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Egyesületünk tagjai megnyugvással tekinthetnek vissza a lefolyt évi 
működésünkre; mind a tourista-ügy fejlesztése, mind a Kárpátvidék meg
ismertetése tekintetében megtettünk minden tőlünk telhetőt. De bár milyen 
örvendetesek legyenek is az elért eredmények, a kitűzött czéltól még 
nagyon messze vagyunk. Hegyvidékünk szépségeinek megismertetése, az 
utazások és kirándulások megkönnyítése és egyáltalában a touristaforgalom 
emelése még nagyon sok kívánni valót hagy fenn. Sőt azt tapasztaljuk, 
hogy minél élénkebben folyik az egyesületi működés, minél pezsgőbb az 
élet, annál nagyobb mértékben gyarapodnak teendőink, annál nagyobb 
területek kerülnek az egyesületi tevékenység hatáskörébe.

Mindezen fokozódott igényeknek azonban csak úgy leszünk képesek 
megfelelni, ha az egyesület képviselői és tagjai ügyünket lelkesen felkarolva, 
részint a tagdíjak pontos és mielőbbi beszolgáltatása, részint pedig uj tagok 
szerzése által munkálkodásunknak a kívánt értelemben és terjedelemben 
való érvényesítését lehetségessé teszik. Egyesületünk tagjainak száma a 
lefolyt évben megközelítette a 3800-at és összes bevételeink körűlbelől 
14.000 frtot tettek. Ezen számértékek azonban elenyészők némely külföldi 
egyesületnek 20—30.000 tagjával és 100.000 frtot meghaladó jövedelmével 
szemben.

Ezzel kapcsolatban van szerencsénk értesíteni, hogy egyesületünk 
egy „Tájékoztató“ czímü füzetet ad ki, mely képekkel gazdagon ellátva, 
április hó folyamában magyar és német kiadásban jelenik meg. Ezen 
füzetnek feladata az utazó közönség figyelmét hazánk természeti szépségeire 
terelni és a különböző vidékek beutazhatása szempontjából útmutatásokat 
és tanácsokat osztogatni Egyesületi tagok 25 krért kapják ezen füzetet; 
kötött példányok 20 krral drágábbak. A „Tájékoztatódra vonatkozó meg
rendelések az alulirt pénztároshoz intézendök; ugyanott kaphatók Tátra- 
képekkel díszített szép tagokmányok (1 frt 10 krért), csinos egyesületi 
jelvények (1 frt 10 kr.), a Magas-Tátra képe Poprádról tekintve (50 kr.), 
a Gerlachfalvi-csúcs képe (20 kr ), a Zöldtó völgyének képe (30 kr.), a 
Tátra térképe (25 kr.) stb.

Végül becses figyelmébe ajánljuk Poprádon felállított és múlt évi 
augusztus hó 6-án megnyitott KárpátegyesUleti-muzeumunkat, melynek 
számára múzeumi tárgyakat (a Kárpátokra vonatkozó tájképeket, fényképeket 
állatokat, növényeket, ásványokat, ethnographiai czikkeket, könyveket, 
térképeket stb.) vagy pénzadományokat' a legnagyobb köszönettel fogadunk. 
Jelenleg az egyesületi múzeum már több mint 10.000 tárgygyal rendel
kezik. A ki arra kötelezi magát, hogy évenként 1 frtot fizet múzeumi 
czélokra, az egyesületnek múzeumpártoló tagjai sorába kerül.

A muzeum csinos emeletes épülete az egyesületi tagok bőkezű 
adakozása folytán már felépült és 13 331 írtba került, az épületnek meg
felelő berendezése azonban, valamint a körülötte elterülő kertnek havasi 
növényekkel való beültetése még hátra van és tetemes anyagi áldozatokat 
igényel. Minthogy a muzeum csak önkéntes adományokból tartja fenn 
magát, nagyon kérjük az igen tisztelt tagtárs urat, hogy minket ezen 
törekvésünkben is anyagilag támogatni szíveskedjék.

ügyünk becses jóindulatába és szíves pártfogásába ajánlva maradunk
Lőcsén, 1888. február hóban.
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W o lg n e r  J ó z s e f  d o m b o r m ű v i T á tr a k é p é r e .

Nagy megelégedésére szolgál a „Magyarorsz. Kárpát-egyesület“ 
tisztviselő karának, hogy jelentheti a magyar haza müpártolóinak, tudomá
nyos egyesületeinek, úgyszir.te magasabb tanintézeteinek, hogy a „Magas 
Tátra“, a Kárpáthegység e legnagyobhszerü hegységének domborművi térképe 
fog kiadatni, mely Aíagas-Tátránkat legsajátosabb s legjellemzőbb alakza
tában fogja feltüntetni s sok tekintetben oktatólag és müvelőleg fog hatni.

E relieftérkép felöleli az egész Magas-Tátrát s a liptói valamint a 
gácsországi Központi-Kárpátok nagy részét a körülfekvő mélyedésekkel 
együtt. A híres bécsi katonai földrajzi intézet eredeti felvételei alapján 
W olgner József cs. kir. főhadnagy s kadét-iskolai tanár által 1 : 25.000 
méretben (1 mm. a térképen =  25 m a valóságban) a legnagyobb gondos
sággal s természethűséggel készíttetett s a „ Magyarorsz. Kárpát-egyesület“ 
tisztviselői által felülvizsgáltatott.

E térkép alabástrom gipszből készült, 140 -cm hosszú s 107 cm. 
széles. A legmagasabb Tátra-csúcsokat 10.5—10.7 cmtnyi magasságban 
tünteti fel, s 18 négyszög mtfnyi területet ábrázol. Minthogy ezen becses 
mtt rendkívül csekély áron lesz kapható, ha számos előfizető akad, a 
„Magyarorsz. Kárpát egyesület“ tisztviselői a hazai müpártolókat, a szép 
természet igaz barátait s főleg a magasabb tanintézetek igazgatóságait a 
Magas-Tátrának e domhormüvére figyelmeztetni, s őket aláírásra felkérni 
bátorkodnak. E térkép czélja, hogy M.-Tátránkat szélesebb körökben 
megismertesse, s különösen hogy iskoláinknak eddig nélkülözött oly tan
eszközt nyújtson, mely szemmelláthatóvá tenné a tanuló ifjúság előtt a 
hegyek különféle alakzatát.

A fizetés módozatai oly előnyösek, hogy még a szerényebb anyagi 
helyzetben levő intézetek és magánosok is megszerezhetik „Magas-Tátránk“ 
e képét, mely minden múzeum, minden szalon ép oly szép, mint tanulságos 
díszét fogja képezni,

1 példány ára : 55 forint.
Minden példányhoz vázlat mellékeltetik, melynek.alapján a különféle 

növényzeti övék a térképre festhetők.
Kívánatra szerző is kész ezen befestést eszközölni, csak hogy akkor 

egy-egy példány ára Ifi írttal drágább
A csomagolásért és a Lobzowtól Krakóig való szállításért a kitett 

áron kívül még 7 fit jár.
A fizetés vagy egyszerre, vagy 3 —5 részletben történhetik, az 

utóbbi esetben azon kikötéssel, hogy a csomagolás költsége és az első 
részlet a térkép megérkezte után azonnal lefizetendő.

Mátyus Endre, ;/' m . ACADEMLA! \  Dr. Roth Samu,
pénztáros. \  j^Q jN jY  v 'T A R A J  ' ’’nyv' v° »lelnök.



Meghívó
A M, K. E. 1888. augusztus 5-én délelőtti 10 órakor

Tátrafüreden ta r t andó

X Y. rendes közgyűlésére.

Tárgysorozat:
1. Elnöki jelentés.
2. Muzeum-bizottsági jelentés.
3. A számvizsgáló bizottság jelentése.
4. A pénztáros jelentése.
5. Indítványok.

A közgyűlésen résztvevők vasúton 33’/3°/0 árle
engedés mellett Poprádig utazhatnak.

Az elnökség-.
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Az utánnyoiiiat joga fentartatik.



Dr. E m ericzy  Géza.

1887. november 15-kén múlt ki Dr. Emericzy Géza 
Budapesten egy elmebeteg gyógyintézetben. Ezen kiváló tan- 
férfiú és tanügyi iró tragikus halála ránk nézve is fájdalmas 
vesztességet jelent.

1874. óta tagja volt a M. K. E. s mint nagytehetségü 
és széles műveltségű férfiú kitűnő munkaerejét teljes oda
adással egyesületünk rendelkezésére bocsátotta. 1877-ben 
tagjává lett a központi választmánynak, melynek ülésein csaknem 
mindig megjelenvén, nem sokára mint befolyásos személyiség 
szerepelt. Helyes Ítélet, nyugodt hang, világos, olykor húmoros 
előadás és választékos nyelv jellemezték fellépését, miért is 
rövid idő múlva hozzászokott a választmány, nézeteit iránya
dóknak, olykor döntőknek tekinteni. S valóban alig történt 
valami nevezetes az egyesület részéről, miben Emericzy közre 
nem működött volna. Szintén az ő érdeme az, hogy legtevé
kenyebb néhány tisztviselőnk, ki az egyesület kebelében 
kitört viszályok következtében le akart köszönni, főként az ő 
kérelmére állott el abbeli szándékától.

Nem kevésbé elismerésre méltó az irodalmi téren kifejtett 
buzgalma 1878-ban a szerkesztő bizottságba beválasztva, a 
napi lapokban megjelent számos czikken kivűl Évkönyvünk
ben is öt nagyobb értekezést hagyott hátra: „A Magas-Tátra 
látóképe és megvilágítása. A Csorbai-tó. A tarpataki Nagy
vízesés. A Király-orron. A Magas-Tátra“. 1 — Finom meg
figyelés, a természetnek szellemes felfogása, tisztáit aest.heti- 
kai érzék, erő és lendület a nyelvben, valamint gondosan 
simított irály jellemzik ezen czikkeket, melyek ennek folytán 
az alpesi leírások és festések mintaképeinek tekinthetők s 
Évkönyvünk gyöngyei közzé tartoznak. Az utolsó, a mit e 
téren mint lábadozó írt Űj-Tátrafüredről, úgyszólván hattyú
dala voltak a kisérő sorok az 1886. Évkönyvben megjelent 
„Zöldtavi-völgy“ mellékletéhez.

Az egyesületi muzeum is egyik buzgó előmozdítóját 
veszítette az elhúnytban. 1881. óta, mely évben a múzeumi

1 Felolvasta a boldogéit Bécsben az „Osztrák Touristaklubu-ban 
lb85. ápr. 27-én,



bizottság alakúit, tagja volt ennek s 1884. óta elnöke. Nem 
tekintve a sokféle támadásokat és nehézségeket, melyekkel a 
múzeumnak meg kellett küzdenie, egész tetterejével azon ipar
kodott, hogy az egyesület ezen alkotása sikeres fejlődésnek 
indúljon ; különösen kiemelendő ama kitartása és szilárdsága, 
mely Ível a múzeum felépítését keresztül vitte.

A megboldogúlt Kárpátunknak lelkes barátja, főként a 
M. Tátrának nagy magasztalója lévén, évenként tett kirán
dulásokat a hegyek közzé, sőt béna lába daczára még magas 
hegyekre is mászott. Ilyenkor lehetett benne látni a párját 
ritkító embert; kedélyes hangulatában csak úgy szórta a szel
lemes megjegyzéseket és élezés ötleteket

Dr. E m e r i c z y  Gé z a  született a szepesmegyei Leibitz 
városában 1838. november 19-én, látogatta a késmárki gym- 
nasiumot s ott kitűnő eredménynyel le is tette az érettségi 
vizsgálatot. Tanulmányainak folytatása végett kiment Jenába, 
mely egyetemen két félévet töltött, onnan pedig Göttingába, 
hol négy féléven át philosophiát, philologiát. padagogikát és 
természettudományokat hallgatott s tudorrá lett 1867-ben 
tanárnak választatott a nyíregyházi gymnasiumboz. mely állo
máson 1869-ig működött Ezen évben küldte őt ki Eötvös 
miniszter a külföldi népiskolák tanulmányozására, mely czélból 
húzamosb ideig tartózkodott Berlinben. Brémában, Londonban 
és Bécsben. Visszatérve hazájába kineveztetek igazgatónak 
az újonnan felállított iglói tanítóképzőhöz, melynek jó híre 
nagyobbára ő neki köszönhető. — 1885-ben szélliüdés érte a 
különben erős testabíatú férfiút. Szeretett Tátráján való téli 
tartózkodása látszólag teljesen helyreállította őt, azonban rósz 
akaratú vádaskodások és meg nem érdemlett bántalmazások 
siettették a második szélütést. A lelkileg s nem sokára 
testileg is megtört férfiú hű feleségének feláldozó ápolása 
mellett annyira üdült, hogy fel lehetett Tátrafiiredre vinni. Az 
1887-ki nyarat a hegyek közt töltötte; testileg erőhöz jutott 
ugyan, lelke azonban többnyire el volt homályosodva. Önkínzó 
gondolatokkal járó elmeháborodása aggasztóan növekedett, 
miért is október havában felvitték Budapestre, hol a még 
nem egészen 49 éves férfiú a Schwarzer-féle intézetben nem 
sokára ki is szenvedett.

Mint számos egyéb kulturális egyesület, mi is sokat, 
igen sokat veszítettünk az elhúnytban; az ür, melyet ő maga 
után hagyott, nincsen betöltve.

Legyen áldott a Kárpát-egyesület vezérfiai közt állott 
ezen munkás tagtársunk emléke.



I.

Késmárk szabad királyi város középkori 
műemlékei.

Közli Myslcovszky Viktor tanár, a magy. tudományos akadémia tagja.
(Két melléklettel.)

Szepesmegye számos építészeti műemlékeiről nevezetes. 
Itt a polgári élet és művészi tevékenység még számos régi 
maradványaival találkozunk. Kétséget nem szenved, hogy a 
középkorban, főként pedig a XlII-dik század kezdetén a 
királyaink által ide telepített szászok valának e vidék korai 
kultúrájának első megteremtői. Talán hazánk egy vidékén sem 
találkozunk a műemlékekben gazdag városok oly díszes és 
tekintélyes sorozatával, mint épen Szepesmegyénkben, mely- 
lyel e tekintetben csak a szomszédos Sáros- és Liptómegyék 
vetekedhetnek. Mert nemcsak e megye két szabad királyi 
városa: Lőcse és Késmárk, de a másodrangú és jelentőségű
XVI. szepesi város, sőt egyes kissebb falvak is dicsekedhet
nek a monumentális építészet, valamint a kézműipar még 
számos és nevezetes emlékeivel.

Az ide telepített szászok és németek mivelték a földet, 
kiirtották a rengeteg ős erdőségeket, alapították, építették és 
ellenséges beütések ellen megerősítették a városokat, emeltek 
díszes és monumentális jellegű egyházi és profán műemléke
ket, templomokat, városházakat, várakat és polgári házakat, 
azonkívül űztek messzeható kereskedést; kivált a kézműipar 
akkoriban oly tökélyre fejlődött, a minőt az még jelenleg 
sem ért el. Szepesmegyénk első telepítvényesei a szabályo
zott és rendes polgári élet megállapitói, és hazaíiságuk által 
hazánk hű és áldozatra kész polgárai valának mindig.

Késmárk régi szabad királyi város középkori műemlé
kekben is gazdag. A város kies fekvése a Poprád folyó jobb 
partján, és a hólepte Kárpátok lábainál igen kellemes, egész
séges és igazán festői szépségű.

Késmárk szabad királyi város a XlII-dik századbeli 
okmányokban „ f ó r u m C a s e o r u  m“ (Sajtvásár) neve alatt for-

Kárp. Kgy«ssl. JCvlc. XV. ]
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dúl elő; némely írók állítása szerint a város ezen elnevezését 
azon kitűnő jóságú sajttól nyeré, melyet akkoriban a város 
lakói produkáltak ; más írók állítják, hogy azon a helyen, a 
hol most a város elterül, az itt letelepült rómaiak a bejött 
hunnok által Khewe vezérlete alatt megverettek s ennek 
következtében á város sok ideig „K h e w e s m a r k  t “ 
(Ke ve vásár) név alatt fordúl elő a régi okmányokban. Annyi 
bizonyos, hogy már IV. Béla királyunk 1269-ben ezen várost 
tetemes kiváltságokkal és jogokkal felruházta.

1463— 1464. években ezen város a husziták által sokat 
szenvedett, mely alkalommal a régi városháza leégvén, régi 
okmányai is nagyobb részt elvesztek.

Ulászló alatt kelt okmányokban a város C h é s m a r k  
elnevezés alatt fordul elő, 1380-ban Lajos királyunk alatt a 
pozsonyi országgyűlésen szabad királyi várossá emeltetett.

1464- ben Mátyás alatt czímerét nyerte, melynek paizsát, 
nimbussal körülvett szárnyas angyal tartja; a czímerpaizs felső 
kék mezején — talán az itt vívott hun csata emlékéül — 
keresztbe tett két egyenes pallos, azok felett egy liliomkorona
— mint a szab. kir. városok jelvénye — s lent egy öt levelű 
rózsa látható; az alsó kék mezőben pedig két fekirányos 
ezüst folyó szalagot vehetni ki. a czímer felirata igy hangzik:

INSIGNE LIB. AC. REG. CIVITATIS. KESMARCK.
A várost érdeklő nehány történeti adatot előrebocsátván, 

átmegyek a középkori műemlékeinek általános leírásához.
Késmárk nem csak profán, de egyházi műemlékekkel 

is bír. az elsőt a város erődítményei s Tökölyi vára, a máso
dikat a római katholikus plébánia és az evangélikus fatem
plom képezi.

Mint minden középkori város, úgy Késmárk is erős 
védfalakkal, mély, vízzel telt sánczárokkal és bástyatornyok
kal volt megerősítve, mely erődítmények — a Tökölyi vár 
kivételével — nagyobb részt már eltűntek.

A város főterét a meridián irányában fekvő főutcza 
képezi, melynek déli végén a múlt században épült, csinos 
rézfedelű, magas tornyú városháza áll.

A főutcza házain találunk még itt-ott gót, és renaissance 
stilű műrészleteket, kapuzatokat, erkélyeket és ablakpár- 
kányzatokat.

Megjegyzendő, hogy a város régi városháza azon a 
helyen állott, hol jelenleg a városi nagyvendéglő épülete van,
— melynek keleti oldalán látható még az igen csinos, renais- 
sance-stilű oszlopokkal, és Késmárk városa czímerpaizsaival 
díszített főportáié, — mely ugyan már nagy mértékben ron-
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galt állapotú, mind a mellett annak eredeti architektonikus 
szépsége még jól vehető ki.

Késmárk legrégibb s legnevezetesebb műemléke min
denesetre a s z e n t - k e r e s z t h e z  c z í m z e t t  p l é b á n i a  
t e m p l o m ,  mely a város egyik nyugati mellékutczájában a 
város fala tőszomszédságában, — külön fallal körülvéve — 
mintegy megerősítve — áll.

A templom bir egy polygonal zárású szentélylyel, egy 
fő és két mellékhajóval. A templom úgynevezett csillagbolto
zattal (Sterngewölbe) bir, s hajóinak egyenlő magasságánál 
fogva a templom az úgynevezett csarnoktemplomok (Hallen
kirchen) osztályába sorozandó. A templom nyugati oldalán 
álló tornyának alaprajza egy négyzet (Quadrat), mely a tem
plom főhajójába beszökik. Sajátságos itt a templom tornyának 
felső része, mely lépcsőzetes csúcsfalakból áll s oly archi
tektúrát mutat, mint az a krakkói és eperjesi renaissance-stilü 
házakon előfordúl. A csúcsokat vas zászlócskák díszítik, s az 
egész igen csinos és pikáns külsővel bír. A templom déli 
díszkapuzata szobrokkal ékesített, a gót architektúra azonban 
már a stíl hanyatlási korszakából való, a mit az 1494-dik 
évszám is bizonyít. A másik kissebb déli kapuzat hasonló
képen díszesen faragott párkányzattal bír, s egyenes zárású 
lóhere alakú szerkezetet (Kleeblattbogen mit geraden Sturz) 
mutat. Ezen ajtó felső részének sarkaiban láthatni egyfelől a 
kettős pallosú városi, másfelől pedig egy medvét tartalmazó 
czírner paizsát. Itt mindenesetre érdekes volna megtudni és 
kipuhatolni, melyik családot képviseli itt a medvés czírner. 
mert annyi bizonyos, hogy e család a templom építési költ
ségeihez tetemesen hozzájárult. Az ajtó pálczázatos és horo- 
nyos tagozatait körűlfonó szalagon az 1486-dik évszám bevésve 
olvasható. Az erős tölgyfa deszkázató ajtón pedig szép gót- 
izlésü zárlap s egy ajtógyűrű van alkalmazva.

Megemlítésre méltó még egy harmadik csinosan faragott 
párkányzatú ajtó, mely a szentélyből a sekrestyébe vezet, a 
rézslapból (Schraege) metszett lábazatu síkból pálcza tagozatok 
és horonyok felváltva — emelkednek ki, melyek egymást 
festőileg keresztül átmetszve, fent az úgynevezett szamárhátú 
(Eselsrücken, arc talon) késő gótkori hajlított csúcsívezetbe 
(geschweiften Bogen) végződnek. Különösen szépek és stíl
szerűek ezen ajtó deszkázatán vésett és színezett gót levél
díszítmények. fekete alapon, valamint egy csinos ajtógyürű is.

A szentély boltgerinczeit tartó két consolának egyike 
egy tátott szájú női fejet, másika pedig egy nagy szakállú és 
bajuszú félti tőt ábrázol, mely utóbbinak határozott magyar 
typusát tekintve, feltehető, hogy mestere a góthikában oly

1*
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ritkán előforduló magyar jellegű fértiarczot szándékosan választó 
tárgyául. A mouda szerint ezen két aroz a templom építő
mesterének és nejének képmását ábrázolná.

Ami pedig ezen templom belső berendezését illeti, az 
liasonlóképen középkori jelleggel bír és kivált műtörténeti 
szempontból igen érdekes és tanúlságos.

Több szárnyoltára (Flügelaltáre) arany alapon festett 
képcyclusaival, kiváló becsű szobrászati műveivel a közép
kori szobrászatnak valódi remekei. Úgyszintén több egyházi 
széke stilszerű kiviteléről nevezetes.

A nagyméretű főoltárnak szekrénye, predellája és felső 
rakoványa a hetvenes évek elején az én tervem szerint Klim- 
kovits Flóris kassai ügyes szobrász által készült. Az oltár szekré
nyében lévő, különös szépségű s híres feszület, valamint Mária 
és János természetes nagyságú remek faragáséi faszobrai és 
az oltárszárnyak festményei még a régi oltárból származnak.

Heraldikai tekintetben igen érdekes a szentély déli belső 
talán megerősített s 1520-dik évből származó W a r k ó c z 
K r i s t ó f  márvány sirkőlapja, melyen a pánczélban öltözött 
alak, jobbjában egy zászlót tartva, egy oroszlánon, mint a 
személyes bátorság jelképén áll. Körirata a következő :
HIC. EST. SEPULTUS. STRENVVS. MILES. NOBILIS. DNS. 
CHRISTOPHERVS. WARKÓCZ. DE. NOPSSICZ. CAPITANED 
CASTRI ET CIVITATIS. KEZMARIC. QVL OBIIT. IN. DIE 

MENSIS. FEBR. ANNO. D. M. D. XX.
Megemlítésre méltó a bronceból öntött keresztelő me- 

dencze, melynek kehely formájú medenczéje (Cuppa, Cuve. 
ívessel) Péter és Pál apostolok féldombormüvű mellké])eivel 
van díszítve. A medencze derekán lévő szalag a következő fel
írást tartalmazza:

. ANNO . DOMINI . MILESIMO . C.C.C.C. LXXII . 
mely felirat szerint e keresztelő medencze 1472-dik évben 
készült.

A keresztelő medencze lábazata pedig a medaillonokba 
foglalt négy evangélista jelvénynyel és Késmárk város czíine- 
rével van díszítve.

A középkori, kovácsolt vasból mesterileg kidolgozott 
magas gyertyatartók (Passionsleuchter. Candilabre) szintén 
stilszerű szépségük által tűnnek fél.

Tekintve tehát a templom késő gótkori jellegét és archi
tektúráját, valamint az itt elősorolt évszámokat, biztosan 
állítható, hogy Késmárk szent-kereszt plébánia-temploma 
a XY-dik század második felében épülhetett.

A templomot körlűfogó körfalazat déli csúcsíves kapuza
tánál áll a négyszegletű h a r a n g t o r o  n y (Campanile), melynek
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felső emeletén a harangok felfüggesztvék. Első emeleti három 
nyílású ablaka (Triforiuma) szépen profilírozott pilaszterekkel 
elválasztott, az ablakszegélye valamint koronázó párkányzata 
delphinekkel s egyéb ornamentekkel van diszítve. A torony 
felső emeleti falsíkja a falból kiálló erős consolákon nyugszik, 
mely utóbbiak segment boltozattal egymással összekötvék. 
A torony sarkai pedig faragott köveket utánzó (Diamantmus- 
ter) sgratitto díszítményekkel bírnak. Legérdekesebb és legdí
szesebb e torony felső koronázó része, mely a szepességi tor
nyok és házak többször említett sajátságos architektúrájához 
hasonló oszlopos és fülkés galleriával van körülvéve, melynek 
belső mezeje gyönyörű sgrafitto levélornamentikával díszes- 
kedik. Ez ornamentatio alapja (fondja) eredetileg meg volt 
aranyozva, s innét e torony elnevezése is: a r a n y  t o r o n y .  
(Goldener Thurm.) A középső fülkében a lengyel sas Magyar- 
ország czímerével vehető ki. A torony arhitrávján pedig e 
következő feliratot olvashatni:
1GNEA CONTlGERAT LlBRAE SOLLVC1DV S ASTRA. 
HOC OPVS QVANDü CONTlNVAVIT OPVS.

Ezen chronostikou az 1586-dik évet jelzi, mely kor
szakban dívó renaissance műizlésnek e torony díszítési mo
dora és architektúrája is megfelel.

A fő-utcza keleti oldalán a házak közt áll a sz. Mária 
tiszteletére szentelt ujabbkori kápolna, melynek mindennapias 
stilszerűtlen külseje sem a műrégész, sem pedig a műtörté
nész figyelmét magára bizonyosan nem képes vonni. Én is 
elhaladtam volna e kápolna mellett, ha vezetőm egy a kápol
nában lévő régi egyházi székre nem figyelmeztet.

Ezen széksorozat — művészi kivitelénél fogva azonban 
megérdemel egy részletesebb leírást. Összesen négy üléssel 
bír ez egyházi szék. mely ülések magas hátlapjai gyönyörű s 
igen változatos gót architektúrával (Blendarkaden mit Maass- 
werk) — geniális felfogású motívumaikkal vannak diszítve.

A szék mennyezet alakú koronázó párkányzatát (balda- 
chinartige Bekrönung) az egyes ülések beosztásának meg
felelő gót fialák közt alkalmazott hajlott csúcsívezetű archi
tektúra képezi, az ívezetek áttört belseje három vastagabb 
(alté Pfosten) és négy vékonyabb borda (junge Pfosten) által 
nyolcz áttört nyílásra oszlik; végre az ívezetek, azok csúcsai 
lóhere és rózsa idomú leveles diszítménynyel ellátvák. Ezen 
széknél legérdekesebb azonban a koronázó párkányzat alsó 
léczezetén faragott s szép nyúlánk gót minuskula betűkből 
álló felirat:
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fojt . opus; . fjetit . . (sic) jsimon . anno . ilomini .
. miUsiimo . jquads;iwo . j&mgej&imo . nettó . 

mely felirat szerint ezen szék mesterének nevét — Simon — 
s készítési évszámát (1469.) tudjuk meg. Ily adatok együtt
véve középkori műemlékeinken igen ritkán találhatók, s ezért 
— a hol találtatnak — gyűjtésre és feljegyzésre méltók, 
mert ily adatok gyűjteménye alapját képezi a majd egy
kor megírandó műtörténelmünknek. A szék felülete, szeren
csére nem lévén befestve — mint ez újabb időben a lőcsei 
híres orgonánál sajnosán történt — természetes szép 
barnaszinű.

Hogyan jutott azonban ezen XV-dik századbeli szék ezen 
újabbkori kápolnába, azt biztosan nem tudhattam meg, igen 
valószínű, hogy a plébánia templomból kerülhetett ide.

Mint faépítészeti műemlék több tekintetben nevezetes 
a k é s m á r k i  e v a n g é l i k u s  f a t e mp l o m.  E templom áll 
extra muros a város déli oldalán, alaprajza egyenlő szárú 
keresztet képez, miután a hosszhajót a kereszthajó metszi át. 
Alapfalazata kőből, oldalfalai azonban valamint a donga alakú 
boltozata tiszta fából épült, falazata kívülről be van vakolva, 
belülről azonban deszka burkolata (Bretterverschalung) tisztán 
látható. Sajátságos a belsejének szerkezete, mert a hajók keresz- 
tezési pontjain négy faoszlop tartja az egész építményt. Ezen 
szerkezet által szabad és a hívek befogadására megfelelő 
nagy és tágas tér származik.

A hajók donga alakú boltozata deszkázattal borított, 
melynek felülete festményekkel van díszítve. Az ólom foglalatú 
kerek üveglapokkal ellátott ablakok által a templom belseje 
csak gyéren világittatik meg, s itt ép oly misztikus félhomály 
uralkodik, mint a svéd- s norvégországi régi fatemplomokban.

A falak mellett futó gallériák oszlopai csinosak s itt-ott 
aranyozott díszítményekkel ellátvák. melyeken a művészeti 
hatás utáni törekvés észlelhető. A boltozat és gallériák fest
ményei ép oly stílszerűek, mint szépek, s bár az itt-ott 
beszivárgó eső már sokat rontott, mindannak daczára 
a megmaradt részletekről is elképzelhető még a díszítés egy
kori szépsége és pompája.

A donga boltozat felülete azúr kékszínű, arany csillagokkal 
behintve; a koronázó párkányzat felett emelkednek a tizenkét 
apostol komoly és méltóságos alakjai, jelvényeikkel ellátva.

A szentély boltozatán a szent háromság, nimbussal 
körülvéve, látható. A főoltár felett a következőket olvashatni:

„So hőre nun das Flehen deines Knechtes 
Und deines Volkes Izrael,

Dass sie bitten werden an dieser Státte,
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Höre es oben von der Stätte Deiner Wohnung,
Vom Himmel; und wenn Du es hörest,
So wollest Du gnädig sein (2 Chron. (3. 21).
Továbbá:
Wenn Du deine Gabe auf dem Altar opferst,
Und wirst allda eindenken, dass dein Bruder 
Etwas wieder dich habe; so lass allda vor dem 
Altäre deine Gabe, und gehe vor hin, und 
Versöhne dich mit deinem Bruder, und alsdann 
Komme und opfere deine Gabe. Matth. 5. 23. 24.
Kelet felé a boltozaton egy császári kettős fejű sas, 

nimbussal körülvéve, e következő körirattal szemlélhető :
SUB . VMBRA . ALAKÚM . TU A RUM .

A főoltár körüli deszkafalazaton az ó- és új-szövetség 
analog jelenetei (Typus és antitypus) vannak ábrázolva. Az 
egészen szabadon álló főoltár négy korynthiai oszlopos portál 
architektúrával bír, későkori ornamentekkel díszítve.

Az oltártól jobbra, a délkeleti oszlopon alkalmazott 
renaissance stilű prédikáló szék gazdagon aranyozott díszít
ményeivel kellemes hatású. A szószék koronázó párkányzata 
alatt a következőket olvashatni:

„Zur Ehre Gottes, wie auch aus Liebe seines heiligen 
Wortes und Tempels, hat diese Kanzel verfertigen lassen, 
und 1718 zum neuen Jahr offerirt der weiland wohledelgebo
rene, wohledelfeste, und wohlweise Herr Herr Michael Gold
berger, vornehmer Bürger und Rathsverwandter wie auch der 
evangelischen Kirchen und Schulen best meritirter Kirchen- 
Inspector; zusammt seiner Gemahlin, der gleichfalls wohledel
geborenen, viel Ehre- und Tugendreichen frauen Judithe 
Maugschin, die auch nach sei. Ableben ihres lieben Ehe- 
Herrns, welche vergolden und malen lassen. Im Jahr, da die 
ganze Gemeine zur Dankbarkeit wünscht:
h e r r  d e n Ck e  ih r e r  a l l e z e i t  a m  b e s t e n .
GlEB. WAS VERGNVGT v n d . NVTZEN KANN ZV 
TRÖSTEN.,
mely chronosticon a szószék készítési évét 1718. jelzi. A szó
szék karzatát vagy mellvédét a négy evangélista csinosan 
faragott szobrocskái díszítik. A mellvéd alsó párkányán 
olvasható:
SEYD THÄTER DES WORTES VND NICHT HÖRER 
ALLEIN.

Megemlítendő a templom közepén, az oltár előtt álló s 
díszes kovácsolt vasrácsozattal körülvett keresztelő medencze, 
valamint császári sasokkal díszített bronce csillárok, melyek
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íniiicleii bizonnyal Késmárkon készültek, s a kézműipar ez 
ágának nagy fejlődéséről tanúskodnak.

Továbbá figyelemre méltó a régi sekrestye helyiségében 
függő, szarvas agancsból és díszes kovácsolt vas részletekkel 
biró csillár, mely alighanem a Tökölyi várból származik.

A templom déli homlokzatán olvasható:
EXSTRUCTUM . 1.7.1.3.
RENOVATUM . 1.7.6.5.

Ezen érdekes fatemplom tehát két évvel a híres szat
mári békekötés után épült és 1765-ben megújíttatott.

Nem messze ezen régi fatemplomtól áll a még befeje
zetlen új evangélikus templom, s abban az esetben, ha a régi 
fatemplom lebontatnék, műtörténetünk érdekében igen kivá- 
natos lenne ezen régi templomot minden oldalról a belső 
festményekkel együtt lefényképeztetni.

Késmárk harmadik építészeti műemléke a város éjszaki 
részén fekvő, attól külön megerősített Tö k ö l y i - f é l e  vár .  
melynek falai és bástyatornyai meglehetősen megcsonkított 
állapotban vannak.

Ezen vár kerülék (övál) alakú, nagyobb tengelyével 
kelet-nyugati irányú. Egyetlen még csúcsíves kapuja a vár 
déli vagyis a város felőli oldalon egy négyoldalú zömök 
torony alatt vezet a tágas várudvarra. Ezen kapu felett lát
ható még Tökölyi István kőből faragott és két oroszlán 
által, tartott czímere ezen feliratokkal:

IN . NOMINE . DOMINI .
STEPHANAS TÖKÖLI DE KÉSMÁRK . ANNO . SALVTIS 

1628. TVRRIM . HANG . RENOVARI . CVRAVIT. 
mely felirat ezen kaputorony újítására vonatkozik, mely évben 
azonban a vár többi részei is restauráltattak.

A vár többi bástyatornyai részint kör, részint négyszög.' 
de polygon alakú alaprajzzal is bírnak ; várfalak és bástyák 
lőrésekkel és sajátságos alakitású koronázó rovátkos párkány- 
zattal ellátvák. Az ilyféle rovátkos párkányzatok (zinnenför- 
mige Bekrönung) Sáros- és Szepesmegye építészeti műemlé
kein igen gyakoriak, sőt azok még a templomok tornyaira is 
kiterjednek, mint például Késmárkon, Nagy-Eőrön, Bélán, 
Podolinban, továbbá a lőcsei és eperjesi házakon, a nedeczi. 
n.-eőri s számos váron.

A renaissance stil ezen sajátságos alakítása és modora 
Lengyelhonból, nevezetesen Krakkóból szivárgott át a Szepes- 
ségre rfkkor. midőn a XVI szepesi város még Lengyelországhoz 
tartozott. A vár éjszaki oldala még legjobban van fentartva.
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Itt ezen az oldalon van a várkápolna, valamint voltak a vár 
urának dísztermei. A vár ezen fénykorából való ama 
díszes még gótstilű portál, mely az udvarból a dísztermekbe 
vezetett. A vár kápolnája polygonal szentélylyel bír, archi
tektúrája még a XYII-ik századból való. A díszes boltozata, 
félköríves, de még nyúlánk ablakai, a főoltár, valamint az 
oszlopos s díszes főportáié, csinos vasrácsozatával már renaissance 
stilű. A főkapuzaton olvasható :
HANG AEDEM . DEO . SACRA . FIERI . CURAVIT COMES . 
STEPH . THÖKÖLI R. I*. (perpetuus) DE KÉSMÁRK . EQYES . 

AYRAT CüTT. ARYEN SYPR. COMES. I.6.5.8.
Ezen kápolna belsejében találkozunk még a XVI. század

beli műasztalos-mesterség egy kiváló és remek műemlékével; 
t. i. a kápolna balfala mellett a sanCtuáriumban áll egy egy
házi szék, mely nem csak remek kivitelű díszes intarziái 
(Holzmosaik). de szép renaissance architektúrája, valamint 
a díszítmények praecis kidolgozása által is nevezetes.

A szék hátulsó és elő lapján egy renaissance portai 
architektúrával kereteit mezőben épületek és udvarok ábrázol
ván. hol egy tóban úszó és bukdácsoló kacsák, libák s egyéb 
vízi madarak alakjai különféle, természetes színű falemezekkel 
vannak intarzia-szérűén kirakva.

Továbbá a pilaszterek és diszszegélyek (Bordureok) fel
séges kidolgozású s geuiális tervezeti! motívumokkal vannak 
díszítve. Műtörténelmünkre nézve nem csekély nyereségnek 
tekintendő, hogy ezen kiváló remekmű nem csak mesterének 
a neve. de a készítési idő is, egy — a szék belső lapján 
alkalmazott felirat által ösmeretes; a felirat igy hangzik: 
Joannes Langius archelarius (igy) Kaseoforensis ágens annos 
•bU parens 14 februarii major verő natus Christophorus Lau- 
gius aesatis suae 55 ut testarent eos vixisse hoc sedile in de- 
corum Templi et in usum pio parenti suo posteritatique suae 
propriis sumtibus manibus que utrumque 

inchoaverunt. Anno .1544.
A Langius vagy egyszerűbben Láng família nem állítha

tott volna méltóbb emléket, mint ezen remekkivítelű egyházi 
széket, melyen Langius mester s nejének arczképe, medaillo- 
nokban foglalt intarziákban kidolgozva is szemlélhető és pedig 
a XYI-dik században dívó costüíneben.

E század múlt évtizedében báró Wilburg ezen kápolnát 
stílszerűen renováltatta.

A Tökölyi-féle vár körfalain és bástyáin észrevehetők 
még helyenként azon díszes sgrafitto ornamentek, melyekkel 
azelőtt az egész vár volt feldíszítve, s mely decoratio fogal
mat ári a vár egykori díszes kinézéséről.
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Késmárk város középkori műemlékei bizonyítják, hogy 
akkoriban a kézműipar nagy mértékben virágzott. A kés
márki műiparosok nemcsak keresettek, de híresek is valának; 
így a többi közt Bártfa szabad királyi város nagy pecsétjét 
145ü-dik évben Olomuczi Miklós késmárki mester készité. 
Ugyanis a bártfai városi archívumban legújabb időben nap
fényre került egy eredeti levél, melyben Olomuczi Miklós 
késmárki mester értesíti Bártfa város senatusát, hogy a nagy
pecsétje már elkészült. Ezen levél nem csak műtörténeti 
tekintetben figyelmet érdemel, de az akkori viszonyok ismer
tetése által is érdekes.

A negyedív formátum nagyságú papíron irt levél tar
talma a következő:

„Den Erbaren und weysen Herrn Rychter und Rathsmann 
der Stadt Barthfa, seinen lieben Herrn und Gunnern Ersamen 
lieben Herrn und Gunnern nach entpithung meynes dynstes 
geruht zu wyssen, dass der ewer brieff an mich heut kommen 
yst durch dy dritte hant, den kleyn Jorgn der mir demselben 
suld haben geben, sah ich nie.

D as S y g i l  ys t  b e r a i t  und mir es wol also gefellet. 
aber Eure Ersamkeyt, so ir ewer apgedruckt geschawt habt, 
schreybet mir, op es euch also wol gefyl, oder op ich wan- 
dvlls daran zu bessern were. Denach ych lief es euch gesandt, 
aber gewissen bot hat ich nycht, und yn demselben muss ich 
mit dem Herrn uffs Kloster Schawnyck rayten. Auch send 
ych ewer ersamkeyt dy apgedrukt figur, das ir dy dem Herrn 
Leonardo1 der es aufgap gebt zu beschawen; Ívben herrn dy 
kläglich tzeytung dy ir von hyr begert tzu wissen, — ich 
nach kainer euch derzeln mag, es yst layder übel gestalt, 
arger wenn ye ward.

Dy frommen halden sich also, sy nemen und raumen 
liberal was sy béstraychen, von beyd thayl.

Der Herr Bazal, vy wol das ym czudem heiz trit, nicht 
mag wandeln, und dy feundt rauben, schätzen halden brennen 
und schaden weniger nix nicht, noch sych wol got dyrbarmen 
yammer not und klag der armen betrübten leuten. Da myt 
Got geb euch seligt yar. Datum in Kesemarkt am sunabend 
in Vigilia der heiligen czwelf paten Simonis et Jude ym yar 
von der gebort 1458.

Nicolaus von Olomucz.

1 Leonardus akkoriban Bártfa város jegyzője volt, a ki Bártfa 
szabad kir. város czímer levelét László király budai udvarából elhozta s 
ez alkalommal maga is nemességet kapott.
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A levél szélén a következő utóirat olvasható még :
„Dy czeitung' dy wir von wien haben, werden euch 

durch zwei herren, dy von dan kommend sind das gesagt. — 
Ich hoff’ wir müssen auch kürtzlich do selbst zu sein, wenn 
unser Sach mit dem Herrn Giskra (sic) noch nicht geend ist.

A tömör ezüstből készült es művésziesen vésett nagy
pecséten Bártfa város kettős bárdit, liliomos. koronás és nyolcz 
pólyás czímere díszük, melynek paizsát egy angyal tartja. 
Körirata:

jSigittum maiit# . ciuitati# . bartphc 
. tmc . hunpric.

Ezen nagypecsét művészies és stilszerű kivitele Olomuczi 
Miklós késmárki mester kiváló ügyességéről tanúskodik.

Késmárk nem csak a középkorban, de napjainkban is 
a kézműipar gyúpontjának tekinthető, mert nem csak élénk 
kereskedése s virágzó ipartelepei, de kivált nyárban — a tou- 
risták gyakori látogatottsága által Szepesmegye legélénkebb 
varosai közzé számítandó ; — s ha a tervezett poprádvölgyi vasút 
kiépül, ezen fontos forgalmi vonal által Késmárk szép jövő
nek néz elébe.



II.

A Hernád és mellékvizeinek vidéke Iglótól 
Margitfalváig.*

Scholtz Alberttól.

Bármennyire is jól éreztük magunkat íglón, szándékunk 
lévén a Hernád és mellékvizeinek területét Szepesmegve egyéb 
részeiben is megismerni, tovább kell baladnunk azon ponttól, 
a hol azt tavaly elhagytuk volt, illetőleg onnan, a hol ellen
tétes irányból a beléje ömlő Galambos- (Taubnitz) és Yénig- 
patakot felvette.

Innen a Hernád — az útját álló dombsor alatt nagy 
kanyarulatot képezve — egyenesen dél felé csap a K é m é n y- 
nek (Schöppchen) nevezett kettős sziklaoromig, a honnét ismét 
keleti irányba kanyarodik. Ezen útjában — az iglóiak ked- 
vencz mulató helyét képező kőaljai erdőcskét is érintve — 
meszes kőzetbe vájja medrét.

A nevezett kettős sziklaorom kitűnő útépítőanyagot szol
gáltat. Alatta csergedezikazon patak, mely a S c h u l e r l o c h  és 
í) e m j á n nevű völgyek vizeit egyesíti. A Schulerloch völgy 
egy mesterségesen tágított üreg után nyerte nevét, melyben 
a nagy kolera idején állítólag az iglóiak apró s a ragálytól 
megóvandó nemzedéke tartózkodott. A magaslatról tekintve 
igen szép képet mutat a tágas völgy sötét fenyvessel körítve, 
mely a II i t t e n  b e r g  nevű emelkedés mögött kezdődik s 
azután kevés megszakításokkal Gömörmegye határáig, sőt azon 
túl is húzódik. A Rittenberg név olvasóink nagy részénél 
nem lesz ismeretlen hangzású, lévén az lelethelye azon számos 
kövületeknek és lenyomatoknak, melyeket Itóth Márton barátom 
oly nagy ügybuzgalommal a Magyarországi Kárpátegyesület 
Poprádon létesített múzeumában közszemlére kiállított.

Tovább kelet felé egy más nagyobbacska patak siet a 
Hernádivá ' az Escbseifen völgyből, hol a Haus-nak nevezett 
kúp alatt a M á r k-t o r r á s melléke az iglóiak keresett

* L. r A Hernád forrásvidéke“. XIV. Évkönyv. 1887.
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kiránduló helye s azért menedékházat is emeltek melléje, 
melynek mássa — kicsiben — szinte a Magy. Kárpátegyesü
let múzeumában látható. Idegen, ki pár napot Iglón tölt. e 
kies hely megtekintését el ne mulaszsza!

E völgytől keletre van a magaslaton T e p 1 i e s k a 
(95 ház, 689 róni. katli. és gör. kel. tót és ruthén lakos), 
melynek lakosai, terméketlen határuk terményeiből megélni 
nem tudván, kiválólag fuvarozással keresik kenyeröket.

A jelzett vízerek felvétele után a Hernád, jobb partján 
meszes kőzetű emelkedésektől kisérve, Markusfalváig halad, 
melyet Csepánfalvától csak a Szepes-\’áraljára vezető út választ 
el. M á r k u s -  és C s e p á n f a l v  á n (együtt 195 ház ; 1606 
róni. katli. tót lak.) számos úri kastély köti le az idegen 
ügyeimét, kivált a Máriássy család romban heverő régi fészke 
s Máriássy Ferencznek váradszerűen épített nagyszabású kas
télya. Forgalmi tekintetben Markusfalva igen nevezetes pont; 
innen vezet ugyanis két hegyi vaspálya a szomszéd bánya
telepekre: az egyik 8 km. hosszú a Bindtre, a másik 17 km. 
hosszú a Ilosztokába, melyről még később teszünk említést. 
Az ide hozott vaskövet azután itt a Kassa-Oderbergi vaspálya 
mentén emelt pestekben megpörkölik s így — némileg kö- 
nyítve rajta — vasúton Sziléziába szállítják. Ide hozzák a 
szomszéd kotterbachi völgyből is a vaskövet s gyakran a követ 
szállító kis szekerek végtelen sorát látjuk itt, a mi a hely
ségre magára is sok előnynyel van összekötve.

Márkus- és Csepánfalu alatt egyesül a Hernáddal a 
Lőcse patak. Ezt a Hennádtól alsó folyásában egy agyag- és 
agyagpalából alkotott keskeny dombhát választja el, melynek 
a Hennádra néző lejtőin itt-ott mészkő is mutatkozik. E kes
keny földhát éjszaki lejtőin van L e s z k o v j á n  (19 ház;  
152 róm. kath. tót lak.), melylíe Iglóról a Szt.-Háromság 
kápolna mellett vezet az út, hol az emelkedés legkisebb. Egy 
másik út vezet a Szt.-Anna kápolna irányában szinte Iglóról 
P á l m a f a i v á r a  (97 ház, 626 róm. kath. tót lak.) s innen 
Lőcse felé. Ez út felett van a már múlt évi czikkemben 
nevezett Blaumond nevű emelkedés, melytől kezdve a dombok, 
éjszaknyugati irányban haladva, mindinkább kiszélesednek, az 
(ízhegyig (Ilehberg) a Lőcse- és Vénigpatak, ezentúl pedig, 
egyenesen éjszaki irányba kanyarodva, a Lőcse és Poprád 
mellékvizei között vízválasztót képezve. Az utóbbi vonalon 
kiemelendő a Dube és a Madárhegy (Ptaci-Verch), azután az 
Osztra-Hura s végtére, mint a Kereszthegy részei: a Stosz- 
berg és a Gehohl.

Tavalyi egyesületi Évkönyvünkben Münnich Sándor 
barátom a Gehohlt olv alaposan és szépen ismertette, annyira
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közvetlen hatása alatt az ott látottaknak, hogy én, ki e leírás 
által indítatva szinte felrándultam, újabbat és vonzóbbat aligha 
tudnék hozzá tenni. Csak egyben legyen szabad ügybuzgó 
barátomnak a jövőre nézve tanácsot adni. hogy t. i. a mene
dékházakban működő és „szorgalmatoskodó vendéglősöket“ jó 
lesz csak hosszabb tapasztalatok után kidicsérni, mert különben 
többen is úgy járnak majd, mint mi. kik a kapható mindenféle 
jók reményében üres tarisznyával tértünk be a Kornélmenedék- 
házba s üres gyomorral hagytuk azt el. nem lévén ott olyasmi 
található, a mi — a bennünket környező hegyi levegő és gyaloglás 
által fokozott étvágyunk s a szép természet szemlélése által 
exaltált állapotunk daczára — élvezhető lett volna. Én tehát 
mindenkinek azt tanácsolom: ha a Gehohlra indúl — s ajánlom 
mindenkinek, hogy tegye meg — töltse meg otthon tarisznyáját 
s azután biztosíthatom, hogy élvezetes napot fog tölteni ezen 
,.900 méter magas parkban“, melynek júliusi virágpompája 
minden képzeletet felülmúl.

A Grehohl a Lőcse-patak forrásvidékének nyugati határa 
s valóban igaza van Münnich Sándor barátomnak, ha az innen 
kínálkozó kilátások között legkedvesebbnek mondja azt, a mely 
kelet és délkelet felé köti le figyelmünket. A Lőcse-patak 
forrásvidéke a magasból, mintegy madártávlatból tekintve azt, 
oly vonzó, oly bájoló. hogy ellenállhatatlan vágy fogja el a 
szemlélőt oda leindulni a hűs-árnyas völgyekbe; ott a kristály- 
tiszta csermelyek mentén pár napot tölteni távol a világ zajától, 
Isten szabad természetében, az illatos fenyvesben, a zöld 
pázsiton; az erdei zenélők danái mellett elfelejteni a bánatot, 
mely ott kin az emberekkel való érintkezés alapján lépten- 
nyomon új tápot nyer.

Az előttünk elterülő, erdőborította terűlet emelkedései 
számos völgyecskék által vannak megszakítva, a melyekből, 
hol egy erdei lak fehérre meszelt falai, hol pedig széles koro- 
náju hárs-. szil- és juharfákkal környezett méhesek, majd 
meg a Höli nevű fürdőcske házikói kandikálnak ki. Közvetlen 
alattunk von B u r g e r h o f  (47 ház, 324 ném. r. kath. és ev. 
lak.) helység, sovány mezőség közepette, szemben velünk 
Z a  v a d a  (58 ház. 342 r. kath. tót lak.), attól déli irányban 
egy dombocska által elfedve U 1 ó z s a (83 ház. 384 r. kath. 
tót lak.) s végre maga Lőcse, mely innen nézve kiváló tekin
tetben magára vonja a szemlélő figyelmét.

A Lőcsepatak jelzett forrásvidékét határolja éjszakon a 
Térdhaj tó-hegy (Kniebeuger). melyből délkeletre az ulózsai 
hegyek a Tarcza felé képeznek vízválasztót. Kiemelendő, hogy 
a Lőcsétől éjszakra emelkedő Máriahegy szinte az ulózsai emel
kedések egyik ága, igen szép kilátással _ messze elterülő
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vidékre, s hogy a rajta levő Kálvária igen látogatott bucsu- 
járó hely.

L ő c s e  (szabad királyi város, municipális jogok gya
korlása nélkül; 843 ház, 7041 magy. ném. és tót r. katli. és 
ev. lak.) bár házainak, utczáinak s kivált főterének igazán 
városias kinézése az idegent meglepi, még is megszűnt a 
megye természetes és culturális középpontja lenni. Félreesvén 
a megye főközlekedési vonalától, évről-évre hanyatlik. Igaz. 
hogy e város még ma is a megye politikai középpontja, de ez 
csak úgy a múlt traditiója, mint a várost környező s még 
kis részben épségben tartott falak és bástyák, melyek a múlt 
időkben való fontos szereplésének hirdetői. Lőcse, egy becsü
letes munkában elaggott embernek a benyomását teszi rám, 
ki, bár mindenkitől becsültetik és tisztelteik, még is az 
irigység, mondhatnám keserűség bizonyos nemével nézi az őt 
környező dolgokat, midőn látja, hogy mások vették kezükbe 
a gyeplőt, s hogy azok, nem is az ő nyomdokait követve, 
hanem más csapáson haladva, czéljaikat hamarább és bizto
sabban érik el. mint az neki sok fáradozása daczára sikerűit. 
Bocsánat a hasonlatért! Nem akarnék félreértetni s azért 
ünnepélyesen kijelentem, hogy én Lőcsét szeretem, s a mikor 
csak szerit ejthetem, felkeresem s jól érzem magamat tisztes 
falai között; szeretem a lőcseieket is, kikkel eddig érintkezni 
szerencsém vala s azért nem tekinthető személyes gyűlölség- 
nek, ha Lőcsétől az elsőséget elvitatni merészkedem, melynek 
különben, hogy ma is culturális missiója van, azt elismerem 
s meg vagyok győződve, hogy azt hiven teljesiti is, de azért 
legyen szabad azon individuális nézetemnek is kifejezést adni, 
hogy vezérszereplése Szepesmegye társadalmi életében szűnő 
félben van, hogy elsőségét Szepesmegye városkái között ezen
túl sem megyeháza, sem újonnan épített kaszárnyája nem 
fogja megóvni. — Dr. Hunfalvy János Egyet. Földrajza második 
kötetének 560-ik oldalán azt mondja Lőcséről, hogy „csende
sebb város, mint Késmárk“ s hogy „a vasút vagy két órá
nyira esik tőle.“ Továbbá, hogy „csak az állami és megyei 
hivatalok s a tanintézetek kölcsönöznek neki némi életet, ott 
vannak: a r. k. főgi mnázium, állami főreáliskola s állami 
felső leányiskola.“ Én ezekhez — mellesleg mondva, hogy a 
Késmárkkal való hasonlatot s a vasúttól való távolságot némi
leg túlzottnak találom. — csak azt teszem még hozzá, kivált 
a Poprád völgyéből ideránduló idegenek kedvéért, hogy azok 
a városházát s a r. kaih. templomot, illetőleg az abban levő 
régiségeket megtekinteni el ne mulaszszák.

Lőcse, mint a megye székhelye, a megyei úthálózatnak 
is egyik csomópontja. Eltekintve a Höll-be, Flózsa és Zavada
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felé vezető erdei utaktól, melyek azután már a Tarcza völ
gyében fekvő Toriszko, Felső- és Alsó-Répás felé folytatódnak, 
eltekintve továbbá egyéb, rendesen elég jó utaktól, melyek 
Duránd, Hradiszko és Farkasfalva felé vezetnek: itt csak 
azokról teszek említést, melyek építésük és fentartásuk alap
ján a kőút fogalmának teljes mértékben megfelelnek. Ilyen a 
Lőcsét Késmárkkal összekötő út, mely Burgerhof közelében 
emelkedik legmagasabbra, a Puszta-templomnak nevezett emel
kedésen ; Lőcsétől visz továbbá az országút Szepes-Váralja s 
folytatólag a Branyiszkón át Eperjes felé ; ennek folytatása: 
az Ozhegyen át Csötörtöklielyre vezető út, mely D r á v e c z e t  
(58 ház, 432 r. kath. tót lak.), érinti, inig L en  g v á r t  (28 ház. 
128 r. kath. tót 1.) kissé éjszak felé marad; s innen visz 
végtére az út lglónak, összekötve Kú r i a i j á n  (29 ház, 159 r. 
kath. tót 1.) és I l l é s f a l v á v a l  (89 ház, 586 r. kath. és ev. tót
1.), melyek a Lőcse-pataktól nyugatra emelkedő s agyagból, 
agyagpalából és homokkőből alkotott dombsor völgyecskéiben 
épültek.

Megemlítendő, hogy Illésfalva közelében — kivált 
régibb térképeken — gyakran találjuk S a n  s s o u c i  vagy 
Schlösschen névvel azt a helyet jelölve, mely régente a gr. 
Csáky család mesés költekezésének volt színhelye. Jelenleg 
ott csak egy erdőőri lakás áll s mellette ijedelmes mélységű 
akna, melyet hajdan kútnak ástak, a nélkül, hogy vízre akad
tak volna, holott a közelben jó vizet szolgáltató források fel
bukkannak, sőt a jelzett erdőőri lak építésénél is a pincze 
építését a nagy mértékben jelentkező víz nagyon meg
nehezítette.

Ha még megemlítem, hogy a Lőcse patakot balról, tehát 
keletről határoló, szinte agyagból s agyagpalából alkotott 
dombokban (Akasztóhegy, Kosariszko stb.) ered azon patak, 
melynek völgyében D é n e s f a l v a  (42 ház, 235 r. kath. tót 1.) 
s tovább délfelé 0  d o r i n (104 ház, 658 r. kath. tót 1.) 
fekszik s hogy e patak szinte Markusfalva közelében a Lőcse 
patakba ömlik; ha végtére elmondom, hogy a Lőcse patakot 
úgy jobb, mint balfelől övező dombok csak gyéren vannak 
itt-ott s majdnem kizárólagosan erdei fenyővel befásítva, akkor 
kimerítettem mind azt. a mit a Lőcse patak vidékéről meg- 
emlitendőnek s ismertetésre érdemesnek találtam; legfeljebb 
még azt említhetném, hogy a lakosság (eltekintve magától 
Lőcsétől) kizárólag földművelésből él, hogy itt gyárakat, ipar
telepeket nem találunk, eltekintve a vízi malmoktól, melyek 
mindenütt a helyi szükségletnek megfelelnek.

Markus-Csepánfalu elhagyása után a Hernád M á t y á s- 
f a l v a  (39 ház, 250 r. kath. tót 1.), H a r á s z t  (60 ház,
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338 r. kath. tót 1.), V i t k ó c z  (33 ház, 168 r. kath. tót 1.) 
és O l c z n ó  (62 ház. 349 r. kath. tót 1.) érintésével, helyen
ként annyira szűk völgyben kanyarog, hogy — kivált jobb 
partján — a vasúti vonalat a völgyből meredeken emelkedő 
sziklafalba kelle vájni, mely alkalommal ott igen szép kövü
letek kerültek napfényre.

Olcznótól kelet felé haladva tágulni kezd a völgy, a 
termékeny szepes-olaszii katlant szelve. d e K o l i n ó c z  (58 ház, 
360 r. Kath. tót 1.) mellett újból szűkül s szűk marad a 
krompachi vasgyárig, hol jobbról a Szlovinka-patakot veszi 
fel. melynek torkolatához közel fekszik Kr ompach (335 ház, 
1810 tót és német, r. kath. és ev. 1.), pusztulófélben levő 
bányaváros. Mióta a bányászat környékén majdnem egészen 
megszűnt, lakosai kénytelenek kivándorolni, a vasgyár, mely 
üzemét újabb időben szinte tetemesen redukálni volt kénytelen, 
nem lévén képes valamennyinek foglalkozást és kenyeret 
biztosítani.

Ha Krompachból a Szlovinka-patak völgyében felfelé 
haladunk, egy szélesen elterülő bányavidékre jutunk, melynek 
közepén A l s ó - S z l o v i n k á t  (161 ház, 1025 r. kath. és 
ev. tót és német 1.) és F e 1 s ő - S z 1 o v i n k á t (174 ház, 
1049 tót és német r. kath., gör. kath. és ev. 1.) találjuk, hol 
két hegyipatak egymással egyesül, melyeknek völgyét a Zse- 
lezna és Szkala egymástól elválasztanak. Mindkét patak vad 
hegyvidéket szel, mely még csak pár évtizeddel azelőtt nyüzsgő 
bányászéletnek volt színtere. Most a halál csendje honol e 
területen. A lakosság itthon nem bírván megélni, messze 
földre elvándorolt s főleg Amerikába. S a volt lakosság jóra- 
valóságának s munkaképességének fényes tanujele, hogy ott nem 
csak, hogy meg tud élni, de itthon hagyott szeretteinek is küldi 
megtakarított filléreit, részint az itteni adóságok törlesztésére, 
részint útiköltségül, hogy azok is utána indúlhassanak. A „Szepesi 
Lapok“ hasábjain nem régiben egy statisztikai kimutatást 
olvastam a pénzkűldeményekről, melyek ide, Porács, Zavadka 
és Merénybe jöttek Amerikából, s melyek évenként oly ösz- 
szeget tesznek ki, hogy a nevezett helységekben a jólét emel
kedését okvetetlenűl elő kellene mozdítaniok. Hová lesz e pénz ? 
Ki tudná megmondani ? Eg> bizonyos: hogy nincs látszatja!

Szlovinkából P ö r á c s - r a  (126 ház, 1341 g. k. ruth. 1.), 
egy fantasztikus alkotásu kősziklacsoportokban gazdag, szűk 
völgyben jutunk fel, melyben a Porácsi-patak csörgedezik. 
Maga a helység épen a gerinczen épült s tornyos temploma 
messze földről látható, úgymint Z a v a d k a - é  is (107 ház, 
1229 g. k. ruth. 1.), mely hasonlólag a Hernádot a Gölnicztől 
elválasztó hegygerinczen fekszik.

Kárp. Egyesül. Évk. XV. -
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Porácstól nyugatra nyílik a Kotterbachi-völgy. Talán 
nem csalódom, ha a K o t t e r b a c h  (108 ház, 873 r. kath., 
g. k. és ev., magy, ném. tót és ruth. 1.) szót a Koper =  
Kupfer névből származtatom, mely esetben rézpatakot jelezne, 
ami annyival elfogadhatóbb, mivel évszázadokon keresztül itt 
a bányászat főtárgyát a réz képezte.

A Hernád, Szlovinka-, Porács- és Kotterpatak által hatá
rolt területet a G a l m u s h e g y s é g  borítja, apró liegvi patakok 
által számos kissebb részekre oszolva, melyek között különö
sen a Szénhegy, a Dombrova, a Podlak s a Vapenik ismere
tesebbek. A hegység főalkotó része a mész. Innen a számos 
barlang, mely benne található, s melyekből a barlangmedve 
igen szép csontmaradványai kerültek napfényre.

Ha a Galmushegység csúcsairól éjszak felé tekintünk, 
egy helységekkel behintett, sík térség terül el előttünk, melyet 
éjszaknyugat, éjszak s éjszakkelet felé erdőborított emelke
dések öveznek.

A magasról kínálkozó kép nem felel meg ugyan a való
ságnak, a mennyiben a síkság csak látszat, lévén ez egy szá
mos patak mélyen vájt völgyei által barázdolt és rovátkolt 
terület, mindazonáltal medencze, alig nehány magasabbra nyúló 
emelkedéssel, melyet köröskörül magas hegygerinczek határol
nak, különösen éjszakkelet felé, hol a Branyiszkó hegylán- 
czolat számos ága e katlant szelő vizeket a Tarcza és Siroka 
völgyeitől elválasztja.

A B r a n y i s z k ó  hegység közepes magassága 1000 m., 
egyes csúcsok azonban az 1200 m. is fölülhaladják. Magának 
a véráztatott hágónak a magassága 7(36 in. Ettől mindjárt 
éjszakra emelkedik a Viszoka (1218 m.), azután éjszaknyugat 
felé a Szmrekovicza, a Hradiszko, a Baba és a Na-Szkalszku, 
a honnan azután az emelkedések az ulózsai magaslatokhoz 
csatlakoznak. A hágótól délre és délkeletre emelkednek a 
Szlubicza. a Brezi s kivált a széles Bradlo, melynek dél felé 
húzódó ágai egészen a Hernád balpartjáig hatolnak.

E magaslatok által határolt medencze folyó vizecskéire 
nézve jellemző, hogy ezek a magaslatokról lejutva, fensíki 
területet szelnek, láthatólag egymástól alig elválasztható völ
gyekben, azután mind mélyebbre vájódva, helyenként tekin
télyesebb magaslatokat is mosnak; a Hernádba való szakadásuk, 
eltekintve a szepes-olaszii katlantól, többnyire szűk, mészkőal
kotta szorosokban történik.

E vizecskék között az első az, melynek völgyében 
J a m n i k (94 ház, 440 r. kath. tót 1.) fekszik, a Breze domb 
aljában. A helységen át vivő út éjszak felé két irányba ágazik,
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Görgő és Velbach felé. Tovább keletre Vitkócz mellett 
a Szomjas (Durst) patak szakad a Hermádba ; mint neve is 
mutatja, igénytelen vizér, mely — kivált nyári időben — nem 
sok vizzel rendelkezik. Völgyében felfelé haladva jutunk 
K ö r t v é l y é  s-re (105 ház ; G80 r. kath. tót 1.) majd meg 
jobb úton (Jamnik felől) D o m a n y ó c  z-ra (91 ház; 593 r. kath. 
tót 1.) és G ö rgő-re  (134 ház, 723 r. kath tót 1.) hová Lőcsé
ről az Akasztó-hegyet megkerülő országút aláereszkedik. Ezen 
út, innen kelet felé haladva, azt a szintén a Szomjas patakra 
nyíló völgyecskét szeli, melynek felső, a Homolka magaslat 
alatt levő részében D o l y á n  (Koncsánnal együtt 25 ház, 222 
r. kath. tót 1.) és R o s k ó c z  (15 ház, 89 r. kath. tót 1.) 
épültek.

A következő völgyecskében, mely a baldóczi magaslattól 
délkelet felé nyílik, csak H i n c z ó cz és T e r s z t y á n
(együtt 37 ház. 228 r kath. tót 1.) épültek, mig a nevezett 
magaslatot éjszakról megkerülő völgy felső részeiben Ronc s á n  
(lásd Dolyán), Ko l c s ó  (74 ház. 373 r. kath. tót 1.) Ne me -
s á n  (44 ház, 238 r. kath. tót 1.), B u g l ó c z  (31 ház, 142
r. kath. tót 1.) és B a l d ó c z  (36 ház, 194 r. kath. tót 1.) 
fekszik, az utóbbi kétféle ásványvízzel s gyógyhatású, keresett 
fürdővel. A fürdőkhöz szükséges vizet itt egv öblös, pár 
méter mély kútból merik, melyben a víz folytonos mozgásban 
és forrásban látható. Nevezetes, hogy időközönként a víz a 
kút felszínéig emelkedve, abból kiömlik s a körülötte fekvő 
területet mészlerakodás okozta fehér lepellel vonja be.

Baldócztól egyenesen éjszakra van a S i v a b r a d a
nevű fürdő, a parádihoz hasonló ízű savanyú vízzel, azon 
magasabbra emelkedő mészplató aljában, melyen S z é p  e s h e l y  
(29 ház, 285 r. kath. tót 1.) épült, a szepesi püspök reziden- 
cziájával és káptalanjával, hol a szép székesegyház és értékes 
könyvtár kiválólag megtekintésre érdemesek.

Sivabradáról lévén szó, el nem mulaszthatom egy igen 
tanulságos történetkét közrebocsátani, melyet nekem egy sze- 
pesváraljai igen szavahihető úri ember elbeszélt.

Történt, hogy egy Kassáról visszatért szepes-váraljai 
polgár egy asztaltársaságban, borozás közben, savanyúvízek- 
ről lévén szó. szerfelett dicsérte a „szibrai“ vizet, melyet 
Kassán ivott s rendkívüli sajnálatának adott kifejezést, hogy 
ezt a vizet Szepes-Váralján nem tartják. Másnap az asztaltár- 
ság, mint rendesen, ismét együtt volt, csak hogy ezúttal az 
asztal közepét egy öblös czilinder foglalta el, megtöltve sava
nyúvízzel, melyben emberünk azonnal a szibrait ismerte fel, 
csak hogy a Kassán ivottnál még jobb ízűnek találta. Akkor 
világosították fel, hogy e víz alig pár puskalövésnyire bugyogó
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sivabradai forrásból van merve, s hogy ő e vizet, ha annyira 
kedveli, ezentúl nem drága bolti áron megszerezve, de ingyen 
bármikor élvezheti. S mi lett a vége? Az, hogy emberünk a 
vizet, mivel oly közelből s oly olcsón hozzájuthatott volna, 
többé nem itta.

így vagyunk nem csak savanyúvizeinkkel, de sok egyéb
bel is. Veszszük a drága portékát a külföldről s kivált sava
nyúvizeket nagy mennyiségben Csehországból, holott hozzá 
hasonló, vagy még jobbat legközelebbi közelünkből olcsó 
pénzen szerezhetnénk. Jaj de hiába! mihelyt külföldi, jobbnak 
tartjuk, fizetjük érte a drága árt; s miért ne tennők? van 
miből, telik tőlünk! ?

Viszszatérve a m észlerakodás okozta platóhoz, melyen a 
szepesi káptalan épült, úgy találjuk, hogy ehhez délkeleti 
irányban azon szintén meszes kőzetü emelkedés csatlakozik, 
mely a Baldócztól délkeletre Ka t t n n y - i g  (28 ház, 129 r. 
kath. tót 1.) folyton szűkülő, azután meg V e 1 b a c h (90 ház, 
599 r. kath. tót 1) felé újból táguló völgyet, a keleti szom
széd völgytől elválasztja. Az utóbbit az egész medencze leg
gazdagabb vízere szeli, mely mindazonáltal — legalább tud
tommal — tulajdonnévvel nem bír. Térképeken neve nincs s 
én minden utánjárásom daczára nevét a néptől sem tudtam 
kideríteni. Kérdezősködésemre magában Szepes-Olasziban s 
Szepes-Váralján azt felelték, hogy hát ez patak, víz, dér 
Bach, die Bach, s Wasser, potok. voda sa t.; ez volt az egész, 
ami t  megtudtam. S ez nem légből kapott állítás, ez való s ha 
e vidékbeli ezen állításomat olvasva, tudomásunkra juttatja e 
víz tulajdonnevét, úgy én magam első sorban hálás leszek 
neki a kapott felvilágosításért, mert fel nem tehetem, hogy a 
Szepességen legyen szélesen kiterjedő völgy, melynek éltető 
vízerét a lakosság csak úgv tudja jelölni, mint a hogy az az 
ausztráliai vadaknál szokásos.

E névtelen völgybe S z e p e s - 0  1 a s z i-nál (Dobravolya 
teleppel együtt 461 ház, 2475 német, tót, r. kath. és ev. 1.) 
jutunk be. Innen jó országúton éjszaknyugati irányban haladva 
úgy találjuk, hogy a völgy folyton szűkül, majd meg darabon 
két meredeken emelkedő sziklafal közzé szorúl s csak S z é 
p é  s - V á r a l j a  (554 ház, 5256 német, tót, r. kath. és ev. 1.) 
felé kezd újból kitágúlni.

A Szepes-Váralja felett emelkedő szépeshelyi domb s a 
várostól keletre látható várhegy, düledező váromladékaival 
képezik déli két bástyáját azon tágas, fensíki völgykatlannak, 
melybe a vizek A l m á s  (475 ház, 894 r. kath. tót I.), 
P a v l y á n  (55 ház, 278 r. kath. tót 1.), L ú c s k a  (45 ház, 
205 r. kath. tót 1.), P o d p r ó c s  (15 ház, 89 g. kath, tót 1.)
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K o l b a c h  (77 ház, 461 r. kath. tót 1.), O r d z o v j á n
(72 ház, 371 r. kath. tót 1.) és M i n d  s z e n t  (97 ház, 684 
r. kath. tót 1.) felől jutnak, részint pedig közvetve azon
völgyelés által, mely a Branyiszkótól nyugatra látható 
P o 1 y a n ó c z-on (55 ház, 374 r. kath. tóti.) veszi kezdetét 
s azután dél-délnyugati irányban K o r o t n o k  (19 ház, 131 
r. kath. tó ti.) s a szomszéd P o n g r á c z f a l v a  (28 ház, 145 
r. kath. tót 1.), majd meg B e h a r ó c z  (51 ház, 235 r. kath. 
tót 1.), G r a n c s - P e t r ó c z  (36 ház, 200 r. kath. tót 1.)
és Z se  g r  a (Hotkóczczal együtt 54 ház, 373 r. kath. tót 1.)
irányában haladva a Dobrovalya telepnél egyesül a fővölgygyel. 
A két völgy déli része között van a D r e v e n y i k  (511 m.) nevű 
emelkedés, melynek éjszaki lejtői alatt a gr. Csáky család 
hotkóczi nagy kastélya épült; ennek, valamint a mindszenti és 
velbachi kastélyok és kertek megtekintését mindenkinek 
ajánlhatom. A Drevenyik merész szabású sziklafalain több bar
langnyílás látszik. Az eddig átkutatott barlangok egyikében 
jégképződményekre is akadtak.

Ha még megemlítem, hogy egy Zsegra felé nyíló völgy 
felső részeiben H a r a k ó c z  (25 ház, 156 r. kath. tót 1.) és 
D u b r a v a  (86 ház, 426 r. kath. tót 1.) találhatók, hogy 
továbbá az 0  1 y s a v k á-t (29 ház, 156 r. kath. tót 1.) szelő 
patak azt a vizet is felveszi magába, mely a savanyúvizéről 
ismeretes S z l a t v i n - t  (41 ház, 246 r. kath. tót 1.) érinti, 
s hogy végtére a V o j k ó c z  (53 ház, 278 r. kath. tót 1.) és 
K a l y a v a  (34 ház, 260 r. kath. tót 1.) helységeket szelő 
patakok Kolinócz közelében adják át a Hernádnak csekély 
vízöket: akkor elmondtam mindazt, a mi a szepes-váraljainak 
nevezhető medencze helységeiről, illetőleg ezeknek helyi fek
véséről mondható.

Ethnographiai tekintetben az egész medencze lakossága, 
kevés német és elszigetelve található magyar elemektől elte
kintve, tót ajkú. A lakosság szép testalkotású s a körülmé
nyekhez képest elég jómódúnak mondható; foglalkozása a 
földművelés, melyet hangyaszorgalommal űz, s az állattenyész
tés, melyből folyólag — kivált az éjszak felé emelkedő hegye
ken — a pásztorkodás is képezi a lakosság egyik kere
seti forrását. A nép viselete igen változatos s elég jó 
ízlésről tanúskodik; sok helyütt a kirívó színek iránti 
előszeretet mutatkozik. A népviselet leginkább ünnepna
pokon tanulmányozható s a vásárok alkalmával, hol még 
egy más — tótok között mindenesetre feljegyzésre méltó — 
jelenség is mutatkozik, hogy t. i. sokan, a pálinka mel
lőzésével, borral vagy még inkább sörrel iszszák az 
áldomást.
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Az útak e területen igen jók ; nem csak az ország és 
megyei útak, de még a legfélreesőbb helységekbe vivők is 
rendben vannak tartva s az év minden szakaszában járhatók. 
Az utóbbiaknál csak a hidak gyarlósága vagy teljes hiánya 
okozhat némi akadályt a közlekedés folytonosságában.

Touristikai szempontból az egész területről kevés aján
latost tudunk említeni. Itt volna a B r a n y i s z k ó-h á g ó, 
az ő felséges kilátásával, de ez a mostani főközlekedési 
vonaltól, a Kassa-oderbergí vasúttól oly messzire esik, hogy 
kevesen fognak a kitűnő országúton felhatolni, csak azért, 
hogy a Magas-Tátráig és Királyhegyig terjedő festői tájt szem
lélhessék, hacsak nem azok, kik a vasút kikerülésével erre 
veszik útjokat Eperjes felé. Megtekintésre méltó, mint már 
fejebb említém. a szepesi káptalan s a közelében levő Sivabrada 
és Baldócz s végtére a szepesi váromladék, mely nagy kiter
jedésével imponál, de alacsony fekvésénél fogva tágabb terület 
áttekintésére nem alkalmas.

Annál inkább ajánlható mindenkinek, ki gyalog hegyi 
tourának a barátja, a Szlovinka-kotterbachi útvonal, melyet 
vagy a krompachi vagy a markusfalvi állomásoktól kiindulólag 
lehet megtenni. Ha az utóbbiból kiindúlva a kocsiúton kelet 
felé haladunk, négy szép kúp- vagyis inkább gúlaalakú emel
kedés tűnik szemünkbe, mely szabályos alkotásánál fogva 
figyelmünket leköti. E csúcsok úgy, mint a szomszéd egyéb 
emelkedések is fenyvesekkel vannak borítva; tisztásain 
s a levágott erdőrészletekben kitűnő zamatú szamócza nő, 
mely a vidék tót lakossága által részint a szomszéd bányate
lepeken, részint a közel Iglón értékesíttetik. A csörgedező 
patak mentében vezetett úton felfelé haladva l l/g órai 
gyaloglás után jutunk K o 11 e r b a c h-ra. A helység s a 
vele öszekötött bányatelep hosszan elnyúlik a völgyben, úgy 
hogy közel egy órába kerül, míg felső végire jutunk, hol 
a „Felső-József bánya“ górczáról nagyszerű kilátás nyílik 
a Hernád felső völgyére s a Magas-Tátra fenséges liegy- 
lánczolatára. Maga a völgy szétszórt házikóival, bánya
telepeivel, óriási górczaival igen festői képet nyújt. A kot- 
terbachi bányákban az előtt kivált ezüst-, (fakóércz) és réz- 
érczekre bányásztak, az előbbiek kénesőt is tartalmaztak, 
mely szinte kiválasztatott; most — majdnem kizárólago
san — csak az óriási tömegekben mutatkozó vaskő képezi a 
munkálkodás tárgyát, mely azonban a vasipar pangása követ
keztében nehezen értékesíthető.

