok, brillián- 
tok láthatók. Drága-kövekkel kirakott fegyverek töm
kelege van itt. Hogy egy nagy toilettetükör gyé
mántból van kirakva, nem is tűnik föl a nagy tö
megben. Az első terem közepén üveg alatt őrzik 
a gyöngyökkel, rubintokkal, smaragdokkal, gyémántok
kal kirakott arany persa trónt, melyet I. Szelim 1514-ben 
hozott el. A hatalmas Szulejmán trónja is kiváló értékű 
és becsű. A második terem erkélyén elhelyezett szultán 
ruhák sorozata pazar élvezetet ad a szemnek, formájuk 

és a rajtuk levő heverő drága kincsek által. A két leg-
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összezsúfolva majdnem rendezet-

a szerájban (Topkapu szeraj) van, 
szerajcsúcson foglal helyet, ott, hol 
Boszporusz és az Aranyszarv ölel- 
muzeum paloták is, melyeket ér

utolsó közti különbség nagyon érdekes. Ugyanis az 
utolsóelőttinek (Mustafának) a ruhája a régi bőbugyo- 
gós, a fejet óriási nagy turbán fedi, míg a közvetlen 
utána jövő (Mahmud) reformator szultán drága ruhája, 
egy vármegye hajdú magyaros ruhájához hasonló. S 
mindez a sok kincs 
len hever.

Ez a kincstár 
mely az úgynevezett 
a Márvány-tenger, a 
keznek. Itt vannak a 
tékes keleti, romai és görög antik tárgyak tesznek ne- 
vezetetéssé. Az egyik szarkofágon 18 nö alak látható 
ugyanazon arczczal, de 18 féle kifejezéssel. A könyv
tár, a régi trónterem (díván), a Bagdad kioszk mind- 
meganynyi érdekes látnivalók. A próféta relikviáit is itt 
őrzik, de már azt idegen szem nem láthatja. Távozá
sunk előtt egy a tengerre remek kilátást nyújtó kioszkba 
vezettek, hol rózsa-serbettel és fekete kávéval kínáltak 
meg. Innen könynyen látható volt a csak 15 km.-re 
fekvő San Stefano, hol az orosz-török háború első bé
kéje 1878. márcz. 3. megköttetett. Az oroszok már egész 
Konstantinápoly alatt voltak. Egy lépés és vége Kon- 
stantinápolynak. De a hatalmak közbeléptek.

Megtekinthettük a Boszporus partján levő két 
császári palotát is. Az európai oldalon van a Dolma- 
bagcse (feltöltött kert) palota, melyet 1853-ban Abdi’1 
Medsid szultán egy düledező kastély helyén építtetett- 
A Boszporus felöli homlokzata 650 m. hosszú, a viztől 
márvány terrász választja el végig, a melyről bizo- 
nyos távolságban széles lépcsők vezetnek le a víz szi- 
néig. Az épületet a déli levegő alatt buján tenyésző 
fákkal telt kert veszi három oldalról körül, a kertet du 
san díszített vasrács határolja. Az épület stílusában a 
nyugat és kelet keveredik össze, homlokzatán sok a 
cziczoma, összevéve azonban impozáns benyomást gya 
kőről a szemnek. De menjünk be is. A szobák, a ter 
mek, a lépcsőház pompásan vannak díszítve, s az itt-ott
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elhelyezett divánok nagyságukkal a török kényelmét 
hűen mutatják be. A palota középső részét egészben az 
úgynevezett trónterem foglalja el, mely nagyságával és 
•díszével Európa egyik legnagyobb termévé emelkedik. 
A márvány padozatú és alabastrom falazatú elegáns 
fürdő szobát a kíváncsiság ingerével néztük, mert itt 
vágta föl ereit Abdul Azisz szultán, a szomszéd ter
mekben 1876. május 18-án történt trónfosztás után.

A palota mellett egy a Boszborusról szép képet 
alkotó mecset áll. Majd odább az úgynevezett Csiragan 
palota vonja magára a figyelmet, mely megközelíthetet
len. A múlt század hatvanas éveiben épült török renai- 
sance-stylusban. Katonákkal van környezve, mert itt őr
zik a mostani szultán bátyját: Murád szultánt, akit 
modern gondolkodása miatt egy-pár hónapi uralkodása 
után detronizáltak. Modern eszméket szívott magába, 
melyeket át akart plántálni. De bele bukott. Állítólag a 
iöbbi között meg akarta engedni, hogy a nők fátyol 
nélkül és karonfogva járhassanak a férfiakkal és hogy 
az orosz hadisarcz a mekkai szent-pénzből fizettessék 
ki. Török ember és ilyen gondolkozás. Ez nem lehet 
más, mint bolond s letették a trónról. Murád pedig a 
Csiragan falai között gondolkozhatik tovább a modern 
eszmékről. Úgy mondják, hogy teljes kényelemmel él 
háreme is van, csak ki nem jönet. Ablakaiból nézheti 
az előtte elterülő Boszporuson az életet. Kertje összeér 
a Jildiz-kioszk parkjával és állítólag a szultán hébe-hóba 
ezek utján érintkezik vele. Persze ezek csak titok leple 
alatt megtudott hírek, mert a török a magán dolgaiban 
kifelé titokzatos. Mikor a Dolmabagcse palotából szul
táni kaigcsikokon (nagy csolnakokon) átmentünk az 
ázsiai oldalon fekvő Beglerbég (Bejlerbej) palotához, 
egy utitárs az evezőstől a Csirágán-palotáról és Murád 
szultánról kérdezősködött s az evezős válasza nem volt 
más, minthogy ujját a szájára tette, vagyis erről a thé- 
máról hallgatni kell.

A Beglerbég palotát Abdul Azisz szultán építtette 
1865-ben; hűen mutatja be a török-mór stylust. Egész
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márványból van. Az európai fejedelem vendégek lak
helye. Eugénia franczia császárné 1869-ben ide volt szál
lásolva. Pletykálkodva mutatják az épület alatti nagy 
fürdőt s a lépcső-fokot, a melyről a szultán titokban 
gyönyörködött a fürdőző császárné bájaiban Itt lakott 
II. Vilmos német császár is, midőn trónörökös korában a 
törökök vendége volt, királyunk is innen élvezte a szép 
kilátást. A palotát több emelkedéssel biró gondozott 
nagy kert veszi körül, melyben jó baksis reményének 
fejében, virággal kedveskedtek az őrök. És ki tagadna 
meg egy kis baksist virágért, melyet Ázsiából a szultán 
kertjéből hozhatunk magunkkal.

A szultán a magyarok iránti kiváló kegyének adott 
kifejezést, midőn megengedte, hogy a Jildiz-kioszk kapui 
megnyíljanak a Rákóczi-zarándok társaság előtt. Ez va
lóságos kiváltság. Kevés embernek jut osztályrészül a 
jelenlegi szultán: II. Abdul Hamid lakhelyét megtekin
teni. A Jildiz-kioszk (törökösen : kösk, magyarul: csillag
palota) a mostani szultán által építtetett. Boszporus 
európai részén Nisan-tas nevű városrész közelében egy 
-dombtetőn áll, mely a várost nagy részt uralja. Fehér szí
nével már messziről imponál a palota-csoport, mely a 
főbb udvari hivatalok helyiségeit is magába foglalja. A 
palota köré ma már egy egész városrész csoportosult. 
A nagy parkban végig kocsikáztunk, a díszes hintókon 
és szerszámokon kívül megtekintettük az istálókat, me
lyekben 604 ló foglal helyet. Több állat egyes fejedel
mek ajándéka. Magyar lovakat is találtunk.

Á palotával szemben fák között áll a mostani 
szultán által építtetett mecset, melyet róla Hamídie me
csetnek neveznek. Nagyon Ízléses keleti stylben tartott 
épület általánosságban négyszögletű alapzatát több ki
ugrás teszi változatossá, a különböző tetőemelkedéseket 
egy nagy kupola zárja be, bemenettől jobb oldalt egy 
karcsú torony emelkedik, hogy a müezzin a szultán előtt 
is hirdesse: Allah a leghatalmasabb. Ebbe megy min
den pénteken — a törökök vasárnapján — délfelé Ab
dul Hamid, hogy Mohamed prófétánál kikérje a hatal
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mas Allah segítségét. Ez a pénteki templombajárás 
szelamlik név alatt ismeretes s pompás lefolyásával fe
ledhetetlen lesz a néző előtt. A kíváncsiságot és érde
kességet növeli azzal, hogy nehezen lehet hozzájutni, 
mert csak kis, korlátolt számban adnak ki jegyet.

Ismét a kiváló kegynek volt betudható, hogy mi 
mind fölkerültünk az idegenek terrasszára, mely ép a 
mecsettel szemben van. Rendesen a különböző követsé
gek arányban kapnak jegyet. Csak vagy 200-at enged
nek e helyre s igy a többi országbeliek kimaradtak 
e napon. Más halandó a szelamliknál nem lát semmit, 
csak ki a terrásszon kap helyet, vagy a követségek 
részére föntartott ház ablakához juthat. 300-nál több 
alig gyönyörködhetik e festői látványban, mert a tenger 
katonaság útját állja.

Dsidások, fehér lovon vörös zászlójú pikával, lovas 
zenekarral nyitják meg a látványt. Majd huszárok jön
nek. Aztán a gyalogosok sokasága: tengerészek, albánok 
sziriaiak vonulnak föl zene mellett és helyezkednek el 
sorfalat képezve. Az ezred zászlóján kívül minden csa
patnak is van kis zászlója, még pedig mintha a puska 
föltett szuronyán lógna. A katonai és polgári világ 
minden nagyobb állásban lévője együtt van. A minisz
terek kocsiját 1 vagy 2 lovas kiséri. Egyik herczeg jő 
a másik után. Két kocsiban a hárem hölgyeket hozzák. 
Elől egy öreg nyitja meg a menetet. A kocsikat fekete 
képű eunuchok veszik körül, kiknek sovány testét fekete 
szalon ruha fedi, arczukróla bátyadtság ömlik le, járá
sukra sem lehet alkalmazni a daliás szót. A különböző 
rikító színű ruhákban ülő hölgyek arczán finom fátyol 
van, de azért egy kissé ki lehet venni az arczot, egyik
nek ölében egy kedves kis nyílt arczu leányka ül. Tet
tetett közömbösséggel néztük őket, mert kiadatott a jel
szó, hogy a háremmel szemben kiváncsiaskodni, lehajolni, 
hogy esetleg jobban lássuk — nem szabad, nem illik. 
A két kocsi a mecset előtti vasrácscsal zárt nagy téren 
állt meg. A lovakat kifogják, elvezetik. A hárem höl
gyek itt kint a kocsiban várják meg a szultánt, az is-
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teni tisztelet alatt is itt maradnak s csak a szultán 
visszatérte után mennek ők is vissza. A palotából gya-
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log jött le a szultán két fia s előttünk ültek lóra; itt 
is várták be a felséges apát. Az idősebb 30 év körüli, 
nagyon komoly, merev. Arcza nagyon fehér volt. Mi 
azt mondtuk, hogy a púdertól, odavalók szerint az örö
kös szobai tartózkodástól. A fiatalabb könynyedébb ter
mészetű.

A jeladásból tudjuk meg, hogy a szultán jő. Álta
lános tisztelgés. Két fogatú kocsiban ül a szultán s szem
közt vele a hadügyminiszter. Nagy csapatban veszik 
körül a méltóságok. A katonaság egy kis időköz mellett 
háromszor kiáltja, nagy összhangban: csokjassa padisah! 
Mi is háromszor kiáltottuk az előttünk közelben elha
ladó szultánnak az éljent Török módon köszönte meg 
üdvözlésünket. Hosszú szakállu és kissé hajlott hátú, 
e ég széles vállu a hatalmas császár, a Jildiz-kioszk re- 
m etéje. 63 éves csak, de tán izgatott élete után — öre
gebbnek látszik. A mecset tornyán a szultán láttára 
megszólalt a müezzin hivó szózata. A kocsiból kiszólva 
szőnyegen ment föl a mecsetbe, melynek ajtajánál pa
pok álltak neki sorfalat és mély hajlongással fogadták. 
Vagy 20-30 perczig volt a szultán a templomban. Ezalatt 
nekünk teát, hozzá süteményt és czigarettát szolgáltak 
föl. Közben egy magasabb rangú hivatalnok kereste a 
társaság vezetőjét s átadta a szultánnak a magyarok 
iránti rokonszenvét. Hatalmas éljen volt rá a válasz 
Eközben a katonaság legnagyobb része elvonult. Csak 
egy sorfalat képező szakasz maradt. Ez a nagy közön
ségtől az utczajárás mellett védte a helyet. Meg kell 
említeni, hogy közöttünk ugyancsak sok őr volt, kik 
vigyáztak mozdulatainkra. Látcsövet, fényképező készü
léket nem volt szabad kézben tartani. Az előttünk levő 
vasrácsra aggatott felsökabátokat is le kellett onnan 
venni, hogy az áttekintés szabad legyen. Az isteni tisz
teletnek vége. A szultán kijő a mecsetből, a lépcső er
kélyén megáll egy kissé, széjjelnéz, egy-kettővel beszélget, 
majd fölül az időközben odaállított két fehér lovas (a 
czár ajándéka) fél fedélre kifeszitett hajtókocsira. Vissza
felé ő hajtja a lovakat, de a két lovat 1 -1 lovász ve
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zeti a kantaszárnál. Kocsiját a méltóságok nagy csoportja 
kiséri, sőt ha gyorsabban megy, futnak utána. Ez egy 
kissé komikus látvány. De hát a szultán kegyét kinyerni 
— megér egy kis szaladást a kocsi után. Gyors lépés
ben halad el előttünk, ismét az éljenek hosszú sora kí
séri útjában. Hosszan, merően nézi a magyarokat s tisz
telgéssel viszonozza az üdvözlést. Nem tudom, nem-e 
lett kegyvesztett a hadügyminiszter, mert visszafelé a 
padisah kocsija előtt lovagolva, lova alighanem a mi 
éljeneinktöl egy kissé megbokrosodott s nem akart előre 
menni. S igy a közvetlen utána jövő szultánnak is megkel- 
lett egy pillanatra állni, majd egyet fordítottak a rúdon 
s igy kikerülve tudott a szultán kocsija tovább haladni. 
A hárem hölgyek is elvonultak. A ragyogó szép lát
ványnak vége szakadt. A szelamlik után fogadta a szul
tán a magyarok küldöttségét. A társaság egészben 
a Jildiz kioszkot tekintette meg, melynek kapui szokat
lanul, idegenek előtt is megnyíltak ez alkalommal a leg
főbb ur kegyéből, mely még abban is nyilvánult, hogy 
a zarándoklat tagjait a szultán vendégül látta a Pera 
Palaceban. Redvan pasa, Konstantinápoly főpolgármestere 
elnökölt ott; ki tolmácsolta a szultán üdvözletét és ro- 
konszenvét. A szultán engedelméből gróf Széchenyi Ödön 
pasa, altábornagy, ő császári felsége a szultán hadsegéde, 
az ottomán tűzoltó ezred és a császári tengerész tűzoltó 
két zászlóalj főparancsnoka is jelen volt, ki gyakran 
kereste föl társaságunkat, és finom és kedves modorá
val mindnyájunk hódolatát kivívta. A teremben a presi- 
diáló helyen két török zászló között a czimeres magyar 
zászló lengett s a Rákóczi lelkes hangjai mellett kezdő
dött az étkezés.