Kotterbach felső végére jutván, már is Porács van előt
tünk; a közelében nyíló cseppkőbarlang alig megtekintésre 
méltó, különben ezt Dr. Roth Samu a Természettudományi
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Közlönyben már ismertette. A Porácsról kelet felé nyíló 
Porácsi-völgy a sztraczenaihoz hasonlítható, csak hogy annál 
kisebb arányokkal b i r ; helyenként annyira szűk, hogy a 
benne vivő út a különben sem bővizű csermely medrébe 
szőrűi. A völgy lejtői vegyesen lombos fákkal, különböző bok- 
rozattal s fényűvel vannak benőve; kisebb tisztások a legtar
kább virágpompában díszlenek, melyekkel szemben a mere
deken emelkedő sziklarészletek kopársága annál élesebb ellen
tétet képez. Porácstól Szlovinkáig ez az út 2 l/2 órai gyalog
lást igényel. Innen Krompachra még fél s Iírompachtól a 
vasúti állomásra még negyed órai időre van szükségünk 
— s így az első reggeli vonattal Poprád felől elindúlva, a 
partiét, még egy kotterbachi bánya vagy a krompachi vas
gyár beható megtekintését is beleszámítva, egy nap alatt 
kényelmesen meg lehet tenni úgy, hogy az esti vonattal ismét 
a kiinduló helyre vissza lehessen térni.

A krompachi vasgyártól kiindulólag a flernád keleti 
irányban folytatja útját R i c h n ó  (94 ház, 564 r. kath. tó ti.) 
és Kl uknó- i g  (158 ház. 1356 r. kath. tót 1.), azután nagy 
kanyarulatokban -  Istvánhutta mellett némileg délre hajolva — 
M a r g i t f a 1 v á i g (113 ház, 649 róm. kath. tót 1.), hol a 
vízmennyiségre majdnem egyenlő Gölnicz folyóval egyesül.

Balról felveszi e völgyrészletben a Brezi és Bradló emel
kedéseknek patakjait, melynek egyike mellett H r i s ó c z (49 
ház, 299 r. kath. tót 1.) épült; a Kluknót szelő nagyobb 
patak felső völgyében N a g y - V i t é z  (120 ház, 604 r. kath. 
tót 1.) és K i s - V i t é z  (40 ház, 267 r. kath. tót 1.) már 
Sárosmegye területére esnek. Kluknóról visz az út Szt.-Annára 
Szepes- és Sárosmegye határán.

A jobb felé nyíló szűk völgyekben helységek nem talál
hatók. Legnagyobb e jobbparti patakok között az, mely Ist
vánhutta közelében ömlik a Hernádba. I s t v á n h u t t a  a 
felsőmagyarországi bányapolgárság birtoka, mely ezüst-, réz-, 
kéneső- és piszkolczérczek olvasztására szolgál. Úgy területe, 
melyet elfoglal, mint szintén az e területen emelkedő épületek 
nagy számával mindenkinek figyelmét leköti ez olvasztó, csak 
hogy mostanság itt is meglehetős csendeskén folyik a mun
kálkodás.

Margitfalvától keletre, ott hol a Hernádvölgy szorossá 
válik, s hol a Kassa-oderbergi vasát a szoros kanyarulatait 
kikerülendő föld alatt folytatja útját: van Szepesmegye keleti 
határa s maga a Hernádszoros még kis darabon határvonal 
Szepes- és Sárosmegye között, a Béla patak torkolatáig, mely 
éjszakra irányzott folyásával darabon Szepes- és Abaujmegye
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határvonala. Völgyében B é l a  (157 ház, 1150 r. kath. tó ti.) 
Abaujmegyében, O p á k a  (30 ház, r. kath. tót 1.) Szepesme- 
gyében fekszik, mig H á m o r  mindkét megye területén elhú
zódik. Az abaujmegyei részt Nagy-Hámornak (105 ház, 630 
r. kath. és ev. tót 1.), a szepesmegyeit Kis-Hámornak (16 
ház, 187 r. kath. és ev. tót 1.) nevezik. Említendő, hogy a 
Kassát a Szepességgel összekötő országút erre vezetett s hogy 
ez út még csak pár évtizeddel azelőtt egyike volt Felső-Ma- 
gyarország legfontosabb közlekedési eszközeinek. Most a 
Kassa-oderbergi vasút a forgalom nagy részét e vonalról elte
relte, mindazonáltal nem ajánlható eléggé ez út mindazoknak, 
kik szép hegyi tourokat szeretnek, mert ritkán nyújt országút 
oly változatos képet, mint a milyen itt lépten-nyomon a szem
lélő elé terül.

Kis-Hámorból meredek hegygerinczen át jutunk F ó i k 
ra á r-ra (83 ház, 641 r. kath. és ev. tót 1.), a melytől feljebb 
K o i s s ó (151 ház, 091 g. k. tót 1.) épült, a gerinczen túl 
fekvő A r a n y i  dk  a felé vezető meredek hegyiút mentén. 
Folkmárról utunk J e k e l f a l u r a  (183 ház, 1016 róm. kath. 
tót 1.) viszen. mely Margitfalu szomszédságában már a Gölnicz 
völgyében épült.

A Hernád és Gölnicz egyesülésétől nyugatra, egészen a 
Királyhegyig egy szakadatlan hegygerincz húzódik a két folyó 
völgye között, melynek kiemelkedőbb részei a következők. 
Mindjárt Margitfalu felett emelkedik a Kürtőva s ennek nyugati 
folytatása a Bjetkovecz, ettől délnyugatra a Queck hegycsúcs, 
melynek déli folytatása az Osztri-Vrch. Az utóbbi kettő 
között van az ősrégi gölniczbányai bányavidék s a bánvaalagút, 
mely a Szlovinkai-völgyet a Gölniczvölgygvel összeköti. Az 
Osztri-Vrchtől nyugat felé emelkedik az Orlova-Sztadaja, mely
nek déli folytatása a Borzhát (Dachseuhübel), az Éleskő 
(Spitzenstein) s a Hoszú-álom (Langer Schlaf) emelkedések, 
míg nyugati szélesedő folytatása együttesen Bükkösnek (Bucli- 
wald) neveztetik. Ennek éjszaknyugatra nyúló ágai a Brezova 
s a Disznóhát (Szvinszki-Herbet) nyugati része pedig a Hegyen 
hegység délre hajló nyúlványával a Galmus-hegygyel. A Hegyen 
nyugati folytatása a Friedwald s a Grátl, az utóbbi csak egy 
ága a Knollának, melynek keleti folytatása a Grajnár s a 
merényi Bükkös, a Hnilcsik és Gölnicz közti területen. A 
Knollához (1268 m.) csatlakozik éjszaknyugat felé a Murán 
hegység az Ördögfejjel, a Hüli és Medvefejjel, mig nyugati 
folytatása Gerava névvel jelöltetik — összneve mindazon emel
kedéseknek. melyek a Jezsuita-szorostól a Sztraczenai-völgyig 
találhatók (Szuchi-Vrch, Cservena-Szkala, Holi-Kamen stb.). 
A Gerava nyugati folytatása a Lipovecz, Hollókő s végre a
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Popova, melyen át a keletről nyugat felé folyton emelkedő 
hegygerincz a Királyhegyhez csatlakozik.

A Királyhegytől kelet felé elágazólag a Gölniczvölgygyel 
dél felől, vagyis jobb partján hasonlókig egy zárt hegylánczolat 
kiséri, mely Gömör- és Szepesmegye területeiből kiindulva 
egészen Kassa vidékéig hatol. Ennek főbb részei a Garam 
és Gölnicz közt emelkedő Hroni-Verch, azután a Csuntava, a 
Fekete- és Hosszú-hegy, majd meg a Babina és Hosztina s a 
Szulova, melyen át hajdan a Gömört Szepessel öszekótő, igen 
járt, de egyúttal igen hírhedt út vezetett. A Szólovától 
keletre húzódó hegygerincz magasabb kiemelkedései a Csertova- 
Hola (1248 m.) és Javorina, azután a Pozsálló (1215 m.) a 
Lázárhegy és Pipitka (1221 m.), melytől a Bodva és Szomolnok 
közti hegygerincz elágazik s ehhez keletfelé csatlakozva a 
Hátsó-Fecskehegy (1042 m.), Haramiakő és a Kloptana a kojsói 
és idai ágakkal.

Ezen a Királyhegytől elágazó két párhuzamos hegygerincz 
főalkotó része a mész. Mindkettőben sok ércztellér van, 
melyeknek kiaknázása évszázadokon keresztül a lakosság 
főfoglalkozását képezte. Az éjszakiban főleg ezüst, réz, kéneső, 
kén, pyrit és vaspát képezték a bányászat főtárgyait, a déliben 
az előbbiek mellett nikól, kobalt, piszkólcz és arany. Mindkét 
gerincz és mellékágai éjszaki lejtőin a fényű az uralkodó 
fanéin, a déli lejtőkön a lombos erdők lépnek előtérbe s bennök 
kivált a bükk, mely különösen a déli ereszkedőn ritka szép 
példányokban mutatkozik. Ptégente az olvasztók, hámorok s 
tüzelő szert igénylő egyéb müvek fogyasztották a fát, újabban 
ez képezvén a helységek fővagyonát, a víz és gőzerőre épült 
fűrészek emésztik nagy mértékben, úgy hogy széles területek 
fa-kincsöktől meg lévén fosztva, legelőknek használtatnak, 
mélyen berovátkolt vízmosásokkal, honnan a zápor rég lemosta 
a termőföldet s vele a reményt is, hogy itt rövid időn újból 
erdő díszítse a napfényre került alapkőzetet.

Az erdők vadállománya igen csekély. Még csak pár 
évtizeddel ezelőtt gondoskodtak a bánya- és olvasztó hivatal
nokok arról, hogy a vadak túl nagy mértékben el ne szapo
rodjanak, mindegyiknek fő mellékfoglalkozása és szórakozása 
a vadászat lévén.. Újabb időben a vadásztörvény szigorú meg
tartása s kivált a fegyveradó a vadnak némi szaporodását idézte 
elő, de egyúttal a nagyobb ragadozók, mint medvék és farka
sok félelmes fellépését szemben az erdei legelőkre terelt nyá
jakkal. Sajátságos jelenség, hogy a vaddisznó, melyet e vidék 
lakossága vagy harmincz évvel az előtt csak híréből ismert, 
most szinte rendkívül elszaporodott s tönkre teszi az erdők
ben szétszórtan fekvő szántóföldek megművelésére fordított
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szorgalom gyümölcsét, nem különben az is, hogy a hiúz, 
melyet a Szépéi,ségen már a kihalt állatfajokhoz számítottak, 
újabb időben mind gyakrabban kezd mutatkozni.

A jelzett két hegygerincz között, többnyire szűk völgybe 
szorítva, siet a Gölnicz vize a Hernád felé.

Tegyünk egy sétát e regényes völgyben torkolatától fel
felé haladva. (850 km.?)

Margit- és Jekelfalvát elhagyván s a jobbunkra nyíló 
völgyben fekvő Z s a k a r ó c z  (138 ház. 944 r. kath. tót 1.) 
elmellőzésével, akár jó kőúton, akár a Kassa-oderbergi vasút 
üzemében levő Gölniczvölgyi vasúton, eljuthatunk Gö l n i c z -  
b á n y á - r a  (946 ház, 4353 ném. tót r. kath. és ev. 1.), mely
nek lakossága leginkább bányászokból áll. A várostól éjszakra 
van, illetőleg volt egy gazdag bányavidék. Itt a hegység át 
meg át van fúrva-túrva oly annyira, hogy még bányaalagút is 
vezet innen egészen Szlovinkáig, melynek fentartásához az 
összes érdekelt bányák hozzájárúlni kötelesek. A régi mun
kálkodást itt is tétlenség váltotta fel. Néma tárnák, tátongó 
aknák, begyepesedett górczok beszélik, hogy itt a múltban 
serény munka folyt; most csend honol e területen s csak a 
vas és pyrit az, a mi a lakosságnak még némi foglalkozást, 
a Gölniczvölgyi vasútnak némi teherszállítmányt biztosít.

Gölniczbányától útunk P r a k f a 1 v á-ra (131 ház, 758 
r. kath. tót 1.) s innen nagyot kanyarodva H e l c z m  a n ó c z r a  
(252 ház, 1610 r. kath. tót 1.) viszen, melyről ismét délnyu
gat felé kell haladnunk, "hogy R e m e t  é-re (361 ház, 1981 
ném. tót róm. kath. és ev. lak) jutunk. Nem nagyon régen 
volt, hogy ezen az úton haladva alig tudtunk kitérni a sze
kerek beláthatatlan sorának, melyek az érczeket a szomszéd 
bányákból rendeltetési helyökre vitték; most húzamos időn 
haladhatunk a nélkül, hogy csak egy élő lélekkel találkoznánk, 
csak a prakfalvi olvasztó és öntöde (gr. Csáky birtok), mely 
a bécsi világkiállításon a branyiszkói csata emlékére öntött 
honvédszobrot bemutatta, munkálkodik még.

Remeténél egyesül a Gölnicz folyóval a Szomolnok-patak. 
Ha az utóbbinak a völgyében dél-, illetőleg felfelé haladunk, 
elhagyott olvasztók, zúzok, kohók s az itt a múltban foglala
toskodott munkások és hivatalnokok diiledező lakásai mellett 
S z o m o 1 n o k-H u 11 á-ra (215 ház, 1090 ném. tót róm. és 
ev. 1.) s innen S z o m o l n o k - r a  (592 ház, 2706 ném. tót r. 
kath. és ev. 1.) jutunk. Itt a régi bányaépületek igénybevéte
lével létesített dohány- és szivargyár nem képes a lakosságot 
eltartani s ebből folyólag a lélekszám évrőt-évre fogy. Szinte 
elszorúl keblünk, ha a felbúrjánozó nyíressel benőtt górczok 
alatt elballagva azt az át- meg át-lyukasztott dombot látjuk.
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mely a kihaló félben levő szomolnoki báuyászélet utolsó lükte
tésének volt színtere, hogy azután — ki tudja mennyi időre — 
elenyészszék. Most még a czementvíz az, ami némi jövedelmet 
hajt. Ez ugyanis egy régi bányából kijövet a bennlevő réz
tartalmat a beléje tett vasra lerakja. Szomolnokot külön
ben, melyet a legtekintélyesebb magyar földrajzban a Bódva 
felső völgyébe helyezettnek találjuk, kénytelenek vagyunk a 
Szomolnoki-völgy számára reklamálni. S ugyancsak arczunk 
verejtékébe kerül, ha innen a meredek útat felhasználva a 
hegygerinczen át a Bódva felső völgyében fekvő Stoószra aka
runk jutni. Ez út legfelsőbb pontján van a szomolnoki Kál
vária templom s úgy látszik az egész út csak a régi kálváriái 
ösvény kibővített kiadása. Frischauf osztrák tourista bizonyára 
ez útra is azt mondta volna, a mit a Velach és Seeland köz
tire mondott, hogy t. i. mérnöke nem lehetett más, mint 
kecskebak.

A Stoószra, illetőleg Abauj-Tornamegyébe vivő úton 
kívül visz még Szomolnokról egy másik kevésbé meredek út 
Uhorna s Krasznahorka-Váralján át Rozsnyóra illetőleg 
Gömör-Kishontmegyébe; mi azonban visszafordúlunk s ne 
hogy újból egészen Remetéig kelljen visszamennünk, felhasz
náljuk azt az elhagyott útat, mely a Szomolnok és Gölnicz 
közti dombháton át a Remetéből Svedlérbe vivő útvonalhoz 
csatlakozik s ezen haladva, rövid idő alatt eljútunk S v e d- 
1 é r-re (317 ház, 1893 ném. tót r. kath. és ev. 1.). Svedlér 
nem nyújt semmi megtekintésre méltót, a város külseje is 
hirdeti, hogy itt rohamos sülyedés színterén állunk s a várost 
szelő patak egymagában nem képes a benne felhalmozódott 
piszkot elmosni.

Régente az út innen a Hegyen nevű tetőzeten át s 
Zavadka helység mellett Markusfalva felé vezetett. Ez most 
el van hagyva, szekerek rajta már nem igen közlekedhetnek, 
de gyalogjáróknak igen ajánlható, kik ez útról, különösen a 
Zavadka mellett haladó részéről, gyönyörű kilátást élvezhetnek 
úgy a Gölnicz, mint a Hernád völgye felé, mely utóbbinak 
hátterében a Magas-Tátra teljes gerincze kiemelkedik.

Újabb időben helyettesíti ezt a Gölnicz mentén Merény 
felé vivő út. A Gölnicz-völgy e részébe éjszakról a Rézpatak, 
délről az Óv íz  és S t i l l b a c h  patakok ömlenek, az utóbbi 
kettő hasonnevű bányatelepeket szelve. (Óvíz 78 ház, 435 
ném. tót r. kath. 1., Stillbach 76 ház, 377 tót, ném. r. kath. 1.)

M e r é n y  (320 ház, 2827 ném. tót róm. kath. és ev. 1.) 
az a hely az összes szepesi helységek között, melyből eddigelé 
a legnagyobb mérvű kivándorlás történt. A lakosság itt az 
olvasztók és hámorokban kereste volt kenyerét; ezen ipar
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ágaknak, nem különben a bányászatnak hanyatlásával s más 
iparágak hiányában a jóra való s munkára képes lakosság kény
telen volt kivándorolni, hogy messze földön becsületes mun
kával kenyerét megkereshesse.

Merényből az út a Gölnicz völgyét elhagyva a Kishnileczi- 
völgybe kanyarodik fel. E völgyben felfelé haladva, balke
zünkre esik F e k e t e h e g y ,  hidegvízi gyógyintézet, mely 
kedvező fekvésénél fogva, annak daczára, hogy év év mellett 
nagyobbodik, alig bírja befogadni azokat, kik itt nyáron át 
gyógyulást és üdülést keresnek.

Tovább felfelé haladva, ide nyílik a Rosztoka-völgy, mely
nek bányatelepéig Markusfalvától keskeny vágányú hegyivasút 
vezet, kizárólag a vaskő szállítására. Ez magas gáton viszen 
át a regényes völgyön, melynek hosszában K i s - H n i l e c z  
(121 ház, 1041 r. kath. tót 1.) épüli, számos daramalommal, 
melyek a víz gyors esés okozta hajtóerejének, könnyű felhasz
nálható sának köszönik létüket.

A völgy felső részébe jutva, az út meredeken jobbra 
kanyarodik a Grátl magaslataira s innen leereszkedve Igló 
felé; ennek folytatásaként visz egy más, hajdan szinte igen 
járt út a Grajnáron át. mely azután meredeken Nagy- Hni -  
1 e c z (60 ház, 565 r. kath. tót 1.) felé aláereszkedik a Göl
nicz völgyébe s innen a fentemlített Szulován át Rozsnyó felé.

A Gölnicz-völgy Merény és Nagy-Hnilecz közt levő része 
igen szűk. A patak itt gyors esés okozta zúgással tör magá
nak útat s nagy esése lehetővé teszi annak hajtó erejét 
könnyű szerrel kihasználni, innen az a sok malom s most elha
gyott hámor, mely e völgyrészletben egymás után sorakozik. 
A nagy-hnileczi „György“ olvasztó a felsőmagyarországi bánya
polgárság tulajdona.

Nagy-Hnilecz egy része Szepes-, másik része Gömör- 
megye területén épült s maga a Gölnicz-patak az, mely innen 
egy darabon lefelé is, azután meg felfelé egészen a Dobsinai- 
jégbarlang vidékéig Gömör és Szepes határvonalát képezi. S 
alig lehet képzelni szebb gyalogtourt, mint egy sétát a völgy 
ezen részében. Itt a Szt-Miklós, bei den Miihlen s Krebs- 
seifen nevű telepek mellett elhaladva egy tágabb völgykatlanban 
fekvő „Palzmann“ olvasztóhoz (most fűrészmalom) jutunk, mely 
mellett a Dobsinát Iglóval összekötő út szeli a völgyet

Fejebb haladva a dobsinái olvasztóhoz jutunk, melyhez 
a Hosszú-hegyen át épített dobsinái út aláereszkedik. Köze
lében I mr i chf a l u  (49 ház, 506 r. kath. tót 1.) és Is tv án - 
f a l u  (28 ház, 276 r. kath. tót 1.) található, majd meg 
S ztraczena  (36 ház, 307 r. kath. tót 1.) a hasonnevű szűk 
sziklavölgy. keleti nyilásánál. A Sztraczenai-völgyet magát,



SCHOLTZ ALBERT. 29

úgy szintén a felső nyílása közelében levő Dobsinai-jégbarlangot 
s a mellette emelt nyári telepet bizonyára mind azok ismerik, 
kik ezen ismertetésemet végig lapozni érdemesnek tartották.

Ezekről tehát behatóbban nem szólok; de el nem 
mulaszthatom e helyen is mindenkit, ki a Sztraczenai- 
völgy szépségeit élvezte, arra felszólítani, hogy nézze meg 
a tavaly általam ismertetett Jezsuita-szorost is. már csak 
az összehasonlítás czéljából. mert én megvallom, hogy nem 
vagyok abban a helyzetben, hogy határozottan megmondjam, 
melyiket illeti az elsőség a kettő közt. Nem hagyhatom továbbá 
em ités nélkül azt a páratlan szépségű séta utat, mely 
innen a H o l l ó k ő  (1141 m.) alatti i d ő s z a k i  f o r r á s h o z  
vezet. A periodikus forrás maga is oly r unikum, mely a 
megtekintést mindenesetre megérdemli. Órákon át egészen 
száraz a forrás-fenék homokja. Egyszerre nedvesedni kezd, 
majd meg nagy erővel előtör a kristálytiszta víz, melyhez 
hasonló ivóvizet kevés helyen találhatni s oly mennyiségben, 
hogy egy malom hajtására elég volna ; körülbelül 35 perczig 
tart a folyás, azután megszűnik s a mélyedésben maradt víz 
újból viszahúzódik a föld gyomrába; a forrás újból órákon át 
száraz marad, míg a fenti jelenség újból ismétlődik.

A Dobsinai-jégbarlangtól felfelé a szép alakú Éles-kő 
alatt elhaladva, jó úton a Puszta-Pólónak nevezett korcsmához 
jutunk, melylyel szemben újabb időben a herczeg koburgi 
vadászkastély épült. Itt az út kétfelé válik. Az egyik a 
Popovára kanyarodik, onnan Vernár felé aláereszkedve; erről 
már tavaly szólottunk, a másik a Garam-völgyében fekvő 
Telgárt felé viszen s ettől elágazólag egy harmadik a Csun- 
taván át Dobsina felé, ezek meg már leírásunk keretén kívül 
esnek. Mi tehát egyikét jobb-, másikat balfelől hagyva, a 
Gölnicz medre melletti erdei úton haladunk egyenesen nyugat 
felé. Ösvényünk mindinkább emelkedik; áthatlan fenyvesek 
vesznek körül s az ösvényünket övező növényzet azt mutatja, 
hogy felsőbb régiókba jutottunk. Végre esteledni kezd; veze
tőnk a völgyfenék elhagyásával balra vezet s nem sokára 
hivogatólag int felénk a menedékház, mely a jegenye- és 
törpefenyű közti határvonalon egy bővizű forrás mellett épült

A tágas menedékházban reggelre kelve, ott találjuk 
magunkat a Királyhegyen, melynek tompa, széles hátát innen 
akár hintóval is be lehetne járni. Délre tőlünk nyílik a 
Garam völgye, éjszakra alattunk tátong a Gölnicz víz forrás
vidéke s ezen túl a gerinczen át ott bugyognak a Hernád 
forrásai azon a területen, melyről tavaly kiindúltunk volt.

A nagy körút után, a melyet ily módon szerencsésen 
befejeztünk, jó lesz egyet pihenni. A Királyhegy magaslatai
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azonban erre nein alkalmasak. Még egyszer körültekintvén 
s betelvén a felséges képpel, mely e magas pontról kínálkozik, 
le kell szállni s a megérdemelt nyugalmat a völgyekben 
keresni. Ott találhatjuk azt akár Vöröskőn, akár a jégbar
langnál, akár a távolabb Húsz-parkban; mindenütt tárt karok
kal fogadnak s az ismerősökből álló asztaltársaság szívesen 
hallgatja ütünk azon részleteit is, melyeket a nagyobb közön
ségnek szánt e leírásunkban .mellőzni kellett.

Isten velünk, míg imádott hazánk felséges hegyvidékein 
egy új kiránduláson ismét találkozunk.



Kirándulás a Polonina-Runára.
Siegmeth Károlytól.

Németből fordította : Dr. Raisz Gedeon.

A M. 0. Kárpátegyesület Keleti-Kárpátok osztálya 1887-ik 
évi július 31-én megtartott közgyűlése alkalmával egyszersmind 
megalakulásának tizedik évfordulóját is ünnepelte Ungvárt és 
Nyeviczkén, tehát azokon a helyeken, a hol bölcsője ringott.

Már a közgyűlés napját előző estvén sok egyesületi tag 
és ügybarát érkezett vasúton Ungvárra, hol ünnepélyes — s 
ami több — szíves fogadtatásban részesültek. Nem csoda ily- 
formán, hogy már a Lövészkert lombsátrai alatt megtartott 
ismerkedési estélyen is derűit hangulat uralkodott.

Vendégszerető Ungvár városának a története igen régi 
korban veszi kezdetét, sőt alapíttatásának időpontja a mon
dák homályában vész el. Mondják, hogy a város „Ungogratus“ 1 
néven már abban a korszakban is fennállott, a midőn még 
szláv néptörzsek lakták a kárpáti tartományokat. A névtelen 
jegyző szerint az itt lakott szláv és oláh néptörzsek a magya
rok bejövetelekor a Zalán bolgár birodalmának voltak volna 
alattvalói.

Ungvárnak a parancsnoka Laborcz vezér („dux Slauorum“) 
volt; ez a betóduló magyarság elől Zemplén földvárába (Cas- 
trura Zemlun) akart menekülni, de utolérték a magyarok és 
a róla nevezett folyó partján kivégezték. Ungvárt pedig bevet
ték és megszállották (Anonymus Gap. XIII.) Az első megbíz
ható történelmi adatok a XIII. század közepéről valók; ugyanis 
az egri káptalannak egy 1248-ban kelt levele említ egy tel
ket, amely „in parochia castri de Uug — Uj“ feküdt. Negye
dik Béla királynak is maradt fenn ugyanebből a korszakból 
egy levele, amely „Castrum Ung — úju-at (Ung — újvárt)

1 Az állítólag szláv eredetű „ung“ — gyors, gyorsfolyásu (a folyóra 
vonatkoztatva) és „grad“ „lírád“ =  vár-ból összetéve.
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említ, de hogy volt-e hát Ung — óvár is? arról sehol sem 
találunk említést.1

Róbert Károly király gróf Drugetk Jánosnak adományozta 
Ungvárt és vele az örökös főispáni méltóságot. A Drugethek 
aztán jelentékenyen kibővítették és meg is erősítették Ung- 
vár várát; a várnak az a része, amely még ma is fennáll és 
a melyben a gör. kath. papnövelde van elhelyezve, úgy látszik 
hogy Drugeth György alatt (1647. és 1661. között) épült. 
1564-ben Zápolya János Zsigmond ostrom alá fogta Ungvárt, de 
siker nélkül vonult el falai alól. Johann Beza ezeket írja arról az 
ostromról „Newe Beschreibung des Königreichs Ungarn und 
darzu gehöriges Land, Städten und vornehmsten Örther“ 
("Lipcse 1664.) czimü könyvében: „Vnguar vagy Vngwar, a 
melyről Ortelius is megemlékezvén azt mondja, hogy az 1560. 
esztendőben János erdélyi király, a midőn I. Ferdinánd csá
szár halála után első szegte meg a békét, Vngwar városát, a 
hol Burckstaller óbester parancsolt, nem tudta bevenni.“ 
Tovább ezeket olvassuk: „Anno 1661 9. Octobris itt halt meg 
forró nyavalyában felső magyarországi generális Humanay 
(Homonnai Drugeth György); és ez a hely is, úgymint Dory 
és egyéb erdélyi helyek, német császári hadak által vala 
megszállva.“

1684-ben Tökölyi Imre bevette Ungvárt és ennek parancs- 
nokát, a császári érzelmű Drugeth Zsigmondot, kivégeztette.1 2 
Schulz császári generális 1685-ben ostrom alá vette Tökölyit 
Ungvár várában, de ez nemcsak elvonulásra kényszerítette, 
hanem Nagymihály közelében hatalmasan meg is verte őt. 
Két évvel utóbb azonban mégis a császáriak kezére jutott 
Ungvár.

Az 1681-ben elhalt Drugeth György leánya és a 84-ben 
kivégzett Zsigmond nővére, Krisztina grófnő, 1688-ban Ber
csényi Miklós grófhoz ment nőül; vele a Drugeth birtokok 
Ungvárral együtt a Bercsényi család birtokába mentek át, 
annyival inkább, mert 1691-ben Drugeth Bálint egri kanonok
kal az ősrégi Drugeth nemzetség utolsó férfisarja szállott a 
sírba. Bercsényi első neje, Drugetü Krisztina, is csakhamar 
elhalván, Bercsényi másodízben Csáky Krisztinát vette 
nőül 1694-ben.

1 Pesty Frigyes : „A magyarországi várispánságok története“ 521. 
lapon, továbbá ugyanő : „Az eltűnt régi vármegyék“ 1. 155. 1.

2 Legalább így irja Szirmay „Notitia historiea cottus Zempleniensis“ 
czimű művében; egyenes bizonyítékok azonban hiányoznak erre nézve. 
Csak annyi bizonyos, hogy Drugeth Zsigmond csakugyan 1684-ben 
halt meg.
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1697. körűi Eperjesen tartózkodott Bercsényi s itt kötött 
barátságot II Rákóczy Ferenczczel, itt panaszolták él egymás
nak a haza elnyomatását, itt tervezték a jövő nagy eseményeit. 
A hegyaljai fölkelés után egy időre a magánéletbe vonult 
vissza Bercsényi és nejével Ungváron fényes udvart tartott. 
A várat kiszépítették és gyönyörű kertekkel vették körűi. 
Egy a királyi kamara által. Bercsényinek Lengyelországba 
történt menekülése után 1701-ben fölvétetett leltárból értesü
lünk az ungvári vár nagyszerű berendezése felől.

Az 1701-ik év farsangján igen fényes és előkelő társa
ságot látott Ungvár falai között ; itt volt maga Rákóczy és 
vele a legbefolyásosabb kurucz főurak, kik mulatozás ürügye 
alatt nagyon is komoly tanácskozást folytattak. Ezeknek a 
tanácskozásoknak egyik részesét Longueval franczia kapitányt 
Linzben elfogták, mire már ugyanazon évi ápril 18-án magát 
Rákóczyt is foglyúl ejtették a császáriak a sárosi várban, a 
bon n ét Eperjesre szállították. Bercsényi Lengyelországba 
menekült a fogság elő l; itt találkozott aztán később a bécs
újhelyi börtönből szintén kimenekült Rákóczyval.

Most kezdődött aztán a Rákóczy-féle kuruczháboru, a 
melyben Bercsényinek oly fényes szerep jutott osztályrészül 
és a mely 1711-ben a majthényi fegyverletétellel és a szat
mári békekötéssel ért véget. Rákóczynak és Bercsényinek a 
birtokaik elkoboztattak, Ucgvár a korona birtokába jutott.

Mária Terézia 1777-ben a gör. kath. püspökségnek 
ajándékozta a várat s a papnövelde ma is benne van 
elhelyezve.

A mai Ungvár 11373 lakost számlál, kik között 8182 
a magyar; kereskedelme jelentékeny és nem egy iparág is 
említésre méltó, így a kerámi ipar és a hajlított fából való 
bútorgyártás, valamint a malomipar is. A kincstárnak nagy 
fűrésze van a zúgótelepen. Ungvár megyei és gör, kath. 
püspöki székhely; van itt egy kir. főerdőkivatal, kir. főgyrn- 
násium, tanitóképezde és keramikai iskola.

Julius 31-én délelőtt, a közgyűlés bevégeztével megszem
léltük a várost és az ez alkalomból rendezett kisebb kiállí
tást; délben az ebéd hozta össze a vendégeket és vendég
látókat a „Korona“ kerti helyiségében, a hol bőven volt 
enni- és innivaló, no meg felköszöntő is.

Az ezúttal csak szükebbkörű kiállításon leginkább a 
kerámi ipar termékei és gelsei Guttman Izidor úr hajlított 
fabútorai voltak túlnyomóan képviselve, a melyek a legjobb 
ily fajta ipartermékekkel is bátran versenyre kelhetnek. Gutt
man úr általában elismerésre méltó érdemet szerzett magának 
ezen iparágnak itten való meghonosítása által.

Kárp. Egyesül. Évk. XV. 3
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Ebéd után a város felett egy órajárásnyira az Ung völ
gyében egy erdővel benőtt kies halmon álló Nyeviczke várába 
rándultunk ki. Az úsztatott fa felfogására készült nagy gere
ben átkelve az Ung túlsó partjára, azon a réten állapodtunk 
meg egy kissé, a melyen 10 év előtt az akkor még „Beszkid“ 
nevet viselt osztály legelső közgyűlését, tartotta. Akkor még 
jóval szőkébbre voltak szabva az osztály területének a határai, 
csak a zempléni, ungi és beregi Beszkideket foglalták magokba 
s csak egy szűkebb baráti kör csoportosúlt volt még az 
osztály lobogója körűi, a melyet igen tisztelt kedves barátom, 
Rónay Antal főerdőtanácsos, lobogtatott, mint az osztály első 
elnöke. Ma ő nem lehetett közöttünk, nem ünnepelhette 
velünk az osztály megalakulásának tizedik évfordulóját, nem 
örvendhetett velünk annak örvendetes felvirúlásán. Az abauj- 
tornai és gömöri barlangvájta mészfennsíkoktól a rodnai szik
lás bérczormokig, a Sajótól a Szamos forrásterületéig ér ma 
már az osztály területe, tagjai pedig teljes megelégedettséggel 
tekinthetnek vissza 10 éves tevékenységére.

Aztán tovább haladtunk, fel a várdombra s 
„Fáktól vagyok körülvéve 
S mint édes fia fejére 
Áldó keze az atyának,
Úgy hajolnak rám az ágak.“

(Petőfi.)
Fölérve a halomra, előttünk álltak Nyeviczke várának 

ódon falai, melyeket a Drugethek építettek a XVI. században.1 
A néprege a várnak egy szép, de kegyetlen úrnőjéről emlék
szik, a ki ottlaktában ugyancsak sanyargatta jobbágyait; 
— ezek aztán — fellázadva kegyetlenkedései ellen, valaineny- 
nyi marháját felhajtották a várba, száraz galyakat kötöztek 
ezek szarvaira s meggyújtották. A vár is tüzet fogott és 
teljesen elhamvadt; az úrnő elmenekült és többé nem is 
tért vissza.

Nézetem szerint Nyeviczke a Drugeth család vadászkas
télya volt s a történelemben nem is szerepelt soha.

A várfalak tövében egy gondosan ápolt, parkszerű ültet
vényt látunk, nemesített rózsatövekkel és szép szökőkúttal. 
Közepén egy obeliszk alakú emlék, következő felirattal: 
„Wagner Károly m. k. főerdőtanácsos, az orsz. erdészeti 
irodalom egyik alapítójának emlékére. Emelte a honfiúi hála 
1880-ban“. A vár belsejébe belépve, meglepetve látjuk, hogy 
itt minden a legszebb rendben van. az omladék eltakarítva,

1 1541-ben már fennállott a vár, a mint azt Homonnay Gábornak 
egy ezen évben kelt és Perényi Péterhez intézett levele bizonyítja.
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útak, ösvények és lépcsők a legjobb karban, sőt padok és 
asztalok is. A. várudvart környező falba egy helyen tábla 
van erősítve, ily felirattal:

.„Augusztus 18. 1880. “
„Hűség a hon s felség iránt 
És kartársi szeretet 
Van hivatva egyesítni 
Testület és nemzetet.
E jelszónak tanúiként 
Évről-évre itt leszünk,
E romok közt ünnepelni 
Hódolati ünnepünk“.

„Az ungvári kincstári uradalom tisztikara“.
Egy egészen biztos lépcsőn az őrtorony fokára jutunk 

fel, ahonnét csudaszép látvány tárái fel szemeink előtt: a 
széles völgy mentén zöld rétek és gyümölcsösök csoportjai 
között nyájas falvak egész sorát látjuk:

„Ott alant, aiant a mélyben 
A kék messzeség ölében 
Ott a város, csak úgy rémlik“.

A folyó mentén az országút vonúl le Ungvár felé, a 
melynek tornyai és házai tisztán kivehetők ; az Ung két part
ján elvonúló erdőborította halmok egészítik ki a képet, mely 
az épen leáldozó nap utolsó sugarai által megaranyozva pom
pás színváltozatokban ragyog. Egy folyosón végighaladva, a 
másik őrtoronyba jutunk, melynek oldalfalába egy nagy vas
tábla van befalazva. Föliratából megtudjuk, hogy a királyi 
pár ezüstmenyegzőjének emlékét örökíti m eg; a felirat így 
hangzik:

„1879. ápril 24-én.“
„Lenn, hol a víz árja zúgva hull alább 
És közelb az éghez, e rom oldalán,
Hol előbb vad szedres s cserje vert tanyát,
Uj faültetéssel lön szebb e magány.
A századnegyednek örömünnepén 
A királyi pár mit együtt éle át.
Kik alatt feléledt a múló remény 
S a szabadság lakja újra e hazát.
A jobbágyi hűség ülteté e fát,
Hogy inig* terepélyét nyújtja szerteszét,
Élte a jövőnek áldva adja át
Első Ferencz József s Erzsébet nevét“.

Az ültetvények, az obeliszk és az emléktáblák mind
megannyi tanújelei a kincstári erdőkezelőségi hivatalnokok 
lojalitásának és kartársi érzületének. Cornides György kir.

3*
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főerdész vetette meg mindezeknek az alapját 1872. és 1878- 
ban, tehát akkor a midőn Rónay Antal főerdőtanácsos volt az 
ungvári kir. főerdőhivaíal főnöke. Ugyancsak a Cornides úr 
erélyének és kitartásának köszönhető, hogy a szép kezdet 
nem maradt annyiba; méltán megilleti azonban az elismerés 
a nevezett főerdőhivatal összes személyzetét is, mert az ő 
áldozatkészségökből gyűlt össze a szükséges pénzerő.

Most hölgyek és férfiak vidám csapatja lepte meg a 
várat s ezek jó kedvétől viszhangoztak csakhamar a falak; 
volt olyan, a ki az őrtorony szép kilátásában gyönyörködött, 
más meg sétára indúlt az árnyas erdőbe. A Lányi jó zenéje 
azonban csakhamar tánczra gyűjtötte a társaságot, még pedig 
annak nemcsak fiatal részét; öregecske legények sem állhat
ták meg, hogy tánczra ne kerekedjenek versenyt az ifjúsággal. 
Mikor pedig alkonyat után tüzek, szövétnekek és lampionok 
gyúltak fel mindenfelé, tűndéri fénynyel árasztva el a 
romokat: önkénytelenűl mindenki arra fakadt, hogy: „Gyuri, 
ezt jól megcsináltad !“

Csak éjféltájban indúltunk útra, hosszú kocsisoron 
robogva Ungvár felé.

Azok a touristák, — számszerűit 21-en, köztük 5 nő — 
a kik a Polonina-Runára akartak fölmenni, augusztus 1-én 
korán reggel indúltak el Ungvárról Cornides György főerdész 
jó barátunk és az osztály veterán tagjának kipróbált vezetése 
alatt. Az Ung völgyén fel, az uzsoki országúton haladtunk, 
megint Nyeviczke alatt el.

Az Ung völgye a Vihorlát-guttini trachythegylánczot itt 
a Popricsni-Verch (1020 m.) és Szinatória (971 m ) hegyfömbök 
között szeli át. A főgerincz áttörése O-Kemencze és Vorocsó 
közt történt és csakugvan itt legmeredekebbek is a két hegy
tömb nyúlványai az Ung völgye felé. Mielőtt ez az áttörés 
létrejött, a dubrinicsi és nagybereznai medenczékben gyűlt 
volt fel a víz, egy-egy tavat képezve ezeken a helyeken.

Vorocsó közelében, az út mellett nagy mennnyiségben 
találhatni szépen kifejlett gránátokat a trachittuffáb'an. Pere- 
csenynél pedig elérjük a szirtmészkőnek azt a keskeny, 
neocom márgába ágyazott vonúlatát, a mely éjszaknyugatról 
délkeletre, a Tarcza völgyétől egész Máramarosig húzódik. 
E helyen a trachytvonulat éjszaki oldalához támaszkodnak a 
szirtmészkövek, melyek jobbadán fehér crinoid- és szarukő 
tartalmú aptychus lueszekből vannak összealkotva.

Perecsenynél ágazik el az az út, a mely a Túrja völgyén 
Turja-Remetére és a beregi határszélre vezet, és a mely 
azoknak a touristáknak az útja, a kik a Sípot völgye felől 
akarnak a Polonina-Runára feljutni.
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Az Ung völgyén tovább haladva fölfelé, a kárpáti 
homokkő nagy területére jutunk. Ennek a kőzetnek különféle 
fajait találjuk itt, Ropjanka rétegeket, szulovi konglomerátokat, 
melettapalákat, leginkább azonban a magurai homokkövet. 
Az utóbbiból állnak az ungbalparti hegytömbök s köztük 
maga a Polonina-Runa is. Dubrinicson említésre méltó 
kaolinrétegek vannak, melyek a trachythegység rhyolithjainak 
köszönik lételöket.

Itt már eddigi járműveinktől is meg kell válnunk, a 
hakkerkocsik helyét létrás szekerek foglalják el apró hegyi 
lovacskákkal; társaságunk is megszaporodik két hölgygyei, 
a mit az ifjúság örvendetes tudomásúl vesz.

Az Ungon átkelve, befordúlunk most már a Lyutta-patak 
völgyébe. Ennek a pataknak a forráserei a Polonina-Runa 
éjszaki és az Osztra keleti lejtőin fakadnak ; tovább éjszak
nyugati irányban foly a Lyutta vize. egy a Lyuttanszka-Ivuli- 
eza (1376 m.) és a Sztudnicza nevű hegyhátak közötti széles 
völgyben; Lyutta mellett a Krasznihegy (Kraszni 1034 m., 
Borszak 883 m.) délnyugati irányban tereli el a folyását, míg 
végre a Rozsdán (1001 m.) és a borszuk-lisczinkai hegyhát 
által alkotott szűk völgyben éjszak-nyugati irányban tör 
magának szűk medret. E helyen alól a Javornik (1021 m.), 
Rozsdán és Mala-Kulicza (1187 m.) hatalmas tömegei állották el 
az ú tjá t; ezeket már nem megkerülnie, hanem keresztűltörnie 
kellett, a mi délnyugati irányban sikerűit is neki. Ezen áttörés 
által a hegyhát két szakaszra vált el, ezek egyike a Javornik, 
másika a Mala-Kulicza. Hogy ez a két hegytömb hajdan egy 
volt, az első pillanatban fölismerhető. Innentúl már csak lan- 
kább előhegyekkel volt dolga a különben is megnagyobbodott 
folyónak, ezek akadályát könnyen legyőzte s most már bő 
mederben folydogálhatott tovább egész Dubrinicsig, a hol az 
Ungba ömlik.

Az imént vázolt viszonyoknak megfelelően kezdetbeu 
elég széles a Lyutta völgye, csak a Potolecz (593 m.) tövében 
szűkül össze egy kissé. Alább megint tág völgykatlanba 
jutunk, melyben üdezöld rétek és gyümölcsösök közt fekszik 
Csorna-Holova helysége (703 lakos, kik közűi 655 ruthén és 
623 gör. kath. vallású). Fölötte a Javornik (1021 m.) és a 
Rozsdán (1001 m.) emelik magasra hatalmas csúcsaikat.

Szekereink itt a szép és tágas erdészlak udvarára kanya
rodtak be, a hol a háziúr, Bordás János kir. erdész és kedves 
neje a legszívesebben fogadtak. Telhetőleg igénybe is vettük 
a háziak szíves vendégszeretetét s azért nem mulaszthatom el, 
hogy különösen derék háziasszonyunknak az osztály és a 
kirándulók nevében e helyen is szíves köszönetét ne mondjak.
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Míg mi a ház verendájáról gyönyörködtünk a vidék szépsé
gében, azalatt odabenn megterítették a nagy asztalt, mely 
körül aztán talán tovább is élveztük az asztal örömeit, mint 
az igazi touristákhoz illő lett volna. Az asztalnál megtudtuk 
a mondát is, a mely Csorna-Holovának (fekete fej) a nevére 
vonatkozik.

Mondják, hogy egy hatalmas lovag lakott volna itt 
hajdan gyönyörű szép hajadon leányával, ki egy szegény fiút 
szeretett meg. Minthogy az ifjak az öreg beleegyezését 
frigyökhöz semmikép sem tudták kinyerni, egy szép napon 
együtt megszöktek. A vén lovag mindenfelé kerestette a 
szökevényeket, a körülfekvő erdőséget mind átkutatta, de 
eredménytelenül. Hogy rejtekük elhagyására kényszerítse a 
szökevényeket, nagy körben felgyújtatta az erdőséget; de 
mindhiába, azok csak nem kerültek elő. Évek múlva aztán 
két elszenesedett fekete emberi koponyára akadtak a vadászok 
azon a helyen, a hol ma Csorna-Holova helysége áll.

Búcsút véve a vendégszerető erdészlaktól, tovább halad
tunk a Lyutta völgyén. Egy völgynyílásban a Sztaniczka 
rétet értük el, mely arról nevezetes, hogy Bercsényi Miklós 
állítólag itt rejtőzködött volna egy ideig a császáriak elől. 
Midőn 10 évvel ezelőtt első ízben jártam többedmagammal a 
Polonina-ítunán, a Lyutta-völgynek ezen a pontján még 
mutattak volt egy nagy malomkövet, a mely a Bercsényi 
idejéből való lett volna. Az a malomkő azóta eltűnt onnan, 
Gyuri barátunk pedig megfeledkezett róla, hogy újjal pótolta 
volna helyét.

A völgy ezentúl mindinkább szűkül és vadabb lesz, gyö
nyörű sziklacsoportok emelkednek ki az erdőborította meredek 
hegyoldalakból; lenn a völgyben a Lyutta vize zúg azon 
hatalmas sziklatömbök között, melyeket maga hömpölygetett 
ide, tanújeleiűl vadon erejének. Helyenként a Javornik és a 
Rozsdán hatalmas bércztömegei dugják elő fejeiket mintegy a 
vadon tájkép kiegészítéséül. Meredek ösvényen most a Boho- 
kút nevezetű vízeséshez szádunk le és nem bánjuk meg, mert 
igazán szép, meredek sziklafalak által környezett helvecske 
ez. Feljebb a völgyben a Bisztricza-patak rohan elő egy 
szűk sziklatorokból; aztán megint tágúl a völgy.

„Lenn a völgyben, lenn a mélyben,
„A kék messzeség ködében,
„A város távol zajában,
„Hagytam gondod, hazám s házam“.

Aztán csakhamar elérjük Lyuttát, hol a legközelebbi 
éjét leszünk töltendők ; a község hosszan nyúlik el a völgy
ben s elég barátságos benyomást tesz az emberre.
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Itt köszöntjük először közelből a Pólónina-Runát (1482 
m.), mely a Lyuttanszka-Kulicza (1378 m.) és a három csúcsú 
Osztra (1408 m.) által környezve méltóságosan terpeszkedik 
előttünk. Fölkeressük éjjeli szállásainkat, a hölgyek a 
papiakon, a férfiak részint az erdészlakban, részint Ruthner 
jegyző úr vendégszerető házánál. Estelire a papiakra gyüle
keztünk, a hol Bacsinszky esperes úr szeretetreméltó családja 
körében fogadott. A hosszú ebédet még hosszabb vacsora, 
ezt meg táncz követte, melybe a fiatalság sehogy sem akart 
belefáradni, sőt még arra is jutott ideje, hogy dalszerenáddal 
lepjen még bennünket. Az utóbbiért ugyan nem sok köszö
netét aratott, mert mi bizony, már t i. a társaság élemedet- 
tebb része, inkább aludtunk volna addig is.

Kötelességemnek teszek eleget, a midőn hálás köszö
nettel adózom a kirándulók és az osztály nevében főtiszt. 
Bacsinszky esperes úrnak és kedves családjának igaz magyar 
vendégszeretetéért, melyre — őszintén megvallva — ott fenn 
a hegyek közt alig is számítottunk.

Lyut t a  körűlbelől 500 méternyi tengerszín fölötti magas
ságban fekszik (a község alsó vége 472, a felvég 525 méter
nyi magasságban) s 1915 lakost számlál, kik közül 1820 
ruthén és 1810 gör. kath. vallású.

A ruthének-lakta területnek a kellő közepén vagyunk 
itt. Az 1880-ik évi népszámláláskor 342351-en vallották 
magokat ruthéneknek (1870-ben még 469420-an), a mi az 
összes lakosságnak 2.41 száztólija.

Az egyes vármegyékre a következő számok és perczen- 
tek esnek a ruthénekből:

Bereg 74021 ruthén, az összes lakosság 48.19°/0
Máramaros 106221 11 11 11 46.70%
Ugocsa 29976 11 11 11 45.85%
Ung 41871 11 11 11 33.05%
Sáros 30939 11 11 11

18.32%
Zemplén 30164 11 11 11 11.04%
Szepes 16158 11 11 11 9.29%
Bács 7294 11 11 11 1.14%

Ezek közül 19525, tehát 5.7°/° magyarúl is tud.
A ruthének túlnyomó része, számszerűit 328442 vagyis 

96°/0 a gör. kath. hitfelekezethez tartozik; 1917 róm. katho- 
likus vallású, 1513 pedig görög keleti. Különös, hogy 10342 
zsidó is ruthénnek vallotta magát.

Máramarosban legnagyobb a ruthének absolut száma, de 
perczentszámuk Beregvármegyében legmagasabb t. i. 48°/0, 
vagyis az összes lakosságnak majdnem a fele; Ungban a 
népességnek egy harmadrészét teszik ki. Megemlítendő, hogy
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ezenkívül még a következő vármegyékben laknak ruthének: 
Abauj-Tornában 543, Biharban 466, Szabolcsban 1698, Szat- 
márban 969, Krassó-Szörényben 320, Szolnok-Dobokában 229, 
Temesben 139.

A ruthéneknek Magyarországon való megtelepülése ide
jére nézve nagyon eltérők a vélemények. Schafariknak az az 
állítása, hogy a ruthének még Magyarország őslakói közül 
valók, azt hiszem egyszerűen mellőzhető. Legfeljebb annyit 
engedhetni meg. hogy a pásztor-életet folytató ruthének néha 
oly kárpáti legelő-területeken is időzhettek nyájaikkal, a 
melyek ma Magyarországhoz tartoznak. Kézai Simon csak
ugyan ruthén alpeseknek is nevezi a Keleti-Kárpátokat: „Hic 
igitur Árpád cum gente sua R u t h e n o r u m  a l p e s  prior 
perforavit et in fiuvio Ung primus fixit sua castra“. A név
telen jegyző (Gap X) azt írja, hogy a magyarokkal egy időben 
keltek át a Kárpátokon a ruthének : „similiter et multi de 
Ruthenis, Almáé duci adhaerentes secum in Pannoniam vene- 
runt, quorum posteritas usque m hodiernam diem per diversa 
loca in Hungária habitat“. A XÍI. fejezetben pedig azt írja 
Anonymus, hogy a galicziai ruthén herczeg (Dux Galiciae) 
2000 íjászt és 3000 parasztot adott a magyarok mellé 
előcsapatúl és útmútatókúl, a miből azt következtethetni, hogy 
a ruthének már jól ismerték a magyarok bejövetelekor a 
Kárpátokat és azok hágóit. Annyi bizonyosra vehető, hogy az 
orosz tartományokon való átvonulások közben több népcsalád 
s ezek közt oroszok, ruthének is csatlakoztak a magyarokhoz 
és az ország elfoglalása után a Kárfiátok déli lejtőin, települtek 
meg. ha nem is nagyobb zárt területeken, hanem inkább 
elszórva a határok mentén, mintegy határőrökként. Ebből a 
korszakból származhatnak az „Orosz“ szót tartalmazó helység
nevek is, mint Oroszlámos, Nagy- és Kis-Oroszi Torontóiban, 
Oroszi Somogybán és Veszprémben. Oroszló Baranyában. Nagy
oroszi Nógrádban, Oroszvár Mosonyban; továbbá Alsó- és 
Felső-Oi oszfalu. Oroszmező (Szolnok-Doboka), Oroszfája (Kolos), 
Oroszhegy (Udvarhely) stb.

Ezeknek a határőröknek a maradékai lehettek a XVI. 
századbeli ruthén jobbágyok, kikre némely váraknak, Mun
kácsnak. Krasznának, Visegrádnak, Drégelynek az őrizete 
volt bízva; deák oklevelek jobbagiones Castri néven emlí
tik őket.

A XII. és XIII. században nagyon gyér volt még a 
lakosság a Keleti-Kárpátok területén, csak Sáros, Munkács, 
Ungvár, Királyháza és Huszt környékén voltak egyes telepek, 
azért föl sem tehető, hogy az általában pásztor-életmódot
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folytató ruthének már akkor állandóan megtelepedtek volna 
valahol. A mi vidékeink leginkább királyi vadászterületek 
(loca venationis nostrae) lehettek. II. Endre király 1232-ben a 
beregi erdőben (in silva Bereg) esküvel fogadta, hogy átala
kítja e vidéket s valószínűleg innét maradt fenn az ungi és 
beregi ruthén nép között a hagyomány, hogy Endre király 
őseiknek egykor vendége volt, sőt, hogy itt két zsengekorú 
fiát is eltemette volna. Azt a helyet, a hol a királyfiak 
állítólag nyugosznak, ma is „csarszki hribki“ (királysírok) 
névvel nevezik.J

Hogy a XIII. században már állandó lakóhelyeken voltak 
megtelepülve ruthének, azt egy 1254-ben kelt adomány
levél bizonyítja, a melyben a Nátafalussy családnak adomá
nyozza IV. Béla Csemernyét és a melyben ez olvasható; 
„Príma méta incipit a parte orientali de flumine Laborcz et 
vádit ad se  p u l t u r a m  r u t h e n o r u m ;  et ibi tenet métám 
cum villa Peturi. et inde venit ad fiuvium Jeszeneu,. ad 
plagam meridionalem et ibi est metaL A Laborcz partján volt 
ruthén temetőről van tehát szó, annak bizonyságáúl, hogy itt 
akkor már állandóan laktak volt ruthének.

Nagyobb tömegben azonban csak I. Lajos király alatt, 
a XIV. században jöttek be ruthének az országba, még pedig 
Koriátovics Tódor lithván fejedelem vezetése alatt, kinek 
Lajos király a munkácsi uradalmat és a herczegi czímet ado
mányozta 1360-ban. Régi oklevelek is „dux ruthenorum“-nak 
nevezik Koriátovicsot.

Most már nagyobb tömegekben települtek meg Sáros-, 
Zemplén-, Ung- és Bereg vármegyék hegyes részein és elfog
lalták Máramarosnak is azt a részét, a melyet a Bogdán 
vezetése alatt Moldvába kivándorolt oláhok odahagytak volt; 
sőt néhol, mint példáúl S.-A.-Ujhelyben, a róna felé is 
alapítottak egyes kisebb telepeket, Ekkor telepítették be 
ruthénekkel az ú. n. Krajnát is, egy 10 faluból álló kerületet 
Munkács vidékén, leginkább azon czélból, hogy állandó őrsége 
legyen a munkácsi várnak.

Koriátovics igen előrelátó és gondos fejedelme volt népé
nek ; tanúskodnak erről alapítványai, névszerint a sz.-miklósi 
kolostor Munkácson felül a Latorcza jobb partján, melyet nagy 
földbirtokkal is megajándékozott. Az ebből a kolostorból 1

1 Sok utánjárás daozára sem sikerűit megtudnom, Rogy hol vannak 
hát voltaképen ezek a királysírok? Az Ungvártól éjszakra fekvő Petrócz 
helységéhez ‘/2 óra járásnyira van egy k i r á l y d o m b  nevű erdőrész ; 
talán ez az elnevezés lehet némi vonatkozással a fenteinlített nép
hagyományra.
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került püspökök még 1640-ig nem-egyesült göröghitüek 
voltak. Ujhelyben a Várhegyen erődöt, a városban pedig egy 
ma is fennálló gör. kath. templomot építtetett Koriátovics.

Ezenkívül még a XVII. és XVIII. században jöttek be 
ruthének nagyobb tömegekben az országba, részint mint 
egyes földesurak által behozott gyarmatosok, részint pedig 
mint az oroszok elől futó menekülők. Ung vármegye karai 
és rendei szintén kedveztek a ruthén betelepülőknek, a meny
nyiben 1711-ben két évi adómentességet biztosítottak nekik, 
valószínűleg leginkább azért, hogy a kuruczháború alatt elnép
telenedett vidékeket újra benépesítsék.

Van a Kárpátok területén sok olyan helység, a melynek 
a neve magyar s így föltehető, hogy a lakossága is magyar 
volt egykor, ma azonban részint ruthének, részint eltótoso- 
dott ruthének lakják. Ily helységek:

Sáros vármegyében
Orkuta 477 lakos, kik között 442 e l t ó t o s o d o t t

Ternye 440 77 77 356 77

Nagy-Sáros 2571
77 77

2217 77

Bogdány 650 77 77 575 77

Osikó 548 99 77 526 77

Magyar-Raszlavicza 268 
Abauj-Tornában:

77 77 209 . 77

Tehány 1354
77 77

1273 77

Ungban :
Pálócz 1853 V) 1191 77

Viszóka 1106 77 77 1048 99

Ugocsában:
Hetény 416 lakos, kik között 365 ruthén
Magyar-Komjáth 590 77 77

573 T)

Veresmarth
Máramarosban

1292 77 77
1024 >1

Bedő 1810 77 77
1541

Az imént felsorolt falvakba bizonyára a háborúk által 
megritkúlt magyar lakosság közé települtek a tiszta vagy 
eltótosodott ruthének, vagy talán az ellenreformáczió is hozzá- 
járúlt a lakosság eltótosításához, ami Bidermann szerint, úgy 
lenne magyarázható, hogy a többnyire protestáns magyarság 
azért tért át szívesebben a gör. kath. vallásra, hogy legalább 
az úr testének két alakban való kiszolgáltatását tarthassa 
meg vallásából, ami — ha a római katholikus hitre tér vala — 
tudomás szerint nem lett volna lehető. A gör. kath. hitre 
való áttéréstől már csak egy lépés volt az eltótosodásig, a
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mit az orosz nyelvű istenitiszteiet aztán csakhamar meg 
is tett.1

Ép így járt sok szepességi. sárosi és abauji német köz
ség is, ezekben is sok német hangzású családnévre akadni az 
oroszok és tótok között; valamint nem egy, tótok által lakott 
német nevű község is találkozik, ilyenek Hodermark, Reich- 
wald stb. Igaz ugyan, hogy az utóbbi időben igen elismerésre 
méltó haladást tett a magyarosodás, de azért még mindég 
igen nagy tere van, úgy a közmivelődési egyesületeknek, mint 
a közoktatási kormánynak áldásos müködésök kifejtésére. 
Általában nagy, igen nagy szükség van még a Kárpátok vidé
kein a közmivelődésre, mert a ruthén nép bizony henye is és 
babonás is egy kissé. Sokszor hónapokig tartó egyedülléte a 
havason, folytonos érintkezése a természettel, a mely igen 
gyakran ősi vadságában jelenik meg előtte, majdnem vakbuz
gónak mondható vallásossága mind tápot nyújtanak különben 
is élénk képzelő tehetségének és ez által babonás voltának. 
A ruthén is épúgy, mint az oláh benépesíti az erdőt, a hegyet, 
a levegőt és a vizet jó és rósz szellemekkel; hisz boszorká
nyokban, vampyrokban, sőt még az ördögben is. Jórészben 
ezen a babonás felfogáson alapúinak a ruthéneknek keresz
telések, házasságkötések és haláleseteknél követett szokásaik. 
Nem bocsátkozhatom bele ezeknek a már sokszor és sokak 
által ismertetett szokásoknak újabb felsorolásába, annyival 
kevésbbé, mert egyszer már bővebben szóltam rólok magam 
is (M. 0. K. VIII. Évkönyve. Máramarosi úti vázlatok). Bieder- 
mann. Lehoczky és Szujszki is bőven foglalkoztak e népszo
kásokkal s az ő munkáikra utalhatom azt, a ki érdeklődik a 
tárgy iránt.1 2 Egészben véve igen jóindulatú a ruthén ember, 
mint vezető és kisérő a hegyek közt pedig föltétlenül meg
bízható. gyakori jártomban- keltemben a Kárpátokban soha 
sem volt okom panaszra ellene ; csak a pálinkára kell vigyázni, 
no meg egy kissé a plaidszíjra is; jóllehet nagyobb fajta 
lopás tulajdonkép ritka eset nálok. Az is igaz, hogy a mene
dékházak czélja és rendeltetése felől sem lehet a Kárpát
egyesület egészen egy nézeten a ruthén néppel, mert azon
kívül, hogy ez nem is nagyon kíméletesen bánik velők, a 
pásztorok, úgy látszik, azt hiszik, hogy a menedékházak csak 
arra valók, hogy ők rólok szerezhessék be szegekben, vaspán

1 Egészen hasonló viszonyokat találunk Máramarosban az Iza völ
gyén, hol Farkasrév, Vánesfalva, Nánfalva, Barczánfalva, Szurdok közsé
gekben az oláhság nyomta el a magyar lakosságot.

2 Biedermann: Die ungarischen Ruthenen. Lehoczky Tivadar r 
Beregvármegye monográfiája. Dr. J. Szujszki: Die Polen und Ruthenen in 
Galizien. Szilágyi István: Máramaros vármegye egyetemes leírása.
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tokban, ablakkeretekben s efélékben való szükségleteiket 
A ruthén ezenkívül vadászni is szeret, csakhogy persze ellen
sége az új vadászati törvénynek. A műveltség igen alacsony 
fokon áll még a ruthéneknél, pedig tanulékonyak és szem
fülesek ; ép azért jó vagy rósz adománál egyébnek nem is 
tarthatom ezt a Bergner Rudolf által elbeszélt esernyős teme
tési históriát.

Vagy 20 év előtt egyszer Máramaros vármegye valamely 
félreeső völgyében egy asszonyt temettek szakadó esőben, a 
pap egy nagy kék esernyő alatt végezte a szertartást, a mi a 
halottas gyülekezetnek nagyon megtetszett. Pár hét múlva egy 
parasztnak a gyermeke balt el ugyanabban a faluban s az 
apa azt kívánta, hogy azt is esernyő alatt temesse a pap. 
Ez azt kérdezte a paraszttól, hogy kék vagy piros legyen-e 
az esernyő? A paraszt a pirosat választotta, jóllehet az ez 
alatt való temetést 10 forinttal drágábbnak mondotta a pópa, 
a ki aztán a legszebb időben, kifeszített piros esernyő alatt 
végezte a temetést, nem kis büszkeségére a gyászbaborúlt 
családnak.

Nagyon meglepők és érdekesek az idegenre nézve a sok 
apró tornyú és dúsan tagolt fedelű fatemplomkák, a melyek 
között nem egy több száz éves is akad. Ezeknek a templo
moknak a belseje sok helyen oly ábrázolatokkal vannak 
ékesítve, a melyek az elkárhozottak pokolbeli kínjait sokszor 
igen drasztikus modorban és igen élénk színekben tüntetik 
fel. A Munkács-stryj-i vasút mentén Volóczon és Lavocznén, 
továbbá Talamáson, Alsó-Vereczkén és Bedőn is láthatók ily 
templomok.

Véletlenül épen ünnepnapra esvén Lyuttán való időzé
sünk, alkalmunk nyílt a falu szépeit ünneplő ruháikban 
láthatni ; öltözetükön feltűnők az apró, sapkaféle főkötőcskék, 
melyről hátul sok tarkaszínű szalag lobog.

Minthogy a megelőző estén a nemes ifjúság — a kissé 
meglazúlt fegyelem folytán — csak későn ment aludni, egv 
kissé későre haladt az indulás is augusztus 2-án és jó 
magasan volt már nap az égen, a midőn mégis kimozdúltunk 
ökrös szekereinken. A Lyutta völgyén fölfelé, a régi fűrész 
mellett elhaladva szűk erdős völgybe jutottunk, a Pólón ina- 
Runa, a Kulicza és az Osztra most már mindég előttünk voltak. 
Az út itt már jó meredek emelkedésű és mindenütt a zúgó 
patakot követi, melynek medrét feljebb a lyuttai gát zárja el, 
tóba gyűjtve a vizet. Feljebb a völgyben ott, a hol az út a 
Bjilcsik és a Mosen felé ágazik el, már szekereinktől is meg 
kelle válnunk és részint lóháton, részint gyalogszerrel foly
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tattuk utunkat; csak a hölgyek maradtak még egy darabig az 
ökrös szekereken. A Mosen egy a Polonina-Runából éjszaki 
irányban kiágazó lejtős hegyhát, mely a Rúnát a Kuliczával 
köti össze s egyúttal a vízválasztót alkotja a Lyutta és a 
Turicza között. A Rúna felé valamivel meredekebbé válik ez 
a hegyhát, kelet felé pedig a Medzi-Jama völgykatlana felé 
hajlik igen meredek eséssel. Itt aztán már a hölgyeknek is 
meg kellett mutatniok, hogy ki mennyire ért a lovaglás nemes 
művészetéhez ; persze, hogy ez nem esett meg furcsa dolgok 
nélkül. Azonban van bennem annyi testületi szellem, hogy 
nem fecsegek ki semmit, nem mondom el, hogyan rögtönöz- 
tettek női lovagló ruhák, valamint azt sem, hogy női úti
társaink egyike annyira bízott lovaglási ügyességében, hogy ő 
volt az első, a ki lovat és nyerget rendelt magának ; azért 
ne is csodálkozzék senki, ha a magasabb lovagló művészet 
fényes egén legközelebb majd egy új fényes csillag fog fel
tűnni. Lám, mit nem tesz a Polonina-Runa, meg a Mosen !

De a lovaglásnak is vége szakadt, a mint elhagytuk az 
erdő régióját és elértük a Polonina-Runa legfelső lejtőit borító 
illatos havasi legelőt. A hegy maga most már egész nagysá
gában állott előttünk, hatalmas körvonalai élesen rajzolódtak 
le a kék égboltozaton; a nap perzselve szórta reániv sugár- 
áldását, a míg lihegve kapaszkodtunk fölfelé a síkos fűvel 
borított meredek lejtőn. Preciosa piros ruhában mindég legelői, 
nyomában a tüzes vérű ifjúság és azok, a kik hihetetlen 
szívóssággal még most is az ifjúsághoz akarnának számíttatni.

Kissé nyugatra kanyarodva egy köves hegyoldalban 
bugyogó hűs forrás mellett telepedtünk most le, a hol Gyuri 
barátunk aztán mindenféle ennivalókat tálalt fel. Hogy jóízűen 
falatoztunk, mondanom sem kell. De hátra volt még az 
utolsó kapaszkodó, melyen szabadon választott serpentinákban 
kanyarogtunk fel a fennsíkra s aztán lejtős hegyoldalon a 
Polonina-Runának 1482 méternyi legmagasabb pontjára, melyet 
egy háromszögelési jel jelöl meg.

A Pol onina-Runa tulajdonképen egy 2363 kát. holdnyi 
terjedelmű lapos tetőt képez, melynek hossza kelet-nyugati 
irányban mintegy 50ü0, szélessége pedig éjszak-déli irányban 
körűlbelől 3000 métert tesz. A plató délről éjszaknak emel
kedik egy kissé, t. i. a délre eső Mencsultól (1295 m.) a 
Viszoki-Verchen (1413 m.) át egész a Medzi-Jamára eső 1482 
méternyi legmagasabb pontig. Innét kezdve meredeken esik 
lefelé a hegyoldal egy katlanba, melyet nyugat felől a 
Rákoszki-Jama, kelet felül pedig a Siroki-Jama zár el. A fenn
sík túlnyomó részét havasi legelő borítja, csak a kiemelkedő 
csúcsok sziklásak és kőtörmelékkel födöttek. A lapos tető
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délkeleti végén néhány töbörszerű mélyedés van; ezek egyikét 
vízzel teli találtuk; vize egy valamivei alább fakadó igen 
gazdag forrást, az u. n. Korolovszki-Sztudnikot (királykát) 
táplálja. Éjszak felé a Rimát a Lyuttanszka-Kuliczával (1376 m.) 
a Mosen begyhát kapcsolja össze; éjszakkelet felé pedig a 
Yodjani (1121 m.) nevű hegygerincz ágazik ki belőle, melyből 
ismét a Djilcsik (955 m.) ágazik el a Lyutta völgye felé. 
Kelet felé jó meredek a Rima esése a Sípot-völgybe; ez az 
oldal az, a melyen a romboló természeti erők behatása leg
jobban meglátszik, itt legmélyebbek a debrők és vízmosások. 
A Runi-Plaj, mely most már csak egy kelet-nyugati irányban 
vonúló hegyhát, egykor szintén a fennsíkhoz tartozhatott s 
bizonyára a Sipot-patak egy forrásere választotta el ettől az 
idő folytán. Dél felé a 831 m. magas Runyanszki-Djil által 
a Sipothegységgel áll kapcsolátban a Rima. nyugat felé pedig 
egy 1118 m. magas keskeny gerinczben végződik, mely 
Cserenina-Pohar (760 m.) nevű nyúlványa által a Poroszkoszka- 
Sztinkával lép kapcsolatba.

Jó soká álltam a Medzi-Jama mellett visszaidézve emlé
kezetembe a múltakat; itt hangzott fel 10 év előtt Plotényi 
hegedűje, amott lent sötét erdő közepette az élénkzöld Jaszina- 
rét, melyen rögtönzött sátor alatt pihentünk, mielőtt a fenn
síkra feljöttünk volna. Eszembe jut a prelukai kellemes 
megbálás, az Osztraforrásból készített savanyúvíz, a medvetej
jel készült kávé és a rögtönzött medvevadászat! Társaim 
örömujjongása kihozott azonban elmélázásomból s aztán újra 
gyönyörködtem a nagyszerű kilátásban. Éjszak felé legelői a 
Kulicza (1376 m.) emelkedik előttünk, aztán a Sztudnicza 
hegyháton tekintünk végig, a messze távolban pedig a gács- 
országi határhegylánczon a Raukával (1300) és a már Gali- 
cziába eső Halicscsal (1335). A vadon képébe barátságosan 
vegyülnek belé Lyuttának zöld mezők és gyümölcsösök közül 
ki fehérlő házikói. Éjszakkeleti irányban a hármas csúcsú 
Osztra (1408) emelkedik ki. túl rajta a határhegységből a 
Huszla (Pekuj 1405) kettőjök között a széles Zdenyova-völgy 
vonúl el. Keleti irányban a Polonina-Borzsova hegycsoport 
fekszik, előttünk a hatalmas Sztoj-csúcscsal, a keleti Beszki- 
dek e legmagasabb hegyével (1679 in.); délkeleti irányban, a 
szolvvai medencze közepén meglátszik a Szolyva-hársfalvai 
vasútállomás élénken megvilágított épülete, a kéklő távolban 
pedig a máramarosi hegyóriások.

A Sztinkán és a szinváki hegyeken túl dél felé a nagy 
rónaság terül el szemeink előtt s innen úg} látszik, mintha 
emelkednék a szemhatár széle felé Nyugati irányban végre 
betekinthetünk a Turicza. Túrja és üng völgyeibe; a Túrjától
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délre a Szinatória (971) emelkedik ki, ezen túl pedig a szob- 
ránczi rónaság terűi el. Az Ung túlsó oldalán egész a Vihor- 
látig és Színnai-kőig tekinthetünk végig a tráchytlánczon, a 
messze távolban végre a sárosi hegyláncz vehető ki.

További útunkban, egy kis tó mellett elhaladva s egy 
mély vízmosáson átkelve elértük a Korolovszki-Sztudnikot. a 
királykútat, melynek jéghideg tiszta vize sziklák alól 
lmgyog ki és melyről mondják, hogy igen üdítő ital. Igenis 
..mondják“, mert biz azt sem én, sem nehány útitársam meg 
sem kóstoltuk ; ugyanis épen a forrás mellett várakozott reánk 
egy zöldkabátos bekötött polenai vízzel és borral; azért hagy
tuk kóstolatlanúl a királykút vizét. Az asztal is megterítődött 
és jóízűen falatoztunk. — „Gyuri, ezt is jól megcsináltad!“

Ennek a királykútnak van még egy furcsa históriája is, 
t. i. midőn 10 év előtt ott fenn.jártunk, valamelyik társunk 
azt találta mondani, hogy a forrás vize rézgálicz tartalmú s 
ez egyik társunkat B . . . doktort kínzó szomjúsága daczára 
csakugyan vissza is tartotta tőle, hogy igyék a vízből. Mi 
ugyan nem féltünk ezúttal a rézgáliczos víztől, de azért mégis 
csak szívesebben ittuk a polenai keveréket.

De végre is indúlnunk kellett, ha azt akartuk, hogy 
még alkonyat előtt elérjük kiszemelt éjjeli szállásunkat a 
Bélatanyát. A Polonina-Runa sikamlós gyeppázsítja minden
féle szebbnél-szebb lovaglási remek-műveletekre adott alkal
mat s hölgyek és urak egyaránt kitettek magukért, leginkább 
azonban fiatal barátunk . . . Béla, a ki kifogyhatatlan víg 
ötleteivel feledtette velünk a fáradtságot. A Rúna fennsíkját 
harántúl átszelve a Runi-Plaj lejtőjén elég jó ösvényen száll
tunk le a Sípot völgyébe, hol Széchenyi Béla gróf vadászlakja 
a „Bélatanya“ fogadott barátságos födele alá. Jó szellemünk, 
Cornidesz főerdész jó, pisztrángos vacsoráról gondoskodott, 
fekhely gyanánt pedig illatos hegyi széna várt készen ; remél
tük is, hogy pompásan fogunk aludni. Jó ideig üldögéltünk 
még az erdő szélén rakott tűz körűi s csak későn kerestük 
fel fekvő helyeinket; de mielőtt elalhattunk volna, megint 
meg kellett még hallgatnunk az elengedhetetlen dalszerenádot.
I)e mint minden ez árnyékvilágon, az éji dal is véget ért és 
csend honolt valahára a magános vadásziakban, mely biztos 
oltalmat nyújtott a fáradt vándoroknak.

„Körülem éj van, fényes éjszaka
A csillagfényes éjben méla csend“

Viradatkor megint megélénkült a vadászlak, az ébredező 
touristák kidörzsölték szemeikből az álmot s legelsőben is az 
eget vizsgálgatták, ha derült kék-e ma is ? aztán a kelő nap 
első sugaraitól aranyos Polonina-Runát. Csak most vehettük
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közelebbről szemügyre éjjeli tanyánkat is, melynek falai teli- 
des-teli vannak rajzolgatva vadászjelenetekkel.

Öserdőség kellő közepében vagyunk itt. Ung várme
gye általában igen gazdag erdőségekben, nem kevesebbet, 
mint 260238 kát. holdat foglal el területéből az erdő, tehát 
majdnem a felét az egész vármegyének (minden négyzet-kilo
méterre 0,48 négyzet-kilométer erdő esik); e szerint minden 
lakosra 0,74 kát. hold erdő jút. Az összes erdőterületből 
199941 kát. hold bükkes es egyébféle lombos erdő (juhar, 
kőris, gyertyán stb.) 37587 kát. hold tölgyes és 22710 kát. 
hold tűlevelűerdő. Túlnyomó tehát a bükkerdő, a mennyiben 
az egész erdőterületnek közel 80°/0-ját teszi ki.

Ebből a roppant erdőterületből 169345 hold, tehát majd
nem 63% a kincstár tulajdona; 39738 hold közbirtokossági 
tulajdon. Az erdőterület legnagyobb része a hegységeken van, 
még pedig:

2 2 1 2 0 2  kát. hold vagyis 85°/0 600 m. magasságon felül 
33831 „ „ =  13% 200—600 m. között

5202 „ „ =  2% 200 m. magasságig.
A legnagyobb kincstári erdőterület és maga a Pólón ina- 

Runa is a bereznai járásba esik. 162209 kát. hold vagyis 
a járás területének 6 6 %-ja, % része van erdővel borítva s 
minden lakosra 5 4 hold erdő jut. Tölgyes itt nincsen, de 
van 139499 kát. hold másnemű lomberdő és 22710 kát. hold 
tűlevelű-erdő ; tehát a vármegye egész tűlevelű erdőállománya 
a bereznai járásban van. 142620 kát. hold, vagyis az összes 
erdőterület 90%-ja kincstári birtok s hogy fogalma legyen az 
olvasónak az itteni őserdőről, megjegyzem, hogy 48199 kát. 
holdnyi bükk-állomány és 9752 hoídnyi tűlevelű állomány 
1 2 0  évesnél régibb.

Mondanom sem kell, hogy ez a roppant erdőség nagy
szerű vadászterület is egyszersmind; van itt medve, hiúz, 
farkas, szarvas s egyéb vad nagy mennyiségben. A vadászat 
bérlője, gróf Széchenyi Béla, évenként nagy vadászatokat szo
kott itt tartani; ugyanő a Polonina-Runán és az ezt környező 
erdőségben nem kevesebb, mint 135 kilométernyi hosszúságú 
lovagló útakat és cserkész-ösvényeket készíttetett s a Béla- 
tanyán kivűl még 5 vadásztanyát építtetett.

A legútóbbi 5 év vadászati zsákmánya a következő volt:
1883. 3 medve, 1 hiúz, 5 farkas, 11 szarvas.
1884. Q

O „  1 7? 6
77

7 »

1885. 2
*  3 77

1 0 77 8 n

1886. 1 „  2 77
4 77

11 n
1887. 4

»  1 7? 1 77
19 n
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1878. óta terítékre jutott az uugvári kincstári uradalom 
területén: 45 medve, 11 hiúz, 39 farkas és 63 szarvas; meg
jegyzendő azonban, hogy a farkasok legnagyobb részben 
strychninnel ejtettek el. A legsúlyosabb medve 350 kilog
rammot nyomott, Széchenyi Béla gróf lőtte. Az itteni 
szarvasok igen szép agancsokkal tűnnek ki, sokszor 20—30 
darabból álló csapatokban látni őket esténkint a Rúna lege
lőin ; ha valakinek különös szerencséje van, küzdő szarvas
bikákat is láthat ősz idején.

Reggeli után kétfelé vált a társaság, egyik fele a Sípot 
völgyén Turja-Polenára. aztán a Túrja völgyén Turja-Reme- 
tének és Perecsénynek Ungvárra tért vissza, a másik fele 
Bereg vármegyének irányozta útját. Mi utóbbiak szintén a 
Sipot-völgy mentén haladtunk egy darabig, de aztán kelet felé 
fordúlva a Vitrova Horára kapaszkodtunk fel elég jó cserkész
ösvényen. Ütünk egy ideig a Vitrova-Hora és a Kozsak 
közötti hegygerinczen gyönyörű, virágos havasi réten vezetett 
végig, majd ismét árnyas ős bükkerdőn. Egy erdei forrásnál 
pihenőt tartva, még egyszer gyönyörködhettünk a Rúna nagy
szerű arányaiban, aztán leszálltunk az Izvor-patak völgyébe. 
Lovarnőnk annyira biztosnak érezte magát most már a nye
regben, hogy egyáltalán nem akart lovától megválni, sőt min
dent elkövetett, hogy a társaság figyelmét lovaglásbani ügyes
ségére irányítsa. A sors azonban itt is belejátszott a dologba 
s nem engedte, hogy ez a hölgy állandó frigyre léphessen 
nyergével, a súlyegyen mindinkább aggasztó mérvben inogni 
kezdett annyira, hogy egész nyomatékosan a leszállást kelle 
tanácsolnom, a mi hirtelenebben is esett meg, mint várta volna 
az ember. Lenn a völgyben újra lóra lehetett ülni és sok
szor át- meg átkelve a patakon elértük Izvor helységet, majd 
—1 de már jobb úton — Kis-Bisztrát és Ploszkót, melynek 
savanyúvíz forrásánál megint pihenőt tartottunk. Itt azonban 
bosszút állott rajtunk a Korolovszki-Sztudnik nymphája, mert 
bor nélkül itatta velünk a ploszkói savanyúvizet, a miért az 
ő vizét odafent megvetettük volt. Kisült ugyanis, hogy dalá
raink hatalmukba kerítették volt a félretett bort és az erdők 
dryádjainak áldoztak vele, csakhogy a dryadoknak nem igen 
jutott belőle. Itt szekerek vártak reánk, a melyek aztán a 
Velika-Pinye völgyén végig vezető döczögős, úgynevezett úton 
jól össze is ráztak, míg Polenánál aztán elértük az országutat, 
a melyen Holubináig haladtunk; itt a Szolyvára vezető mel- 
lékútra tértünk. A szolyvai forrásnál kis pihenőt tartottunk, 
aztán átkelve a Latorczán elértük a délutáni órákban Hárs
fáivá gyógyhelyet.

Ploszkótól Szolyva-Hársfalváig, a Keleti-Kárpátoknak
Kárp. Egyesül. Évk. XV. 4
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ásványos vizekben legdúsabb területén haladtunk á t ; a szám
talan használatban nem levő savanyúvizet nem is említve, 
csak a következőket említem, mint olyanokat, a melyek már 
kereskedés tárgyai: Olenyova, Ploszkó, Paulova, Polena ( 2  for
rás) Lulii, (Erzsébet- és Margitforrás), Szolyva (a régi és a 
bilaszoviczai Irmaforrás) és végre Hársfáivá.

Minthogy ezek már mind le vannak Írva,1 beérhetném 
egyszerű felsorolásával ezeknek a forrásoknak ; de kifejezést 
kívánok adni abbeli óhajtásomnak, vajha ezek a vizek egy
szer valahára diadalmas versenyre kelhetnének a külföldi 
ásványvizekkel! A források foglalása, a töltésnél való eljárás, 
az üvegek és azok külső kiállítása, de mindenek fölött a 
dugaszolás, mind kifogás alá esnek sok tekintetben. Én 
például évről-évre polenai vizet iszom, és nagyon gyakran 
megtörténik, hogy rövidke, félig elkorhadt és penészes dugót 
találok az üvegekben; nem csoda ilyformán, hogy a szénsav 
legnagyobb részben elillan és a víz maga is rósz, korhadt 
ízűvé válik; nem csodálkozhatunk azon sem, hogy hazánkba 
oly sok külföldi ásványvíz jő be, holott e czikkbeni gazdag
ságunk mellett tulajdonkép nekünk kellene exportálnunk. 
Minthogy pedig az ásványvizeknél az egészségi tekintet sem 
mellőzhető, igazán ideje volna már, hogy a közegészségi 
törvény követelményeinek itt is elég tétessék.

Minden tekintetben sikerültnek mondható kirándulásunk 
méltó berekesztéséül még végig mentünk vonaton a merész 
építményekben oly gazdag Munkáes-stryji vonal magyar 
szakaszán, aztán avval a reménynyel oszlottunk szét, hogy a 
jövő évben megint találkozunk Máramarosban.

1 Siegmeth K. Útivázlatok a munkácsi Beszkidekből. VII. évkönyv 1880.



IV.

A Lomniczi-csúcs. (2634 m.)
Felbinger Ubaldtól.

Németből fordította G.

A Magyarországi Kárpát-egyesület ezidei közgyűlése 
íiug. 7-én folyt le a tátrafüredi kávéházban. Én is, mint az 
egyesületnek távolban élő tagja és a Kárpátok igazi barátja, 
részt vettem benne, daczára a magyar nyelvben való teljes 
járatlanságomnak, mert meg voltam győződve arról, hogy 
Dénes Ferencz úr, lőcsei főgyinn. tanár, az én igen tisztelt 
barátom, minden fontosabb adatot készséggel fog nekem 
anyanyelvemre fordítani. A gyűlés után az egyesület most 
említett, áldozatra kész választmányi tagja figyelmeztetett, hogy 
mintegy háromheti, a Magas-Tátra és szomszédjai kegyének 
elnyerésére irányzott törekvéseimet hajtsam a végletekig s 
mielőtt a Szepesség keleti része felé venném utamat, kisértsem 
meg, a korántsem bájos, inkább redős Lomniczi-csúcsnak 
kegyes mosolyát elnyerni, melyre borzadálylyal tekintettem a 
Tarpataki-völgyből s a szomszédos ormokról.

Azon tervet, hogy előbb a Szalóki-csúcsot fogom megmászni, 
mert itt a kevésbbé jártas tourista is aránylag könnyebben 
boldogúl, — mivel testben és lélekben a Tátrától kifáradva, 
már csak a rendkivűli iránt tudtam lelkesülni, — nevezett 
tátrakedvelő barátom tanácsára csakhamar elejtettem s a 
legközelebbi két napot hegyi kalauz kiséretében a Lomniczi-csúcs, 
az Innenső-Rézaknák, a Zöld-tó, Nyereg, Bélai-mészhavasok s 
a Bolond-Gerő látogatására szántam, azutánra pedig vezető 
nélkül a szepességi városok s a Branyiszkó bebarangolását 
helyeztem kilátásba.

Kalauz után láttam ; s e nagyfontosságú ügy elintézése 
szokatlan sokáig tartott, mert én csak egy jól kitanúit,
I. osztályú kalauz kiséretében vállalkoztam a Lomniczi-csúcsra; 
azonban ezek egy része már a hegyekben volt, más részét 
pedig a nagy számmal megjelent egyesületi tagok csakhamar 
lefoglalták. Végre választásom egy fiatal, erős férfiúra esett

4*
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(Mahler, Nagy-Szalókról), ki csak nehány hónap előtt soroztatott 
ugyan az I. osztályba, de a ki mellén-vállán keresztül övedzett 
kötéllel, takaros baltájával s a kalauzok jelvényével nagyon 
daliásán nézett ki. Erre bíztam podgyászomat, s mivel a 
vállalat a délutáni órákban elhamarkodás nélkül nem volt 
keresztül vihető, másnap kora reggelre adtam neki találkát
a Rajner-menedékháznál. Ámbár élénk vágyat éreztem étel
s ital után s ámbár nagyon jól éreztem magamat az egyesületi 
tagok kedves társaságában, mindazonáltal délutáni egy óra 
előtt hátat fordítottam Tátrafürednek, mely mint minden 
elsőrangú fürdő és nyaralóhely a természet igaz barátját nem 
képes lekötni, s áthaladva a Castor és Pollux nevű források 
mellett a gyér fenyvesen s a Tarajkán át a tarpataki
vízeséshez és a Rajner-menedékház felé tartottam, el nem 
mulasztván a levegő hőmérsékét megfigyelni, mely az 
árnyékban d. u. egy órakor a nevezett két forrás mellett 
(1000 m. magasságban) +  18° C., 2 órakor a Tarajkán
(1280 m.) 16° C. volt.

Útközben tarpataki kirándulásaikról visszatérő számos 
tátrafüredi vendéggel találkoztam, kik czélszerű alpesi 
fölszerelésem látásával nem tudtak eltelni. A Rajner-mene- 
dékházat, a vízesések moraját százszorosán visszaverő, pompás 
környékével együtt már ismertem s meg is szerettem, ámbár 
bérlője a nagyon is kívánatos árleszállításról, melyet az 
Osztrák Tourista-klub tagjai számára kilátásba helyezett, mit 
sem akart tudni.

Délutáni 2 óra 30 perczkor léptem az ebédlőbe. Ebéd 
után a nap hátralevő részét egy sétával a Nagy-Tarpatakhoz 
s az utolsó héten nagyon is elhanyagolt levélírással töltöttem. 
Az idegenek könyvét is átlapoztam, bécsi touristák neveit 
kerestem, de sajnálatomra alig találtam rokonérzelmüekre. 
Nem csoda tehát, hogy oly ámulatba ejtették honfitársaimat 
az én kárpáti kirándulásaim, mert hiszen az oly könnyen 
megjárható Tarpataki-völgy is valóságos terra incognita
Ausztriában. Este 6 óra tájban a légsúlymérő 668 mutatott
(Müller-féle aneroid), a hévmérő -f- 12-7° C. Az azúrkék
eget nemsokára felhőből szőtt könnyű lepel borítá be, 
mi megingatta bennem a reményt a kedvező időjárás 
tartóssága iránt.

Első tekintetem másnap reggel a napot kereste.
Az égboltozat egyenletes, látszólag könnyedén felhős volt: 
keleti részét, a Poprád-völgy felett, réteges felhők szegélyezték. 
A Lomniczi-csúcs nem volt ugyan lefátyolozva, de tekintete 
inkább mogorva, mint vidám vala.

A ború okozta kétely a kirándulás sikere iránt annyira.
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késleltette az elindulást, hogy Mahler nevű kalauzommal, kit 
volt már szerencsém bemutatni, csak 6 órakor indúltam el a 
Rajner-menedékháztól (a légsúlymérő 667 mm-, a hévmérő 
H- 10*75° C.); csekély podgyászszal és csak a legszükségesebb 
élelmiszerekkel ellátva, nem akadályoztattunk a gyors 
kilépésben. Nem messze a menedékháztól átkeltünk a 
Nagy-Tarpatak hidján s a Kis-Tarpatak jobboldali vőlgylejtőjén 
haladva és a szép, de büszke neve által túlságos várakozást 
keltő „Óriási vízesés“-t baloldalt hagyva, fárasztó szerpenti- 
nákon és sziklás fenyveseken keresztül, 20 perez múlva a 
„Lépcsőke“ nevű sziklafokot értük el, mely a patak esését 
okozza. A Poprád völgyét csak rövid pillantásra méltattuk.

A Kis-Tarpatak bal partján felfelé, buja legelőkön s 
szétszórt sziklákon át haladva, 30 perez múlva a Tüzelő-kőhöz 
értünk, ama ismeretes, függő kőtuskóhoz, mely hagyományos 
pihenőhelyül szolgál a hegymászóknak. Mi is 10 perczig tartóz
kodtunk itt, megízlelve a kristálytiszta patak üdítő vizét. 
A légsúlymérő 637 mm-, a hőmérő a légben +  13° C., a vízben 
-j-5°C. mutatott. A Tüzelő-kő, 1587 m. magasságban a 
tenger színe fölött, a fényű tenyészetének felső határvonalát 
képezi, míg a törpefenyű Róth Márton, iglói tanár úr, szerint 
ezen völgyben 1867 m.-ig nyúlik fel.

A Tüzelő-kő fölött elhagytuk a Tarpatakot és jobbra 
egy meredek ösvényen, részint szabadon fekvő, részint fűvel 
és törpefenyűvel benőtt hegyomladékon haladtunk tovább. 
Érdekes látványt nyújt itt a Szalóki-csúcs, melynek Tátra- 
füredről szélesnek látszó orma mostani álláspontunkban 
mintegy letörtnek tűnt fel.

Azalatt a látóhatár mindinkább elsötétedett és a sűrű 
köd a közeli csúcsokat is eltakarta. Borzasztó ' pusztaság 
környékezett, mely a Tátra bár minden részén észlelhető, 
sehol sem annyira feltűnő, mint e helyen. Csak erős lépteink, 
a morgák éles füttyentései s szikladarabok lezuhanása, 
bizonyosan a felriasztott zergék által indíttatva esésnek, 
bizonyították élő lények jelenlétét. Midőn 7 óra 30 percz- 
kor a „Lomniczi-próbá“-hoz értünk, finom eső a támaszúl 
szolgáló gránitkőzetet jéghideggé és sikamlóssá tevén, a 
helyzet majdnem elviselhetetlenné vált. A „Próba“ meredek 
sziklahasadék, melyen kézzel-lábbal dolgozva, helyenként 
térdelve is, kell átküzdenie magát az útasnak. Rt a vezetőnek 
minden lépését s mozdulatát a lehető legnagyobb pontossággal 
kell utánozni; izmaink észrevétlenül erősbödnek, a lázas 
izgatottság feledteti velünk fáradságunkat, újjaink oly erővel 
tapadnak a kemény gránithoz, mintha szét akarnók morzsolni 
azt; és mindezt az esetleges visszabukástól való félelem
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okozza. A bal .oldalon megerősített láncz segítségével a 
legnagyobb akadályon, t. i. egy, minden támaszpontot nélkülöző 
kőlapon is szerencsésen átjutottunk. Alig 10 perez alatt a 
„Próbát“ kiálltuk. Nyolcz perez múlva az előbbihez hasonló, de 
kevésbé veszélyes helyen is győzedelmeskedtünk és nemsokára 
a „Kápolna“ fölött egy fűvel borított és sötét, toronymagas 
szikláktól környezett kicsiny térhez értünk, hol a légsúlymérő 
605mia-, a hőmérő - f -16° C. mutatott. A Kápolnától kezdve 
a baloldali hegygerinczen kúszva folytattuk utunkat, majd a 
jobboldali törmelékszakadásba ereszkedtünk kissé alá s ott 
sokszorosan kanyarodó, természet alkotta ösvényeken, füpadokon 
s omladéklejtőkön át annak felső kijáratánál kissé balra 
kanyarodva, 8 óra 10 perczkor a Lomniczi-csúcs első behor- 
padásához értünk. (Kolbenheyer szer. 2200 m.)

Most megszűnt az eső és erős, délkeleti szél mozgásba 
hozta a felhőtömegeket. A légsúlymérő 574 .mm, a hőmérő 
+  8° C. jelzett. Épen felettünk emelkedik a Lomniczi-csúcs 
óriási gúlája, melyen a lerombolt háromszögelési jel utolsó 
oszlopa tisztán kivehető. Balra e csúcstól tornyosúl a 
Zöldtó-orom, Jégvölgyi-csúcs és a Közép-orom; jobbra emel
kedik a Késmárki-csúcs. Mélyen alattunk, keleten, kissé 
homályosított napfényben tündöklik a parányi Kőpataki-tó 
tűk re ; a Matlárokon túl pedig a Lőcse-lublói homokkőzetes 
hegység kéklik. A lomniczi nyergen egyesülnek a Rajner- 
menedékháztól és a Loysck-Villától (Matlárháza) vezető 
ösvények. Mindkettő jelezve van. A nyeregtől a csúcsig 
vezető 3 láncz, valamint a kőzetre festett, kékszínü átjelzések 
is bizonyságot tesznek a Kárpát-egyesület gondos tevékeny
ségéről. E színes vonalok, mint a hegyvidékeken általában, 
úgy a Magas-Tátrában is, bár az útat teljesen még nem 
ismerő vezetőnek irányadóúl szolgálhatnak, de a kalauz nélküli 
újonezokat az eltévedéstől vagy balesettől meg nem védhetik.

A Kőpatak völgye felett kissé kikanyarodva, omladékon 
s egv ferde kőlap jobb oldalán elhaladva, a Mózes-forráshoz 
értünk, melyet olvadó hó és jégkérgek táplálnak. Nehány 
csicsorgő szárnyas jelenléte e vadonban szerfölött meglepő 
volt. A légsúlymérő 570 mm-, a hőmérő a légben -f- 8° C., a 
vízben 5° C. mutatott 8 óra 30 perczkor. Róth M. tanár 
1885. júl. 19-én e forrásnál, mely 2258 m. magasságban 
fekszik a tenger színe fölött, reggeli 5 óra 30 perczkor a 
levegő hőmérsékét -f- 8-1°, a vizét 2-8° constatálta. 
E forrásnál szándékoztuk elkölteni reggelinket. Sok fáradság 
után s Aeolus boszantása daczára végre sikerült szeszlángon 
vizet forralnunk : s theánk, bár rum nélkül, melynek beszer
zéséről megfeledkeztünk, fekete kenyérrel és szalonnával elég
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jól ízlett s a további fáradalmakra képessé tette testünket. 
Ezen és más pihenő helyeken is kalauzom, ki különben 
német irodalmi nyelven beszélt, saját kívánságomra szepességi 
tájszólásban írt költeményekkel mulattatott. E nyelv, bár 
igen kedélyes hangzású, idegennek mindenesetre talányszerű, 
s a szepességiek idegenekkel szemben csak is nagyon ritkán 
használják.

30 percznyi pihenésünk után lapos omladékon s egy 
meredeken felszálló sziklafal mentén vándoroltunk tova. Itt 
egy fülkében visszahagytam botomat, mely az itteni kőzet 
sajátságos alkotása miatt inkább akadályozott, mint segített 
volna. Most a baloldali hegygerinczre kúsztunk fel, s mivel 
ez hosszában járhatatlan, másik oldalán ereszkedtünk l e ; 
majd egy fekete sziklatorony fölött, mely mint szomszédjai 
is, bizarr alakjával bilincseli le szemünket, újra átmásztunk 
rajta, s miután még egy görgeteg-hasadékon túl a szikla- 
gerinczen átküzdöttük magunkat, 9 óra 35 perczkor „Matirko 
fordulójáéhoz értünk, mely a Lomniczi-csúcshoz való kirán
dulásnak legfárasztóbb pontja. Két ferdén felemelkedő, éles 
sziklaborda között egy harmadik alacsonyabb nyúlik k i ; erre 
vezet fel a szédítő ösvény. Egy, a jobboldali sziklabordán 
háromszorosan megerősített láncz megkönnyíti a fáradságot. 
E sziklaparipát is megfékeztem, mint azelőtt a „Próbát“ s a 
sóhajok következő helyein majdnem nevetve haladtam át, mi 
csak természetes következménye volt annak, hogy megszoktam 
a fáradalmakat. Ezen Évkönyv t. szerkesztője e láncz magasságát 
2554 m. határozta.

„Matirko forduló“-jától felfelé haladva, a majdnem 
kézzelfogható orom láttára, laposan elterülő hegygerinczeket 
s ezek közt a csúcshoz vezető hasadékokat hágtuk át s csak 
5 percznyi szünet után fogtunk az „Emericzy siróhelye“ 
megmászásához, mely Róth M. tanár szer. 2575 m.

Egy meredeken felénk hajló, sima kőlap az előrehatolást 
lehetetlenné látszik tenni; de fenn, a kőlap baloldalán egy 
láncz van megerősítve; a kalauz példáját követve, a láncz 
alsó szabad végét megfogtam és sarkpontja körül jobbra 
fordúlva s lábaimmal a sziklák alig látható mélyedéseibe 
kapaszkodva, szerencsésen fel is érkeztem.

Öt perez múlva az utolsó veszélyes sziklaponthoz, a 
„Jajgató“-hoz érkeztünk (melynek magassága Róth M. szer. 
2580 m.) Itt is az előbb említett módon, láncz segítségével 
emelkedtünk fel.

Miután ezen sziklatömkelegen, mely már sokakat vissza
térésre, sírásra és jajgatásra indított, szerencsésen túltettük
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magunkat, aránylag már könnyen jutottunk el gránitlapokon 
és lépcsőkön át czélunkhoz, a 2634 m. magas oromra.

Örömrivalgásunk őszinte viszhangra talált nehány úr 
részéről, ki velünk majdnem egyszerre indúlt el a Rajner- 
menedékházból, a tarpataki Öt-tóhoz; vagy 620 m. mélységben 
alattunk, a legalsóbb vízmedenczék közt időzve, csak mint 
fekete pontocskák voltak láthatók. A jelpóznára kötött piros 
zsebkendő egy teljes órán át vígan lobogott a Lomniczi-csúcson, 
hirdetve szerencsés megérkezésünket a Rajner-menedékház 
előtt egybegyűlt vendégeknek is.

A felhőfátyol felettünk oszlófélben volt, a nap szelíden 
mosolygott reánk, pompás színekben képet varázsolva elbájolt 
szemeink elé. Bár a kilátás korántsem jutalmazza meg eléggé 
az út rendkívüli fáradalmait, mégis új, eddig ismeretlen oldalról 
szemlélhetjük a tájat. Nem egy hegycsúcsra, melynek megmászása 
ezelőtt lehetetlennek tűnt fel, most megvetően tekintettünk alá.

Keletről éjszak felé fordúlva s a kőpataki hasadék 
irányában tekintve, termékeny szántóföldek közepette látjuk 
Késmárkot, majd Bélát, sötétlő erdeivel a Poprád-folyó túlsó 
partján. Egészen közel előttünk emelkedik a 2559 mét. 
Késmárki-csúcs; mögötte elterülnek a Rézaknákból felnyúló, 
zöldszínű, csak germczein fehéren csillogó sziklabástyái által 
feltűnő Bélai-mészhavasok; messze éjszakon, a Dunajecz partján 
a sokélű Koronahegy látható; a már zöldormú, de sziklákkal 
övedzett (Ivolbenheyer szer. 1844 m.) Durándi-hegy (Durlsberg) 
és a 2235 m. Fehértó-csúcs között, törpefenyűk, közepette két 
ezüstfehér tó csillog felénk.

Hogy a Lomniczi-csúcs éjszaki lejtőit is megtekinthessem, 
egy éles hegypárkányon nyugat felé haladtam; itt a Rézpad 
nevű, borzadályos szikla- és jéghasadék ép oly visszariasztóan 
nyílt meg előttem, mint a minő vonzóerőt gyakorolt reáin a 
Zöld-tó s a benne visszatűkrödző Kárbunkulus-torony. De az 
óriási szél életveszélyessé tette helyzetemet, azért visszasiettem 
a jelpóznához s onnan folytattam szemlémet.

Az Éjszaki-mellékcsúcs, a 2535 m. Zöldtó- és 2407 m. mag. 
Verestó-ormán és a Jégvölgyi-csúcson át a Bialka-völgyön s a 
galicziai dombvidéken pihen tekintetünk. Nyugaton egymásután 
a SkorusniK, Hétkoronás és Volyosin sorakoznak egymás mögé. 
Délnyugaton, a Nagytarpataki-völgyben a Hagymás-tavak s egy 
befagyott tó tündökölnek. A Tengerszem-csúcs (2505 m ) és a 
Kriván (2496 m.) élénken idézik vissza bennem fáradsággal teljes 
megmászásuk emlékét; s a Tátra-csúcs (Kolbenh. szer. 2564m.) 
és a Gerlachfalvi-csúcs (2663 m.) ormaik feltűnően érdekes 
alkotása daczára sem lelkesíthetnek fel arra, hogy még ez év 
folyamán megmászszam. A Kis-Tarpatak 4 látható taváról
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tovább halad szemünk a majdnem megmászhatatlan Közép
oromhoz (2460 m.) s a széles Szalóki-csúcshoz (Kolbenh. szer. 
2473 m.), mely utóbbi a Vág völgyébe s a déli hegvlánczokra 
való kilátást elzárja előlünk. A három Tátrafüreden, a tarpataki 
vendéglőn s a Rajner-menedékházon át tekintünk visszatér 
kiindulási pontjához, a Lomniczi-csúcshoz.

E rendkivűl keskeny csúcs számtalan hasadásaiban vakító 
fényű hó és újjnyi hosszú jégkristályok tündökölnek. 10 óra 
30 perczkor a légsulymérő 535mm-, a hőmérő - j-10° C. 
mutatott; Róth M. tanár 1885. július 19-én e helyen, reggeli
7 órakor az árnyékban —6-5°, 8 órakor a napon -f-13*70 észlelt. 
Az 1813. évben Wahlenberg által e csúcson talált: P o a  
d i s t i c h a ,  P o a  l axa,  R a n u n c u l u s  g l ac i á l i s ,  Gent i ana  
f r i g i d a ,  S a x i f r a g a  b r y o i d e s  nevű virágos növények 
sorát a fent említett tanár az A r o n i c u m  C lusii, S e n e c i o  
i n c a n u s ,  S a x i f r a g a - c a r p a t i c  a, S a x i f r a g a  mu s c o i -  
des,  P r i m u l a  m i n i ma ,  C h r y s a n t h e m u m  a 1 p i n u m  
által kibővítendőnek találta.

Miután nehány útijegyzettel ellátott névjegyemet egy 
sziklahasadékban levő dobozra bíztam s a zuzmók által sárga 
sávokkal bevont gránitból két darabot letörtem, 11 óra
8 perczkor elhagytuk szellős pihenőhelyünket s a Mózes-forrás 
felé irányoztuk lépteinket.

A leszállás még nehezebbnek mondható, mint a felmenet. 
Le kellett kuporodnom s a sziklákhoz szorosan odasimúlva, 
helyenként csúszva, kezeimmel a kiálló sziklabordákba fogództam, 
mialatt lábaimat hasadékokba s mélyedésekbe illesztettem. 
Kalauzom ismételten figyelmeztetett az egyensúly gondos fenn
tartására s különösen arra, hogy a hegyomladékokon vigyázva 
haladjak előre, mert a mozgásba hozott szikladarabok e lejtő 
meredek voltánál fogva tarthatatlanúl lezuhanva, az előzőt vagy 
velünk szemben felfelé törekvőt súlyosan megsebezhetik, vagy 
pedig kiálló s a lehágásnál nélkülözhetetlen sziklafejeket is 
összezúzhatják. A helyzet e nehézségei miatt majdnem annyi 
időt vett igénybe a lejövetel, mint a felmenetel.

11 óra 30 perczkor a Jajgatóhoz, 5 perczczel később 
Emeríczy síróhelyén s újra 5 perez múlva Matirko fordulójához 
értünk. Itt nehány szepességi fiatal emberrel találkoztunk, 
kik csak egy kalauz kíséretében szándékoztak a Lomniczi- 
csúcsot megmászni, mi e fiatalok csekély testi erejét s a 
rendkívüli fáradalmakat tekintve, helytelenül gyakorolt 
takarékosságnak látszott nekem. Mindnyájan már oly fáradtak 
s bátortalanok voltak, hogy visszamaradásra unszoltam őke t; 
de rövid idő múlva, bár gyengén kivehető örömrivalgásból 
mégis arra kellett következtetnem, hogy e társaság némely
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tagját mégis sikerűit felszállítani. Visszahagyott mászó 
botomat újra magamhoz vevén, 12 óra 45 perezkor a 
Mózes-forrásnál megpihentünk. A légsúlymérő 509 m,r-, a hőmérő 
+  160C., a vízben +  11-75° C. mutatott. Kenyérből, szalon
nából és borovicskából álló szerény ebédem — a fárasztó út 
után, e gyönyörű környezetben s az üde lég behatása alatt — 
összehasonlíthatatlanúl jobban ízlett bármely pompás ünnepi 
nagy ebédnél.

Ezalatt a látóhatár újra beborúlt, a miért is jónak láttuk, 
tovább sietni, a Lomniczi-csúcs fentnevezett behorpadásán át 
vezető útat választván magunknak. Csak helyenként fűvel 
benőtt omladékon át 2 órakor a legelső törpefenyűhez 
érkeztünk, Róth tanár szer. 1880-4 m. magasságban. 15 perez 
múlva a sekély Kőpataki-tó terűit el előttünk, (Róth M. tan. 
szer. 1807 m., Kolbenh. szer. 1754-5 m. mag.), melyből egy 
szikla nyúlik k i ; a légsúlymérő itt 617 mm-, a levegő 
hőmérséke +  19° C., a vízé -(-13° C. volt. Róth tanár a 
Lomniczi-csúcsra való kirándulása alkalmával 3 óra 30 perezkor 
reggel a hőmérő a levegőben +7-5°, a vízben +5-5° mutatott. 
A magasan fekvő katlan irányából hallatszó gyakori éles 
füttyek arról győztek meg engemet, hogy az azelőtt létükben 
annyira veszélyeztetett morgák újra zavartalan nyugalomnak 
örvendenek. Innen a bal lejtőn lefelé, omladékon, füves 
szigeteken, törpefenyűn és a Kőpatakon át sikamlós lejtőkön 
haladtunk. Majd jobbra fordúltunk s egy benőtt régi ösvényen 
gyalogoltunk tovább, hol a sűrű, fejünk fölött összecsapó 
törpefenyű türelmünket erős próbára tette.

Végre 3 órakor, a Matlároktól ide vezető, de innen 
meredeken felszálló, piros útjelzővel ellátott lomniczi ösvényre 
léptünk. Róth M. tanár szerint a fényű itt 1546 m. magas
ságig tenyészki, a törpefenyű pedig 1151-2 m.-ig húzódik 
lefelé. Sötét erdőkön át, hol a pásztorok kürtölése újra 
ember-lakta régiók közelségét hirdette, mely körülmény a 
vadon iránt való lelkesűltségem daczára is kellemesen érintett; 
végre 4 órakor Matlárházára értünk; e telep a Lomniczi-, 
Késmárki-, Hunfalvi-csúcsoktól (Kolb. sz. 2541 ni.) és a 
Morgástól (2040 m. mag.) környezve, az erdő szélén gyönyö
rűen fekszik és pompás ételeiről, jó ellátásáról 3 olcsóságáról 
nevezetes.

A Lomniczi-csúcsra most már nem pillantottam fel oly 
szent borzadálylyal, mint azelőtt; hisz merészen szeme közé 
néztem s felhőövezte csúcsán diadalmasan lobogtattam 
zászlómat. Hogy mindez minden baj nélkül ment végbe, 
kétségkívül óvatos, szerény és udvarias kalauzomnak köszön
hettem s kívánom, hogy úgy ő és Kimer, kinek jó tulajdonságait
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egy más kirándulás alkalmával tanúltam becsülni, valamint a 
többi kalauzok is, nemcsak a Porosz-Sziléziából és Branden
burgból jövő nagyszámú touristáknak, hanem a bécsieknek, 
illetőleg az ausztriaiaknak is feltárhassák a következő 
években a természet nagyszerű műalkotásait Magyarországon.

Ha nélkülözi is a Magas-Tátra az alpesi völgyek kellemét, 
ha tagozatában nem is tarthat igényt classicus szépségre; 
magasztosságát senki sem vonhatja kétségbe. S ez az, mi 
ellenállhatatlan erővel vissza-visszavonz mindenkit, ki egyszer 
kék szemeibe pillantott s átkarolta sziklaéleit, mire én vagyok 
az élő példa.



V.

Képek Vasvármegyéből.
Ebenspanger Jánostól.

1. Tarosa vidéke.

Tárcsának a nyájas olvasó bizonyosan már hallotta hírét. 
Hiszen messzeföldről jönnek ide különösen hölgyek gyógyúlást, 
üdülést keresni! De nemcsak a gyógyhely maga érdekes, 
hanem kies vidéke is. A Magas-Tátra és egyéb nagy hegyek 
mellett persze semmivé törpűl e vidék, de úgy magában 
nézve annyi változatosságot nyújt, hogy bátran szépnek 
mondható. És a touristák, kik ide tévednek, a kirándulást 
nem fogják megbánni.

E hegyes-völgyes vidék emelkedései a Norikumi-kavasok 
nyúlványai s a Wechsel-hegységből ágaznak ki. A Wechsel a 
vidéknek legkiválóbb hegye, legmagasabb csúcsa 1738 
méterre emelkedik, a hegy tavaszszal sokáig van hóval borítva ; 
megmászása igen könnyű és szép kilátással jutalmaz. Mönicli- 
kirchentől kelet felé a hegység számos ágra szakad, melyek 
minden irányban elterjednek. Itt van az úgynevezett görbe 
világ (bucklichte Welt), melynek főhelyei Scháífern, Zöbern, 
Ivirchschlag és Krumbach községek. Hochneukirchen mellett 
a hegységnek megint egy középpontja van, a Hutwisch nevű 
csúcs (897 m.). Úgy a Wechselre, mint a Hutwischre az 
osztrák tourista-egyesület által jelzett útak vezetnek. A kilátás 
mindkét hegyről nagyszerű. A Hutwischtől a hegység gerincze 
félkörben Borostyánkő s onnan újabb ívben Kőszeg felé 
vonúl; nyugat felé pedig a Pinkáig húzódik. Az utóbbi 
vonal éjszaki aljában gyönyörű völgy van, az úgynevezett 
Elsenau; dél felé pedig a hegy vonal számos nyúlványa terjed, 
melyek a Pinkáig az egész vidéket befutják. A Pinkán túl 
lévő dombok szintén a Wechsel nyúlványai, de nem a 
Hutwischtől ágaznak e l; ezeknek legérdekesebb pontjai a 
Yashegy és a németujvári Várhegy. A Hutwisch nyúlványai 
közt fekvő regényes völgyek majdnem kivétel nélkül dél felé 
nyílnak s következő patakok által vannak szelve: Pinka-,
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Góbor-, Cziklin-, Cser- és Határ-patak; Villámos-, Csáa-, 
Drumoly-, a Fehér-patak, a Vörös-patak, a Zobor-p., a 
Hodisz-p., a Rohoncz- és Perint-patak A Gyöngyös, illetve a 
Zobor a görbe világból Zöbern és Kirchschlagon, Lékán és 
Kőszegen át folyik Szombathelyre többnyire keleti irányban.

De térjünk ismét vissza Tarosára. A fürdő-évatl alatt 
itt pezsgő élet van; különösen vasárnapokon az úri publikum 
is nagyobb, míg hétköznap a szép nem dominál.

Tárcsáról vezetnek szét minden irányban a tourista-útak, 
melyeknek jelzése máris osztályunknak műve. Az e l s ő  
v o n al Bányán át vezet Borostyánkőre. (Jelzés fehér alapon 
vörös szín.) B á n y a  a bécsi Müller-czég tulajdona; a 
bányában antimont nyernek, melyet a nagyszerű gyárban és 
kohóban mindjárt tisztítanak is. A gyártelepnek szép fekvése 
van; a tisztviselők lakásai a hegyen és lejtőn, a gyár a 
Fehér-patak völgyében van. A tisztviselők igen vendégszeretők. 
Bányából az országúton is lehet Borostyánkőre menni, a 
valamivel hosszabb tourista-úton is. B o r o s t y á n k ő  (619 m.) 
csinos mezőváros, Egán Eduárd nagybirtokos és országos 
tejgazdasági felügyelőnek régi várkastélyával és jó vendéglőkkel; 
lakik itt müesztergályos is, ki szerpentinből farag csinos 
tárgyakat. A várból is, a községből is, de különösen az 
éjszakra fekvő Kienbergről pompás kilátás nyílik; ellátni 
Németújvárig, sőt még a Schneebergig és a Fertő-taváig. 
Borostyánkőről Hochneukirchen felé az osztrák tourista-egyesület 
jelezte az útat. A ki nem akarna ez úton haladni, mely két 
mély völgyön vezet át, az a hegygerinczen félkörben vezető 
ösvényen is mehet Hochneukirchenbe, illetőleg a Hutwischre. 
Útközben Kaltenecken községben (796 m.) nagyszerű kilátás 
nyílik. Ez a második út nincsen jelezve, de nem lehet 
eltéveszteni.

A m á s o d i k  v o n a l  Szalonakon át az írott-kőre és 
onnan Kőszegre vezet. (Jelzése fehér alapon piros és zöld.) 
Tárcsáról Szalonakra két jelzett út van; kerülő úton Bányán 
át is lehetne Szalonakra menni. S z a l o n ak  (406 m.) magas 
hegyen fekszik, mélyen alatta húzódik dél felé a Fehér-patak 
völgye; a völgy túlsó oldalán már a Szarvas- és Irott-kő 
nyúlványa magaslanak. A Szalonakot környező magaslatokról 
szép kilátás van. A várkastély, melyet Paumkirchner lovag 
épített a XV. században, részben id. gróf Batthyányi Károly 
tulajdona, részben Schmidt Ferencz nagybirtokosé. Utóbbinak 
része valamikor Batthyányi Lajos, első magyar miniszterelnök, 
birtokában vala. A katholikus templom mellett a templomosok 
várának romjai láthatók. A várostéren kút van, melynek 
vizét a túlsó hegyekről vezetik ide. Szalonakról a Szarvas
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kőre és írott-kőre, s onnan Rohonczra, Lékára és Kőszegre a 
jelzések 1888. folyamán fognak eszközöltetni. A S z a r v a s k ő  
(862 m.) és különösen az I r o t t - k ő  (883 m.), de még a 
Kőszeg melletti Ó h á z  és Ka i  vá r i  a-he gy is igen szép 
kilátást nyújtanak. Az írott-kőről ellátni Szombathelyre, a 
Fertő-tavára, Riegersburgra stb. Ez a hegy vidékünkön a 
Hutwisch után a legmagasabb; déli aljában van R o h o n c z  
Szájbély Gyula nagybirtokos és orsz. képviselő nagy várkas
télyával; éjszaki lejtőjén (a csúcstól félórányira) van he r e z e g  
É s z t é r h á z y  v a d á s z - k a s t é  1 ya,  hol az ember szerényen 
megétkezhetik, szükség esetében meg is hálhat; a kastély 
fekvése vadregényes. A hegy lábánál van Lé ka, hol herczeg 
Eszterliázynak nyári laka, valamint félig romban beverő régi 
várkastélya látható. A sírboltban a lefejezett Nádasdy 
holttetemei nyugosznak. Lékáról országúton jöhetünk Boros
tyánkőre, Kőszegre és Kirchschlagra.

A h a r m a d i k  v o n a l  (jelzése fehér alapon kék szín) 
Drumolyon. Vas-Cziklinen, Eőri-Szigeten és Német-Szent- 
Mihályon át a Yashegyre vezet. N é me t - S z e n t - Mi h á  1 y 
dombon fekszik, kelet felé meg lejtőn, úgy hogy azon irányban 
festői képet nyújt. Nyugatra van a Pinka-Cziklin völgye, kelet 
felé a Fehér-patak völgye.. Dél felé van a V as hegy .  Ez 
ámbár csak 415 m. magas, mégis pompás kilátást nyújt 
minden irányban. Ifj. gróf Batthyányi Károly toronynyal 
ellátott emeletes szőlőházát tourista-menedékháznak volt szíves 
átengedni. A Vashegyről a többi közt láthatni Szombathelyt, 
Vasvárt, Jáakot, a Pinkamellék számos községét, Körmendet, 
Németujvárt, Riegersburgot, Szalonakot, Felső-Eőrt, Német- 
Szent-Mihályt, a Wechselhegyet, Schneeberget stb.

A harmadik vonalon gróf Erdődy majorjától nyugatra 
Vörösvárra szintén jelzett út vezet. V ö r ö s v á r o t t  gróf 
Erdődy István kir. főlovászmesternek mór ízlésben épült szép 
várkastélya igen érdemes a megtekintésre. Vörösvárról jelzett 
útak mennek Őrállásra, Szent-Elekre, Komjátra, Farkasfalvára. 
Gvepüfüzesre és Puszta-Szent-Mihályra. (A jelzések színe : 
fehér alapon kék és piros.)

1888. év folyamában lesz még jelzendő az út Tárcsáról 
Felső-Lövőn át a villámosi völgytorokba. (Jelzés fehér alapon 
piros szín.) F e 1 s ő-L ö v ő, gyümölcsös erdő közepette, híres 
tanintézetekkel (tanítóképző intézet, 6 osztályú gymnasium s 
ugyancsak 6 osztályú reáliskola), melyeket 1845-ben Wimmer 
G. A., az ismertes lelkész, alapított. Éjszak-nyugatra fekszik 
Pi nkafő,  több gyárral s számos kisiparossal, apácza-zárdával s 
jó vendéglőkkel. Felső-Lövőtől éjszakra van a Vi l l ám os-völgy, 
mely vadregényes völgytorokká lesz. Mindjárt Villámos fölött
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vau egy régi rablóvárnak romja; feljebb éjszakra van a 
h á r m a s  h a t á r ,  hol Magyarország, Alsó-Ausztria és Stájer- 
ország határol össze; e nevezetes végpontot három méter 
hosszú hengeralakú határkő jelezi, melyet 1848-ban szándé
koztak felállítani, de még most is ott hever. A határtól 
félórányira a völgy véget ér. Fönn a hegyen Gschaidt község 
fekszik (743 m.). A határponttól nyugatra Szépúr, keletre 
H a t á r  fő (658 m.) községe van fenn a hegyen; mind a két 
helyről szép kilátás nyílik. Határfőről könnyen juthatni 
Hochneukirchenbe.

2. Borostyánkő, Tarosa fürdő  közelében. 1
(Melléklettel.)

Vasvármegyének, főként nyugati részében, számos régi 
várkastélya van. Különösen érdekes e váraknak ama 
koszorúja, mely a megyének legmagasabb hegységét, az Irottkő- 
hegyet és/ a mi hozzá tartozik, övedzi. E várak következők: 
Kőszeg (Oház és a várkastély), Léka, Borostyánkő, Yillámos, 
Szalonak, Rohoncz és Szent-Vid. Ez alkalommal különösen 
Borostyánkőt veszszük szemügyre, ámbár gyakran leszünk 
kénytelenek, figyelmünket az egész vidékre is kiterjeszteni.

A borostyánkői hegyek egyenes nyúlványai azon hegy
csomónak, mely a 'VYechselhegységtől (1738 m.) elágazván, 
Hutwischnak neveztetik (897 m .); folytatásuk Yágodon és 
Szénégetőn át, Léka és Rohoncz között délfelé hajló ív 
alakjában Kőszeg felé húzódik és ott véget ér. Ennek a 
hegy vonalnak legmagasabb csúcsai: 1. a borostyánkői hegyek
ben: a Gerinczhegy (Kimmberg 808 m.), a Kődarab ("Steinstückl

1 Források: 1. „Notizen zűr Geschichte des Schlosses Bernstein“ 
irta Bertalanífy 1872. (Kézirat az Egáu család, a borostyánkői vár mostani 
úrának kezében.) E monogi’aphia forrásaiúl említvék : Dipl. Arnulfi pro 
Eppo. Salisburgensi; Licbnovszky, Gescbichte dér Habsburger; Prag, 
Hierolaf; osztálylevél 1292-ből, mely Kőszeg városának levéltárában van 
meg; Cickero, Geschichte von Kirchschlag; Ottokár v. Horneck, Reimchro- 
nik ; Fejér, Codex dipl.; Holieneck. 2. Értesítvény a kőszegi kath. kisgym- 
násiumról 1878/4. 3. Chernél Kálmán, Kőszeg sz. k. város jelene és múltja. 
4. Dr. Kunz Adolf, Szombathely Monograpbiája. 5. Schwicker, Die 
Deutschen in Ungarn. 6. Hunfalvy, Ethnographiája. 7. Rupp Jakab, 
Magyarország belyirati története. 8. Horváth M., Magyarország története. 
9. Márkus, Geschichte Öesterreich-Ungarns. Végre hálásan emlékezem 
meg arról is, hogy Egán Ede úr Budapesten egyes adatokat velem 
közölni szíves volt.
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829 m.), a Vörösdomb (Redelshöhe 796 m.), Hidegszögmagaslat 
(Kalteneckberg 779 m.), a Kúphegy (Kogl 784 m.) 2. a 
Szarvaskő (Hirschenstein 862 m.) és 3. az Irott-kő (Geschrie- 
benstein 883 m.). E hegyek tetői majd mind kúpalakuak.

A borostyánkői hegyekben következő ásványok fordúlnak 
elő: serpentin, chlorit, félopál, vaskovand, rézércz, mészkő 
(lenyomatokkal); gránit, quarz, gneisz, esillámpala, fagyag és 
fagyagpala, magnetit, mészpát, zsirla, szürke vakke; csekély 
mennyiségben szurokkő, szarukő, bastil, torra di Siena, barna 
vaskő, asbest, malachit, kénkobalt, sugaras quarz, barna vaskő, 
homokkő, chalcedon, tremolith, sugárkő, vasturmalin, galenit 
stb. A serpentinből, mely igen szép minőségben fordúl elő, 
odavaló műesztergályos (Höfler József) felette csinos csecsebe
cséket készít.

Borostyánkő hegyein leginkább fényűk, némely helyeken 
bükk- és nyírfák nőnek; cserjékből első helyen a málna 
említendő, mely nagy mennyiségben vadon terem.

Borostyánkő községe 619 méternyire fekszik a tenger 
színe felett. Van evang. és kath. temploma, egyosztályú r. k. 
és kétosztályú evang. iskolája, miből látható, hogy a lakosság 
nagyobbik fele protestáns. A lakosok földműveléssel, marha
tenyésztéssel és kisiparral foglalkoznak. Nagy tűzvész 
pusztítván többször a helységben, annak házai meglehetős 
csinosak s majd mind cserépzsindelylyel fedvék. Borostyánkőn 
csendőrállomás is van. Az épületek közűi legnevezetesebb 
az Egán család még egészen jó karban levő várkastélya. 
(Benne különösen megtekintésre méltó: a terasse gyönyörű 
kilátással, a lovagterem szép domborképekkel, a fegyvertár 
és a mély kút, a melyből valószínűleg ama földalatti út nyílik, 
mely a monda szerint ezen várat a vöröspataki völgygyei 
összeköti. A várhegy Mentsér (Rettenbach) felé meredeken 
lejtős és ezáltal a várnak regényes kinézést kölcsönöz. 
A kilátás, mely a várból, a községből és a borostyánkői 
magaslatokról nyílik, igazán rendkívüli szép. Miután Boros
tyánkőn az útas minden tekintetben jó ellátást is nyerhet, 
odavaló kirándulás kétszeresen ajánlható.

De bocsátkozzunk történeti részletekbe.
600-ban Kr. előtt a keltákhoz tartozó bojok Galliából 

jővén, megszállták a mai Bajorországot, Ausztriát, Stájerországot 
és Magyarországnak nyugati részét. Bizonyos hegy-, folyó- és 
helynevek máig is a kelták uralkodására emlékeztetnek ú. p. 
Rába, Alpesek stb. Midőn a bojok 280-ban Kr. előtt Brennus 
vezér alatt Delphit zsarolandók, Görögországba rontottak és 
ottan tökéletesen megverettek, akkor vidékünk népessége
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számban igen megfogyott és vagyon tekintetében is nagyon 
alászállott. „Deserta Bojorum“, a bojok pusztaságait még a 
történelem is megörökíté.

34-ben Kr. előtt a rómaiak kezdék elfoglalni vidékünket. 
15. és 11-ben Kr. előtt és 6-ban Kr. után több nagyobb 
lázadás elnyomatván, a rómaiak huzamosb időn át bírták e 
vidéket, melyet Pannóniának neveztek. Borostyánkő vidéke 
Felső-Pannoniához tartozott. És nem lehetetlen, hogy a 
rómaiaknak egyik éjszak felé vivő kereskedelmi útja Boros- 
tyánkövön vezetett át. Sokáig a rómaiak nem maradtak 
Pannóniának háborítatlan birtokában. Már Valérián alatt (270.) 
kellett a rómaiaknak küzdeniük a vandalusok ellen. 340-ben 
a vandalusok Pannónia nyugati részében le is telepedtek. 
374-ben az quadok és szármátok dúlták fel Pannóniát,, 377-ben 
a hunok. Az V. század elején a vandalusok nagyobb része 
Olaszországba költözött. Helyüket a góthok és hunok foglalták 
el. 445-ben Attila Szombathelyen volt és 455. a keleti 
góthok foglalták el Pannóniát. A hunok elől a rómaiak nagy 
része Olaszországba menekült.

487-ben a rugiak, 526-ban a löngobárdok és 568-ban 
az avarok foglalták el vidékünket, a mely most hosszú időn 
át Avaria nevet viselt. Mikor Nagy Károly 788-ban a suev 
származású bajorokat legyőzte volt, 790-ben az avarok 
meghódítását vette czélba; és a Németország déli részében 
lakó bajorok e munkájában nagyon elősegítették, minthogy 
részint hadseregében szolgáltak, részint meg katonáit élelmi 
szerekkel látták e l ; különösen pedig az által is, hogy a 
meghódított országban számosán letelepedtek. 796-ban Pannó
nia a háború által egészen feldúlatott, tehát már másodszor 
„puszta“ lett. 800-ban frankok, bajorok és szlávok telepedtek 
itten le ; 805-ben a keresztyénséget felvett avarok is és pedig 
Sabaria és Carnuntum (Szombatüely és a Bécs mellett fekvő 
Petronell) közt. A frank és bajor telepítvényesek szlávok, 
avarok és rómaiak által gyéren lakott erdős vidéket találtak 
itt; a völgyekben mocsarak és ingoványok voltak, a nagy 
folyók mellékei lakatlanok; csak egyes irtványokon laktak 
emberek. By vidéken találtak a német telepítvényesek új 
hazát. Németek, különösen bajor kolostorok, egyházak és 
nemesek kényök-kedvük szerint foglaltak el földeket, a birto
kukba ejtett fekvőségek tulajdonában a császárok által 
utólagosan raegerősíttetvén. Matse zárda, különösen pedig a 
salzburgi érsekség a folyók mellékeit foglalták el, így példáúl 
a Rába, Pinka, Lapincs, Zobor, Ilz, Nestelbach stb. mellett. 
Közben terjedtek azután el a császári hűbéresek jószágai. És 
ezekhez tartozott valószínűleg Borostyánkő is. Voltak ugyan

Kárp. Egyesül. Évk. XV. 5
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szabad kisbirtokosok is, de a legtöbbje nagybirtokos főnemes 
volt. Ezek jobbágyokat hoztak magukkal, kiket itten letelepí
tettek. A legtöbb telepftvény irtások helyére jutott s a „Grént“ 
(irtás) név egyes határrészek megjelölésére a vidéknek 
jóformán minden községében máig is dívik. Némelykor a 
németeket a szlávokkal egy és azon helyen is telepítették le. 
A megtelepedés úgy történt, hogy az erdős és mocsaras 
vidéken szétszórt gazdaságok létesültek, a mint azokat még 
most is Yasvármegye nyugati részén, Ausztriában és Stájeror
szágban igen gyakran találhatni; könnyebben míveihető 
vidéken falvak épültek, várakat (civitas) úgy látszik nem 
sokat építettek. A gazdaságban a hármas váltakozó rendszert 
alkalmazták. így volt ugar, téli- és nyári-vetés. Erdő és 
legelő nem lett felosztva. Bortermelés és méhészet nem 
valának itt ismeretlenek.

A mesterségek és művészetek bevándorolt mesterem
berek, papok és barátok által találtak ápolást. A bevándorlás 
az egész századon át tartott. Úgy tudjuk, hogy Privina hűbéres, 
szláv fejedelem, 841-ben még Alsó-Pannoniában is németeket 
telepített le. 848. és 870-ben szintén bajor németek és 
karantáni szlávok vándoroltak be. Pannónia ekkor Avariából 
állott, a régi Felső-Pannoniából, mely tulajdonképen frank 
birtok volt s részben a Bábáig, részben a Bábczáig terjedt. 
Attól délre feküdt a limes pannonicus, mely a Bábától a Dráváig 
terjedt és a német császároknak adózó avar vagy szláv 
fejedelmek alatt állott. A lakosság mindenütt németekből, 
avarokból, szlávokból és csekély részben rómaiakból állt. 
A Bábától éjszakra terjedő A varia a passaui érsekséghez 
tartozott; a Bábától délre eső Avaria a salzburgi érsekséghez. 
Ez időből Felső-Avariából 3—4 szláv és 5 római helységnév 
mellett 14 német s Alsó-Avariában 8 szláv és 4 római mellett 
21 német helységnevet ismerünk. Ilyenek példáid: Iíunpol- 
desdorf (Rabold), Nezilinbach, Odinburch (Sopron 860) 
Omuntesberch, Stepiliberg, Wisitindorf, Castellum Guntionis 
(az Óház nevű várrom Kőszegen), Peinicaha (Pinkafő vagy 
Pinggau), Keis (Gaas, Kertes), Beatuschirichun, Palmuntuschi- 
richun, Ecclesia Erinperti, Isangrimeschirichun. Chirichstetten. 
Lidolveschirichun, Mosapurc, Muzzilicheschirichun, Ortahu. 
Otachareschirichun, Hrabagisceit, Beginiwartesdorf, Bosdorf. 
Iiuginesveld, Salapiugiu, Ecclesia Sandrati, Walbungesbach. 
Wiedhereschirichun, Villa Wampaldi, Velih, Zistanesfeld, 
Quartinaha, Fünfkirchen.

Borostyánkő nevét ugyan ezek között nem leljük, de a 
mostani tulajdonos birtokában lévő Chronika szerint 800-ben 
úgy a vidéknek, mint Borostyánkőnek ura bizonyos Erinpert
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vala, kinek, mint Arnulph császár egyik adományleveléből 
ismeretes, Pinkafőn Isaak nevű hűbérese volt. Milyen össze
függésben van az a fennemlített „Ecclesia Erinperti“ nevű 
helységgel, eddig nem tudni. A most említett chronika arról 
is tesz említést, hogy Borostyánkő vára eleintén valószínűleg 
fából volt építve, de hogy már ebben az időben, az nincsen 
eddig bebizonyítva.

A német papság a szláv lakossággal igen keményen 
bánt. Ez, valamint Methodius szláv apostol befolyása, 
ki 870-ben volt e vidéken, végre Svatopluknak nagyra- 
vágyása többször idézett elő harczot a németek és szlávok 
között (885., 886, 890 tői 894-ig). A történelem azt mondja, 
hogy a szlávok farkasokként rohanták meg és dúlták fel 
Pannóniát.

Már 862-ben mutatkoztak a frank birodalom határain 
a magyarok, de azok honfoglalása még nem történt; ez csak 
*80. és 900. között következett be.

S most a magyarok is, a bajorok is azt gondolták, hogy 
ők Pannóniának igazi birtokosai, a mi számos harcznak volt 
oka, Csak 907. év június 28. volt ama döntő csata, a mely 
a magyarokat Pannónia végleges urává tette. De azért a 
német császárok még ezentúl jogot tartottak Pannóniára, és a 
salzburgi és passaui püspökök még ezután is azt hitték, hogy 
megyéjük ide is kiterjed. Piligrin, passaui püspök (971—991.) 
a 973. év folyamában személyesen jelent meg Pannóniában és 
törekedett a magyarokat keresztyén hitre téríteni.

Vájjon A varia német lakosai a magyarok közeledtére 
egészen vagy részben Németországba menekűltek-e, biztosan 
nem tudjuk. Cickero Kirckschlag történetében állítja, hogy 
Magyarországból jött menekülők ebben az időben alapították 
volna Kirchscblagot és Krumbachot. Jóformán biztosnak 
vehetjük, hogy Magyarország nyugati részeinek hegyei völgyei 
közt a németajkú lakosságnak legnagyobb része megmaradt 
vagy oda visszatért; ha maguk nem, úgy utódjaik s ha előbb 
nem, akkor 995 után, mikora magyar trónörökös, később Szent 
István király, a bajor herczeg leányát, Gizellát, vette nőül. 
Vele számos pap. lovag, szolga és mesterember jött az 
országba; s a fiatal királyné Pozsony, Sopron és Szombathely 
vidékét nyervén nászajándékúl, valószínűnek látszik, hogy itt 
már németek laktak s azokból még többen is ide telepedtek. 
Az első magyar királyok alatt folytonosan jöttek az ország 
különféle vidékeire német telepítvényesek s így valószínűleg 
a hienczek-lakta vidékre is. 1038— 1075. hazánkban több 
német lovag nevezetes szerepet játszott; ilyenek valának a

5 *
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Guth, Keled, Hedrik, Wasserburgi Yenczellin gróf stb. Hogy 
ezek mikor vándoroltak be, biztosan nem mondhatni; némelyek 
azt állítják, hogy már Géza herczeg idejében; mások azt 
hiszik, hogy Péter király uralkodása a la tt; még mások a 
bejövetelt II. Géza korára teszik. De annyi bizonyos, hogy 
már Salamon király idejében (1063—1074.) Vid nevű német 
gróf az ország ügyeire nagyon is, de nem épen áldásosán 
befolyt. Ezen gróf-é lehetett a Kőszeg és Rohoncz közt állott 
Szt.-Vid vára. S ez a Vid lehetett vidékünk legnagyobb 
birtokosa is.

Hogy III. Henrik császár (1041— 1056.) ismételten 
feldúlta Magyarország nyugati részét ú. p. Sopront, az törté
netileg be van bizonyítva. S ennek oka Péteren s Salamonon 
kivűl bizonyosan Vidben is keresendő.

II. Géza alatt nemcsak a Szepességbe és Erdélybe jöttek 
be németek, hanem Henkoniába is. így 1157-ben Wolfger, 
Wolfer, néha Walfernek is Írják, testvérével Hédiikkel 
Tirolból jött az országba. Ez utóbbi Hédervárt építette, 
az első Güssinget vagy Németújvárt, mindkettő német 
telepítvényeseket is hozván magával, Walfer a németújvári 
várhegyen benczés monostort épített. Ezt III. Béla király 
(1173—1196.) erős várrá alakíttatta át s azután Demeter 
grófnak adományozta.

Imre király korában Konstantia királyné kíséretében, ki 
Alfons arragoniai király leánya volt, 1199-ben Bagót Simon 
és Mihály spanyol lovagok jöttek az országba. Ezek állítólag 
Borostyánkő birtokosai voltak, a mit azonban történeti adatokkal 
nem lehet támogatni. Simon Miczbán név alatt ismeretes; 
Roger püspök Comes Simeon Hispanusnak nevezte. Egy 
monda szerint, mely Írott forrásokban is található, a nép 
száján is él, Miczbánnak neje igen szomorú volt, hogy nem 
volt neki gyermeke. Egyszer sétaközben szegény pórasszony 
közeledett feléje, ikrekkel karján és alamizsnát kért. De ez 
az esengőt nemcsak visszautasította kérelmével, hanem az 
ikrek miatt könnyelmű némbernek gúnyolta. A grófné e 
szívtelenségéért bűnhődött is. Nemsokára anyának érezte 
magát és hét fiút szült. Miczbán épen háborúban volt. 
A grófné vén dajkájának meghagyta, hogy a gyermekek közűi 
hatot az erdőben megöljön. Mikor a szolgáló útközben volt, 
véletlenül hazajött Miczbán. Megtudván nejének borzasztó 
tervét, a gyermekeket megmentette és titokban felnevelteté. 
Amint felnőttek volt, várába hozatta fiait. Most az egész 
kisült és a grófné életével lakolt. Miczbán hét fia következő 
volt: Simon, Taksony, Tamás, Dénes, Detre, György és
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Döme. Ezektől következő magyar családok származnak: Csapi, 
Bocskay, Raskay, Eszenyi, Szörtey, Sóos és Kövesdy.

A 13. században Fridrik stájer herczeg ragadta magához 
Sopron- és Vasvármegye nyugati szélét és igy Borostyánkőt 
is. II. Endre és fia IV. Béla az elhódított területet Pittenig 
ismét visszafoglalták. (1231— 1233.) Úgy látszik, ebben a 
korban épült Borostyánkő várkastélya. A tatárjárás után való
színűleg még jobban megerősíttetett. A szerencsétlen muhi-i 
csata után, midőn Fridrik herczeg IV. Bélával oly méltatlanul 
bánt a mélyen sújtott király Hamburgból Németújvárra 
és onnan Horvátországba menekült. Könnyen lehet, hogy 
útjában Borostyánkőt is érintette. Németújvárott Uriás 800 
márka ezüstöt adott a mindenéből kifosztott királynak.

Minthogy a tatárok kegyetlen mészárlása következtében 
a lakosság nagyon meggyérült, Béla ismét német telepítvé- 
nyeseket hívott az országba. Ezek Teutones (felső németek 
s különösen bajorok), Flandrenses és Saxones voltak. 
Mennyire volt szükséges a mi vidékünk benépesedése is s 
mennyiben történt az, arról nincsenek részletes adataink. Annyi 
azonban bizonyos, hogy a tatárok 1241-ben Szombathelyen 
valának és hogy 1278-ban Vasvárott németek telepedtek le. 
A már korábban említett „Borostyánkő krónikája“ tehát némi 
jogosultsággal véli, hogy akkor, midőn Nyugat-Magyarországba 
újra németek vándoroltak be, Borostyánkő vidékére is jöhettek.

1260-ban németújvári Henrik gróf, szlavóniai bán, a 
már említett Walfernek unokája, nyerte el István királytól 
Borostyánkőt, bizonyosan annak jutalmáúl, hogy IV. Béla 
király és István fia közt folytonosan szította az egyenetlen
séget. 1269—70-ben Henrik gróf minden várát II. Ottokár 
cseh királynak adta át. Most cseh katonák szállták meg 
Borostyánkőt és a többi várkastélyokat, melyek közt már 
Szalonak is fel van említve. 1271-ben a magyar király e 
várakat ismét visszahódítá. így került vissza az országhoz: 
Kőszeg, Szent-Vid, Szalonak, Borostyánkő, Kertes, Dobra stb. 
1272-ben Henz kincstári gróf bízatott meg Borostyánkő 
kormányzásával. A németújvári grófok IV. László királynak 
annyira hízelegtek, hogy birtokaikat és váraikat ismét vissza
kapták, Borostyánkőt i s ; sőt a legfőbb országos méltó
ságokat is elnyerték. De azért a király nem bízhatott 
hűségükben; egyszer László királynak, azután megint Rudolf 
császárnak vagy Ottokárnak hódoltak meg; majd egyiknek, 
majd másiknak országait dúlták fel s megint sorban minde
gyiktől bocsánatot nyertek. A németújváriak közül legvesze
delmesebb volt János (Iván v. Ibán) gróf, kit a krónika 
„ragadozó farkasának mond. A vidék német lakosai ajkán



70 KÉPEK VASVÁRMEGYÉBŐL.

„Schlosshansl“ (várbeli Iván) név alatt ismeretes s a monda 
szerint garázdálkodásáért a Villámos-patak csörgedező hullá
maiban rozsdás patkószegeket kénytelen mosni.

Németújvári és borostyánkői Iván gróf fogságba ejté 
Endre királyi herczeget, párbajban megölte Béla királyi 
kerczeget s úgy hazájában, mint a szomszédos országokban 
kénye-kedve szerint gyújtogatott, rabolt és gyilkolt. Rablásait 
kiterjeszté Ausztriára, Stájerországra s itthon is Vasvárig, 
Pannonhalomig, Zágrábig és Váczig, mindent, még a templo
mokat is kirabolván és elpusztítván. Iván korának egyik 
legveszedelmesebb orvlovagja volt s olyan hatalmas lett, hogy 
gaztetteiért meg sem büntethették.

1273-ban Iván gróf megverte Ottokárt. Ugyanabban 
az évben a magyar király a Jaáki családból származott Chepánt 
(Istvánt), Karmer fiát, Német-Szent-Mihálylyal és Inczéddel 
jutalmazá, mivel ez a királyi jogokat Iván ellenében védelmező. 
1283—84-ben IV. László király Borostyánkőt ostromolta, a 
nélkül, hogy azt bevehette volna. Ezen korból származó 
okmányokban Borostyánkő neve: „Castrum Porustyán“
1285- ben Albrecht osztrák herczeg intézett hadat Iván ellen : 
katonái a befagyott Fertő-taván vonulván át, a vizébe beleiültak.
1286- ban Albrecht ismét Borostyánkő felé indulván, katonái 
Iván által legyőzetvén, megölettek vagy fogságba hurczoltattak.
1287- ben Albrecht Ivánt Kőszegen ostromolta; sokáig eredmény 
nélkül, míg Iván ellenét az által keseríti el, hogy 500 német 
fogolynak kezét-lábát vágatja le s azokat így küldi Albrecht 
táborába. Midőn Iván látja, hogy a várat (az Ó-házat) tovább 
nem tarthatja, titkos útakon hű embereivel együtt Borostyán
kőre menekül. Nagyon valószínű, hogy az Irott-kövön, Szénégetőn 
és Vágódon át vette ez alkalommal útját. Minthogy a 
„ragadozó farkas“ garázdálkodása nem ismert határt, 1289-ben 
IV. László király másodízben is ellene vonúlt és őt ismét 
Borostyánkő várában ostromolta. Az időközben császárrá 
választott Albrecht Lászlónak segédhadakat küldött, melyeket 
ennek hadvezére Schönberg-Hadmer vezényelt. De még az 
így egyesített hadsereg sem volt képes Ivánt megbüntetni, 
Borostyánkőt bevenni.

Nemsokára azután Iván ismét a magyar király kegyeiben 
állott s az ország nádorává neveztetett ki.

Érdekes az a körülmény is, hogy Iván 1278-ban, midőn 
magyarok és németek közösen harczoltak a Morvamezőn a 
csehek ellen és ezeken nagyon fényes diadalt arattak, Iván 
katonáival szintén a magyarok soraiban küzdött. Azonban 
különféle garázdálkodásai miatt nem állván Rudolf császár 
különös kegyeiben, e győzelem után igen alkalmasnak találta
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az időt, hogy a császár kegyét ismét visszanyerhesse. Iván 
egyenesen Bécsbe ment, Rudolf császár udvarába. Ez épen 
asztal mellett ült. Iván fogta annak poharát, kiitta azt és 
monda: „Már most nem kell félnem, hisz a legderekabb 
férfiú poharából ittam“. És a ravasz ember jól számított; 
Rudolf megbocsátott neki.

Talán érdemes még felemlíteni ezeket is. Henrik bán 
halála után annak fiai úgy osztozkodtak, hogy Iván Borostyánkőt 
és Kőszeget kapta, Miklós Lékát és Szent-Vidot és ifj. 
Henrik Németújvárt.

1286-ban Ivántól következő várkastélyokat és helységeket 
foglaltak e l : Martiusdorf, Chreindorf. Sanct Margareten, 
Oedenburg (Sopron), Neckendorf (Nyék), Chobelsdorf (Kabold), 
Innerpudenzdorf, Landeser (Lándzsér), Rohrbach. Chervelien- 
burg, Baumgarten, Wallramsdorf, Traisendorf) Raknitz (Rohoncz), 
Steinberg, Pilgersdorf (Pörgölin), Willamsdorf (Villámos, 
Willersdorf?), Pinkafeld (Pinkafő), Rattersbachen, Albertsdorf, 
Segneifebach, Ornifeste, Drei-Warten (Három-Eőr: Felső-, 
Alsó-Eőr, Eőri-Szent-Márton és Eőri-Sziget), Parchtoldsdorf 
(Petersdorf, Német-Szent-Mihály ?), Rumpoldsdorf, (Rumpód ?), 
Neubaden (Tarcsa?), Wagersdorf, Braudorf, Wartenskirchen, 
Ludenhausen (Léka?), Zuchenochsen, Awet, Iseneburg, (Ovár 
a Vashegyen?).

Ivánnak orvlovagvárai 1291-ben romboltattak szét. László 
király halála után III. Endre királyt, ki ősei trónját jött 
elfoglalni. Iván elfogta és különféle kedvezményekre kény
szerítette, a többi közt arra, hogy váltságdíjat fizessen, 
kezeseket állítson s Albrecht által elfoglalt jószágait neki 
ismét visszaszerezze. Endre teljesítette is Iván óhajait. Mivel 
Iván azonban 1291-ben ismét Albrecht ellen háborút viselt s 
rablásait is megint újra kezdte, a régi határozat, hogy rabló
várai leromboltassanak, végre foganatba vétetett. Az Oház 
Kőszegen, Szt.-Vid várkastélya, a villámosi s egyéb várak 
leromboltattak s azóta jóformán fel sem épültek újra. Mivel
III. Endre Iván ellen oly erélyesen fellépett, ez királyi urát 
igenis meggyűlölte s háborút is viselt ellene. Ez idő óta 
oda törekedett, hogy Endre trónját veszítse s Róbert Károly 
legyen utódja. De mikor Endre nemsokára meghalt, Iván 
attól tartott, hogy Róbert Károly is erélyes uralkodó lehetne, 
azért Venczelhez pártolt át, ki mint magyar király tudvalevőleg 
László nevet vett fel. Venczel Ivánt Magyarország nádorává 
tette. Később, 1305-ben, mikor Venczel atyja halála után 
cseh hazájába visszatért, Iván Ottó pártjához szított, ki bajor 
Henrik és Erzsébet, IV. Béla leányának, fia volt; de nemso
kára megint Róbert Károly táborába ment át. A pápai
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legátus hozta létre a kettő között a békét. A király Ivánt 
főlovászmesterévé tette és Somogy- s Tolnamegyék főispánjává; 
testvéreinek is országos méltóságokat adományozott, hogy így 
a családot érdekeihez kösse. De ezek azért nem szűntek 
meg az országot nyugtalanítani; csakhogy régi szokott módon 
azt már nem tehették. Kárukon talán okúltak is. Mikor az 
elégületlen osztrák és stájer urak II. Albert ellen fellázadtak, a 
németújvári grófokat is felhívták, hogy velük tartsanak, de 
ezek semlegesek maradtak; sőt Iván ki is békűlt a herczeggel 
és jószágokat vett Ausztriában. 1306-ban Iván eltűnt, és 
soha többet nem hallottak róla.

1336-ban Iván gróf, az előbbinek fia, Borostyánkőt az 
osztrák herczegnek adta át, mire rokonai példáját követték. 
1339-ben Borostyánkő ismét Magyarországhoz csatoltatott. 
A vár ekkor várnagyokra bízatott, a birtok azonban a Kanizsay 
családnak adományoztatott, kik valószínűleg a németújvári 
grófok közeli rokonaik voltak. Iván, borostyánkői gróf, 
(„Gráf von Pernstein“) ekkor Albrechtől engedélyt nyert, 
hogy Ausztriában jószágokat vásárolhasson. Meg is vette 
Wallenstein és Feistritz várát és egy jószágot a „Pre\vn“-ben, 
Az engedélyokmányban Iván gróf erős lovagnak van mondva 
(„Dér feste Ritter. Gráf Ibán“)- Pénze is elege lehetett, 
mert 1342-ben még a herczegnek is adott kölcsönt. Ez meg 
közbenjárt érdekében a magyar királynál, úgy hogy Iván 
1342-ben Borostyánkő várát ismét visszakapta. Borostyánkő 
csakhamar ismét az osztrák herczegek kezére juthatott, mert 
ezek Borostyánkőt 1398-ban Wallsee Reinprechtnek 2000 
fillérért öt évre elzálogosították. 1420—1430-ig Borostyánkőn 
orvlovagok tanyásztak, kik az egész vidéket feldúlták, mígnem 
1441. Fridrik császár őket elűzte. E határvárak miatt most 
háború keletkezett Ausztria és Magyarország közt, mely 
1446-ban a regedei (radkersburgi,) béke által ért véget. Ennek 
értelmében Borostyánkő, Sopron, Kőszeg, Rohoncz, Szalonak 
stb. ismét a magyar királynak Ítéltettek oda.

Mikor I. Mátyás lett Magyarország királya, egy ellenpárt,, 
kinek élén Újlaki, a németújvári grófok rokona és jogútódja. 
állott, Németújvárott osztrák Fridriket ellenkirálylyá válasz
totta. Hogy ez végre a birtokában levő szent koronát és 
koronázási jelvényeket kiadja, Borostyánkő és annak egész 
vidéke zálogként Fridrik kezében maradt. 1474-ben Boros
tyánkő ismét osztrák orvlovagok birtoka. (Bernsteiner von 
Teresburg.)

1491. november 17. Ulászló király Fridrik császárral 
békét kötött. Ennek értelmében Ulászló Magyarország 
királya maradt; Kis-Marton, Fraknóvára, Kőszeg, Rohoncz és
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Borostyánkő a környékével még mindaddig a császár birtokában 
maradtak, míg Magyarország azokat 40000 aranyért meg nem 
váltaná. Ennek következtében Borostyánkő s a többi határvár 
másfél századon át Ausztriánál maradt. 1493-ban Walkersdorf 
Gáspár kapta hűbérűi, az évenként 250 db fillért fizetett érte. 
S most hosszú ideig hallgat a krónika Borostyánkőről.

1529—1532-ben, mikor a törökök púsztították e 
vidéket, Borostyánkő a császári kincstár birtoka volt s a 
törökök bizonyosan szorongották a várt és vidékét. 1601-ben 
Borostyánkő, Pinkafő és Szalonak Königsberg Lajos bárónak 
adatott zálogba 8500 írtért. 1610-ben Borostyánkő átalakít
tatott, csak alapfalai maradtak meg, a többi mind újonnan 
épült. A mostani épület éjszaki szárnya, melynek egyik 
udvar-ablaka felett még most is a Königsberg-czímer van, 
még érintetlenül ebből a korból való. 1636. ápril 10. ehren- 
reichi Königsberg Kristóf báró a várat 78559 írtért megvette. 
1644. július 28. Batthyány Ádám gróf, ki már Németújvárt. 
Bohonczot és Szalonakot bírta. Borostyánkő várát vétel útján 
szintén tulajdonáúl nyerte. S ezen birtokos már most azon 
volt, hogy az eddig még mindig osztrák birtokok magyarokká 
váljanak. Az 1649. évi 25. t. ez. visszacsatolását törvénybe 
is igtatta, de a határozat császári helybenhagyása csak 1660. 
ápril 9. történt.

A Batthyány család Eörstől származik, a hét vezérek 
egyikétől. Egyik ősük 1390-ben Zsigmond királytól Batthyán 
uradalmat nyerte; azóta a család a Batthyány nevet használja. 
1585. a család báróságot, 1603-ban a grófi s 1764-ben egyik 
ágában a herczegi czímet nyerte. A mikor 1522-ben az 
Újlaki család, mely a Héderváryaktól származván a német
újvári grófok örököse volt, kihalt, 1824-ben a király Batthyány 
Ferencznek adományozta Németújvárt s a hozzá tartozó 
birtokokat. Borostyánkő, a mely korábban szintén rendesen 
a németújvári grófok birtokában vala, azért nem volt azonnal 
hozzácsatolható, mivel Osztrákországhoz tartozott.

1668-ban a borostyánkői uradalom felosztatván, Batthyány 
Kristóf Borostyánkőt kapta és Batthyány Pál Pinkafőt. 
A Batthyányi család a várkastély egyik szárnyát, a lépcsőházat, a 
dísztermet és a kápolnát részben újonnan építette, részben 
javíttatta. Különösen Batthyány, esztergomi érsek, ki többször 
tartózkodott Borostyánkőn, tett sokat a vár bővítésére és 
szépítésére. Batthyány Tivadar gróf a már korábban is virágzott 
bányászatot újra művelni kezdé. (Réz és szénre).

1864-ben Batthyányi Gusztáv gróf, a mostani herczegnek 
édesapja, Borostyánkőt Egan Edwardnak adta el, ki angol 
nemes családból származik s 1880-ban halt meg. Ez a várat
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újra jó karba helyezte és a terasse építése által, melyről pompás 
kilátás nyílik, valamint a park által szépíté a várat. Borostyánkő 
ma is még az Egan család birtokában van s kényelménél és 
rendkívüli regényes fekvésénél fogva széles vidéken ismeretes. 
Miután a természet Borostyánkőt ritka szépségekkel áldotta 
meg, nem igen szőrűi dicséretre és ajánlásra; az útazók 
Vasvármegye e regényes pontját a nélkül is megszeretik. 
Csak azt akarjuk még felemlíteni, hogy Tárcsáról kocsin 1V2 
és gyalog 2 l/2 óra alatt könnyen eljuthatni Borostyánkőre.



VI.
A Lorenz-horhos a M.-Tátrában. (2279 m.) .

Róth Mártontól.

1879. augusztus 4-én szentelte fel a M. 0. K.-egyesület 
tagjainak kisded csoportja az újonnan épített Majláth-mene- 
dékházat a Poprádi-tó mellett (1504 m.) A csekély részvét 
daczára mindnyájan vidám hangulatban voltunk és csendes 
megelégedéssel ültünk a tó partján, körülvéve zúzmóval bevont 
fényűk és czirbolyák által. Kagyogva sütött le a felhőtlen 
égről a nap és fennségesen nyúltak a sötétkék levegőbe a 
gránit óriások. S ha tekintetünk a barátságos menedékházon 
nyugodott, mindinkább meggyőződtünk arról, hogy ez által a 
Menguszfalvi-völgyet, a Tátrában csakugyan a legnagyobbszerűk 
egyikét, feltártuk. így tehát kettős oka volt annak, miért 
éreztük magunkat oly jól.

Tizenegy óra lehetett, midőn felkerekedtünk és a Triganon 
keresztül kényelmes ösvényen a Csorbai-tónak tartottunk. 
Itten nagyobb társaságot találtunk, melylyel a délutáni órákat 
vidám kedélyességben töltöttük el. Annál csendesebb lett a 
tó környéke, midőn a jelenlevők, elhagyva a tavat, útra keltek 
a csorbái állomáshoz, a melyet akkor Hochwaldnak neveztek. 
Csak én és Kövi Imre barátom maradtunk hátra, mert másnap 
oly hegyi útat akartunk tenni, melyet csak kevés zergevadász 
ismer.