A szelamlik után a tánczoló dervisek végzik lát
ványosságnak beillő szertartásukat Perában, mely gyatra 
zene mellett eleinte lassú, később pedig gyors körfor
gásból áll. Már nézése is szédítő. Ezen „istentisztelet“- 
nek méltó párja az, melyet minden csütörtök délután 
Scutariban az üvöltő dervisek visznek véghez fabódéból 
álló templomukban. Felső testüket ide-oda dobálva min



— 58 —

dig erősebb hanggal, mondhatni ordítással dicsérik — 
Istenüket. Az idegen azt hiszi, hogy pénzért mutatják 
ezt a nem mindennapi látványt, pedig nem, hanem val
lási buzgóságból teszik. Ezt megerősíti az, hogy aki 
annyira dobálta magát az üvöltés közepette, hogy az 
arczárói lehulló izzadtság csöppek miatt a körülötte levő 
nézők kénytelenek voltai mellőle eltávozni, — azt más
nap, a szelamlik alkalmából egy csapat katonaság élén, 
mint előkelő állásban levő tisztet láttuk.

Csolnakázzunk keresztül a 7 km. hosszú arany 
szarv öblön, melyen 2 hid vezet át, s melynek végében 
az édes vizeknél, — ahol a naplemente oly tündéri lát
ványt nyújt, ott találjuk a konstantinápolyi város
ligetet. Itt kocsikáznak az előkelőségek és mulat a nép. 
Menjünk végig az innen kiinduló és Stambult egy ol
dalról bekerítő, kapukkal telt görög eredetű falak, erődít
mények mellett, melyek pusztulásuk daczára is hirdetik 
a hajdani dicsőséget, ott találjuk a Márványtenger part
ján azt a hatalmas négyszögü várat, mely a hét kerek 
bástyatornyáról Héttorony (Jedikule) név alatt ismeretes. 
Ide zárattak a magyarországi török világ alatt a török 
parancsnokság által a magyar foglyok egy része. E reánk 
nézve gyászos emlékű helyen pusztult el a nagy Szulejmán 
által 1541-ben Budáról elhurczolt Török Bálint, itt kín
lódott Szilágyi István (Hunyadi János nagybátyja), Maj- 
lád István (1540—1550), Béldi Pál stb. Megilletődéssel 
néztük e helyet, melynek nevezetessége az úgynevezett 
vérkut, a hova a lefejezettek fejeit behányták.

Híres az Ejub (Mohamed próféta zászlótartója) 
mecsetje, ahova a török fanatizmus kifolyásaként gyaur 
a lábát nem teheti. Nézzük meg még azt a türbét, ahol 
az 1839-ben meghalt reformátor: Mahmud és fia, az 
187(>-ban meghalt Abdul Azisz szultánok nyugosznak.

Figyelmünket nem kerülheti ki a sok kút, melynél 
a hithü török vallásának tanítása szerint anynyiszor 
mossa magát. Legérdekesebb ezek között III. Ahmed 
szultán kútja, mely az építészet műremekének mondható. 
Medenczéje, mennyezete és ornamentikája keleti stilusá-
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val imponál. Egyik fölirata: „Ahmed szultán emlékezete 
csörgedez ezekből a csövekből, nyisd ki Isten nevében,
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igyad az éltető vizet és imádkozz Ahmed leikéért.“ — 
II. Vilmos német császár ujabbi látogatásának emlékére 
is ily nyilvános kutat állíttatott a hyppodrom téren. El
találta, hogy mivel jöhet a törökség grácziájába. Egyik 
csap fölött a kereszttel ellátott császári korona képez 
díszt, erről a csapról a török nem iszik: kereszt van 
fölötte-

A nagy hyppodrom téren látható Nagy Theodo- 
szius obeliszkje, egy monolit, a melyet e császár hoza
tott Egyptomból 390-ben és a melyet hieroglifák, görög 
és latin feliratok ékesítenek; továbbá az 51/2 m. magas 
bronz kigyóoszlop, a mely a plateai csata után a delfií 
Apollónak ajándékozott triposznak volt egyik támasztó 
oszlopa. Ez 3 kígyónak összeforrt testéből áll.

Konstantinosz Porphyrogennetos obeliszkje, amely 
bronzlapjaitól meg van fosztva.

Nevezetes helyek még: a Szeraszkeratus, a had
ügyminisztérium, amely előtt vaskorláttal körülvett nagy 
tér áll, az Ottoman bank, de különösen a nagy bazár, 
mely vagy 3300 árubodéval van ellátva. Ezt nemcsak 
vásárlási szempontból kell meglátogatni, hanem néprajzi 
tanulmány szempontjából is, a Kelet minden népe itt 
található. Érdekes nézni, hogy mily közömbösen árulja 
portékáját a török, ki amint a nap nyugvóra készül, 
csukja boltját, nem törődve azzal, hogy máshová viszik 
a pénzt; a görög, örmény, zsidó ellenben a lehető leg
nagyobb élelmességgel, mondhatni kiálhatatlan tolako
dással fogja a vevőt.

Amily. szép a panorámája Konstantinápolynak és 
keleti különlegességével amennyire leköti érdeklődésü
ket, ép annyira felejthetlen marad szűk, girbe-görbe 
utczáival, melyekben a piszok diadalát üli, a kövezet 
rosszaságával, magas, udvarnélküli, legnagyobb részt 
faházaival, melyekből, ha tűz üt ki, — gróf Széchenyi 
Ödön szerint — 300—1.500 szokott leégni 30 éves ta
pasztalata szerint s melyeknél az oltás tulajdonkép egy 
bizonyos távolságra álló házak leszakitásából áll

A piros fezii férfialakok, a fátyolozott, domino-féle 



— 61

ruháju hölgyek tarka képet adnak. A szűk utczák tömve 
néppel. Közöttük baj nélkül halad el az ügyes, higgadt-
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vérü fiakkeres. Az aránylag nagyon kis vonalu lóvasut 
előtt pedig nem egy helyen egy ember halad, ki ordi- 
tozással, de sokszor öklével nyit utat a kocsinak. Az 
utczai sok árus, a boltok tömkelege azt a kérdést téteti 
föl, hogy tulajdonkép ki itt a vásárló, mert mindenki 
csak árul. S ha már utczán vagyunk ne felejtkezzünk 
meg a kutyákról sem, melyek százával találhatók az ut- 
czákon, éjjel-nappal, mert az utcza az ő állandó lak- 
helyük. S az emberek nevetséges figyelemmel kerülik ki 
azokat. Az idegen önkénytelen is követi e példát, tisz- 
teleiben tartva az itteni nép szokását. Ezek az utcza 
tisztítói, minden családnak egy féltve őrzött utczarésze 
van, hol születik, él és megdöglik. — Az éjjeli őr is 
érdekes alak. Nagy nehéz botját folyton a földre ütve 
járja be őrzésre bízott helyét. A kutyák ugatása és az 
éjjeli őr botütése hallatszik a csendes éjben. Akárcsak 
falun volnánk. Ha nem akarsz, különösen éjjeli utadból, 
gyalog hazamenni, üljél föl az e czélra az utczákon található’ 
lovak egyikére s gazdája utána menve, kis ostorával 
nógatva a lovat, hazavitetheted magad.

De mindaz, melyet Konstantinápoly érdekesség 
adott eltörpül a magyarok előtt a kegyelet színhelyénél 
II. Rákóczi Ferencz sírjánál. A galatai Saint-Benoit 
templomban van eltemetve elsőnek Thököly Zsuzsik' 
herczegnő, Thököly Imrének és Zrínyi Ilonának Nándor 
fehérvárt született és egy éves korában Nikápolyban. 
elhalt leánykája; másodiknak Zrínyi Ilona,. II. Rákóczi 
Ferencz hős lelkű anyja; harmadik volt az eltemetéstben 
gróf Csáky Krisztina gróf Bercsényi Miklósné; a negye-. 
dik magyar, kit ide helyeztek: II. Rákóczi Ferencz volt 
ötödiknek pedig a nagy száműzött fia: Rákóczi József 
került e helyre. A kegyelet, a magyarság minden érzé- 
sével vettünk részt az elmondott szentmisében és az 
utána tartott ünnepségben, mely beszéd, szavalat, énekes 
és koszorúzás közt folyt le. Könynyezve hagytuk el a 
helyet, melyért magáért érdemes, hogy magyar embert. 
Konstantinápolyba menjen. (A turistaság könyvében kész 
akarva nem irok bővebben e helyről.)
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Hajókáztunk a Márványtengeren, Herczegszigetek 
közt, melyeknek legnagyobbikán a Prinkipon ki is kötöt
tünk, hogy a tengeri fürdői életben, az előttünk elterülő 
víz és szigetek adta szép kilátásban, a déli virágok pom
pájában gyönyörködjünk. Visszatérőben kiszálltunk Scu- 
tariban, hogy a híres nagy török szent-temetőt meg
lássuk. A márvány síremlékek külsőleg is jelzik, hogy 
ki fekszik alattuk. A férfiúnál fez van kifaragva, az 
asszonynál gyümölcs, a leánynál pedig virág. A park
hoz hasonló angol temetőben Viktória angol királynő 
által a krimi hadjáratban elesett britt katonák emlékére 
emelt nagy emlékmű közelében fekszik gróf Guyon 
Richárd, kinek sírjánál szintén szeretettel adóztunk a 
kegyeletnek.

A kis-ázsiai oldalon Hajdar-pasa állomáson felülve, 
az anatóliai vasúton, mely a németek által modernül 
rendeztetett be, — vagy 100 km-re haladtunk, hogy 
Izmid városába érjünk. Utunkban dúsan termő földet, 
cziprus erdővel borított dombokat találtunk. Útba esett 
Hannibál sírja Gebze közelében. (A régi Libyssa várban 
mérgezte meg magát.) Erenköi mellett a szultán selyem
gyára van, mely körül a bugyogós lányok bámultak 
minket, illetve mi bámultuk őket. Állomás Maltepe is. 
E helyen élte le a száműzetés napjait Belizár, Jusztinján 
hadvezére.

Izmid 25 ezer lakosú, törökök és örmények által 
lakta, hegyoldalban épített város. Örmény temetőjében 
nyugszik a száműzetésben osztályos gróf Thököly Imre, 
ki e vidéken élte le hűséges hitvestársával Zrínyi Iloná
val a száműzetés szomorú napjait.

A simái szívből eredő ünnepség keretében emlé
keztünk meg Thököly érdemeiről.

Sok újat, érdekeset látva, tanulva, hazafiui kegye
letünknek eleget téve, hagytunk el Kis-Ázsiát, majd 
Konstantinápolyi, hogy a Boszporuson eltávozva még- 
egyszer gyönyörködjünk e főváros fekvésében, a Bosz- 
porust szegélyző partok változatosságában. A Fekete
tenger ismét csendesen ringatta hajónkat.
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S most, hogy röviden, e füzetnek megfelelőleg, 
turisztikai szempontból utamat képzeletben ismét meg
tettem, szeretettel gondolok vissza e szép utazásra, és 
a társaságra, és örömmel nézem a magammal hozott 
tárgyakat, képeket, Rákóczi-emlékeket s féltve őrzöm 
azokat, mint édes idők — édes emlékeit!

A képeket a m. kir. államvasutak központi menetjegy-irodája 
(Budapest, V. Vigadó-tér 1.) volt szives minden ellenszolgáltatás 
nélkül rendelkezésünkre bocsájtani. Köszönet érte. Ezen menetjegy
iroda rendezte a Rákóczi-zarándoklat technikai részét, még pedig 
oly elegancziával, áldozatkészséggel, hogy nem győztük eléggé di
csérni a rendezést és a rendezőket. A vasúton, a hajón teljes 
kényelemmel utaztunk éjjel-nappal, elsőrendű szállodákban voltunk, 
elszállásolva, hol a szolgálat és az étkezés jósága az adott viszo
nyok között a kényelmes otthont varázsolta elénk. A látnivalók 
megtekintésénél alig mentünk gyalog, kocsik, csolnakok, hajók áll
tak mindenkor rendelkezésünkre. Kellő számú vezető volt velünk. 
Tapintatos közbenjárásuknak volt köszönhető, hogy annyi látni
valóban volt részünk, melyek közül nem egy, csak nagy nehezen, 
csak elvétve nyílik meg az idegenek előtt. Ügyes időbeosztás által 
a programm teljes kimerítése mellett elég idő maradt arra, hogy 
magunk is járhassunk-kelhessünk.

A menetjegy-iroda tájékozást ad utazásokat illetőleg dij nél
kül, mérsékelt áru körutazási jegyeket ad ki, kirándulásokat, társas
utazásokat stb. rendez, egy szóval utazás dolgában a közönség 
teljes kényelmére áll. Garancziát nyújtanak erre az iroda szellemi 
vezetői és ügyvivő hivatalnokai.



Vándorlások.
Irta:

Kiss József.





A hogy a múlt év nyarán tett turista-kirándulásunk 
alkalmával a Glocknerhausban időzvén, előttünk láttuk 

Gr.-Glockner égnek emelkedő felségesen szép csúcsát 
s alatta az Adlersruhe nyergén épült Erzherzog Johann 
menedékházat: megérett bennünk a gondolat, felkeresni 
egyszer ezt a hófehér piramist, melynek teteje 3800 
m. magasságra emeli az ott elhelyezett vaskeresztet.

Mert hát érlelődnek ilyen vágyak az emberben, 
ha ott jár az Alpesek örökszépségű régióiban. S mikor 
később a Krimmler-Thörl felejthetetlen szép panorá
mája szemléletébe merültünk el, s előttünk láttuk a Gr.- 
Venediger csodaszép silhouettejét, ennek megmászását 
is egy kirándulás keretébe vettük fel.

Dr. Bokor Emil barátommal, s évek óta hűséges 
útitársammal, megkezdtük hát hosszú téli estéken a 
tanulmányozást s elkészítettük az útitervet. A Venedi
ger ugyan kimaradt belőle, de felvettük helyette a Ho
her Sonnblickot, a hova évekkel előbb egyízben dr. 
Mócs Szaniszló barátommal már megindultunk, csakhogy 
akkor a csúcsot a rossz időjárás miatt el nem érhettük.

Oh hány kellemes órát töltöttünk el a tervek el
készítésével ! Hisz oly végtelen gyönyört nyújt már maga 
a tervezés is, mikor csikorgó hidegben, zimankós idő
ben, a jól fűtött meleg kályha mellett tanulmányozzuk a 
térképeket és útikönyveket. Lelki szemeink elé varázsol
juk a soha nem látott távoli vidéket, a változatosan szép 
völgyeket, a felhőkbe nyúló csúcsokat, az örök hó- és 
jégmezőket, a sötét fenyveseket és sziklabérceket, — s 
eközben megfeledkezünk a kinn dúló viharról, a télről 
s csak a napsugárban fürdő szép vidék foglalja el min
den gondolatunkat.

A szép tiroli hegyek közt tett vándorútamat közlöm
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itt a látott sok szépséggel nem arányos gyenge le
írásban.

Kalsból Heiligenblutba, a Glockneren át.
1903. julius 15-én este 7 órakor indultunk el Pécs

ről s másnap reggel 9 órakor Lienzben (Tirol) száll
tunk ki a vonatból, hogy a Glocknert a déli oldalról 
közelítsük meg.

Lienzből egy kis egyfogatún indultunk el Huben-be, 
mely a kocsin elérhető utolsó állomás a Glockner felé. 
Elhagyva Schloss Bruck impozáns omladékát, mindin
kább elvesztjük szem elől a lienzi dolomitok csipkézett 
láncait s amint előre haládunk az lsei folyócskától öntö
zött hasonlónevű völgyben, nyugotról a Deferegger-hegy- 
ség s keletről a Glockner-csoport végnyúlványai vesz
nek körül.