Én már a Tátra déli lejtőjén minden völgyet bejártam 
volt, csak a F u r k 0 1 a-v ö 1 g y volt még előttem ismeretlen ; 
ide szándékoztunk kirándulást tenni és a további útban a 
Szolyiszkón átjárót keresni a Mlinicza-völgybe. Kalauznak 
Pétert, a Csorbai-tó kerülőjét, fogadtam fel, kiről tudtam, hogy 
az egész vidéket köröskörűi jól ismeri. Este még sokáig 
sétáltunk a tó körül, s végezetül csolnakáztunk egyet.

Elbájoló és üdítő ezen gyönyör nappal, hanem elragadó 
és varázsszerű éjjel.

Augusztus 5-én, 4 órakor ismét a tó partján állottunk ; 
a levegő hőmérséke 10-4°, a tó-é 15° Celsius volt. Némi
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dolgokat még elő kellett készíteni, míg Péter nélkül, ki még 
mindig nem jöhetett le, 5 óra tájban útnak indúlhattunk. 
Nyugatnak fordúltunk és megkerülvén a Szolyiszkót, épen a 
Furkota-völgybe szálltunk le. midőn alúl a völgynyílás felől 
ismételten ránk kiáltanak: „Tessék várni!“ Nem sokára 
lihegve és izzadva állt előttünk Péter azon hírrel, hogy ő 
nem kisérhet el bennünket, mert a „nagyságos úr“1 a délelőtti 
vonattal a tóhoz érkezik.

Most drága volt a jó tanács.
E közben Péter minden irányban fürkészett és végre a 

nyugati völgynek fordúlva egész erejéből kiáltott: Fiúk, jertek 
ide, fiúk!“ Szeme egy legelő juhnyájat pillantott meg a túlsó 
oldalon egy kúpalakú hegyen, mely mögött van a két 
Furkota-tó, és úgy gondolkozott, hogy a hol nyáj van, ott 
pásztornak is kell lenni. És igaza volt, mert nem sokára 
hallatszott a válasz: „Azonnal.“ A várakozás idejét a nyáj 
nézésével töltöttük, mely majd mintegy a széltől mindenfelé 
szétfújva, majd ismét összetömörűlve a lejtőn fel s alá mozdúlt. 
Ez alatt hatalmas sziklatömb mögül egy pásztorgyerkőcz 
lépett ki, kezében egy karimátlan s kimondhatatlan színű 
kalapot tartott, többi ruházata hasonló színű ingből és nadrágból 
állott, mely azonban csak térdig ért, lábán pedig anyatermé
szet adta lábbeli volt. — Diogenesnek egy tótajkú követője ! 
Korát legfellebb 12 évre tettem s nem kevésbé csodálkoztam 
tehát azon kijelentése felett, bogy már 16 éves. Azon 
kérdésre, hogy az útat ismeri-e fel a völgybe, azon vigasztaló 
feleletet kaptuk, hogy még sohasem volt ott fenn, de úgy 
hiszi, hogy az ő pajtása járt már azon vidéken.

A szükségben ezen mentőhöz fordúltunk. Hosszú 
várakozás után az előhívott pajtás is felmerült a törpefenyűk 
közül és mint tökéletes képmása az előbbinek tűnt fel, azon 
kis különbséggel, hogy még törpeszerűbb és piszkosabb volt. 
De segítve volt rajtunk, mert valóban ismerte az útat.

Péter búcsút vett tőlünk, de fájdalom, oldaltáskáját is 
magával vitte, s mivel nomádjaink ilyesmivel nem bírtak, szét 
osztottuk az élelmi szert saját zsebeinkbe, a mint épen lehetett, 
de két palaczk bort quasimodo vezetőnknek kellett adnunk, 
ki mindenik kezébe egyet fogott.

Közel egy óra múlt el, midőn annyi balszerencse után 
végre útnak eredhettünk. A Furkota-patak balpartján hágtunk 
eleinte lankásan felfelé; minél tovább hatoltunk előre, annál

1 Szentiványi József, a Csorbai-tó ura s a touristika nemes 
előmozdítója.
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meredekebb és göröngyösebb volt az ösvény, végre megszűnt 
egészen. A szűk völgy, miután a törpeíenyű határát elhagytuk, 
hegytorokká vált, melynek fenekéhez jobbról a Szolyiszkóról. 
balfelől a Zlomiszkóról romhalmazok rohantak alá.

1960 méter magasban egy felette meredek keresztszikla
fal tövénél, melynek megmászása 35 perczig tartott, mire 
8 óra 30 perczkor egy hosszúkás kis tengerszem partján 
állottunk. Az a l s ó  W a h 1 e n b e r g-t ó 2065 m. magasságban 
volt ez. melynek nagysága 2*2 ha., színe sötétzöld. A víz 
hőmérséke 7*5° C., a levegő-é 12-5° volt.

Rövid szünetet tartottunk, hogy nem sokára egy még 
meredekebb völgyzárón mehessünk át. Óriási sziklatömegek 
között kellett áthatolnunk, tuskóról-tuskóra ugrálnunk, míg 
végre körülbelül 40 percznyi tisztességes mászás után elértük 
a f e l s ő  W a hl  e nb e r  g-tó 1 szélét 9 óra 30 perczkor.

A csodálkozás felkiáltása tört ki ajkainkon, midőn 
2160 m. magasságban egy terjedelmes tómedenczét láttunk 
magunk előtt (több mint 5 ha.), tehát majdnem akkora, mint 
aPoprádi-tó. (Vízhőmérsék + 4 °  C., +15° léghőmérsék mellett). 
Az alakja egy ékhez hasonlít, melynek hegye dél-nyugatnak, 
á felső kikerekített oldala pedig éjszakkeletnek van fordítva. 
Majdnem a fele, még pedig az éjszaki, jégréteggel volt borítva 
és a víznek sötétzöld, majdnem fekete színe jelentékeny 
mélységről tanúskodott, mire különben csaknem egész bizton
sággal lehetett következtetni a tó környékének alakulásáról 
is. Kelet felől a Szolyiszkó zúdít magas szög alatt rettentő 
sziklatömegeket a tóba, az éjszaki parton a füves, itt-ott apró 
törmelékkel borított Furkota emelkedik meredeken, a völgy 
zárlatát képezve, és a nyugati oldalt az Osztra veszi körűi, 
melynek szaggatott, hóbarázdás sziklafalai fenyegetve bánmlnak 
le a tengerszembe. Csak délen a lefolyásnál van némi 
völgyfenék.

Bárhová tekintünk, úgy tetszik, mintha a magas hegység 
komor fensége el akarna nyomni.

A nap melegítő sugarai csak nyár derekán találnak útat 
ezen rom-fedte és szírt-őrizte fenhavasi katlanba, mert a 
sziklatömbökön csak itt-ott mutatkozik a moszatnak egy-egy 
gyér fészke.

Sziklatuskón ülve s a környéket vizsgálva, különösnek 
tűnt föl nekem a sajátságos völgyzárlat. Ugyanis a Magas- 
Tátrának minden völgye keskeny nyilalattal kezdődik, a

1 így nevezve a svéd tudósról, ki 1813-ban tett tudományos utazást 
a Tátrában és annak eredményeit „Flóra Carpatorum“ czímft nagybeesű 
művében adta ki 1811-ben.
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magasabb fekvésű részekben folyton szélesbűi s kiterjedt 
sziklaköröndben végződik. A Furkota-völgv az egyedüli, mely 
a hegység szíve felé lassan keskenyűl s hegyes szöggel 
végződik.

Most falatoztunk egy keveset s — itallal fe rd í
tettük magunkat. Az utóbbit egyedül a jóravaló liliputinak 
köszönhettük, ki mindkét palaczkot sértetlenül hozta fel. 
Hogy ez derekas munka volt, visszatekintve a kettős kúszásra 
a két tófalon, bizonyára mindenki el fogja ismerni. Valóban 
megcsodálandó volt, mily ügyességgel hatolt át gyerkőczünk a 
sziklák között, majd térden csúszva, majd háttal neki támasz
kodva, — és kezében tartva a palaczkokat — mily biztonsággal 
haladt el tátongó mélységek felett, szikláról-sziklára ugorva; 
és különös, hogy, midőn mezítelen lábait alapos vizsgálat alá 
vettem, úgy találtam, hogy ezek kevesebbet szenvedtek, mint 
a mi vastagon talpalt czipőink, melyeket a élesszélű quarz- 
darabok mindenfelől erősen megszabdaltak.

A rideg sziklapusztasággal kellemes ellentétet képeztek 
a jégről elszálló és oda-vissza röpkedő alpesi csattogányok 
és a sziklameredélyeken vidáman ugráló zergék. Az előbbiek, 
mint már előbb a javorinai Zöld- és az alsó Zerge-tónál 
meggyőződtem, a rovarokért keresték fel a jeget, melyek a 
széltől odasodortatva, csakhamar megdermednek s a fehér 
síkon könnyen észrevehetők. A mi pedig a zergéket illeti, 
egyszerűen csak azt akarom említeni, hogy számos Tátra-útam- 
ban soha ennyit, mint ez alkalommal, nem láttam.

Miután egy egész órát töltöttünk a tónál, fel akartunk 
mászni a gerincz felé, azonban a kis törpe röviden és 
határozottan kijelentette, hogy az ő tudománya a tónál végződik 
s idáig fel is vezetett bennünket. Midőn útitársam erre kissé 
lehangolva maga elé nézett, azzal vigasztaltam, a zergékre 
mutatva, hogy ezek majd megmutatják már a legjobb átjárást a 
Mlinicza-völgybe. Egy erős füttyentés részemről s — nyílsebesen 
rohantak a vidám állatok a Szolyiszkó egyik szétszaggatott 
sziklakoronája felé, mely mögött mindnyájan eltűntek. Most 
már tudtam, mely irányban kell haladnunk.

A pásztorfiút barátságosan elbocsátottuk, — útmutatónk 
a magasra felnyúló sziklaorom volt. Hogy oda eljuthassunk, 
a keleti partot egy részén meg kellett kerülnünk, a mi, tekintve 
az egymás fölé halmozott sima gneisz-gránittáblákat. nagy 
elővigyázatot kivánt. Majd jobbra felfelé fordúltunk s a 
meredeken lejtősödő parton másztunk előre. Ha az előrehatolás 
már a nagy szikladarabokon is nehéz volt, annál kényelmetle
nebb lett a felhágás, midőn a magasság emelkedésével a 
görgeteg darabok törékenyebbek és kisebbek lettek s a
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romhalmaz végre csuszamlós kapaszkodóvá vált. Kemény 
munka volt ez a jobbra-balra való járás, ez a czikk-czakkban 
való előrehatolás, mi közben olyan érzés támadt bennünk, 
mintha az egész meredély mozgásba jönne s nekünk a tóba 
kellene zuhannunk. Ehhez járúlt még azon szomorú tapasztalás 
is, hogy ezen idő alatt az ég teljesen elborúlt s hogy a 
magasabb csúcsok felhőfátyolba burkolóztak. Legkevésbé sem 
vidám hangulatban másztunk fáradalmasan fölfelé, míg végre 
áthatoltunk a kegyetlen apró törmeléKen s elértünk egy 
haránt felhuzódó szirtet, hol magunkat egy kissé kifúhattuk s 
homlokunkról a gyöngyöző izzadságot letörülhettük. Alig 
tehettünk vagy 20 lépést, midőn keményre taposott zerge 
ösvényre akadtunk, mely oldalvást a mi jelünkhöz, a feltűnő 
sziklához s végre a hegy élére vezetett. 11 óra 25 perczkor 
a L o r e n  z - h o r h o s b a n 1 állottunk (2279 m.).

A borúit ég mellett szó sem lehetett terjedelmes 
körültekintésről, milyet bérezi őrhelyünk kedvező körülmények 
között nyújtott volna Minden orom szürke felhőlepelbe volt 
burkolva, melyből csak olykor-olykor villant ki egyik-másik 
hegycsúcs. Tanúlságos kilátásunk csak a Furkota-völgyre volt, 
melyet egész hosszában beláthattunk, és a Mlinicza-völgy felső 
katlanába, melynek nyugati zugában a Csorbai-csúcs és a 
Szolyiszkó között hatalmas hómezők fehérlettek. Ezek köze
pette az előbbi csúcs nyugati meredélyei alatt egy kis 
tengerszemet vettem észre, mely csak a szélén volt felengedve 
s melyet egy térképen sem láttam megjelölve. Ezt egyesületünk 
akkori érdemes másodelnökének tiszteletére, D ö 11 e r-t ó-nak 
kereszteltük. A tó körülbelül 2100 ra. magasságban fekszik.

Álláspontunkon egy órát töltöttünk, mely idő alatt hiába 
vártunk a felhőfátyol szellőztetésére és én a horhos közvetlen 
közelében következő növényeket találtam virágzásban: 1. Ceras- 
tiura alpinum L. var. lanalum Lám. (havasi madárhúr). 
2. Chrysanthemum, alpinum L. (havasi arany virág). 3. Gentiana 
frigida  Haenke (hideg tárnics). 4. Geum reptans L. (terjedő 
cziklász) 5. Juncus trifidus L. (hármas-ágú szittyó). 6 . Luzula 
spadicea DG. (barna luzula). 7. Primula minima L. (apró 
kankalin). 8 . Silene acaulis L. (szártalan sziléne).

Közben a szerencsésen felhozott palaczkot szerencsésen 
ki is ürítettük és névjegyeinkkel ellátva egy sziklatömb alá 
helyeztük. — Vájjon hagyta-e más valaki azóta névjegyét ott ? 
Még csak a hőmérőt néztük meg, mely 12-5° C. mutatott és

1 Igv neveztem el Lorenz Viktor barátom, a Tátra-átjárók ismeretes 
felfedezője, után.
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12 óra 20 perczkor igen különböző érzések között megkezdő
dött a lemenet.

Alig tettem azonban 10 lépést, midőn akaratlanul 
Pythagorasnak ismert örömkiáltásában törtem ki. Én ugyan 
nem találtam fel valami új mértani tantételt, hanem csak egy 
piczinyke virágra akadtam, mely Tátránknak legnagyobb 
növénytani ritkasága. Heuréka felkiáltásom a Ranunculus 
pymaeus-t Wahl. (törpe szironták) illette, a melyről addig 
csak egy helyet ismertek, hol tenyészik, tudniillik a Közép
orom éjszaki lejtőjét, a Kis-Tarpatak hegyszakadékában.

Megszakítás nélkül folytattuk ezután leszállásunkat, azon
ban nagyon lassan haladtunk lefelé. Oly közeinek látszott a 
völgy alja s mégis úgy tűnt föl, mintha a távolság épen nem 
akarna fogyni. A sziklalapokkal bevont füves lejtő igen síkos 
volt s nem engedett gyorsabb tempót, sőt a legnagyobb 
elővigyázattal kigyóvonalokban kellett lefelé ereszkednünk.

Egyáltalán nem akarok áruló lenni s azért csak köztünk 
legyen mondva, hogy egyikünknek épen nem volt kedvére a 
folytonos térdhajlítás és az egyoldalú lépegetés. És ez a 
névtelen már közel volt ahhoz, hogy a panaszkodó Jeremiás 
szerepébe essék, azonban, midőn a szükség oly nagy lett, akkor 
közel volt a Szolyiszkó töve. Vagy 5/̂  órai lemászás után 
végre a Mlinicza nyugati sziklaköröndében állottunk, vad, kietlen 
hegykatlanban, de korántsem oly rémítő, mint a Furkota-völgy. 
Egy negyed óra múlva elértük a sziklatöredékek és halmazok 
közé beágyazott S z e n t i v á n y i - t a v a t 1 (nagysága 2 ha. 
2050 m. magasságban, hőmérséke délután 1 h 30'-kor +7-5°, 
-|-14-0C. léghőmérséknél.) Alakja ferdényhez hasonlít, melynek 
két párhuzamos oldalát a hosszabb déli és rövidebb nyugati 
part képezi, melyből azon feltűnő tény világlik ki, hogy a tó 
hossztengelye merőlegesen áll a völgytengelyre. Ez kivétel 
hegységünkben, mert a tátrai tavak hosszúságban való 
kiterjedése rendesen összeesik a völgy irányával.

A néha sziklatöredékek között eltűnő lefolyást követtük ; 
majd erre egy forrásnál (+ 5° C.) felüdűltünk és 2 h 25'-kor 
az a l s ó  Z e rg e-tó -n á l voltunk. A sötétzöld hosszúkás 
tengerszem, mely csak felényi, mint az épen említett tó és 
sziklahömpölyökkel van körülvéve, 1980 m. magasságban fekszik 
s a Szenti ványi- és a Mlinicza keleti fenn völgyében fekvő felső 
Zerge-tó lefolyásaiból nyer táplálékot. A hőmérsék -j-8-8° c. 
volt —13*8° C. levegő mellett; 1877. június 30-án a tó vize 
+2*5° C. volt, a levegőé + 6  9° C.

Szentiványi József tiszteletére.
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Romtetőről-romtetőre már csak egyes sziklatömbök között 
folytattuk ezután útunkat és 3 h lO'-kor elértük a Sz kok- t ó  
tükrét, melynek hőmérséke -f-l4*8° levegő mellett -f-7-50 C. 
mutatott, tehát +1-3° C. kevesebbet, mint a röviddel előbb 
elhagyott Zerge-tó, daczára annak, hogy ez csak 1806 m. 
magasságban fekszik. 1887. jún. 30-án az elmélet tökéletesen 
megegyezett a megfigyeléssel, mert vizének hőmérséke 4-7*5° C. 
légmérsék mellett -|-2*50-kal nagyobb volt, mint a Zerge-tóé. 
A kis vízmedencze (0*79 ha.), mely lápfeneke következtében 
barnának látszik, közeli környezetében már egyes törpefenyű- 
bokrokat s pázsitos helyeket tüntet fel s így sokkal barátságosabb 
képet nyújt, mint az eddigi kopár sziklapusztaságok, melyeket 
az nap bejártunk; annál daczosabban s vadabban nyulakodnak 
fel jobbról a Szolyiszkó s balról a Sátán előcsúcsai, repedezett 
bérczfalaikkal. Két év előtt még volt a balparton egy 
kezdetleges sziklamenedék, melyet azonban hiába kerestem; 
valószínűleg szétrombolták a pásztorok, midőn elhagyták 
ezen vidéket.

Rövid pihenés után folytattuk a leszállást s nem sokára a 
tófal felső szélén állottunk ; kissé szorongó kebellel tekintettünk 
le a pompás, csaknem függélyesen leszakadó sziklafalról. 
Hogy melyik oldalról kell ezt megkerülni, azt tudtam egy az 
1877-ik évben tett kirándulás óta. Kedves barátom, Geyer 
tanár, és én akkor a Csorbai-tó felől az alsó Zerge-tóhoz 
hágtunk fel. A mint a tófal előtt állottunk s annak járhatóságát 
vizsgáltuk, bizonyos (miképen is nevezzem ezt ?) tourista- 
ösztönnél fogva csakhamar világossá lett előttem, hogy a 
felmenetel a bal lejtőn eszközlendő. De társam eltávozott 
volt oldalam mellől, átment a Mlinicza-patakon s a jobb parti 
kapaszkodón törekedett előre, míg én az eddigi irányt 
megtartva nyugodtan s minden különös erőmegfeszítés nélkül 
felértem a szirttorlaszra. Már régen állottam fent a legmaga
sabb sziklafokon, midőn végre társam izzadtan a túlsó oldalon 
felmerült, elbeszélvén nekem, hogy csak jelentékeny nehézségek 
legyőzése után érhetett fel. Ama touristák hasznára és 
előnyére, kik talán a Mlinicza-völgy felső részeit bejárnák, 
ezennel különösen hangsúlyozom, hogy a feljáratnak a balparton 
kell történnie.

Ezt az útat választottuk tehát, most ellenkező irányban, 
s nem sokára elértük a sziklaretesz tövét. Most visszatekintvén 
kedélyes nyugalommal gyönyörködhettünk egy csodálatos 
látványon. A meredek harántfalon, mely csak a völgylejtő felé 
lépcsőzetes s nehány törpefenyübokorral fedve, a tomboló 
bérezi patak 25 méter magasságból zuhog a lá ; a fő-sugár 
olvasztott üvegnek tetszik, melytől egy kiugró szirtborda

Kárp. Egyesül. Évlc. XV. 6
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következtében egy másik kisebb sugár válik el s az előbbit, 
mint egy fátyolba borítja, onnan a F á t y  o l - z u h a t a g  nevezete. 
E közben előtűnvén a nap is a felhők mögűb a színpompa 
bájával fokozta élvezetünket. Néma szemlélésbe merülve 
sokáig néztük a tajtékzó és rohanó habok játékát s nem 
szabadúlhattunk a boszankodás bizonyos érzésétől, hogy a 
vízsugárt egy szélesen odaterpeszkedő gránittömb kettészaka
dásra kényszeríti.

Járt ösvényen haladtunk már most verőfényes nap mellett 
lefelé. Azon nagy havasi láz felső szélén, mely a Csorbai- 
tótól éjszakra a Szolyiszkó és Bástya előhegyei között terűi 
el, ismét megállottunk, mert útitársamnak egy tragikomikus 
esetet akartam elbeszélni, a mi három évvel ezelőtt történt itt.

Ugyanis két hölgygyei és egy úrral elindúltam a 
Csorbai-tótól, hogy megnézzük a Fátyol-zuhatagot. Az élénk 
beszélgetés közben, a nélkül, hogy észrevettem volna, már 
rég elhagytuk azon helyet, hol a Mliniczán keresztül visz a 
dobogó s egyszerre óriási sziklatömegek zárták el útunkat. 
A hölgyek semmi kedvet nem mutattak arra, hogy a szükséges 
útat vissza megtegyék, hanem széles jó kedvükben úgy 
gondolták, hogy a közben fekvő szirteken el lehet talán érni 
a túlsó partot.

Dictum, factum. S már mindegyikünk hölgyével együtt 
közel volt a mentő parthoz, még egy utolsó ugrás és . . .  . a 
döntő pillanatban előbb az egyik, majd a másik hölgy esett be 
a térdig érő, jéghideg vízbe, megcsúszván a síkos kövön, s 
csak ezen önkénytelen lábfürdő után hozhattuk a partra. 
Elnémúlt a jóhangulat, de csak addig, míg a két hölgy kölcsö
nösen megvizsgálta egymást s a mi elképpedt arczunkba 
nézett. Csakhamar felfogták a helyzet nevetséges voltát s 
nehány perez múlva az ismét felébredt jókedv élezés ingerke
désben s vidám nevetésben tört ki. Mindazáltal meg volt a 
dolognak komoly oldala is, mert meghűléstől kellett tartani. 
Mivel a tó vagy 3/4 órányi távolságban volt s a hölgyek a kissé 
rendezetlen öltözetben nem akartak idegen szemek elé 
kerülni, egy fényűkkel sűrűn körülvett helyen tüzet gyújtottunk 
s az egyes ruhadarabok megszárítása végett kisebb-nagyobb 
ágakat szúrtunk körűi a földbe. Míg az öltözékeket lehetőleg 
rendbe hozták, szigorún őrtállottunk ama fenyves közelében, 
hogy a hölgyeket egy esetleges meglépéstől megóvjuk. Termé
szetesen meglehetős sokáig kellett ott strázsálnunk s csak a 
szándékosan sokszor ismételt kérdésünkre kaptuk azon fele
letet : „készen“.

Tekintve ezen kis kalandot, azon jó tanácsot adom 
mind azon kedves touristanőknek, kikkel ilyesmi történnék.
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hogy hasonlóképen járjanak el. Probatum est. Sértetlenül 
hoztuk hölgyeinket Iglóra, az eseménynek semmi káros 
következménye nem lett.

Ezen történelmi nevezetességű helynek históriáját eképen 
kollegámnak előadván, folytattuk htunkat lefelé a barátságos 
réten ; még egy pompás vándorkövet tekintettünk meg az alsó 
szélén, s 6 órakor a morénagátról néztünk le a Csorbai-tó 
gyöngén fodrozott tükrére.

Az igen érdekes felfedezési körút tehát, a mely, eltekintve 
a kezdet akadályaitól s a korlátolt kilátástól, egészben véve 
-sikerültnek volt mondható, 13 óra hosszat tartott.



VII.
Egy hegymászó hőmérséki észlelései.

Róth Mártontól.

Ha tízhavj megerőltető munka után a testi erő hanyatlani 
akar s a szellemi rugékonyság lankadni kezd; ha június 
végével a gymnasium csarnokaiban szokatlan csend honol, 
kint pedig az egész természet nyári verőfényben ragyog: 
akkor lelkemben bő vágy támad az erdők zöldje s a hegyek 
levegője után, szűknek tetszik nekem a világ ide lent, 
sovárogva tekint fel szemem az égbe nyúló csúcsokra s mint 
a hívő zarándok Mekkába, úgy én is útra kelek kedves hegyeim, 
főként pompás Tátrám felé.

El van feledve mind, a mi engem nyom és bánt. vidám 
megelégedés száll szivembe s ezen hangulatban feléled a 
fogékonyság a természet nyújtotta élvezetekre és ezek szabadító, 
boldogító hatására.

Mint tizenhárom éves fiút vitt fel engemet először 
boldog emlékezetű nagyatyám a magas hegységre. Még ma 
is vissza emlékszem azon mély benyomásra, melyet a Zöld-tó 
hatalmas környezete gyakorolt rám. És ezen benyomás 
határozó volt. Évről-évre vándoroltam 1854—1860-ig fel a 
fényes magaslatokra. Bizonyos körülmények azonban kedves 
Szepességem elhagyására kényszerítettek, úgy hogy kilencz 
évig kellett nélkülöznöm a büszke hegyláncz megszokott 
látványát. A bérezés vármegye utáni vágy — nem szégyellem 
bevallani — szintén egyik oka volt azon törekvésemnek, 
hogy ismét visszakerüljek szép hazámnak legszebb vidékére.

Az 1870. évben Iglóra jővén, ez időtől fogva, valahány
szor körülményeim és időm engedik, hűségesen és fenkölten 
elzarándokolok a Tátra magasztos alkotmányához. Szent 
templom ő nekem, hol épülök és üdülök, az ott töltött napok 
az én ünnepnapjaim.

Tanár létemre ilyenekben kivált csak július és augusz
tusban részesülhetek, de ezen időt azután telhetőleg 
felhasználom minél gyakoribb kirándulásokra. Egy két nap 
múlva csudálatosán edzve érzem magamat testben és lélekben,



EGY HEGYMÁSZÓ HŐMÉRSÉK! ÉSZLELÉSEI. 85

— mintha újra születtem volna. Különösen a magas hegyekre 
való mászásnak tapasztaltam a legjótékonyabb hatását nem csak 
magamon, hanem másokon is, feltéve, hogy az ember kellő 
erővel és kitartással bír s a szükséges előgyakorlatokat. 
megtette.

Hajnal hasadtával kelünk, a friss reggeli levegőben 
átvándorolunk az erdő- és a törpefenyüövön, mire a hőmérsék 
emelkedésével a kőtuskókon és romtetőkön való mászás 
kezdődik. Végre 6—8 órai hegyi út után, mi közben talán 
egy-két tengerszem mellett is elhaladtunk, felértünk egy 
magas oromra. S most a legnagyobb élvezetben úszunk, 
melyet csakis a fenhavasi természet nyújthat. Elmerülve a 
fenséges látványban, ott időzünk vagy 1—2 órát s megkezdjük 
a lejáratot, mely egészen váratlanúl majdnem annyi ideig tart, 
mint a felmenet. Hogy ízlik ilyen hegymászó toura után étel 
és ital, mily üdítő erre az álom s mily kifogástalanúl működik 
testünk valamennyi szerve! Mennyire nő önbizalmunk, ha 
12—16 órai kirándulás után másnap olyan jól érezzük 
magunkat, hogy erőlködés nélkül új hegyi útra kelünk.

Hogy a kellemest a hasznossal egyesítsem, kirándulásai
mon 1876. óta mindig viszek magammal egy t h e r m o m e t -  
rum-ot és egy a ne r o i d - o t ,  az elsőt a hőmérsék megfigyelése, 
az utóbbit a magasság meghatározása czéljából.

Tekintve azt, hogy nem csak a hegymászóra felette 
érdekes és tanúlságos, ha ilyen észleléseket tehet, hanem 
ezek által a tudomány is nem csekélybe veendő módon 
gyarapodik, nagyon kivánatos lenne, hogy minden tourista 
kivált a fenhavasi tájon minél több ilyen megfigyeléseket 
feljegyezne és Évkönyvünk szerkesztőségének beküldene. 
Hangsúlyozván még azt is, hogy ezen észlelések semminemű 
nehézséggel nem járnak s a hőmérőt illetőleg csekély költséggel 
összekötvék, röviden el akarom mondani a két műszerrel 
való elbánást.

A hőmérsék megfigyelésére olyan z s e b h ő m é r ő t  (ára 
1 frt 50—2 frt) használok, melyen a fokozat csak egy része 
van meg (elég 30—40° C.) és mely a normális thermomet- 
rummal való özszehasonlítás alapján helyesnek bizonyúlt be. 
Kiránduláskor tököstül együtt egy a kabátom belső oldalán 
levő és hason szélességű, de nagyobb mélységű zsebbe teszem, 
s ilyképen megóvom a törekény apróságot épen úgy a külső 
lökés, valamint a kiesés ellen. Használat alkalmával kiveszem 
azt tokjából s zsinórjánál addig forgatom, míg a testtől eredő 
meleget el nem veszítette s a levegőével meg nem egyezik. 
Ez nehány perczig tart s az által jeleztetik, hogy a higany
oszlop nem száll többé alá. Szükséges azonban, hogy a
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műszert nem csak a testi meleg, hanem a napsugarak se 
érintsék, miért is vagy árnyékos helyen felfüggesztjük, vagy 
ilyen nem lévén, kifeszített karral tartjuk, kalapunkkal 
árnyékot vetvén reá. Ha valamely forrás, tó hőmérsékét 
leolvastuk, vagy ha a műszert ellenőrzés okából olvadó hóba 
tettük, mindannyiszor gondosan le kell törülnünk a golyót és 
az üvegcsövet, hogy valamikép vizes ne maradjon. Adott 
esetekben tehát ajánlatos, hogy előbb a levegő temperaturáját 
figyeljük meg s csak azután a vízét.

Áttérve az aneroi dra ,  mondhatom, hogy ez idő szerint 
különféle szerkezetű és nagyságú ilyen műszer létezik már. 
Tapasztalás szerint legjobban felelnek meg a touristának 
egyszerű szerkezetűek és közép nagyságúak, még pedig azért, 
mert az ilyenek egyrészt nem oly kényesek, másrészt pedig 
zsinórra vagy szíjjra erősítve könnyen el lehet helyezni 
valamely kabátzsebben. Meg kell azonban jegyeznem, hogy 
csak is érzékeny s azért finom kivitelű aneroid- vagy holos- 
teriquebarometrum hasznavehető, mely legalább 35 írtba kerűL 
A légnyomás leolvasása, mint tudjuk, igen egyszerű s csak 
arra kell ügyelni, hogy a műszert vízszintesen árnyékba tegyük 
s 5—10 perczig érintetlenül hagyjuk.

Hogy miként kell a talált értékeket redukálni s mi 
módon kell a légnyomásból és hőmérsékből egy-egy helynek 
magasságát kiszámítani, ezt, hosszabb és kissé unalmas 
értekezést szükségelvén, itt mellőznöm kell s azt tartom, 
hogy tisztelt touristatársaimnak jobb szolgálatot teszek, ha 
ez iránt a Jordan-féle „Barometrikus magassági táblákéra 1 
utalok.

Mint említettem, több éven át magammal viszem e két 
műszert, és kijelentvén azt, hogy még a legnagyobb csúcsakra 
mászáskor sem voltak terhemre, meg vagyok győződve arról, 
hogy másoknak is szintén örömet fog okozni, ha bármely 
időben és bármely helyen leolvashatják a hőmérsékét s meg
határozhatják a magasságot.

Jó csillag őrködött eddig e két hű kisérőm felett, az 
aneroid t. i. még most is sértetlen, s hőmérőt csak kettőt 
törtem e l ; ép oly mértékben kedvezett nekem az ég sok 
kirándulásom alatt, mert eltekintve attól, hogy olykor becsü
letesen megáztam s néhányszor fáztam is, nagyobbára szép,, 
gyakran pedig a legpompásabb időnek örvendhettem.

Egy részét annak, mit az utolsó 12 év alatt hegyi 
utaimban szószerint arczom verejtékével észleltem, bátorkodom

1 Dr. W. Jordán : „Barometrische Höhentafeln“. Stuttgart. Metz- 
lersche Buchhandlung. 80 lap.
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e helyütt közzétenni. Ez ugyanis n y á r i  h ő m é r s é k e k  
táblázatos összeállítása, mely az 1351 és 1663 m. közti 
magasságot felöleli. A magasságok legnagyobb része a bécsi 
katonai földrajzi-intézet térképeiből van átvéve, nehánya tiszt, 
barátom, Kolbenheyer tanártól, eredt s némelyike tőlem is. 
Összesen 58 pontot mutatok be, melyek a C so rb a i- tó -v a l 
kezdődnek és a Kárpátok tetőpontjával, a G e r l a c k f a l v i -  
csúcs-csal. végződnek. A 129 megfigyelés nehánynak 
kivételével, hol az illetőnek a neve ki van téve, mind tőlem 
való s kiterjednek azok főként a M a g a s - T á t r a  (M. T.). 
azután az A l a c s o n y - T á t r a  (A. T.), a L i p t ó i - h a v a s o k  
(L. H.). a B é l a i - m é s z h a v a s o k  (B. M.) és a M á r a m a- 
r ő s i - h a v a s o k r a  (M. H.)

Ha csak bolt betűket is tüntetek fel, azt hiszem, hogy 
hegyvidékünk ismertetéséhez némileg hozzájárulok, annyival 
inkább, mert e tekintetben nagyon kevés észlelő találkozott 
s még kevesebb adat jutott nyilvánosságra. A mellett még 
azon reményben is ringatom magamat, hogy a szíves olvasó 
azon esetben, ha legyőzi a száraz számsoroktól való félelmét 
s némi figyelemre méltatja a táblázatot, hova-tovább az 
érdeklődés bizonyos nemével fog rátekinteni.

Kérem szépen, csak méltoztassék ezt megkisérteni, 
biztosítom, hogy veszélylyel egyáltalában nem jár.

Gondoljunk a meleg, gyakran tikkasztó nyári napokra 
s nézzük csak, hogy mit mutat ilyenkor a hőmérő fent a 
hegyeken. Mindenek előtt válaszszunk nehány ismeretesebb 
pontot a M. Tátrában, hogy megtudjuk, vájjon van-e ott is 
kánikula. P. o.
Csorbai-tó (1351 m) hőmcrsék 1877. jún. 26. 1 óra délután +  11.2° C

„ „ 1878. júl. 26. 1 +  18-8° „
Ti v n 1879. aug. 4. 4 „ +  21.2° „
v* n 1880. aug. 22. 8 r> este +  12.50 b

Halas-tó (1384 m) 1877. aug. 24. 9 r) délelőtt 4- 11.2° „
» n r> 1885. „ 11. 4 r> délután 4- 13.1° „
rt n Y) 1887. „ 8. 2 r> V 4- 19.00 n

Poprádi-tó (1503™ ;) 1877. jún. 27. 3 4- 13.7° „
r» n 1879. aug. 4. 10 n délelőtt 4- 13.1° n

■ 1884. júl. 23. 7 Yt este 4- 8.1° „

Tűzelő-kő (K.-Tarpa
n n 
r> r>

Tengerszem (1597n

Felkai-tó (1641 m ) 
Hosszú-tó (felkai lí 
Öt-tó (tarpataki 20(

n V
Lengyel-nyereg (20!

.tak) (1577
n

'■) he

)31ra-) 
)5«>-)

96™-)

1887. aug. 7. 
m-) hőm. 1880. ai 

„ 1885. sz 
„ 1886. j 

imérs. 1877. av 
„ 18^7. , 
„ 1878. sz 
„ 1878.
„ 1878. , 
„ 1880. ar 
„ 1878. sz<

7
ig-‘
ep.S
úl.l
ig.2
,
ep.
„ i 
, lí
ig.2!
ep. í

>9.
57.
5.
4. 1'
8. lí 
8. !
5. 1( 
). 1
9. í 
8. IS

este
6 óra reg. 
9 „ d. e.
8 „ d. e. 
2 „ délb. 
2 „ *
9 „ d. e.
) n n n

„ d. u. 
5 „ d. e. 
! r délb.

4- 11-0° „
. 4- 5.0° C. 

-1- 9 4° „ 
+  12 0° „

. +  11.2° „ 
4- 118° „

, 4- 14.4° „ 
4- 11-2° „ 
4- 12.5° r 
4- 8.0° „ 
4- 8.7° „
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Már e nehány adatból eléggé tűnnik ki, hogy a mi 
hőmérőnk ezen vidékeken igen szigorúan ragaszkodik a 
görög bölcs amaz ismeretes szavához : „Mértéket tartani igen 
jó“ és olyan temperaturákról beszél hozzánk, melyek, távol 
lévén egyaránt a túlságos melegtől és a kellemetlen hidegtől, 
épen valók hegyi tornákhoz. Mindazáltal ezek mégsem 
hasonlítanak valamely sétához hűvös reggelen vagy este, a 
növekvő magassággal nagyobb erőmegfeszítést igényelnek s itt 
is bizonyúl a költő szava

„Von dér Stirne heiss 
Rinnen muss dér Schweiss.“

S az utóbbi annál szembetűnőbb lesz azon megjegyzés után. 
hogy a kitett számok az árnyékban való hőmérséket adják.

Ha tehát süt a nap, akkor amaz 5—7°-kal emelkedik 
és az ekként nagyobbodott számok mutatják a tényleges 
meleget, melyben a hegyek között vándorlunk.

Ezen adatokon kivűl, melyek az alhavasi öv látogatottabb 
pontjaira vonatkoznak, táblázatunk felvilágosítást nyújt a 
kevésbé, sőt nagyon ritkán bejárt fenhavasi régiót illetőleg is. 
Itt, azt hiszem, már nagyobb lesz a tudvágy vagy kíváncsiság 
s kielégítése végett összeállítom a magasabb hegyeinken s a 
l e g m a g a s a b b  c s ú c s o k o n  észlelt hőmérsékeket:
C h o c s  ( 1 6 1 4 « - )  1 8 8 6 . a u g . 15 . d é lu tá n 4 óra  . -f- 1 2 ’5 °  C .
C z y b le s  ( 1 8 4 0  « •) 1 8 8 4 . „ 1 3 . 3 „ +  6 -9 °  C.
P c p - lv á n  ( 1 9 3 2 «  ) 1 8 8 2 .  „ 18 . d é le lő t t 8 » +  9 -4 °  C.
K ir á ly h e g y  (1 9 4 3  «  ) 1 8 8 7 . jú l i . 2 6 . w 1 0 * +  1 4 -5 °  C.
N o v y  ( 1 9 9 9 « - )  1 8 8 0 . „ 2 7 . d é lu tá n 5 „ +  8 -1 °  C.
G y ö m b é r  ( 2 0 4 5 « ' )  1 8 8 5 . a u g . 4 . d é le lő t t 11 „ +  1 0 -5 °  C.
K a m e n isz t.a  ( '2 1 2 8 «  ) 1 8 8 1 . jú l i . 2 0 . d é lb e n 12 „ +  2 1 -2 °  C.
S ir o k a  ( 2 2 1 5 «  ) 1 8 7 8 .  „ 3 . r> 12 „ +  8 -7 °  C.
S z a ló k i-c s ú c s  ( 2 4 5 8 « - )  1 8 7 9 . s z e p t . 7 . d é le lő t t 11 „ +  1 3 -7 °  C .
T e n g e r s z e m -c s ú c s  ( 2 5 0 4 « - )  1 8 7 6 .  a u g . 2 0 . d é lu tá n 1 „ - f  7 -5° C.

„ „ ,, 1 8 7 9 . s z e p t . 2 1 . d é le lő t t 1 0 „ +  1 0 -0 °  C.
„ „ „ 1 8 8 3 . a u g . 2 8 . W 1 0 ti +  9-4® C.
„ v v 1 8 8 6 . s z e p t . 9 . n 8 r —  2*5° C.
„ „ „ 1 8 8 7 . jú l i . 2 1 . d é lb e n 12 „ +  7 -5 °  C.
„ „ „ 1 8 8 7 . a u g . 8 . d é le lő t t 9 „ +  10 0° c.

J é g v ö lg y i- .c s ú c s  ( 2 6 2 9 «  ) 1 8 8 0 . au g . 2 9 . d é lb e n 1 2 „ +  3 -8 °  C.
L o m n ic z i - c s ú c s  ( 2 6 3 4 « - )  1 8 8 5 . jú l i . 19 . d é le lő t t 7 „ +  6 -5 °  C.
G e r la c h fa lv i-c s ú c s  ( 2 6 6 3 «  ) 1 8 7 9 .  s z e p t . 2 8 . 11 „ -f- 2 ’5 °  C.

üzen számok is bizonyítják ama régen ismert tényt, 
hogy a magasság a hőmérsékkel megfordított viszonyban áll. 
— minél nagyobb amaz, annál kisebb ez. Kiderítették azt. 
hogy minden 165 m. emelkedéssel a nyári középhőmérsék 
egy-egy C. fokkal fogy. Azért még sem kell megijednünk a 
mostohán kimért meleg miatt; a dolog t. i. nem áll oly 
gonoszúl, mint az első pillanatra látszik, mit k é t  k ö r ü l 
m é n y  megemlítése által iparkodni fogok kimutatni.
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Tudjuk ugyanis, hogy egészséges, félig-meddig edzett 
test könnyen hozzá szokik kevésbé meleg hőmérsékekhez s 
ez kiválóan az eset a ritka és kifogástalan tiszta fenhavasi 
levegőben. így például a Tátra három legmagasabb csúcsán 
vagy két órát töltöttem. Mondhatom, friss levegő fújt oda 
fent, ruhám is meglehetős könnyű volt; csak plaidembe 
burkolóztam és ez eléggé védett a hideg ellen. Hozzá teszem 
még azt is, hogy többnyire ülnöm kellett valamely épen nem 
meleg sziklatuskón, mert a szűk tér amaz ormokon tudva
levőleg nem enged semmiféle sétálást. Kellemetlen ott 
egyedül a szél, különösen a hideg éjszaki szél. És csudálatos! 
Sem vihar, sem eső, sem hó, melyekkel máskor szerencsém 
volt a hegyek közt egy álló napig is közelebb megismer
kedni, nem bírtak rám erőszakolni még csak egy náthát 
sem : — megjegyzendő, hogy nem tartozom azok közé,
kik akár fel-, akár lemenet nem izzadnának. Ugyan ezt 
tapasztalták más touristák, sőt, a mi még több, nők is. 
Négyszer, mondjad csak négyszer — a miért a hegyek őrző 
szellemének nagy hálával tartozom — ázott meg velem női 
társaság tátrai kirándulás alkalmával. Az égnek hulló könnyei 
a leglágyabb hangulatba ejtették a nőket s ők kénytelenek 
valának órahosszant az itt-ott hegyi patakokká lett ösvényeken 
gyalogolni, míg védő tető alá kerülhettek. Azonban egyetlen 
egynél sem, még a leggyöngédebbnél sem állott elő a 
félt utóbaj.

A másik körülmény az, hogy a fenti csúcs-hőmérsékek 
az árnyékra vonatkozván, csak akkor érvériyesűlnek teljesen a 
hegymászóval szemben, ha ő azon érdekes látványban, azonban 
igen kétes szerencsében részesül, hogy felhők veszik körűi. 
Napos-borús időben kisebb-nagyobb tartamra, derűit égnél 
pedig egészen a tourista előnyére változik a helyzet. 
A Tengerszem-csúcson p. o. a thermometrum — 2-5° C. 
mutatott az árnyékban, a napon + 5 ° , a Jégvölgyi-csúcson 
+  3-8° (árnyék), -f- 7-5° (nap), a Lomniczi-csúcson -f- 6-3° és 
14-2°, végre a Gerlachfalvi-csúcson 2-5° és 10-6°. Világos 
tehát, hogy i t t  f e n t  n e m m i n d i g  u r a l k o d i k  á m t é l  
és hogy a nap sugarai ezen hatalmas ormokon sem nélkü
lözik a melegítő és éltető erőt. A legszembetűnőbb bizonyítékot 
szolgáltatja a fenhavasi állat- és növényvilágnak, ha még oly 
csekély számú képviselője, melyek fejlődésükhez a meleg 
bizonyos összegére szorúlnak, bármily kicsiny legyen is az.

Hogy a második számsor iránt még inkább felköltsem 
a t. olvasó érdeklődését, s hogy a tudomány számára is 
hasznavehetővé tegyem, az utolsó 6 rovattal egészítettem ki. 
Ezek Új-Tátrafüred (1005 m) és Igló (450 m ), meteorologiai
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állomások, hőmérséki megfigyelései. A felvett számoknak az 
a czélja, hogy azokat az általam megejtett észlelésekkel össze 
lehessen hasonlítani. Az állomások megfigyelési ideje nem 
egyezik ugyan meg a reggeli órát illetőleg, de még nagyobb, 
ha olykor történetesen össze is vág, az én megfigyeléseim 
és Dr. Szontagh Miklós s Geyer Gyula t. barátaim észlelései 
közt az időbeli különbség; mind a mellett az adott fokok alapján 
közbeszúrás (interpolatio) vagyis az által, hogy két egymásra 
következő adatból egy harmadikat elméletileg kiszámítunk, 
megközelítőleg a nap bármely órájára nézve meg lehet hatá
rozni a hőmérséket, ha csak annyiban is, hogy azt mondhatjuk, 
ebben meg ebben az órában a hőmérő legalább vagy legfeljebb 
annyit mutathatott.

Ezek előrebocsátása után legyen szabad, nehány példán 
feltüntetnem azt, hogy mily érdekes dolgokat lehet az egyes 
értékek összevetéséből kideríteni. Válaszszuk p. o. a táblázat 
második és harmadik lapját:

1876. aug. 20.
Poprádi-tó (8 h) -{- 10°, Űj-Tátrafüred (7 *>) -f- 10°, Igló (9 h) -f- 9.6°

1878. július 27.
Poprádi-tó (9 i*) - f  16.9°, Űj-Tátrafüred ( 7 h) +  14.5°, Igló (9 h) -j-12'8»

1879. aug. 24.
Zöld-tó (7 t) _p 15.3°, Űj-Tátrafüred (7 b) +  13.0°. Iglo (9 h.) 17-5° 

1884. július 14.
Zöld-tó (1 )') -f- 22.3°, Űj-Tátrafüred (2 h) _p 18.8°.

Ezen példákból azon sajátságos tény derül ki, hogy a 
nevezett napokon majdnem ugyanazon időben a két maga
sabban fekvő pontnál, t. i. a Poprádi-tó (1503 m-) és 
késmárki Zöld-tónál (1538 m) melegebb volt, mint Űj-Tátra- 
füreden (1005 “■), sőt mint Iglón (450m ). Hasonlókat 
tapasztalunk, ha az értékeket összehasonlítjuk a Tüzelő-kőnél 
(5. sz.), a Fehér-tónál (7. sz.), a Három-tónál (15. sz.) és 
a többi pontokat mind mellőzve, még az 55. számnál is, t. i. 
a Tengerszem-csúcsnál (2504 m*)

Önként támad most azon kérdés, hogy miként lehetséges 
ilyesmi? A felelet erre nem oly egyszerű, itt a következő 
négy tapasztalati tényt kell szem előtt tartanunk. A kisu
gárzás (insolatio) a sziklák között igen jelentékeny ; gyakran 
az alászállott hideg éjszaki áram felett a meleg déli légréteg 
mintegy továbbúszik ; a zárt fenhavasi katlanvölgyek bizonyos 
körülmények között csak nehezen engedik meg a felmele
gedett levegőnek a elmenetelt s végre föhnszerű széli a maga 
területén belül gyorsan felszöktetheti a hőmérőt. Ezen meg
figyelések segélyével képesek vagyunk a fenti kérdésre 
megadni a feleletet. A feltűnő magas temperaturák tehát
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vagy az említett körülmények egyikére vagy kettőnek össze- 
hatására vezethetők vissza.

Végre arra is bátorkodom utalni, hogy egyes pontokat 
magasság és idő szerint sorba állítva, egy egész hegymászó 
tourának megkaphatjuk a hőmérséki ingadozásait. P. o. a 
Tengerszem-csúcsra vonatkozólag 2, 3, 6, 10, 29, 52, 53 és 
55. számokat.

Midőn még Dr. Szontagh Miklós és Geyer Gyula tisztelt 
barátaimnak az új-tátrafüredi és iglói megfigyelések, valamint 
a szlatinai meteorologiai állomásnak az odavaló észlelések 
szíves közléséért hálás köszönetemet kifejezem: legyen szabad 
reméllenem azt, hogy néhány egyesületi tag, talán indítva jelen 
igénytelen soraim által, rászánja magát arra, hogy e nyáron 
a h a v a s o k  k ö z t  m e g f i g y e l j e  a h ő m é r ő t  s a f e l 
j e g y z e t t  a d a t o k a t  a s z e r k e s z t ő s é g g e l  köz ö l j e .  
Mi a legnagyobb örömmel vennők az ilyen tudósításokat.

Egyelőre csak ezek után lehetne némi képet nyernünk 
azokról, hogy mik történnek Kárpátjaink magasabb fekvésű 
helyein. Mondom e g y el ő re. M ertél bennem azon remény, 
hogy a M. K. £., követve a külföldi testvér-egyesületek nemes 
példáját, hozzá fog látni egy m e t e o r o l o g i a i  á l l o m á s  
berendezéséhez, még pedig a M .-T á tra  v a l a m e l y  ormán.

Tátrafüred közelségénél fogva legalkalmasabb volna arra 
a Szalóki-csúcs (2458m). Ha ilyen hegyi állomások létesül
hettek az Alpokban, p. o. az Obiron (2017m ), sőt a Sonnblick 
csúcsán (3100 “•), hol télen-nyáron egyaránt rendszeres 
megfigyelések történnek, miért ne lehetne nálunk is ilyesmit 
létrehozni az állam és a társadalom hathatós segítsége mellett ?

Addig azonban, mig az ige testté válik, — mi valószí
nűleg még soká, talán még nagyon soká fog késni — csak 
a jelzett út marad, hogy a fenhavasok közt megfigyelések 
történjenek, s mi az illető adatok birtokába jussunk, t. i. a 
hegymászók közreműködése.

Ha a t. kirándulók a kivánt följegyzéseket majdan 
csinálják és beküldik, akkor a jelen czikk, melyet egy tourista 
írt touristák számára, elérte czélját és nem volt munkátlan 
munka;
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1. Csorbái-tó M. T. 1351 11-2
5 3

1877
77

júni.
r>

26
r>

1 d. u.
9 este

derült
77

13-0 18-8 12-6
6-2 n V 27 7 reggel jj

23-0 17-612-5 77 7 este 13-5 16-0 15-4 120
10-0 77 77 » 9 este
12-7 77 77 28 7 reggel 77

20-0 15-815-0 5 d. u. 14-2 15 1 14-3 13-0
10-4 77 8 este borús
9-0 77 29 7 reggel 77

15-2 12-510-4 2 d. u. 14-5 15-5 14-0 13-6
8-8 77 71 77 9 este 77
6-6 v> r 30 5 reggel derűit 13-8 15-0 13-0 123 20-2 13-8
6-2'
6-2’

1878
n

r>

»
9

n

1 éjjel 
4 reggel

77
77

10-6 22-2 16-0
1

18-8
12-1

9 )

77
július 26

9 9

1 d. u.
10 este

77 13-0 18-2 14*1 121 24-7 15-3
9-4 9 9 27 5 reggel 13'0 150 14-2 12-8 17-9 15-4

21-2 1879 aug. 4 4 d. u. 14-5 17-8 14-3 13-4 24-9 16-6
1.0-4 5 5 reggel 15-0 20-1 15-1 146 25-5 17-9

1
I

1 18-7 9 9
'

szept. 20 1 d. u. 77 12-3 18-5 12-0 9 6j26 0
1

13-6

1 Geyer tanár észlelése.

-

RÓ
TH

 M
Á

RTO
N

.



N é v

m
ag

as
.

m
ét

er
.

hő
m

ér
s.

C
el

siu
s

>v<x> h
ón

ap P-
cZa

óra id ő já r á s
H ő m é

Uj-Tátrafüred
1* s é k 

1 g 1 ó
7 éra 2 éra 9 éra 9 óra 2 éra 9 éra

1 . Csorbai-tó M. T. 1351 17-5 1879 szept 2 0 4 d. u. derült 12 3 18-5 12-0 9-6 26-0 13 6
12-5 1 8 8 0 aug. 2 2 8  este borús 15-0 19-2 14-1 14-2 21-4 13-8
13-2 1881 július 23 1 2  délbe 11 13-6 17-5 15-5 14-8 17-4 15-1
15-0 1 8 8 2 szept. 17 2  d. u. derült 12-5 16-3 11-4 9-6 2 0 - 6 10-7
15-0 1883 aug. 27 1 d. u. 140 2 1 - 0 17-0 11-3 23-8 14-8
17-0 1886 szept. 11 2  d. u. borús
13-5 1886 11 5 d. n. 15-0 18-0 14’0 12-3 2 0 - 0 14-2
106' 1 8 8 6 18 2  d. u. derült 9-5 145 1 0 0 2 - 6 18-2 8 -0
17-0 1887 aug. 7 4 d. u. 11 1 1 -8 20-9 8-5 13*6 21-4 1 2-6

2 . Halas-tó M. T. 1384 11-2 1877 11 24 9 d. e. borús 18-2 26-8 2 1 - 6
13-1 1885 11 4 d. u derűit 10-5 19-0 13-0 13-5 23-6 14-4
13-1 1887 július 21 6  reggel 11 15-0 2 0  1 1 0  2 16-0 18-4 15-7
19-0 1887 aug. 8 2  d. u. 11 12-3 23 0 7-3 1 o - o 26-4 14*8

3. Poprádi-tó M. T. 1503 1 0 -0 1876 aug. 2 0 8  d. e. derűit 10*0 23-5 1 2 -0 9-6 24-0 17-0
13-7 1877 juni. 27 3 d. u. 13’5 16-0 15 0 1 2 -0 23’0 17-6
16*9 1878 július 27 9 d. e. 11 14-5 2 2 - 0 13-0 1 2-8 17*9 15-3
13*1 1879 aug. 4 1 0  d. e. 18-5 24-0 19-4 17-8 28-9 18-1
150 1879 szept 2 0 5 d. u. 11 14-0 205 16-0 9*6 260 13*6
131 1880 aug. 2 2 1 2  délbe borús 13-0 16-5 12-5 14-2 21-4 13-8
1 1 -0 1883 aug. 27 6  d. u. derűit 14-0 2 1 - 0 17-0 11-3 23 8 14-8

1 Krausz tanár észlelése.
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3. Poprádi-tó M. T. 1503 8-1 1884 július 23 7 d. u. derűit 12-2 18-0 12-5 13-2 21*8 13-9
13-5 1886 szept. 11 5 15-0 180 14-0 12-3 200 14-2
5-0’ 1886 szept. 18 5 9-5 14-5 10-0 2-6 18-2 8-0

13-12 1887 július 21 4 15-0 20 1 10-2 16-0 18-4 157
11-0 1887 aug. 7 7 11*5 20-9 8-5 13-6 21-4 12-6

4 /öld-tó (késmárki) M. T. 1538 15-3 1879 aug. 24 7 d. e 13-0 16-0 11-0 17-5 25*5 16-5
22-3 1884 július 14 1 d. u. borús 16-3 18-8 12-0 19-2 25-5 18-6
15-0 1885 július 21 9 d. e. 16-2 20-0 18-2 19-3 20-6 18-4

5. Tüzelő-kő (K.-Tarpatak) M T. 1577 15.0 1878 szept. 15 2 d. u. derült 13-0 17*0 15 0 12-3 242 15-8
5-0 1880 aug. 29 6 d. e. 10-0 17-0 12-0 9-3 20-4 12 7

17-3 1884 aug. 5 11 borús 18-4 26-6 15-0 17-9 27-7 17-1
10.6 1884 szept. 26 9 eső 10-8 12-8 10-4 9-6 16*3 10-3
9-4 1885 szept. 27 9 14*0 16-5 13-0 15-3 23-4 16-3

12-0 1886 július 15 8 derült 14 0 17-0 12-0 17-2 18-7 15-7
6. Tengerszem M. T. 1597 11-2 1877 aug. 24 12 délbe köd 15-0 15-0 13-0 17 9 19-0 14-8

1597 11-8 1887 aug. 8 12 délbe derült 12-3 23*0 7-3 10 0 26-4 14-8
I '<'• Fehér-tó M. T. 1613 19-8 1884 július 14 11 d. e. borús 16-3 18-8 120 19-2 25-5 18-6

8. Chocs L. H. 1614 12-5 1886 aug. 15 4 d. u. 15-0 150115-0 15-9 17 4 13-0
0. Felkai-tó M. T. 1641 144 1878 szept. 8 9 d. e. 11

17*5 235 17*8 17-5 24-5 160

1 Krausz.
2 Dénes.
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9. Felkai-tó M. T 1641 17-0 1884 aug. 4 6 d. u. derült 16-6 26-0 14-0 15-0 28-8 190
1 0 . Menguszfalvi gunyhó M. T. 1670 8'7 1883 aug. 28 6 d. e. 7? 16*0 2 2 - 0 19-0 13-1 28-0 19-9

6-9 1884| július 24 7 V! 15-2 23-0 14-0 14-8 22-9 16-6
13 0 1887 aug. 8 6 borús 12 3 23-0 7-3 io-o 26-4 14*8

11. Styéza,Buhajeszka-vülgy M.H 1680 5-0’ 1887 július 9 5 reggel havaseső 11-4 17*9 13-5 13-0 2 1 - 6 13-6
12 Veres-tó M. T. 1688 15-0 1879 aug. 24 9 d. e. borús 13-0 16-0 Ll-0 17*5 25-5 16-5
12». Tomanova-hágó L. II. 1689 10-9 1885 aug. 7 7 derült 14-5 1 8-0 14-6 16-6 26-0 19*5
14. Szmerecsini-tó M. T. 1728 2 0  0 1881 július 21 2 d. u. 2 2 - 0 29-0 2 1 . 0 22*0 34-0 25-0
ló. Hcárom-tó M. T. 1730 21-9 1879 szept. 7 2 13 0 15-0 12-0 12-4 29-7 16*9
16. Csendes-tó M. T. 1733 12 5 1878 július 3 10 d. e. 15-0 15-5 13-0 16-6 18 2 15-3
17. 14-4 1879 aug. 18 H eső 13-0 15-0 12-0 13-2 16*8 13-9

Fekete-tó (Czarny-staw) M.T. 1737 15-0 1885 aug. 11 12  délbe derült 10-5 19-0 13-0 13-5 23-6 14-4
18. Kék-tó M. T. 1766 15 0 1879 aug. 24 1 0 d. e. borús 13-0 16-0 11-0 17-5 25-5 16*5
19. Nyereg B. M. 1778 15-0 1885 aug. 12 QO d. u. 12*2 18-5 14-0 13-5 25-1 16-1
2 0 . Kalánfiives-tó M. T. - 1791 5-8 1879 okt. 1 0 1 2  délbe havaseső 9-0 1 2  0 1 1 -0 2 - 0 7-2 6-4
2 1 . Szkok-tó M. T. 1806 7-8 1877 juoi. 30 1 0 d. e. derült 1 1 - 0 2 0 - 0 15.8 12-3 2 0 - 2 13-8

14-4 1879 aug. 5 3 d. u. borús 18-0 2 0 - 6 18-6 18-8 29-1 19-8
2 2 . Kőpataki-tó M. T. 1807 1 0 - 0 1885 Juli. 18 8 este derült 17-5 19-0 16-2 15*7 23-8 16-4

1807 15-6 1885 július 19 1 d .  11. borús 18-0 2 0 - 0 18-0 16-3 25-7 16-8

1 A k n a - S z la t in a  1 L 2 0, 2V2°, 13 2°.
2 T e lje se n  b e fa g y v a .
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23. Zöld-tó (jávorinál) M. T .1 1819 10-9 1878 július 3 2“' n r> 15-0 15*5 13-0 16-6 18-2 15*3
24. Czybles2 (Máramaros) 1840 6-9 1884 aug. 13 3 „ » 13-4 15*2 12-0 18-2 19-0 13-7
25. Tycha-hágó M. T. 1879 12-5 1885 aug. 6 5 „ V) 12-0 19-5 15-6 18-5 21-8 18-3
26. Varangyos-tó M. T. 1887 13-2 1886 július 15 12 délbe )•) 14-0 17-0 12-0 17-2 18-7 15-7
27. Batizfalvi-tó M. T. 1894 8-7 1879 szept. 28 8 d. e 8-0 12-0 to-o 8-7 21-2 9-6
28. Hosszú-tó (felkai) M. T. 1931 11-2 1878 szept 8 10 „ ?? 17-5 23-5 17 8 17-5 24-5 16-0
29. Békás-tavak (menguszf.) M.T. 1931 10-0 1876 aug. 20 10 „ derült 10-0 23-5 12-0 9-6 24-0 17-0

7-5 1879 szept 21 7 „ 14-5 22-0 15*5 7-5 25-6 12-4
7-0 1883 aug. 28 7 reggel V) 18-4 24-8 17-8 13 1 28-0 19-9

12-13 1887 július 21 1 d. u. V 150 20-1 10-2 16 0 18-4 15-7
10-5 1887 aug. 8 7 d. e. eső 12-3 23-0 7-3 10-0 264 14-8

30. Pop-Iván4 (Máramaros) 1932 94 1882 aug. 18 8 „ köd 16-4 20-1 14-4 19-1 23 7 17-4
131. Jeges-tó (menguszfalvi) M. T. 1940 15-0 1878 július 27 12 délbe derűit 14-5 22 0 13-0 12-8 17-9 15-4
32. Király-hegy A. T. 1943 14-5 1887 július 26 10 d. e. V) 13-8 20-1 13-7 15-2 26-3 17-1
;33. Siegmeth-hágó (Máramaros)5 1971 4 6 1887 július 8 4 d. u borús 10-2 13-5 9-5 128 17-5 14 0
34. Teriánszko-tó 1947 15-0 1881 július 18 12 délbe derült 12-0 20-5 15-0 155 25-0 17-8
35. Zamky-hágó 1971 12-3 1878 július 3 10 d. e. borús 15-0 15-5 13-0 16-6 18-2 15-3

1 Részben jéggel borított.
2 Akna-Szlatina (301 m.), a legközelebbi meteorologiai állomás, mutatott 7 órakor 15 6°, 2 órakor 21‘1° és 9 órakor 16-1°.
3 Dénes.
* Akna-Szlatina: 14°, 21°, 15-6°.
B Akna-Szlatina: 11'2°, 191°, l l -8°.
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35. Zamky-hágó 1971 10-0 1879 aug. 18 1 d. u. köd 130 15-0 12-0 13-2 16-8 13-9
36. Zerge-tó (alsó) M. T. 1980 6-9 1877 jum. 30 12 délbe derült 11-0 20.0 16 5 12-3 20-2 13-8

13-8 1879 aug. 5 2 d. u. borús 18-0 23.6 18-6 18-8 29*1 19-8
37. Novy B. M. 1999 8-1 1880 július 27 5 d. u. borús 17-5 18-0 17.0 22-8 21-5 16-6
38. Prehyba M. T. 2000 09 1883 július 18 10 d. e. hó 10-6 13*8 8-8 12-2 19-6 12-8
39. Öt-tó (Kis-Tarpatak) M. T. 2005 12-5 1878 szept 15 1 d. u. derült 19-0 24-5 16-6 12-3 24 2 15-8

8-0 1880 aug. 29 8 d. e. derűit 10-0 17-0 120 9-3 20-4 127
40. Zöld-tó (a Kriván alatt) M. T. 2016 12-0 1881 július 18 5 d. u. T) 12-0 20-5 15-0 15-5 25-0 17-8
41. Gyömbér A. T. 2045 10-5 1885 aug. 4 11 d. e. 13-0 17-2 15-0 15-4 21-2 15-5
42. Szentiványi-tó M. T. 2050 15-0 1879 aug. 5 2 d. u. borús 18-0 23-6 18-6 18-8 29-1 19-8
43. Lengyel-nyereg M. T. 2096 8-7 1878 szept. 8 12 délbe 17 5 23-5 17-8 17-5 24-5 16-0
44. Kameniszta L. H. 2128 21-2 1881 július 20 12 T) derűit 20-5 28-5 19-0 20-4 32-9 21-4
45. Wablenberg-tó (felső)1 M. T. 2150 15-0 1879 aug. 5 10 d. e. 18-0 23-6 186 18-8 29-1 19.8
46. Kék-tavacska M. T. 2157 13-0 1886 július 15 10 borús 14-0 17-0 12-0 17-2 18-7 15-7
47. Spáralyuk M. T. 2173 15-2 1881 július 18 4 d. u. derűit 12-0 20-5 15-0 15-5 25-0 17*8
48. Siroka 2215 8-7 1878 július 3 12 délbe borús 15-0 15-5 13-0 16 6 18-2 15-3
49. Mózesforrás M. T. 2258 7-9 1885 július 19 6 d. e. derült 18-0 20-0 18*0 16-3 25’7 16-8
50. Lorenz-borbos M. T. 2279 12-5 1879 aug. 5 1 d. u. borús 18-0 23*6 18-6 18-8 291 19-1
51. Iíis-nyeregbágó M. T. 2280 10-3 1886 július 15 11 d. e. 14-0 17 0 12-0 17-2 18-7 15-7
52. Hunfalvy-horhos M. J. 2335 15-0 1879 szept. 21 8 n derűit 120 140 11-0 7 5 25-6 12-4

1 Fele része jéggel borított. CD
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52. Hunfalvy-horhos M. J. 2335 10 0 1883 aug. 28 9 d. c. derült 16*0122-0 19-0 13-1 28-0 199
7-9' 1887 július 21 12 délbe 11 150 20-1 102 16-0 18-4 15-7
8-0 1887 aug. 8 8 d. e. borús 12-3 23-0 7-3 10-0 26-4 14-8

53. Kriván (keleti orr) M. T. 2360 10-0 1881 július 15 12 délbe köd 16’5 23-5 14-0 20-1 27-2 18-6
54. Szalóki-csúcs M. T. 2458 13-7 1879 szept 7 11 d. e. derült 13-0 150 120 12-4 20 7 16 9
55. Tengerszem-csúcs M. T. 2504 7-5 1876 aug. 20 1 d. u. 11 10-0 23-5 12-0 9-6 24-0 17-0

10-0 1879 szept 21 10 d. e. 11 14-5 22-0 15-5 7-5 25-6 124
9-4 1883 aug. 28 10 d. e. 11 '18-4 24-8 17-8 13T 28-0 19-9

. -2-5- 1886 szept 19 8 d. e. 11 9.5 10 5 9-0 3-8 17-2 6-4
7-53 1887 július 21 12 délbe 11 15-0 20 1 10-2 16-0 18'4 15*7

10-0 1887 aug. 8 9 d. e. 11 12-3 23-0 7-3 10-0 26-4 14-8
56. Jégvölgyi-csúcs M. T. 2629 3-8 1880 aug. 29 12 délbe köd 18-4 24-8 17-8 13-1 28-0 19-9
57. Lomniczi-csúcs M. T. 2634 6-5 1885 július 19 7 d. e. derült 18-0 20-0 180 16-3 25-7 16-8
58. Gerlackfalvi-csúcs M. T. £ 2663 2-5 1879 szept. 28 l l  d. e. köd |12-5 15-0 100 8-7 21-2 9-6

1 Dénes.
2 Krausz. 
2 Dénes.



VIII.
Bécstől Felső-Magyarországon át Erdélybe.

Közli R. M.

Egyesületi múzeumunkban van egy régi kutyabőrös 
könyv, melynek czíme : „ T e u t s c h e s  R e y s z b u c h  d u r c h  
H o c h  v n d  N i d e r  T e u t s c h l a n d  auch angrántzende, und 
benachbarte Königreich, Fürstenthums und Lande, als Ungarn, 
Siebenbürgen, Polen, Schweden, Dennemarck etc. Durch 
M a r t i n u m  Z e i 11 e r u m. Strassburg, in Verlegung Lázári 
Zetzner’s Seligen Érben. Anno M. DC. XXXII.“ — Már a 
czímből is, melynek csak kis részét közöltem, kitetszik, hogy 
utazási könyvvel van dolgunk. A hazánkra vonatkozó útleí
rások itt oly sajátságosok, de mindamellett oly érdekesek, a 
szerző előadási modora oly naiv, reflexiói és megjegyzései oly 
eredetiek, hogy végig olvasván eltökéltem magamat a czímbeli 
utazásnak közzétételére. Megkísértvén én is, mások is 
magyar fordítását, nem sokára azon meggyőződésre jutottam, 
hogy ezáltal az eredetinek gyönyörködtető zamatja és színezete 
«lmosódnék és kárba veszne, s így nem maradt egyéb 
hátra, mint németül közölni az egészet. Bocsánatot kérek 
tehát, hogy nem voltam képes 17-ik századbeli magyarsággal 
visszaadni Zeiller ezen útleirását.

Ezen bevezetés nem lehetvén pliilologiai értekezés, 
a  t. olvasóra kell bíznom, hogy miként fog eligazodni a 250 
évvel azelőtt dívott nyelvezetben és helyesírásban. Itt csak 
azt akarom megjegyezni, hogy slavonisch és windisch — slavisch, 
tót; M. =  Marktflecken, mezőváros; m =  Meilen, mérföld; 
St — Stadt, város; v == u vagy ű, w olykor =  u.

Szükségesnek láttam azonban, hogy az előforduló föld
rajzi elnevezéseket, melyek sok helyütt ugyancsak czifrák, 
betűsoros rendben állítsam össze, s mindegyik mellé a magyart, 
esetleg a most használatos németet is tegyem.
Slltenburg, Magyar-Óvár. $8ertí)aím, 33irtí)eím, Berethalom.
Síit ©ol, 3tltfoí)l, Zólyom. 33ejermijb Vesztenicz. (?)
2Ut iöater, SSabra, Fátra. löeftermim, Böszörmény.
2Irania§, Aranyos. 33ií)arr, Bihar.
SBania, Nagybánya. ©arpen^arpen^nrpfeiüKorpona.



100 TEUTSCHES REYSZBUCH.

M AGYtf
fiiööMAKror Aweöu

i c c m m

üfteufol,üllenfoí)í, Beszterczebánya. 
■ifteutra, Nyitra.

i. 9íl)arí)ib, Nyárad (?), Nyárasd. (?) 
Dfen, Buda.
^Palunfa, Drégely-Palánk. 
^3oífoöően, Bozók. (?)
Speftön, Pöstyén.
^3eter, Szt.-Péter.
^Pobrogb, Bodrog.
$uggan£, ^Pufanj, Bakabánya. 
Spurfc Sanblein, Surjentanb, 

Bárczaság.
^Preffburg, Pozsony.
$Pribig, Privigye.
^Prob, 33rooS, Szászváros.
91aab, Győr.
■Rebnicf, Rimnik. (?)
Staubén, Rudnó.
Síofenberg, Rózsahegy.
Síofnao.. Jtofenau, Rozsnyó. 
3Rotí)e 5Tí)urn, 9íotf)er £burnL 

Veres-torony.
i. ©aa§§, Szász (?) Saskő. (?) 

©ambofret, Zsárabokrét.
©anto, Szántó.
©ebeiben, Sajba. 

r.©cbelie, Selye.
©<bemni(5, Selmeczbánya. 
©ct)intta, ©cbintau, Sempte. 
©cbmelnib, ©tbmöűnib, Szo- 

,. molnok.
©enberé, Szendrő.
©etmn, Turn-Severin.
©latina, Szalatna.
©. 2Jíartin, Turócz-Szt.-Márton. 
©. -Jtícotau, Szt.-Miklós. 

r.©omof<b, Somos.
©oo roar, Sóvár.
©tűben, Stubnya.
©utfeban, Szucsány.
Stalmifcb, Talmács.
Sapoltfcban, Tapolcsán,
SEeifja, kijeié, Tisza.

. £ergburg, £örgbitrg, Törcsvár. 
^b^nau, 2)onau, Duna.

(Síjtemniíb ^remnitj, Körmöcz- 
bánya.

2)orenburg, £b°ren&ur8 ' Törd* 
2)öbrih, Debreczen.
©itieb, Enyed.
©ría, Gsríau, Eger. 
$aríaf<bbrud;, Farkashída. 
§efetetoo, Feketetó.
$enief<b, Fenes.
§repftat, $reiftabt, Galgócz. 
©eiba, ©eib, Hibbe.
©imefcfj, Gimes.
©rait, Garan.
©ridjibb 2Bei[fenburg, 23eígrab, 

Nándorfehérvár.
^acjagb, Hátszeg. 
iQenicgiba, Henczida. 
^ermanftatt, Szeben.
^erroat, Hernád.
^junniab, Bánffy-Hunyad. 
$ete§, Körös.
$ebmarf, ^eémarf, Késmárk, 
^ebntarfer ©ebí'trg, Magas-Tátn 
^irebborff, ^irebbrauf, Szepes- 

Váralja.
^íauéenburg, Kolosvár. 
^odjelburg $ofetburg,Küküllővá 
$önig$berg, Újbánya.
£örö§fro, Kőrösfő.
^ratoa, Kralován.
£au§purg, Sautf<bburg,Lucsivna 
Seitfcb, Seutf<bau, Lőcse.
Seroa, Léva.
St)p§, Sipícb, Lipcse. 
■UlaromaruS, Máramaros. 
9Jíegie§, 9Jtebiaf(b, Medgyes. 
Stterenburg, 9Jtarienburg,Földvá: 
üJíöfen, Sftöfem, •fteefen, Siftri^, 

Besztercze. 
aííuran, Murány.
ÜJiiiínbaeb, 9Jíübícubacb, Szász- 

Sebes.
9íebef<ber, Nedozser. 
^eubeufebSíeubaufebÉrsekujvár. 
■Jfeumarft, Marosvásárhely.
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©obring, Dobróvára. (?)
©ofet), Tokaj 
©ottbrunn, Tótpróna.
©öntőé, Teines.
©fdjabräg, Csábrág.
©ijűen, ©iílen, Bélabánya. 
©prnau, Nagy-Szombat.
Uitoar, Szamosújvár.
SBaiba ^unniab, Vajda-Hányad. 
SBarbein,©roj3toarbein,Nagyvárad

SBartberg, Szencz.
2Bafar^eű, Gyerő-Vásárkely. 
SBeijgenburg, Gyulafehérvár. 
SBigíeé, Végles.
SBifelburg, Söiefeíburg, Moson. 
23oinit$, Chvoinicza (?) 
3öcfeUanb. ©efíerlanb, Szé

kelyföld.
3eben, Kis-Szeben.
.Beiben. Feketehalom.

Ezek előrebocsátása után közlöm már most az eredeti 
szöveget, azonban a Bécstől Pozsonyig terjedő részlet elha
gyásával.

©t. fßrepurg. ©pits regnen nur 9. meií non SBien 
auff fßrefjburg. @l)e man bafiin fompt, muff man fid̂  über bie 
© pnau führen íaffen, bamit man tcoí eine finnbe gutpn íjat. 
Otto Frisingensis nennet biefe ©tatt Bosan, ünb Lazius oom 
L. Pisone Pisonium, roeicps gíeid)tooí ben ©elepten nicfjt 
aKerbingé gefallen tfjut. $né gemein roirb fie Posonium genant, 
©ie ift ber geit, roeiln Ofen, onnb anbere oornefjme ©tätte in ber 
©ürcfen £änbe fein, bie £>aupt©tatt in Ungarn, fo aber non ben 
©eutfcpn regieret wirb. ©ann obtooín aud) Ungarn inn= onb 
auffer ber ©tatt rooljnen, fo nimpt man bod) berfelben feinen in 
ben Statt): 23nb fein bie meiften ^ntoofjner ber Siugfpurgifc ĵen 
Confession gugetpn, bie if)re Stapung mepertfjeiis oom 2lder= onb 
SBeinbato, audf) 23ief)f)änbeln pben. Stuff bem ^ßtat§ fteíjet baé Statfp 
puff, fambt einem © prn, onb einfcpner Stöpbrunn. SBetíjten ©abor 
gürft in ©ibenbürgen, p t  int nädjften Sírieg biefe ©tatt, fambt 
bem ©djíojs, eingenommen: 33nb obtooín ©raff ©ampier Stnno 
1620. főid) 5íöniaíid) ©cf)íof3 (fo auffbem S3erg gelegen) roieber 
gu erobern oermeinte, fo roarb er bod) oon ber SSefaptng erfant, 
onb mit einer $ugeí burdjfcpifen. Stuff bem ©ddojs tigt bie 
33ngarifd)e Stöniglicp ©ron oenoapt, onnb ift mit S$ngarifd)en 
^eibuden oenoacpt.

Sít. SBartberg. 3. meií. ©ie ^ntooper fein gum tp ií  Ungarn, 
gum tp ií  aber ©eutfep, aud) ©íaoonier pben aud) SBein onb 
Stderbato, beffgíeicpn SSiepudjt.

©t. ©irttait. 3. meií. ©iefer ©tatt ^ntooper fein ©eutfep, 
©íooafen onnb Shigarn, alba and) ein Shtgrifd) ©omSapitel, 
onnb SBeifiSMfcpff ift. ©iefe ©tatt treibt groffe ©eroerbfcpfft.

©t. §repftat. 2. meií. fiat ba eine feine S3rud ober 
bie SBaag, onb ein 3 ° ttp p h  auff einem p p n  33erg aber ein 
33efte§ ©diíop Sítan rebet ba ©eutfdj, Shtgrifd) unb ©íaoonifd). 
-Öat einen feinen SSeimoacp prumb, toetben aud) $öplicpn 
groffe Shefjmärdt ba gépiién. 3 ^ 0  weit oberhalb bem $ret)ftättlein,
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gu fejlőn (albet auch ein 58ru<f über bie Sßaag) ift ein oberauff 
föftlidjes roarmes 33ab, welches aber nicht eingefangen onb oerfaft: 
©onbern es toerben nur ©ruben in bie @rbe gemalt, bie man 
mit SDäcfen, ober Brettern, mann man tóid, aufifüttern, onnb in 
benfelben babén fan. 33unb fotelé ©ruben miiffen offt oeränbert,
onb nach bes §luffeS ber Sßaag ab' ober gunemmen gerichtet, 
onnb fo ber §lub im roachfeit, mit ben ©rubett gegen 23erg 
getrieben: mann er aber fäHef, binnacb gerueft toerben. ©attn fe 
näher bem §lub man grabet, je Ejeiffer bas Sßaffer auffquiüet. 
SBttnb fan ibme einer feine ©ruben alfo machen taffen, bab er 
mit bem Seib im SBarmett, mit ben főnben onb $üffen aber im 
halten SBaffer ligen tijut. SDie ©ruben toerben rmb fed)S 
Streuner eine, nach jebes 33eget)ren, gegraben. SJtan fan nicht 
alfobalb einfiben, ober babén, fonbern man mub bas SBaffer guoor 
Saulecht toerben laffen. Sßill es einem gu falt toerben, fo barff er 
nur mit ben Ringern, ober gehen, w ^em ©anbe grüblett, fo 
roirb halb t)eiffcö gttug auffgehn. SBeldjeS bann ein benefroürbiges, 
auch gutes 33ab roiber ben ©anb, $rä|e, frifdje, onnb alte 
©djäben, onb SBehetagen ber ©lieber ift: SSttttb ergeigen fich bie 
$rancfheiten halb, ob fie gum SDobe, ober ob ber Brandt genefentoerbe.

®. SDapoltfchan. 3. meil. oom ^repftättl, ift mit einem 
ftarcfeit gtotifadhett auffgetoorffenen ©rabén ombfangen.

SD. ©ambofret. 1. m.
SD. SBefermib- 2. meil. fo Söinbifdje SDörffer fein.
©t. ^ribig. 2. meil. SDijü ©tättlein roirb auch oom ©la= 

oonifdhen, ober SBinbifchen $olcf beroohnt, fo ber Stugfpurgifdjen 
Confession gugethan, onnb £errn ©raff Surfon gehörig. Stahent 
babét) hat es groei) roartne onb nufgiidje ©djroefelbäber, 33oinib, 
onb ©tűben, genant.

SD. Stebefcher. Slllhie fangt fidj ber £ohe 33erg onb Sßalb, 
ber ißribiger SBerg genant, an, auff rocldiem oiel Seuthe ombgebradbt, 
onb beraubet toerben.

SD. Stautten, ober Stauben. 3. m. oon ^ßribih, fo jenfeits 
am SBerg liget. 93on hier raifet man neben einem gegen Siibergang 
ligetiben hol6en $erg, auf beffett fpiijen ein altes ©djlojs, SDurocg 
genant,'ift, auffs

©. SDottbrunn. 2. in.
SD. ©. SJlartin. 2. m.
SD. $raloa. 2. tu. 2lUhie fompt man ober bas SBaffer, bie Arua. 

ober SJiuetter, genant, gen Stofenberg: ober roann bie SBaffer gro§, 
oom SDorff ©utfdjan, fo groifdjen ©. SJtartin onb ^ralroa ligt, 
ober ben höcbften, onb gar gehen 23erg, ber 2llt33atter, ober Vadra, 
genant, welcher 9Beg aber gar böfj, mühefam onnb gefährlich ift.

9Dt. Stofenberg.-3. meil. Stülpe h*t es eine 33rucfen ober bie 
2öaag, fantpt einer SDtaut.
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2) ©. Jiicoíou. 2. in. 2lílí)ie rairb bie 2Baag ©dpffreid). 
2)iefeé onb anbere 2)örffer, roerben non SBtnbifdfjen SXeutEjen 
beroobnt. $8nnb rairb bér gan^e ftricb oorn grepftättl auf), bif) 
in bie bie Spptau genant. ©é gibt ba feine oon £>ol£
erbarote Käufer. 23nb fan man auff $löffen oon S. Nicola fairen 
bijj auff SYentfcbien, §repftättl, onb gar gén ©ont orrén.

©. ^}eter. 1. m.
2). ©eiba. 1. meií. 2ítlf)ic ift §untercfen, bab mer íuft bat 

bie 33ergftütte jubefidbtigeu, fid) oon ^rebburg aitb iné 2). §ar- 
fafcbbrud (alba ein SBrudf ober einen 2írm bet SBaag ift) onnb 
oon bannen jum ©cbíob onnb 2>orff ©d)intta begeben főnné. 
SSnnb íjat eé §u ©djintta in bie bunbert Trabantén int ©d)(of), 
fo oon bem Herren béé ortfjé jefjo ben Herren ©rafen $f)urfo 
unterhalten roerben, bér groffeé ©infommen, onnb baé ©d)Cob 
einen SBaffergraben bat: gebet auch ba ein 23rucf ober bie 2Baag. 
3Son bannen fompt man iné 2>orff ©djelie audj an bér SBaag 
geíegen, aíba auff bér Reiben bér §err oon ©d)intta einen 
■JWaperboff f y ú i ,  jampt einem ©eftütt, onb anberer SBiebjucbt: 
onb rairb auff bér Reiben bierumb alléé aufj ©iebenbürgen, onnb 
bér Suircfet) ^erauff fommenbeé 3Sieb geroaibet, onb ben ^ßrefjburi 
gifdfen, 2))rnauifcben, Sütenburgijdben' SBífelburgifdjeit, onnb 
anbern Ddbfentreibern alba oerbanbelt, onnb burcb biefe ferneré 
in Oefterreid) onnb -JJiäbren, nadb SBieit onnb 2lufpi| oerfaufft. 
2)ie Slnbern, fo ibr 3Sieb auff bér anbern feiten bér ÜCbonau 
berauff treiben, raaiben földjéé auff bér Laiben bet) 9iaab: $on 
bannen eé bann weiter getrieben rairb. Sßon binnen fompt man 
iné gebulbigte 2>orff -Jlparbib. aiba and) Ddjfen9Jlärft fein. 
SBeiteré nach ffteubeufel, ober SBitoar, fo mit ©rbenen ^aftepen 
ombgeben, onnb mit SBaffergräben befeftigt ift. ©é gibt 2leutfd)e 
onnb SSttgrifdje ©olbaten aiba. roie auch ^ajen, fo eiiteé befonbern 
onnb faft ©riecbifdjen ©iaubeité fein, onnb jbr aigen Kirchlein 
babén. SDiefer 9iajen gibt eé oiel in Ungarn, fo jroar gute 
Eriegéíeutb, aber audj barneben onbeftänbig fein, álé bie eé 
gemeinlidj mit bem obfiegenbcn &beit halten, onnb alfo (Sijciften 
onb Würden bienen. 3Sor biefer SSeftung ift im jüngften $rieg ber 
©raff Bucquoy geblieben. SSoit binnen nad) ber 23ifd)offlid)en 
©tatt -iteptra, alba ein ©d)lof) auff einem 23erg. 2)aé 2Baffer 
■iieptra fCeuft bantnber für, onnb fdjaibet gleicbfant bie ©ebulbigte, 
onnb SBngebulbigte ortber.

3Son binnen fompt man nun ju ben gebauten 23ergftätten, 
bie aber nidjt füglidt in einer Drbnung fönneu burdjraifel roerben. 
33nb ift barunter bie 1. ©cbemnit), ober Selmiczbania, fo mit 
feiner rechten ©tattmaroer, aber rool mit bobén 33ergen ombfangen, 
auff welcher ^obe, gegen Mittag onnb Sluffgang, pep  ftarfe 
©dblöffer, fo rool an mehr ortbeu fleine SBadbtbäufer fteben,
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werben auch wegen bcr ftraiffcnben Würden groegiiunbert ^eutfäje 
onnb SSngrifc ê knedhte ba gehalten. Snnb bif$ ifi Me ©ilber= 
reicbfte Sergftatt, alba ^errlid^e groffe ©dbmelb: onnb Brennöfen, 
bergleicben nicht halb jufinben. Snnb ift ba bie königlidhe Kammer, 
babep ein ©ammer©raoe, ©innebmer, onnb anbere Dffkierer fein. 
2)ie Anwohner ber (Statt fein £eutfdfe, ber SCugfpurgifdhen 
Confession jugetljan, bie aber noch bie 9Jie§geroant, Siebter, onb 
bergleicben fjaben, roie bann in allen Sergftätten gebräuebig- $ft 
fonften ein rauher onb falter ortb. onb tfjewer ba ju leben, weiln 
man faft alles oon anbern ort^en babin bringen muff. 2)er 2öein 
ift gleidhwol in einem jimblidjen ©eit: wirb oon $rawenmarcft, 
fo ein ©ebulbigts SDorff, bafjm bracht, ©s ift auch bas 33ier 
nicht böff. 2. ©fjttntnib/ ligt auch in einem tieffen ©runb, 
jtoifchen t)o^en Sergen, onb ift winbig, onnb gimblitf) kalt all^ie. 
©S bat ben mebrerntbeil ©olbbergwercf ba, onnb eine ©ammer, 
fampt einem ©innebmer ounb Sucbbalter: Snb ift auch ba bie 
■äftünfj, in welcher alles ©olb onnb Silber bes ganzen Smbfraiff 
ber 33ergStätt oermün|t roirb. 2luff einem Serg ift ein Schloff, 
oon welchem bie S tatt etlicher maffeit befdbüpt werben mag. 
3wifchen ©cbemni£ onb ©bremni& ift ein warm Sab, bie ©laff= 
bütten genant. 3. fffeitfol, ober Besztercze bania: ift wegen bes 
groffen nubtragenben kupfferbergwerefs berümbt. 2lm ©dblob bm 
fleuft bas Sßaffer bie ©ran. £at oiel ©cbmelböfen, kupferbämmer, 
auch duff bem ©fdheib ober Serg, wie man auff bie ©brentnip 
juraifet, BuecffilberSergwercf. ©S ift ba auch ein königliche 
©ammer, ©innebmer, onb anbere Dfficier. $ftan fan an feinem 
ortb in ben Sergftätten fo leicht, als allbie, jebren. Bie ©tatt 
beit ju bewadhung bes Sßalbts onb Sergs Trabanten, ober 
©olbaten: bann bie Börffer bi§ auff ein oiertel meil b N u 
gebulbigt fein, Bie ^nwobuer fein ber Beutfdben, 2Benbifcben 
onnb .^ungrifdhen ©praach fünbig, onnb reben bodh nicht gern 
Beutfdh. 4. Sollen auch em Serg©tättlein, fo mit fßlandfen 
jwifdhen gar b°§en Sergen ombfangen. öigt 2. meil oon ber 
©dhemni .̂ $ft gleidhwol ber seit fein Sergmercf bafelbft. 5. 
fßltggattb ift auch ber Sergftätt eine, gleidhwol gar fdhledhten 
oermögens. 6. königfberg 2. m. oon fßugganb, uttb 1. meil. 
oon ©. Senebict, welkes ©. Senebict auff biefer Siaiff swifcbeit 
Septra onnb ©dbemnifc ligt, alba ein Bomcapitel ift, fo in hoben 
ehren gehalten, onb bie Bomberren in wichtigen fachen, als 
3eugen, gebraudht werben, -Jiidbt weit oon befagtem köntgfberg 
bats auch einen ©aurbronnen, fo, wie ber ju 2I(t©ol, für bas 
3Jiil§webe, onnb anbere gebrechen, fehr nuplidb ift. 7. 2ilt©oI, 
alba ©olb= ©ilber: Buecffilber: onb kupfferSergwercf, auch ein 
Srunn, fo rotblecht onnb fauer, gar lieblich jutrinefen. Snb 
wohnen in biefer ©tatt Söenbifdhe, Sngrifcbe onb Beutfcbe Seutbe,
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rntb fíeuft bas SBaffer bie ©ran fiirnber, hat ein ftarcf ©dhlofj 
in bér ©tatt, non welcher gen ßärpen, 3. auff bie ©djemnifc 
nnnb (Sremnife, 3. tmnb gén 9teufolI, neben bem SBaffer bér ©raan, 
jwo meilen fein. 23on ben 23erg©tätten faget man: Sfteufol feije 
mit ^upfferen, ©chernnî  mit ©ilberen, (Sremnife mit gulben 
■Jttawren nmbgeben. SBelcíjcs aífo §unerftehen, bajs niel 6 r t  fo 
bes fdhmeíjenS nicht wiirbig, nnber ben ©dhladfen abfeits gethan 
nnb í)ingeroorffetr, unb neben anbern ©teinen nermawret, fo mit 
bér jeit (Streicher wirb, aber weiís nermawrt, nicht mehr §u ben 
©(^meíg^ütten fann gebraut werben. Sieben biefcn fíeben 33erg= 
©tätten fein auch etliche 33locfhäitfer, (Safteíl, ©djlöffer, als 
©imefch, Sewa (fo ein Heftes ©dflofj nnnb ©tatt) ©. Stntaí in 
bér 2lw, Harpen, ^offoggen, £fdfabräg. ©aajü, Sobring, ©latina, 
SBigíes, ö̂tnran, ©Reiben, ^aíunfa, Sppfs, nng anbere mehr. 33ub fan 
man nőm ©dhlob Sppfj in bie ©eiba, nnnb aífo auff obbefdfriebene 
©afchauer ©trafj tommen: 3íuff welcher wir nun fortvaifen: nnb 
non obgemeltem 2 )orff ©eiba nnfern weg nehmen uadf)

2). Saufpurg. 2 . m.
©t. Seitfdj, ober Seitfchait. 2 . m. Caspar Ens fê et non 

Saufpurg, fo er Sanfperg nennet, 8 . meil. auff Seitfd). 25ifi 
Seitfd) ift bér fíeben $repen ©tätte in Ungarn eine, auff einer 
jimblichen ^bhe gelegen, nnnb wirb bodj gegen 9Jfitternad)t noch 
mit einem Rőtjén S3erg nberfdjattet 2>ie Anwohner fein £eutfche: 
wiewol man ber nmbligenben 2 >örffer halber auch SBenbifch ba 
reben tí)ut. fein nberflufj non SBaffer allijie. 2 )ie-er nnb 
anberer ©tätte in &ir<hengebräud(j fein ben SSergftätterifdhen 
gleich- @S hat eine feine ©ájul ba, gibt auch freunbliche nnnb 
trewherhige Seuthe, fo fich fonberlicfj bes $elbbaws nnb 33ier= 
brawenS nehren. ©egen fftibergang ligt $olen, nnb bas h°he 
ffiofsnafifch ©ebiirg, fo bi§ in ß̂olen fich erftreeft, nnber welches 
auch bas $ef3marcfer©ebürg gerechnet wirb, fo nom ©tättlein 
êfjmarcf, 2 . meilen non ber Seitfeh gelegen, ben tarnen, welches 

oberaub f y o ä ) , an etlichen orthen ftäts mit ©chnee bebeeft ift, 
an etlichen aber werben groffe £>erbe ©dhaaff nnb ©eiffen 
gewaibet. 2luff ber ö̂i>e fein an etlichen ortt;en $ifchreiche 
S3eil)er, welche, fo fie nom ©ewäffer oberfchwämt, niet gifch nber 
bie Reifen herab flögen, fo mehrertheils Forellen fein. 2 ^ ^  
&öf)in fein gar nnerfteiglich, nnnb werben non ©embfen bewohnt, 
theils mit ©chnee ftäts bebeeft. 2 )ib ©ebiirg foll auch wilbe 
Ŝferbe haben. 93on ber Seitfeh gegen Sfuffgang ligeu ©chmelnit 

fRofenaw nnb ©ölni ,̂ ba 23ergwercf fein, ©chmelnip ift eine 
halbe tagraife non ber Seitfeh. alba es ^upffer nnnb ©ilberberg= 
wercf mit wenig ©olb temperirt hat. 33nb ift bas Eupfferwaffer, 
fo man alba theils mit einem -Wabe auff ber tieffe herau§ in bie 
2 röge pompt, theils aber non ihm felbften auffquittet, fo fdjarff.
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bafs roanit inan főteréé über altes ©ifen lauffen laffet, es inner 
üier ober fünff SBocben gu Äupffes: roirb, ba& man ein anbers 
bargegen fjínlegen fan. Oiefe 5lupffec roerben nachher föleit 
oerfaufft. 3 u ©öltti| ât es ein ©ifeiüöergroercf, onnb üiel 
Jammer: gu fftofjnau aber ift ein ©Über- onnb ©olbreicb 23erg- 
roercf, welches lebte, gleidfrool jefct nicht gebaroet werben főtte, 
roeils ben Sütrüen gunabent gelegen

3Son ber Seitfdb auff
©t. ^irdföorff. 2 . nt fo önben an einem 23erg ligt, auff 

ber f)öf)e aber ift ein Oomcapitel © ttJlartinS ©ottsbaufj genant. 
Oben auff bent 33erg ift ein SBaffer, fo gu ©tein roirb, baff mans 
junt Jgättfer bauen brauchen fan: babér bas ©priebroort, bab bie 
Käufer bafelbft mit SBaffer gebaut fepeit. Oie ©tein, bie oitber 
ber ©rbeit roadbfeit, roerben für $alcb gebraucht.

3Son Sfirdjborff raijjt man neben beut oeften ©cblob, ©geppös 
ober 3 PPferbauÍ3 genant, (fo auf einem f)of)eu iöerg mtnb Reifen 
figet, ünb bem Ferrit Ourfoit gehöret) über beit f)of)ei1 S3evg onnb 
SBalb. Surpelgrunb genant, gen

©t. ©JJcricS. 4. meil. SöuterroegS bat matt bas SSefte ©cblofj 
©djarofdj, jtetn bas Oeutfdfe ©tättlein 3 e&en» ober ©geben, 
©peries ift ein fein langes ©tättlein mit Mauren üitttb ©räben, 
iampt groep ©tattOboren oerfeben, alba man Oeutfcb, $ttgrifdb, 
onb ôfnifdb reben tl)ut, roie matt bann auch in brep ©praadben 
prebiget. Oas SBaffer ift ©attiterig: mtitb im Oorff ©oo roar 
bat es ©alb onnb ©alproaffer, bas bin tmnb roiber üerfübret 
roirb. 2Batb bep ©peries b<ü es groeeit 93rünit, baoott 93ögei 
onnb SBieb, roann fie baraufj trindfen, fterbeit: bcfjroegen mit 
©eftreujs bebeeft roerben, bajt nichts bargu fommeit möge: ber 3. 
aber ift ein ©aurbrunn herrlichen ©efebtnaefs, beffeit einer nidbt 
genug trindfen fan, onb ift gefuitb.

©. ©omofdb- 2 in.
©t. ©afifjflit. 2. meil. ©ebadbter Caspar Ens fefct 6. meif 

üon Eperies auff ©afebau, fo aber gar flein fein muffen Oann 
roann man über bas ©ebürg, ber ©afdjerbamer genant, üoit ber 
*ieitfcb auff ©afebau reifen roiü, fo fait man ©ommersgeit in 
einem tag babin reiten. Söefagte ©tatt ©afebau, ober Cassovia, 
főtte non beut Dtömer Cassio beit üftamen babéit, roie Dilichius 
roitt. ©ie ift bie ^aupt©tatt in ObedSugarn, mit Mauren oititb 
©räbeit gitnblicb oerforgt. £at groep Óbor, bent attroegeit eins 
eine 2Bod)en, onttb bas attber bie anbere offen gehalten, üitnb mit 
Oeutfdjen onnb ÜBngrifdbeit Unechten beroacbet roirb. Sfuffer ber 
©tatt rinnet bas üffiaffer £erroat. 2lub bem SBeingebürg laufft 
ein fleiner Sadf bepttt obern Obor in bie ©tatt, onb tbeilt ficb 
innerhalb ber ©tatt alfobalb in groep tbeü. onnb ffeufjt alfo in 
groepett 53ädbleiit bie länge ber ©tatt auft, Darüber 34. 33rücflein
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géljén. 2)ie Шгфеп@еЬгсшф roerbeu faft auff 33ergftättifd̂  
gehalten. Ser 9̂ íat̂  ift oon ^eutfáieu befest, fo bér Slugfpurgifdjen 
Confession. © S  ш^пеп діеіфгооі аиф oiel Ungarn alba, bie 
in ben euffern 9tatfj fontmeu fönnen. 9Ran rebet, neben ber 
^eutf^en onnb $Впдгі)*феп ©ргааф, аиф bafelbften,
onnb ift ber meifte ĵaitbel mit bem 2Bein, fo in фоіп geführt 
roirb. ©s ift aüljie bie Яопідііф 3 1М ег0 $ е footer, {tern ber 
$riegs3 aljímeifter, onnb ÜÖiuftermeifter in Dber33ngarn, mie' аиф 
bas 3 euĝ auf3 (fo mit gimMidjem ©еіфі'ф onnb Munition oerfeljen:) 
item ©ieffer, Шфіептеі^ег, ^иіоегтафег, Жадпег, ©фтіЬі ос. 
onb íjat ba ber Vice Re, fo bie SSngern Kyral kepe nennen, 
bas ift, ber fyeíbObrifte in DberSBngarn, fein 9tefibeng, fo gemein* 
ііф ein Жеиііфег gemefen, (etraa аиф 2Ве((фе, als ber ©raff 
oon Nagrol, Bellgioiosa &c.) feitfjero Ungarn betjm ^aufj Oefter= 
геіф ift. 3Snb fjat biefer $elbDbrifte ober alle ©фІоffer, 
Heftungen, ©rängen, onb ©afteü, barinn ^ефегііф Skiegsoolcf 
ligt, fo mol аиф ben ©raff- ober Spai^ijafften, onb allen £errn 
ins gemein, in $einbes notfj. gugebieten. 3 U feiner guardi fein 
oor biefem oon ber ©фіеіііфеп Saiü^afft 2 0 0 . $£еиіІфе Rentier 
unterhalten morben: bie «Stattguarbi mar oon 300. Япефіеп: 
©S mürben аиф 2 0 0 . puffant, fo таи ©аіфаиег £mffarn nennet, 
befolbet, fo aber, mie аиф bie Sfteutter, піф-t in ber «Statt lagen. 
Жіе её aber еіііф 3 aíjr í)ero, in beme földje Statt ber öetfjlen 
©abor $ürft in «Siebenbürgen, auff jfjr Яаріегііфе 3Jiaieftät 
gulaffen onnb belieben, bifi an feinen tobe innen gefjabt, gehalten 
roorben, ober nun паф beffen tob gehalten roerbe, паф bem fie 
feijt roiber bes Königs, fan іф піфі roiffen. löifj auff 6 . moil 
oon íjier ift alles bem Würden gefjulbet. oc

Santo. 5. m. ífteíjret Ііф mit SSelb-onnb ЗВеіпЗЗате.
Sofft). 3* meil. ©ifj ift ein Heftung піфі fo ftarcf onnb 

Іфізп, als fie im ruff. $ft tool mit Söaffern aüentijalben mnb* 
geben, aber fie fjat einen Ijô en 23erg nur eines Шфіепіфи^её 
oom 0 ф(о§, onber теіфет ber UJtarcft ligt, ber ift ber geftung 
gu groffem аЬЬгиф. Sie ligt an ber SCeiffa, ober Tibisco, fo 
ein guts onnb groffes SBaffer, bas oberhalb ©гіефііф SBeiffenburg 
in bie 2 фопаи fält. ©s gibt fei>r oiel ber §ііф barinn, fo man 
Stier nennet: mie es ban fonften аиф fo ^ііфгеіф ift, baff man 
fagt, ba§ es groep tijeil SBaffer, onb einen tfjeil $ЗІФ füfjre. 
3Snb fфreibet Hulsius aufj Wernhero, bafj 1000. ârpffen omb 
einen 33пдгі|*феп ©ulben bep STofap fepen oerfaufft roorben. 
SSnnb ift ber 33berflu§ bifjroeiln fo grofj, bafj аиф ber Sufft baoon 
inficirt roirb. 5Bnb roerben tfjeils ortljeu bie Sфroein mit ben 
ben $і|феп gemäftet. ©s entfpringt aber biefer §lufj an ben 
ß̂olnifcfjen ©rängen, onb fompt an ber Spi|en bei) SCofep bie 

Podrogh barein, гоеіфеё ein trübes onb faules SBaffer ift.
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.groifchen SCoíet) tmb ©af<hau ligt baé ©orff SJlifchlo, barimi ein 
©belmané ©ifc, auff einer höhe, gleich einem ©aftelí, baffelbft eé 
oiel roeiffe tmb gesiegelte Pfauen frot, fo an mer onterfdhieblichen 
ortíjen tag tmnb nacht fleiffige SBacíjt galten, bafj eé gleichfam 
unglaublich- ©ann feiner oon bér SBadjt barff, bib jf)n ein 
anberer abroect)§íet. fQimb, SBölff, mtb aitbere ihnen
aufffe^ige ©hier, mié auch bie löeränberung béé 2Betteré, melben 
fíe mit ihrem ©efdjret). ©er SBeín, fo f)ierttmb roöchft, onb auffer 
Sanbé iné gemein bér ©ofeger 2Bein genennet roirb, ift trefflich gut, 
onnb roirb gu guten $af)rn ober ben SJiufcatel oititb 5)taloafir 
gerüfimet. ^ergegen ift bér ©afdfauer SBein fo fdhíedjt, faur 
onb of)nbüá)tig, bab bie Ungern in ihrer Spraach ju fagen pflegen: 
Vinum de Kassau ageb az ky az du w et assa: baé ift: ©afchauer 
SBein ift ganb nicht roertí): bab berfelb gebauet roerb. $511 biefer 
gegent herumb íigen oiel oornehme ott^, onb unter benfelben 
audj bie Heftungen Senderé, onb Agria, ober ©ría, roeldheé bie 
oornembfte Heftung in Dber$8 ngarn, auff einer feinen í)öí)e gelegen, 
bie bér ©iird 2lnno 1596. erobert h&t. 3 U ©ofep führet man 
ober bie ©eiffa, onb fommet auffé

©, ©orogh- 4. m. fo ein 9ta§if<h ©orff, baoon bie igeibe 
bort herumb ©oroghi ^3ujta genant roirb. ^ft gepulbigt.

©. Seffermim. 2 . m. 3 ft ein grob gehulbtgt ©orff, ben 
23athorifchen gehörig.

©t. ©öbrib- 2 . tn. 2Ser biefett, bér ftraiffenben ©íirden, 
puffant, onnb anberer greqbeutter halber, onfidhern roeg ihme 
juraifen nicht getrauet, bér fan oon ©odep gen ©aló (alba ein 
ftarcfe 33efabung,) onb oon bar folgenbé gén ©öbrijj raifeit. @é 
hat hierumb ein lautere ebne igeibe, bab man auff 12 . in 16. 
«teil roegé brait feinen 33erg noch SBalb, auch gar feiten ©örffer 
antrifft. 3Snb ift bib bie gegent, in roeldfer man fo oiel 23ief)é 
auffer§iehet, baé jährlichen beraub bradht, onb ganp ©eutfcblanb 
onnb SSeneöig, mit oerfeheit roirb. ©ami biefe £eibe fid) gar 
hinab onber bie Síajifche ©örffer, bei ©ricfjifdh SBeiffenburg, 
erftrecfen. ©é roeiben aber bie êpbuden földjéé 33ieh (fo ju 
SBinteré geit nicht oiel enter ©ädjer geftelt, onb beme man êro 
hin onb roiber auff ben ©dinee ftreuet, bamit bie Ochfen beme 
nad) roanbern müffeit, onb bie ©liber erroärmen) bebgíeicben 
roerben audj oiel ©eftüet berfelben orthen gehalten, onb bie junge 
9fob hentadh herauff iné Sßngerlanb getrieben onb oerfaufft, 
onnb roirb bem ©iircfen oon jebem £>aupt 1. ©baler gegeben, 
kommen fie bann auß Siebenbürgen, fo mub man felbigem 
dürften auch einen ©baler geben. $nb gerathen folche noch 
gemeiulid) in bie britté ĵanb, ehe eé bie ©eutfdhen fauffen. 
©ann ber fo baffelbe erziehet, oerfauffté ben Dchfenhänblern, 
roelche eé bib auff bie Siaaber ober êubeubler Reiben treiben:
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bafelbft fauffetté bie Dberlänbifdhe, álé bie 9iaaber, 2lltenburgcr, 
r̂ejgburger, £prnauer, onb SBartberger, treiben erft ooüenté 

nad) 2Sien, onb 2Iufpi£, onb oerfauffetté ba ben £eutfdben 
Dchfenhönbleru onb 9Jte|gern. Stuff obgebaá)ter igeiben ift oon 

toenig, baf)er man an tíjeilö ortíjen bie Söadjöfen mit ©eröhr 
heißet, onnb bie ©peifen mit fiartem 3Sieí)fot födhet, onb baé 
£ol£ 511 ©rbatottg bér Raufer an etlichen ortíjen 10 . in 12 . meil 
toegé führet. 33nb toirb biefer ortfjen tounber fd̂ ön grofj 23rot 
gebadjen: roie bann oor biefem otnb biefe 9tefier ber $ern béé 
beften Sattbé in Ungarn geroefen, fo aber je§t mehrertheilö in béé 
Fürien ©etoalt, onb 23el)errfd)ung ift. SDamit toir aber toiber 
auff obgebact)teé 2 )öbri| fommen, fo ift bifj ein groffe, lange, onb 
roeite (Statt, bie oor ber §eit, ber fürnehmen ^aublungeu roegett, 
fo aüi)ie getrieben roorben, in groffem 23eruff gement, aber an 
je£o oiel öbe Käufer í)aben foüe. ©ie f)at roeber ©tattSCfjor, 
nodb 3Jtaur, fonbern an etűdben ortíjen Sßlandett onnb ©atter, 
Darburd) man hoch nadfíé fo tool álé bet) tag fommen mag. ©ie 
müffeit ben $et)ferifcf)en, andb bcn ©iebetibürgern onnb ben 
Würden STribut: fo tool in gleichem jbrm ©ruubherrn fein ©ebür 
geben, alfo baff fie bijjioeiln ein ^ahr ober 60000. Scaler 
fommen follen, onnb bod) barneben Xag onb -ftad)! in groffen 
©orgen onnb ©efafjr fteíjen müffen. ©é fein aber biefe ^̂ rooíjiier 
Ungern, bie ihr ©enterb nach ber Würdet;, ©iebenbürgen, Defter* 
reict) onnb 3̂oln treiben, onnb ber ©alüinifdjen Religion, mie 
auch anbere ombligenbe ortf), gugetban fein.

2). ^enicjiba. 4. m baran ift ein ©afteE, in roeldbem ein 
SBrude ober ein ©emöfj, fo oon ©olbaten betoacbt toirb. $ft 
©iebenbürgifcb, onb ein guter âfc.

©. 33ibarr. 2. m. Mbie toobnett oiel ^etibudett.
© t. SBarbetit. 2 . meil. @§ ift tool ein näherer onnb fidlerer 

2Beg bitéin in ©iebenbürgen, als biefer, nämblidb oon ©perieé 
gen 2Jtifcblö, ©admar, ©dbpbo, 33uba, onnb ©laufenburg: aber 
roegen ber ebnen Laiben, onnb guten toegé, fo raifet man biefe 
©troffen nad) Döbrifc onnb ©rofftoarbein lieber.

©é ift aber biefe ©tatt Sßarbein, ober ©rofftoarbein, ober 
Varadinum fo bie SSngern Warad neunen, ber ©d̂ lüffel ju 
©iebenbürgen, unb bem dürften in ©iebenbürgen gehörig, &at 
einen groffen ombfang, onb breg 9teben= ober RSorftättlein. $m 
©chlofj (fo fchön erbaut, mit ß̂aftepen, onnb SBaffergräben 
(barinnen ©djtoanen gehalten toerben) ombgeben) ifi $önigé 
Ladislai au§ Ungarn 33ilbnufj, in EJtannégröffe, fampt feinem 
Jtoff, onnb ben £. bret) Königen, oon 2JtetaE gegoffett, alba er 
Ladislaus, toie auch $ßt)fer Sigismundus, begraben toorben fein. 
&at oor biefem ein 23ifti)umb, audh oiel Kirchen ottnb ©[öfter 
gehabt, fo nunmehr faft aEe nibergeriffett, onnb in bie ^aftepeu
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oermauret worben fein: onb ift in bec ©tatt fein einige gemaurte 
$ir<h mehr, aber wot innerhalb bes ©dfloffes ein guriffene mit 
gween SUrdühürn. Sie 23urger fein ber ßaloinifchen Religion, 
bie gu ihren ißrebigten ein grob auffgericht ©djinbettad), gleich 
einer großen ©teuren fjaben. @S ift eine feine ©chul, onnb 
Consistorium alba, onnb fominen jährlich alle mnbligenbe @atoi= 
nifdje ß̂rebigcr bafeibft gufamtnen, onb werben bie newe ootn 
superintenbenten orbinirt. @S werben audj atba bret) fRecht 
befeffen, bas ©tatt©eridjt, 2lbelS©eridjt, onnb igofflSericht. 2lber 
wo eines gut, fo fein fie alle gut. Sie ^möo^ner haben ihre 
meifte üRahrung non ^anbiungen, Seutfdjen onnb SürdÜfdjen 
Söahren, 2icfer-onnb SBeinbaw. Sie 9Siech§ud̂ t ift gering. @S wirb 
511 befchüfgung ber ©tatt, bes ©Stoffes, onnb ombtigenber gleofen, 
ein ftarcfe 58efa|ung oom ©iebenbürgifdjen dürften alba gehalten. 
SDie eine ©tatt bewohnen oiel 3 9̂euaer, fo aigne Käufer âben, 
bern theitö mit fRobtaufd)en, tfjeiis mit ©djmibwercf, onnb theils 
mit flehten fich ernehren. Set ©hßbru<h wirb atffjie, wie auch gu 
Söbrilg. onnb anbern Ortzeit bes Sßngerlanbs, am Sehen geftrafft. 
(Sin meil wegs baoon ift ein herrlich warm 33ab, fo in gwep 
theil eingefangen, für 9RannS= onnb Sßeibsißerfonen, Stber weifn 
ba feine Doctores fein, fo haben fie nur für ben öuft. SBnnb 
ift ottficher atba gu haben. SSeiln bie Sürcfen gun geiteu einfallen, 
onnb bie 33abenbe onfauber aubreibeit, onnb gefangen IRmoßß 
führen.

33on iefct befchriebner ©tatt Söarbein f'ompt man auffs
S. Telegd, atba auch ein ©d)lob, an welchem gunächft bie 

Keres, ober Greifet). hi,lftßU§t-
S. fReff. 33on i ) k v  fompt man ober ein h°i>ßn ®ßr9' onnb 

mub man 34. mal ober bas SBaffer Keres, (fo hßrna(:h in bie 
Seiffa fällt) ehe man nach

S. Fekketetoo gelangt, welcher orth oon gar armen SSaladjen 
bewohnt wirb, bie fich gwifdfen lauter falten ©ebürgen, neben ber 
Keres ober Ereifdf, auffhalten, onb weber SBeiit, noch Slcferbaw 
haben, fonbern fich allein oon £>ßro» ®tjern, $ifcheit, Jlrebfen, onb 
begleichen, fo fie ben guraifenben oerfauffen: onb bann oom 
Sauffgelt itehren, fo fie oon ben $rembben befommeit. Sann ein 
gar altes êrfommen ift, bab wer guoor bafelbftten nie gewebt, 
oon ihnen gehäufelt wirb: alfo bab fiß oon eine ein oiertheil ober 
halben, auch rool einen ganzen Sh l̂er befommen. @s hat aud) 
Stephanus Bathori gewebter $ürft bib Sanbs fo tRönig in ß̂olit 
worbe fich nit gewaigert, mit feine aignen (Stempel fotd) ihr altes 
jQerfommen gubeftättigen. Speicher fich aber 0011 ihnßl1 nit gutwillig 
ablöbt, ber wirb oon ihnen ins Söaffer Äreifd), fo fie ben $orbait 
nennen, gefegt.

S. ©ebes, auch Sßaladjifch, atba 2lfd)en, Rohren, onb ber̂
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gleichen gute §ifdj, auch groffe SlrebS jubefommeu fein. ©in roenig 
oberhalb, onb gegen biefem Sorff über, ligt auff einer pfje bas 
Schlöffet Sebeswar, batjin üoii ben beraubraifenben bie 3Jiaut= ober 
3 oCI§eid)en gefd)icft roerben. 23nb bifj ift ein üornei)iner ijßab nadj 
(Siebenbürgen, ber mit roenigen ißerfouen fan gefperrt roerben.

•ift. Hunniad. -Run fabet roiber ein fruchtbarer luftiger 
söoben an.

S>. $örösfro. ©in fdjrit Dort ber ©trab entfpringt aübie 
onoer einem braiten ©tein bie $örös, ober obbefagte $reifcb, fo 
onberbalb Gjula ben tarnen ber febroarf} onb roeiffe $reifcb, 
befotnpt, ünb bet) Bekyn in bie dJtarofcb fätt.

SBon i)ier fompt man ober einen hoben 33erg, fo atient£)aiben 
mit runbeu 23lättlein, ober ©teinlein, non mancherlei) färben, 
(fo ficb oon einanber mit einem Üfteffer arbeiten onb fdjaiben 
laffen, in ber gröffe rate $reuber, i)a^ e 23aöen, geijen Streuner, 
Sürdifd)e Sucaten bebedt ift, roatm bie oon einander getfjan 
raerben, fet)en fie ^nroenbig, raie eine Siivdifcbe ©grifft. 23on 
biefen ©teinlein fagett bie ^nroobner, baf) auff ein seit ein geinbe 
Siebenbürgen angefallen, als ber aber in bie flucht qefcblagen, 
bette er auff foldjem 23erg fein ©d)ab aitjggeroorffen, in meinung 
bie Siebenbürgen fo jbne oerfolgt, ficb faumen machen, fo aber 
aüerbingS §u ©tein roorben.

VVasarhell, alba es guten Knoblauch ünb ^äjj, onb einen 
guten frieren Stund Sßaffer ju $rüeftiiden gibt.

ißon bar roiber biuab in bie ebne auffs
2) . Gjalu. 2tuff einem 33erg baran ligt ein Schloff gar 

groffes ©intommeuS: aufferbalb fleußt bie ©omofdj.
3) . êniefdb 3ft ein frönet langer Rieden, helfen n̂roobner, 

fo Seutfcbe fein, ficb mit bem 2lder= onnb 2Beinbaro ernebren.
©t. (Himfenburg, ober Coloswar. ©s raobnen aübie Seutcb 

onb Ungarn, ünb ift ber IJtatb üon Seutfcben onb Ungarn befebt: 
fo gleid)rool mebrertbeils bes Arianismi fähig fein, ©ibt oornebme 
£anbelsleutb alba, auch fd)öne fteinerne Raufer, gimblicb ftarfe 
iötauren, Sbürne, onb rinnet gegen üftibergang bas SBaffer ©omofeb, 
barüber ein fteinerne föruden gebet. SBein, l̂eifcb, $ifdj, §eber; 
mb anber SBilbbret ift ba roolfeil, roelöbes aber alles ber fd)öne 
Srotmardt übertrifft $aft jährlich nmb SBeibenacbten beit ber 
©iebenbiirgifcbe ^ürft bie öanbreebt in biefer Statt, ju roeteber 
jeit er, fampt feinen ganben ôffgefinb bret) tage lang üou ber 
©tatt frei; gehalten roirb. $n ber alten 23urg ift ein £>aub, 
barittn Matthias Huuniades ^önig in Ungarn gebobrn roorben. 
©o uorbin groffe $regbeiten gehabt, aber nun auffgebebt fein.

$on hier raifet man gegen Sluffgang, über öen hoben 33erg 
ftemttefcb, fo ficb gleich unter ber ©tatt anbebt, auff roeidjem ein 
felbame art üou Steinen roäcbft, fo ruubled)t, onb ben kugeln
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ju ben großen ©efdffüfcen gleidl), audf 51t 2. 3. 6 . in 9. Gentner 
wegen tfjun. Son bar íjat man auff

9Jt. ©Orenburg. 2. m. 2luff bem Serg gegen Mittag bafelbft 
foil nor $al)rn ein gewaltige groffe ©tatt geftanben fein, bern 
Slngaiguttgen, aud) atteriep Jfömifdfes ©eit, nodf) oerfjanben. Qn 
ber l;ö|e fielet noct) ein altes Jtömifdjes portal. Son Duaber: 
ftucfen, item ift alba jufeffen ein groffe ©teinfíufft, barüber $önig 
Ladislaus, mit feinem Îferbe fődé gefprengt tjabe. 2luff bem 
anbetn Serg gegen 2)titternadf|t fein ©alkbergwerdf, fo bas fd̂ ö= 
nefte ©al|, tmb wol auffgebe, onb folcfyes enter ber Grb mit 
oerwunberung §ubeficf)ttgen. DbbefagteS ©Orenburg, ober Torda, 
ligt jwifdfjen befagten gween Serge, tmnb ift mefjrertlfeils oon ben 
aujggrabnen ©teinen ber êibnifdffen alten gebauten ©tatt erbauen, 
alba raunberbarlicfje gebotene ©tein 311m pflaftern, onnb bann 
f)ole, 2. fpannen brait, rmnb 3. lang, jurn ©adjbecfen jugeridfjtct, 
jufefyen. 2lufferf)alb ©Orenburg fleußt oas SSaffer Aranias, beffen 
©anb ©olbreicf), ber audf) tool fíeine ©olbíörnlein flöget.

Son i>ier raifet man in einem luftigen ©fial bifj nadf) 
Ennied, in meines ©tättlein mitte ein ©dflojg, mit Söaffergräbeit 
ombgeben ift. ©ie $nwof)ner tiaben SBein, leferbaw, onnb Siel): 
jud)t, onb fleußt niefit gar roeit baoon bas Söaffer aitarofd̂ . 3ln 
biefetn ortl), onnb ju ©Orenburg, rebet mau bie Sitgrifcbe ©praadff 
am jierlidfiften, aber bie 2lrianer főtten bafelbft audf felír einge* 
murmelt fjében. Gs werben oiel Jfömifdie 2Jtün̂ en Ifin onnb toiber 
in ben 2lecfern onnb ©ebürgen fjerumb gefunben, fo bie 2Baladf)en 
guoerfauffen baffin bringen.

SßeiffcH&urg. 2 . groffe lange meil. ©iefer orti) roirb oon 
ber Sfiralten ©tatt, fo ein wenig onberfjalb, neben bem SBaffer 
2Jfarofd), in ber Grben onnb ©taub ligt, Aba Julia, Sngrifdf 
Feyerwar, genent. ©as ©dfjlofj ligt jwar luftig, ift aber nidfft 
jum fdföneften gebaut, wiewol es ber dürften in Siebenbürgen 
2Bof)nung, barinn onnb baroor fdfföne fteinerne Statusé ber 
Jtömifcfien Cönsulum, onb Ret)fer, fowol auch oielerlep fel&ame 
©tein, ©äulen, gebackene $iegel, Öar Stoffe ©rciber, audff anbers 
oielmefir jufê en, fo oon obgebadfter alten ©tatt Alba Julia 
baffin fommen. 2llS $önig Stephanus in Sngarn biff Sanb jutn 
Gdfriftlicben ©lauben braefit, fiat er gleidl) oor bem ©dfloff ein 
fd)öne groffe $irdf)en, fampt fierrlidfjen 2lltären, oon Sllabafter, 
onnb anberm ©teinwercf bauen laffeu, wie bann bie $irdf noeff 
oorffanben, onb in berfelben bie Jieformirten, ober, wie mans 
nent, bie Galoiniften, jf)r exercitium fjaben. Sunb fein in biefer 
Kirchen, in bie man auff bem ©d̂ lo§ fommen fan, fdfiöne monu- 
menta, jufef)en, fonberlicff Johannis Hunniadis, bes oortrefflicfien 
gelben onb Seft$ü|ers ber Gfjriftenfieit, fo oon ber Grben einer 
Glu fiodf). 2ln ber feiten fein feine Jfitterlidfe ©ffaten onb ©ieg
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toiber ben Fürien, onnb bann oben auff fein 33ilbnuf) aufj ©lein, 
mit biefer £ateinifdhen ©grifft: Magnifico Johanni Corvino de 
Hunniád Reg. Hung. Gubernat. Pat. Matthise Regis Hungáriáé &e. 
Sieben jfjm ligt fein ©of)n Ladislaus, welcher ©raff 58lridhen oon 
Sitte) erftodjen, aber wiber auff beoeldh Königs Ladislai Eingerichtet 
worben ift. $nt 6 i)or ligen Isabella, bes SBapwoben Johannis, 
fo $önig in Ungarn fein wollen, ©emahlin, onnb ihr ©oi)n 
Johannes II. wiber weldje $epfer gerbinanb bér I. ju friegeit 
gehabt. -Wicht weit oon biefer groffen ift ein Rein ncwgebautes 
Stirchlein, barinn jf)me ber $ürft Sigismundus 3Jie§ lefeu, onb 
prebigen, auch ein fdfjöne Orgel gurichten taffen. $nb ift in folcbem 
ein ganfc prächtig onnb redjt königlich monument, oon Sllabafter, 
weif) onnb fdhwarpem -Dtarmol, fo $önig Stephanus in ^oln 
feinem Sörubern Christophoro Bat.horeo, dürften in Siebenbürgen, 
gu eieren auffridhten taffen, fo 2lnno 1581. geftorben ift. Oie 
Sanfclep ift auch aufferhatb bes ©djloffes. $m ©tättlein toolpten 
Ungarn: onb gehet ober bas SBaffer Marissum ober -Iftarofd) 
(mélyéé aufj bem ©ebürg, fo 9Wolbau onnb Siebenbürgen fdhaibet, 
entfpringt-, onb bet) ©egebin in bie Oeiffa fleuffet) atthie ein fcf)öne 
hülfjerne 23rucf, mit einem ©dbinbeltacf). Jßon f y k v  ât man auff 

©t SWiilnbatfj. 1. m. 2Birb Sateinifdh, Sabescus, ober 
Zabesus genant, onnb ift ein gar altes ©tättlein mit Sßaffergräben 
onnb -Dtburen ombfangen, fo gar guten temperirten Suffts ift, 
onb outer bie fieben Oeutfĉ e ©tätte geregnet roirb.

©t. r̂ofj am Söaffer SRiarofdh, fo gimblidf) oeft, onnb an 
ftat Slaufenburg, als biefelbe Strianifch worben, ber seit audh 
eine aufj ben Seutfdjen ©tätten.

$on bar fompt man wiber in groffes ©ebürg, onb erftlich auff 
Oeua, fo ein oeftes auff einem hohen 23erg ligenbes ©dhlofj. 

3Son bar weiter im ©ebürg gen
SBaiÖa ^unniab, einen fdjlecfjten orth- Stuff ber einen 

feiten ift bas ©ebürg Mons Vulcani genant, oon äRittag aber 
bie enge Kluppen Orlae angustise, barunter bas tieffe O^al 
Haczagh, an welchem orth oor 3 ahren bie ©tatt Ylpia Traiana, 
ober Sarmisgethusa geftanben fein folle. SBeiter fompt man 
burdjs ©ebürg gum ©ifenthor, onnb bann folgenbs, ober bas h°he 
fcheuhli<he ©ebürg, hinüber gen Lugos onnb Karansebes, im 
grunb am SBaffer Oomös, an ber SButgarep, onnb Jiaigenlanb, 
onnb gar naljent ber Olionau gelegen, oon bar man nicht gar 
weit nach Sewerin ober Sewrin fmt, atba Éepfer Trajanus eine 
33rudfeu ober bie Xhonau fchlagen laffen, bereu vestigia noch 
etlicher maffeit gufeljen fein. SSnnb werben bie ©adern aufj bem 
fcl)war|en SJteer, fo bi§ riadj Sewrin, ober Sevrin, mit ben 
£ürdfifdheu 2Bal)ren fahren, atthie aufjgetaben, onb auff ©aum= 
voffen obgemelten 2Beg, burd) Karansebes, Lugos omtbiprob, in

Kárp. Egyesül, Évié. XV. 8
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Siebenbürgen geführt 3 U gebautem Karansebes ift ein groffe 
üftiberlag oott Sürcfifcheit SBahren, onb roohnen ba oiel fftafcen 
onb ©rieten 2Bann bie graufame fyofye Serg nidjt roeren, fo 
fid) bif3 anő 2Baffer Síit erftrecfeit, fo hette matt non Severin 
ben nödjften 2Beg nach ^ermanfiatt bnreb fftebtticf, fo gíeicb bem 
SBaffer 2l(t an bér feiten tigt, alba ein Srfar, tntnb jenfeit beő 
SBafferő fompt matt in bie SBaíaájet). ottnb jnr langen ©traffen, 
Daoott nicht raeit bér beriiuibte fd)öne Tempel Strgufcb, ober Argus, 
fo fi<̂  onber allen jerftörten ortíjen noch am beften felien laft, 
gelegen ift. Són bar fan matt roiber jurud:, ottnb 9íottentf)urn 
raifett, fo aber ein enger $ii§= ober Siofifteige, auff einer fonbern 
höhe, neben bem SBaffer 2tlt. Snb gehört biefer Ŝ ote ^urtt, fo 
ein 2Bad)tí)aitj3, nach £ermanftat. SSoit bar fompt man burcb 
Xalmifd), ein £eutfcheő SDorff, (alba eő herrliche $ifch tton Forellen, 
onnb bergleicbett, f>at) auff ^ermanftatt. SMeroeii aber gebauter 
2Beg fo gefährlich, alfo ift rathfamer, fiĉ  roiber §uru<f 51t begeben, 
ober, roer jefct befagte örtíjer 31t befidjtigeu nicht begehrt, gleich 
non SBeiffenburg aufe auff ^ermanftatt juraifett.

@0 ift aber |ferműnftűtt, ©jeben ober Cibinium, bie oor= 
nembfte, gröfte, tmnb fchönfte onber ben fiebett £eutf<heu, roie 
auch allen ©tätten beő öanbeő ©iebenbi’trgen, fo in einer ebne 
oon ben Sergen onnb Sßälbertt abgefonbert erbaut, mit ftarefeu 
•äftauren, So Uro er cf ett, ^aftepen, SBaffergräben, £f)ürib unttb 
bergleidhett, beoeftigt, mit 3 eughäufertt, ©efchüfc, ottttb Munition 
rooloerfehett, mit oielen ipfü|en, beidben, onnb SBeihern ombgeben: 
iitroeitbig aber mit frönen ©ebäroen, Srüntien, onnb luftigen 
burcbflieffenben Sauléin gejieret ift: ^ergegen ift Der Sufft ba 
ongefuttb, onnb gibt eő oiel ©ontracte Seuth- ©ie ift mit 
SEeutfcfjen befest, bie roeber Sttgarn noch SBaladfeit ba in baö 
B̂ürgerrecht einfommett laffen. 3 m inttern Satl) fizeti jroöíff 
ß̂erfoneit, onnb im etiffern 100 . roelche alle, roantt fie ju bett 

. êiligen SBeihenadhten, neroe Sichter roehlett, gefütterte îichfene, 
ober SBölfene Sngrifclje ©chattben, ober Söcfe, antragen müffett. 
Sttttb ift ba neben bem ©tattSichter, onttb Surgermeifter, auch 
ein $önigőSicbter. ©0 toerbett Ipeher ftreitige fachen, fo fünften nicht 
erörtert roerben fönnen, oottben anbern £eutfchen ©tätten, alő SJtiln- 
badf, ?̂ro§, ©ronftat, Sfteboefch, ©cfiefiburg, onnb Ŝ Öfenti, ober Seefen, 
hieher gebracht. ©0 famblet man auch aühiebie SCeutfche £anb©teuer. 
bie folgenbö oott bar burcb ben ifönigőSichter, onnb Surgermeifter nach 
SBeiffettburg geführt roirb. ©aö SBappett biefer ©tatt fein jroep gegen 
einattber ftehenbe bloffe ©chroerter. 3)aö ©etraib, onttb aüerlep effettbe 
©peife ift ba roolfeil: fo ift auch ber 2Beitt, obrooltt er ba nicht gebattet 
roirb, nicht teroer, aber fal<hid)t. êrrlicheö Söaffer hat man ba, roie 
auch üor ber ©tatt beit §lufj ©ibitt, fo in bie 2llt rinnet, 
ülntto 1590. hat ber ©iebenbürgifche gürft etliche Italiener ba @itt=
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fommen, onb fie mit äBoß, onnb attbern nothroenbigen fachen oerfehen 
taffen, bie ba fjerrtidjes SCudh gumadhen angefangen ijaben. ©in meil 
oberhalb ligt ©alhburg alba es auch fd̂ öne ©altibergroercf ât.

Son ^ermanftat fornpt man auff
©arfab, onb bafeibft ober bas Sßaffer Stlt, burdh bas 2itt 

Sänbel auff
$ercg, fo beebe Seutfdlje SDörffer, onnb oon bar gen Foggaras, 

fo ein ©chlojs mit SBaffergräben ftarcf beoeftigt, raetĉ eö ein 
fdfjöne &errfcbaft oon groffen ©infommen ift, am SBaffer Aluta. 
ober 2ttt, gelegen, fo bas gröfte SBaffer in (Siebenbürgen, bas 
auf) ben ©ebürgen, fo bie Iftolbau, onb bas gäcfettanbe |^ ê ,en> 
entfpringet, onnb groifchen Severin onb Nicopoli in bie Xt)onau 
fä(t. groifchen biefem 2tltflu§, onb ben Söaladhifchen i>o£)en Sergen, 
xaifjt man bife gen

©arfant), ein SDeutfcheS SDorff, auffer meinem fid̂  ber 
geibner, ober ©ronftetter 2Balb anfahet, onb 3. ftarcfer meil, 
als bif) gen gäben mehret, tiefer SBalb ift oon herrlichen frönen, 
hohen, bieten Suchen onb Stieben, onb ift faft ber gan£e 2Beg 
burdh ben Sßalb mit gelegten Säumen, gleich einer Srucfen 
gemalt, roeiln bes SettenS halber fonfteu obel fortgufommen roere. 
gm mitten beffelben ^ats einfd)lechtes äBirthshaufj, ^erberg ©infibel 
genant. ©S halten bie ©ronftätter ftäts etlidhe Trabanten barinn, 
bamit man fidher raifen fönne. Stufferhalb bes SBalbeS tigt

geiben, ein groffes onb reiches 'üteutfehes SDorff, groifchen 
meldhem, item SJtergenburg, onb ben glujs Stlt, bas 3̂urbSänblein 
allenthalben mit bügeln onb Sergen, gleidh einer ©rone ombgeben 
tigt, raie bann beffen £>aupt©tatt ©ronftatt genant roirb. Snb 
in biefem SurhÖänblein ligen herrbi<i)e £eutf<he ©örffer, barunber 
fonberlidh fftofenatt ift, alba audh ein oeftes ©dhlofj, auff einer 
groffen höhe, fampt ber ©taufen, ober Seftung 5Cer§, ober £erg= 
bnrg, gen ©ronftatt gehörig: bep melier ©laufen ber Sab in bie 
SBaladhep ift, onnb fan ohne ©rlaubnup ber ©ronftätter bafelbften 
niemants burd).

@S ift aber gebachte ©ronftatt, Corona ober Stephanopolis. 
onb auff Sngrifdh Brasso, ein gar luftiges ©tättlein, mit SJtauren, 
Söaffergräben onb £fmrnen gitnblidh ftarcf ombfangen. gnroenbig 
hat es feine fteinerne Raufer, groffe Kirchen, onnb ein gute ©chul, 
onnb gu foldher ein ftatlid̂  Sibliothec, (fo Völlig Matthias Corvinus 
geftifftet, onb in oieten Sücfjern fein ânbfd̂ rifft gufehen ift) 
audh gutes SBaffer. 2Birb oon lauter Seutfdhen bewohnt, bie bodh 
auch bie Sngrifdh onb SBaladfifche ©praadh rebeit fönneu. ©S ift 
biefe ©tatt, wie bie anbere SEcutfche ©tätte in Siebenbürgen, ber 
Stugfpurgifdjen Confession gugethau. gft roolfeil ba gu gehren, 
hat aber feinen SBeinroadhs. Stau macht ba Stucf), onb iitfonberheit 
bie fchönfte Sngrifdhe Sßeiber ©tiffel oon roten ©armofinSeber.
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©leicb an ber (Statt gegen Sluffgang ift ein mächtig ô§er 33erg, 
auff weldjes Spifcen ein alt ©emäurwerd ©egen Übergang bat 
es brep groffe $orftätt, fo gröffer als bie Statt felber, onber 
benen bie eine faft non tauter Sßalacben bewohnt wirb, bie auch 
ihr aignes îrdtjtein, onnb Pfaffen Sproifdher Religion ba&en- 
2luff bem 23erg gegen 9Jiitnad)t ligen jwep 2Bad)tbäufer. SSmb bie 
Statt b̂ t f<f)öne ©arten, onb etlidbe £eicb, onnb in ber Statt 
rinnen fleine Sädjlein, roetcbe alle SBocben gefcbwelt, onb bie 
©affen bamit gefäubert toerben. 3Son binnen fan man in 10. 
tagen nach (Sonftantinopel fommen. 33on t y k x  nach

■SJterenburg, fo ein oeftes Schloff ben (Sronftättern gehörig, 
an ber 2llt gelegen. 3Son bannen gen

SdjeSbitrg, ober Segeswar, welches audj eine ber 7. i£eutfdhen 
Statt, fampt einem auff einer höbe ligenben Schloff, fo ber Statt 
Ofen, onnb felbigem Sdbloff gleiten folle. 23nber ber Statt 
fleuffet bie groffe Slochel, an welchem Sßaffer, onb beffer abwerts 
gegen Mittag

9Jlegies, ober 2Jiebwefdb liget, fo auch eine ber fteben Seutfdjen 
Stätte, jtoar nicht grob, aber jimblid) feft, onnb ent langweiliger 
ortb, bern Anwohner §elbs onb Sßeinbaw ha&en, Töterool ber 
SBein nicht gar gefunb ift. 2iH£)ie fompt man ober bie groffe 
Kochel ju ber kleinen, an welcher ber

■ift. ôchelburg ligt, fo oon üTeutfchen onnb Ungarn bewohnet 
wirb. ®iefe beebe SBaffer entfpringen omb bas 3öefel2anb, onnb 
bas 9Jiolbauifdhe ©ebürg: fein aber trübe onnb onfXättge SBaffer, 
fo nabent SBeiffenburg in bie 3Jiarofdh fallen. 93nb jwifdhen biefen 
jwepen SSaffern, auch etwas bariiber, onnb omb Söerthalm, ift bas 
Söeinlanb, fo anbere ortb mit SBein, ob er wol falcbicht ift, 
oerfibet, baher fo oiel ©ontracte Seuth in Siebenbürgen fein, fo 
oon ber Colica fei)r geplagt werben.

'gerners gen Sieumarcft, ober W asarhell: onnb oon bannen 
obers Söaffer SUiarofdh gen

SJJofett, ober Bistricia, welches ein fchöne Statt onter ben 
fieben Seutfdhen Stätten, mit aiiauren, 5LE)ürnen, onnb 2Baffer= 
gräben wol beoeftigt, onnb mit feinen Käufern, einer frönen Kirchen, 
onnb anbern ©ebäwen gimblidj gelieret. ®ie n̂roô ner rebeit ba 
onter allen Stätten am beften i£eutfdf). Sie tonnen auch faft alle 
SSngarifch onb SBalachifch: onnb fleußt bas SBaffer Bistricz, neben 
fonft einem Sädplein, barburch. 33on bannen fan man auff Viwarein 
fdhönes Schloff, jtern auff Bania, ober Sßngrifch -Jteuftättel jufommen, 
atba ber seit bie gröfte Sergwercf biefes Sanbes fein füllen, fo je(3t auch 
ju Siebenbürgen gehört. $Bon binnen mag man auff Maromarus, onnb 
gen ^ust, fo ein Schloff auff einem hoben Reifen, onnb alfo ferners 
burdh Ungarn wiber ins £eutfcblanb raifen.



IX.

A  touristika és a hegyi-egyesü letek  közgazdasági
h aszn a . 1

Beck Siegfriedtol.

N é m e t b ő l  f o r d í t o t t a :  G. J.

Az ember czélja: saját és mások hasznára élni a 
társadalomban; az állam czélja: lakosainak egymás közt a 
lehetőleg legjobb megélhetési módot biztosítani. A „megél
hetésihez mívelt népek között több kívántatik, mint csupán 
a testi szükségletek kielégítése. Minél nagyobb jólétnek 
örvend a lakosság, annál magasabb fokra emelkedhetik erkölcsi 
állapota, valamint adóképessége, hadiereje stb. Ugyanezt 
bizonyítja más részről a régibb időkben pusztító betegségek 
és éhségek, a romboló hadjáratok s több effélék erkölcsrontó 
hatása.

Tekintettel életmódjukra és szokásaikra különféle 
osztályokba csoportosadnak az állampolgárok. Neveltetésüknek 
és esetleges helyzetűknek megfelelően alacsonyabb vagy 
magasabb igényeket támasztanak szükségleteik teljesítése iránt. 
Magasabb iskolai képzettség, a családban és a társadalomban 
elsajátított finomabb társalgási modor oly szellemi élvezetekre 
ösztönöznek, melyeket a műveletlen szívesen nélkülöz. 
A magasabb körökben nagyon kifejlődve találjuk a finomabb 
érzéket a művészetek, színészet, szépirodalom stb. irán t; 
míg a középosztályban a művészi ü g y e s s é g  túlnyomó, 
minek következtében a különféle egyéni képességekhez mérten 
különféle életpályák és életszükségletek fejlődnek ki.

Mivel különösen a középosztályból kevesen vannak azon 
helyzetben, hogy saját erejükből és költségükön szerezhetnék 
meg a kívánt élvezeteket, az emberek társulási ösztönüknél 
fogva e g y e s ü l e t e k e t  alakítanak, hogy azok révén tagjaikat 
közös eszközökkel juttassák a kívánt előnyökhez.

1 E lő a d á s , t a r t a t o t t  B o r o s z ló b a n  1 8 8 7 . d e c z . 1 5 -k é n  a M . K . E. 
„ S z i lé z ia “ o s z tá ly á n a k  k ö z g y ű lé s é n .
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A lakosság elszaporodása az államban az egyesnek 
megnehezíti keresetét s azt szükségképen nagyobb megeről
tetésre készti. Minél nagyobb a megerőltetés, annál nagyobb 
az üdülés szüksége, vagy pedig az üdülés híján az egyed 
erejének kimerülése. Hogy a munkás, akár szellemi, akár 
más téren, a szükséges üdülés élvezetében részesülhessen, mi 
az erők bizonyos fokú megújulását eredményezi, ahhoz sok 
esetben több kivántatik, mint a mindennapi rövid munkaszűnet: 
e czélra szolgál a szokottnál kivételesen hosszabb tartózkodás 
a munkától, sőt, a mi még jobban megfelel, ezzel egyidejűleg 
a munka helyétől való távolmaradás, illetőleg a helycsere 
vagyis az u t a z á s .

Ha azt kérdi valaki, hogy régi időkben miért nem 
nyilvánúlt ezen utazási vágy, arra első sorban azzal felelünk., 
hogy akkorában nem létezett a lakosság mostani elszaporodása 
által bekövetkezett túlerőltetése az egyénnek, csak félszázad 
előtt is még mily kényelmes volt az üzletek menete! —: 
továbbá az üdülőhelyek szűkölködtek mai kényelmük nélkül, 
végre az azelőtti békeállapotok bizonytalansága, összekötve a 
közlekedési nehézségekkel, nem volt arra alkalmas, hogy az 
embereket utazásra ösztönözze. Ha tehát az üdülő utazások 
az utolsó évtizedekben nagy mérveket öltöttek és ha a fürdői 
gyógykúrákat leszámítva, az, mi azelőtt fényűzés volt, most 
részint szükségletté, részint divattá vált: annak oka az 
üdülés nagyobb szükségességében, az utazás megkönnyebbí
tésében, időt és költséget tekintve is tökéletesbített közlekedési 
eszközökben (vasútak) rejlik. Ezen könnyebb eltávozhatás a 
létért való mindennapi küzdelem színhelyétől nagyban meg
könnyíti az üdülés h e l y é n e k  megválasztását is. Mire kínálná 
a teremtő különféle szebbnél-szebb s nagyszerű alakzataival 
minden érző szivet megörvendeztető hegységeit, vidám 
patakjaival, tiszta levegőjével, gyógyerőt lehelő erdei illatával, 
alakokban és színekben gazdag mosolygó tájakra való kilátásával, 
ha a munkában kimerült emberek erejök s megrendült 
egészségük helyreállítására igénybe nem vennék azokat! ?

E czélra első sorban alkalmasak a hegyes vidékek. Itt 
szemünk, mellünk és tagjaink egészen más módon vétetnek 
igénybe, mint különben az egész éven át; s ezen a mindennapi 
életmódtól annyira eltérő tevékenység némelyeknél testi meg
erőltetéssel jár ugyan, de üdvös hatása edző voltában rejlik, 
ha csak túlzásba nem esünk.

A hegység azonban, csak azért, mert h e g y s é g, még 
egymagában nem volna képes üdülést eszközölni. Ősállapotában 
a zordon táj meredek hegyeivel, telve sziklatömegekkeí és 
mélv hasadékokkal, melyek csak nagy megerőltetéssel közelít-
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hetők meg és sok helyen a gyakorlatlan hegymászóra nézve 
veszélyesek is, s a hol menedékhelyek nem nyújtanak oltalmat 
a beálló zivatarok ellen, csak a kalandos emberekre gyakorol
hatna vonzó erőt s úgy, mint a nyers tápanyag, emészthetetlen 
volna, miért is hozzáférhetővé kell azt tenni.

Arra, hogy idegenek számára az eltévedés s kisebb-nagyobb 
testi sérülések elkerülése végett sajátjából útakat, hidakat 
építsen, épületeket emeljen és más költséges berendezéseket 
eszközöljön, nem látja magát mindig indíttatva a hegyterületek 
birtokosa. Ő megelégszik azzal, ha csekély, leginkább csak 
építő- s tűzi fából álló szállítmányát népesebb vidékekre 
vitetheti, mi télen a hópályán épen olyan könnyen eszkö
zölhető, mint a rendes műutakon. Hogy tehát a zordonabb 
hegyvidékek az állampolgárok számára élvezhetőkké váljanak, 
hegyi egyesületek alakúltak, melyek a befolyó tagsági díjakat 
útakra, menedékházakra, útjelzőkre stb. fordítják; ha ezek 
felállítását a földbirtokosok nem ellenzik.

Azonkívül ezen egyesületek törekvése oda is irányúi, 
hogy az illető földbirtokosok maguk is efféle közlekedési 
eszközöket létesítsenek, mely törekvésüket gyakran kedvező 
siker koronázza.

Másod sorban az á l t a l á n o s  k ö z l e k e d é s n e k  is 
előnyére válnak az említett vidékeken alakúit egyesületek; a 
vendéglőkben előforduló hiányos állapotoknak pedig oktatás, 
szükség esetén figyelmeztetés által eszközölt elhárításával a 
közönségnek hasznára vannak. Továbbá útmutatók, nyugvó
helyek alkalmazása, megbízható útbaigazítások, a bérkocsisok 
és kalauzok ügyének javítása és ellenőrzése által előmozdítják 
az utazási biztonságot; nagyban hozzájárúlnak a kalauzkönyvek 
és térképek tökéletesbitéséhez.

A touristika ezen előnyök következtében a természettu
dományok terén eszközölt kutatásokkal válik hasznossá, mert 
sok tudós az ezelőtt fel nem keresett helyeken értékes ásványtani, 
növénytani és állattani felfedezéseket tehet.

A félreeső hegyvidéknek korlátolt s többnyire babonás 
lakosaira a művelt touristák és nyaraló vendégek oktató s 
felvilágosító beszédei igen előnyösen hatnak. Nem csekély 
az az anyagi haszon sem, mely az idegenek nagyobb kiadásaiból 
származik s a lakosság bevételeit megszaporítja. Ámbár 
látszólag csak a vendégfogadósok húznak anyagi előnyt, de 
ezek a látogatottság mértékéhez képest nagyobb megrendelé
seket tehetnek s így másokat is foglalkoztatnak. Ezenkívül a 
föld- és iparterményei is értékesíthetők az idegeneknél, míg 
másfelől sok munkanélküli férfi visszatartatik a vadorzástól,
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mert mint hegyi kalauzok sokkal jövedelmezőbb keresetet 
találnak.

A vendégforgalom ideje a hegyvidékekre nézve a gazdag- 
aratás ideje, melynek a lakosok már az év kezdetétől fogva 
örülnek. S az aratás mezejének ezen talaját a hegyi egyesü
letek művelik meg, mi által egyszersmind az illető hely 
adóképességét is fokozzák. A hegyi útak előállítása vagy 
kijavítása által azonkívül sok olyan ember (családfentartó) 
élete s egészsége is biztosíttatik, kiket üzleti ügyeik vezetnek 
a hegyi lakók közé, a nélkül, hogy a hegymászásban örömöt 
találnának vagy egyesületi díjakat fizetnének.

Már több évvel ezelőtt a kormányok is elismerték- ezen 
egyesületek áldásos tevékenységét még pedig azáltal, hogy az 
osztrák tartománygyűlés az alpesi egyesületet évi pénzössze
gekkel segélyezte (mire az egyesületnek most már nincs 
szüksége), * úgyszintén a Kárpát-egyesület is nevezetes kegy
adományokban részesült az uralkodó-ház részéről.

Sőt maga az állam  is, mely tisztviselőinek szünidőt, 
illetőleg üdülési szabadságot engedélyez, nyer azoknak fokozott 
munkakedve s nem ritkán a helyettesítési költségek megtaka
rítása által, eltekintve a betegségek állal beállott szolgálati 
zavaroktól. A közjóiét is gyarapszik, ha az adófizető üzlet
embernek alkalma van, a mindennapi kenyérért való küzdelemtől 
időnként jól kipihennie magát, miáltal talán visszatérő vagy 
tartós betegségnek, munkaképtelenségnek, sőt elszegényese- 
désnek is elejét veheti.

Nem áll, hogy az utazás és a kirándulások megkönnyebbítése 
miatt az anyagi jólét k á r t  s z e n v e d n e  s az állampolgár 
fölösleges kiadásokra csábíttatnék. Hisz azokat, kik takarékos
kodni nem tudnak, de pazarláshoz vannak szokva, nem a 
touristák sorában kell keresnünk, hanem inkább azok társa
ságában, kik a bor, leány és a kártyának rabjai.

A hegyi egyesületek azon czél elérésére irányzott 
törekvésük mellett, h o g y  a h e g y v i d é k e k  l á t o g a 
t ó i n a k  az  o t t a n i  i d ő z é s t  é s  a k i r á n d u l á s o k a t  
m e g k ö n n y í t s é k  é s  k e l l e m e s s é  t e g y é k ,  a 
lakosság jóllétét is előmozdítják, így tehát az állam czéljait 
elősegítik és joggal számíthatnak a közigazgatási közegek 
elismerésére. Ebből magyarázható a közlekedési közegek 
előzékenysége, a kik czélszerű menetrendek és kedvezményes 
menetjegyek által az utazást lehetőleg megkönnyítik, mi a 
folytonos visszahatás erejénél fogva ismét csak az állampénz
tárnak válik javára.

Végre el nem mulaszthatjuk, hogy ez alkalommal elismerést 
ne szavazzunk azon földbirtokosoknak is, kik saját előnyüket
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az utazó közönség kívánalmaihoz szabva, természeti szépségekben 
gazdag birtokuk beutazhatását, ép úgy mint útak és menedék
házak építését, útmutatók felállítását megengedik. Biztosíthatjuk 
őket, hogy birtokuknak ez legkevésbbé sincs olyan hátrányára, 
mint némelyek azt hinni szeretnék; sőt inkább nagyobb 
védelem alatt áll, már azon okból is, mert pajkosságra. 
vadságra s a büntető törvények áthágására hajlandó személyek 
a touristák alig számba vehető töredékét képezik; s azok is. 
kik ilynemű áthágásra hajlandók volnának, a tisztességtudó 
nagyszámú touristák által vétségük kivitelében akadályoztatnak, 
illetőleg zavartatnak; azonkívül az ily módon látogatott 
vidékeken e gonosztevők sokkal inkább ki vannak téve a 
felfedezésnek. (A hegyi egyesületek különben nagyban elő
mozdítják a gonosztevők kikutatását és megbüntetését is az 
által, hogy a megbízható feljelentőknek magas pénzjutalmakat 
tűznek ki). Az előzékeny földbirtokosok már ilyképen is 
részesülnek jelentékeny előnyben, hogy az egyesület jó útain 
magok is jobban j á r h a t n a k ;  sőt gazdaságuk még akkor 
is csak nyerhet, ha a tourista kedvéért ők maguk építettek 
új útakat, mert azokat használva, igásmarháikat és szekereiket 
kevésbbé rongálják. Azonkívül az ilyen földbirtokosok nagyobb 
tiszteletben állanak a lakosság előtt, mely a maga részéről 
örömest fog mindent elkövetni a károk megakadályozására.

Úgy hiszem, hogy a touristika s a hegyi egyesületek 
haszna a népre s az államra a mondottakból eléggé kiviláglik.



X.

Mátravidék.
— Iianák Kolostól. —

Sokban nyújt kiválót szép országunk, egy vidéke 
vadregényes, másik délibábos, de alig van több olyan, mint 
a Mátravidék.

A délibábos alföldtől a regényes felföldet választja el a 
Mátra. Éjszak felé nem találunk sík földet a határig, dél 
felé nem hegyet oly távolban. A felföldi alföldinek tartja, 
az alföldi felföldinek a mátravidéki embert, de mindegyik 
f ö l d i n e k ,  mert hát derék nép lakja e vidéket.

De vonzó is. Talán az ország legjobb földje a Mátra
vidék alföldi oldala, az itt valamikor elterült s a Vaskapunál 
letakarodott édes tenger helyén, a Mátráról évezredeken át 
lehordott humus adja az aczélos piros búzát, termi az illatos 
dohányt, (immár nem nekünk), a híres dinnyét és minden 
növényt, gyümölcsöt, mit a haza áldott földe csak termel; a 
Mátra keblében van arany, ezüst, réz, ólom, festék és fekete 
gyémánt, sőt még p e t r ó l e u m  is (Recsk.). A domoszlói 
vasbányákról mi már nem tudunk, de beszélnek róla az 
árpádkori (1296.) királylevelek. Vannak ásványvizeink s 
terem hozzá bor is, — a mátraalji egyes nyúlványokon terem 
a zamatos égő tüzű visontai, vagy inkább termett; rövid 
pár év s vége, elpusztítja a „bogár“.

Hogy a visontai bort említem fel, nem azért történik, 
mintha csak ott teremne jó bor, de e néven ismert a mátrai 
jó bor. Egy múlt századból való előkelő ismerősöm úgy 
magyarázta ezt el pár évvel előbb nekem, hogy annak idején, 
a „régi jó időkben“ (a múlt század vége felé) gróf Haller 
Ferencz lovas generális volt a vidék ura. Visonta, Saár, 
Márkáz, Domoszló, Nána évi 10,000 akó bort adtak dézsmá- 
ban. Haller főpinczéjét Visontán tartotta, tán azért, mert 
legközelebb volt az országúihoz, (mi akkor Hatvan, Vámos- 
Györk, Nagy-út, Kompoltnak ment), innen vitték el a 
kereskedők mindenfelé a legtíizesebb borokat, mind visontaiként.
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Nem tagadom, hogy a visontai hegyek egy része adja a 
legjobb bort s a többinek nincs meg azon specialitása az a 
sajátos fűszeríz, de itt a boldog időkben sem termett 
huszadrésze az országban elfogyasztott visontainak. Az egész 
Mátraalj, Zagyvavölgy kiváló tüzes borokat termel. A borok 
közűi fehérben a saári, apczi, patai, pásztói, vörösben a 
visontain felül a domoszlói, tarjáni hiresűlt el, ámbár minden 
hegy délkelettől-délnyugatig feküdvén, nincs egyetlen termőhely, 
hol a legtökéletesebb hegyi bor ne volna beszerezhető. 
A borkereskedelmi középpont Gyöngyös, melynek legtöbb 
szőlője van s kiváló vörös borai teremnek. Innen vonatszámra 
vitték két éve is Bordeauxba a bort (hogy aztán üvegekben 
hozzák vissza). Talán nem is a vörösön kellett volna 
kezdenem, de hát ez adja az animót!

A Mátra a Zagyva s Tárná, e két tősgyökeres „honi“, a 
Mátrában eredő folyó közt terül el a geológusok szerint s 
kétségtelen, hogy e két folyó közt képez egy osztatlan 
egészet. Mátrának mondjuk még a Tárnán túli hegységet, 
sőt némelyek az ős Egedet, az egri bikavér anyját is csatolják 
egész a várhegyig, de hát Szabó József hírneves geológusunk 
erősen tiltakozik az ellen, hogy a Tárnán túl terjeszkedjünk, 
mert „egyike legszebb hegycsoportjainknak, a Mátra“ trachitból 
áll (andesit, zöldkőtrachit és rhyolit, kitűnő tűzkövekkel 
Oroszin, Patán, Szurdok-Püspökiben), míg a Bükk juramész- 
ből áll főként.