Délben értük el Hubent, ezt a jóformán egyedül 
álló alpesi vendéglőt, hol már több turistatársat talál
tunk, a kik részben a Glockner felé, részben a Gr.-Ve- 
nedigerre igyekeztek.

Délután 3 órakor turistazsákjainkat hátunkra csa
tolva, egy hegylakóval — a ki fényképkészülékeinket 
vitte — megindultunk gyalog Kals felé. Egy darabig az 
Iselthal fenyvesei között síkon haladunk, majd hirtelen 
emelkedéssel bekanyarodunk a Kalserthalba. Hosszú, 
meredek kapaszkodó után szelidebb emelkedőre, sőt 
odébb egy darabig vízszintesen vezető útra találtunk, 
mely alatt lenn a roppant mélységben dübörögve zuhog 
a Kalsi patak bőséges víztömege. Az út nem nyújt kü
lönösen változatosat, mert a két oldali hegyek fenyve
sei alig engednek kilátást, de azért a hosszú vasútazás 
után jól esett a séta a friss erdei levegőben.

Szelíd emelkedővel visz a keskeny kocsicsapás 
mindfölebb; fenn a hegyről nagy eséssel hull le a szép 
Staniszkafall, fehér fátyolt képezve a fenyvesek között. 
Gyönyörű egy vízesés, mely állandóan ontja a gleccse
rek vizét.
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6 óra után tűntek fel a Kalsi templom s a község 
elszórt házai abban a pompás hegyfoglalatban, melyet 
a Tauernek láncai alkotnak. Hubenból (832 m.) közel 
500 métert emelkedtünk fel Kalsig, mely 1322 m. ten- 
gerszin fölötti magasságban fekszik.

Kalsban még azon este két vezetőt fogadtunk, a 
kikkel másnap (jul. 17-én) reggel órakor indultunk 
a Ködnitz-patak meredek völgyén fölfelé. A Kalsi ve
zetők hatalmasan megtermett szép faj, a kik meghajtják 
fejüket, ha belépnek az ajtón; volt hát mit sietnünk, hogy 
velük lépést tarthassunk. Az ő erős tempójuk meg is 
viselt bennünket, míg elértük a célt.

A Ködnitz-patak völgyének felső része terméketlen, 
kopár pusztaság, de alsó részén még gabonát és más 
hasznos növényt termesztenek. A völgy felső terraszára 
lehúzódó gleccser olvadásából keletkező patak hol na
gyobb eséssel, hol pedig a völgyfenék síkján szétter
peszkedve önti el szennyes-szürke tömegét. Itt-ott egy 
jó vizű forrás fakad; meg is pihenünk mellettük annál is 
inkább, mert turistatársakat találunk ott. Magyar ember 
persze nincs köztük; az csak elvétve akad az Alpesek 
magasabb régióiban. Sokkal kényelmesebb nemzet va
gyunk, semhogy ilyen fárasztó, s mondjuk ki: veszé
lyekkel járó kirándulásra közülünk sokan vállalkoznának. 
Az osztrákok is aránylag kevesen keresik fel e helyeket; 
a látogatók legnagyobb része a nagy német birodalom 
fiai közül kerül ki, a kik tömegesén keresik fel a pár 
ezer méter magasságban épült menedékházakat, hogy 
onnét az egyes csúcsokat megközelítsék, vagy hogy edző 
testmozgással pár napot eltöltsenek az üde alpesi leve
gőben, melyet sem az országút pora, sem a gyárkémé
nyek fojtó füstje be nem szennyez.

Mi is tele tüdővel szívtuk magunkba a balzsamos 
levegőt, miközben mind magasabbra törtettünk fölfelé! 
A Lucknerhütte felé már 2000 méteren felül jártunk, de 
csak itt kezdődött a hirtelen emelkedő azokon a mere
dek szerpentineken, melyek a völgyet elzárni látszó hegy
oldalon felvezettek. S mikor felértünk erre a nyeregre, 
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akkor láttuk csak, hogy a Freiwand és Lange-Wand 
sziklabércei közé szorított teknő itt kezd igazán mere
dekre válni. Hosszú hómezö töltötte be a teknőt, me
lyen végig kellett mennünk. Szinte örültünk hogy a hű
vös nyár itt felejtette ezt a puha takarót, melyen 
kényelmesebben jár az ember, mint az egyenlőtlen és ren
detlenül heverő sziklatömbökön. Igaz, hogy a merede
ken emelkedő puha hómezöben való járkálás is fárasztja 
a vándort, hisz gyakran térdig süpped abba s ha az. 
egyik lábát valahogy kiszedi, a másik alól veszti el 
a talajt.

Tán egy óra hosszat mentünk így fölfelé, mikor a 
Vanitscharte egy szögletében megláttuk a „Steinmannt,“ 
egy kőből összerakott obeliszk-alakot, mely a menedék
ház közellétét sejteti. S csakugyan vezetőink a Freiwand 
keleti sziklafala felé tartottak, hol már útnak nevezhető 
sziklacsapásra értünk, mely egy negyedóra alatt a nye
regre vezetett. Csak pár perez még s ott álltunk a 
sziklafal védelme alatt épült Stüdlhütte előtt, melyet 
2803 in. magasságban épített egy áldozatkész természet
barát, hogy más turista is védelmet találhasson, ha ván
dorúba erre vezeti.

3/410-kor léptünk be a menedékház étteremmé fel
avatott kis konyhájába, hol egy hatalmas termetű tiroli 
leány (a kis gazdaság vezetője) üdvözölt bennünket, 
meleg szívességgel. Első dolgunk volt átízzadt ruháin
kat szárazzal felcserélni s egy kis forró itallal magun
kat felmelegíteni, mert ha megizzadtunk is az erőkifej
tésben, de pihenés közben fáztunk fenn a tetőn, hol a 
hőmérő csak +5° C-t mutatott. Egy kis vörös bor forró 
vízzel keverve és megcukrozva kitűnő ital ilyenkor.

A Stüdlhütte pompás helyen van építve. A Vanit
scharte sziklanyergén emelkedik a kis házacska, mely
ben két hálóterem, ebédlő és mellékhelyiségek vannak 
elhelyezve. A kilátás nagyszerű. A körkép legszebb része 
északon a Glöckner pirámisa; de sajnos ezt eltakarta 
előlünk a felhőtömeg, mely megfeküdte s elsorvasztotta 
a mi reményünk virágait is. Itt lenn (I), 2800 m. ma-
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gasságban, még a nap sugarai verődtek vissza a glecs- 
cserek jégszirtjeiröl, de ott fönn komor felhők takar
ták el a csúcsot. A Glocknerről a Ködnitz és Teischnitz 
gleccserek óriási jégtömegei ereszkednek le, melyek a 
hasonlónevű patakok szülőanyjai. A Ködnitz-Kees ke
leti oldalán a Lange Wand vad sziklabástyái emelked
nek 3000 méteren felül, válaszfalat képezve a Ködnitz 
és Leiter gleccserek jégtömegei közt. Nyugoti irányban, 
6—700 méterrel alattunk látjuk az északról délnek 
húzódó Teischnitz mély sziklavölgyét, melyben a ha
sonló nevű jégár olvadó vize zuhog nagy robajjal a 
Dráva felé. Távolabb nyugotra, de le délnek is, havas 
hegyláncok egész légiója emelkedik, s ha átlépjük a 
Vanitscharte gerincét, hogy kelet felé is bepillantást 
nyerjünk a vidékbe: feltűnik a Ködnitz-gleccser szép 
képén kivűl az egész Ködnitz-völgy, a melyen feljöttünk 
s a keleti hegykoszorú remek panorámája is. Hó, jég 
és élettelen szikla mindenfelé, csak a mély völgyek ho
mályában vehetjük ki a fenyők elmosódó sudarait vagy 
a moha zöldes árnyalatát a barnás szirtfalon, míg fönn 
a közeli sziklabástyákon egyhangú károgás közt libeg
ted szárnyait egy magános holló.

Nem tudtunk betelni e szép képpel s azért ebéd 
után még egy sétát tettünk a közeli környéken s átgá
zolva pár hómezőn a Teischnitz-gleccser-szakadást te
kintettük meg. Valóban borzadályt gerjesztően szép e 
jégtömeg bazaltszerű oszlopaival s szakadékainak azúr
kék színével a mint a majdnem függélyesen leszakadó 
roppant mély völgybe ereszkedik, míg fölfelé, a ködtö
meg homályába vész . . .

Délután 3/43-kor indultunk tovább a nagyon me
redek sziklaháton. 2980 m. magasságban értük el en
nek tetején a Teischnitz gleccser egyik végnyúlványát, 
melyen áthaladva, egy sziklaélen keresztül a Ködnitz- 
gleccser felületére léptünk át. Itt a vezetőkkel összekö
tözve indultunk neki a körülbelül 1’5 km. hosszú glecs- 
cservándorlásnak. Elszédítő az út ezen a fehér jégme
zőn, különösen ha körültekintve lenézünk abba a rettenetes 
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mélységbe, mely alattunk feltárul. Nem is igen tekint- 
getünk körül, hanem nézzük a vezető lábnyomait, ne
hogy egy hibás lépéssel közös biztonságunkat veszélyez
tessük. Aztán lassan belep bennünket a felhőtömeg s 
alig látunk pár lépésre. Nincs már szükség a fekete 
hószemüvegre, melynek a napsütötte hómezőkön oly 
jó hasznát vettük; de felhúzzuk a hófejkötőket és a 
meleg téli keztyűket, hogy védjük magunkat a Glockner 
felől hozzánk csapódó hideg, dermesztő szél ellen. A 
vezetők hosszú lépéseitől elfárasztva értük el a Mürz- 
thaler Steig sziklafalait, hol kis pihenőt tartottunk. Azt 
hittük túl vagyunk az út nehezebb részén, pedig csak 
itt kezdődik a fáradságos mászás azon az alig 2—300 
m. hosszú sziklaösvényen, mely majdnem függélyesen 
kapaszkodik az Adlersruhe nyergére. S eközben megjött 
a havas eső is, melyet arcunkba csapott a metsző szél. 
A sziklaösvény mellett drótkötél van húzva, mely kis 
támaszt nyújt, a mire különösen azoknak van szükségük, 
a kik nem teljesen mentek a szédüléstől, hisz a keskeny 
sziklapárkány egyik oldalán szédítő mélységben fekszik 
a repedésekkel megszakgatott jégtömeg. A sűrű köd, 
melyben alig láttunk pár lépés távolra, megkönnyítő az 
elöhaladást, hisz nem láthattuk annyira az út félelmes 
voltát. Nem tudom mennyi idő telt el, de nekem nagyon 
hosszúnak tűnt föl az, míg párszori pihenés után elér
tük a tetőt, a hol pár lépés után a sűrű ködben az 
Erzherzog Johann menedékház körvonalait vehettük ki. 
3465 m. magasságban voltunk; de sajnos csak szürke, 
átláthatatlan páratakaró látványa jutalmazta 7 órai fá
radságos gyaloglásunkat.

Délután 5 órakor értük el a menedékházat; vagy 
8 turista ült a befütött kis ebédlőben, a hol — miután 
az emeleti részben ágyainkat biztosítottuk — mi is he
lyet foglaltunk. Az ablak közében elhelyezett hőmérő 
— 2°-ot mutatott s kinn süvített az orkán, mely az épü
letet minden eresztékében megrecsegtette.

A fárasztó hegymászásban sok hőt vesztettünk, a 
mit nehéz volt pótolni s a fűtött szobában is a meleg 
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kályha közelében húzódtunk meg. Le voltunk hangolva 
a kellemetlen idő és a minden kilátást elzáró köd miatt, 
de reméltük, hogy az erős szél majd csak szétveri a 
fellegeket s kora reggel még is feljuthatunk a csúcsra, a 
hova annyira vágyódtunk. Ezzel vigasztalva magunkat 
üldögéltünk a szobában s hódolva a divatnak, képes 
levelező-lapokat írtunk. Mit is csináljon manapság az 
útas ember, különösen ha ilyen idő szorítja meg? Hisz 
jó rivierai utitársaim most 2 éve még a legszebb idő 
minden percét is levelező-lapok írásával töltötték el s 
ebbe elmerülve tán olyanok is akadtak, a kik csak a 
haza küldött lapokból látták, hogy mit láthattak volna, 
ha a sok írástól ráérnek körültekinteni a pálmalige
tekben.

Az egész délutánt a szobában kellett töltenünk s 
csak az ablakon keresztül tekintve képzeltük el a felhő
tömeg alatt 1000 m.-nyire fekvő Pasterzét s a fölöttünk 
3—400 m.-rel magasabban emelkedő Glockner kettős 
kúpját. — Tervezéseink közben nem ilyennek láttuk mi 
ezt a képet, mely nagyszerűségében egyike az Alpesek 
legszebb tájainak. Majd holnap! biztattuk egymást re
ménynyel teljesen.

Éjszaka az orkán zajában alig hunytam le szemei
met, s bár a meleg takaró alatt teljesen felöltözve fe
küdtem : mégis majd megvett az Isten hidege. Reggel 
felé szunnyadtam csak el s mikor felkeltünk, megint a 
tegnapi komor kép tárult elénk. Kétségessé lett hát a 
csúcsra való feljuthatás. Az étteremben újabb társakat 
is találtunk, kik a reggeli órákban jöttek fel a Glockner- 
hausból, de az egész társaságból csak két német turista 
próbálta meg a csúcsra való feljuthatást. Ezek egyike 
is azonban már a Kis-Glocknertől visszafordult s mikor 
a másik később visszatért: kénytelen volt bevallani, 
hogy kár volt a fáradságért, hisz ott is csak azt a kö
döt látta, amit itt.

Lemondtunk a feljuthatás reményéről s azért 
3/410-kor újból útra keltünk. Hófejkötö, jégpatkó, kötél 
újból előkerültek s amint szívélyes búcsú után pár lé-
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pest tettünk a síina jégtükrön, melyről lefújta a havat 
az orkán, már elnyelte a menedékház képét a vastag 
köd. Sebesen, szinte futva mentünk a meredek, jeges 
ösvényen az alanti gleccser felé, hogy a sziklafalak 
mentén védelmet találjunk az éles, fagyasztó szél ellen.

Vezetőink biztos lépései, erős karjai s a kötél, 
melylyel össze voltunk kötözve, megóvott minden bajtól 
s szerencsésen le is jutottunk a meredek úton a tán 
150 méterrel lejjebb húzódó sziklafalhoz. Itt egy kis pi
henőt tartván, a Hoffmann-gleccser felületére léptünk s 
azon haladtunk tovább, miközben pár keskenyebb ria
náson kellett keresztül ugrálni, hogy a túlsó oldalon 
elhúzódó sziklához juthassunk.

Az ilyen gleccserszakadékok a legveszélyesebbek, 
különösen, ha belepi azokat a hó s csak a hosszú tu
ristabotokkal tapogathatjuk ki a szilárd jégtalajt. Veze
tőink azonban jól ismerték az egyes veszélyes pontokat 
s óvatosan választották ki az útirányt. Baj nélkül jutot
tunk át a jégmezőn, csak utitársamnak kalapját vitte el 
egy hirtelen szélroham s görgette roppant sebesen tova, 
míg valamelyik gleccserhasadékban pihenésre nem ta
lált. Úgy állt ott szegény a hófejkötőben mint valami 
eszkimó.