Azonban ily terjedelemben is elég szép ő, s ha nincsenek 
égbenyúló bérczei, ha legmagasabb csúcsa a Kékes, (az is 
nem csúcs, de lankás lejtőjű hegytető) c s a k  1007 méter, 
felér ez e v i d é k e n ,  hol a helységek 160—200 m. magas
ban feküsznek, annyit, mint a Gerlachfalvi-csúcs környezetében. 
Mert hisz 0  a legmagasabb messze földön, mit megközelít a 
G a l l y a  (Sólymos) 965 m., S a s k ő (Márkáz) 899 m. 
T ó t h e g y e s  (Tarjány) 812 m., M u z s l a  803 m., K i s k ő  
(Saár) 796 m., Hajnácskő (Saár) 631 m., H a v a s  (Pata) 
598 m., Ágasvár 787 m. Mily magasságok ezek nemde V 
Hiszen Új-Tátrafüred 988 m. magasban fekszik !

De ennek daczára azt mondja Szabó József lelkesülten 
(miután geológiai tekintetből agyon dicsérte): „Mintegy trónt 
képez a Mátra, melynek magaslatáról széttekintve, látjuk 
éjszakról a hullámos másodrangú hegycsoportot s délről a 
magyarhoni nagy medencze lapályát.“

Úgy van. Nem a Kékesről, de a Mátra központi 
részének bármely alacsony nyúlványáról a tornyokat tizenként 
lehet megolvasni, a 486 m. magas Saárhegyről már ritka 
kilátást élvezünk s a Kékesről vagy a Gallya-tetőről a legza



124 HANÁK KOLOS.

vartalanabb kilátás nyílik a Hortobágyon, alföldön át s csak 
a távcső (tán közelítő ?) jóságától s erejétől függ látókörünk 
határa dél, délkelet és délnyugat felé, — s a budai, nagyvá
radi, temesvári, sőt éjszaknak is a gömöri hegyek által csak 
helylyel közzel gátolva, a határkárpátok adják a határt.

A mellett nincs veszedelem, nincs voltaképi mászás, 
séta az egész.

Talán épen ez a baja, mert hát a veszély csábít!
Tengerszeme is van: a Szt.-Anna-tó (349 5 m.) Saár 

fölött s a baktai (300 m.). Igaz, hogy a regényes idők 
múlta óta ezek is alábbhagynak, vízi tündéreik, ungjaik úgy 
látszik elhúzódtak a tengerbe . . . .

A Mátra hossza 55 km., szélessége 25—30 km.
Maga a Mátra, mint fent emlitém, vulkanikus eredetű 

trachit. A saári Hajnácskő alatt kétségtelen nyomai vannak 
a kráternek, a solymosi Kishegy, tarjányi Tóthegyes és több 
csúcs jellege alig hagy kétséget természetük felül. Szerencse, 
hogy kiégett keblük hő tüze. Néha megrázkódnak azért, 
megrengetik a földet s ilyenkor íjjedve gondolunk a ki nem 
zárt s az embernél is pusztító „haladott korbani tűzre.“

A középponti Mátra központi része a déli oldalon Bene, 
Párád a másik oldalon éjszak felé.

Azt mondják Benéről, hogy valaha a saári benediktinu- 
soké volt, s hogy róluk, mások, hogy Solymosy Benenigh 
XIV. századbeli e vidéki földesúr után nevezték el.

Én azt hiszem, hogy bárkik voltak urai, midőn azok 
lettek, megelégedve néztek szét s mondták, hogy „bene“. 
Mert hát Bene szép hely csakugyan. A Mátra legmagasabb 
részei által félkörben magszakítás nélkül védve éjszak, 
nyugat és kelet felől, csak dél felé nyílt s pompás kilátást 
enged. Gyöngyöshöz közel, (6 km. jó út), ennél 190 méterrel 
(350 m.) magasabban. Levegője már hegyi, de nem éles. 
kiválóan kellemes. Orvosoktól hallottam, de tapasztalás után 
is mondhatom, hogy az idegbetegek, mellbetegek Bene s a 
déli Mátra enyhe, hegyi levegőjét kiválóan jól tűrik s hogy a 
lég és kitűnő víz hatása kivált az idegbetegeknél feltűnő.

Igaz, Bene hajdani dicsősége romjain ringó bölcsőjében 
pihen még.

Egykor híres mulatóhely s dúsgazdag molnárok lakóhelye 
volt. A Benepatakon tuczatszámra vannak malmok s voltak 
kallók. A Benepatak soha ki nem apad (a Gyökeres, a 
Háromforrás, Jávoros és még nehány dúsan táplálja), azért a 
messze alföldről jártak ide őrölni s a sok jó malom mellett 
is heteket töltöttek el, míg rájok került a sor. Volt malom, 
melynek évi bére 5—6 ezer forintra rúgott, melynek faragott
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kő vízvezetéke épannyi ezerbe került. Ma ö r ö k á r a  5—6 
s z á z  forint! Dicsőségük füstbe ment a gőzzel. A kallóké 
is s Veresmart gazdag, iparos népe ma elszegényedve árulja 
szerény pokróczait és süt kenyeret Gyöngyösnek az onnan 
vitt lisztből.

De Benét ugyan az a víz, mi egyszer már gazdaggá 
tette, van hivatva újra kiemelni. Híres forrás a Hármas forrás, 
történetét ismeri az egész ország, mert hisz ez S z t - L á s z l ó  
forrása! (Timon Facies Hungar. 108.) Midőn a nagy király 
a kunokkal hadakozott, kik Fügéd, Visznek vidékén táboroztak, 
nagy volt a szárazság, kiapadtak kutak, patakok. A szt. király 
a Mátra alatt Bene vidékén táborozván (történeti tény), serege 
ellankadt a szomjúságtól s szétszóródni készült. Ekkor pár 
meghitt vezérével felvonúlt a Kallók völgyén s már-már a 
vízválasztó gerinczére ért, de víz nem volt sehol. Ájtatos 
ima után a szt. király átszelleműlten kiálta fel: A Magyarok 
Istene nem hagyhat el bennünket s kardjával több helyen a 
törmelékes hegyoldalba szúrt, minek nyomán azonnal kristály- 
tiszta források bugyogtak fel s alkotván a Benepatakot, a 
sereget bőségesen ellátták ivóvízzel. E patak a hagyomány 
szerint csak addig folyt, míg a magyar sereg táborozott s a 
magyar sereggel együtt haladt egész a kun tábor közeiéig, de 
aztán Visznek környékén elnyelte a föld. A szomjúságtól 
elernyedett kunokat aztán szétverte a magyar sereg. Hogy 
a győzelem megtörtént, történeti tény. Hogy a Benepatak 
soha ki nem szárad s nyáron Visznek környékéig fut, ott 
nyoma vész, az ma is tény. Ez a Hármas-forrás története, 
miből a legnagyobbat Szt. László forrásának fogja keresztelni 
befoglalásakor a Mátraosztály. A Hármas-forrás vidéke oly 
bő vízben, hogy nehány kapavágásra mindenütt előcsillámlik 
a víz. Általán a Mátra, ha nem nagyon dús is vízben, minden 
részében szolgál kitűnő forrásvízzel.

A Kárpát-egyesület Mátra osztálya, mely mintegy a 
földből nőve s egyszerre izmosán hatodfélszáz tagjával 
kényelmessé, keresetté fogja tenni a Mátrát, már foglalt 
sikerültén a Kallók völgye tövén egy forrást, a Gyökerest. 
Ennek üde, kristály vize nyáron, télen egyaránt 9° C., bősége 
24 óra alatt bőven 250 hl. A Szt. László-forrás talán húsz
szor ily bő.

Benét, melyet a természet is kirándulási központnak 
alkotott, honnan a legélvezetesebb könnyű kirándulások tehetők 
a hegyek közé, a hegyen át Paládra (a Mátraosztály kényel
mes új útján 12—18 km a Cseviczéig) a tulajdonos Gyöngyös 
város is gondviselése alá vette s a Mátraosztály indítványára 
egy megfelelő vendéglő építését határozván el, az minden
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valószínűség szerint már a nyáron átadatik a forgalomnak s 
idegen is talál, mit joggal kivánhat pénzéért: kényelmet. 
Mert minden egyéb van bőven a természettől és — Szt. 
László kegyéből.

Nem kivételes véletlen, de egészen természetszerű, hogy 
a Mátravidék, az alföld és felföld találkozó pontja, folytonos 
történeti események színhelye volt. Nincs falu a Mátra 
tövében, melynek várromja vagy várnyoma ne volna. De épen 
a „történeti események“ színhelyének története szokott a 
legnagyobb homályba burkolva lenni.

A folytonos hadviselet megszüntet, elsimít minden 
nyomot.

Kőkorszakbeli emlék nincs, bár a kőtől néhol alig lehet 
menni; tán épen azért. A réteges trachitot oly szépen kicsi
szolja az idő, a görgés, hogy ezrével foghatnék rá a 
kőkorszakbeli primitiv házi eszközök nevét. Nem vehetjük 
ilyennek a lyukas kerek köveket (kézi gabona-őrlők), milyeneket 
sokat találni a Tarmán s Hajnácskőn, mert hisz ilyet a 
későbbi korban is használtak. Vaskori vas alig van; megette 
a rozsda. De hogy volt, bizonyítják azon ezüstleletek, miket 
vaskorszakbelieknek szoktak tartani. Réz, bronz van bőven.

A homályos emlékek szerint trák- és szláv népek, 
Kr. e. a 2-ik században pedig góthok tanyáztak e vidéken. 
Jöttek a hunnok, utánok különféle népek, kivált a gepidák. 
Nyomukban az avarok. Ezek nyomait látjuk még ma is a 
róluk nevezett avargyürűkben, milyen a saári Középső-hegyen, 
a solymosi Kishegyen máig látható.

Hát a Csörszárok, mi a Tiszától Ároktőtől Árokszálláson 
túl 115 km. hosszúságban terjed el, határárok volt-e, s a 
rómaiaké-e, mint némelyek mondják, vagy csakugyan Curzan 
(Csörsz), a hétvezér egyike: Köndnek fia ásatta-e? Hát kicsit 
lejebb szintén a Duna-Tisza közt más, két kisebb hasonló, 
mi lehetett? Ki tudja, nem a Tisza-Dunát összekapcsoló 
csatorna akart-e lenni, nem egy egészséges gondolkozású 
hatalmas úr félbemaradt nemzetgazdasági mívét látjuk-e 
benne?

Ki tudná azt?
Elmúltak az avarok is, emlékeikkel együtt.
Hanem Árpád apánktól kezdve biztos nyomot lelünk.
Egyértelmüleg mondják a történetirók, hogy Árpád a 

Mátraaljat a Kiownál hozzá csatlakozott kún-palócz had 7 
vezére egyikének Edömérnek (Edumen), az Aba nemzetség 
alapítójának, adta. Hogy úgy ő, mint utódai és népei jól 
érezték magukat e vidéken, megtelepedtek, erre nem csak
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kitartó, derék palóczaink az élő példák, de a históriai nevek 
is. Edömér utóda Pota vezér várat emelt s Gyöngyös-Pata 
máig is virágzó hely. Utóda Aha Sámuel már nem elégedett 
meg a Mátraaljlyal, király is lett, messze kalandozott, de 
végre még is visszakerült halála után a Mátraaljra, Saárra. 
s ha nem volt elég nagy neki a Mátra, alatta a síkság, végre 
is meg kellett elégednie egy fülkével a benediktinusok részére 
általa alapított saári monostor pinczéjében (?). Hogy ma pincze. 
talán olyan, milyen kevés van országban elágazó u t c z á i v a l  
(úgy hivják), az bizonyos. De hogy mi volt valaha, ki 
tudná azt.

Ipolyi régészünk azt mondja erről: „Máig a hagyomány 
itt egy pinczévé (!) alakított barlang-üreget tart Aba király 
sírjának. S ez nyilván arra utalhat, hogy itt is hasonló 
románkorszaki altemplom nyomait keressük, minő például a 
tihanyi, hol Aba Sámuel utódja I. András király nyugszik. 
E mellett figyelmeztet még a benedekieknek hazánkban úgy, 
mint külföldön ismeretes régi szikla-épitményeire, minők az 
említett tihanyi altemplom mellett a szikla-czellák és kápolnák 
és a szkalkai, úgynevezett de Rupibus apátság régi templo 
mának egyes sziklarészletei Trencsénben, valamint Franczia- 
országban a fondgaumbi e nemű sajátszerü első korszaki 
érdekes építkezések, melyeket már másutt is érintettem. 
A tüzetesebb vizsgálatnak úgy hiszszük sikerülni fog még 
kimutatni, hogy ily érdekes kezdetleges emlék lappang itt is 
keresztyénségünk első korából a saári monostor végső 
maradványában, miután talán a felette állott s azon kor 
szokása szerint még valószínűleg fából alkotott monostornak 
régen minden nyoma elenyészhetett.“

A monostor nem volt fából, legalább később nem, mert 
óriás térségen találhatni faragott-kő alapokat s a ledűlt falak 
faragott-kő maradványait. Lehet, hogy altemplom s temetkezési 
hely volt, de én a mostani pinczében Aba Sámuel fülkéjén s 
egy más, még kétesebb üregen kivűl nem találtam temetkezési 
hely nyomát. Nem lehetetlen azonban, hogy a voltaképi 
temetkezési ágak el vannak falazva, rejtve, mert alig képzelhető 
oly barbarizmus, hogy pincze-létesítés czéljából az összes 
fülkék megsemmisíttettek volna s a sziklafal simára vágatott 
volna, a milyen ma mindenütt. De ez esetben szélesebbnek 
is kellene lennie, mint milyen most.

Most pincze s három tulajdonos kezében van, elfalazva. 
5 bejárattal a 4 égtáj felől. Az Aba Sámuel 8 láb hosszú. 
4 láb széles, nyitott üres sírürege fölé gr. Haller Sámuel, 
akkori tulajdonos, aranynyal kivert betüjii vörösmárványtáblát 
állított következő ehronogrammos felirattal, mi nem kevesebb.



128 HANÁK KOLOS.

mint 9-szer adja (minden két sorban) a felállítás évét 
1773-et, s a 3—4 sor Aba halálozási évét 1044-et:

haC In CaV erna f V I t DeposI tV s 
saM V e L aba ,

reX  hV ngarI ae 111. qV In potIV s IM p IY s , 
regnI  V astator ,

ID oL oL atrI a et Cr VD e L I tate 
faedatVs reX  .

po pV L arIbV s CaesY s aD t I bI sC V M . 
obstV pesC Ite 

L Y rID as r erVM V IC e s . 
eX  regI o MaYsoLeo 
V ID ete C e L L arI a .

Y bI  Mortís C rY enta spoL I a 
I bI  hI L arI a tV rgentD o L I a .

I nD e  r Vbet baCC hV s .
V InVM sárI ense faL erno 

I nD e rY bet M e L IY s . 
n V nC bI be faC rVbeas . 

r Y D ere protraX I t generL I s 
L J ber B : saM V e L haL L er .

Ez magyarúl talán így hangzik:
„Ezen üregben nyugodott A b a  Sámuel,- 3-ik magyar 

király, vagy inkább zsarnok, ország-pusztító, minden gonosz- 
szál és kegyetlenséggel teljes király, ki népe által a Tiszánál 
megöletett. Bámuljatok a dolgok furcsa fordulatán, a királyi 
sírboltból lett boros pincze fölött! Hol a halál véres zsákmánya 
pihent, ott a kedvet adó hordók domborodnak. Ezért pirul 
Bacchus, ezért pirosabb a saári bor a falernuminál. Most 
igyál, hogy kipirulj! Romjaiból kiemelte báró Haller Sámuel 
lovassági tábornok.“

Hát biz ez furcsa s egészen ki sem érdemelt sírirat, 
de hát szegény Aba Sámuel, kit népe eleinte úgy szeretett s 
nem is ők, de a főurak ölték meg, nem fog ellene protestálni. 
Most emléke barométerül szolgál s ha homályosodik, nedvesedik 
a kő, megesküsznek a saáriak, hogy eső lesz.
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A magyarok letelepedésével sorba épültek a várak, és 
keresztény-hitre térésük után a zárdák, de természetesen 
többnyire a síkság felőli oldalon. Részint félig, részint egészen 
romban vannak már a leghíresebb egri, siroki, nánai, szt. 
marii, domoszlói (Oroszlányv.) markazi, benei, solymosi, 
(Dezső-Nyesett- és Galyavár) világosi, patai, hatvani, pásztói, 
hasznosi. Ágas-, Ovár, Ivanázsvár stb. köröskörftl a Mátrán 
s ma már csakva touristák, no meg a kincsásók keresik fel, 
kutatva a kádaranyat, vékagyémántot. Különösen az Ágasvár 
és markazi vár „keresett.“ Hej más idők voltak, midőn még 
Kompolthi Gizáért, az utóbbi vár fiatal árvalány úrnőjéért 
vívtak itt a lovagok, midőn egy hegedős nemes ifjú hat 
versenytársat legyőzött s a czélnál lett véletlenül ő is áldozat.

Hát mikor Ágasvár urának Ratoldnak (kinek nemzet
ségéből származtak a Pásztbóyak) tündérszép leányát Gindát 
ismeretlenben elrabolta egy cseh vitéz, a leány öngyilkos 
lett, az elkeseredett apa meg az elfogott vitézzel s magával 
levegőbe repíté a várat s a katasztrófa után sült ki, hogy az 
ismeretlen ifjú nemes az eredetileg cseh Ratoldnak vérrokkona 
s előkelő ember volt. Milyeii • szép pár lehettek volna? s 
milyen szép beszélyt lehetne belőle. í rn i!

Mi más idők. mi regényesek,! A mennyi vár, annyi 
rege, annyi románcz ! V/J.G '

A várakkal versenyeitek , 'a* többnyire Edömér és Aba 
utódai vagyis Csobánkák,^ Kompoffhyak, Nánaiak által ala
pított és bírt erődített kolo'stárök. A leghíresebb saári 
benedikt. monostor, mi állítólag a nánai várral alagúttal volt 
összekötve, a veresmarthi paulinus zárda, a benei, solymosi 
(szt. sír őrei), pásztói (czisterczi), mi már 1190-ben állott s 
később is az egyházmegye ékességének neveztetett, a hatvani, 
a híres vámos-györki, kompolthi.

Minden múlandó. Vidékünket földrajzi fekvésénél fogva 
(az ország közepén, az alföld szélén) lakta minden nép ; — 
Atillától kezdve, ki udvarát sok történetiró szerint a közel 
Kerekudvaron tartotta, vidékünk látott a mohácsi vészig 
majd minden fejedelmet, királyt, mint azt okmányok igazolják ; 
de épen ezen helyzeténél fogva részesült minden hadviselés 
szerencséjében ; alig tért magához egyikből, már a másik 
hadjárat alapjából forgatta fel. Nem csoda, ha a regényes 
fekvésű Gyöngyös is, mely oly szabadalmakkal bírt Róbert 
Károly-tól, mint Buda, elárvúlt a mohácsi vész utáni időkben 
s ismét földes uraság és pedig szokatlanúl a földes urak 
egész légiója hatalma alá került, mi alól csak e század közepén 
váltá ki magát, vagy is csinált rá ma is fizetetten adósságot 
s ma is csak kis város 16,000 lakossal, daczára, hogy egy

Káip. Egyesül. Évk. XV. 9
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nagy és gazdag vidék középpontja s alig van régisége, ha csak 
a fereneziek szép templomát nem számoljuk oda, mi 1400 
körül épült s hol Bottyán, Rákóezy vezére, piheni örök álmait; 
— nem csoda, ha Visonta. Pata, Vámos-Györk, h í r e s  
városok, ma szerény nagy községek, bár a lélekszámot tekintve 
Pata 3000. Saár 2000 lakosával külföldön ma is nagyon el
mennének város-számba,

A Mátra vidék mai lakói kevés kivétellel tiszta magyarok; 
az éjszaki oldalon letelepedett kún-palóczok utódai; derék 
palóczaink legjobban megőrizték faji s miután szójárásuk 
elüt a miénktől, mondhatjuk talán, hogy nyelvi sajátságaikat 
is s a jó hegyi levegő mellett, tréfásan, de nem minden 
keserűség nélkül panaszkodnak sovány földjeik mellett (Madách 
Eszkimójaként), hogy köztük a nagy e g észség  p u s z t í t !

Az innenső oldalon Oroszi, Sólymos, kivált Tarjány, 
részben Pata is szintén sajátos, részben palóczos, részben 
attól is elütő dialektussal beszélnek.

A Mátra keleti szélén Márkáz, Domoszló, Szt. Mari, 
Nána tótközségek, de mar mind jól beszélnek magyarúl. Egy 
lengyel ismerősöm, ki magyarországi tót vidéken lakik, figye
lemmel kisérvén tót beszédöket azt mondja, hogy az nem 
tiszta tót, de inkább rontott lengyel, sőt ez is keverve különös 
kelet-oroszországi szójárással. Ki tudja, hány nemzetiség 
vére s nyelve van ott összekeverve !

Ma már az avargyürű helyett vasgyürü veszi körül a 
hegyeket, minek főpontjai Hatvan, Kis-Terenne, Kaál-Kápolna 
s a Mátra minden oldaláról kényelemmel megközelíthető; 
faunája pedig, miből nevezetesebbek a vaddisznó, farkas, borz, 
róka, vadmacska, a szarvas, őz, ijedve rezzen fel a gőzsíp 
füttyére s húzódik a még létező mindig kisebb rengetegbe.

Mert ha pusztítottak valahol, azt tevék itt az utolsó 30 évben!
De befejezem leirásom. Csonka volna azonban, ha a 

Mátra fürdőiről nem Írnék valamit. Köztük legnevezetesebb 
az ismert P á rá d , unikum égvényes-kénes cseviczéjével (cseh 
vize ?) s kitűnő gyógyhatású vasgáliczos-timsós fürdőjével a 
Mátra közepén, a főgerincz éjszaki oldalán. E fürdő bámu
latos hatású: idült gyomorbaj, bélhurut, lépdag, vérszegénység, 
görvély, kiválóan női bajokban, csonttörrés, ficzamok követ
kezményeinél s átalán és kitünően minden gyengeségnél.

A jelenlegi tulajdonos gróf Károlyi Gyula, kinek Párád 
kedvencz tartózkodási helye s ki igen szép kastélyt s a 
cseviczei rengetegben nagy szabású gyönyörű vadászkastélyt 
emeltetett, mint örömmel értesülünk, fenn fogja tartani, sőt 
emelni Párádnak régi hírét, miben nagyon segélni fogja 
P á r á d  — a vasúti állomás.
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A parádi timsós iker-testvére a gyöngyösi timsós-vasas 
gyógyfürdő, ugyanazon bajokban, ugyanúgy áldva annyi 
gyógyúlt által. A város mellett, egy csinos völgyben fekszik, 
oly közel, hogy a város minden kényelme felhasználható. 
Mert hogy a parádi kényelme feltalálható volna a fürdőben, 
azt nem mondom, bár az utóbbi években új lakó-épület 
emelése s átalakítások folytán, parkírozás stb. által sokkal 
kellemesebbé s kényelmesebbé lett e hely s a város közelsége 
oly ritka kedvező körülmény ezer tekintetben, (részben fölös
legessé tevén a fürdőben szállást is.) hogy nincs semmi ok 
a kételkedésére, miként neves fürdő és keresett hely lesz 
nem sokára. A tulajdonos özv. báró Jeszenák Jánosné szül. 
gróf Forgách Aloyzia nem idegen a kor kívánságaitól s ha 
bár fürdő és közönség egymástól várják a közelítő, első lépést 
a modern fürdőléthez, minden valószínűség szerint sikerülni 
fog egy harmadiknak, a Kárpát-egyesület Mátra-osztályának 
megfelezni a távolságot s összehozni őket.

Annál kívánatosabb ez, mert a vasas-tímsós gyógyvíz 
oly összetételében s így oly hatásában mint Párádon és 
Gyöngyösön, a balneológia szerint széles Magyarországon nem 
fordúl elő.

A két fürdő közti Gyöngyös-parádi kocsi út, mely, mint 
kuriózumot felemlítem, a vármegye által 1788-ban, épen száz 
éve rendeltetett el h a la d  ék t a l a n  ú 1 kiépíttetni . . . .  az 
utolsó évek alatt oly tekintélyesen haladt, hogy pár év alatti 
kiépítése egész alaposan remélhető.

A harmadik fürdő az egri, nem is szorosan vett mátrai 
fürdő, mert túl van az Eger folyón s így benn a Bükk régió
jában ; de hát pár lépés nem határoz s a Mátravidék Egert, 
székvárosát joggal vindikálhatja magaénak !

Az egri gyógyfürdőket hővízök teszi nevezetessé, mik a 
források különfélesége szerint 20—o2°C. melegek; rendkívül 
bővek, úgy hogy a három főforrás több mint 200,000 hl. 
vizet ad naponta: egyik meg épen artézi kút; ez leghide
gebb. Van kényelmes melegvízuszoda is. A hővíz, melyet 
sokan a gasteinivel hasonlítanak össze, (de hiányzik kőzetlenül 
a keret s a gyönyörű vízesés, no még — Vilmos császár) 
idült máj, lépdag. aranyér, gyomorbajok, sőt gümőkórnál 
kiváló hatást tesz.

S most zárom soraimat szíves olvasó, óhajtván, hogy 
minderről saját szemeiddel győződjél meg és segíts felkutatni, 
ismertté tenni a Mátrát, mi valóságos terra incognita még és 
rendkívül hálás tér a touristának. búvárkodónak minden 
irányban.

9



XI.
Az alsó-tátrafüredi lapos vidék nyári flórája.

Dr. Czahó Kálmántól.

Alsó-Tátrafüredről a fürdő-évad alatt tett rövid kirán
dulásaim közben nem egy növényt találtam itt, melyek e 
tájékról még nem ismeretesek. De másként is elég érdekes 
és változatos már a fürdő legközelebbi környékén is a flóra ; 
azért talán nem egészen fölösleges munkát végzek, midőn 
tisztelt barátomnak, a szerkesztőbizottság elnökének, adott 
Ígéretemhez képest, a környék edényes növényeit, termő
helyeik megemlítésével, az ide ránduló flóristák tájékoztatására 
az Évkönyvben felsorolom.

A fürdő környékét fenyves erdők s ezek tisztásai, itt-ott 
szárazabb, de legnagyobbrészt vizenyős, sőtsüppedős, ingoványos 
rétek. kissebb-nagyo.bb patakok, átjárhatatlan pocsolyás láp, 
kiszáradt gyeptőzeg, kopár, kavicsos lejtők, parlagok és 
szántóföldek képezik. Legszegényebb a sűrű erdők vegeta- 
tiója; igen változatos a szántóföldeké, kivált a mesgyéké; 
de legérdekesebb az idegen botanikusra nézve, kétségen kivűl, 
a lápos, ingoványos helyek növényzete.

Az ingoványos helyek, a pár év óta erélyesen folytatott 
lecsapolás következtében, a fürdő körűi mindinkább fogynak, 
s velők együtt pusztulnak természetesen a lápra nézve jellemző 
növények is. Azonban nagyobb kiterjedésű ingoványos lápot 
kaphatunk még mindig az országút két oldalán, az erdőség 
kezdete előtt, a fürdők útjelzői és a kereszt körűi, továbbá 
az Új-Leszna mögötti hegylejtőn a fürdő átellenében, kivált
képen pedig Űj-Leszna mögött a Rothbach teknős völgyében, 
valamint e patak fölött két oldalt elterülő réteken és a túl 
rajta, O-Leszna felé fekvő erdő tisztásain. Ez az utóbbi hely 
a fürdőtől, egyenes út hiányában, körülbelül fél órányira 
esik ugyan, mindazáltal hozzá vettem a területhez, mivel 
nehány jellemző lápi növény (pl. Cár ex paucifiora, Cár ex 
Uniósa, Pedicularis Sceptrum Carolimim, Trientalis Europaea, 
Comarum palustre s esetleg a S c h e r f e l  által itt talált 
Scheuckzeria palustris) miatt, melyek közelebb épen nem,
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vagy igen gyéren fordulnak elő, a meglátogatásra nagyon 
érdemes.

A fürdő mögött elvonuló völgyben fut le az új-lesznai 
pa tak ; ehhez itt, az erdős lejtőn, a talaj süppedékes, posványos 
volta miatt, a tájékkal nem ismerős embernek lemenni nem 
tanácsos; csakis lentebb, a „Fájd“ előtt elvonuló új-lesznai 
szekér-útról, a kavicsgödrön s az e mellett leszaladó pata
kocskán nehány lépéssel túl, a két erdőrész közt lenyúló 
gyepes lejtőn — s innentől kezdve a faluig bárhol — lehet 
a völgybe bátran lemenni. Egyebütt, példáúl a tekézőtől, az 
istállóktól és a gr. Migazzi-féle villától keresztben a tátrafüredi 
országút felé, vagy akár ezzel párhuzamosan, mindenütt 
ellépdelhetünk baj nélkül a süppedős gyep- vagy mohszőnye
gen ; szintúgy az országút melletti kereszt és útjelzők tájékán, 
az Új-Leszna mögötti ingoványos lejtőkön s a Rothbach 
környékén és erdeiben is, csakhogy lábunk alatt olykor 
minden lépés után felbuggyan a víz.

A 1 á p tudvalevőleg bizonyos mocsári növények össze
torlódásából támad olyan posványos talajon, melynek vize 
valami okból állandóan ott marad. Ha ennek a növény
halmaznak évenkénti gyarapodása nagyobb, mint a mennyi 
belőle tökéletesen elkorhadhatna, a fölösleget pedig az ember 
vagy a természet nem távolítja e l : az ilyen, többé vagy 
kevésbbé tökéletlenül korhadt növényi részek tömege a lassú 
■és hiányos oxydálódás következtében az elszenesedés egy 
nemén megy keresztül s tőzeg vagyis turfa alakjában marad 
vissza. így a posványos lápból tőzeges láp válik, melyen azután, 
mint számukra előkészített talajon, másféle növények is 
megtelepednek. A tökéletes elkorhadást, tehát a televény- 
képződést, gátolja a levegőtől, voltaképen ennek oxygénjétől 
való elzáródás, melynek főfaktora lápos helyen természetesen 
a növényi részeket betakaró vízréteg. De az alacsony 
hömérsék, a növényekben foglalt gyanta, viasz s más effélék 
is útjában állnak a gyors és tökéletes oxydálásnak. A kész 
turfa, ha kiszárad, mint túlnyomókig növényi származék, éghető 
anyag és tüzelésre, mint tudjuk, igen jól használható. Művelésre 
való talajnak azonban, az ásványi alkotó részek csekély 
mennyisége miatt, nem alkalmas. A lápból, (a gazdák nyelvén 
úgynevezett savanyú televényből) ha a vizet idejekorán 
levezetjük, még jó rét válhatik ; de az elszenesedett turfát a 
levegő utólagos hozzájuttatásával nem változtathatjuk át töbhé 
igazi humussá.

A láj) vízrétege különféle okokból panghat ott húzamosan. 
Leggyakrabban marad ott az összegyűlt víz a miatt, mert az 
altalaj olyan természetű, hogy a vizet nem ereszti át, példáúl
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agyag vagy valami tömör sziklatömeg. Tátrafüred környékén, 
mint tudjuk, az altalaj gránit, melyből ki-kibukkan a kárpáti 
homokkő, de inkább csak lentebb, a községek és a szepesi 
fennsík felé. Egyébiránt lehetséges, hogy még a diluviális 
korszak eseményei vetették itt meg a lápképződés alapját, 
De meggátolhatja a víz lefolyását a talajnak teknős, vájulatos 
formája s vastag növényi takarója i s ; elpárolgását akadályozzák 
a felszínét sűrűn elborító növények, különösen tőzegmohok 
(Sphagnum-ok), valamint a kevés és gyenge napfény; táplálja 
pedig a víz mennyiségét a sok hóvíz, esőzés, harmat, köd. 
Ezen körülmények folytán még a már egyszer kiszáradt és- 
begyepesedett föld is újra elláposodhatik. Tátrafüred vidékén 
kevés a meleg nyári hónap, kevés a verőfény, sőt a sűrű 
erdőkbe néhol jóformán be sem hatolhat a nap ; sok az eső, 
nyári köd, harmat, hó; s a lápos területeket sok helyütt 
sűrűn borítják a tőzegmohok, sások és más növények. Ezen 
körülményeknek tulajdonítható, hogy néhol, példáúl a fürdőház 
mögött vagy az ezzel átellenben fekvő hegyoldal ugyancsak 
meredek lejtőjén egész váratlanúl vízbe süpped a láb a 
tömött gyepszőnyegen keresztül. Ez a víz itt a vastag 
gyeptakaró nélkül azonnal lerohanna az új-lesznai patakba. 
A talaj felszíne is sok helyt teknős alakuláséi; leglapályosabb 
a Rothbach völgyében.

A lápnak, illetőleg tőzeges lápnak megvannak a saját 
jellemző növényei, melyek a különféle vidékeken természetesen 
különbözők. Tátrafüred vidékén legjellemzőbb, ha nem is 
mindig leggyakoribb növényei az ilyen területeknek a 
Sphagnum acutifolium Ehrh., Sphagnum rubellum Wils. (Sph. 
acutifolium var. tenellum Schimp.), Sphagnum cymbifolium Ehrh., 
Sphagnum Girgensolmii Russ. és var. roseum Limpr., Nardus 
stricta L., Glyceria jluitans R. Br., Alopecurus geniculatus L., 
Cár ex dioica L., Carex Davalliana Sm., Cár ex paucijlora 
Lightf., Carex leporina L., Carex canescens L., Carex echinata 
Murr. (C. stelluíata GoodJ, Carex turfosa Fr., Carex vulgáris 
Fr. (C. Goodenowii Gay.), Carex Buxbaumii Whlnb., Carex 
umbrosa Hőst. (C. polyrrhiza Wallr.), Carex Jlava L., Carex 
ampullacea Good., Blysmus compressus Panz. ( Scirpus compr. 
Pers.) Eriophorum vaginatum L., Eriophorum angustifolium 
Rth., Juncus alpinus Vili. (J. fuscoater Schreb.), Juncus lam- 
pocarpus Ehrh., Juncus conglomeratus L., Juncus ejfusus L , 
AInus glutinosa Gártn., Salix pentandra L., Salix aurita L., 
Salix cinerea L., Salix repens L., Trientalis Europaea L., 
Pinguicula vulgáris L., Utricularia minor L., Veronica scutel- 
lata L., Pedicularis silvatica L., Pedicularis palustris L,, 
Pedicularis Sceptrum Carolinum L., Menyanthes trifoliata L.r
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Callunci vulgáris Salisb., Vaccinium Myrtillus L., Oxycoccus 
palustris Pers. ( Vaccinium Oxycoccus L.), Valeriána simplici- 
fo lia  Kabath., Galium palustre L., Galium uligonosum L., 
Peucedanum palustre Mch. (Thysselinumpal. Hoffm.), Epilobium 
palustre L., Epilobium obscurum Schreb. (E . virgatum. Fr.), 
Comarum palustre L., Spiraea Ulmaria L.. Drosera rotundi- 

fo lia  L., Viola palustris L., Caltha laeta Seb. Ny in. Ky., 
Ranunculus Flammula L. Ezek azonban nem mindnyájan 
igazi lápképzők; nagy részük csupán ú. n. tőzeglakó növény, 
vagyis csak utólag telepszik le a többiek által előkészített 
talajon, mindazáltal elhalt részeikkel ezek is hozzájárulnak a 
turfa tömegének képződéséhez. A lápképzésben legnagyobb 
szerepök van a mohoknak, különösen a Spbagnum-oknak, 
melyeket a Carex-e k, Eriophorum-ok, Nardus, Juncus-ok, 
Calluna, Vaccinium-ok, szóval olyan növények követnek és 
munkájokban támogatnak, a melyek hosszan elnyúló taraczkos 
tőkéjükkel, összekuszált gyökérrostjaikkal, szétterülő s egy
másba fonódott ágaikkal vagy sűrűn álló leveleikkel betakarják 
a talajt s ezáltal a nap sugarainak behatolását és a víz 
elpárolgását akadályozzák.

Érdekes, hogy a tőzeges helyeken milyen gyengén 
vannak a Papilionaceák képviselve. Ez a talaj szervetlen 
alkotó részeinek, jelesül pedig a mésznek hiányos mennyi
ségéből magyarázható. A vizenyős tőzegen egyedül a Trifolium 
spadiceum L. fordúl közűlök elő, ez is elég gyéren s inkább 
csak a szárazabb zsombékok s dombos kiemelkedések körűi. 
A jobb, pázsítfiives réteken, kavicsos helyeken, parlagokon 
és szántóföldeken, habár nem sok genushoz tartozó Papili- 
onacea. de annyi mégis van, hogy a különbség nagyon 
szembeszökő.

És most áttárek a fürdő környékén talált növények 
felsorolására. 1

I. D ico ty led o n eae .
A) D ia ly p e ta la e .

I. R anunculaeeae Juss.
1. Atragene alpina L. Erdőszéleken, bokrok közt, az 

ágakra tekergődzve. Legbővebben Új-Leszna mögött, a Roth- 
bach felé, a mesgyék bokraiban.

1 Enumeratióm, mint a fentpbbiekből is kitetszik, csakis a fürdő 
legközelebbi környékére szorítkozik. Az egész szepesi Tátra edényes 
flórájáról S c h e r f e l  Aur é l - nak  ezen Évkönyv 1879—80-ki évfolyamai
ban közölt kitűnő munkája kellő tájékozást nyújt. Az általa azóta talált 
Salix Lapponum L., Eriophorum alpinum L , Carex limosa L. és Carex 
rupestris All. termőhelyét Sch .  A. úr a felkai Tátra-Műzeum-egyletnek 
1884-ről kiadott „Jelentésiében közölte.
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2. R a n u n c u l u s  p o l y a n t h e m u s  L Gyepeken, erdőkben. Új- 
Leszna felé bokrokban. Nem gyakori.

3. R. repens L. Minden nedvesebb helyen.
4. R. acer L. Réteken, gyepes helyeken mindenütt. — Var. 

parvulus (C\3líyv.) Sovány gyepeken, legeiőkön. Kisded növényke, 
széles, kurta szelvényű, gyakran csak hármasán osztott alsó 
levelekkel, melyeknek karélyai s fogai szintén rövidek és 
szélesek. (Cf. R e i c h e n b a c h  i c. III. fig. 4606.)

5. R. auricomws L. Réteken, bokrok és fák alatt.
6. R. Flammula L. Igen közönséges minden nedvesebb 

helyen, árkokban, réteken és erdőkben.
7. Trollius Europaeus L. Réteken, Új-Leszna felé, az 

évad idején itt már csak gyümölcsben.
8. Coliba laeta Sch. Nym. Ky. Vizenyős helyeken, pa

takok mentén elég gyakori. Érett tüszőinek csőre 3 mm.-nyíre 
is megnő.

9. Delphinium Consolida L. Vetésekben.
II. Crueiferae Juss.

10. Raplumus Raphanistrvm L. Vetések közt bőven.
11. Turriűs glabra L. Mesgyéken Új-Leszna felé.
12. Arabis hirsuta Scop. Új-Leszna mögött mesgyéken.
13. Nasturtium silvestre R. Br. A Rothbach partján.
14. Cardamine pratensis L. (Cf. K ér ne r :  Schedae ad 

fi. exs. Austro-Hung. III. p. 73.) Vizenyős réteken, siippedős 
lápokon. Az évad alatt már csak sarjú hajtásai virágzanak.

15. Erysimum cheiranthoides L. Kapált földön (burgonya 
közt) az új-lesznai patak mellékén gyakori. Nagy, bokros 
példányok a „Zerge“ mögött.

16. Sinapis arvensis L. Vetésekben igen alkalmatlan gyom.
17. aS. alba L. A Rothbach fölött vetésben kevés.
18. Camelina foeti.da Fr. (C. dentata Pers.) A len közt 

igen gyakori. (A fennsíkon, pl. Poprád körűi, már a C. macro- 
carpa IVierzb. helyettesíti.)

19. Thlaspi arvense L. Vetésben és ugaron. Nem gyakori.
20. Copsella bursa pastoris Mch. A fürdő körűi van 

elég; egyebütt ritkább.
21. Neslia paniculata Desv. Vetésekben igen közönséges.

III. Cistaceae D. C.
22. Helianthemum vulgare Gártn. var. obseururn (Pers.) 

Száraz, kavicsos mesgyéken, utak szélein.
IV. Violaceae D. C.

23. Viola s'dvatica Fr. ( V. silvestris Lám. p. p.) Erdőkben, 
őleg erdei útak szélein, az évad idején már elvirítva.
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24. V. canina L. Erdőkben, gyepeken igen gyakori. — 
Var. montana (L.) főleg mesgyéken. — Var. ericetorum (Schrad.) 
sovány helyeken, kiszáradt turfán. — Var. jlavicornis (Sm.) az 
előbbivel, különösen turfás gödrökben.

25. V. palustris L. Ingoványos lápon, rendesen Sphagnum 
közt, vizenyős árkok partjain, igen gyakori.

26. V. arvensis Murr. Szántóföldeken mindenfelé.
Y. Droseraceae D. C.

27. Drosera rotundJfólia L. Tőzeges lápon Sphagnum közt 
mindenütt. Ismeretes rovarevő növény.

28. Parnassia palustris L. Az új-lesznai patak mellett 
egy posványbán.

TI. Polygalaceae Juss.
29. Polygala vulgáris L. Gyepeken igen közönséges s e 

vidéken mindig kék virágú.
30. P. oxyptera líelib. Erdei turfás gyepeken a fürdő 

körűi ; mind fehér virágú.
YII. Silenaceae Lirnll.

31. Agrostemma Gitliago L. Vetésekben.
32. Lychnis flos cneuli L. Réteken, nedves helyeken kö

zönséges, s még szeptemberben is virít.
33. Viscaria vulgáris Röhl. ( Lychnis Viscaria L.) Mes

gyéken, útak szélein, feltűnő gazdag, tömött virágzattal és 
sötét karmin piros virágokkal.

34. Melandryum silvestre Röhl. (Lychnis diurna Sibth.) 
Az új-tátrafüredi patak' partján.

35. Melandryum praténse Röhl. (Lychnis vespertina Sibth.) 
Vetésekben, gyepeken a fürdő mellett.

36. Silene nutans L. Űtszéleken, mesgyéken, bokrokban 
Új-Leszna mögött.

37. Dianthus Cárthusianorum L. Termetesebb és több 
virágú mint a tőalak, s a szirom eresze majdnem felényivel 
kisebb a nyakánál. (An D Carth. b. major Schur í  Yerliandl. 
d. Naturforsch. Vereins in Brünn, XV. [1876] p. 127.)

VIII. Alsinaceae D. C.
38. Cerastium arvense L. A tátrafüredi gyepeken.
39. C. vulgatum L. (C triviale Lk.) Mindenütt igen 

közönséges, többnyire mint var. hirsutum Neilr.
40. Stellaria nemorum L. Erdei patakocskák szélein a 

Cseppkő-barlang útja mentén, a szepes-szombati csőszlak fölött.
41. S. média Cyr. Mindenfelé gyakori.
42. S. graminea L. Réteken, erdei gyepeken, árokpar

tokon közönséges.
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43. S .  u l i g i n o s a  Murr. Nedves árkokban s egyéb vizenyős 
helyeken.

44. M o e h r i n g i a  t r i n e r v i a  Clairv. Nedves erdőkben a 
Cseppkő-barlang útján, a szepes-szombati csőszház közelében.

45. Arenaria serpylUfolia L. Szántóföldeken mindenütt.
46. S a g i n a  p r o c u m b e n s  L. A fürdő körül nedves homokos 

helyeken igen bőven.
47. S p e r g u l a  a r v e n s i s  L. Vetésekben, parlagokon igen 

közönséges.
48. S p e r g u i a r i a  r u b r a  Pers. ( L e p i g o n u m  r u b r u m  Wahlb.) 

A fürdő körül elég gyakori.

IX. Linaceae D. C.
49. L i n u v n  u s i t a t i s s i m u m  L. Termesztik s gyakran más 

vetés közé is kerül.
50. L .  c a t h a r t i c u m  L. Réteken, szántóföldeken mindenütt.

X. Tiliaceae Juss.
51. Tilia platyphyllos Scop. és
52. T. ulmifolia Scop. A fürdő előtt ültetve.

XI. Hypericaceae D. C.
53. Hypericum quadrangulumL. Erdei gyepeken, mesgyéken.
54. H .  p e r f o r a t u m  L. Réteken az új-lesznai patak 'mellett.

XII. Aceraceae D. C.
55. Acer Pseudo-Platanus L. A Rothbach környékén, de 

ritka. Fentebb a Haramia-kő és Tarajka felé bővebben.
56. A. platanoides L. és
57. A. Negundo L. Ültetve a fürdő előtt.

XIII. Gferaniaceae D. C.
58. Geránium paiustre L. A tekézőn túl a láp bokraiban, 

patakok mellett és nedvesebb mesgyék bozótjaiban.
59. G. pratense L. A tátrafüredi vendéglő előtt.
60. G. dissectum L. Kapált földön (burgonya közt) s itt- 

ott parlagon is.
61. Erodium cicutarium L’ Hér. Szántóföldeken, parlagokon.

XIV. Balsaininaceac A. Ricli.
62. Impatiens noli tangeve L. A Rothbach partján s erdei 

patakocskák mentén a szepes-szombati csőszház fölött.
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XY. Oxalidaceae D. C.
63. Oxalis AcetoseUa L. Erdőkben mindenütt.
64. 0 .  stricta L. A „Sas" előtt egy virágágyban.

XYI. Rhamnaceae R. Br.
65. Rhcimnus Frangula L. Erdőszéleken, mesgyék 

cserjéi közt.
66. R. cathartica L. A Rothbach fölötti lejtőkön.

XVII. Papilionaeeae L.
67. Genista tinctoria'L. Mesgyéken, erdők és útak szélein.
68. Cytisus Ratisbonensis Schálf. ( C. biflorus Auct. non 

L’Hér. Conf. K e r n e r :  Scliedae ad t i .  exs. Anstro-Hung. 
III. p. 8.) Erdőszéleken, mesgyéken, az útszélek bozótjaiban.

69. Anthgllis Vulneraria L. Űj-Leszna mögött a fürdővel 
átelleni hegyen, az útak gyepes szegélyein.

7U. Medicago falcata  L. Az előbbivel s száraz kavicsos 
helyeken a Rothbach felé is.

71. M .  lupulina L. var. Wüldenoiuii (Bönngh.) Réteken 
az új-lesznai patak mellett.

72. Melilotus albus Desr. Az Uj-Leszna mögötti lejtőn 
ritka. Bővebben csak Szalók felé.

73. Trifolium médium L. Ütszéleken, mesgyéken.
74. T. pratense L. Vetik és vadon is gyakori a jobb 

réteken.
75. T. arvense L. Vetésekben, ngarföldön.
76. T. montanum L. Füves mesgyéken, de kivált a 

szárazabb réteken bőven.
77. T. hybridum L. Igen gyakori. Az útak mentén és 

mesgyéken olykor egész karminpiros virágú.
78. T. repens L. Réteken, gyepes helyeken, útszéleken 

mindenfelé.
79 T. spadiceum L. Vizenyős tőzeges réteken Új-Leszna 

felé gyéren, a Rothbach felé több.
80. T. agrarium L. (T. aureum Roll.) Szárazabb réteken, 

mesgyéken, ugarokon, erdőszéleken.
81. T. procumbens var. május Koch. (T. campestre Schreb.) 

Vetésekben, parlagokon, kopár kavicsos lejtőkön gyakori.
82. T. minus Sm. (  T .  jiliforme Auct. non L. sp.) A fürdő 

körüli gyepeken.
83. Lotus corniculatus L. Szárazabb réteken, útszéleken, 

mesgyéken.
84. Coronűla varia L. Száraz kavicsos hegyoldalokon, 

parlagokon, mesgyéken.
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85. Pisum arvense L. Vetésekben.
8 6 . Lathyrus silvester L. Erdei réteken a Rotlibach felé. 

(S c h e r f e 1.)
87. Lathyrus tuberosus L. Vetésekben Új-Leszna s még 

bővebben Szalók felé.
8 8 . L. pratensis L. Réteken, bokrokban, az új-lesznai 

patak mentén.
89. Vicia Cracca L. var. Kitaibeliana Rclib. exs. (var. an~ 

gustissima Neilr.) Kövérebb réteken, mesgyéken gyakori.
90. V. villosa Rotb. A Rothbach fölött vetésben ritka.
91. V .  sativa L. Termesztik, de elvadulva is előfordúl 

vetésekben.
92. V. segetalis Thuill. Szántóföldeken nem ritka.
93. Ervum hirsutum L. Vetésekben elég gyakori, de a 

fürdő körűi is előfordúl.
94. E. tetraspermum L. Mint az előbbi.

XVIII. Amygdalaceae Juss
95. Prunus Padus L. Mesgyéken. cserjés helyeken.
96. P. spinosa L. Mesgyéken.

XIX. Rosaceae Juss.
97. Spiraea ulmifolia Seop. A fürdő körül ültetve.
98. S .  salicifolia L. Mint az előbbi.
99. S .  Aruncus L. Új-Leszna mögött a Rothbach előtti 

meredek lejtőn, a szekérút mellett.
100. S .  Plmaria L. Patakok mentén, vizenyős helyeken 

mindenütt.
101. Rubus idaeus L. Erdőkben, mesgyéken közönséges.
102. R. caesius L. Mesgyéken. ugarokon Új-Leszna felé.
103. R. saxatilis L. Mesgyéken. erdőkben, a tátrafüredi 

sétaútak mentén is.
104. Fragaria vesca L. Erdőkben igen közönséges.
105. F. collina Ehrh. Száraz mesgyéken.
106. Comarum palustre L. Tőzeges lápon a Rothbach fölötti 

erdőben igen bőven, de már a fürdő közelében is van gyéren 
a gr. Migazzi-féle villa alatt lefutó patakocska partján, a 
szekérút mellett.

Iü7. Potentilla anserína L Gyepeken, parlagokon, 
vetésekben.

108. P. argentea L. Száraz, kavicsos lejtőkön, útfeleken, 
mesgyéken, a P. dissecta Wallr. alakjában is, de van P. tenuiloba 
Jord. vagy legalább ehhez igen közel álló alak is.

109. P. Wiemanniana Gíinth. Schumm. (P. Güntheri
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Pohl.) Az előbbivel, különösen az új-lesznai patak fölötti 
hegyen, a szekérút mellett.

110. P. aurea L. Gyepeken a fürdő körűi is; fentebb 
és a Rothbach felé bővebben. Ezen a tájon az évad idején 
már rendszerint elvirítva.

111. P. rubens Cr. (P . opaca Auct. non L.) Mesgyéken, 
erdőszéleken, bokrok közt, főleg Új-Leszna mögött.

112. P. T o r m e n t i . U a  Scop. Mindenütt igen közönséges.
113. P. Norvegica L. A gr. Migazzi-féle villán túl, az 

erdő mellett, parlag földön. A múlt nyáron dr. W a i s b e c k e r  
kollegámmal elég sok példányban találtuk. Új a vidéken.

114. Geum rivale L. Patakok partjain.
115. Rosa canina L. (R. Lutetiana Lém.) Mesgyéken s 

az új-lesznai patak mentén nem gyakori. Egyiken tavaly 
feltűnő nagy gyümölcsöket találtam. — Var. jissidens Borb. és 
var. dumalis (Bechst.) a tőalakkal, elvétve.

116. R. incana Kit. Új-Leszna mögött s a Rothbach 
fölötti mesgyéken, meglehetős ritka. (Cf. Bo r b  ás :  A magyar 
birodalom vadon termő rózsái, p. 438) et p. 447. descr. — 
„A R. dumetorum Thuill. calyce post anthesim erecto, 
foliolis maioribus crassioribus magis glaucis cinereisque, 
terminali saepe subcordato, corolla saturatius rosea, pedun- 
culis abbreviatis differt.“ Bo r b .  1. c. p, 451). — Var. 
tmetosepala Borb. (in sebed.) ugyanott.

117. R. glaucaV ill. Erdők és útak szélein, mesgyéken, 
gyepűkben; ezen a környéken a leggyakoribb rózsa faj. — 
Var. pubistipes Borb. (in sched.) és var. complicata. G ren .a  
tőalakkal vegyest.

118. R .  alpina L. A fürdő közelében is, a patakocskák 
és mesgyék bozótjaiban, de sokkal bővebben Új-Leszna mögött 
a Rothbach előtti erdők, szántóföldek és rétek szélein; 
leginkább mint / .  adenosepala Borb., de itt-ott, mint / .  lage- 
naria (Vili.) is. Sűrű erdőkben ritkán hoz virágot.

119. Alchimilla vulgáris L. (A. montana Willd., A. vulg. 
var. subsericea Koch.) Réteken, gyepes helyeken. •

120. A. glabra W. Gr. (A. vulgáris Willd., A. vulg. 
var. glabra Maly.) Mint az előbbi.

121. Sanguisorba officinalis L Réteken, útfeleken, 
mesgyéken.

XX. Pomaceae Lindl.
122. Sorbus Aucuparia L. Ritkás erdőkben, mindjárt a 

„Sas" mögött is.
123. Crataegus monogyna Jacq. Mesgyéken és erdőszéleken 

a Rothbach mellett.
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XXI. Onagraceae Juss.
124. Epilobium angustifolium L. Erdők nyílt helyein, 

irtásokban, árokpartokon, mesgyéken bőven
125. E. obscurum Sckreb. (E. virgatum Fr.) Patakok 

mellett, nedves árkokban igen gyakori. E vidékre nézve új. 
Napos és valamivel szárazabb helyeken, pl. a tekéző és a 
„Fájd“ mögött, van egy apróbb levelű, pirosló alakja is, 
többnyire kurtább internodiumokkal s inkább fölfelé irányuló 
levelekkel, melyeknek szabása és fogazata az E. adnatum Grsb. 
leveleire emlékeztet. Ezt az alakot var. microphyllum-nak 
lehetne nevezni. Bo r b á s  futólagos megtekintésre E. Mátrense 
Borb.-nak nézte, melyet már Ma u k  s e b  is talált a Szepes- 
ségen (Cf. B o r b á s :  Hazai Epilobiumok p. 22.) s melynek 
szülei (E  obscurum X palustre) Alsó-Tátrafiireden közel egy
máshoz nőnek i s ; én azonban az E. palustré-val semmi közös 
vonást nem látok rajta, s e mellett az említett termőhelyen 
sokkal több van belőle mint a másik kettőből a közelben.

126. E. roseum Schreb. Az új-lesznai patak és a 
Rotlibach partján, ritka.

127. E. montanum L. Erdős helyeken mindenütt, a fürdő 
körűi is.

228. E. collinam Gmel. Útfeleken, mesgyéken. sőt még 
vetésben is, Új-Leszna és Szalók felé.

129. E. palustre L. Nedves helyeken, árkokban, patakok 
szélén, az E. obscurum-mai együtt is

XXII. Lythraceae Juss.
130. Peplis Portula L. A gr. Migazzi-féle villán túl, az 

erdő szélén, iszapos árkokban és barázdákban. Új a vidéken.

XXIII. Sclerantliaceae Lk.
131. Scleranthus annuus L. Szántóföldeken, parlagokon, 

igen közönséges gyom.

XXIV. Crassulaceae D. C.
132. Sedum maximum Sutt. \  etésekben, mesgyéken. 

A Rothbach fölött négyes levélállásút is találtam.

XXV. Grossulariaceae D. C.
133. R i b e s  petraeum Wulf. A Rothbach partján egyéb 

bokrok közt.
134. R .  a l p i n u m  L. Új-Leszna mögött mesgyéken, s a 

Rothbach előtti lejtő bokraiban is.
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XXVI. Saxifragaceae D. C.
135. Chrysósplenium alternifólium L. Az. új-leszriai patak 

partján sűrű bokrokban.

XXVII. Uuibelliferae Juss.
3 36. Angelica silvestris L. Patakok mellett, bokrokban 

gyakori. ^
137. Selinum Carvifolia L. Új-Leszna mögött s a 

Rothbach fölött mesgvéken.
138. Peucedanum palustre Mch. (Thysselinum palustre 

Hoffm.) A Rothbach fölötti erdők ingoványos lápjában. A 
vidékre nézve új.

139. HeraHeum Sphondylium L. Bokros helyeken, mes- 
gyéken gyakori. — Var. elegáns (Jacq.) Új-Leszna felé mes- 
gyéken elvétve.

140. Seseli annuum L. (5. coloratum Ehrh.) Mesgyék 
bokrai közt. a Rothbach fölötti erdők előtt.

141. Cliaerophyllum aromaticum L. Az új-lesznai patak 
bokraiban s a Rothbach partján.

142. C h .  hirsutum L. Patakok mentén, főleg a Rothbach 
partján s Tátrafüred körül.

143. Anthriscus silvestris Hoffm. Bozótokban, kivált az 
új-lesznai patak mellett.

144. Aegopodium Podagraria L. Az új-lesznai patak 
mentén bokrokban.

145. Pimpinella Saxifraga L. Szárazabb gyepeken, mes- 
gyéken gyakori. Előfordúl a var. poteriifolia Koch. (Wallr.) 
alakjában is.

146. Carum Cavvi L. Szárazabb réteken, mesgvéken.
147. Bupleurunx falcatum  L. Mesgyéken, erdőszéleken 

gyakori.
B) G a m o p eta la e .

XXVIII. Caprifoliaceae Juss.
148. Viburnum Opulus L. Bokros helyeken, főleg a 

Rothbach felé.
149. Sambucus racemosa L. Ritkás erdőkben, hegyolda

lakon. a „Sas“ mögött is.
150. Lonicera nigra L. Erdőkben Tátrafüred felé.

XXIX. Rubiaceae Juss.
151. Galium borealeh.Mesgyéken, szántóföldeken,réteken.
152. G. Mollugo L. Mesgyéken, bokrokban mindenfelé.
153. G. idiginosum L. Lápos, vizenyős helyeken igen 

közönséges.
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154. G. palustre L. Az előbbivel, de a fürdő körűi ritkább. 
Több van az Üj-Leszna felé eső vizenyős réteken.

155. G. verum L. Mesgyéken, útfeleken mindenütt. — 
Var. Wirtgenii F. Schultz. A tőalakkal, (melynél jóval előbb 
virágzik,) de sokkal ritkább.

156. G. verum-Mollugo. (Schiede ?) Többé-kevésbbé meg
felel a G. decolorans Gr. Godr. (G. ochroleucum Wolf. non 
Kit.) alaknak, de van olyan is, melynek pártája metszetein 
hiányzik a szálkahegy; azonban a G. verum-tói, melyhez 
termetére nézve hasonlít, a párta vajszínén kivűl, a négyoldalú, 
kopasz, legfőlebb csak a felső bütykök alatt szőrösödő szár s 
a szétterpedt termő kocsányok által mégis eléggé különbözik. 
Nem ritka az Új-Leszna mögötti szántóföldek mesgyéin, de 
egyebütt is előfordúl, pl néhol az irtásokban.

157. G. Aparine L. Vetésekben.
158. G. vernum Scop. Gyepeken, szárazabb zsombékokon 

gyakori,
159. Asperula cynanchica L. Kopár hegyoldalakon, út

feleken, mesgyéken.
160. Sherardia arvensis L. Szántóföldeken igen közönséges.

XXX. Valerianaceae D. C.
161. Valeriána ojficinalis L. Erdőkben s patakok partján 

bokrokban.
162. V. simplicifolia Kabath. Erdőkben, vizenyős tőzegen.
163. V. tripteris L. Erdőkben a Haramia-kő irányában.
164. Valerianella dentata Poll..( F. Morisoniivar. ieiocarpa 

D. C.) Vetéseken, tarlókon közönséges.

XXXI. Dipsaceae D. C.
165. Scabiosa ochroleuca L. Új-Leszna felé mesgyéken.
166. Succisa pratensis Mch. Nedves réteken, mesgyéken 

és útszéleken gyakori.
167. Knautia arvensis var. Carpatica (Heuff.) Veté

sekben, mesgyéken, útfeleken, bőven. A szalóki út szélein 
igen változatos színárnyalatokban, a fehér és créme színtől az 
élénk rózsapiros és lila színig.

XXXII. Compositae Adans.
168. Bidens cernuus L. Új-Leszna felé a patak mellett 

egy mocsárban.
169. B. tripartitus L. Nedves szántóföldeken, útfeleken, 

árokpartokon, a var. pumilus Roth. alakjában is
170. Doronicum Austriacum Jacq. Az lij-tátrafüredi patak 

partjain.
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171. Senecio Fuchsii Gmel. Az új-lesznai patak mellett 
bozótokban s az erdőkben egyebütt is, pl, Tátrafüred körül.

172. /S. Jacobaea L. Új-Leszna felé mesgyéken és út
feleken. A szalóki út mellett óriás példányokban.

173. S. viscosus L. Elég gyakori, de helyét minden évben 
változtatja. A múlt nyáron nehány szál volt a „Gerlicze;‘ előtti 
árok szélén és sok a gr. Migazzi-féle villa körűi.

174. S. silvaticus L. Az Űj-Leszna mögötti erdőkben 
egy mély vízmosásos út szélén.

175. S. vulgáris L, Útszéleken, ruderális helyeken a 
fürdő körül nem ritka.

176. Anthemis arvensis L. Szántóföldeken, parlagokon 
mindenütt.

177. Achillea Millefolium L. Elég gyakori s kétféle 
alakban fordúl itt elő. Egyik az éjszaki tőalakhoz hasonlít, 
csakhogy szára, levelei és fészkei gyapjasabbak s levélsal
langjai tömöttebben állók, ha tán nem is annyira mint az A. 
collina Becker. levelein. (Cf. K e r n e r :  Schedae ad fi. exs. 
Austro-Hung. III. p. 116.) Ez előfordúl rózsaszín virággal is. 
A másik alak, mely sokkal ritkább, megegyez az A. alpicola 
G. Beck. alsó-ausztriai példányaival, (lég. K. Kickter,) de ennek 
a leirása (Flóra von Hernstein p. 433.) nincs kezemnél.

178. Leucanthemum vulgare Lám. Gyepes helyeken gyakori.
179. Matricaria inodora L. (Chamaemelum inodorum Vis.) 

Mindenfelé, kivált vetésekben és parlagokon.
180. Gnaphalium uliginosum L. Nedves, iszapos, gödrös 

helyeken.
181. G. silvaticum L. Gyepeken mindenütt. Egyes pél

dányok termete nagyon emlékeztet a G. norvegicum-éra., mely 
azonban csak fentebb, a havasi tájban (már a Tarpatak 
vízesései körül is) nő.

182. G. dioicum L. (Antennaria dioica Gártn.J Szárazabb 
réteken, gyepeken, tisztásokban.

183. Filago arvensis L. Száraz kavicsos lejtőkön.
184. Solidago Virga aurea L. Erdőszéleken, tisztásokban, 

mesgyéken.
185. Erigeron acre L. Száraz gyepeken, parlagokon, 

mesgyéken, útfeleken.
186. Petasites ofjicinalis Mch. Az új-lesznai patak partján.
187. Tussilago Farfara L. Szántóföldeken s parlagokon 

mindenütt.
188. Carlina acaulis L. Száraz gyepes lejtőkön s mesgyéken.
189. Láppá tomentosa Lám. Új-Leszna felé a patak partján.
190. Cirsium lanceolatum L. Gyepeken, irtásokban.

Kirp. Egyesül. Évk. XV. 10
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191. C. rivulare Lk. Réteken Új-Leszna és a Roth- 
bach felé.

192. C. palustre Scop. Réteken, nedves gyepeken, a 
fürdő körül is.

193. C. arvense Scop. Vetésekben, parlagokon, irtások
ban, mind a kopasz, mind a fehér molytiú alak (C. arqenteum 
Vest.J Kiszáradt helyeken, pl. a „Kilátás“ alatti irtásokban, az 
igen tövises formája (C. horridum W. Grab) is nő.

194. Carduus acantlioides L. A fürdővel szemközt lenyúló 
hegylejtő száraz helyein.

195. Sen-atula tinctoria L. Mesgyéken, a Rothbach fölötti 
erdő tisztásain.

196. Centaurea phrygia L. íi. suec. (C. Austriaca Willd.. 
C nigra Auct. Hung. non L — Cf. K e r n e r :  Oesterr. Bot. 
Zeitschr. XXII. p. 15.) Gyepeken, útfeleken, mesgyéken.

197. C. melanocalathia Borb. (herb.) Az előbbivel, de 
itt jóval ritkább. Különben nagyjából hasonlít hozzá, csakhogy 
fészekpikkelyei jobban takarják egymást, függelékeik rövi- 
debbek s nem görbülnek hátra, rojtjaik azonban hosszabbak 
mint amazéi s mint maguk a függelékek is, melyek a rojtokkal 
együtt feketések, (nem világos barnák, mint amannak a füg
gelékei) miért is ennek az egész fészke feketés. A fészek 
alja, a szár az ágakkal, és a levelek, kissé pókhálósak. A 
bóbita a kaszatnál 4—5-szörte rövidebb. A C. pratensis-tői 
nagyobb fészke és bóbitás kaszaija által könnyen megkülön
böztethető, a sokkal hasonlóbb C. nigrá-tói pedig meddő 
sugárvirágaival üt el. Egyébiránt még jobban megfigyelendő. 
A Bo r b  ás  máramarosi növényével, melynek nevét átvettem, 
csak emlékezetből hasonlítottam össze ; lehet, hogy nem egészen 
egyformák. Az is lehetséges, sőt, a rövid leírásokból Ítélve, 
valószínű is, hogy W a h l e n b e r g  (fi, Carp. p. 280.) s vele 
több kárpáti flórista épen ezt tekintette C. nigrá-nak, melyhez 
csakugyan jobban is hasolít mint a C. plirygia. (V. ö. még 
H a z s l i n s z k y :  Magyarít, ed. növ. 283. 1., ellenben Éjsz. 
Magyh. vir. 231. 1. világosan mondja, hogy „a tőalak, meddő 
karima virágok nélkül, ritka.“)

198. C. Cyanus L. Vetésekben bőven.
199. C. Scabiosa L. Erdők szélein, vetésekben, mesgyéken. 

A fészek igen nagy, pikkelyeinek függelékei hosszú szálka
hegybe futnak ki. a rojtokkal együtt feketék, s a belsőbb 
pikkelyeket többnyire egészen eltakarják, ezért a fészek maga 
is feketés. E tekintetben tehát megegyeznék a C. aípestns 
Heg. Heer. (C. Kotschyana Koch. non Heuíf.) alakkal, — s 
E l l e p i t s c h  is Gnezdáról 1886.-ból C. Kotschyana néven 
küldte szét, — csakhogy a szár olyan magas és elágazó
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(tehát sok fészkű) mint a tőalaké. Ez a 6, Scabiosa termet 
C. a'lpestris fészkekkel, mint összekötő alak, C. intermediá-nak 
volna nevezhető.

200. Sonchus arvensis L. Szántóföldeken gyakori. — Var. 
uliginosus (M. B.) szintén.

201. S .  asper All. var. pungens Bisch. A fürdő körűi az 
útak szélein.

202. Lactuca muralis Fresen. Erdőkben.
203. Prenanthes purpurea L. Árnyékos helyeken a gr. 

Migazzi-féle villa mellett lefutó patak mentén.
204. Taraxacum officináié Wigg. Gyepeken közönséges.
205. Hieracium umbeliatum L. Mesgyéken Új-Leszna felé 

mint var. genuinum Grsb. és var. limonium Grsb.
206. H. vulgatum Fr. Erdőkben. — F. liaematodes (Vili.) 

a Rothbach partjain. — Var. alpesire Uechtr. erdőkben és a 
Rothbach fölötti réteken. — Var. irriguum Fr. a Rothbach 
partján s ugyanitt elvétve a 4 - 5  cm. széles tőlevelű var. 
latifolium W. Grab. is.

207. H. murorum (L. p. p.) Fr. Erdőkben, irtásokban. — 
Var. ovalifolium (Jord.) kiszáradt tőzegen a Rothbach fölötti 
irtásokban ; több van a Tarpatak mellékén. — Var. subcaesium 
Fr. és f .  subdolum (Jord. — H. incisum Koch. non Hoppé.) 
S z é p 1 i g e t i gyűjteményében Alsó-Tátrafüred megjelöléssel; 
nekem csak a Tarpatak völgyéből vannak meg, hol az utóbbi 
alak olykor 15—22 cm. hosszú, de e mellett 35 mm. keskeny 
és igen mélyen szabdalt levelekkel is előfordul.

208. H. Magyaricum ssp. decolor Nág. Pét. Pilos. p 574. 
(H. praealtum Froel. és H. Bauhini Bess. p. p.) Napos lejtő
kön, száraz gyepeken, kavicsos helyeken. Van kopasz levelű, 
valamint erősebben mirigyes alakja is. A stólók levelei az 
inda vége felé sokszor fokozatosan növekednek, olyanformán, 
mint a H. Auricula indáin.

209. H. Auricula Lám. D. C. Gyepeken mindenfelé 
bőven. — S s p .  Auricida var. genuinum Nág. Pét. (Pilosell. p. 
189.) Ó-Tátrafüred és a „Ki l á t ás f e l é  az epilosum és monoce- 
phalum alakjaiban is. — Ssp. Magnauricula Nág. Pét. (1. c. p 
192.) a fürdő körül és Új-Leszna felé. — Ssp. amaureilema 
Nág. Pét. (1. c. p. 191.) a S z é p l i g e t i  gyüjtéményében Alsó- 
Tátrafüredről.

210. H. brackiatum Bért. ssp. bellum Nág. Pét. (Pilosell. 
p. 614.) Száraz gyepeken a II. Magyaricum-mai és Pilosellá-\&\, 
de sokkal ritkább.

211. H. Pilosella L. Minden szárazabb gyepen. — Ssp. 
trichophorum Nág. Pét. (Pilosell. p. 135.) és ssp. tricholepium, 
Nág. Pét. (1. c. p. 138.) irtásokban, főleg Ó-Tátrafüred és a

10*
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„Kilátás“ felé. — Ssp. parvulum  Nág. Pét. (1. c. p. 162.) kiszá
radt tőzegen.

212. Crepis grandiflora Tausch. Mesgyéken és útszéleken 
gyakori.

213. C. succisaefolia Tausch. Az új-lesznai patak fölött 
réteken.

214. C. paludosa Mch. Nedves réteken, patakok mentén, 
Tátrafüred körűi az erdőben.

215. C. biennis L. Nedves réteken az új-lesznai patak 
mentén.

216. Tragopogon orientale L. Új-Leszna télé réteken.
217. Scorzonera humilis L. Űj-Leszna mögött a Rothbach 

fölötti réteken, széles és keskeny levelű s többnyire maga
sabb alakok.

218. Leontodon hispidus L. (L .  hastilis var. vulgáris Koch., 
Apargia Mspida Willd.) Gyepes helyeken nem ritka. Sokkal 
közönségesebb a var. L. hastilis L. (var. glabratus Koch., L. 
Danubialis Jacq,, Apargia hastilis Willd.)

219. L. autumnalis L. Gyepeken, útfeleken közönséges.
220. Hypochoeris maculata L. Szárazabb réteken s mes

gyéken ; a Rothbach felé többnyire mint / .  immaculata.
221. H. unijlora Vili. Erdőkben a „Kilátás“ felé és 

fentebb mindenütt.
222. H. radicata L. Gyepes helyeken gyakori.
223. H. glabra L. Vetésekben (még lenben és burgo

nyában is) elég bőven. E vidékre nézve új.
224. Cichoimm Intybus L. Gyepeken a fürdő körül.
225. Lapsana communis L. Szántóföldeken gyakori.

XXXIII. Campanulaceae Juss.

226. Campanula Gervicoria L. Új-Leszna felé akereszthez 
vezető dűlőút szélén. Több van a Rothbach fölötti erdőkben.

227. C. lati fó lia  L. Új-Leszna felé a patak melletti 
bokrokban. ( Sz é p l i g e t i . )

228. C. Trachelium L. Az új-lesznai patak mentén 
bozótokban.

229. C. rapunculoides L. Szántóföldeken, mesgyéken 
igen gyakori.

230. C. rotundifolia L. Erdőkben, gyepeken közönséges, 
úgy is mint var. lancifolia Koch.

231. C. persicifolia L. Mesgyéken, erdők szélein bőven. 
Igen gazdag, nagy, sötétkék virágú alak.

232. C. patula L. Szárazabb réteken, mesgyéken gyakori.
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XXXIY. Erieaceae Desy.
233. Calluna vulgáris Salisb. Mindenütt igen közönséges.
234. Arctostaphylos Uva ursi Spr. Tátrafüreden a „Károly 

nyugvóhelye“ körül. ( Sche  r fe 1.)

XXXY. Yacciniaceae D. C.
235. Vaccinium Myrtillus L. Erdőkben, tisztásokon, 

tőzeges helyeken mindenütt.
236. V. Vitis idaea L. Mint az előbbi.
237. V. Oxycoccos L. (Oxycoccos palustris Pers.) Tőzeges 

lápokon, Sphagnum közt, elég bőven.

XXXYI. Pirolaceae Lindl.
238. Pirola rotundifolia L. Ritkás erdőkben igen elszórtan.
239. P. secunda L. Erdőkben meglehetős gyakori.
240. P. uniflora L. (Moneses grandi-flóra Salisb.) Árnyékos 

erdőkben, főleg a fák tövei körül, moha közt.

XXXYII. Monotropaceae Xutt.
241. Monotropa Hypopitys L. var. hirsuta Roth. Tátra- 

füred felé az alsó sétaút mellett, fenyüfák gyökerein csoportosan.

XXXYIII. Gentianaceae Juss.
242. Gentiana Pneumonanthe L. Erdőszéleken Új-Leszna 

mögött és a Rothbach környékén.
243. G. asclepiadea L. Mesgyéken Új-Leszna és a Roth

bach felé.
244. G. Rhaetica A. J. Kern. (Schedae ad fl. exs. Austro- 

Hung. II. p. 124.) Gyepeken, a fürdő körül is, pl. a Fájd 
mellett s az alatta levő kavicsbánya közelében, mindjárt az 
első patakon túl; több van a „Kilátás“ alatt a Cseppkőbarlang 
útja mentén s Új-Leszna felé mesgyéken. Alacsony termetű, 
de mégis feltűnő növényke, mivel többnyire már az aljától 
kezdve elágazik s gazdagon meg van rakva violaszínü virá
gokkal. Itt csak szeptemberben kezd virágzani. E vidékről, 
sőt tudtommal még az ország egyéb részeiből sincs fölemlítve.

245. Menyanthes trifoliata L. Pocsolyás lápban a kuglizó 
mögött, az országút mellett a kereszt átellenében, s a Roth
bach fölötti erdőkben.

XXXIX. Convolvulaceae Yent.
246. Convolvulus arvensis L. Szántóföldeken.
247. Cuscuta Epilinum  Whe. A len közt elég gyakori.
248. C. Trifolii Babingt. Lóherésekben nem ritka.
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XL. Borraginaceac Juss.
249. Anchusa otficinalis L. Parlagokon, szántóföldeken, 

útfeleken, száraz, kavicsos lejtőkön, violaszín és azúrkék 
virággal.

250. Lycopsis arvensis L. Uj-Leszna felé vetésekben, 
tarlókon, mesgyéken.

251. Ecliium vulgare L. Vetésekben, parlagokon, száraz 
lejtőkön gyakori.

252. Lithospermum arvense L. Vetésekben.
253. Myosotis palustris Roth. Minden nedvesebb helyen, 

többnyire mint var. strigulosa Rchb., de gödrökben, árkokban 
úgy is mint var. laxiflora Rchb.

254. M. silvatica Lehm. Tátrafüred felé erdőkben, nem 
gyakori.

255. M. intermedia Lk. Szántóföldeken, száraz réteken, 
parlagokon, ruderális helyeken,

256. Echinospermum Lappula Lehm. Szántóföldeken, Új- 
Leszna és Szalók felé, nem gyakori.

XLI. Solanaceae Juss.
257. Solanum Dulcamara L. Patakok mentén bokrokban.
258. S. tuberosum L. NagybaD művelik.

XLII. Personatae L.
259. Verbascum Thapsus L. Irtásokban a szepes-szombati 

csőszház körűi.
260. V. nigrum L. Vetések közt, mesgyéken, dülőútak 

szélein gyakori.
261. Scrophularia nodosa L. A fürdő körűi az utak 

mellékén, s Tátrafüred felé egy gödörben.
262. Linaria vulgáris Mill. Szántóföldeken, parlagokon, 

mesgyéken bőven.
263. Veronica officinalis L. Erdőkben, gyepeken mindenütt.
264 V. Ckamaedrys L. Erdőkben, bokrok közt mindenfelé.
265. V. scutellata L. A fürdő körül nedves, tőzeges 

gyepeken bőven.
266. V. Beccabunga L. Patakok iszapjában, levezető 

árkokban.
267. V. Anagallis L. A Rothbach medrében, az új-lesznai 

átjáró körül.
268. V. serpyllifolia L. Minden gyepen, útfélén, erdőben.
269. V. arvensis L. Vetések közt Új-Leszna felé.
270. V. Persica Poir. (F. Buxbaumii Ten.) Szántófölde

ken, parlagokon igen bőven.
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271. Odontites verna Rchb. (Euphrasia Odontites L.) 
Vetésekben, parlagokon.

272. Euplirasia Rostkoviana Hayne. (E. ofjicinalis L. p. p.) 
Gyepeken, útszéleken mindenütt.

273. E. stricta Hőst. (E. nemorosa Auct.) Az előbbivel, 
de inkább szárazabb helyeken.

274. Rhinanihus major Ehrh. Réteken gyakori.
275. R. hirsutus Lám. ( R . Alectorolopiius Poll.) Vetések

ben bőven.
276. R. minor Ehrh. Réteken, gyepes helyeken.
277. Pedicularis Sceptrum Carolinum L. Süppedős, tőzeges 

lápon az országút mellett, a fürdők útjelzői és a kereszt 
közelében nehány szál. Elég bőven van a Rothbachon túl 
O-Leszna felé az erdő tőzeges lápjain.

278. P. palustris L. Posványos réteken, az előbbivel is.
279. P. silvatica L. Gyepes helyeken a fürdő udvarán s 

lentebb az erdő mentén, turfás réteken, elég gyakori.
280. Melampyrum nemorosurn L. Erdőszéleken, bokros 

helyeken. A Rothbach fölötti erdőkben van keskeny levelű, 
egyszerű vagy kevésbbé elágazó szárú alakja is, mely egyébként 
megegyez a M. Moravicum H. Braun, első kézből került pél
dányaival és leírásával (Oesterr. Bot. Zeitschr. XXXIV. p. 
422.). csakhogy a levelei ezekénél aránylag hosszabbak s a 
kehelyfogai hosszabb ár-, sőt majdnem hajszálhegyüek. Gyakran 
fehér murvájú. A M. nemorosurn var. angustifolium elnevezés, 
melyet Ne i l r e i c h  a M. subalpinum (Jur.)-nak adott, a szino- 
nimia felderítésével fölöslegessé válván, (V. ö. K e r n e r :  
Schedae I. p. 32.) most egészen jól át lehetne azt ruházni a 
Rothbach erdeinek keskeny levelű M. nemorosum-ykva,.

281. M. pratense L. Erdőkben mindenütt.
282. M. silvaticum L. Az előbbivel, de a fürdő körül 

gyérebben, fentebb azonban amazt mindinkább kiszorítja.

XLIII. Labiatae Juss.
283. Ajuga reptans L. Erdőkben, mesgyéken gyakori.
284. Salvia verticillata L. Mesgyéken, szántóföldeken, 

parlagokon.
285. Prunella vulgáris L. Minden gyepen.
286. P. grandiflora Jacq. A fürdővel átelleni hegyoldal 

rétjein.
287. Galeobdolon luteum Huds. Erdőkben gyakori.
288. Galeopsis Tetrahit L. Szántóföldeken, útfeleken, 

árokpartokon, gödrökben.
289. G. Ladanum L. Szántóföldeken, parlagokon.

k
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290. Betonica Danica Mill. (B .  stricta Ait. — Conf. 
Ke m e r :  Schedae ad fi. exs. Austro-Hung. III. p. 97.) 
Mesgyéken gyakori.

291. Staekys palustris L. Szántóföldeken bőven.
292. Clinopodium vulgare L. Mesgyéken a Rothbach fölött.
293. Thymus ovatus Mill. var. subcitratus Schreb. (T. 

montanus Auct. p. p. non W. K.) Mesgyéken, útszéleken, gyepes 
helyeken közönséges.

294. Mentha silvestris L. A Rothbach partjain.
295. M. viridis L. Ugyanott, de igen ritka.
296. M. arvensis L. Vetésekben, ugarföldön, parlagokon, 

nedves gyepeken pl. a „Fájd“ m ellett; mint var. vulgáris 
Rchb. és var. lanceolata Rchb.

XL1V. Lentibulariaceae Rich.
297. Utricularia minor L. A kuglizó mögött pocsolyás 

lápon.
298. Pinguicula vulgáris L. Nedves tőzegen, patakocskák 

körüli zsombékokon, levezető árkokban. Itt igen gyakori ro 
varevő növény.

XLV. Primulaceae Yent.
299. Lysimachia vulgáris L. Vetések közt, bokrokban, 

igen gyakori.
300. Trientalis Europaea L. A tátrafüredi erdőben a „Ki

látás“ felé ( Sc h e r f e l ) ,  ingoványos lápon a Rothbach fölötti 
erdőben.

301. Anagallis arvensis L. Szántóföldeken, parlagokon.
302. Primula elatior (L.) Jacq. (P. Carpatica Fuss.) 

Réteken Űj-Leszna felé, kivált a patak mentén, de itt-ott a 
fürdő körüli tisztás erdőkben is. Ősz felé másodszor is vi
rágzik.

XLYI. Plantaginaceae Juss.
303. Plantago lanceolata L. Mindenütt. Ültetett gyepen a 

fürdő előtt a P. altissima L. felé hajló termetes alakban is.
304. P. média L. Szárazabb réteken, mesgyéken.
305. P. major L. Útfeleken, gödrökben. — Var. minima 

,(D. C.) a „Fájd“ alatt, lefelé vezető szekérút szélén az első 
patakon túl bőven.

C. A p eta le a e .
XLVII. Aiuarantaceae R. Br.

306. Amarantus retrojlexus L. A Zsedényi-emlék mel
lett. ( S c h e r f e l . )  Csak újabb időben került ide.
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X L V III. Chenopodiaceae Yent.
307. Chenopodium Bonus Henricus L. A „Gerlieze“ előtt 

az út szélén s Új-Tátrafüred mellett.
308. Ch. glaucum L. Tátrafüreden a posta mellett. 

(S c h e r f e 1.)
309. Ch. album L. Szántóföldeken, ruderális helyeken, 

nem épen gyakori.
310. Atriplex patulum  L. A „Zerge“ előtt egy-két szál.

X L IX . Polygonaceae Juss.
311. Rumex aquaticus L. Az új-lesznai patak s a Roth- 

bach partjain.
312. R. crispus L. Szántóföldeken, mesgyéken, útfeleken.
313. R. sanguineus L. (R .  nemorosus Schrad.) Tátrafüre

den az épületek körűi bőven.
314. R. conglomeratus Murr. Az új-lesznai patak és a 

Rothbach partján.
315. R. Acélosa L. Gyepes helyeken, mindenütt.
316. R. Acetosella L. Erdei gyepeken szántóföldeken, 

kavicsos helyeken igen gyakori.
317. Polygonum Gonvoivulus L. Szántóföldeken.
318. P. Bistorta L. Réteken bőven.
319. P. viviparum L. Az előbbivel
320. P. lapathifolium L Vetések közt, árkokban.
321. P. Persicaria L. Nedves szántóföldeken igen gyakori.
322. P. Hydropiper L. Árkokban, nedves helyeken.
323. P. aviculare L. Vetésekben, útfeleken mindenütt.

L. Tliym elaceae Juss.
324. Daphne Mezereum, L. A gr. Migazzi-féle villa mel

lett elfutó patak partján fák alatt s a Rothbach felé bok
rokban.

L I. Santalaceae R. Br.
325. Tliesium alpinum L. Réteken Szalók felé, pl. a ka

vicsbánya körűi.

L II. A ristolockiaceae duss.
326. Asarum Europaeum L. Erdőkben Új-Leszna mögött.

L i l i .  Eupliorbiaceae Juss.
327. Euphorbia lielioscopia L. Vetésekben, ugarokon.
328. E. Cyparissias L. Száraz gyepeken, parlagokon.
329. E. exigua L. Vetésekben.
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LIY. U rticaceae Endl.
330. Urtica dioica L. Mindenfelé gyakori.

LV. Cnpuliferae Ricli.
331. Quercus pedunculata Ekrh. Az udvaron ültetve.
332. Corylus Avellana L. Erdős, bokros helyeken min

denütt bőven.
LVI. Salicaceae Rieli.

333. Populus tremula L. Erdőkben, mesgyéken gyakori.
334. Saíix pentandra L. Kisebb bokrok már a fürdő 

körül is, nagyobbak az új-lesznai patak és a Rothbach partján.
335. S .  fragilis L. Új-Leszna felé a patak partjain.
336. S. ólba L. A nagyobb patakok mentén bőven.
337. S. amygdalina L. az előbbivel. Új-Leszna felé a 

S. triandra L. alak is.
338. <8. purpurea L. Nedves gyepeken, gödrökben, pa

takok partjain gyakori.
339. S. caprea L. Réteken, útfeleken, mesgyéken bőven.
340. S. aurita L. Minden tőzeges helyen.
341. S. Silesiaca Willd. A Rothbach felső részei körül.
342. S. cinerea L. Mindenfelé igen elterjedt, s egyes 

bokrok leveleiről Ítélve, a S. capreá-vsű és auritd-\al hibride
ket is alkot, de már az évad előtt lehullt barkák hiányában, 
ezek meghatározásába nem bocsátkozhattam.

343. S. repens L. Erdőszéleken, turfás gyepeken.
344. S. nigricans Sm. Új-Leszna fölött az erdő szélén, 

Ó- és Új-Tátrafüred mellett. (S c h e r f e 1.)

LV1I. Betulaceae B artl.
345. Alnus incana D.C. Patakok partján, tőzeges helyeken.
346. A. glutinosa Gartn. Mint az előbbi.
347. Betula verrucosa Ehrh. Mindenfelé igen gyakori.
348. B. pubescens Ehrh. a Rothbach fölötti erdő tőzeges 

helyein elszórtan, mint var. Carpatica (W. K.).

L \  I I I . Coniferae Juss.
349. Abies Álba Mill. (A .  pectinata D. C.) A szalóki er

dőben. (Sch e r  f e 1.)
350. A. excelsa Poir. Az erdők legnagyobb része az 

egész környéken ebből áll.
351. Larix Europaea D.C. Az erdőkben mindenütt.
352. Pinus Cembra L. A fürdő előtt ültetve. Szép fel

nőtt fák O-Tátrafüreden.
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353. P. silvestris L. Minden erdőben.
354. P. Mughus Seop. A fürdő előtt ültetve, vadon csak 

fentebb. A Tarpatak mellett azonban elvétve majdnem O-Leszna 
faluig lejött.

355. Juniperus nana Willd. Mindenütt.

II. M o n o e o ty le d o n e a e .
LIX. Juneaginaceae Rieli.

356. Scheuchzeria palustris L A Rothbach tőzeges lápjain, 
ritka. (S c h e r f e 1.)

LX. Orchidaceae Juss.
357. Coraüorrhiza innata R. Br. Erdőkben, kivált a 

„Kilátás"' felé és Új-Tátrafüred alatt, a fenyőfák tövét borító 
mohok közt.

358. Neottia nidus avis Rich. Erdőkben.
359. Listera ovata R. Br. Új-Leszna mögött, a Rothbach 

előtti réten, bokrok alatt.
360. Goodyera repens R. Br. Csak egy helyen találtam 

Tátrafüred közelében az alsó sétaút mellett.
361. Orchis latifolia L. Nedves réteken mindenütt.
362. 0 .  maculata L. A fürdő alatt és a Rothbach felé 

réteken.
363. Gymnadenia conopea R. Br. Az előbbivel, de gya

koribb.
364. G. albida Rich. Réteken, bokrok közt a Rothbach 

felé, Új-Tátrafüred körül.
365. Platanthera bifolia Rchb. Réteken bőven.
366. Coeloglossum viride Hartm. ( P. viridis Lindl.) Új- 

Leszna mögött a Rothbach előtti lejtők rétjein.

LXI. Iridaceae R. Br.
367. Gladinlus imbricatus L. Réteken, vetések közt, még 

burgonyaföldön is.
368. Crocus Heuffelianus Herbert. (C .B anaticus  Heutf. 

non Gay.) A Rothbach fölötti lejtők rétjein, de már az évad 
elején is csak gyümölcsben.

LXII. Asparagaceae Juss.
369. Polygonatum verticillatum All. (Convallaria verticil- 

lata L.) Erdőkben.
370. P. officinale All. (Convallaria Polygonatum L.) A 

Rothbach előtti lejtőn fák és bokrok közt.
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371. Majanthemum Convallaria Web. (M. bifolium Schm.) 
Erdőkben mindenütt.

L X III. L iliaeeae D.C.
372. Lilium Martagon L. Erdőkben, mesgyéken; itt igen 

gazdagon meg van rakva virággal. (Egviken 11 virágot láttam.)

LXIV. Coleliicaceae D.C.
373. Colchicum autumnale L. Réteken.
374. Veratrum album L. var. Lobelianum Bernh. A Roth- 

bach körül kevés. Bőven csak fentebb.

LXV. Juncaceae B artl.
375. Juncus conglomeratus L. Minden nedvesebb helyen.
376. J. effusus L. Az előbbivel, de gyérebben.
377. J. lampocarpus Ehrh. (J .  articulatus L. p. p.) Nedves 

gyepeken, útfeleken, árkokban.
378. J. alpinus Vili. (J . fuscoater Schreb.) Tőzeges ré

teken, az előbbivel is.
379. J. compressus Jacq. Útszéleken aRotbbach környékén.
380. J. bufonius L. Nedves helyeken mindenütt.
381. Luzuia maxima D.C. (L . silvatica Gaud.) Erdőkben 

gyakori.
382. L. albida D.C. (L .  angustifolia Gcke.) Erdőkben, 

mesgyéken mindenütt, itt többnyire mint var. cuprina (Roch., 
L. rubellá Hpe.)

383. L. erecta Desf. (L . multifiora Lej.) Erdei gyepeken, 
tőzeges helyeken.

384. L. campestris D.C. Réteken, gyepeken közönséges.

LX VI. Cyperaceae D.C.
385. Eriophorum angustifolium Roth. Posványos réteken, 

tőzeges lápokon igen bőven.
386. E. latifolium Hpe. Hasonló helyeken mint az előbbi, 

de itt meglehetős ritka.
387. E. vaginatum L. Ingoványos lápokon mindenütt, a 

fürdő körül is.
388. Blysmus compressus Panz. (Scirpus compr. Pers.) Az 

új-lesznai patak és a Rothbach mellett.
389. Scirpus silvaticus L. Patakok mentén, vizenyős 

árkokban.
390. Carex ampullacea Good. Tőzeges lápokon, pata

kok szélein.
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391. C. hirta L. Nedves réteken. — Var. hirtaeformis 
(Pers.) Nedves parlagokon az új-lesznai patak felé, a Rothbach 
partjain, Tátrafüreden a posta mellett.

392. C. Jiava L. Nedves, turfás réteken mindenütt.
393. C. umbrosa Hőst. (C. polyrrhiza Wallr.) Tőzeges 

helyeken bokrokban, az országút mellett a fürdők útjelzői és 
a kereszt közelében, valamint a Rothbach fölötti erdőkben.

394. C. pilulifera  L. Erdőkben, gyepeken igen gyakori.
395. C. pallescens L. Erdei gyepeken közönséges.
396. C .  panicea L. Minden réten. Termőfűzérei sokszor 

feketék.
397. C. limosa L. A Rothbach fölötti erdő ingoványos 

lápjain. Füzérei (legalább a múlt nyáriaké) többnyire meddők. 
E környékről eddig nem volt ismeretes. S c h e r f e l  1881-ben 
a távoleső Mlinicza-völgyben a törpefenyős tájban találta.

398. C. Buxbaumii Wahlb. Tőzeges réteken Új-Leszna felé.
399. 6. turfosa Fr. Erdei zsombékokon, bokrok közt.
400. C. vulgáris Fr. (C. Goodenowii Gay.) Réteken, 

gyepeken, erdőkben mindenütt, a f .  melaena (Wimm.) és var. 
chlorostachya Rchb. alakokban is. — Var. stolonifera (Hpe.) 
kiszáradt zsombékokon.

401. C. leporina L. Réteken, erdőkben gyakori.
402. C. echinata Murr. (C. stellulata Good.) Vizenyős, 

mocsaras, tőzeges helyeken igen elterjedt.
403. C. canescens L. Mint az előbbi.
404. C. pauciflora Lightf. Ingoványos lápon a Rothbach 

fölötti erdőben. E vidékről még nem ismeretes. ( U e c h t r i t z  
a galicziai határon fekvő Nagy-Halastó partján, F r i t z e és 
I I  se  a Csorbai-tó közelében találták. M i h a l i  k azonban 
Liptómegye növényei közé [1. ezen Évkönyv XIII. évf. 1886.] 
nem vette föl.)

405. C. dioica L. Tőzeges lápon, Sphagnum közt, a 
tekéző mögött, a gépház mellett, az országút mentén a fürdők 
útjelzői és a kereszt közelében, a Rothbach fölötti erdőben. 
FI vidékről szintén nincs még fölemlítve.

406. C. Davalliana Sm. Vizenyős réteken Új-Leszna felé 
s a Rothbach körűi.

LX VII. G ram ineae Juss.
407. iSetaria viridis P. B. Vetésekben, tarlókon.
408. Anthoxantbum odoratum L. Réteken, erdőkben.
409. Phleum pratense L. Réteken, gyepes helyeken, több

nyire mint var. nodosum (L.)
410. Pb. phalaroides Koel. {Pb. Boehmeri Auct.) Száraz
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kavicsos helyeken Új-Leszna mögött s a szalóki út szélén fekvő 
kavicsbánya körül.

411. Alopecurus pratensis L. Réteken.
412. A. geniculatus L. Vizes árkokban, pocsolyákban, 

iszapban.
413. Cynosurus cristatus L. Réteken, gyepes helyeken.
414. Calamagrostis arundinacea Roth. ( C .  silvatica D. C.) 

E ’dókben, vágásokban, mesgyéken.
415. C .  Epigeois Roth. Mesgyéken Új-Leszna felé.
416. C .  Iíalleriana D. C. ( C .  varia Hőst. non P. B.) 

Tátrafüred körül az erdőkben bőven.
417. Agrostis alba L. Réteken, erdőkben, árkok és útak 

szélein gyakori. — Var. gigantea (Gaud.) Mey. Nedves mes
gyéken az új-lesznai patak felé.

418. A. vulgáris With. Sovány gyepeken, erdőkben 
mindenütt.

419. A. canina L. Erdei gyepeken a „Fájd“ mellett.
420. A. rupestris All. A szalóki országút mellett fekvő 

kavicsbánya szélén egy kiálló sziklán. Különben csak fentebb, 
a törpefenyős és havasi tájban nő.

421. Air a cae^pitosa L. Tőzeges réteken, nedves gyepe
ken bőven.

422. A. jlexuosa L. Erdőkben, sovány, turfás talajon 
mindenütt.

423. Holcus lanatus L. A fürdő körűi gyepeken.
424. Avena sativa L. Nagyban vetik.
425. Koeleria cristata Pers. Száraz dombokon Új-Leszna 

mögött és Szalók felé. Gyéren már a „Fajú“ mellett is.
426. Danthonia decumbens D. C. (Triodia decumb. P. B.) 

Sovány erdei gyepeken mindenütt.
427. Dactylis glomerata L. Új-Leszna felé és a szalóki 

országút mentén, árkokban és ezek partjain ; itt nem gyakori.
428. Bi'omus secalinus L. Rozsvetésben s a fürdő előtt 

gyepeken elvétve.
429. B. mollis L. Gyepeken a fürdő körűi, ritka.
430. Festuca arundinacea Schreb. Nedves réteken, pata

kok mellett. Új-Leszna és a Rothbach felé.
431. F. elatior L. (F. pratensis Huds.) kövérebb réteken.
432. F. rubra L. var. genuina Hack. Gyepeken, erdőkben, 

mesgyéken. - Sv. grandiflora Hack. a fürdő körül gyakori. 
—  tív barbata (Schrk.) Plack. a „Gerlicze“ mellett. — Var. 
fa lla x  (Thuill.) Hack. Tátrafüreden a „Gondüző“ mögött.

433. F. ovina L. var. vulgáris Koch. Réteken, mesgyé
ken, erdőkben, tőzeges helyeken mindenütt. A tőlevelekben 
a sclerenchyma-réteg itt már többnyire nem fut egészen
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körűi, hanem két oldalt egy darabkán meg van szakítva, 
miért is a levél oldalai nem domborodnak jól ki ; 1 míg lentebb 
a poprádi Blumenthal és Gánócz felé, (tehát ott, hol a kifej
lődésre mégis több idő jut,) ugyanezen Festuca tőleveleiben 
a sclerenchyma szakadatlan gyűrűt képez. (V. ö. H a c k e 1 : 
Monogr. Fest, p. 85 . t. III. f. 1.)

434. Glyceria fluitans R. Br. Vizenyős árkokban, pocso
lyákban, patakok szélein.

435. Briza média L. Réteken közönséges.
436. Poa sílvatica Chaix. (P. iSudetica Hke.) Gyepeken 

a fürdő előtt s a ,,Kilátás“ alatt, meglehetős ritka.
437. P. praíensis L. Réteken, vetésekben, mesgyéken.
438. P. triviális L. Nedves gödrökben patakok mellett.
439. P. annua L. Gyepeken, útak mentén, igen közönséges.
440. Secale Cereale L. Termesztik.
441. Hordeum distichum, L. Vetik nagyban.
442. Triticum repens L. var. aristatum Dőli. (T .  dume- 

torum Schreb.) Mesgyéken, bozótokban.
443. Lolium temulentam L. Tavaszi vetésekben igen sok.
444. L. remotum Schrk, (L .  linicolum Sond.) Lenvetés

ben bőven.
445. L. perenne L. Útfeleken, mesgyéken közönséges. — 

Var. compositum (Thuill.) mesgyén Új-Leszna felé. — Var. 
tenue (L.) a fürdő körűi gyepeken.

446. Nardus stricta L. Sovány, turfás gyepeken, erdők
ben, mindenütt.

III. Cryptog’am ae vascu lares.
LXVII1. Equisetaceae D. C.

447. Equisetum palustre L. Nedves szántóföldeken, uga
rokon és réteken, patakok partjain.

448. E. silvaticum L. Erdőszéleken, mesgyéken, patakok 
bokrai alatt.

LXIX. Polypodiaceae R. Br.
449. Pteris aquilina L. Erdőkben, mesgyéken, szántóföl

deken, bokrok alatt. Bőven és termetes példányokban a 
Rothbachra hanyatló lejtőn.

450. Athyrium Filix fem ina  Roth. (Aspidium Filix fém . 
Sw.) Erdőszéleken, bokrok alatt, az előbbivel is.

1 Épen ezt a szabályellenes dolgot tapasztalhatjuk a fentebb pl. a 
Felkai- és Tarpataki-völgyek törpefenyűs és havasi tájain termő F. supina 
Schur. (F. ovinavar. alpina Auct. Hung., non Gaud. nec Neilr.) tőlevelein is.



160 DR. CZAKÓ KÁLMÁN.

451. Aspidium Filix mas Sw. Erdők nedves helyein gyakori.
452. A. cristatum Sw. Vizenyős lápos helyeken az 

erdőkben. Nálunk új.
453. A. spinulosum Sw. Erdőkben, vizenyős, tőzeges 

helyeken, patakok m ellett; gyakori Ó- és Űj-Tátrafüred körül. 
( S c h e r f e  1.)

454. Phegopteris polypodioides Fée. (Polypodium Phego- 
pteris L.) Erdőben a fürdő körűi is.

455. Ph. Dryopteris Fée. (Polypodium Dryopt. L.) Mint 
az előbbi.

LXX. Ophioglossaceáe R. Br.
456. Botrychium Lunaria Sw. A Rothbach előtti hegylejtő 

szárazabb rétjein, ritka.

LXXI. Lycopodiaceae D. C.
457. Lycopodium complanatum L. A szalóki erdőben, Új- 

Tátrafüred alatt, ritka. ( S c h e r f e  1.)
458. L. clavatum L. Erdőkben, a fürdő körül is. 1

1 A közleményemben fölemlített rózsákat, Dianthus-1, Thymtu-t, 
egyik Epilobium-ot, Centaureá-t és Potentilld-1 dr. B o r b á s Vincze tanár 
úr, az edényes virágtalanok nagyobb részét és a bevezetésben felhozott 
tözegmoliokat pedig dr. S c h i l b e r s z k y  Károly úr volt szíves átnézni, 
vagy ha kellett, meg is határozni. Fogadják szivességökért e helyen is 
lcöszönetem kifejezését.
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A D obsinai-jégbarlang physikai m agyarázata.
Fischer Miklós tanártól.

A regényes szépségei által oly híres Sztraczenai-völgy 
Dobsinától l 1/2—2 órányi távolságban, — éjszaknyugatra terűi 
el még pedig 48°5l' éjszaki szélesség és 37°55' — 38°3' 
keleti hosszúság alatt.

E völgy a Magas-Tátrának összes természeti szépségeit, 
a magasztosát a bájossal oly változatosságban s mégis oly 
harmóniában egyesíti, hogy a képek, melyek egymásután 
szemeink elé táráinak, még évek hosszú sora múlva is élénken 
lépnek phantasiánk elé.

A legprózaibb kedélyű ember is, ki csak az iránt tud 
lelkesülni, mi hasznot hajt, ki a hasznosság elve szerint Ítéli 
meg mind azt, a mi az élet poesisét alkotja, a mi széppé 
teszi az ember kedélyvilágát és széppé a környezetét: még 
ilyen ember is kénytelen itt a nagy természet örökké működő 
erei s azok alkotásai előtt meghajolni.

Helyesen mondja Feuchtersieben (Diaetetik der Seele) : 
„Es ist gewiss herrlich und merkwürdig, und erregt den 
ernsteren Denker zu Ahnungen geheimnissvoller Tiefen: dass die 
Schönheit und Grösse der Natur sich seinen erquickten Sinnen 
nicht entfalten könne, ohne dass zugleich sein Geist sich in 
sich erweitere und erhöhe.“

Az 5000 m. hosszú völgy végén áll a vendéglő, melyet 
Dobsina városa az utazók ellátása czéljából építtetett. Utunk 
innét a Ducsa-hegy éjszaki oldalán kanyarodik fölfelé. A város 
valóságos angol parkká alakíttatta át a sűrű bozótos hegylejtőt. 
Kanyarulatokban haladunk fölfelé hol fák árnyában, hol 
tisztásokon keresztül. Körülbelül 20 perez múlva egy faházi
kóhoz s innét nehány lépcsőn lefelé haladva, egy körűlbelől 
13 m. magas s ép oly széles mészsziklafal aljához, a barlang 
nyílásához lépünk.

Hideg levegő áramlik felénk s phantasiánk, mely eddigi 
utunk szépségei által lekötve tartatott, most a jégbarlang 
felé fordúl.

Kárp. Egyesül. Évk. XV. 11
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Kétkedve állunk meg. Nem csuda, hiszen eddig nyári 
meleg levegőt, virágillatot szívtunk, szemünket Flóra színek
ben gazdag gyermekei gyönyörködtették, madárdalt hallgattunk 
s most egyszerre a télnek rideg, kietlen országába léphetnénk V !

Egy töbörben (dolina) állunk, melyet a boltozat besza
kadása következtében a mésztörraelék félig kitöltött; velünk 
szemben áll az előrehajló, felső részén mohszőnyeggel borított, 
éjszak felé néző s nyugat-keleti irányú sziklafal, melynek 
alján a barlang bejárata nyílik. Maga a bejárat egy vízszintes 
hasadék, mely közepén körűlbelől két m. szélességű, mindkét 
végén pedig hegyesen kinyúlik.

Fölötte vasból öntött következő szavak olvashatók : „E 
jégbarlang felfedezőinek Ruffinyi Jenő, Méga Endre és Laug 
Gusztávnak elismerésül a városi közönség. Felfedeztetett 
1870. julius 15-én.“

De lépjük át e titkos világ küszöbét. Szépségeinek és 
nevezetességeinek leírásánál, mivel jelen értekezésemben a 
jelenség magyarázatát tűztem ki feladatomúl, csak a leg
szükségesebbekre szorítkozom. 1

A bejárattól 18 lépcső vezet lefelé, egy alacsony, baloldal 
felé kanyarodó folyosóban. Oldalait mészfalak alkotják s 
lábunk alatt jég terűi el, mely visszavervén a felületére ferdéu 
eső napsugarakat, félhomályban dereng felénk. A lámpafény, 
a napsugarak és a villamos fénynek a barlangból felénk 
áramló hullámai sajátszerü szín- és fényvegyüléket alkotnak. 
A folyosó kitágul, a villamos fény túlsúlyra kerül s mink 
meglepetve állunk meg.

Lábunk alatt elterül a Dobsinai-jégbarlang „nagy terme.“
Azt hittük, hogy a tél rideg, kietlen országába lépünk 

s most földalatti szellemek fényes kristálypalotája előtt állunk.
A dísztermeket, melyeket a föld hatalmas uralkodói 

lakják, az emberiség művészete, ezt a természet művészete 
alkotta s az emberi alkotás eltörpül a természet e remek 
műve előtt, pedig itt minden csak jégből alakúit.

Igaza van Heinenak, midőn azt mondja :
„Eben wie ein grosser Dichter weiss die Natúr auch mit 

den wenigsten Mitteln die grössten Effekte hervorzubringen.“ 
(Reisebilder.)

A „nagy terem“, a barlang e fő üregének magassága 
10—11 m., hosszúsága 120 m. és szélessége 35—60 m.

Lábunk alatt sima jégtükör terűi el, fejünk fölött mész- 
sziklák alkotják a boltozatot, melynek struktúrája rem ek; a

1 Lásd. Dr. P e l e c h  J á n o s  jeles értekezését: „A Sztraczenai- 
völgy és a Dobsinai-jégbarlang“ V. Évkönyv. 1878. pag. 248.
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legváltozatossabb alakú és nagyságú jégpyramisok, oszlopok 
csüngenek le róla ; egyik tömött, másik nyúlánk, egyik szög
letes, másik gömbölyded alakú; egyik sima felületű, másik 
érdes. Számtalanok az élek s csúcsok az egyiken, és a külön
féle görbe felületek a másikon.

A fényhullámok tévedeznek e jégalkotmányok között, 
rezegnek az éleken, tánczolnak a sima jéglapokon, behatóinak 
a résekbe s színezik azokat; az élek csillognak, a csúcsok 
minden oldal felé szólják a rájok eső sugarakat; e ragyogást 
sokszorosítják a sima jéglapok, melyek, a fényforráshoz külön
böző irányúak lévén, a villamos fény változó árnyalataiban 
és színeiben tündökölnek s e fényes kép visszatükröződik a 
jégpadlóban, mely alatta elterül.

Ragyogó csillár ez a terem boltozatán !
A terem oldalfalain tapadnak milliárdnyi jégkristályok. 

Oly finomak, hogy leheletünk is képes párákká változtatni.
A boltozatot három jégoszlop köti össze a terem jég

padlójával. Magasságuk 10— 12 m ; átmérőjük 2—3 m. Ha
talmas, tömött alakjuk sok ágra s azok mindegyike számos 
finom szálakra szakad.

E jégfonalak, jégszallagok a legváltozatosabb alakban 
fonódnak össze, átszövik egymást, itt csigavonalakat, csavar 
meneteket, ott valóságos jégcsipkéket alkotván. Minden 
fordulat új, eddig még nem látott s nem sejtett képződményeket 
tárúl bámúló szemeink elé.

Annyi változatosság van alakjukban, mintha a természeti 
erők a növényi élet összes válfajainak alakjait akarták volna 
rajtok harmonikus képben jégből faragui.

A terem jobb oldalán van a „vízesés.“ Gyönyörű kép ! 
Egy vízesésnek hömpölygő hullámai és ragyogó cseppjei 
állanak előttünk. Állanak ? igen, s csak a mély csend, mely 
környez, árulja el merev, mozdulatlan voltukat; de oly merevség 
az, mint egy szobor-é, mely az élet mozgását ábrázolja.

Oly látványt nyújt ezen az „Ezer és egy éjszakádra 
emlékeztető csodaterem, melyet emlékezetünkből semmi sem 
törülhet ki, sem idő, sem az élet küzdelmei, gondjai.

A nagy terem jégtűkre legtöbb helyen egészen száraz, 
esak itt-ott kis vízér, mely a jégben eltűnik, húzódik rajta 
végig. E látvány a fáradhatatlan Ruffinyit, ki a barlang 
szépségeinek emeléséért oly sokat tett és tesz, azon sejtelemre 
vezette, hogy a barlangnak ezen imént leírt főürege alatt 
vannak még egyéb térségei is.

Reményében nem csalódott s alagutak vágatása által 
feltárta a barlang alsó emeletét, mely nem kevésbbé csodálatos 
mint a felső.

11*
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De szálljunk le ! A nagy teremből az imént leírt vízesés 
mellett körülbelül 150 lépcső vezet lefelé. Egy folyosóban 
állunk, mely 200 m. hosszúságban vonúl el a „nagy terem“ 
alatt s melyet egyik oldalon meredek sziklafal, a másikon egy 
hatalmas jégfal alkot. Szélessége 6—löm ., magassága 15—22 
m. A jégfal, mely a hatalmas jégtömb egyik oldallapját 
alkotja, méltán felkölti csodálkozásunkat. .

Képzeljen a tisztelt olvasó egy 200 m. hosszú s 15—20 
m. magas jégfalat, mely közvetlenül a barlang fenekét alkotó 
mészsziklán nyugszik.

Rideg a tél a Kárpátok alján, de mily csekély folyóink 
jégburka ezen tömeghez képest! Csodálkozva nézzük ezen 
óriási jégtömeget, hisz egy jelenség az, mely látszólag oly éles 
ellentétben áll éghajlatunk viszonyaival, mintha nem is hazánk
ban, hanem az örökös tél országában, földünk pólusai táján 
keletkezett volna.

E jégfal bepillantást enged a jégtömeg szerkezetébe. 
Egyes jégtáblák, melyek vastagsága hol milliméterek, hol 
centiméterek szerint mérhető, nyugszanak egymás fölött; egyik 
átlátszó mint a forrás vize, másik alabástromfehér. Párhuza
mosan nyugszanak egymás fölött; hajlásúk különböző, néhol 
40° is elér.

Jókai azt mondja : „Van egy nagy könyvünk, a föld 
kérge. Annak valóságos lapjai vannak, mint a könyvnek 
levelei, egyik a másikra fektetve. Minden lap tízezer, száz
ezer, ki tudja mennyi évet képvisel. Minden lap tele van írva 
betűkkel, tudósításokkal, 'miket egyik százezer év a másiknak 
hagyott hátra : örökhalott és örökké beszélő tanújelekkel.

Az emberi szellem megtanúlt azokból olvasni.“
Az előttünk álló jégfal is ily könyve a nagy természet

nek ; felnyitott lapján nagy gondolatokat tartalmaz, feltárván 
előttünk a természeti erők folytonos és titkos működését, 
feltárván a barlang egész múltját. Minden rétege egy-egy 
évet képvisel a barlang történetében s az egész jégtömb 
évszázadokat.

Rövid pillanat a nagy természet életében !
A folyosó most összeszorúl s keskeny ösvényünk mellett 

a mélységbe sülyed. Oly nagyon elütő az előbbiektől a szemünk 
elé tárúló látvány !

Eddig a hegyek tündéreinek palotájában időztünk, most, 
hogy dr. Pelech szavaival éljek, Dante egyik pokla előtt 
állunk, melyben Dóré phantastikus illustratiói megelevenültek ; 
eddig a fény változatos tüneményei gyönyörködtettek, most 
minden rideg és kietlen előttünk ; eddig a természeti erők
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művészeti alkotásain csüngött bámuló szemünk, most oly képre 
tekintünk, mely romboló hatásukat ábrázolja.

Mély meredek sziklahasadék van alattunk s csak habozva 
lépünk széléhez. Hatalmas mész-sziklák valóságos chaosa 
borítja fenekét; sötét üregek s mély hasadékok vannak sza
bálytalan lapjaik között; a kiálló csúcsok és élek sajátszerü 
alakokat vesznek föl a félhomályban, mely lábunk alatt dereng.

Ily helyeken vezethette Mephistopheles Faustot a Wal- 
purgis éjszakában boszorkányok kíséretében s bolygó tüzek 
fénye mellett. Ilyenek képzelhették a régi görögök a bejáratot 
Hadesbe, Plútó sötét országába.

Az ősrégi jégtömbön észlelhetők helyenként újabbkori 
képződmények is. A szűk tér. melyet a barlang leírásának 
szántam, nem engedi azonban, hogy azokkal behatóbban 
foglalkozzam.

Kiváló szépségű a „jégfüggöny,“ mely a sziklafal egyik 
hasadékából szabadon lecsüng s a folyosó aljáig ér. Minden 
redője átlátszó, a jégszövet minden szála a megvilágító láng 
minden fellobbanásánál változó színben fénylik s minden egyes 
jégfonal csúcsai mint megannyi gyémántok tündökölnek.

Egy helyen a jégfalról hengeralakú képződmények csün- 
genek le s különböző hosszúság és vastagságban sorakoznak 
egymás mellé, mint az orgona sípjai ; egyik a folyosó aljára 
támaszkodik, másik szabadon függ a légben. Ez az „orgona.“ 
Ha erős légáram keringene a barlangon keresztül, akkor 
megszólalna nemcsak ezen orgona, hanem mindegyike e vál
tozatos jégalakzatoknak s a számtalan élekbe és csúcsokba 
ütődő, a számtalan résen áttörő léghullámok bizonyára oly 
zenét alkotnának, mely jól illennék e csodatermekhez, mely 
nem kevésbbé volna sajátszerű és szokatlan, mint a fényhul
lámok, melyek e földalatti palotát megvilágítják.

Ott, hol a jégfal gothikus ívben hajlik a sziklafalhoz s 
vele hegyes zugot képez, van a kápolna. Egyik falát a ko
mor szikla, másikát a fényes jég alkotja. Oltárt nem állított 
benne emberi kéz, de díszíté pompásan belsejét jégvirágokkal 
a természet alkotó keze. Legszebb dísze is minden templom
nak a virág, m ert: „harmatcsepp, virágszál hirdeti nagy ke
zed alkotásit.“

E kápolna mellett lépünk a 8 meter hosszú jégalagútba, 
mely a folyosó két, újabb és régibb részét választja el egy
mástól. Lépésünk zaja s beszédünk tompán hallatszik. Eddig 
tágas termekben, magas folyosóban időztünk, s a biztonság 
érzetét fenkölté bennünk a merev sziklafalak látványa, me
lyek a jégalakzatok támaszáúl szolgálnak, most e támaszt 
nem látjuk, csak a fénylő jégtömeget, melynek belsejében állunk.
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Kiérve ezen alagútból a „Ruffinyi-folvosó“-ba lépünk, 
melynek szélessége 6—15 m., magassága pedig 15—22 m.

Legérdekesebb pontja a barlang e részének a „lugas.“ 
Lugas nem földi lények, de tündérek számára. Egy jégdom
bon áll s jégbe vágott lépcsők vezetnek belsejébe, mely erős 
megvilágítás mellett igazán meglepő látványt nyújt. Ott, hol 
a jégfal a sziklához támaszkodik, hidl alá e lugas gazdag jég- 
lombozata. De mintha nem volna megelégedve az alkotó ter
mészet mintáival, itt újakat kombinál, egy szálon egyesítvén 
leveleket, melyeket a hideg éjszak teremt, s virágokat, me
lyek a dél forró napsugarai alatt fejlődnek. Pálmalevelek szárain 
rózsákat vélünk látni s tölgyfa ágon a magnólia virága díszük.

Műterme talán e lugas a természetnek, melyben geniusai 
azon növények formáinak alakításában gyakorolják magukat, 
melyek a messze jövőben, a szerves élet következő korszaká
ban a föld felszínét díszíteni fogják ?

Nemsokára egy jégalagúthoz jutunk, melyben lépcsők ve
zetnek fölfelé, a nagy terem keleti részébe. Visszatértünk tehát 
oda, a honnét ezen oly ritka élvezetet nyújtó körútra elindúltunk.

Vájjon vannak-e lábunk alatt még más térségei is a, 
barlangnak, azt tudni nem lehet. Lehetséges, hogy vannak, 
hiszen mész-sziklában vagyunk, mely a szénsavtartalmú víz 
oldó hatásának van kitéve. A sziklachaos a folyosó jobb része 
alatt, egy aknaszerü hasadék, mely innét fölfelé vezet, részint 
jég, részint cseppegő kő-képződményeket tartalmaz s melybe 
Dr. Pelech 50 m. távolságra behatolt, ezen állítás mellett 
látszanak tanúskodni.

Ki tudja, hogy minő szépségek vannak még a kőzet bel
sejében szemeink elől elrejtve, hogy minő alakot fog a jég
barlang a jövőben fölvenni s hogy minő kataklysmák vannak 
a sors könyvében számára feljegyezve, ha példáúl az óriási 
jégtömb súlyát nem bírná el egy barlang boltozata, melyet a 
víz alatta idővel talán vájni fog.

Persze, midőn a barlang jövőjéről szólok, nem évek vagy 
évtizedekre, hanem évszázadokra gondolok.

De ezen léte és nem léte fölött határozó viharokon kí
vül, melyek bekövetkezhetnek, de melyek nem szükségszerű 
kifolyásai a barlang jelenlegi alkotásának, vannak oly válto
zásai is, melyek szüntelenül módosítják képét.

A barlang falainak gyönyörű díszítményei a leszivárgó 
víz, vagy a levegő gőztartalmának megmerevedése által kelet
keztek s azon harczban, melyet a víz a változó hőmérséklet
ben a hideg dermesztő hatása ellen vív, alakjukat most is
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folyton változtatják s ez által idővel a termeknek és folyosónak 
más, az eddig vázolttól különböző kinézést fognak kölcsönözni.

E miatt rövid leírásomban csak is azon képződmények 
neveit említém, melyek nagyságuknál fogva többé-kevésbé 
megállapodott alakkal bírnak, bár így is azon veszélynek va
gyok kitéve, hogy a tisztelt olvasó, ki évek múltával a bar
lang szépségein legelteti szemét, a vízesés, lugas, függöny 
előtt állva, talán lovas szobrot, szökőkutat s oltárt fog látni.

A barlang összes területe 8874 m2, még pedig: a jég 
kiterjedése 7171 m2, a sziklafalaké 1703 m2. A jég összes 
köbtartalma legalább is 125000 m3 és súlya egy millió mmá- 
zsánál nagyobb.

De vegyünk búcsút ezen földalatti tündér palotától! Ne
héz az elválás, mert a lefolyt két óra olyan élvezetet nyújtott, 
a minő ritka osztályrésze az embernek, kit minden lépten- 
nyomon az élet prózája kísér.

Oly éles ellentét van az emberi élet zaja s a természeti 
erők harmonikus működésének ezen csendes, szívet és lel
ket fölemelő színhelye között !

„Die Natur liegt hier tröstend und beruhigend als ein 
Gegensatz zu dem Leben des Menschen um uns, das voll 
Unruhe und Hast, ungesättigt und unter steter Anstrengung 
dahingeht.“ (Gervinus).

Hosszú pillantást vetünk még utoljára a nagy teremre, 
hogy ragyogó képei mélyen bevésődjenek emlékezetünkbe.

Kételyekkel léptünk a barlangba, mikor azt kérdeztük: 
igaz lehet-e mind az, a mit a barlangról írnak ? Most, midőn 
ismét a természet megszokott képei környeznek, azt kérdez
zük : valóság lehet-e mind az, a mit oda lent tapasztaltunk ?

Valóság, de olyan, mely a legragyogóbb phantasia alkotta 
képeit is fölülmúlja.

Tudom, hogy toliam gyönge a látott képek rajzolására s 
hogy Jókai teremtő képzelő tehetségére és Flamarionnak a 
leírás minden nehézségét könnyen leküzdő irályára volna szük
ségem, ha e szűk keretben oly leírást akarnék nyújtani, mely 
engemet kielégítene s a valóságnak, ha csak megközelítőleg 
is, megfelelne s azért csupán a contourok vázolására szorít
koztam, azok teljes kiszínezését a tisztelt olvasóra bízván.

De midőn kijelentem, hogy e képek, legyenek azok bár
mily élénk phantasia szüleményei, mégsem érhetik el a va
lóságot : az ily őszintén bevallott gyengeségem talán hasznára 
válhat.ik a Dobsinai-jégbarlangnak, minthogy ezáltal, jobban 
szeretvén tudniillik minden ember azon képeket, melyek ki
egészítésénél saját szelleme nagy mértékben közreműködött,
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— a természeti szépségekben oly gazdag hazánknak e ritka 
gyöngye iránti érdeklődés csak fokoztatni fog.

* **
A jégbarlang e földalatti szépségeinek szemlélése után. 

ha a meleg légkörbe, a verőfényes virágos pázsitra visszaté
rünk, ha fejünk fölött a mész-sziklák s jégfalak helyett a 
kék eget, ha a ragyogó jégoszlopok helyett az erdő sugár fa
oszlopait, ha a mély, nyomasztó csend helyett a pezsgő ter
mészeti élet jelenségeit látjuk: az elmúlt órák emléke mint 
szép álomkép tűnik fel előttünk, mely oly messze áll a va
lóságtól, oly annyira elütő tőle.

Önkéntelenül keressük e jelenség okát, kutatjuk a ter
mészet titkos működését, mely ily csodákat teremt.

Csodákat ? ! De hisz a természetben nincsen következet
lenség „Die Natúr macht keinen Sprung“ mondja Lessing. 
Minden örökkévaló, megmásíthatatlan törvények szerint megy 
végbe. „The laws of Natúré never vary; in thier applica- 
tion they never hesitate nor are wanting.“ (A természet tör
vényei nem változnak soha, nem késnek s nem tehetetlenek 
alkalmazásukban. Draper. Intellectual developement of Europe).

A tünemények ok és okozatbeli lánczolatában egy szem, 
egy tag sem hiányzik, — de nem is hiányozhatik.

A földalatti jégkristály palota termeiben élénk tevékeny
ségre gerjesztett phantásiánk, — a jégkorszakot vezeti szemeink 
elé s elménk ezen évezredek óta elmúlt korszakban ke
resi a jégbarlang keletkezésének okát.

Nem lehetne e a jégbarlang e korszak egyik maradványa, 
mely természeti szépségeiben — oly költői nyelven szól azon 
századokról, midőn még Európa szívéig terjedt az éjszaki 
Jeges-tenger, midőn hullámai a pólus jéghegyeit s azokkal 
Skandinávia gránit szikláit feltorlaszolták Németország éjszaki 
partjain, azon időkről, midőn a Montblanc jégárja még a Genfi
tavat betölté s a Jura-hegységig terjedt, midőn még a Tát
ránknak is voltak jégárjai ? Nem képződhetett-e a Dobsinai- 
jégbarlang is ebben az időben s jégtömegei nem maradhattak-e 
meg a mai napig, hiszen a barlang alakjánál és fekvésénél 
fogva védve voltak a nap közvetlen hatása ellen ?

Ezen felmerülő első kérdésre határozott válaszunk: nem, 
mert a barlang jegét nem védhetnék meg a mész-sziklák s 
az azokon elterülő növényzet, legyenek azok bármily rósz 
hővezetők, a külső meleg ellen, mely hővezetés utján beha
tolván a barlang belsejébe, már rég vízzé változtatott volna 
milliárd köbméternyi tömegeket is.

Hiszen minden, mi létezik és keletkezik, tért keresvén
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és időt kívánván, kiszorít más lényt és jelenséget s megrövi
díti saját tartamát (Goethe).

A physikának megdönthetetlen igazságú törvényei sze
rint, melyek kivételt nem tűrnek, a jég-mennyiségnek foly
ton apadnia kellene, holott a Dobsinai-jégbarlangban annak 
folytonos gyarapodása észlelhető.1

A jégbarlangok keletkezésének a jégtömegek fenállásá- 
nak okaival újabb időben behatóbban foglalkoznak a geológiai 
és földrajzi tudományos társulatok.

Az idevágó irodalmi termékek közül, melyek többnyire 
csupán a jégbarlangok leírását tartalmazzák, két mű kiváló 
helyet foglal el. Az egyik B ro  w u e-nak Cambridgeben 
1865-ik évben megjelent .,Ice-caves of Francé and Switzer- 
lanp“ czíinű műve, a másik T h u r y  tanár „Etudes sur les 
glacieres naturelles“ czímü tanulmánya, mely a Bibliothéque 
universelle de Génévé 1861-iki évfolyamában megjelent.

Az ösmeretes jégbarlangok száma tetemes. Hazánkban 
nyolcz van. A Dobsinai-jégbarlangon kívül, mely a legkiválóbb, 
nevezetesek: a Zapodia Biharmegyében, melyet 1860-ban fe
deztek fel; a Deménfalvi- az Alacsony-Tátrában, melyet Ku- 
binyi Ferencz a magyarhoni földtani társulat közlönyének 
1867-iki évfolyamában leírt, a Sziliczei- Abauj-Tornamegyében, 
melyet először Bél Mátyás a londoni Royal Society közlönyében 
ismertetett, utána Róbert Townson a maga ,.Travels in Hun
gary“ czímü munkájában (London 1797) és Schmidl A. „Die 
Eishöhle Lednica bei Szilicze“ czímü értekezésében, mely a 
bécsi tudom, akadémia egyik ülésében 1856-ik évben felolvas
tatott. Nevezetes a Gyezár is Skarizoránál, melyet leírtak 
C. Peters („Geologische und Mineralogische Studien aus dem 
südöstlichen Ungarn“ Wien 1861) és Schmidl („Das Biharéi- 
Gebirge“ Wien 1863).

A jégbarlangok száma meghaladja az Alpeseken az öt- 
venet; a Jura-hegységben 8, Németországban (Mittelgebirg) 4, 
Salzburg mellett az Untersbergben magában 5 van. Az Ural- 
hegységben, Island szigetén és Amerikában is számos jégbar
lang ösmeretes.

1 Vannak jégbarlangok, melyeknek jege augusztus vagy szeptember 
hónapokban teljesen elolvad, de melyek a jövő év nyarán ismét új jégtö
megeket tartalmaznak. A La Baume (Besanijon mellett) jégbarlang, mely 
megbízható kútforrások szerint már 1592-ben volt ösmeretes, 1727-ben 
Lévi herczeg parancsára teljesen megfosztatott úgy fenekét, mint oszlopait 
alkotó jegétől s mégis 1743-ban, tehát 16 évvel később jéggel volt bo
rítva s új jégképződményeket tartalmazott.
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Mindezen jégbarlangok 1 alakjukat illetőleg két csoportba 
oszthatók. Az első csoportba azok tartoznak, melyek a hegy 
belsejében többé-kevésbbé kiterjedt és elágazó üregeket al
kotnak, de a föld felszínével csakis az egy bejáró nyílással 
vannak összekötve. Ezeket Thury s t a t i k a i  jégbarlangoknak 
nevezi, mivel belsejökben a levegő alakjuknál és a barlang lej
tőségének irányánál fogva nyugalomban, egyensúlyban van.

Az utóbbi csoportba oly jégbarlangok tartoznak, a me
lyek a föld felszínével, a hegy tömegén keresztül fölfelé ve
zető csatornákkal vannak összekötve. Ezek a bennök keringő 
légáramlatok miatt d y n  a m i  k a i  barlangoknak neveztetnek.

Ezen dynamikai jégbarlangokban mindannyiszor légáram
lat keletkezik, valahányszor valamely csatorna két végső nyi- 
lása nem fekszik ugyanazon vízszintes magasságban.

A levegő mozgása a téli hónapokban alúlról fölfelé, a 
nyári hónapokban pedig felülről lefelé irányúi, mivel a barlang 
és a csatornák hőmérséklete télen nagyobb, nyáron pedig kis- 
sebb, mint a külső légé.

Jég ennél fogva csakis télen, még pedig az alsó nyílás 
közelében képződhetik és csakis ezen helyen képes megmaradni.

A télen képződő jégre fogyasztólag, rombolólag hat azon 
légáram, mely a meleg hónapokban a csatornákban felülről 
lefelé irányúi s melynek hőmérséklete egyenlő a talaj hőfo
kával vagy ennél is alacsonyabb.

Mennél nagyobb térfogatuak ezen barlangok, mennél 
nagyobb mennyiségben képződött bennök télen a jég, annál 
csekélyebb a meleg nyári légáramnak hatása a jég apasztásá- 
ban. A téli jég tartama függ természetesen a barlang geo- 
graphiai szélességétől és a tenger felszíne fölötti magasságá
tól, mert mennél közelebb fekszik éjszakra, mennél nagyobb 
magasságban, annál csekélyebb a környezet évi átlagos hő
mérséklete, tehát annál kisebb a nyári légáram jégolvasztó hatása.

A jég tartamára hatással van még a barlang a nap köz
vetlen sugarai elleni védett helyzetén, nyílásának éjszaki fek
vésén kívül a hegy talajának, tehát a csatornáknak nedvessége 
is, mely a ezirkáló levegő hatása alatt gyorsan elpárolog, a

1 A jégbarlangoknak a tenger felszíne fölötti magassága nagyon 
különböző; váltakozik 300-400 métertől (Thüringiában, az Eifelben) egé
szen 2000 méterig (Vergi). Az illető vidékek évi közép hőmérséklete te-
temesen emelkedik a (0) fok felé. 
Skarizora (Erdélyben) jégbarlang magassága 1140 meter,
Zapodia (Bihar) „ V 1117.5 n

ö t. George (Genfi-tó) „ 787.4 „
Schafloch (Rothborn a Thunersee mellett) v 1691.2 V)

Vergi (Genfi-to) V 1105.4 „
Horvát-Karst-hegységbeli V 806 r»
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midőn a kötött meleg miatt a kőzet s a barlang levegője 
is lehűl.

Ily dynamikai jégbarlang a Morvaországban Frain hely
ség melletti barlang, melyet Dr. Jarz Konrád leírt. (Dr. A. 
Petermanns Mittheilungen. 28. kötet. 1882.)

A Dobsinai-jégbarlang mész-sziklában fekszik. Magát az 
üreget a víz vájta, mely szénsav tartalmánál fogva oly nagy 
oldási képességgel bír, hogy annak a mész, mely a könnyeb
ben oldható ásványokhoz tartozik, ellentállani nem képes.

A légköri csapadékok vize esés közben szénsavat vesz 
föl a levegőből; szénsav-tartalma nagyobbodik, a mint a pá
zsit-, a mohréteg alatti termőföldön áthalad s porhadó növényi, 
esetleg állati testekkel érintkezik. Szénsavtartalmú víz jut te
hát a mész-sziklák repedéseibe. Megkezdi aknázó, oldó, rom
boló munkáját. Mindenütt, a merre jár, tágítja ösvényét s ál
landó, maradandó nyomokat hagy hátra.

A mész-szikla, vagy vegytanilag a szénsavas mész, egyesül 
a víz szénsavával s alkot ketted-szénsavas meszet, mely a 
vízben könnyen oldható, sokkal könnyebben mint a közönsé
ges mész, az eredeti kőzet..

A sziklafalak finom rései, hasadékjai kitágúlnak, csator
nák, helyenként, hol kedvezők a viszonyok, hol nagyobb meny- 
nyiségű és szénsavban dús víz hosszabb ideig tartózkodik s 
új víz által pótoltatik, üregek, barlangok keletkeznek. Hosszú 
idő szükségeltetik ahhoz, évszázadok, talán évezredek. Rövid 
perez az örökkévaló, szünet és pihenés nélkül működő ter
mészeti erők múltjában! Mély igazságé gondolat van Hum
boldt Sándor következő szavaiban kifejezve: „Es sterben 
dahin die Geschlechter dér Menschen. Es verhallt die rühm- 
liche Kunde dér Völker. Doch rastlos entfaltet ihre Knospen 
die zeugende Natúr: unbekümmert, ob dér frevelnde Mensch 
die reifende Frucht zertritt.“ (Ansichten dér Natúr.)

A víz ezen romboló hatásával mindenütt találkozunk, 
hol mészhegység van. Nagyszerű barlangokat, földalatti üre
geket alkot a víz a Karst-hegységben. Hazánkban a Bihar-hegy- 
ségben. Szepes- és Gömörmegye számos helyein észlelhetők ily 
üregek, melyek, ha boltozatuk beszakad és ez által tölcsér
alakú bemélyedés képződik, „dolinákénak neveztetnek.

Triasz-mész alkotja a Sztraczenai-völgy sziklafalait s hogy 
itt is helyenként földalatti üregek és csatornák terülnek el 
lábunk alatt, erről tanúskodik a völgy hosszában lefelé csör
tető patak (Floren-Seufen, Verloren-Seufen =  elveszett patak). 
Moraja csöndesül, mennyisége csökken, — míg végre teljesen 
elhalkúl s egyúttal szemünk elől is eltűnik. Elnyelte a föld. 
A mész megboszúlta magát a sok bántalmakért, de a gyors
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patak ismét megszabadúl, a felszínre kerül s vígan folytatja 
útját a Göllnicz-folyó felé.

A szénsavtartalmú víz által vájt földalatti üregek ren
desen csak mész-barlangoknak, vagy cseppegőkő-barlangoknak 
neveztetnek, ha van bennök cseppegőkő-képződés. Ilyen az 
Adelsbergi-, az Aggteleki-, a Bélai-barlang. Jégbarlangoknak 
akkor hivatnak, ha bennök nemcsak képződhetik, de akkor 
is megmarad a jég, mint a Dobsinai-jégbarlangban, a mikor 
a barlang környékén a nyár növényzete díszük. A kőzetek, melyek
ben eddig jégbarlangok találtattak: a mész, bazaltjava és gyps.1

A jégbarlangok elméletének felállításánál a pontos hőmér
sékleti viszonyok ismerete játsza a legfontosabb szerepet m ert:

Les observations sont l'histoire de la physique; les 
systémes sont la fable. (Montesquieu, Pensées diverses).

A Dobsinai-jégbarlangot illetőleg teljesen kimerítő, még 
pedig nemcsak a levegő, de a kőzet s üregeinek, réseinek 
hőfokára s annak változásaira vonatkozó adatok mindeddig 
nem állanak rendelkezésünkre.

D i. Krenner József a Dobsinai-jégbarlangról írt müvében 
közli Dr. F e h é r  megfigyeléseinek 1870., 1871. és 1872. évek 
némely hónapjaira vonatkozó, a külsőlég hőfokát is felölelő 
következő adatait:

; B arlang i hő- 
i m érsék le t C.°

Külső hőm ér
sék le t C.°

1871. januárius — 0.20 — 21-25
„ februárius — 4.40 0.00
,, márczius 

1872. április — 0.65 4- 8.90
1871. május 4- 3.75 4- 18.10

„ június 
„ július 

1870. augusztus 4- 5.00 4- 22.50
,, augusztus -f- 3.75 4- 13.75
„ szeptember 
„ október 4- 0.60 4- 11.25
,. november
„ deczember — 8.75 — 25.00

Közép — 0.86 4- 3.53 1

1 A jégbarlangoktól élesen kell megkülönböztetni azon jégképződ- 
ményeket, melyek sziklatörmelék üregeiben néha nyárban is észlelteinek ; 
azon hótömegeket, melyek mély völgyekben, barlangszerű besüppedések- 
ben télen összegyűlnek, tavasz felé jéggé változnak s a helyi körülmények 
miatt egészen a nyár derekáig a meleggel daczolnak. Ilyen a Jumna-for-
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Kitűnik ezen táblázatból, hogy a barlang hőmérséklete 
függ a külső lég hőfokától, csakhogy a belső hőmérséklet sokkal 
szűkebb határok között ingadozik, mint a külső. így példáúl 
1871. év jan. havában a külső hőfok volt — 2425, a belső
— 6-20, ugyanezen év május havában a külső hőmérséklet 
volt +  18-10°, a belső +  3-75.

1870. év augusztus havában a külső hőmérséklet maxi
muma volt -4 22-50°, a belsőé -f- 5*00°; deczember havában 
a külső hőmérséklet minimuma volt — 25-00° a belső-é pedig
— 8-75°. Ezen adatok szerint a barlang évi közép hőmérsék
lete — 0-86° C., a külső légköré pedig 3*53° C.

1872—1879 évig hiányzik minden a barlang hőmérsék
letére vonatkozó adat. 1880. évben a barlang évi közép hő
mérséklete — 0-58° C., a külső légé -4 4-52°.

1881-ik évben a hőmérséklet adatai, melyek a barlang 
négy különböző észlelési helyén felállított hőmérőkről leolvas
tattak a következők :

H ő f o k o k  C e l s i u s  s z e r i n t .

1881. a beoml ás
nál

a nagy 
teremben

a folyosó 
legmélyebb 

részében

a kis terem
ben a folyosó 
feljáratánál

januárius — 2-19 — 4-20 — 2-2 o — 0-56
februárius — 1-23 — 3-40 — 1-90 — 0-30
márczius — 1*40 — 2-10 — 0-89 — 0-20
április — 0-25 — 1-25 — 0-66 -4 3-30
május — 0 70 -4 0-90 — 0-50 -4 0-50
június -4 1-00 -4 1-52 — 0-50 -4 0-50
július -4 1-80 -4 2-10 -4 0-20 4- 410
augusztus +  3-40 -4 3-78 -4 0-24 4  0-81
szeptember -4 2-03 -4 2-30 -  0-30 — 0-15
október -+- 0-21. +  0-22 — 0-50 — 0-20
november — 1-34 - -  492 — 0 63 — 0-30
deczember — 2-20 — 3-20 — 0-65 — 1-75

Évi középhőm. -f- 0-04 — 0-44 — 0-69 — 0-02
Ezen adatokból, melyek dr. P e l e c h  J á n o s  észleletei

nek eredményei, kitűnik, hogy a barlang évi közép hőmérsék-

rás melletti jégbarlang (Bull. des Sciences nat. et de géologie Ferrusac), 
mely úgy keletkezett, hogy a Junma forrósát elborító hatalmas hótömeg 
meleg forrósok által aláaknáztatok.

De nem nevezhetők jégbarlangoknak azon jégtömegek sem, melyek 
tetemes geographiai szélesség alatti helyeken (Keleti Siberiában), vagy me
lyek délibb fekvésű vidékeken, de nagy tenger feletti magasságban szikla
hasadékokban, üregekben nyárban is találtatnak.
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lete — 0 2 7 0 s hogy a barlang leghidegebb része — a folyosó 
legmélyebb helye s legmelegebb része az, mely a bejárathoz 
legközelebben fekszik.

Fontosak, mert a barlang több évi hő viszonyait feltárják, 
a következő hőmérsékleti adatok, melyeket Ruf f i  nyi, bánya
igazgató úr, múlt év november havában rendelkezésemre 
bocsátani szíves volt.

Esztendő
Hőfok dJels.) a 
jégbarlang be
járatánál kivűl

Átlagos hőmér
séklet a bar

langban '
A barlang 

nagy termében

|
1870. +  3-50 1 — 0-86
1880. 4- 4-52 — 0-58
1881. 4- 5-20 — 0-27
1883. 4- 1-94 — 048 — 0-23
1884. 4- 0-33 +  2-64
1885. 4- 5 10 +  044 — 045
1886. 4- 4-62 — 0-04

1883. év jún. hó 7-én a bőmérséket kivűl a bejáratnál 
volt: +  13*5°; kivűl egy sziklahasadékban: +  8 3°; a nagy 
teremben : +  0’5° és ugyanott egy sziklarepedésben: +  2*8°.

1886. év november hó 21-én a hőmérséklet volt kivűl 
a bejáratnál : — 3 0°; kivűl egy sziklahasadékban : — 3*9°; 
a lég hőfoka a nagyteremben volt : 0 0° és egy sziklahasadékban 
4- 2.5°.

Dr. S c h w a l b e  a következő adatokat közli „Über Eis
höhlen und Eislöcher“ czímű művében:

A barlang előtt 16 4° C ; nedves hőmérőn 11-5° 
a bejáratnál 1*3° „ „ „ 1'0°
bent a bejáratban 1-0 ° „ „ „ 1‘0 °
a sziklahasadékok levegőjének hőmérséklete 0 ‘ — 1° 

a barlang levegőjének hőfoka (1 m. magasságban a jég fölött) 
015°—1-29°.

A hőmérsékleti észleletek a legnagyobb fontosságúak a 
jégbarlangok elméletének felállításánál, mert csak ezen az 
úton alkothatunk a tünemény mivoltáról, lefolyásáról világos, 
a valóságnak megfelelő képet, mert csak így vagyunk képesek 
a jelenségek ok és okozatbeli összefüggését felderíteni, a 
tünemény magyarázatát adni.

Mivel a kőzet, a mint a tárgyalás folyamában ki fogom 
mutatni, igen fontos szerepet játszik a jégbarlangok létrehozá
sában s fentartásában, szükséges, hogy a hőmérsékleti meg
figyelések ne csak a levegőre, de a kőzetre is terjedjenek ki.
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Szükséges, hogy á szikla-repedések, hasadékok levegőjének s 
fúrásokkal egybekötve magának a sziklának a hőfoka is 
határoztassék meg, hogy a barlang közelében a talaj hőmér
séklete, általában hőviszonyai feljegyeztessenek, hogy a jég hő
foka a különböző időszakokban, hogy a beszivárgó víznek 
mennyisége, hőmérséklete, hogy a barlang képe az egyes 
hónapokban, száraz és nedves időben, hosszú esőzések után, 
hogy a barlang levegőjének nedvességi foka, (absolut és 
viszonylagos páratartalma,) hogy nyugvási vagy mozgási állapota 
ösmeretesek legyenek.

E megfigyelések az év különböző szakaiban, a nap és 
éjszaka különböző óráiban volnának eszközlendők, még pedig 
a barlang különböző részeiben s magasságának különböző 
helyein, kellő kép méltatván a külső, a barlang előtti vagy 
környékén észlelt, egyidejű viszonyokat is.

Mind addig, míg ily kimerítő adatok nem állanak ren
delkezésünkre, csak deductive járhatunk el a magyarázatnál, 
ösmeretes physikai törvényeket és igazságokat alkalmazván 
kiindulási pontúi. Állításunk igazságának criteriuma a tapasz
talat. Mennél több tapasztalati tény egyezik a hypothesisünkből 
vont consequentiákkal, annál biztosabb alapon nyugszik az.

Csak folytonos és kitartó megfigyelések vezethetnek 
czélhoz s eldönthetik véglegesen a jégbarlangok elméletének 
sorsát. (Tyndall, a bőtünemények törvényeinek első vizsgálója, 
Krieg O.-boz (Hirschberg-Szilézia) intézett levelében következő- 
kép nyilatkozik : „Such a problem ought nőt to be difficult 
of solution. Patient observation fór a single year would, J 
should think, suffice to solve itu).1

Dr. K r e n n e r  J ó z s e f  a Dobsinai-jégbarlangról 1874. 
évben írt művében (A dobsinai jégbarlang — a kir. magyar 
természettudományi társulat megbízásából megvizsgálta és

1 A jelenség hasonlósága s a „per analógiám“ való következtetés 
miatt felemlítem hazánk kővetkező két jégbarlangjának és a Baume-barlang 
hőmérsékleti viszonyait.

1. A Deménfalvi-jégbarlang előtti hőmérséklet 12—15° C., az elő- 
barlang hőfoka 4°, a jégtemplomé 2° és a hasadékoké 0 1 —0'15°. — 
(Dr. Scbwalbe.)

2. A Sziliczei-barlangnál: a külső hőfok 18°, a bolthajtásnál b°, a 
barlangban tí’9—1°, a hasadékokban 0°, egy szomszédos külső barlangban 
2°. (Dr. Schwalbe.)

3. A Baume-barlangban vo lt:
1778. január havában a belső hőmérséklet — A'ö0 R., a külső — 5° R.

„ április „ „ „  „ +  2° „ „ „ +  9° „
* július „ „ „ -f- 3° „ „ „ -j- 19° „
„ október „ „ „ -f- 2-5° „ „ „ „ +  1*° »

1779. január havában a belső hőfok volt — 5° R , a külső —• 7° R.
„ február „ „ „ „ „ — 1° H 0 «
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leírta dr. Krenner József S. Budapest 1874.) e barlangot 
óriási méretű természetes jégveremnek nevezi, melynek a hideg 
évszakban képződött jégtömegeit a nyár nem képes megol
vasztani és melynek jégtartama folyton gyarapodni látszik. 
Szerinte a jég képződésének és megmaradásának föltételei a 
barlangnak a tenger felszíne feletti magas fekvésén kivűl a 
következők :

1. A barlang nyílásától lefelé lejtnek tart.
2. A kis felső nyílás és a mélyen fekvő szűk, szintén 

lefelé hajló kijáró nyílás a víz lefolyására.
3. A kis nyílás éjszak felé tekintő sziklafalban van, ezen

felül az előrehajlo sziklatömegek mindig árnyékban tartják, 
míg mellső részén sziklasáncz védi.

Krenner elmélete szerint a téli hideg alkotja a barlang 
jegét s a nyár melege nem képes mind a képződött jeget 
felolvasztani. E ténynek szülő okát egyrészt a barlang fekvé
sében, másrészt belseje lejtőségének irányában látja.

A barlang a tenger felszíne feletti magassága 969 5 
m eter; a napnak sugarai a sziklák fekvésénél fogva nem 
érhetik közvetlenül nyilását s a barlang a bejárattól kezdve 
erősen lefelé hajlik egy sziklákkal és törmelékkel eitorlaszolt 
nyílás felé.

Télen a környék levegője — 15°—18°-ra lehűl; a hide
gebb, tehát nagyobb fajsúlvlyal bíró levegő a barlangba száll 
s kiszorítván annak melegebb levegőjét, lehűti a barlang falait. 
E téli hideg fagyasztja meg a barlang vizét. Ezen hideg 
levegő mint súlyosabb test nem képes nyáron kitódúlni, mert 
a barlang nyílása annak legmagasabb pontján fekszik, de 
viszont a külső meleg, tehát kisebb fajsúlyú levegő sem 
képes behatolni.

A jégbarlangoknak a téli hideg általi létrehozását és 
fentartását már a múlt században állította P revost, ki 1769. 
év augusztus havában meglátogatta a Jurában Besangon mellett 
fekvő Baume-barlangot. Szerinte télen több jég fejlődik, mint 
a mennyit a nyári hónapok melege olvasztani képes. Magya
rázatát felkarolta s kibővítette De l uc  (Annales de physique 
et de chimie 1822. XXI. 113).

A hatvanas évekig a jégbarlangokról jelentékeny mű 
nem jelent meg, ekkor azonban kiadta Th ú r y  a Jura-hegység 
barlangjaiban tett észleletein alapúló elméletét, mely lénye
gében megegyezik a Prevost-Deluc-féle hvpothesissel. (Archives 
de Généve 1861).

Elméletét magáévá tette F u g g e r, ki 1883. évben, az 
Untersberg jégbarlangjainak tudományos megvizsgálása után 
következő tapasztalati törvényét állította fe l: A téli hideg
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alkotja a jégbarlangok jegét, mely a nyár melege daczára is 
íentartja magát, minthogy azon meleg, mely a hegyi viszonyok 
miatt a barlang belsejébe jut, nem elegendő arra, hogy a jég
tömeget akkor olvaszsza fel, mikor hó és jég ugyanazon 
tenger felszíne feletti magasságban kint a szabadban már 
eltűntek. 1

Fugget ezen szavaiban van a Krenner-féle magyarázat 
lényege kifejezve; mielőtt azonban annak érdemleges bírála
tához fognék, megemlítem, hogy azon tényezők közül, melyek 
mint a Dobsinai-jégbarlang fennállásának föltételei vannak 
fölemlítve, többen nem lényegesek, minthogy ösmeretesek oly 
jégbarlangok, melyek nélkülök is léteznek.

E tényezők elősegíthetik a jelenséget, — de megjelené
sének nem szükségszerű okai.

Ezek: a nyílás szűk volta; a nap sugarai elleni védett, 
éjszaki iránya s a barlang alsó nyílása a víz lefolyására.

A jégbarlangok nyílásai különbözők: így például az 
Aosta melletti barlangnál 0 6  méter széles és 0*8 méter ma
gas, a Sziliczei-barlangnál pedig 24 méter tágas a bejárat.

Legtöbb jégbarlang a hegy éjszaki vagy éjszakkeleti lej
tőjében fekszik ugyan, de vannak olyanok is, melyeknek nyí
lása dél felé néz s a nap sugarai teljes melegítő hatásának 
van kitéve. [A Schafloch barlang nyílása délkeleti irányú s 
Murchison geológus szavai szerint az Illetzkaya-Zatchita (Oren- 
burg) jégbarlang bejáratát a nap sugarai világítják meg s 
nyitott ajtaján keresztül belsejébe is juthatnak]. A mi a bar
langok alsó nyílását illeti, Dr. Schwalbe említi, hogy nem 
minden jégbarlang bír ilyen a vizet elvezető csatornával.

Mennél csekélyebb a barlang környezetének átlagos évi 
hőmérséklete, annál előnyösebbek a viszonyok a jég képződé
sére és fennállására. Az évi középhőmérséklet függ az illető 
hely geographiai szélességétől és a tenger felszíne fölötti ma
gasságától. A Dobsinai-jégbarlang előnyös fekvésű: a tenger 
felszíne fölötti magassága 9605 m.; környezetének évi kö-

1 Fugger, ki Salzburgban 1882. év august. havában a IV-ik nem
zetközi alpesi kongressuson a jégbarlangokról felolvasást tartott, említi, 
hogy saját méretei szerint az Untersbergben (Salzburg mellett) fekvő Ko- 
lowrat-barlang legmagasabb nyári hőmérséklete -j- 05  Cels. foL 
legalacsonyabb téli hőmérséklet pedig 1876—1880-ig — 8'5 és — 8 6 C. 
fok volt. E barlang 1390 met. tenger felszíne feletti magasságban fekszik ; 
belső térfogata 9200 köbméter és jegének felszíne körülbelől 3000 négy
zet meter. — A Schellenbergi-jégbarlang legmagasabb nyári hőfoka volt 
0-7° C., a legkisebb téli hőmérséklet pedig — 12 4° C.

Kiip. Egyesül. Évk. XV. 12
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zéphőmérséklete 5.2° C. és a januárhavi hőfok 1871-ben 
példáúl volt — 21-25° C. 1

Az ösmeretes jégbarlangok mind a mérsékelt éghajlatban 
feküsznek, közép Európában a 45° és 51° között s oly helye
ken, melyek mélyen vannak ugyan az örökös jég határa alatt, 
de a melyek január havi hőmérséklete mélyen száll a fagypont 
alá. Fugger tanár 81 barlangnál határozta meg a környezet 
téli hőmérsékletét, 78 barlangnál 0° C. alatt találta azt s csak 
három helyen volt magasabb, -f- 0-2 és -J- 0-9° C., még pedig 
a Pic de Teneriffe (Cueva de la nieve), la Baume és a Kapella- 
szoros barlangjainál. [A januárhavi hőmérsékletet itt is fagypont 
alattinak találta].

A Dobsinai-jégbarlangnak lefelé hajló iránya oly lényeges 
tulajdonság, keletkezésének és fennállásának oly szükségszerű 
föltétele, hogy nélküle nem is létezhetnék.

Nem ismeretes ugyanis statikai jégbarlang, melyen e 
sajátság nem volna észlelhető. A nagy mélység azonban, melyre 
kiterjed, nem lényeges, minthogy vannak barlangok, melyek 
mélysége több száz, és olyanok, melyeké csak egy nehány 
meter. (Schafloch 300 m., Saint-Georges 33 in.).

A Prevost-Deluc-Krenner-Fugger-féle elmélet szerint a 
télen behatolt levegő hidege szülő oka és fenntartója ezen 
csudálatos természeti ritkaságnak.

Tény, hogy a barlang jégalakjai a nyíláson, a kőzet 
résein, hasadékjain keresztül szivárgó- s a belső levegő pára- 
tartalmát képező vízből képződtek. De mivel télen a barlang- 
teljesen száraz, benne vízjárás nem észlelhető, sőt még a kút 
is (a nagy teremben álló jégoszlopok egyike, melynek belse
jében egy kis vízér lefelé csörtet) be van fagyva: e hideg 
légreservoirban a jégképződés csak tavaszszal indúlhat meg. 
a mikor a nap meleg sugarai új életre ébresztik a természe
tet, feloldván jég- és hóbilincseit.

Hogy a jégbarlangban télen a víz hiánya miatt jég nem 
képződhetik, igazolja azt a tapasztalat i s ; mert ha ezen állítás 
nem állana, akkor erős tél után a jégmennyiségnek nagyobb
nak, enyhe tél után pedig kisebbnek kellene lennie.

Igaz, hogy a Dobsinai-jégbarlangot illetőleg nem állanak 
e tekintetben adatok rendelkezésemre, de egyéb barlangokra 
vonatkozólag igen.

1 K raj na és Közép-Németország barlangjainál a környezet évi közép
hőmérséklete 6—7° C., magasabb mint a Jura-hegységben és az Alpesekben.

A Genfi-tó fölötti magasság méterekben: Kuntschen (Krajna) 704; 
Baume (Besangon) f?31; Felsf-Skrill (KrajnaJ 945; Roth (Eifel) 481; 
Questeuberg a. H. 200; Dornburg 370 m. Dr. Schwalbe szerint.
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P i c i é t  ugyanis határozottan állítja, hogy enyhe tél 
után, midőn Géniben jég nem volt látható s a Jura-hegység
ben sem volt található, a barlangok nagy mennyiségű jeget 
tartalmaztak. Cossiguy bizonyítja, hogy 1818, 19 és 1820. 21 
években a tél rendkívüli módon meleg volt s a Jura jégbar
langjai legalább is annyi jeget tartalmaztak, mint elébbi rideg- 
telek után.

Azon igazságot, hogy tudniillik a jégképződés csak 
tavaszszal kezdődhetik, már Thury mondotta k i : „En hiver, 
le froid ne manque pás, mais s’il n’y a pás de source* abou- 
tissant a la caverne, l’eau manque. ct alors il ne se forme 
pás de glace.“

Nagy fontosságú consequentiák deriválhatok ezen tényből.
Physikai tapasztalati törvény ugyanis, hogy a jég olvadási 

melege 80 hőegység, az az, hogy egy kilogr. jég olvadjon, a 
belső és külső munka végzésére olyan hő-mennyiség szüksé
geltetik, mely képes volna egy kilogr. vizet. 0 fokról 80 C 
fokra felmelegíteni. Ezen meleg a környezettől vonatik el. 
Viszont ezen meleg szabaddá lesz, ha egy kilogr. 0 fokú víz 
0 fokú jéggé dermed. Ezen hő felmelegíti tehát a barlang 
levegőjét, ha annak hidege a barlang vizét megfagyasztja. Ha 
tehát a levegő eredeti hőmérséklete a fagypont alatt, volt. a 
víz megfagyasztása alatt a fagypontig száll fel, föltéve, hogy 
új hideg levegő nem száll a barlangba.

Mivel Krenner elmélete szerint azon hideg alkotja a 
barlang jegét, mely a belső levegőben télen át összehalmozó
dott ; mivel a felhasznált hideg, tavaszszal indúlván meg a 
jégképződés, új által nem pótolható ; mivel physikai tapasz
talati tény, hogy 23 köbméter levegő képes 1 kilogr. 0 fokú 
vizet 0 fokú jéggé átváltoztatni, mikor hőfoka — I C .  fokról 
0 fokra felszáll: önkéntelenül azon kérdés merül fel. vájjon 
oly mennyiségü-e ezen a barlang levegőjében felhalmozott 
hideg, hogy képes a jeget a hegy rétegein keresztül hatoló 
nyári meleg ellen megvédeni, az ezen meleg által olvasztott 
jeget pótolni és új vízmennyiséget megfagyasztani?