A hogy az Adlersruhe nyergéről vagy 200 métert 
leszálltunk, elhagytuk a felhőrégiót s a kilátást nem zárta 
már el előlünk a ködtömeg. Derülten sütött a nap s a 
Pasterze jégfolyója fürdött a napsugárban; pompás kép 
tárult elénk. A hátteret a Johannisberg vakitó fehér orma 
zárja el s ahhoz csatlakoznak a Glocknerwand jeges 
szirtfalai számtalan apró gleccsereikkel, melyek mind a 
lábaink alatt elhúzódó Pasterze felé igyekeznek. A glecs- 
cserek e kis birodalmát, mely a Möll-folyónak ad éle
tet, 3000 métert meghaladó hegyóriások fogják körül, 
elzárva a távoli vidékre való kilátást; de szép ez a kép 
magában is, az ő élettelenségével és hangtalanságával.

Jó ideig álltunk a sziklafal tövében, elmerülve a 
hegyvilág változatosan szép képeibe, melybe csak a 
Pasterze mentén épült kis Hoffmannshütte látszik életet
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lépteinket, hogy azon át érjük el a Leiter-gleccser felü
letét, melyen még át kellett mennünk, hogy az alanti 
völgy már nem veszélyes talajára jussunk.

Mikor felértünk a sziklagerincre, megdöbbenve 
néztük azt a meredek ösvényt, mely a mélyen alattunk 
fekvő gleccserre vezet. Itt is drótkötél van kifeszítve, 
mely egy kis bizalmat önt az emberbe. Nagy vigyázat
tal lépünk egyik szikláról a másikra, mialatt vezetőink 
mögöttünk jönnek, hogy a derékhez erősített kötélnél 
fogva fenntartsanak, ha netán egy hibás lépés folytán 
kisiklanánk. Nem történt azonban semmi baj s rövid 
idő múlva lejutottunk a szelíden lejtő jégár hóval födött 
síma felületére, a hol leszedtük a köteleket s jégpatkókra 
sem volt szükség többé.

Erre már teljesen megszűnt a szél s a nap melege 
lassanként lefejtett rólunk minden melegebb ruhadara
bot, melyek egymásután vándoroltak a hátizsákba. — 
Gyorsan mentünk át a hómezőkön a völgy felé, a hol 
már a növényélet nyomaira akadtunk; moha, zuzmó, 
törpefenyő, fü egymásután tűntek elő s a vad vidéket 
szelidebb táj váltotta fel, bár a hosszú morenákkal fö
dött hegyoldalok még mindig nem nyújtottak barátsá
gos képet.

Mikor elértük a völgyfenéket, a hol a Leiterglecs- 
cser olvadásából keletkező hasonlónevű patak lett a 
kalauzunk, már 2500 m. magasságban jártunk csak s 
így 1000 m. ereszkedő volt mögöttünk. Még láttuk az 
elhagyott gleccserek fehér hómezőit s a komor szikla
gerincet, de egy új fordulónál eltűnt e kép s csak ko
pár falak vettek körül, melyek közt gyors léptekkel 
siettünk a mindjobban ereszkedő völgyben előre.

Délben egy forrás mellett tartottunk pihenőt s fo
gyasztottuk el a magunkkal hozott ennivalót. Vezetőink
nek nagyon Ízlett a szegedi paprika, melyet gondos úti
társam hozott magával. Beismerték a jó hegylakók, 
hogy a szalonna csak paprikával élvezhető igazán ; két 
napi együttlét alatt jól meg is dézsmálták készletünket.
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Fél órai pihenő után újból kézbe vettük a ván
dorbotot s leereszkedtünk a meredek Katzensteigon, 
majd a Trogalm-ban egy kis friss tejjel üdítvén fel 
magunkat, a Leiterpatak rendkívül szép esését tekintet
tük meg. Innét már fenyveserdő árnyában, a Briccius- 
kápolna mellett siettünk Heiligenblutba, hova d. u. fél 
3-kor érkeztünk.

Heiligenblut 1269 m. magasan fekszik a tenger- 
szin fölött s így az Adlersruhe 3465 m. magasságából 
közel 2200 métert kellett leereszkednünk. Ez a leszállás 
meg is viselte tagjainkat, de egy meleg fürdő a Hotel 
Postban s utána egy jó massage annyira helyre hozta 
izmainkat, hogy a hosszas lejövetelnek az izmok meg
merevedésében megnyilatkozni szokott kellemetlen utó
hatását alig éreztük.
Heiligenblufból Gasteinba, a Sonnblickon át.

Julius 19-én, vasárnap, Heiligenblutban pihentünk. 
Jól esett a nyugvás a két napi erős túra után, de más
részt a kis falu bájos fekvése is megérdemli, hogy az 
arra járó turista egy napot töltsön ott s megnézze a 
közeli környéket.

Veröfényes szép nap köszöntött ránk, mikor a 
vendéglő tágas verandáján reggelihez ültünk; de a 
Glockneren akkor is rajt ült a felhőtömeg s ha egy-egy 
gomoly tovább is hömpölygőtt, mindjárt másik jött a 
helyére.

A délelőtt folyamán felkerestük a kis templomot, 
hol egy földalatti üregben Briccius sírját találjuk ke- 
gyeletes kezek virágaitól meghintve, majd a templomot 
övező kis temetőben tettünk sétát, felkeresvén az oly 
korán elhalt Pallavicini őrgrófnak, a kiváló turistának 
nyugvó helyét. Élte virágjában, legszebb férfi erejében 
egy Glockner-mászás alkalmával vesztette életét s most 
ott porlad a kis gránithegy sziklaodujában, közel a 
Glocknerhez, melyet annyira szeretett.

Heiligenbluthoz közel találjuk a Möll-esést, hol a 
folyócska 25—30 méternyire ugrik szikláról-sziklára, 
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miközben szétporló cseppjei szivárvány színekre bontják a’ 
júliusi nap sügarait.

Estefelé egy sétát tettünk az úgynevezett Schuler- 
büchelre, egy a falu közelében emelkedő kis magaslatra, 
honnét elragadó szép kilátás van nemcsak a Glocknerra 
és a Möll-völgyre, hanem északkeletnek föl a Sonnblickre: 
is, melynek hófehér csúcsa élesen ragyogott az ég azúr-: 
ján. Jó távcsövei tisztán láttuk a csúcson épült mene
dékház előtt álldogáló, vagy sétáló alakokat s öröm
teljes érzés töltött el bennünket arra a gondolatra, hogy 
a következő napon régi vágyaink megvalósúlnak s mi is 
felkereshetjük e gyönyörű csúcsot, a Goldberg-gruppe e 
kimagasló ormát.

Július 20-án reggel s/46-kor indultunk meg egy 
Vezetővel a Fleissthal felé. Egy darabig szép fenyvesek 
között visz az út s alpesi karámok lakói mondanak szi
ves üdvözletét, majd elhagyjuk az emberlakta vidéket s 
belemerülünk abba a vad völgybe, hol egykor szorgal
mas aranybányászok gyűjtötték a nemes ércet. Talál
tunk is útközben egy régi bányaépületet, de ennek is 
csak kopár falai meredeznek ma ég felé. Tetejét rég 
elvitte az orkán, egy-egy szarufája ott ágaskodik ugyan 
még; de a szobák mennyezetének nyomát sem találni. 
Ott jár ki és be a szél és eső, a hol akar; menedéket 
nem nyújt az ma már senkinek; úgy áll ott mint az 
elmúlás bús emlékjele.

A völgyben elég rendes út vezet tovább is, csak
hogy az előző esőzések azt több helyen megrongálták, 
sőt a sziklás talajon nagy robajjal alátörő széles hegyi- 
Patak egyik hídját is elvitte az áradat. Fel kellett hát 
mászni a nyugati hegyoldalra, hogy az úgynevezett 
Oamsrückén menjünk tovább; de előbb egy kis pihenőt 
ártottunk a hegy tövében.

Egy sziklatömb az asztal, egy kőlap a szék, zöld 
moha a terítő, sziklák és sudár fenyők képezik a fala
dat, melyekre a tiszta égboltozat von tetőt . . . Vajjon 
kinek van ily királyi étterme ?! S ebben a teremben 
zene is van; a hegyi-patakok mormoló zúgása, a feny- 
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vesek közt elsuhanó szellő gyengéd sóhajtása adja azt. 
Oh szebb ez minden zenei akkordnál s jobban tudjuk 
élvezni, mint a hangverseny termek legklasszikusabb 
hanghullámait! S a fejedelmi lakoma: sonka, szalonna, 
főtt tojás, kenyér s rá a friss forrásvíz ! Ezt az egysze
rűségében is királyi reggelit, csak a hegyek közt ba
rangoló turista tudja igazán megbecsülni, mikor fáradtan 
pihen meg, hogy éhségét csillapítva új erőt gyűjtsön.

Rövid pihenés után, 9 óra felé, elhagytuk a völgy
ben eddig követett utat s megkezdtük a mászást a 
„Zergeháton“. Nem valami jó mulatság biz úttalanul 
bandukolni az egyenetlen köves talajon, hol csak hosz- 
szú turistabotjaink segélyével jutunk előre; de fáradsá
gunk bő jutalmat lelt abban a sok nemes gyopárban, 
melyet utunkban szedhettünk. A nemes virág keresése 
közben észrevétlenül jutunk mindig följebb s már látjuk 
messziről a Seebichlhaust, hol a déli órákat akarjuk el
tölteni; — de hosszú még az út odáig s 1/2 11-et mu- 
tatott az óra, mikor beléptünk a kis házikóba, mely a 
Fleiss-gleccser közelében, teljesen vad vidéken áll s egy 
régi bányatelep maradványa.

20—25 évvel ez előtt élénk élet volt még itt, de 
hogy az aranybányászatot beszüntették, lakatlanná vál
tak az épületek s erre a 2464 m. magasságban épült 
bányaiakra is, a pusztulás szomorú sorsa várt volna, 
ha egy turista-egyesület ki nem bérli s az arra járó 
vándoroknak ezzel a vadonban menedékhelyet nem te
remt. Az egyszerű kis menedékhely elég kényelmet 
nyújt; a földszinten kis étkező, konyha és fekvőhe
lyek, az emeletnek nevezett padláshelyiségban pedig 
egy férfi és egy női hálóhelyiség van összesen 9 
ágygyai.

A menedékház igen szép ponton van építve s az 
onnét feltáruló kilátás egyike a legszebbeknek. Alattunk 
húzódik a Fleiss-völgy és a hasonlónevii gleccser, míg 
körülöttünk 3000 métert meghaladó hegyóriások emelik 
fel hókoronás fejüket. A Goldbergspitze, Rother Mann, 
Sandkopf közvetlen közelben emelkednek, míg a távol-
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ban a Schobergruppe gyönyörű havas lánca vész a fel
legekbe. Északon a Hochnarr emeli borzasztó koronáját, 
keleten pedig a Goldzechkopf sziklapiramisa zárja el a 
Sonnblick felé való kilátást.

A menedékház mellett állnak még a a régi zúzó
malom omladékai; egy lavina tette tönkre pár évvel 
ezelőtt. Ott fekszik most is a malomkerék, melyet nem 
is oly régen még a Zirmsee lefolyó vize hajtott, s ott 
hevernek a kevésbbé értékes malomrészek is átadva az 
enyészetnek. A ház mögött alig pár száz lépésre van a 
kis Zirmsee, egy gyönyörű tengerszem, melyen sokszor 
nyár derekán is úsznak a jégtömbök. A svájci Aletsch- 
gleccser Márjelen tava ez kicsinyben, csakhogy ezt a 
Hochnarr gleccserei és hómezöi táplálják, melyek három 
oldalról veszik körül.

Ebéd után 1/2 l-kor erre vettük utunkat s a tó 
melletti sziklák közt indultunk föl a Goldzech-scharte 
felé. Az út elég meredek s sok helyen hóval van fedve, 
melyen lépcsőket kell vágni, hogy biztos támaszpontokat 
kapjunk. Sziklatalaj és hófoltok váltakoznak utunkban, 
míg feljutunk a 2810 m. magas nyeregre, mely a Gold
zechkopf és Hochnarr közt húzódik.

Emlékeim egyik legszebbike van ahhoz a képhez 
fűződve, mely itt előttünk feltárult, mikor végigtekintet
tünk a hegyvilágon, melynek havas csúcsai és láncai 
amfiteatrumszerüen emelkednek a meddig a szemhatár 
tart. A Schobergruppe terjedelmes láncának folytatása- 
képen ott látják az egész Glockner-csoportot s maga 
a Glocknercsúcs is tisztán ragyogott a napfényben. Az 
adlersruhei Johann-menedékház, mely hosszú ideje volt 
már ködbe burkolva, egész élesen látszott a távcső 
lencséjén; a Pasterze végnyúlványa is kifehérlett a 
hegyek sötét körvonalai közül s feltűnt az eddig eltakart 
Sonnblick is, melyet egész útunkban csak ezen a pon
ton láttunk meg először. Alattunk egyik oldalon a 
Zirmsee zöldszinü tükrében fürdette a Hochnarr jéggel 
borított tar fejét, másik oldalon a Fleiss-völgy elvesző 



— 80 —

mélyében álló fenyveserdők s a köztük ezüst szalagként 
kanyargó hegyipatak tette változatossá a képet.

Mikor beteltünk a táj minden szépségével, (ha 
ugyan be lehet azzal telni!) átléptük a sziklagerincet s 
egy darabig a nyergen lefelé haladva, leereszkedtünk az 
alattunk elterülő Fleiss-gleccser teljesen hóval födött fe
lületére. Most már a csúcson álló Zittelhaus volt a cél. 
A gleccseren kötélre fűztük magunkat s úgy haladtunk 
a vezető mögött azon a véget érni nem akaró hómezőn, 
mely a jégfolyót takarta. Ennek a gleccservándorlásnak 
csak a vége nehéz, mert a Sonnblick kiemelkedő kúpja 
igen meredek s ennek lejtőjén a hóba vágott lépcsőkön 
csakugyan úgy kellett felkúszni, mint egy 20—25 eme
letes felhökarczoló ház véget nem érő lépcsözetein.

Érdekes látványnak voltunk tanúi ezen az úton. 
A Sonnblick és Hochnarr közt elnyúló sziklaél mögött 
mint sűrű füstgomoly hömpölygőit a túloldali Rauris- 
völgyből felszálló köd, melyet az északi szél hajtott, de 
a gerincen átverni nem tudott, mert a dél felöli ellen
áramlat mindig visszanyomta. Ott folyt az erős küzde
lem a két légáramlat közt, mely őrült táncra kény
szerítette a felhötömeget. S ha egy-egy pillanatra győzött 
is az északi szél s a gerincen áttörő párák be is föd
ték a csúcsot és menedékházat, a másik pillanatban 
már szégyenteljesen vonultak vissza a sziklafal mögötti 
védett állásukba. Láttuk azonban, hogy előbb-utóbb 
mégis csak győzni fog észak a dél ellen, azért gyor
sabban lépkedtünk a hómezőn kitűzött kis póznácskák 
mentén, melyek az útirányt jelzik, hogy még tiszta idő
ben érvén el a csúcsot, el ne veszítsük a Sonnblick remek 
panorámáját, ha már a Glockner oly mostohán bánt 
velünk.

Délután 4 óra tájt léptünk a gleccser felületéről 
a csúcs sziklatalajára s pár perc múlva Európa legma
gasabb meteorologiai intézetének épülete előtt állottunk, 
melyhez a menedékház is csatolva van. Alig hogy szo- 
bácskánkban elhelyezkedtünk s száraz ruhákat váltottunk, 
siettünk ki, hogy a 3106 m. magas csúcsról kínálkozó 
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felséges kilátást élvezhessük. Előttünk állt ismét az a 
kép, melyet már a Goldzechscharteról láttunk, de sok
kal jobban kibővítve, mert e 300 méterrel magasabb 
pontról nem zárták el kilátásunkat az alanti hegyek ge
rincei. A ragyogó nap fényes sugaraiban tündökölve 
láttuk a Watzmannt, a Steinerne Meer sziklabástyáját, 
az Ankogel és Glöckner pirámisát, a Schober-gruppe 
teljes havas lánczolatát, a Dachstein komor ormát stb.; 
beletekinthettünk a szomszédos Hochnarr borzasztó sza
kadékéba és jéghasadékaiba, — be a Fleiss-völgy misz
tikus homályába, — csak a Rauris-völgyet — hova 
majdnem függélyesen szakad le vagy 2000 méterre a 
Sonnblick sziklabástyája — födte el elölünk a lenn 
fekvő ködtömeg.

5 óra tájt győzelemre jutott az északi légáramlat 
s átnyomta a felhőt a sziklagerincen. A szürke fátyol 
lassan szétterült a déli oldalon is, befödve a tájképet s 
sűrű fátyolba vonva magát a Zittelhaust is. Eltűnt elö
lünk a varázslatos kép s mi bementünk a csinos kis 
étterembe, hol már 8—10 turista pihent s irta szorgal
masan a . . . . képes levelező-lapokat. íme a próza a 
költészet után! Rövid idő múlva az ablakokon pattogó 
szemcsék tudatták velünk, hogy jégeső hull odakinn, 
melyet később csendes havazás váltott föl.

Az épület másik oldalán a meteorologiai Obser
vatorium megfigyelőjének két szobából álló lakosztálya 
van; egyik a lakó és hálószoba, a másik a hivatalos 
helyiség, hol a műszerek egy része is el van helyezve, 
míg a többi az épület fölött emelkedő toronyban áll. 
Megnéztük a berendezést s elbeszélgettünk az állomás 
vezetőjével (a nép egy értelmesebb fiával), ki napjában 
háromszor eszközli a feljegyzéseket s azokat naponkint 
telefon utján adja le. Ezenkívül minden hónapban egy
szer az összes feljegyzéseket, barometer-állás rajzokat 
stb. le kell küldenie a Kolm-saigurni postahivatalba té- 
len-nyáron egyaránt. Ezt a küldünc szolgálatot egy vele 
lakó társa végzi, a ki az élelmi szerek beszerzéséről is 
gondoskodik.
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A telefon-vezeték sok helyen ott fekszik a hó- és 
jégmezőkön, vagy a sziklatömbökön, csak lejebb a sze- 
lidebb tájak felé vezetik oszlopokon. Persze téli hava
zások alkalmával, mikor hosszú vonalon belepi a veze
téket a hó, keserves munka megkeresni az esetleges 
szakadást. Nehéz élet az ott fenn a 3000 méteren túli 
magasságban, hova minden élelmiszert és italt ember
háton kell szállítani s minden hasáb fát nagy fárad
sággal felvonszolni; pedig sok fa kell, mert télen-nyáron 
fűtenek. Mikor mi fenn voltunk (jul. 20.) akkor is 
— 5" R.-t mutatott a hőmérő s kis szobánk ablaka ugyan
csak jégvirágos volt, mikor másnap felkeltünk. Nyáron 
csak meg vannak valahogy, mert hisz a menedékház 
nyitva van s nap-nap után fordulnak ott meg turisták, 
a kik változatosságot hoznak az egyhangú életbe; de 
ősztől nyárig, mikor csak hárman (ha kutyájukat is 
számítom) laknak ebben az elhagyott magányban, — 
télen, mikor az ilyen magasság dermesztő hidege ellen 
kell védekézniök, mikor kinn süvít a fagyos szél, mely 
ellen hármas ablak óvja a házban lakókat; akkor csak
ugyan rettenetes lehet az ott tartózkodás.

Estefelé újból szétfoszlott a köd s a menedékház
ban időző társaság sietett ki, hogy a nap nyugtának 
pompás látványában gyönyörködjék. Felejthetetlen marad 
ránk nézve az a kép, melyet a Glockner mögé lenyugvó 
égitest nyújtott, s az a bámulatos szinpompa, melybe a 
búcsúzó sugarak vonták a tájat. Ezt megközelítőleg sem 
lehet leírni, s ennél csak a napkelte szebb a Sonnblickon, 
mondják a vezetők. Sajnos ezt nem láthattuk, mert a 
csillagos éjszaka után, téli havazásra ébredtünk.

Reggel idejében indultunk s a kemény havon jár
tuk egy darabig a Fleiss-gleccsert, majd felkapaszkod
tunk a sziklagerincre, mely bennünket a Goldberg- 
gleccsertől elválasztott. Itt nem volt szükség kötélre, 
mert rianásoktól nem kellett tartani. A sziklagerincen 
nehéz volt a lemenetel, mert a frissen esett hó síkossá 
tette a köveket s botjaink segélyével is csak óvatosan 
és vigyázva tehettünk minden lépést, de meg a szél is
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arcunkba verte a hópelyheket, majd mikor lejebb ke
rültünk, az esőcseppeket. Vagy egy órai erős ereszkedő 
után elértük a lakatlan Rojacherhüttét, honnan a Gold- 
berg-gleccser nagy terjedelmű jégmezőjére jutottunk. 
Ez is teljesen hóval volt borítva s így sietve és köny- 
nyen mentünk rajta keresztül, míg elértük a készített 
szerpentin-utakat, melyek régi aranybányák épületei 
mellett meredeken vezettek le a Rauris-völgyben fekvő 
Kolm-Saigurnba (1597 m.), hova d. e. 1/2 11-kor érkez
tünk meg, 1509 métert ereszkedvén le a csúcsról.

A kis község sokat vesztett régi jelentőségéből, 
mióta fenn a hegyekben megszűnt a rendes bányászat 
s ma inkább csak mint turistaállomás és nyári üdülő
hely szerepel, melynek kényelmes vendéglőiben jó ellá
tást talál a turista.

A délelőtti séta után mi is jól éreztük magunkat 
a Tauernhof nevű vendéglő szép éttermében, honnét 
12l-kor borús időben indultunk a Bockhardt-scharténak, 
hogy azon keresztül a gasteini völgybe ereszkedjünk.

Szép és könnyű út, mely hol kisebb fenyveserdő
kön, hol alpesi legelőkön visz keresztül, majd készített 
szerpentineken vezet a gerinc felé. Útunkban az alpesi 
flórának sok érdekes példányát gyűjtöttük csokorba, 
míg elértük a hegynyerget, mely a Seekopf és Sil- 
berpfennig csúcsai közt 2238 méter magas belapulást 
képez.

Vad sziklavilág van ide fönt, de az átjáró mentes 
a hótól s azért nagyon gyakran járják. A tetőről leeresz
kedünk a Kis-Bokhardt-tóhoz, majd ezt megkerülve, 
később a Nagy-Bokhardt-tavat értük el, mely sírna tü
körként nyugszik a hegyek pompás koszorújában. A 
gazdag haltartalmú tó látja el Gasteint a finom piszt
ránggal. A tó alsó végénél délnek kanyarodva */2 óra 
múltán feltűnik mélyen alattunk a gasteini völgy leg
felső terrassza: a Nassfeld s ennek remek hegyfoglalata, 
mely a völgyet teljesen elzárja. A Murauerkopf, Gei- 
selkopf, Schareck, Malnitz Riegl, Kreuz kg. stb. havas 
láncai s jeges csúcsai félkörben fogják át a völgyet, 
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melynek pázsitos fenekén a Mária Valéria menedékház 
gyermekjátéknak látszó épülete áll. (1605 m.) Meredek 
ereszkedön jutottunk le a völgybe s d. u. 4 óra lévén, 
siettünk a vendéglő felé egy kis uzsonára, mert a 8 órai 
erős gyaloglás után a gyomor is megkívánta jogait. 
Amint átléptük a menedékház ajtaját, a homályos fo
lyosón egy hosszú alak rohan a nyakunkba, örömmel 
üdvözölve bennünket. De mekkora volt aztán a mi örö
münk, mikor a váratlan jövevényben Reéh Gyuri bará
tunkat, a M. E. tevékeny igazgatóját ismertük föl, a ki 
Gasteinból egy társasággal tett ide kirándulást. A talál
kozás egy jó baráttal itthon is kedves, de a messze 
idegenben, mikor hosszú időn át tőlünk távol álló em
berekkel érintkezhetünk csak, százszoroson örvendetes. 
Meg is ültük az áldomást ennek a találkozásnak örö
mére s csak egy órai pihenő után indultunk újra tovább. 
Elhagyva a Bokhardt-tó kifolyását képező Schleierfallt,, 
egy óra alatt a regényes fekvésű kis Böckstein köz
ségbe jutottunk, hova a szép Aniaufthal nyílik. Régi is
merősöm e regényes völgy, hisz pár év előtt az Anko- 
gel-csoportban s az Elend-gleccsereken dr. Mócs bará
tommal tett kirándulásunk alkalmával ezen át ereszkedtünk 
le a hegyekről.

Böcksteinon túl kezdődik a boldogult királynénkról 
elnevezett gyönyörű Erzsébet-sétaút, mely Böcksteint az 
egy óra járásnyira fekvő Gastein-fürdővel (1023 méter)! 
összeköti.

Este 7 órakor, 10 órai gyaloglás után, értük el a 
világhírű fürdő-telepet, hol kedves pécsiek társaságá
ban pihentük ki a négy napos hegyi vándorlás fára- i 
dalmait.



Titkári jelentés.

Mélyen tisztelt közgyűlés!

Egyesületünk 13-ik életéve fejeződött be a most 
lefolyt évvel s ennek eredményeiről s a választmány 
tevékenységéről óhajtunk jelen alkalommal a m.t. tag
társak előtt beszámolni.

Gondoskodásunk első sorban a régi alkotásokra 
irányult, mert turista-utjaink jókarban tartását" legfőbb 
feladatunknak ismerjük. így a Kardos-útról a Bertalan- 
sziklai kilátóhoz vezető út egészen újra lett kavicsozva 
s a többieken is jelentékeny tatarozásokat végeztettünk ; 
a sétáló közönség részéről nem is volt e tekintetben 
soha panasz. Régebbi sétaútainkat a folyó évben ujak- 

kal is szaporítottuk; kiépíttettük ugyanis a Frűweisz- 
völgyben vezető útat, kijavíttattuk a Kardos-útról a 
Tettyére vezető útszakaszt és járhatóvá tettük a 
Bárnffay-út tetejéről a lapisi vadászházhoz vezető, eddig 
alig használt gyönyörű árnyas erdei ösvényt.

Felújítottuk több helyen az útjelzéseket is, sőt a 
Bánffay-út tetejéről egyrészt a lapisi vadászházig, más-

részt a lapisi vadászházat a kozári vadászházzal össze
kötő útig új jelzést készíttettünk, miáltal az erdőben 
tájékozatlanok részére egy gyönyörű sétaútat nyitot
tunk meg. Ezen az úton, de a régieken is, több he- 
lyen jelzőtáblákat függesztettünk ki, melyek az útirá

nyon és szinjelzésen kívül a távolságokat kilométerekben 
és órákban is feltüntetik.
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Mindazoknak a kik erdei sétáik alkalmával biztos 
útmutatást óhajtanak, a legmelegebben ajánljuk a M. E. 
1904. évi naptárát, mely a kirándulások ismertetésén 
kivitt az összes jelzések színes táblázatát tartalmazza, 
s a melyet a tagtársak a pénztárosnál vagy az egyl. 
szolgánál 50 fillér kedvezményes áron szerezhet
nek be.

Teljesen újra jeleztettük a püspöki erdőségeket 
is; ezek a jelzések Wenk Ferencz főerdész úr felügye
lete alatt készültek s a legmesszebb menő igényeknek 
is meg fognak felelni, különösen ha tavaszszal a magya
rázó-táblák is el lesznek az erdő minden részén he
lyezve. Nem mulaszthatjuk el e helyen Wenk Ferencz 
tagtársunknak az egyesület háláját kifejezni azért az 
odaadásért és jóindulatért, melylyel ügyünket és ki
ránduló tagtársainkat jó tanácsaival támogatja s kér
jük, hogy mindenkor tanúsított szíves barátságát egye
sületünktől ezután se vonja meg.

A Kantavári forrásnál egy menedékházat építet
tünk, hogy arra a vidékre kiránduló tagtársaink me
nedékhelyet találjanak, ha hosszabb sétáik közben netán 
rossz idő érné őket. A kiránduló társaságok azóta 
nagyobb számban keresik föl Kantavár regényes vidé
két, mely meg is érdemli, hogy minél többen ismerjék 
meg erdőségeink ez elrejtett szép pontját. — A kis 
menedékház létesítésénél szíves támogatásban részesí
tett bennünket Suha Rezső erdőmester úr, a ki más 
irányban is kimutatta jóakaratát egyesületünkkel szem
ben, a miért neki őszinte köszönetünket fejezzük ki.

Egy nagy munkának alapkövét is az elmúlt év
ben tettük le; ez a Tettye rendezés kérdése, mely most 
a komoly megvalósulás stádiumába jutott. Egyesületünk 
tevékeny és fáradhatatlan új igazgatójáé az oroszlán
rész a végzett munkából és az elért anyagi eredmény
ből. A megindult mozgalom eddigi lefolyását a követ
kezőkben ismertetjük: Zsolnay Miklós és Reéh György 
tagtársaink Libits Adolf úr. ő méltóságával, József kin 
herceg Ő Fensége jószágkormányzójával történt ma-
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gánbeszélgetés alkalmával a 'Pettye szabályozásának 
kérdését is felvetették. A kormányzó úr — ki jól is
meri a regényes fensikot— kilátásba helyezte, hogy a 
szabályozási tervek elkészítésére, a Fenség beleegye
zésevei, az ily munkákban már járatos udvari főker
tészt le fogja Pécsre küldeni. E beszélgetés eredménye- 
képen egyesületünk hivatalosan fordult a kormányzó 
úrhoz, a ki készséggel tett eleget az egyesület kérésé
nek s válaszában tudomásunkra hozta, hogy Hatos 
János udvari főkertész úr, kit a tervek elkészítésével 
is megbízott, Pécsre fog érkezni.

A kormányzó úr kiküldöttje két alkalommal is 
járt ez ügyben nálunk s a város mérnöki hivatala ál
tal rendelkezésünkre bocsájtott helyszinrajzok alapján 
s a terepnek tanulmányozása után a szabályozás ter
veinek elkészítését magára vállalta s reméljük hogy 
rövid idő alatt azokat hozzánk is fogja juttatni.

Mennyire fognak rúgni a 'Pettye végleges rende
zésének költségei, arról ma még hozzávetőlegesen sem 
nyilatkozhatunk; de bizonyára jelentékenyek lesznek 
azok, hisz itt nem szabad félmunkát végezni. Hogy e 
nagy feladatot az egyesület saját erejéből meg nem 
oldhatja, az természetes; ez lekötné minden erejét, s 
hosszú időre, tán évtizedekre megbénítaná másoldalú 
tevékenységét. Ennek a munkának tovább folytatása 
és befejezése a város közönségét illeti. Mi megindítot
tuk a mozgalmat, felkeltettük a lakosság érdeklődését 
és rokonszenvét az eszme iránt s azonkívül a Tettyén 
rendezett ünnepélyek jövedelmeképen 312186 koronát 
gyümölcsöztetünk egyik pénzintézetnél a munkálatok 
megkezdésére.

Hogy alapot teremthessünk a nagy munkára, 
egyesületünk igazgatója 1903 junius 7-én, junius 11-én 
és szeptember 20-án a 'Pettyén nagyobbszabású nép
ünnepélyeket rendezett s bár ezek a kedvezőtlen idő
járás miatt nem is sikerültek úgy, mint azt reméltük, 
mégis 3000 koronán felüli tiszta jövedelmet hoztak a 
kitűzött célra. Ehhez az összeghez kell még számíta-
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nunk az állandó villamvilágitás felvezetésének 750 ko
ronát kitevő költségeit is; a népünnepélyek sikere ér
dekében ezt az áldozatot is meghoztuk, mert a'Pettye 
szépsége este csak is az ívlámpák vakító fényénél ér
vényesül egész teljességében. A vezeték jelenleg az 
egyesület tulajdonát képezi, de a 'Pettye rendezésével 
azt bizonyára átveszi a város közönsége s így az 
egyesület által előlegezett összeg vissza fog térülni s 
azt vagy az egyesület céljaira, vagy a Tettye rende
zésre fordítjuk, a mint a körülmények majd magukkal 
hozzák.

Nem mulaszthatjuk el jelen alkalommal hálás 
köszönetünket kifejezni mindazokkal szemben, a kik 
az ünnepélj' sikerét előmozdították. Első helyen em
lékezünk meg az ünnepély védnökeiről, kik nemcsak 
hogy a siker érdekében fáradoztak, de adományaikkal 
a jövedelmet jelentékenyen gyarapították is. Az ünne
pély védnökségét városunk és a környék következő 
előkelőségei voltak szívesek elvállalni : dr. Fejérváry 
Imre báró, Biedermann Rezső báró, Brázay Kálmán, 
Egry Béla dr., jánosi Engel Gyula, Erreth János, Erreth 
Lajos dr., Kindl József, Kiss Emil dr., Koszits Kamii, 
Majorossy Imre, Stajevits János, Straka Ferencz, Szaut- 
ter Gusztáv és Zsolnay Miklós.

A nyári ünnepély sikeréhez közreműködésükkel 
hozzájárultak: a jótékony nőegylet és izraelita nőegj'let 
hölgyei, a Pécsi Dalárda, a Polgári Daloskor, a pécs- 
városi-, bányatelepi- és Zsolnaygyári tűzoltóság, vala
mint az összes rendezők, élükön Reéh György egyl. 
igazgatóval és a „Tettye“ ez. alkalmi lap munkatársai, 
kiknek ez úton is hálás köszönetét mondunk.

A megtartott ünnepélyek tiszta jövedelme így 
oszlik meg: készpénzben 312186 kor., beszerzett kész
let 821 54 kor., összesen 3943.40 kor., mely összeghez 
a következők járultak felülfizetésekkel: Biederman Rezső 
báró, Schmidegg Károly grófné 200—200 kor., Erreth 
János, Erreth Lajos dr., Fejérváry Imre báró, Hirsch: 
féld Sámuel, Fürst-Reeh Hermin, Szautter Gusztáv,
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Villamos-Társulat, Zsolnay Miklós 100—100 kor. 
Engel Gyula, Pintér-Erreth Matild, Scholz Gyula 50—50 
korona, Kindl József, Kiss Emil dr., 40 — 40 kor, 
Straka Ferencz 30 korona, Egry Béla dr. 25 kor., 
Balogh Károly, Baranyai Béla, Buday Béla, Fedák Sári, 
Füchsl Arnold, Hamedli Gyula, Jellasich Károly dr. 
Khuen Héderváry Károly grófné, Krászönyi Ferencz, 
Resch János, Roth Miksa, Stajevits János 20—20 kor., 
Kirchner Herman 15 kor., Áronffy Szilvike, Dis- 
cretio, Engeszer Miklós, özv. Hölzl Terézia, Kindl 
Ferencz, ifj. Kindl József, Mende Lajos dr., N. N. 
Schlauch Imre, özv. Wiezner Rajmárné, 10 —10 kor. 
Tormay Károly, 6 kor., Asztalos Nándor, Dollinger 
András, Eisner Dóczi, Krausze Ignácz, Mándi Samu, 
Szuly János, özv. Tausz Vilmosné, Vojnich István báró 
5—5 kor., Erreth kálmán 4 80 kor. Buzagics Hugó, 
Deutsch Béla, Kammerer Ferencz, Mócs Szaniszló dr., 
Sztankovánszky János 4—4 kor.,Majorossy Imre2.80kor., 
Báthor Elemér, Blau Adolf dr., Dr. Bodó Aladár, Döb- 
rössy Alajos, Höffler János, ifj. Khuen-Héderváry Ká
roly gróf, ifj. Krausz Béni, N. N., Pázsitzky József, 
Perczel Aurél dr., Pap József, Széchényi Géza gróf, 
Szombathelyi János dr., T. D., Varga Dániel, Vörös 
Nándor dr., Zelmsz Gyula 2—2 kor., Bubreg Nándor 
1.60., Buzássy Ábel, Resch János, Sipőcz Istvánná 
1.40—1.40 kor., Hamerli Imréné, SzigethiEde 1.20—1.20 
kor., Ivánkovics Istvánná, özv. Kund Béláné, N. N. Wag
ner Adolf 1— 1 kor., Zdrahál Ferencz 80 fi'l., Dobszay 
Antal 60 fi'l. N. N. 40 fill. és három N. N. 20—20 fillér.

Fogadják a nemesszívű adakozók a szép cél 
érdekében hozott áldozatukért a közgyűlés hálás kö
szönetét.

A Tettye-ünnepélylyel kapcsolatosan örömmel 
említjük fel azt a magas kitüntetést, mely az egyesü
letet József kir. herceg Ő Fensége részéről érte. ő Fen
sége ugyanis junius 19-én Pécsett léte alkalmával, bár 
küldöttségeket egyáltalában nem fogadott, hadsegédje 
útján értesítette a város polgármesterét, hogy a M.E.-et



— 90 — 

fogadni óhajtja. A fenséges Úr előtt tisztelgő küldött
ség tagjai voltak: Balogh Károly alelnök, Reéh György 
igazgató és Kiss József titkár, a kikhez Majorossy Imre 
kir. tanácsos, polgármester csatlakozott. A küldöttséget 
vezető alelnök szép szavakban fejezte ki az egyesület 
köszönetét a kir. hercegnek, a ki oly élénk figyelem
mel és érdeklődéssel kíséri az egyesület működését, 
különösen a „Tetlye“ rendezését illetőleg, úgy hogy 
szakértő főkertészét is leküldötte, sőt a tervek elkészí
tésével megbízta. Egyben átnyújtotta a „Tettye“ lap 
egy selyembe kötött díszpéldányát is.

Ő Fensége leereszkedő nyájassággal válaszolt a 
küldöttségnek s biztosította az egyesületet arról, hogy 
továbbra is élénk figyelemmel fogja kisérni működését 
s örömét fejezte ki afölött, hogy a M. E. a Tettye 
rendezését is felvette programmjába. Evekkel ezelőtt 
maga is megtekintette e szép helyet s azt alkalmasnak 
találta parkírozásra: „Ha jövőre Pécsre jövök, megte~ 
kintem újból a Tettyét, hogy megnézzem mit csináltak 
s mint kontárkertész magam is útbaigazítást adjak“, 
mondta barátságosan Ő Fensége, ki ezután kegyesen 
búcsúzott el a küldöttségtől.

Ő Fenségének ez a szeretetteljes érdeklődése kö
telességünkké teszi a Tettye-rendezés kérdésének mi
hamar való megoldását, de sürgős feladatává tesz' 
elsősorban a város hatóságának, hogy bennünket e 
feladat megvalósításában a legmesszebbmenő anyagi tá
mogatásban részesítsen, mert erőnket a feladat vég
rehajtása messze túlhaladja. Az egyesület legfeljebb 
végrehajtója lehet az elkészítendő terveknek, de aZ 
anyagi áldozatot a város közönségének kell meghoz
nia. Mi szívesen működünk közre s mint eddigi mun
kánk tanúsítja az anyagiak előteremtéséhez is hozzá
járulunk, de a teljes megoldást egyesületünk el nen' 
vállalhatja.

A milyen örömet szerzett az egyesület minden 
tagjának a fenséges Úr kitüntetése, épen olyan fájdal
masan érintett minden egyest az a megmérhetetle"
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csapás, mely a fenséges családot drága gyermekük el
vesztésével a közelmúltban érte. Ebben a tájdalomban 
osztozott az ország minden lakója, de tán senki sem 
vett igazabb szívvel részt a mély gyászban, mint mi, 
s az egyesület érzelmeinek vagyunk tolmácsai, mikor 
e nagy veszteség fölötti fájdalmunk kifejezését jegy
zőkönyvünkbe iktatjuk. Adjon Isten a tenséges szü
lőknek erőt e csapás elviselésére s vigasztalja őket az 
a részvét, mely minden magyar szívben felébredt s az 
a szeretet, melylyel a nemzet apraja és nagyja a fen
séges családot körülveszi.

*
* *Ezek után áttérünk további beszámolónkra.

A M. E. által felállítandó meteorologiai pavillonra 
a folyó évben a következő tagtársak küldtek adomá
nyokat amiért hálás köszönetet mondunk: Szautter 
Gusztáv 50 kor., Walter Antal 50 kor., özv. Wiesner 
Rajmárné 30 kor., Matyassovszky Jakab 20 kor., Gianone 
Virgil, Fürst-Reeh Hermin, Tichy Aladár, Pécsi Tej
csarnok 10 — 10 kor. Piatsek Virgil 4 kor., Dr. Révai 
Sándor 3 kor., Asztalos Nándor, Dér Sándor, Károlyi 
Sándor, Lajos Ferencz Lumniczer Béla, Pázsitzky József, 
Porgesz Béla és Raichl Károly 2—2 koronát, mely 
adományok a m. évben kimutatott 514 koronát 727 
koronára növelik, mihez még az időközi kamatok já
rulnak. Sajnos, hogy ez az összeg még nem elég egy 
a célnak megfelelő és a városhoz méltó időjelző-há
zacska felállítására s azért újból kérjük tagtársainkat r 
szíveskedjenek adományaikkal és jó ismerőseik köré
ben történő gyűjtéssel alapunkat növelni, hogy minél 
előbb megvalósíthassuk e szép tervet.

Egyesületünk támogatói között első sorban kell 
megemlékeznünk Pécs szab. kir. város közönségéről, 
mely az elmúlt évben ismét 1000 koronával segélyezte 
egyesületünk pénztárát. Hálával és köszönettel adó
zunk a város közönségének e nagylelkű adományért, 
melylyel bennünket anyagi erőben gyarapítva, nagy fel
adataink megoldásában hathatóan támogattak.
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Egyesületünk céljainak előmozdítására a „Pécsi 
Takarékpénztár“ a f évben is 200 koronát küldött át 
hozzánk ; bold, Hetyey Sámuel püspök szinte 200 ko
ronával gyarapította pénztárunkat, míg a Frűweisz- 
völgyi út építésének költségeihez Dr. Fürst Győző 40 
kor. és Kremling Károly 20 koronát adományoztak. 
Fogadják a nemeslelkü adakozók hálás köszönetünket! 
Köszönetét mondunk e helyütt a „Vasárnapi Újság“ 
t. szerkesztőségének, a Magyar Turista-Egyesületnek 
és a m. k. államvasutak menetjegy irodájának a jelen 
évkönyvünket díszítő képek kliséinek szives átenge
déséért.

Egyesületünk jóakarói között kiváló helyet fog
lalnak el a helyi lapok, melyek érdekeinket mindig a 
legmelegebben istápolták s egy alkalmat sem mulasz
tottak el, hogy a M. E. ügyét szeretetteljesen támogas
sák. A Pécsi Napló turista-rovata időszakonként meg
ismertette tagtársainkkal a hazai és külföldi turista
mozgalmakat is. Fogadják a sajtó munkásai nemes 
ügyünk rokonszenves támogatásáért igaz köszönetünket.

Hálával említjük fel itt a helybeti kiadó cégek 
azon készséget is, melylyel a kiadásukban megjelent 
helyi vonatkozású képes levelező-lapok 1 — 1 példányát 
egyesületünk gyűjteménye részére átengedni szívesek 
voltak.

Könyvtárunk a folyó évben a következő művek
kel szaporodott : Turisták Lapja (1903.). Turista-Köz
löny (1903. évf.), Erdély (1903.), a M. K. E. évkönyve 
(1903.), Mittheilungen des D. u. Ö. A. (1903), Zeit
schrift des D u. ö. A. (1903), Deutsche Alpenzeitung 
(1903.), Alpine Majesteten (3 kötet), Romhányi Sán
dor: Kárpáti tájak, Romhányi Sándor: Gömörme- 
gyei képek, Romhányi Sandor: Kárpátalji-völgyek, 
Vértesi Károly: Az Alpesek között, Vértesi K.: Keleti 
ég alatt, (Egyptom, Palesztina). Vértesi, K.: Utiképek 
Olaszországból, Vértesi: Több országból, Vértesi: Kon
stantinápoly, Vértesi K: Boszniából, Vértesi K.: Három 
főváros.
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Értesítjük tagtársainkat, hogy a választmány ha
tározata folytán az egyesület által ezelőtt 10 évvel 
kiadott Vezető könyv még meglevő példányait, a míg 
a készlet tart, a tagok közt ingyen ki fogjuk osztani: 
A kik a könyvre igényt tartanak, szíveskedjenek ez 
Ügyben a titkárhoz fordulni.

Egyesületünkbe a f. évben 103 uj tag lépett be és pe
dig 1 örökös, 2 alapító és 100 rendes; kilépett, illetőleg el
távozott 57, meghalt 7, s így a szaporulat 38. Kérjük 
t. tagtársainkat, hogy a jelentéshez csatolt gyűjtőív 
felhasználásával tagokat gyűjteni szíveskedjenek, mert 
a tagok számának szaporodásával anyagi erőnk gya
rapodván, nagyobb munkásság kilejtésére leszünk ké
pesek.

A múlt közgyűlésen jelentést tettünk a m. t. tag
társaknak arról a körülményről, hogy az egyesület 
egyik volt tisztviselője által megrendelt, de a választ
mány és rendkívüli közgyűlés által el nem vállalt 
munkákért, egy helybeli iparos pert indított ellenünk. 
A per, a pécsi kir. törvényszék jogerős itélétével nem 
rég nyert befejezést s jelenthetjük, hogy az Íté
let csakis a Kardos-uton végzett s a rendkívüli 
közgyűlés által is elfogadott munkákban, valamint a 
Kakuk-csárdához szállított asztalok és padok költségei
ben marasztalta az egyesületet, ellenben az ernyő és kor
látok megfizetése alól az egyesületet felmentette.

Jelentjünk egyúttal azt is, hogy a m. rendes 
közgyűlésen megválasztott tiszteletbeli tagoknak meg
bízatásunkhoz képest a díszesen kiállított tagsági ok
leveleket átadtuk s örömmel számolunk be arról, hogy 
ok a kitüntetést szívesen fogadták s egyesületünk iránt 
való meleg érdeklődésüknek és rokonszenvüknek új
ból kifejezést adtak azon Ígérettel, hogy szíves jóaka- 
ratukat és támogatásukat a M. E. részére a jövőben is 
meg fogják őrizni.

Fájdalommal keli azonban jelentést tennünk arról 
a súlyos veszteségről, mely egyesületünket egyik tisz
teletbeli tagjának, Hetyey Sámuel püspöknek elhuny- 
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iával érte. Mint a szép természet igaz barátja nagy 
érdeklődéssel és figyelemmel kisérte munkásságunkat 
s mikor látta, mit tett az egyesület már eddig is a vá
rosi lakosság jólétéért: belépett az örökös tagok sorába. 
Igaz, lelkes barátja volt a M. E.-nek, mert ennek mun
káját áldásosnak tartotta s a mit mi teszünk lassanként 
és kicsinyben, azt ő fejedelmi bőkezűséggel megtette 
Püspök-Szt.-Lászlón, a hol — ha a korai halál sírba 
nem dönti — egy paradicsomot teremtett volna a 
Zengő tövében elrejtett bájos völgykatlanban. Nagy a 
mi fájdalmunk, hogy elvesztettük lelkes társunkat, aki 
maga is turistáskodott: bejárta terjedelmas erdőségei
nek változatos szép részleteit s csak akkor volt igazán 
boldog és nyugodt, ha kinn lehetett Szt.-Lászlón vagy 
a kastélyt övező erdőségekben, hol a néma csend ma
gasztos fensége érlelte meg lelkében azokat a nagy 
terveket, melyeknek megvalósítása nevét örök időkre 
emlékezetessé tette. Jelentésünk keretében nem részle
tezhetjük az ő nagy alkotásait; érdemeit arra hivatot- 
tabbak fogják méltatni; mi csak a hála egy szerény 
virágát tesszük évkönyvünk lapjain a megsiratott drága 
halott sirhalmára. Nyugodjék békében s ha csillaghoná
ból letekint annyira szeretett székvárosára: lássa azt 
boldognak, lássa azt nagynak, a mint óhajotta!

Tagtársaink közül elvesztettük még: Dr. Bokor 
Dezsőt, Giinsberger Józsefet, Hamerli Istvánt, dr. Hölb- 
ling Miksát, dr. Pápé Dénest, Ribay Antalt, Schmidegg 
Károly grófnét és dr. Szekrényessy Ferenczet.

Áldás legyen emlékükön!
A magyar turista-ügyet is érzékeny csapás érte 

Radnóti Dezsőnek, az Erdélyi Kárpát-Egyesület buzgó 
főtitkárának ifjú korában történt elhunytéval. A meg
boldogult egyesületünk iránt mindig kiváló jó akaratot 
tanúsított s pár év előtt lenn járt kiránduló társaságunknak 
a legelőzékenyebben nyújtott segédkezet, sőt Kolozsvá
rott és vidékén maga vitte a kalauz szerepét. Egye
sületünk igaz részvétét fejezi ki a korán elhunyt tu
rista-társ halála fölött.



— 95 —

M. T. K.  Ezekben számot adván az elmúlt év 
Eseményeiről, hű képet adtunk egyúttal kifejtett mun
kásságunkról is. Az Önök feladata bírálatot gyakorolni 
a fölött, vájjon megfeleltünk-e a belénk helyezett bi
zalomnak? Legyen az Önök bírálata szigorú, de igaz
ságos ; mérlegeljék a körülményeket, tekintsék a gyak- 
ran útunkba gördülő akadályokat és nehézségeket s 
mindent összevetve mondjanak véleményt tevékenysé
günkről. Mi az Önök bírálatát nyugodtan várjuk, mert 
a lelkűnkben fakadó meggyőződés azt súgja nekünk, 
hogy jó úton jártunk, azt mondja, hogy mindig csak 
egyesületünk érdekeit tartottuk szem előtt s ennek 
minden más tekintetet alárendeltünk. Mi aM. E.-et nagy- 
nak, erősnek és tevékenynek akarjuk látni; erre tö
rekszünk, ezt tartjuk első feladatunknak. Helyesen-e? 
Önök fogják megmondani.

Kérjük jelentésünk tudomásul vételét !



bevétel.A Mecsek-Eqyesület pénztár^

I. Tagsági dijak:
791 rendes tag után á K. 4 . . .

1 „ „ „ „ K. 10 . . .
37 vidéki „ „ „ K. 4 . . .

2 hátralékos tag után á K. 4 . .
1 alapító tag után á K. 20 . . .

3164
10

148
8

20

II 
1 . 

.1 l| 3350
II. Adományok, kamatok:

Pécs szab. kír. város segélye . . . 1000 —
Pécsi Takarékpénztár adománya . . 200 —
Megyés püspök ő mélt. ., . . 200 —
Dr.Berger Lajos ur (Dárda) adománya 8 7()
Dr. Fürst Győző ur adománya . . 40 —
Kremling Károly „ „ . . ■ 20 —
Betétek utáni 4"/o kamat .... 75 80 1544 50

II. kiadványok :
Eladott térképekért........................ 17 28

„ vezetőkönyvekért .... 10 35
„ levelezőlapokért................... 285 50 313 13

IV. különféle bevételek:
Eladott borból befolyt . . . . . 384 12 384 12
Egyenleg 1903. január 1. . . . . 938 74

653049

Különféle alapok:
Örökös tagsági alap 1904. január 1-én . K. 900.—
Tettye rendezési „ „ „ 1-én . K. 3188.53
Meteorologiai pavillon alap............................ K. 747.11



kimutatása 1903-ik évről. kiadás.

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

400
480

1 40
108

08
80 1035 54

II. Építés és javítási költségek:
Útjelzések és táblák........................ 10851
Útépítés és tatarozások................... 180180 349 31

III. Leltári tárgyak beszerzése:
1. Könyvek, folyóiratok................... 107 27
2. a) Kanta vári menedékház építése. 1 14140

b) Kleber ácsnak famunkálatokért 638—
c) Különféle beruházások . . . 8050 940 23

IV. Különfele kiadások:
Évkönyv nyomtatása 1902. évi K. 100,

1903. évi K. 288.25 ........................ 388 25
Tagdíjak egyesületekbe................... 35 — i
Térképkö őrzése............................. 4 75
Beváltott váltó................................. 1150 35
Italmérési engedély........................ 19 —
Pavillon biztosítása (Kardos-út) . . 19 90
Apróbb számlák............................ 373 10
Vásárolt borért és kezelési költségek 207 821
Levelezőlapokra kiadás................... 200 82
Szolga jutalma................................. 00 —
Kifizetett előleg.................................. 40 —
Választmányi határozat folytán örökös

tag. alapra...................................... 400 —
Örökös tag. alapra évi rendes hozzá-

járulás ........................................... 1OO1 -•1 3070 99
Egyenleg............................. .... ■ M I 134 42

1 0530 49

Pécs, 1903 évi deczember hó 31.
A számadást helyesnek találta a számvizsgáló bizottság.

Fekete Mihály. Kohárits N. János.
Szigriszt Lajos.



Kantavári m
enedékház.



A MECSEK-EGYESÜLET

Tisztikara és tagjainak névsora
1904 évben.

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

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

Alelnokok:
Balogh Károly, kin táblai tanácselnök és Walter Antal, pápai 

praelatus.
Igazgató: Titkár:

Reéh György, városi tanácsos.

Pénztáros:
Kiss Ernő pénzintézeti tiszt
viselő. (Ik.ranyamegy. Hitelint.)

Kiss József,' főreáliskolai tanár. 
(Pécs, Arany János-u. 3.)

Mérnök:
Károlyi Sándor, kultúrmérnök.

Bocz Alajos, kir. tábl. biró,
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. erdőmest., 
Halász Géza áll. erdőfelügy., 
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,

Választmány:
Klekner Alajos, p. t. titkár.
Kovácsfty Kálmán, áll. fő

mérnök,
Koszits Kamill, Baranyavár- 

megye alispánja,
Lenkei Lajos, lapszerkesztő, 
Majorossy Imre, Pécs sz. kir. 

város polgármestere, kir.tan.
Matyassovszky 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,
Németh Béla, ügyvéd,
Németh Gyula, ügyvéd,
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Oberhammer Antal, városi 
tanácsos,

Opris Péter, posta és távírda 
igazgató

Pintér Ferencz, városi taná
csos,

Pleininger Ferencz, ügyvéd, 
Shapringer Gusztáv, bankár, 
Sey László, ny. megyei árva

széki elnök, kir. tanácsos,
Stern Károly, ügyvéd,

Suha Rezső, városi erdő
mester,

Szeifritz István, pápai praeh
Szigriszt Lajos, magánhiva- 

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

mester,
Wurster József, kanonok,
Zalay Mihály, fogyni tanár
Zsolnay Imre, bútorkereskedő

Tiszteletbeli tagok:
Dr. Fejérváry Imre, báró,

Hetyey Sámuel. Vaszary Gyula.

Örökös tagok:
Baranya vmegye közöns. 
Bánffay Simon (meghalt) 
Brázay Kálmán (Bpest) 
Cackovic Milivoj(Temesv.)

5 Dr. Dulánszky N. (megh.) 
Förster Béla (meghalt) 
Hetyey Sámuel (meghalt) 
Ivánkovlts István (megh.) 
Kardos Kálmán

10 Nemzeti Casino
Gr. Pallavicini Majláth Etel

Országh Lajos (Kistelek) 
Pécs szab. kir. v. közönsége 
Pécsi Takarékpénztár 

15 Schapringer Gusztáv .
Schapringer Mór (megl’-l 
Schönherr Mihály (megl'-í 
Dr, Schwarcz Frigy (rnegl’-' 
Stern Károly

20 Szauter Gusztáv
Szigriszt Lajos
Walter Antal

Alapító tagok:
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

20

Glatt Ignácz 
Hinka László
Höffler Jakab
Höffler N. János 
Dr. Käufer Mór
Kindl József 
Dr. Kiss Em 
Dr. Koharits 
Koszits Kamill

íil, (Dárda) . 
Károly (megW

Krasznay Mihály 
Dr. Krasznay Miklós 
Krausz Béni ,
Lechner Gyula (meghal 
Littke József (meghalt)

25
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30

35

40

5

10

15

Dr. Mende Lajos 
Mende Lajosné 
Nagy Jenő 
Dr. Nick Alajos 
Dr. Pauncz Lipót 
Pintér József (meghalt) 
Póth Vilmos 
Pozsgay József 
Reéh György 
Rothmüller Károly (megh.) 
Dr. Schaurek Bódog 
Gr. SchmideggK.-né(mgh) 
Siskovich Tamás (megh.) 
Skála Venczel

Rendes
Abaligeten :

Rák Imre

Bányatelepen :
Gebhardt István 
Dr. Harmos Árpád 
Heindl Géza 
Hesz János 
Hippmann Géza 
Kristóf József 
Dr. Mayer Lajos 
Schmidt Boldizsár 
Zdrahál Ferencz

Baranya-Baánban : 
Dr. Silberfreund Lipót

Bodonyban:
Dr. Vörös Nándor

Budapesten :
Dr. Békeffy Rémig

Dárdán .
Bihary Benő 
Klatisz Endre

Spitzer Lajos
Stirling István (Bécs)

45 Strasser Henrik (Nosztány)
Szeifritz István
Szily László
Szláby Ferencz (meghalt)
Szuly János

50 Vaszary Gyula
Wiesner Rájmár (megh.) 
Zsinkó István (meghalt) 
Zsolnay Imre
Zsolnay Miklós

55 Zsolnay Vilmos (meghalt).

tagok:
Görösgalon :

Nádassy Kálmán

Kátoly pusztán :
Czirer József

Kolozsvárt :
Dr. Lukács Adolf 
Spies Viktor

Pécsett:
20 Amtmann Károly 

Andretzky József 
Angyal Pál 
Ifj. Angyal Pál 
Antoni Gusztáv

25 Dr. Apor Lipót 
Arady Géza 
Arnhold Nándor 
Auber Gyula 
Auguszt Ferencz

30 Aulich József 
Asztalos Győző 
Asztalos József 
Asztalos Nándor 
Ábrahám István

35 Dr. Áronffy Rókus 
Árpád Gyula
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Babics Sándor 
Dr. Bahula József 
Balta Béla

40 Barber Herman
Bary István 
Bartosságh Józsa 
Bauer Zoltán
Baumann Emil

45 Báter János 
Beck Gyula 
Bencze Bálintné 
Bencze Sándor 
Benczenleitner Sándor

50 Benczeníeitner József 
Benedek László 
Benyovszky Manó 
Berczely István 
Berecz József

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

60 Bitter Illés 
Blancz József 
Blaskovics István 
Dr. Blau Adolf 
Blauhorn Izidor

65 özv. Blauhorn Mihályné 
Bócz Alajos 
Dr. Bodó Aladár 
Bokor Ede 
Dr. Bokor Emil

70 Bokross Zoltán 
Dr. Bors Emil 
Borsy Jenő 
Bőbel Ferencz 
Böck Béla

75 Bőhm Jenő 
Bőhm Manó
Börötzffy Károly 
Börzsöny Károly 
Bözsöny Mihály

80 Brauer József 
Braun Ármin 
özv. Braun Gáborné

Breining Leontin 
Dr. Breuer József

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

90 Budai Sándor 
Burgics Nándor 
Butti József 
Buzássy Ábel 
Dr. Csánk Dezső

95 Dr. Cholnoky Ferencz 
Csarsch Jenő 
Csery István 
Cséfay Flórián 
Cselenkó János

100 Csigó János
Csigó Kálmán 
Csincsák Béla 
Csukás Zoltán 
Csorda Henrik

105 Cstirgay Béla 
Csernahorszky József 
Dr. Czirer Elek 
Czirer József 
Czury József

110 Czvetkovics Gyula  
özv. Czvetkovics Józsefné 
Czvingler Ferencz 
Daempf Ede 
Danitz Juliska

115 Dr. Darányi Ferencz 
Darázs Sándor 
Dr. Daróczy Aladár 
Dr. Daróczy Aladárné 
Deák János

120 Dekleva Dénes 
Dekleva Ignácz 
Dekleva Ferencz 
Deutsch Ádám 
Dr. Deutsch Antal

125 Deutsch Béla
Dr. Deutsch Frigyes 
Deutsch Kornél
Dr. Deutsch Zsigmonu
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Dénes Iván
13<) Dér Sándor 

Dillmann Antal 
Diemár Ernő 
Dinesz György 
Dobó Sándor

135 Dobra Imre 
Dobrozsemszky Mátyás 
Dr. Dobszay Antal 
Dobszay Antal 
Dobszay István

140 Dr. Doktor Sándor 
Dollinger András 
Dómján Izidor 
Dorner János 
Doroszlay Lajos

145 Dorsán Sándor 
Dorsán Sándorné 
Döbrőssy Alajos 
Döry István 
Drasenovits Jenő

150 Duka Achill 
Eger Zsigmond 
Dr. Egry Béla 
Dr. Egry Bélánc 
Egry József

155 Ehnn Emília 
Ehrenfest Miháiy 
Eibach Emil 
Eisenhuth Antal 
Eizer János

160 Eizer Jánosné
Előd Armin 
J. Engel Gyula 
Engel Jenő 
Engel Mihály

165 Engert Fcrencz 
Engeszer Miklós 
Engler Kálmán 
Eötvös Gusztáv 
Eötvös Jenő

170 Fabriczy Elek 
Farkas Tihamér 
Fehér Béla 
Fehér Domonkos 
Fehér Fcrencz

175 Br. Fejérváry Imre 
Br. Fejérváry Imréné 
Fekete József 
Fekete Mihály 
Fektér Ferencz 

iso Dr. Felber Artur 
Fenrich Lajos 
Fenyőssy Zoltán 
özv. Ferenczy Istvánná 
Dr. Ferenczy László

185 Feszti Lehel 
Feszti Nándor 
Feszti Rajmár 
Filipovits József 
Fischer Béla

190 Fischer Ferencz 
Fleischhammer Jenő 
Fodor Ernő 
Dr. Fodor Ignácz 
Fodor Mór

195 Dr. Folly Gyula 
Forgon Lajos 
Forray Valér 
Földváry Mihály 
Forster Eliz

2oo Förster Jenő 
Frank Sándor 
Frei Tivadar 
Freiszt Bódog 
Friedmann Izidor

205 Friedmann Jenő 
Fuchs Ádám 
Füchsl Arnold 
Füchsl Gizella 
Fülöp Mór

210 Dr. Fürst Győző 
ifj. Fürst Gyula 
Fürst Gyula 
Fürst Reell Hermin 
Fürst Lipó t

215 Dr. Gál Jenő 
Gaiger Dezső 
Gallovits János 
özv. Ganter Ferenczné 
Gebauer Antal
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220 Gebhardt Ferencz 
Gebhardt József 
Geltsch Frigyes 
Germann István 
German Ferencz

225 özv. Gianone Anna 
Girardi József 
Goldberger Bernat 
Goldberger József 
Goldberger Mór

230 Goldhammer Pál 
Gosztonyi Gyula 
Göbel Gyula 
Göbel.. Kálmán 
Graf Ödön

235 Graff Károly 
Grosz Oszkár 
Gresz Károly 
Gulyás Lajos 
özv. Grünhut Ignáczné

240 Günsberger Lajos 
Dr Geller Samu 
Dr. Günter Mihály' 
Gyikos Péter 
Gyimóthy Gyula

245 Gyömörey Zsigmond 
Györkö Sándor 
Gyurits Elek 
Hainess Károly 
Haksch Emilia

250 Haksch Lajos 
Haksch Károly 
Halász Géza 
Halusz László 
Hamedli Gyula

255 Hamerli Aladár 
Hamerli Imre 
Hamerli József 
Hankó Gyula 
Hanny Gábor 

•260 Hantay Lajos 
Dr. Hanuy Ferencz 
Hardy Sándor 
Hartl Gyula 
Hefner Antal

265 Hegedűs Imre

Hekinger István 
Dr. Heller Ferencz 
Herbert János 
Herdlein Lajos

270 Hetyey Elek 
Hippmann Károly 
Hirn Lajos 
Hirschfeld Sámuel 
Hirschler Mór

275 Hoch József 
Hofbauer József 
Hoffman Ferencz 
Hoffmann Lajos 
Holics Gyula

280 Holics Endre 
Holli Mihály 
Horváth Antal 
Horváth Dávid 
Horváth István

285 Horváth János 
Horváth Mór 
Höffler Jánosné 
Dr. Hubay László 
Hubalovszky Károly

290 Huszár Sándor
Huziák István 
Igalics Rádó 
Dr Igaz Béla 
Inselt Samu

295 Iványi Zsigmond

300

Izralita hitközség 
Dr. Jahoda Gábor 
Jakab Béla 
Jakics Szilveszter 
Jakobi Fülöp 
Jancslcs Lajos

Jancsics Milán 
Jankovics József 
Jaskovics Vilmos

305 janovszky Hugó

310

Dr. Jellasich István 
Dr. Jellasich Károly 
. eszenszky Lajos 
’ obszt Béla
Dr. Jobszt László
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Dr. Johann Béla
Jusztusz Miksa 

Jüsztl Ede 
Kain Lajos

315 Kajdi Mihály 
özv. Kaltnecker Györgyné 
Kaltnecker Károly 
Kammerer Ferencz 
Dr. Karcsay Sándor

320 Dr. Kaufer Jenő 
Kaufmann Lajos 
Kaufmann Nándor 
Kádár István 
Dr Kálmán Miksa

325 Károly Ignácz
Károlyi János
Károlyi Sándor
Keesz Károly 
Kelemen Gyula

330 Dr. Kelemen Mihály 
Dr. Kelemen Mózes 
Keller István 
ifj. Keller István 
Keltz Géza

335 Kende Alfréd
Dr. Kenessey Aladár 
Kerbolt Ferencz
Kérdi Lajos 
Kerese Miklós

340 Keresztény János 
Kertész Gusztáv 
Dr. Késmárky István 
Kész István 
Ifj. Kindl József

245 Kirchner Gyula 
Kirchner Hermán 
Kirchner Hermanné 
Kisasszondy Géza 
Kiss Ernő

3a0 Kiss József
Klein Jakab
Klein Sándor
Klekner Alajos 
Klimó Miklós

355 Klingenberg Jakab 
Klobucsár József

Knapp József
Dr. Kobilicz Elek
Kocsák József
Koharits N. János

360 Koharits Jánosné
Koharits Károly 
özv. Koharits Károlyné 
Komócsy István 
Kondor Béla 

365 Kóródy Miklós
Koszér János
Dr. Koszits Ákos
Koszter Károly
Kovács Antal

370 Kovácsffy Kálmán
Kovácsics János
Kovácsics József
Koszi Vilma
Kött Jenő

375 Krach Rezső
Krausz Béni ifj.
Dr. Krausz Jenő
Krausz Mór
Krautszak János

380 Krauze Aurél
Krauze Ignácz 
Krászonyi Ferencz 
Kremling Károly 
Kreneisz Gáspár

385 Krigl Nándor
Dr. Kronesz József
Krum Péter
Ladányi Lajos
Lajos Ferencz

390 Laky Kornél
Lakits Ferencz
Lakits Gyula
Dr. Lammer Károly 
Lang Jakab

395 özv. Lange Gyuláné 
Dr. Lauber Rezső 
Lauber Viktor 
Lechner Kornél 
özv. Lechner Antalné

400 Lederer Ferencz
Lederer Manó
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Lehel Győző 
Léhner József 
Leichner és Fleischer 

405 Leitner Nándor
Légár Hugó 
Lengyel József 
Lenkei Lajos 
Líebald Lajos

410 Dr. Lieber György 
Liebscher Vilma 
Littke Ernő 
Littke Ernőné 
Ifj. Littke József

415 Littke Józsefné 
ifj. Littke Józsefné 
Littke Lőrincz 
Littke Lőrinczné 
Löffler Vincze

420 Dr. Löwy Ignácz 
Dr. Loewy Lipót 
Ludwig Károly 
Dr. Ludwig Ferencz 
Luisser Jenő

425 Lukrics István 
Lukrics Kálmán 
Lumniczer Béla 
Madarász Béla 
Dr. Madarász István

430 Magdics Gáspár 
Magenheim József 
M. Tanítók Tur. Egyl. 
Majorossy Imre 
Makay István

435 Makara Iván 
Maleter Rudolf 
Marossy Arnold 
Marton Miksa 
Marx József

440 Marx Nándor 
Marxreiter Győző 
Matyassovszky Jakab 
Matyassovszky Jakabné 
Mautner Mór

445 Mayer Károly 
Mestrics Imre 
Mestrics Jenő

Metz Géza 
Méhes János

450 Mérey Erzsébet 
Mihálffy Árpád 
Mihálffy Dénes 
Dr. Mihálffi Ernő 
Mihálovics Antal

455 Mihálovics György 
Mike Géza 
Miklósy Géza 
Miksics Ákos 
Mildner József

460 Millner József 
Dr. Miltényi Miklós 
Misky József 
Miskritz Imre 
Dr. Mócs Szaniszló

465 Dr. Módiy Béla 
Molnár János 
Molnár Kálmánná 
Dr. Molnár Samu 
Molnár Sándor

470 Mosonyi Géza 
Möglich Gáspár 
Munk Lajos 
Mussong Vincze 
Mustos Sándor

475 Dr. Mutschenbacher V. 
Muttnyánszky Béla 
Dr. Müller János 
Müllherr Ferencz 
Müllherr Alajos

430 Münz Jenő
Nagy Jenő
Nagy Jenöné
Nagy Mihály 
Naschitz Adolf

485 Naschitz Ármin 
Nábráczky Lajos 
Nádor Lajos 
Nemes Tivadar 
Dr. Nemes Vilmos

490 Nendvich Andor 
Nendvich Vilma 
Neumann Ignácz 
Neubauer László
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Neusinger Fülöp
495 Németh Béla 

Németh Gyula 
Némethy Fortunát 
Némethy József 
Dr. Nick Alajosné

500 Nickl Béla
Nickl Lajos
Notter Jenő 
Novak László 
Nowotarszky Miksa

505 Nowotny Ferencz 
Nyáry Pál 
Nyitray Andor 
Oberhammer Antal 
Obermeyer Géza

510 Oertl János 
Ollé Istvánná
Opris Péter 
Orczán Sándor
Orf Gáspár

515 Orf Győző 
özv. Oroszy Frigyesné 
Oroszy Sándor 
Oszvald Ferencz
Ott Béla

520 Ott Márton 
Öertzen Gusztáv 
Pain Emil 
Papp Gyuia 
Papp Károly

525 Dr. Parragh Antal 
Pataky Lucidus 
Pataki Vilmos 
Paulay Ödön 
Paunz Gábor

530 Pazsitszky József 
Pálfy Zoltán 
Pártos Gyula 
Pecher Ferencz 
Peitler Imre

535 Perczel Aurél 
Dr. Perls Ármin 
Péter Ferenez 
Péter János 
Pfeffer Antal

540 Pfeiffer Károiy 
Philipovics József 
Phleps Ferencz 
Piacsek Virgil 
Piacsek Virgilné

545 Piacsek Gyula 
Dr. Pick Ignácz 
Pikier József 
Pilch Andor 
Pilch Antal

550 Pilissy József 
Pinterich Lajos 
Pintér Ferencz 
Pintér Férenczné 
Pintér János

555 Pintér Józsefné 
ifj Piribauer János 
Pleininger Ferencz 
Pleininger Ferenczné 
Plichta Ferencz

560 Podvinecz Károly 
PolgárJenő 
Polgár Károly 
Polgári Casino 
Pollák Soma

565 Porgesz Béla 
Dr. Porgesz Miksa 
Posch Benő 
Poszek Vilmos 
Prager János

570 Präger Samu 
Preusz Adolf 
Ptacsek Viktor 
Pupp Ferencz 
Putzer Lajos

575 Dr. Radnay Emil 
Rainer Soma 
Rapp Ferencz 
Rappay Ignácz 
Ratkovics Károly

580 Rauch János 
Razgha Gyula 
Rácz Izidor 
Rácz Sándor 
Dr. Rásky Béla

585 Reberics Imre 
Reisch János
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Reeh Aladár 
Dr. Reell Dezső 
Reichl Károly

590 Reinfeld Imre 
Remes Ferencz 
Repics Vincze 
Retter Rezső 
Resch János

595 Részvénynyomda 
Dr. Révai Sándor 
Révész Miksa 
Ribás János 
Rihmer Aladár

600 Rihmer Antal 
Rihmer Oszkár 
Roboz József 
Rohr Ferenczné 
Dr. Rónaky Kálmán

605 Roth Miksa 
Rozgonyi Bertalan 
Rock Gyula 
Rözge István 
Rudolf János

610 Ruh Ernő 
Ruepprecht Nándor 
Rusz Béla 
Ruzsuvits József 
Saághy Ferencz

615 Dr. Sárkány Ármin 
Schaffer Béla 
özv. Scharf Róbertné 
Schill Fülöp 
Schindler József

620 Gr. Schlippenbach István 
Schlauch Imre 
Schlauch Lőrincz 
Schlippert Fülöp 
Dr. Schmidt Antal

625 Schneckenberger Julcsa 
Schneider Fülöp 
Schober István 
Scholz Gyula 
Dr. Scholz István

630 Dr. Scholz Istvánná 
özv. Schönherr Mihályné 
Schreiber Rezső

Schulhof Róbert 
Schulteisz László

635 Schultz Ferencz 
Sebes Lipót 
Sebők Béla 
Sebők Géza 
Seeh Jenő

640 Dr. Seeh Károly 
Seffcsik József 
Sey László 
Dr. Sík Jáczint 
Simacsek Alajos

645 Simon Béla 
Dr. Simon József 
özv. Sipőcz Istvánné 
Siptár Lajos 
özv. Skaritza Nándorné

650 Skolnik Géza 
Skribanek Kálmán 
Slavicsek Antal 
Soóstó Gyula 
Spiesz János

655 Spitzer Béni 
Spitzer Jakab 
Spitzer Vilmos 
Springsfeld Gyula 
Dr. Stein Lajos

660 Stein Oszkár 
Steinmetz István 
Stenge Ferencz 
Stiglbauer József 
Stirling Aranka

665 Straka Ferencz 
Streicher Benőné 
Szabó Árpád 
Szabó József 
Szabon István

670 Szakváry Emil 
Szákovits Ottó 
Szalay Dezső 
Szántó Antal 
Szántó Árpád

675 Szántó Mór 
Szebényi Simon 
Szegedy Fülöp 
Dr. Szegedy Rezső
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680

685

690

695

700

705

710

715

720

Szeibert Fülöp 
Szeifricz Antal 
Szeifricz Antal utódai 
Dr. Székely Ede 
özv. Szendrődyné Wim- 

mersberg Irma bárónő
Szentgyörgyi Béla 
Szevera János 
Sziebert Antal 
Sziebert Nándor 
Szigeti Lajos 
Szigriszt Lajosné 
Szigvárt Béla 
Szikora Gyula 
Szikorszky Tádé 
Szikray Emil 
Szilassy Katinka 
Dr. Szilvek Lajos 
Dr. Szivér István 
Dr Szivér Lajos 
Szlapák Rudolf 
Szlezák Vitus 
özv. Szmodits Béláné 
Sztnodics Ödön 
Szommer Béla 
Szommer Gyula 
Szontag Károly 
Dr. Sziics Jenő 
Taizs József 
Taky Gyula 
Tarján Ernő 
Tausz Dezső 
Tausz Gynla 
Tauszik Ernő 
Telegdi Kálmán 
Teleki Zsigmond 
Thurn Emil
Dr. Tichay Alfréd 
Dr Tichy Ferencz 
Tihanyi Sándor 
Till István
Tirts Rezső
Tomanek Adolf 
Dr. Tokly Béla
Dr. Tolnay Vilmos 
Topolits György

Tormay Károly
725 Tóth Kálmán

Tóth Lajos 
Tóth Miksa
Török János 
Trixler Aladár

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

735 Vadnay Jenő 
Vagner István 
Valdinger István 
Vaníss Sándor 
Varga N. István

740 Varsányi Szilveszter 
Dr. Vass Antal 
Dr. Vass Bertalan 
Várady Ferencz 
Végh Imre

745 Végh Lajos 
Dr. Vessel Manó 
Vései József
Viasz Béla 
Visnya Ernő

750 Dr. Virág Ferencz 
Vladár Imre 
Vodicska Ferencz 
Vogl János 
Vörös Hiador

755 Vörös Mihály 
Vörös Endre 
Wachter Ede 
Wajdics Géza 
Walfisch Pál

760 Walla Ferencz
Dr. Wallerstein Bódog 
Weil Károly 
Weiler N. János 
Weisz Ármin

765 Weisz Gábor
Weisz Kálmán 
Weisz Kálmán 
Wertheimer Jakab 
Werner Ottó
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770 Wessely és Horváth 
Weszelszky Ferencz 
Wicha József 
Willmann Árpád 
Witzl Győző

775 Woleszky Károly 
Dr. Wurster József 
Zalaváry József 
Zalay Mihály 
Zavaros Péter

780 Zánkay Aladár 
Zefferovics János 
Zeisz József 
Zelmsz Gyula

' Zsabokrszky Ferencz
785 Zsiga László 

Zsille Károly 
Zsolnay György 
Dr. Zsolnay Gyula

Polgárdi : (Fejér m.)
Dr. Radnay Samu

Siklóson :
790 Dr. Tolnay Géza

Nendvich Géza
Szabolcson .

Handwerk Ferencz
Miskowsky Emil
Schulhof Gábor

Szászváron
795 Grosz Ábris

Vasason :
Gianone Virgil

Tolna-Váralján :
Viezer Vilmos
Összesen 22 örökös, 55 

alapító, 797 rendes tag.

Dr. Bokor Dezső 
Günsberger József 
Hamerli István
Dr. Hölbling Miksa

Elhaltak:
Dr. Pápé Dénes
Ribay Antal
Schmidegg K. grófné
Dr. Szekrényessy Ferencz

PF.CÍ