0 Cels. fok és 760 mm. nyomás mellett egy köbcenti
méter levegő súlya 0.001293 gr., tehát egy köbméter levegő 
súlya 0-001293 X 1000000 =  1-293 kilogr.

R e g n a u l t ,  franczia természetbúvár, meghatározásai sze
rint a levegő fajmelege állandó nyomás mellett 0-2375 hőegység, 
vagyis 1 kilogr. levegő hőmérsékletének 1 fokkal való eme
léséhez csak 0-2376 része kívántatik azon melegmennyiségnek, 
mely 1 kilogr. vizet 0 fokról 1 C. fokra képes felmelegíteni.

Ha fölteszszük, hogy a barlang összes térfogata 115000 
köbméter, akkor ezen térfogatú levegő súlya 148-695 kgr.

12*
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Hogy ezen levegő hőmérséklete egy fokkal emeltessék, ahhoz 
35315 hőegység, és hogy 9 fokkal emeltessék, ahhoz 317835 
hőegység kívántatik.

Mivel L a p l a c e  és B u n s e n  meghatározásai szerint a 
jég olvadási melege 80 hőegység, azért, ha felteszszük, hogy a 
barlang levegője — 9 fokra lehűlt, (1870 év deczember havá
ban a hőmérséklet minimuma volt — 8.75° C.) a 115000 
köbméter térfogatú levegő hidege képes 317835/80 — 3973 kg. 
vizet megfagyasztani, illetőleg 3*973 köbméter jeget alkotni, 
a levegő hőmérséklete azonban — 9° C.-ról a fagypontig 
száll fel.

De még azon esetben is, ha föltennők, hogy a barlang 
levegőjének térfogata 120000 köbméter, tehát egyenlő volna 
a jég térfogatával és hogy a levegő télen — 20° C. lehűlt, 
ezen hideg csupán 9*213 kgr. 0 fokú vizet volna képes meg- 
fagyasztaui, tehát 9 213 köbméter jeget alkotni. — (Ottó Krieg. 
Über die Dobschauer Eishöhle.)

A mily csekély ezen számítások alapján a levegőben télen 
felhalmozott hideg általi jégképződés, oly tetemes ezzel szem
ben a barlang kivilágítására használt petróleum lámpák melege 
általi olvasztása a jégnek. Ha a lámpáknak számát csupán 
százra teszszük és föltételezzük, hogy azok június, július, augusz
tus és szeptember hónapokban naponként csupán 4 óra liosz- 
szant égnek és ezen idő alatt egy-egy lámpa 160 gr. petróleumot 
fogyaszt: akkor a lámpák naponként 16 kgr. és négy hónap 
alatt 1920 kgr. petróleumot fogyasztanak.

Minthogy F a v r e  és S i l b e r m a n n  kísérletei szerint 
egy kgr. petróleum elégésénél körülbelől 10000 hőegység fej- 
lesztetik. azért a barlang kivilágításánál 19200000 hőegység 
fejlődik ; mivel továbbá egy kgr. jég olvasztásához 80 hőegység 
kívántatik, azért ezen az úton évenként körülbelől 240000 kgr. 
súlyú vagy 240 köbméter térfogatú jég olvasztatik.

Ha ezen számítások szerint a télen felhalmozott hideg 
által képződött jég oly csekély, ha a barlang kivilágítása 
alkalmával olvasztott jégnek mennyisége oly tetemes s ha 
mindamellett a tapasztalat a barlang jegének folytonos növe
kedését igazolja: mi akkor e sajátszerű tüneménynek az oka?1

A második ellenvetés, mely a K r e  n n e r-féle magyará
zat ellen felhozható; a b a r l a n g  s z i k l á i n a k  a l a c s o n y  
h ő f o k a .

1 Jelenleg a barlang villamos szénfénynyel világíttatik meg. Ezen 
körülmény azonban semmit sem von le az említett okok meggyőző erejéből, 
mert évek hosszú során át petróleum lángokkal világították ki belsejét s 
ezen idő alatt a jég folytonos növekedése észleltedéit.
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A téli levegő lehűti a barlang falait s a hideg egyné
hány deciraeter mélységre behatol a kőzetbe. Tavaszszal azon
ban a jégképződés alatt felhasználtatik úgy a levegő, mint a 
kőzet hidege. Hol keressük tehát a hideg azon forrását, mely 
a hegy belsejének állandó melege ellen küzd s a sziklákat 
hűsen tartja ?

A talaj belsejének hőmérséklete nem tér el nagyobb 
mértékben a környezet évi közép hőfokától ; a Ducsa-mész- 
liegyé +  5° C Honnan ered tehát a hideg, mely ezen állandó 
hőforrással szemben nyáron, a téli hideg felhasználása után a 
Dobsinai-barlang szikláinak oly hőmérsékletet kölcsönöz, mely 
több fokkal alacsonyabb, mint a tapasztalati tényekből leveze
tett törvény szerint lennie kellene? 1883. év június 7-én pl. 
Ruffinyi egy külső hasadék hőfokát -f- 8’3 C. fokúnak, a bar
lang belsejében pedig egy repedés hőmérsékletét +  2.8 C. f. 
találta.

Mind e tünemények teljes magyarázatát nyújtani s mind 
e kérdésekre megnyugtató választ adni nem képes oly elmé
let, mely a jégbarlangok keletkezésének és fennállásának okát 
csupán a télen behatolt levegő hidegében keresi.

Miután S a u s s u r e  „V o y a g e d a n s  l e s  A l p e s “ 
(Neuchatel. 1796.) czímű művének ,.Recherches sur la tempé- 
rature de la mer. des lacs et de la térré á differentes profon- 
deursu fejezetében a sziklák repedéseiben s a törmelék hasa- 
dékjaiban tavaszszal s nyár elején talált jég keletkezését a 
környezetnek a víz gyors párolgása általi lehűlésére vezette 
vissza, ezen magyarázat a jégbarlangokra is alkalmaztatott s 
jelenleg is alkalmaztatik.

Vizsgáljuk ezen elméletet a Dobsinai-jégbarlangra való 
alkalmazásában.

Tény, hogy minden párolgásnál meleg fogyasztatik ; tény, 
hogy a folyékony testnek terjengős halmazállapotba való hoza
talánál munka végeztetik — első sorban a levegő nyomása 
ellenében s mivel e munkát a hő végzi, mely a környezettől 
vonatik el, azért az lehűl s mennél gyorsabb a párolgás, an
nál tetemesebb a lehűlés.

Nedves testünk hideget érez, mert a párolgásnál vég
zendő munkára szükségelt hő testünkből vétetik. Ha a hő
mérő gömbjét megnedvesítjük, a higany felszíne alászáll. Ha 
a légszivattyú burája alá tömény kénsavat teszünk, akkor a 
levegő kiszivattyúzása, tehát a kénsav gyors párolgása közben 
annyi meleg köttetik, hogy a bura alatti víz megfagy. Carré 
Francziaországban és Harrison Angolországban az aether gyors
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elpárologtatása által megfagyasztották a vizet s utóbbi órán
ként 1000 kgr jeget készíthetett. A higany gyorsan párolgó 
kénes savban megdermed s úgy kalapácsolható mint bármely 
fém ; a szilárd szénsav és aether keveréke a légszivattyú bu
rája alatt — 110 fokra húl le.

Ha tehát a barlang vize, mely a sziklák résein keresztül 
szivárog, gyors párolgásban volna, akkor a levegő s a sziklák 
annyira lehűlhetnének, hogy a folytonos jégképződés meg lenne 
fejtve.

De ezen P i c t é t és F u g g e r által is támogatott elmé
letet halomra dönti azon tény, hogy a Dobsinai-barlangban a 
gyors párolgás föltételei: a levegő áramlása és a vízpárák 
hiánya, nincsenek meg.

A barlang belsejében a levegő absolut nyugalomban van, 
— mint azt Krenner gyertyalánggal és könnyű pehelylyel esz
közölt kísérletei igazolják s hogy a levegő párával telt, e mellett 
tanúskodik azon tény, hogy a barlangban gyakori dér észlel
hető. Igazolják ezen állítást azon ritka szépségű jégkristályok 
is, melyek a barlang falait, a falépcsőket s korlátokat díszí
tik s melyek csakis a párákkal telített levegőből fejlődhettek.

A párolgás általi jégképződés csak úgy volna magyaráz
ható, ha a víz kezdetleges hőmérséklete a fagyponthoz közel 
volna (annak lehűlése tehát nem párolgás által, de más úton 
fejtendő meg), máskülönben absorptióra, illetőleg a gőzök el
vezetésére volna szükség, a minek föltétele, a légmozgás, a 
Dobsinai-jégbarlangban nincsen meg. Különben is — vélemé
nyem szerint — a levegőben való párolgás sebessége, tehát a 
környezet lehűlése nem lehet oly tetemes, mint ezen elmélet 
felállító! hiszik, mert magának S a u s s u r  e-nek kísérleteiből 
tudjuk, hogy, ha porhanyos, likacsos kőzeten keresztül egy 
22-2° C. hőmérsékletű légáramot vezetünk, az a víznek pá
rolgása miatt csupán 18-5 C. fokra hűl le.

D e s c h m a n n ,  K ö r b e r s más tudósok állítják vizs
gálataik alapján, hogy a jégbarlangok levegője párával telt, vagy 
közel áll a telítettség fokához, s hogy e szavak, a mi a Dob- 
sinai-barlangot illeti, teljes érvényűek, kiderül abból is, hogy 
belsejében a száraz és nedves hőmérők egyenlő fokot mutat
nak. [Kuntschen-barlangban (júliusban) a hőmérséklet száraz 
hőmérőn volt -j- 1°, nedvesen -|- 095°; Deménfalván a szá
raz hőmérő -f- 2°. a nedves szintén -f- 2° mutatott. A legna
gyobb eltérés a Velka-Gora barlangjában észleltetek, a hol 
a száraz hőmérő -f- 3° R., a nedves -j- 15 R. fokot jelzett. 
Dr. Schwalbe].

Ha a Dobsinai-barlangban a víz gyorsan párologna, ha 
tehát levegője kevés gőzt tartalmazna, akkor a nedves hőmé-
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l őnek jóval alantabban kellene állania. Azon körülmény is, hogy 
hideg napokon a nyílás előtt köd észlelhető, szintén a belső 
levegő párateltsége mellett szól; a barlang nedves levegője 
tudniillik a külső hidegebb lég által lehűttetik s a párák sű
rűsödése, vagyis köd keletkezik.

Azon tény pedig, mely a Pictét-féle elmélet támaszául, 
a • gyors párolgás igazolására felhozatik, hogy tudniillik a 
Baume-barlang nyílása előtt nyáron gyakran köd észleltetik, 
nem bír meggyőző erővel, minthogy e köd keletkezése köny- 
uyen a kiszivárgó levegő hidegsége által magyarázható.

B i l l e  r é z  már a múlt század elején állított fel egy 
elméletet, mely a barlangok jegének képződését sóknak víz
ben való olvadására vezette vissza.

Melegítés által képesek vagyunk a szilárd testeket fel
olvasztani ; a folyékony halmazállapot létrehozására tehát hő 
kívántatik, mely a test térfogatának nagyobbodása közben — 
a test tömecseit összefűző erők és a légnyomás ellenében 
munkát kénytelen végezni.

Azonban a szilárd testek nem csak akkor kívánnak bizo
nyos mennyiségű hőt, ha megolvasztás által veszik fel a csepp
folyós halmazállapotot, de akkor is, mikor valamely folyadék
ban feloldódnak, mert ezen műtét szintén belső munkával jár, 
a mennyiben itt is a tömecseket el kell távolítani egymástól 
s megküzdeni vonzási ereikkel. Ezen hő a környezettől vonatik 
el, annak tehát, ha elveszített melegét más hóimét nem pó
tolhatja, le kell hűlnie.

R ü d o r f  kísérleteiből tudjuk, hogy, midőn a vízben 
konyhasó olvad, annak

hőmérsékl. 12*6 C. f.-ról — 10-1 C. f.-ra száll alá 
midőn Chlorammonium „ „ -f- 13 3 „ „ — 51 „ „ „ „

„ chlorcalcium „ „ -f- 10 8 „ „ — 124 „ „ „ „
„ kencyankalium „ „ -f* 10'8 „ „ — 23-7 „ „ „ „

D r. T o 11 i n g e r képes volt ezen az úton légsavas 
ammonium segélyével a hőmérsékletet 44*7 C. fokkal leszál
lítani. A vízben könnyen olvadó sók (salétrom, konyhasó, 
glaubersó) segélyével képesek vagyunk a vizet megfagyasztani; 
ezen tapasztalati tényen alapszik Grubeaud készüléke is, 
melylyel mesterséges jeget készíthetni.

Ha tehát a Ducsa-hegy talaja, melyen keresztül a légköri 
csapadékok vize lefelé szivárog, akár légsavas ammoniumot, 
akár chlorcalciumot vagy bármely más gyorsan olvadó sót 
tartalmazna, a sziklák lehűlnének s a víz megfagyna. Tartha
tatlanná válik azonban ezen elmélet, ha meggondoljuk, hogy
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a hegy mészkarbonát és szilikát kőzetből áll, melyek csak las
san oldódnak, hogy tehát a netalán keletkezett csekély lehűlés 
a talaj belső állandó melege által rögtön kiegyenlíttetik.

A negyvenes évek elején Angliában H o p e  és Her -  
s c he l  J. által a jégbarlangok egy új elmélete állíttatott fel, 
mely a tudományos világban mindeddig fentartotta magát, talán 
felállítóinak elismert nagy hírneve miatt. — [Dr. Schwalbe : 
Ermanns Archiv 1849. 394. 398. Edinburg. New. Philos. Journ.
XXXIV. 1843 (Hope), Philos. Mag. 1842 Bd. XXI. 354—364, 
Ló Institut 1842. 268; Ausland 1842 421.]

Ezen elmélet szerint a talaj felső rétegei télen erősen 
lehűlnek; a téli hidegségi hullámok lefelé terjednek s nyárban, 
mikor a barlangig jutottak, annak jegét alkotják, viszont 
a nyári melegségi hullámok júliustól kezdve lefelé hatolván, 
télen a barlang jegét megolvasztják. Azon föltevésből vagy 
tapasztalati (?) tényből indúl ki tehát ezen elmélet, hogy a 
barlangok jege nyáron képződik.

A Dobsinai-jégbarlangra nem alkalmazható ezen magya
rázat. mert a tapasztalat, számos megfigyelés igazolják, hogy 
hőmérséklete, mely legmélyebb helyein még június hónapban 
0 fok alatt volt, július és augusztus hónapokban minden 
részében a fagypont fölé emelkedett.

Hope és Herschei ezen elméletet Murchison-nak az 
IUetzkaya-Zatchita barlangban eszközölt megfigyeléseire alapí
tották, pedig, mint Schwalbe említi, Humboldt ugyan e barlangban 
szeptember hónapban -j- 6.2° C. és Listow szeptember és 
október hónapokban -J— 3° C. egészen +  9 hőfokot talált.

Különben már E r m a n n  utalt ezen magyarázat alapta
lanságára; nem csuda, hiszen éles ellentétben áll a talajnak 
ösmeretes hő viszonyaival.

A föld tökéletlen hővezetése miatt ugyanis a felső réte
gek melege vagy hidege csak nehezen hatolhat lefelé s. midőn 
a felszín kihűl, az alsó rétegek csak nehezen és lassan veszítik 
el melegüket, tehát már kisebb mélységben is csekélyebbek 
lesznek a hőingadozások, mint a felszínen.

így földrajzi szélességünk ala^t már 6 dcm. mélységben 
is nem észlelhetők többé a hő naponkénti ingadozásai s 24 
méter mélységben évi ingadozásai sem, úgy hogy itt állandó 
hőfok uralkodik, mely csak kevéssé tér el az illető hely évi 
középhőmérsékletétől.1

1 Feltűnő, hogy azon hypothesis, mely szerint a jégbarlangokban a 
jég nyárban képződik, nem csak a nép között, de a tudományos világban is 
oly sokáig, de sőt a mai napig is fentarthatta magát.
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A legújabb időben K r a u s  a jégbarlangok keletkezését 
a levegőnek hő általi kiterjesztésére vezette vissza. (Deutsche 
Zeitung Wien 28. Marz 1883).

Elméletét a Keleti-Alpesek jégbarlangjaiban tett észle
leteire állapítja s a jég keletkezésének okát a párával telt 
levegő kifelé irányuló áramlásában látja.

A nyári külső meleg ugyanis a nyílásnál a barlang bel
sejébe hatolván, annak levegőjét és vízgőzét kiterjeszti s mive! 
minden statikai barlang lejtősen a hegy belseje felé hajlik, 
megvannak mind a föltételek, melyek légáramot idézhetnek 
elő. — A kiáramlott levegő pótoltatik más, külső által, mely 
a talaj résein, hasadékjain keresztül befelé szivárog s mely 
útjában a kőzet hőmérsékletét vette föl.

A barlang levegőjének és vízgőzének expansiója — munka, 
mely a légnyomás ellenében végzendő s mely meleget fogyaszt. 
Ezen meleg részint a nap sugaraiból vétetik, részint pedig a 
barlang mélyebb légrétegeiből, melyek e miatt lehűlnek. Ez a 
Kraus-féle magyarázat.

Tény, hogy hevítés által a levegőnek térfogata nagyobb 
mértékben növelhető, mint a szilárd és cseppfolyós halmaz
állapotú testeké. G a v - L u s s a c ,  R e g n a u 11, M a g n u s  és 
J o l l y  experimentumai kiderítették, hogy a levegő, valamint 
a többi állandó gáz kiterjedési együtthatója, vagyis azon szám, 
mely megmutatja, hogy a levegő vagy az illető gáz eredeti 
térfogatának hányád részével terjed ki. a mikor hőmérséklete 
0 fokról 1 fokra emeltetett =  y273.

Egységnyi térfogatú és 0 fokú gázból tehát
1. C, hőmérséklet mellett lesz 1 -f- 00036b
2. C. r „ „ 1 +  0.00366 X 2
3. C. „ „ 1 +  0.00366 X 3

' A Jura-hegység barlangjait illetőleg már régen győződtek meg 
ezen állítás alaptalanságáról.

Bél Má t y á s ,  ki már a múlt században a londoni Royal Society 
közlönyében „Philosophical Transactions“ 41-ik kötet. London 1744 leírta 
a S zi liczei-barlangot. „Dias Antrorum mirabiiis Naturae glaciális alté- 
rius, alterius Halitus noxios eructantis, ad R. Societ. scieut. Lond. Missa“ 
ezímű értekezésében a következőket mondja: „A barlang természetében 
azon feltűnő jelenség vau, hogy langyos levegővel van megtelve, mikor 
kivűl a téli fagy a legnagyobb és hideg, sőt jeges léggel, mikor a nap a 
legmelegebben süt.

Ugyauezt állítja az I l l e t z k a y a - Z a t c h i t a  (Orénburg) jégbarlang
ról Mur ch i s on  is, k i mint geológus 1 8 4 0 . évben beutazta Oroszországot. 
Megjegyzem, hogy ezen barlang gyps hegy belsejében terül el s hogy 
közelében szintén ugyanezen kőzetben még egyéb barlangok is találtattak. 
Túlzottak azonban a Kunguri- barlangról közlött hírek, melyek szerint 
belsejében 19461' hosszúságban jégdombok terülnének el.
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Ugyanezen szabályok állanak, bár nem teljes szigorral, 
a vízgőzre nézve is. — Physikai tapasztalati törvény tehát, 
hogy, mivel a levegő nyomása leküzdendő, ezen kiterjesztés 
munkával s ez hőfogyasztással jár.

Csakhogy természettani észlelésekből tudjuk, hogy az 
így keletkezett lehűlés nem lehet oly tetemes, a minőnek 
ezen elmélet föltételezi, főleg akkor nem. a mikor mint a 
Dobsinai-jégbarlangnál a napsugarak a barlang nyílását közvet
lenül nem érhetik.

A vízgőzök expansióját illetőleg megjegyzem, hogy tekin
tetbe veendő, vájjon kiterjedésök melegítés következtében 
vagy a hő hatása nélkül történik.

A barlang nyílásánál a nap sugarainak melege terjeszti 
ki a gőzöket, a barlang belsejében azonban azok légritkított 
térbe — melegítés nélkül — nagyobbítják térfogatukat. Ezen 
utóbbi esetben a vízgőznek egy része, a mint C l a u s i u s ,  
R a n k i n e  és H i r n  kísérleteiből kiderült, lecsapódik, másik 
része telített marad.

Minden condensatiónál meleg fejlődik, tehát jelen esetben 
i s ; ezen meleg véleményem szerint , elegendő arra, hogy a 
gőz expansiójával járó munka végeztessék s hogy lehűlés ne 
lépjen föl. — [ R e g n a u l t  kísérleteiből és számításaiból tudjuk 
ugyanis, hogy 1 gr. 100 C. fokú víz 536.7 gr. hőegységet 
kíván arra, hogy 760 mm. légnyomás mellett 100 C. fokú 
gőzzé alakítassék át. Ezen munka végzésére annyi hő kíván
tatik tehát, mely képes lenne 536.7 gr. vizet 0 fokról 1 fokra 
hevíteni. Viszont ha a gőz lecsapódik, ezen felhasznált meleg 
szabaddá és érezhetővé válik].

Különben már azért sem fogadhatjuk el a K raus-féle 
magyarázatot, mert a réseken beszivárgó külső levegő — a 
hegy belsejének hőfokával bírván — a Dobsinai-jégbarlangban 
-j- 5 C. fokkal, — melegével könnyen és gyorsan kiegyenlítené 
az expansio általi lehűlést.

Xem képes felelni ezen magyarázat azon kérdésre sem, 
hogy a számos egyéb barlangokban miért nem képződik jég, 
holott a nyílás a nap általi megvilágítása, a belső levegő ki- 
terjesztéséből eredő légáram, tehát a jég képződésének föltételei 
mind megvannak.

Hogy azonban maga K r a u s is — a jégbarlangok teljes 
megfejtésére nem tartja elegendőnek elméletét, igazolják szavai : 
„lek will aber nicht behaupten, dass dér ganze Prozess nicht 
noch einige andere Komplikationen enthalte, aber im Wesent- 
lichsten dürfte das Gesagte für eine allgemeinere Schilderung 
genügen“.
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A jégbarlangok keletkezésének magyarázata új irányba 
tereltetett S c h w a l b e  előadásai által, melyeket 1881. márcz. 
5-én a berlini földtani és 1882. márcz. 17-én a berlini phy- 
sikai társulatban tartott. Elméletét, mellet a jégbarlangok 
keletkezéséről felállított, — azon már 1865-ik évben J u n g k 
C. G. által észlelt tüneményre állapítja, hogy a víz tetemesen 
lehűl, ha valamely kőzet vékony résein keresztül szivárog. 
Hőmérséklete tetemesen, gyakran a fagypont alá száll, s a 
mikor a hasadékokból kilép s térfogatát szabadon változtathatja, 
hirtelen jéggé dermed.

Hogy a tisztelt olvasó ezen physikai törvényt, valamint 
szerepét a jégbarlangok alkotásánál átértse, figyelmét egynéhány 
természeti tüneményre akarom fordítani.

A víz megdermedési, valamint a jég olvadási hőmérsék
lete — közönséges (760 mm.) légnyomás mellett 0 C. fok. 
E hőfokot módosítja azonban a folyadék felszínére gyakorolt 
nyomás. Hogy a víz fagypontját a nyomás alászállítja, először 
T h o m s o n  J a m e s  mondta ki mint tapasztalati törvényt. 
Állítását elméleti úton C l a u s i u s  (Pogg. Ann. 81.) és kí
sérletek által T h o m s o n  W i 11 i a m bizonyították be.

Ez utóbbi vastagfalú üvegedényben a víz felszínére ható 
nyomást 8-1 és 16-8 atmosphaerával (légnyomás) emelte; az 
első esetben a hőmérséklet csökkenése volt 0 059°, az utóbbiban 
pedig 0129° C. — Számos pontos kísérletből kiderült, hogy 
a nyomásnak a körlég súlyával egyenlő nagyobbodásánál a 
hőfok csökkenése =  0*0075° C. [A körlég a testek felületének, 
minden négyzetcentiméterjére 1053 kg. súlylyal nehezedik ’ 
ezen súly légnyomásnak vagy röviden atmosphaerá-(nyomásá)- 
nak hivatik].

Ezen tapasztalati tény consequentiája az, hogy nagy 
nyomás mellett a víz cseppfolyós halmazállapotban marad, 
még akkor is, ha hőmérséklete jóval a fagypont alatt van. 
Igazolják ezen állítást T h o m s o n  W.-nak Quebeck-ben esz- 
hözölt kísérletei. Ő ugyanis vastagfalú, vízzel megtöltött s 
erősen bedugaszolt vasgömböt tett ki nagy hideg behatásának. 
A víz hőfoka a nagy nyomás alatt tetemesen a fagypont alá 
sülyedt, míg végre — a térfogatát nagyobbodó víz szétrepeszté 
a vasburkot s a nyomás megszűntével a kitódulás pillanatában 
megdermedt.

Mo ü s s ö n  (Pogg. Annn. C. V.) a víz fagypontját 18 
fokkal szállította le ; a nyomást, melyet gépével kifejtett, 
maga 13000 atmosphaerára becsüli.

B o us s i n g au 1 t-nak sikerült a vizet erős s csavarral 
elzárt aczélhengerben — 15 fokra lehűteni. Egy a hengerben 
elhelyezett kis golyó mozgása tanúskodott a víz folyékony
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halmazállapota mellett. Abban a pillanatban, melyben a csavar 
eltávolítása által a nyomást megszüntette, a víz megdermedt.

A felsorolt tüneményekben külső nyomás, tehát a víz 
felületén a sűrűség nagyobbodása eredményezte a víz lehűlését. 
De ezen igazság, valamint tapasztalati tények alapján állíthat
juk azt is, hogy a víz lehűl, valahányszor határlapjain a 
sűrűség növekedése nem csupán külső mechanikai munka, 
hanem bármely más erők által végeztetik, melyek példáúl a 
lest felületén vagy belsejében működnek. Ily erők az össze- 
tartási és tapadási, a cohaesio és adhaesio erők, melyek a 
testek legkisebb részecskéi, tömecsei között, azok közvetlen 
érintkezésénél föllépnek, melyek mint tömecserők az anyag
vonzás egyik nyilvánulási módját képezik s melyek végtelen 
kicsiny határok között oly hatásokat képesek létrehozni, minő
ket mi gyakran legerősebb gépeinkkel sem idézhetünk elő.

Ezen állítást igazolják Mo ü s s ö n  és D u f o u r  tapasz
talatai is. kik észrevették, hogy vékony üregű csövekben, 
úgynevezett hajszál-csövekben (Kapillar-Röhren) a víz annál 
alacsonyabb hőfokot vehet föl, a nélkül hogy megdermedne, 
mennél kisebb a cső átmérője.

Az eddig említett és hasonló kísérletekből azpn tapasz
talati physikai törvény állíttatott fel. hogy minden test lehűl, 
ha azon változásait, melyeket hő fölvétele által szenved, más 
úton hozzuk létre, és megmelegszik, ha azon változásait, melyek 
hőveszteség miatt benne keletkeznek, más erőkkel idézzük elő.

Ezen törvényt a vízre alkalmazván, állíthatjuk, hogy a 
víznek hőfoka, midőn vékony üregű csöveken, hasadékokon 
keresztül szivárog, alá szó 11. ha eredeti hőmérséklete 4 C. fok 
alatt volt, és emelkedik, ha elébbi hőmérséklete 4 C. fok fölött 
volt, minthogy a víz legnagyobb sűrűsége 4° G. mellett van s 
mert tömecsei között működő cohaesio erők. valamint a kőzet 
réseinek falai és a víz felülete közötti adhaesio erők helyet
tesítik a külső nyomást.

Ha pl. a víz hőmérséklete =  0° C. és meleget vezetnénk 
hozzá, akkor sűrűsége nagyobbodnék. Ha ezen munka nem a 
testhez vezetett hő, hanem bármely más erő által végeztetik, 
akkor a víz hőmérséklete a fagypont alá száll.

A Dobsinai-jégbarlangot mészsziklák alkotják; belseje 
számtalan sok vékony hasadékkal, réssel, mind megannyi 
hajszál-csővel áll a Ducsa-hegv felszínével összeköttetésben. 
A légköri s a hó olvadásából eredő víz befelé szivárog ezen 
vékony csöveken keresztül. Az a d h a e s i o  e r ő k  b e h a 
t á s a  a l a t t  l e h ű l  a víz,  l e h ű t i  a s z i k l a f a l a k a t  s a 
m i n t  e z e n  t ö m e c s e r ő k  h a t á s á b ó l  k i b o n t a k o z o t t  
és  a b a r l a n g b a  l ép,  m e g d e r m e d .
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Ez a hidegnek azon forrása, mely alkotta a barlangot, 
mely, megvédvén a nyár olvasztó melege ellen jégképződményeit, 
most is szünet nélkül alkotja és fentartja.

Ezen elméletet igazoltnak találta S c h w a l b e  nemcsak 
a Dobsinai-barlangban, de egyéb jégbarlangokban is, melyeket 
megvizsgált. A P e l s ő  ez melletti S z i l i c z e i - b a r l a n g  fe
nekén jégréteget, mészszikláin jégképződményeket talált, noha 
a barlang első részébe, az igen tágas nyílásán keresztül 
a napsugarak léphetnek, megvilágíthatják és megraelegíthetik 
falait. 1881 július hó 29-én, mikor a külső lég hőmérséklete 
-}- 18° C. volt, a barlang repedéseiben a hőmérő a fagypontot 
jelezte s a barlang legmélyebb helyein 1 C. fokú levegőben 
a hasadékokban szivárgó víz hőmérséklete 0° — 0-7° C. volt. 
— De hogy a víz szivárgása miatt a kőzet és talaj nagyobb 
mélységre is lehűlt, igazolta azon tény, hogy egy külső mel
lékbarlangban ugyanakkor a lég hőfoka +  2° C. volt.

A Liptó-Sz.-Miklós melletti D e m é n f a l v  i-jégbarlang- 
ban tett hőmérsékleti észleletek szintén igazolják azon állítást, 
hogy a hideg székhelye a kőzet. E barlang egy magas mész- 
sziklafal tövén fekszik 50 méter magasságban a völgy fölött; 
nyílása tágas (6 méter széles és 25  méter magas) s a nap
sugarai közvetlenül érhetik. A barlang mindjárt a bejárattól 
erősen lefelé hajlik s később egy kupolaszerű boltozattal bíró 
teremből ismét fölfelé. Itt fenekét jég borítja s oldalait jég
képződmények díszítik. A barlang első részében a levegő 
hőfoka -f- 4° C. volt, a repedésekben pedig +  0-1 és 0-5 
fokúnak találtatott.

A G e r o 1 s t e i n-tól x / 2  órányi távolságban, R o t h 
falu mellett fekvő kis jégbarlangban Schwalbe -f- 17 C. fok 
külső (a barlang előtt) hőmérséklet mellett a lég hőfokát 
+  0-75 C. és a repedésekét 0 fokúnak találta. Láva alkotja 
e barlangot, falai jégréteggel bevonvák és számtalan jégkris
tályokkal behintvék ; térfogata oly csekély, hogy levegőjének 
hidege jégképződményeinek csak elenyésző csekély részét 
volna képes alkotni, úgy hogy rövid idő múlva teljesen meg
szűnnék a jégképződés, pedig falainak díszítményei, a jégsta- 
laktitok és stalagmitok még június és július hónapokban is 
fejlődnek.

Fontos érv ezen tapasztalati tény a K r e n n e r-F u g g e  r- 
féle magyarázat e l l e n  és hathatós támasza azon állításnak, 
hogy a hideg szülő oka a víz szivárgása.

Azon hőmérsékleti adatok, melyek a K o 1 o w r a t-bar- 
langra vonatkoznak s melyeket Fugge r  a Jungk-Schw albe- 
féle elmélet ellen felhoz, — nem bírnak meggyőző erővel, 
mert mutatják ugyan, hogy a szivárgó víz hőfoka magasabb a
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levegő hőmérsékleténél, de nem magyarázzák meg, hogy a 
víz miért hidegebb, mint a hely geographiai fekvésénél fogva 
lennie kellene.

Ezen adatok a következők: [Über Eishöhlen. Yortrag
gelegentlich des IV. internation. Alpinen Ivongresses zu Salz
burg im August 1882. von Professor Eberhard Fugger]

a bari. lev. hőfoka. a szív. víz hőfoka.
1876. nov. 26. — 100° C. +  0-6° C.
1877. jan. 6. — 0-65° „ -p 0-6°
1877. máj. 31. — 0 25° „ -|- 0-8° „

Úgy de valamely hely forrás vizének hőmérséklete (ren
desen csak igen csekély eltéréssel) egyenlő az illető hely 
talajának középhőfokával, mely ismét valamivel nagyobb szo
kott lenni, mint a levegő évi középhőmérséklete. A Kolowrat- 
barlang környezetének évi hőfoka -j- 4° vagy -p 5° C.-ig 
tehető, tehát a forrás hőmérsékletének -p 5° C.-nak kellene 
lennie. Honnan van, hogy a barlang szivárgó vize oly hideg? 
mi másban keressük ezen lehűlés okát, ha nem a víz szivár
gásában, ha nem oly állításban, melyet kiváló physikusok által 
eszközölt kísérletek, mérések támogatnak s mely ösmeretes 
tapasztalati törvények kifolyása?

A Saussure, Bilierez, Hope, Herschel és Ivraus-féle 
elméletek, mivel consequentiáik nem felelnek meg a Dobsinai- 
jégbarlangban eszközölt megfigyelések és észleletek eredmé
nyeinek, mivel több esetben ellentmondanak a pbysika meg
állapított törvényeinek, mivel a barlang alkotásánál, a sziklák 
anyagi minőségénél fogva az ezen magyarázatokban követelt 
föltételek e jégbarlangban vagy csak részben, vagy egyáltalában 
nincsenek meg: nem képesek e ritka természeti jelenséget 
megfejteni.

Mivel pedig a Krenner-Fugger-féle magyarázat a levegő 
hidegének elégtelensége miatt, — bár az így magyarázott 
jégképződés ellen elvi ellenvetés nem hozható fel — nem 
képes a barlang keletkezésének és fennállásának tárgyalásánál 
minden felmerülő kérdésre megnyugtató választ adni: el kellett 
fogadnunk azon elméletet, mely a jelenségek, tünemények 
szülő okát a víz szivárgása általi lehűlésben keresi.

Hogy ezen elmélet miként egyesíthető a Kreuner-féle 
magyarázattal s hogy segélyével miként fejthető meg a barlang 
múltja és jelene: a következőkben fogom megmutatni.

Mielőtt azonban a feladat megoldásához fognék, röviden 
akarok a barlang jégképződményeinek physikai szempontból 
való osztályozásáról szólani.



DOBSINAI-JÉGBARLANG PHYSIKAI MAGYARÁZATA.. 1G1

A barlang jégképződményei háromféle csoportba oszt
hatók :

az elsőbe a jégstalaktitok és stalagmitok változatos alakjai 
tartoznak különféle finom díszítményeikkel, melyek — a mi 
a művészeti kivitelt illeti — oly magasan állanak a cseppegő 
kőbarlangok liasonnemű képződményei fölött;

a másodikba a hatalmas jégtömb réteges jégtáblái s a 
harmadikba azon finom jégkristályok tartoznak, melyek a bar
lang falait díszítik.

A jég általában tiszta, átlátszó s vagy tartalmaz lég
buborékokat vagy nem ; az első nagy hideg, hirtelen fagyás 
szüleménye, az utóbbi csekélyebb hidegben — a víz lassú 
megdermedéséből keletkezett. T y n d a 11 „Heat as a mode 
of motion“ (A hő mint a mozgás egyik neme) czímű művében 
kimutatta ugyanis, hogy gyors fagyásnál a víz légtartalma 
buborékok alakjában a jégbe záratik. lassú megdermedésnél 
pedig — mivel leszoríttatik — vékony réteget képez az 
üvegnemű tiszta jég alatt.

A jégtömb mindkét nemű jégtáblákat tartalmaz s azok 
láthatók is keresztmetszetén, mely a folyosó egyik nagyszerű 
oldalfalát alkotja; a finom por, mely ezen jégrétegek között 
több helyen észlelhető s mely a barlang egyéb helyein is ta
lálható, mészkarbonát kevés magnesia karbonáttal vegyülve s 
természetesen a sziklakőzetből származik.

A finom jégkristályok, melyek a levegő páratartalmának 
a sziklafalak nagy hidege általi hirtelen megdermedéséből 
keletkeztek, légbuborékokat nem tartalmaznak, mert fagyása 
közben a víz a maga kristályos architecturájáből tökéletesen 
kicsukja a levegőt.

E finom jégalakok a hó csillagjaihoz hasonlítanak s a 
liexagonal kristályrendszerhez tartoznak. Szabályos hatoldalú kis 
táblákból állanak; a szögek csúcsaiból küllők vezetnek a tábla 
központja felé s az így keletkezett hat háromszög mindegyikében 
a hatszög oldalaival párhuzamos lépcsőzetes rétegek észlelhetők, 
melyek miatt e kristályok nem egészen síklapúak. hanem 
tompa tölcséralakot vesznek fel.

Foglalkozzunk végül a barlangnak egy esztendő leforgása 
alatti változásaival, tehát életében egy év történetével. Abban 
világos képét fogjuk látni múltjának és abból következtetéseket 
vonhatunk jövőjére.

Késő őszszel, mikor az éjszakák hidegek s a reggelek dért 
hoznak, a külső hideg, tehát sűrűbb és nagyobb fajsúlyúval 
bíró levegő a barlangba és annak elágazásaiba száll, a belső
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melegebb levegő egy részét kiszorítja, mely részint a bejárat 
felső részén, részint pedig a boltozat hasadékain, repedésein 
keresztül elillan. Mialatt azonban a ki nem szorított belső 
levegőt és a sziklafalakat lehűti, — maga a hőcsere törvényei 
szerint felmelegszik s új hideg levegő által a barlangból 
kiszoríttatik

E légcsere mindaddig tart, míg a belső levegő a fagy
pont alá lehűlt, vagy míg a belső és külső hőmérséklet közti 
különbség csekélysége az áramlás megszűnését eredményezi. 
Ezen légcsere alatt tehát a barlang sziklafalai is bizonyos 
mélységre lehűltek.

Azt hiszem, hogy nem csalódom, ha — tekintetbe vévén 
a környezet évi középhőmérsekletét és a barlang fölötti szikla- 
rétegek vastagságát — a hegy belsejének állandó hőfokát 
-j- 5 C. fokra teszem.

A téli levegő, mely a barlangba száll, a hegy ezen 
állandó melegével vívott küzdelemben a barlangban oly hőmér
sékletet teremt, mely magasabb a külsőnél, de alacsonyabb 
a talaj hőfokánál.

így példáid 1870. deczember havában a külső hőfok volt 
— 25" C., a belső — 8*75° C., 1871. január hónapban a 
külső hőfok volt — 21*25° C, a belső — 0*20° C.

A barlang lejtősége és azon körülmény, hogy legmélyebb 
részében, az alsó folyosó alatti mély sziklahasadékban a 
kifelé vezető nyílás szikladarabokkal és törmelékkel van 
elzárva, lehetségessé teszik a belső hideg levegő benmaradását.

Ha a barlang a bejárattól nem lefelé, de fölfelé irányúina, 
akkor a meleg időszakban a belső hideg levegő kiszivárgása 
keletkeznék és, mivel helyét a külső, meleg levegő foglalná 
el, a télen vagy kora tavaszszal képződő jég általános olva
dásnak indúlna.

Nagy fontosságú a Dobsinai-jégbarlangnál azon tény is, 
hogy a folyosó, mely a barlang üregeit, termeit a külső 
világgal köti össze, nem hosszú, mert ellenkező esetben a föld 
belső melege felmelegítené a hideg levegőt, valamint ellen
áramot létesítene, mely a barlangból jőve, ellensúlyozná vagy 
visszanyomná a behatoló léget.

Télen megvan tehát a barlangban a jégképződés egyik 
tényezője a hideg, de a hiányzik a másik, a víz s e miatt nem 
a tél, de a t a v a s z  a j é g k é p z ő d é s  k o r s z a k a .

Tavaszszal. midőn a nap sugarai megolvasztják a hegy 
hótakaróját, a keletkezett víz a sziklák basadékaiban befelé, 
a barlang belseje felé szivárog. Hőmérséklete +  4 C. foknál 
alacsonyabb, tehát a J u n g k-féle törvény szerint lehűl és 
lehűti egyúttal a sziklákat is ; mennél hosszabb utat ír le a
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barlangig, annál inkább száll alá hőfoka, gyakran a fagypont 
alá is. Megdermedni nem képes, mert a tömecserők felszínére 
gyakorolt nyomása megakadályozza azt. A mint azonban a 
hasadékokból kilép s a nyomás alól kibontakozott, vagy rögtön 
megdermed, vagy, ha szivárgási útja rovidebb volt, illetőleg, 
ha a rések tágasabbak voltak, oly alacsony hőmérséklettel 
lép a barlangba, hogy annak levegője által könnyen meg
fagyasztható.

A b a r l a n g  l e v e g ő j é n e k  és  s z i k l á i n a k  t é l i  
h i d e g e ,  v a 1 a in i n t  a z o n  h i d e g  is, m e 1 y e t a 4 C. f o k nál 
h i d e g e b b  v í z n e k  a k ő z e t  r é s e i b e n  v a l ó  s z i v á r 
g á s a  t e r e m t ,  m e g f a g y a s z t j á k  t e h á t  a s z i k l a  h a- 
s a d é k o k n y í l á s a i n á l  b e l é p ő  v i z e t .  Azon víz is, 
mely a tavasz beálltakor a nyílásnál becsurog, a barlang- 
alakjánál fogva hosszabb ideig tartózkodik belsejében, átveszi 
környezetének alacsony hőfokát és fölveszi szilárd halmaz- 
állapotát

Most általános a jégképződés, a „nagy terem*' jégpadló
zatán új réteg képződik, a boltozatról lehulló vízcseppek, ha 
az esés pillanatában dermednek meg, a stalagmitokat építik 
fői. ha csekélyebb fokú hidegben egv részök lefolyik, akkor 
a Stalagmit hasisát alkotják, ha pedig a szilárd faltól nagyobb 
távolságra verődtek, akkor a főoszlop körül jégfalat alkotnak, 
mely idővel a középtesttel egyesül. A barlang felső rétegei
ben a repedésekből kilépő víz megfagy és alkotja a boltozaton 
a stalaKtitokat, melyek kedvező körülmények között a stalag- 
mitokkal egyesülvén, oszlopokat teremtenek, melyeknek struk
túrája oly remek, s melyek finom díszítményekkel övedzve, a 
boltozatot támasztani látszanak.

A lehulló leszivárgó víz — nagy gördülékenységénél 
fogva — minden pillanatban változtatja alakját s a hőfokok 
változó küzdelmében létrehozza a „függöny“ redőit, csipke- 
szövetét, a „lugas“ virágszálait, leveleit, a „vízesés" megme
revedett habjait s teremt oly alakzatokat,, a minőket a legme
részebb phantasia sem volna képes alkotni.

A szivárgási processus és a téli levegő által erősen 
lehűtött mész-sziklákon a levegő vízpárai finom jégkristályok 
alakjában rakódnak le s alkotják a sötét falaknak a villamos 
fényben ragyogó felszínét.

Azon körülmény, hogy igen gyakran a fagypont alatti 
víz veszi fel a szilárd halmazállapotot, nagyban segíti elő a 
levegő hidegének megőrzését, mert a kifejlődő olvadási hő 
első sorban a jégnek 0 fokig való felmelegítésére tordíttatik.

A jégtömeg — a mint elébb említém — egyes, egymás 
fölött nyugvó jégtáblákból áll, melyekről a barlang egész

Kárp. Egyesül. Évi. XV. 1'^
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történetét lehetne elolvasni. A szénsav-tartalmú víz kivájta 
a mészhegy belsejében — folytonos, szűnetnélküli, évszázados, 
talán évezredes aknázó munkájában — a hatalmas üreget, 
mely a Dobsinai-jégbarlangot alkotja. Ezen hatalmas barlang 
boltozata, nem bírván el a fölötte nyugvó terhet, beszakadt, 
a hideg téli levegő betódúlt s kezdődött a jégképződés. A 
tavaszszal becsurgó vízből az üreg fenekén képződött az első 
jégréteg, fölötte időszakosan a második, a harmadik. így 
épült fel. ki tudja, mily hosszú idő alatt a jégtömeg, mely 
genetikailag alig különbözik a réteges kőzettől s mely mint a 
természeti erők oly alkotmánya, mely annyi elmúlt századnak 
jeleit hordja magán, méltán felkölti csodálkozásunkat.

Mivel a nyugvó víz felszíne mindig vízszintes, a jég
tömeg rétegei eleintén fekmentesek valának, mostan azonban 
körűlbelől 40 fokkal hajlanak lefelé.

Valamikor e jégtömeg a barlang egész üregét tölté be. 
jelenleg a „nagy terem“ egyik oldalán érinti csupán a bolto
zatot s közte és a sziklafal között a barlang alsó része, a 
folyosó, terül el. A jégtömeg a sziklától való visszahúzódása 
két úton magyarázható.

A folyosó alatt van a „pokol“ ; lazán egymás fölött 
nyugvó szikláin és törmelékeinek résein keresztül kifolyik a 
barlang víztartalma s egyúttal a levegő egy része is kiragad
tatok. Ezen utóbbi körülmény lehetségessé teszi a jég párol
gását, tehát tömegének’visszahúzódását. Ez az egyik magya
rázat. A másik, melyhez én is csatlakozom, alsó üregek 
beomlását tételezi föl, melyek nem bírhatták el a jégnek 
mindimtalan növekedő súlyát.

Ezen állítás mellett szól a „pokol.“ melynek sziklaromjai 
és törmelék-chaosa nagy kataklysmákról tanúskodnak; e 
mellett szól a „beduin sátor“ is. valószínűleg valamely 
egykori, nagy, üres jégoszlop maradéka, mely a barlang rég 
letűnt múltjában a rétegeknek vízszintes fekvésükből való 
erőszakos kiragadása alkalmával összedűlt.

Különben sem Krenner, sem Pelecli nem említik, hogy 
a közel múltban a „nagy terem“ jégoszlopai kimozdúltak volna 
függőleges állásukból, mely körülmény azon állításra jogosít 
fel. hogy a jégtömeg jelenleg többé nem sülyed és gletscher- 
szerű mozgást nem végez.

Mivel physikai tény, hogy minden test, midőn mást 
lehűt, maga felmelegszik ; a levegő hőfoka a jégképződés alatt 
felszáll s megmelegszik részben a kőzet, a barlang sziklafala 
is. Mivel tehát április vége felé és májusban a külső levegő 
meleg, ennélfogva új hideget kívülről a barlang nem nyerhet, 
a jégképződés teljesen megszűnnék és általános olvadás
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keletkeznék, ha a levegő felhasznált hidege máshonnét nem 
pótoltatnék. E hideget a víz szivárgása hozza létre; e hideg 
alkotta a jeget már akkov is, mikor a barlang levegőjében 
felhalmozott téli hideg is alkotta, és teremti most is még. 
mikor amaz már felhasználtatott. Míg azonban eleintén a 
levegő hidege a hó olvadásának korszakában általános jégkép
ződést tett lehetségessé, addig később a víz szivárgásának 
hidege csak részletest, ott tudniillik, hol vékony hasadékokban 
a szivárgó víz s annak közelében a sziklák kellőkép lehűlnek.

Tavaszszal ugyanis a tél hidege által lehűtött sziklák 
hőmérséklete a víz szivárgása által még jobban szállíttatott 
alá, hidegök egy része felhasználtatott ugyan, fenmaradt része 
azonban visszahat a vízre akkor is, mikor annak kezdetleges 
melege, megszűnvén a Ducsa-hegy lejtőin a hó olvadása, 
magasabb mint +  4 C. fok. A sziklák lehűtik a vizet 4 C. 
fok alá, de akkor ismét föllép a víznek szivárgás általi 
lehűlése; a keletkezett hideg visszahat a hasadékok falaira s 
íentartja a kőzet alacsony hőmérsékletét. Ez azon ok, mely 
megmagyarázza, hogy még júniusban is tart a jégképződés, 
mely később is hideg környezetet, alacsony hőmérsékletű 
burkot termet a jégbarlang körűk mely megvédi jégképződ
ményeit a hegy talajának állandó melege ellen és nem engedi, 
hogy a jégolvadás oly mérveket öltsön, a minőket máskülönben 
öltenie kellene.

A jégképződés addig tart, meddig az olvasztott hó vize 
a barlangba jut, vagy a meddig a sziklák hidege és a szivár
gási processus egymásra gyakorolt kölcsönös hatása a vizet 
kellőkép lehűti.

Eddig több jég fejlődött, mint a mennyi olvadni képes, 
de végre is bekövetkeznek oly hőmérsékleti viszonyok, melyek, 
mivel a barlang levegőjének és szikláinak hőfoka a fagypont 
főié emelkedik, a jégképződés megszűnését eredményezik, 
így példáid 1881-ik évben a „nagy terem“ hőmérséklete volt:

június hóban + 1-52° C.
július V) + 2-10° „
augusztus 9? :á 78° „
szeptember V) + 2-300 „
október ?? + 0-22° „

Már november hónapban a fagypont alá szállt a hőmér
séklet; a „folyosódban már szeptemberben s itt csak július 
és augusztus hónapokban volt a fagypont fölött: júliusban -f- 
0-2° és augusztusban -p 0-24° C.

Azon tényezők, melyek meleget vezetnek a barlang 
belsejébe, a következők : hővezetés a kőzet anyagán keresztül;

13*
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a barlang falainak hősugárzása; hővezetés a levegőn át vagy 
annak mozgása útján és hőközlés a külső víz révén.

A barlang boltozata fölött tetemes magasságban emel
kedik a Ducsa-hegy lejtője, melyet vastag mohszőnyeg és sűrű 
erdő borít. E körülmény fontos szerepet játszik a jég meg
őrzésében. mert e vastag rósz hővezető rétegen keresztül a 
nyár külső melege nem juthat a barlang belsejébe. Annak 
sziklái tehát oly hőmérséklettel bírnak, mely a külső évszaki 
hőingadozásoknak nincsen alávetve, mely a levegő téli 
hidegének és a szivárgási processusnak a talaj állandó melege 
ellen vívott küzdelmében váltakozik ugyan, de sokkal szűkebb 
határok között, s mely a fejtegetett okok miatt csak a nyár 
hónapjaiban emelkedik a fagypont fölé, de akkor is több fokkal 
alantabban áll. mint a kőzet belső hőmérséklete.

A mész-sziklák roszúl vezetik a meleget. [ D e s p r e t z  
meghatározásai szerint a márvány hővezetési képessége 2b, 
ha az ezüsté 1000-el jelöltetik, a mészé nagyobb mértékben 
nem igen fog e számtól eltérni.]

A nyári hónapokban a vezetett hő általi nagyobb mérvű 
olvadás csak is azon jégképződményeken lesz észlelhető, 
melyek a sziklákkal állanak összeköttetésben ; azokon, melyek 
jégtalapzaton nyugszanak, vagy a jégfalhoz támaszkodva a 
levegőben szabadon csüngenek, az olvadás sokkal kisebb, 
mert hővezetés útján a környezettől csak igen csekély mennyi
ségű hőt nyernek s mert physikai tény, hogy a gázok, tehát 
a levegő is igen rósz hővezetők s e miatt, ha légáramlat 
nincsen, mint ezen barlangban, oly testek, melyek minden 
oldalról gázokkal környeztetnek, csak igen nehezen melegednek 
át. [ R n m f o r d  teljesen tagadja a gázok vezető képességét s 
csupán a meleget tovaszállító képességüket ismeri el.]

A barlang sziklái hőt sugároznak ki. Mily hatással van 
e meleg a környezetre?

A sugárzó hő nincsen hatással a tiszta levegőre, mert 
annak tömecsei nem veszik át az aether-atomok rezgő mozgását 
s habár, a mint T y n d a l l  megfigyeléseiből tudjuk, a vízgőzök 
jelenléte növeli a gázok által elnyelt hősugarak mennyiségét: 
a barlang levegőjének ezen az úton való fölmelegedése oly“ 
csekély, hogy a jégolvadás megítélésénél tekintetbe sem veendő.

Me l l on i  meghatározásai azonban kiderítették, hogy 
a tiszta jég a reá eső hősagarak csak kis részét bocsátja át. 
P f a u n d l e r  szerint a Locatelli-féle lámpa melegének csupán 
17-ed részét s más hőforrásoknál még kevesebbet; T y n d a l l  
pedig kimutatta, hogy a jég, mely a fényre nézve oly 
átlátszó, a lámpa sugarainak csak 6 százalékát, a fehér izzó 
platina melegének csak Oö százalékát bocsátja á t ; 400 és
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1G00 C. fokra hevített réznek valamennyi sugarát elmetszi, 
elnyeli. Physikai törvény tehát, hogy a jég a legtöbb hősu
garat elnyeli, azok kis része visszaveretik és szétszóratik. 
E sugarak ismét jéglapokra eshetnek és elnyelhetők, tehát a 
jég fölmelegítésére szolgálnak.

E fölmelegítés, tehát olvadás nagyobb a vastagabb jég
testeknél. melyek kevesebb hősugarat bocsáthatnak át, mint a 
vékony jégképződményeknél, melyek az oszlopokat, a lugast, 
a vízesést díszítik. M e l l o n  i tudniillik bebizonyította, hogy 
ha az anyagok vastagságát csökkentjük, ezzel nagyobb hőuieny- 
nyiség átmeneteiét teszszük lehetővé, s ha valamely nagyon 
rósz átbocsátónak, példáúl a jégnek, tömegéből kellően vékony 
réteget veszünk, ezzel majdnem a kősóéval egyenlő átbocsá- 
tást érhetünk el.

Nyárban tehát leginkább a jégtömb lesz a kisugárzott hő 
olvasztó hatásának kitéve s főleg ott, hol felszíne nem tiszta.

Ezen a vezetett és sugárzó hő általi olvadása a jégnek 
nem ölthet azonban nagy mértéket, mert, a víz szivárgása 
húsén tartván a barlang szikláit, a hő íntensitása csekély.

A barlang nyílásának éjszaki fekvése és a fölötte nyugvó 
hatalmas, előre hajló sziklafal miatt a napsugarak közvetlenül 
nem hatolhatnak a bejárat folyosójába, tehát nem melegíthetik 
föl falait, és szelek meleg levegőt nem szoríthatnak belsejébe. 
Igaz, hogy a barlang levegője érintkezik a nyílásnál a külső 
léggel, csakhogy a gázok rósz hővezetése miatt ezen hőközlés 
elenyésző csekély.

A barlang legmélyebb helyén a belső levegő nincsen 
teljesen elzárva, nyáron tehát a törmelék hasadékjain keresztül 
a belső hidegebb levegőnek folytonos k i s z i v á r g á s a  megy 
végbe s e levegő pótoltatik a környezet meleg levegője által, 
mely a réseken keresztül lassan bár, de következetesen behatol.

A külső meleg levegőnek ezen beszivárgása elősegí
tetik a belső lég mennyiségének azon csökkenése által, mely 
létre jő, midőn a barlang nyílását szél éri. Ezen utóbbi esetre 
vonatkozólag I í r e n n e r  a következőket mondja:

„Légáramlást csak egy helyütt vettem észre, a barlang 
bejáratánál. A barlang belsejében szélcsend van s ez teszi 
a bentartózkodást is oly igen kellemessé, úgy hogy naponkint 
8 órát időzve benne, a legcsekélyebb kellemetlen érzés 
sem terhelt.“

Ezen kifelé irányuló légáram keletkezése könnyen ma
gyarázható. A Magas-Tátráról néha hideg szél irányúi a 
Ducsa-hegy éjszaki lejtője felé. E szél közvetlenül nem érheti 
a nyílást, de a szikláról visszaverődvén, a nyílás mellett 
elhalad, magával ragadván a nyílás levegőjének egy részét.
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Az így keletkezett légritkított tér betöltésére a barlang belső 
levegője áramlik kifelé.

Az aérostatika általános törvényei miatt és ha megfon
toljak, hogy 600 mm. légsúlymérői állás mellett 20 mmnyi 
nyomás-külömbség a levegő tér fogatát 1 : T034 viszony 
szerint képes megváltoztatni : természetesnek fogjuk találni, 
hogy a légnyomás ingadozásai hatással lesznek a belső és 
külső levegő egyensúlyára. A Dobsinai-barlangot illetőleg nem 
állanak az ezen körülményre vonatkozó adatok rendelkezé
semre, nincs is tudomásom róla, hogy valamely más jégbar
langban tétettek volna eddig ilynemű megfigyelések.

Az utolsó tényező, mely a barlang belsejébe meleget 
hoz, a víz.

Nem értem azon vizet, mely a külső hó és jég olvadá
sából keletkezik, mert ez 0 fokú s mint ilyen — a sziklafalak 
réseiben szivárogván és lehűlvén — hideget termet, de azon 
vizet, mely esőzések után a barlang nyílásánál becsurog s a 
kőzet t á g a s a b b  résein keresztül szivárog.

E víz átveszi útjában a talaj hőfokát s a mint a bar
langba lép, melegének egy részét átadja a levegőnek, megol
vasztja a jeget, a melyre hull, maga pedig 0 fokra lehűl. A 
jéglapon hélyenként kis tócsák képződnek, a melyekből kiindúlva 
kis erek húzódnak a nagy terem padlóján végig. A sziklafalak 
jégkristályainak egy része elolvad, a stalaktitok azon része, 
melylyel a sziklákhoz tapadnak, aláaknáztatik s némely gyen
gébb e szép jégtestek közűi saját súlyánál fogva lehull; a 
stalagmitok egy része kisebbíti térfogatát, más része alakját, 
egynéhány teljesen eltűnik. Hosszas esőzéseknek ezen jégol
vasztó hatása már egynéhány nap múlva észrevehető. Száraz 
nyár jobban képes tehát a barlang jegét megőrizni, mint 
nedves.

A jégből keletkezett víz, mivel 0 fokú, csak csekély 
mértékben lesz képes a jeget megolvasztani akkor, mikor jég
lapon folyik s ha mészsziklára lép s megmelegszik, szintén 
nem működhetik többé kártékonyán, minthogy a barlang alak
jánál fogva más jéggel nem igen lép többé érintkezésbe.

A becsurgó és beszivárgó, de meg nem fagyasztott, 
valamint a megolvasztott víz az alsó folyosóba s onnét a po
kolba jut, melynek sziklái között eltűnik. Hogy mily úton 
halad ezentúl, mily barlangokba jut, mily természeti szépségek 
veszik körűi ösvényét, megmondani nem lehet, s hogy a Ducsa- 
hegy lejtőjének melyik forrását alkotja, határozottan eldönteni 
rendkívül nehéz.

Ha az 1881-ik évi hőmérsékleti táblázatot megtekintjük, 
meggyőződhetünk arról, hogy az olvadás leghamarabb a barlang



A DOBSINAI-JÉGBÁRLANG PHYSIKAI MAGYARÁZATA. 199

felső részeiben, később mélyebb helyein kezdődik, s hogy a 
folyosó alsó részeiben ott, hol a legmelegebb hónapokban is a 
hőmérséklet csak -|- 0-2 C. fok, alig lesz észlelhető.

Ha továbbá a barlang levegőjének egyensúlyát, alacsony 
hőfokát, a vezetett és sugárzó hő csekély hatályosságát 
veszszük tekintetbe, s ha meggondoljuk, hogy a jégolvadásnál 
sok meleg (az olvadási hő) köttetik s ez által a processus 
lasíttatik : azt kell állítanunk, hogy nagyobb a tavaszszal és 
őszszel képződő jégnek a mennyisége, mint a mennyit a 
nyári meleg olvasztani képes, s hogy e miatt a barlang létezése 
és jövője biztosítva van.

A tapasztalat igazolja ezen állítást. A jég évről-évre 
gyarapodik s a barlang teljes eljegedezésétől félnek.

Ezek a Dobsinai-jégbarlangnak egy év leforgása alatti 
változásai, s mivel megmásíthatatlan törvények szerint meg
szakítás, szünet nélkül működő természeti erők hozzák létre 
e jelenségeket, mivel a szervetlen világban a tünemények 
nem változhatnak, a meddig föltételeik nem módosúlnak : 
ilyennek képzelhetjük letűnt évszázadai és következő kor
szakai minden egyes esztendejének történetét, ilyennek a 
barlang múltját és jövőjét.

Igyekeztem e ritka természeti szépség titkait leleplezni, 
csodaszerű megjelenéseit, melyek változatosságukban oly élénk 
tevékenységre gerjesztik a phantasiát s nagyszerűségükben 
csodálattal, sőt vallásos ihletséggel töltik el a szemlélő szívét, 
érthetővé tenni, megmagyarázni.

Az egymással összekötött, egymást kizáró, kiegészítő, 
változó és váltakozó tünemények sokasága előtt állottunk ; 
a physika törvényei felderítették ok és okozatbeli összefüggé
süket, világosságot hoztak a homályba és rendet a chaosba.

Ha igaz, a mit Goethe mond, hogy a természet oly könyv, 
mely minden lapján nagy gondolatokat tartalmaz, ha igaz, a 
mit Tyndall állít, hogy a természet építkezésében zene van, 
a tudománynak pedig feladata, megtisztítani szerveinket, hogy 
hallhassuk a dallamot: akkor a jelenségek és tünemények 
ezen törvényszerűségének átértése teszi csak valóban élvez
hetővé és gyöngyörködtetővé a Dobsinai-jégbarlang szépségeit.



II.

E g y e s ü l e t i  ü g y e k ,

1. A „ M a g y a ro rszá g i K á r p á te g y e sü le t“ 1887. é v i a u g u sz tu s  hó  
7 -é n  T átra füred en  tartott X III. ren d es é v i k ö z g y ű lé sé n e k

j e g y z ő k ö n y v e .
Jelenlevők: Gróf Csáky Albin elnök, Dr. Rotli Samu I. alelnök 

Weber Samu II. alelnök, Dénes Ferencz pénztáros, Páter Kálmán titkár 
és 67 egyesületi tag.

1. Gr. Csáky Albin elnök megnyitván a közgyűlést, röviden jelzi 
azon okokat, melyek miatt a múlt évi közgyűlésen meg nem jelent és 
felszólítja a tagokat, hogy netaláni interpellatióikat a napirend előtt 
terjeszszék elő és a jegyzőkönyv hitelesítésére kiküdötteket válaszszanak, 
mire nézve határoztatok, hogy a jegyzőkönyv a legközelebbi választmányi 
ülésben hitelesíttessék.

2. Felolvastatott a gondosan kidolgozott, kimerítő e l nök i  j e l e n t é s ,  
(lásd a 202 1.) mely a múlt évi tevékenység főbb mozzanatait tükrözi 
vissza, különös tekintettel az egyesület osztályaira. Ezen jelentés felol
vasása után felszóllal gr. A n d r á s s y M a n ó :  kifogásolván a három 
Tátrafüred körüli sétautak rósz állapotát, továbbá kiemeli a Tarpataki- 
völgybe vezető szekérút hiányait és a Csorbai-tóhoz vezető út mielőbbi 
kiépítésének szükségét, mely czélra gyüjtőív forgalomba hozását hozza 
javaslatba, egyúttal a maga részéről 500 irtot felajánlván ezen czélra; az 
ekképen megkezdett adakozáshoz S z e n t - I v á n y i  J ó z s e f  200 
írttal járúit hozzá.

Miután az ügyvivő alelnök részéről a szükséges felvilágosítás meg
adatott, az elnöki jelentés tadomásúl véttetett azon megtoldással, hogy a 
három Tátrafüred fürdőigazgatósága felhívandó a sétautak jobb karban 
való tartására, hogy Új-Leszna községe megkeresendő a Tarpataki-völgybe 
vezetendő új szekérút irányának engedélyezésére és hogy a Csorbai-tóhoz 
vezető út kiépítésére fentebb adakozott uraknak nagylelkű adományaikért 
jegyzőkönyvileg köszönet szavaztassák, a gyüjtőív pedig Dr. Jármay László 
fürdőorvosnál elhelyeztessék

o. Olvastatott a m ú z e u m i  b i z o t t s á g  j e l e n t é s e  a 
lefolyt egyesületi évről, mely jelentés (lásd a 206 1.) tudomásúl véttetett, 
egyúttal pedig az elnök indítványára G l e v i c z k y  S á n d o r ,  kir.

MAGMI
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mérnök úrnak, jegyzőkönyvileg köszönet szavaztatott a múzeumi épület 
felülvizsgálásánál kifejtett munkálkodásáért.

4. Olvastatott a s z á m v i z s g á l ó  b i z o t t s á g  j e l e n 
t é s e  a múlt évi számadások helyességéről és a vagyonkimutatás, mely 
jelentés a közgyűlés által tudomásúl vétetett és egyúttal a pénztárosnak 
a szokásos felmentvény megadatott. A számvizsgáló bizottságba Hoepfner 
Gusztáv, ÍSzőnyey Kálmán és Kermeszky Mór urak megválasztattak, miről 
az illetők jegyzőkönyvi kivonattal értesítendök.

5. A k ö l t s é g - e l ő i r á n y z a t  előterjesztésénél azt indít
ványozza Dr. Koth Samu alelnök, hogy a közgyűlésnek ne terjesztessék 
elő a jövő évre szóló részletes költség-előirányzat, hanem, miután a 
bevételek hováfordítása alapszabályilag meg van állapítva, a választmányra 
bízandó a költségvetés részletes összeállítása, mely indítvány észrevétel 
né'kűl elfogadtatott.

6. A t i s z t v i s e l ő k  v á l a s z t á s a  azon okból vált szük
ségessé, mert a múlt évi közgyűlésen az eddigi tisztviselők csak ideigle
nesen egy évre vállalták el tisztségöket, minek folytán az elnök többi 
tiszttársai nevében is ezen mandátumokat a közgyűlés szabad rendelkezé
sére bocsátotta.

A közgyűlés gr. Andrássy Manó úr indítványára az eddigi tisztvi
selőket (lásd a 220 1.) egyhangúlag újból megválasztotta 3 évre. A betegsége 
által akadályozott Dr. Emeríczv Géza helyébe W ü n s c h e n d o r f e r  
K á r o l y  urat választotta meg a múzeumi bizottság elnökévé és H ú s z  
D á v i d  urat, méltányolva a muzeum körűi szerzett érdemeit, annak 
tiszteletbeli elnökévé. Egyúttal az 50 tagból álló központi választmányt 
is megválasztotta (lásd a 220 1.).

7. Tárgyaltaik a központi választmánynak azon indítványa, hogy 
E ó t li M á r t o n  szerkesztő az Évkönyvnek szerkesztése körül 10 év 
óta szerzett érdemeinek elismeréséül az egyesület tiszteletbeli tagjává 
választassák, mely indítvány egyhangúlag elfogadtatván, Kótli Márton úr 
a Magyarországi Kárpátegyesület tiszteletbeli tagjává megválasztatott, 
miről neki a megfelelő okmány kiállítandó lészen.

8. Herfurtli József indítványozza, hogy a Torony-hegyre vezető út 
elkészíttessék és annak tetején egy fából készült ernyő és pad felállíttassék; 
továbbá indítványozza, hogy az egyesület készíttessen tájékoztató aszta
lokat kőből és állíttasson fel egyet a Torony-hegyen, egyet meg a 
Tarajkán.

A közgyűlés ezen indítványokat helyesléssel fogadta és kivitelüket 
a Tátra-osztály ügyeimébe ajánlja.

Több tárgy nem lévén, elnök a közgyűlést berekesztette azon 
értesítéssel, hogy üdvözlő távirat érkezett az Erdélyországi Kárpátegye
sülettől és a Nérnet-osztrák-Alpenvéréin központi bizottságától Münchenből.

Páter Kálmán, s. k.. 
titkár.

Gr. Csáky Albin, 
elnök.
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2. E ln ö k i j e le n té s .
Mélyen tisztelt egyesületi közgyűlés!

Egyesületünk hajója a lefolyt évben dühöngő vészhullámok közt 
futotta még pályáját. Az új szervezet életbe-léptetése annyi viszályt 
keltett, annyi elégületlenséget szült, hogy sokan már az egyesület felda- 
rabolódásától, sőt némelyek teljes felbomlásától tartottak. S zívós életereje 
azonban kiállotta ezen válságot is, és még a vész ezen évének letelte 
előtt sikerűit a nagy megpróbáltatáson keresztül ment hajót biztos 
révpartra vezetnünk.

A múlt évi közgyűlés ugyanis felismervén a helyzet veszélyes 
voltát, a lelépett tisztviselőket újból tisztelte meg becses bizalmával, azon 
határozott utasítással, hogy oly álapotot, oly szervezetet hozzanak javas
latba, mely a központi vezetésnek kellő hatáskört biztosítson és a mellett, 
hogy a Tátra érdekeit különösen szem előtt tartja, az egyesület országos 
jellegének is megfeleljen. Az újból megválasztott központi tisztviselők a 
közóhajnak engedve, elvállalták a különféle érdekek egyeztetésének meg
kísérlését és csak hamar hozzáláttak a munkához. Törekvésüket lénye
gesen támogatta a Keleti-Kárpátok osztályának a Tátra-osztály kiváltságos 
helyzete ellen irányúit határozati javaslata, melynek megvitatására a 
száznál több aláíró kívánságára rendkívüli közgyűlést kellett összehívni. 
Az egyesület tisztviselői felhasználva ezen alkalmat, az osztályok intéző 
köreivel való alapos és kimerítő tárgyalás és tanakodás után megállapí
tották az új alapszabályokban kifejezett szervezetet és az egész alapsza
bály módosítását tűzték ki az 1886. november 21-én Iglón tartott közgyűlés 
napi rendjére. A közgyűlést választmányi ülés előzte meg, mely 
pontról-pontra végig tárgyalván az alapszabály-javaslatot, csekély módosí
tással elfogadásra ajánlotta a közgyűlésnek. Ezen új alapszabályok szerint 
az egyesület ezentúl központból és osztályokból áll. Mindazon tagok, kik 
népi csatlakoznak valamely osztályhoz, a központhoz tartoznak. Az 
osztályok a tagdíjak 60°/0-át saját czéljaikra fordíthatják és csak 40%-ot 
szolgáltatnak be a központba A központhoz tartozó tagok tagdíjának 
60% a Tátra touristikai czéljaira fordíttatik és 40% megmarad a köz
pontnak. A központ a rendelkezésére álló 40%-ból készítteti az Évkönyvet, 
fedezi a kulturális czélokra tett összes egyéb kiadásokat, valamint a 
kezelési költséget is, végül pedig segélyezi a még felmaradó pénzzel az 
osztályokat. Az új alapszabályok azonkívül az osztályok működésének 
ellenőrzése útján is biztosítanak megfelelő befolyást a központnak.

Egyesületünk mostani szervezete egyáltalában kielégíti az összes 
tényezők jogos igényeit és lehetségessé teszi, hogy a Tátra érdekeinek 
minden megcsorbítása nélkül az ország különböző vidékén fiókok támad
janak. Új alapszabályaink csak folyó évi január hó 1-jén léptek életbe 
és már is három új osztály alakúit: A Mátra-osztály Gyöngyösön közel 
400 taggal, a Vasvármegyei-osztály Tárcsán több mint 100 taggal és a 
Magura-javorinai-osztály Ófalván közel 60 taggal. Ezenkívül több 
helyről osztályalakitásra vonatkozó mozgalmat jeleznek. Áttérve egye
sületünk múlt évi működésére, először a központi választmány tevékeny
ségéről és azután az egyes osztályokról fogok említést tenni.

A k ö z p o n t i  v á l a s z t má n y  múlt évi működésének kiváló részét az 
egyesület kebelében támadt viszályok megszüntetése képezte, a mi sze
rencsésen sikerült is. De ezen törekvés mellett nem feledkezett meg 
egyéb feladatairól sem. Mint az elébbi években úgy az előzőben is 
különösen gondot fordított arra, hogy egyesületünk tagjainak számát
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emelje és ez által egyrészt anyagi és szellemi erejét fokozza, másrészt 
pedig a tourisztika ügyét minnél szélesebb körben terjeszsze. Ezen törek
vése is sikerrel járt. a mennyiben 600-nál több új tag lépett be és számos 
olyan helyen is támadt tourista-forgalom, a hol az azelőtt teljesen isme
retlen volt. Jelenleg egyesületünk tagjainak száma, leszámítva a veszte
ségeket, 3700-ra tehető és összevetve ezen számot a három év előttivel, 
midőn az egyesület ügyvivősége Lőcsére tétetett át, közel 1200 tagot 
teszen a gyarapodás. A tagok ily örvendetes gyarapodásával egyesületünk 
működési tere is szélesbült: az egyesület, mely keletkezések or csupán 
a Magas-Tátrában érvényesítette működését, ma már egész Felső-Magyar- 
országban kutatja, hozzá-férhetővé teszi és élvezni tanítja a természet 
szépségeit, sőt már tovább délre is hatol, a mennyiben a Keleti-Kárpátok 
osztálya Erdély éjszakí határáig terjesztette ki működési körét és az 
újabban alakúit Vasvármegyei-osztályban már a Dunán-túl is buzgó 
apostola támadt a tourisztika ügyének. S ha az osztály-alakulás a meg- 
indúlt mértékben tovább folyna, nemsokára megérnék, hogy a Magyaror
szági Kárpát-egyesült, egész Magyarországra tejesztené ki működésének 
hálózatát.

Azonban nemcsak extensiv irányában érvényesült a központi 
választmány tevékenysége, czélszerű munkafelosztás, a számvevői tisztség 
szervezése és a vidéki képviselők számánák gyarapítása által az egye
sületi vagyon kezelését és az egész egyesületi administrátiót oly kerék
vágásba terelte, melyben megszűnt az az aggasztó állapot, hogy egyesü
letünk existentiája jóformán egy-két intéző ember jó akaratától függjön.

A központi választmány működésének jelentékeny részét végül a 
tourista-forgalom emelésére irányozott intézkedései képezték. E czelból 
egyesületünk érintkezésbe lépett hasonló irányú külföldi egyesületekkel, 
utazásokat rendező ügynökségekkel, a tourisztika ügyével foglalkozó szer
kesztőségekkel és számos oly magán emberrel, kiknek közreműködése 
révén különösen a külföldi utazó közönség figyelmét óhajtotta hazánk 
szép hegyvidékeire terelni. Ezen törekvését azonban csak akkor fogja 
siker koronázni, ha hegyvidékünk összes érdekelt tényezői hasonló szel
lemtől áthatva támogatni fogják egyesületünket.

Ismételt tanácskozások tárgyát képezte a Kárpáti-muzeum ügye is. 
A muzeum berendezése, felszerelése, muzeum-pártoló tagoknak szerzése 
és a múzeumi bizottság működésének ellenőrzése, mind ez előfordúlt a 
választmányi gyűlések napi rendjén. A Kárpáti-muzeumról azonban alap
szabályaink értelmében külön jelentést terjesztetvén elő a közgyűlésnek, 
elnöki jelentésemben mellőzhetem az erre vonatkozó adatokat.

A központi választmánynak a kulturális czélok irányában érvénye
sített munkálkodásának java része azonban az egyesületi Évkönyvre esett, 
mely ez évben is május hóban gazdag tartalommal magyar és német 
nyelven 4200 példányban megjelent. Végül még meg kell említenem, 
hogy a központi választmány Klimkovics Ferencznek a Magas-Tátrát 
ábrázoló szép olaj-festményét 600 írton megvette és olajnyomat útján 
sokszorosíttatni óhajtja. A kép vételára három, évi 200 frtnyi részletben 
fizetendő és egyrészt adakozások, másrészt az épen említett olaj-nyomatok 
elárusitása által lesz fedezendő. Ezen vétel által egyrészt pártolni óhaj
tottuk a magyar művészet azon ágát, mely hazánk természeti szépségeit 
megismerteti, másrészt pedig oly eszközt igyekeztünk megszerezni, melylyel 
a nagy közönség figyelmét az eddiginél nagyobb mértékben szép Tátránkra 
terelhetnék.

Áttérve az osztályok működésének vázolására kezdem a K e l e t i -  
K á r p á t o k  osztályával, mely egyesületünk legrégibb és a tagok számára 
(572 tagja van), valamint működésének területére nézve legnagyobb osztálya. 
Ez a lefolyt évben is leginkább az Aggteleki-barlang hozzáférhetővé tété
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lével foglalkozott és a barlang belsejében nagyjában be is fejezte a 
legszükségesebb munkálatokat, a tervezett másik bejáratot azonban mind
eddig nem sikerült létesítenie, mivel nem akadt vállalkozó, ki a még 
hátralevő 00 m.-nyi kőfal áttörését általányért elvállalta volna. Ezenkívül 
a Szadellői-völgyben egy egészen új, mintegy 5 kilom hosszú utat készí
tett és több hidakkal elláttá.

A Keleti-Kárpáiok osztálya a lefolyt évben (augusztus 20-án) a 
Szadellői-völgyben tartotta meg évi ülését és innen igen sikerűit több 
napra terjedő kirándulást tett az Aggteleki-barlangot, Rozsnyót, Kraszna- 
horkát, a Dobsinai-jégbarlangot és Poprádot ejtvén útjába.

A L i p t ó i - o s z t á l y  egyesületünk legkisebb osztálya, alig van 
GO tagja. Működési tere ugyan aránylag szűknek mondható, a mennyiben 
főleg csak Liptóvármegyére szorítkozik, de annál gazdagabb ki nem 
aknázott természeti kincsekben Sajnálatos, hogy ezen osztály kedvezőtlen 
anyagi viszonyai és a liptóvármegyei közönségnek csekély érdeklődése 
következtében a múlt évben sem fejthetett ki nagyobb fokú működést. 
A tourisztikai élet némi élénkítése, valamint az osztály tevékenységének 
fokozása czéljából 100 frtnyi segélyt adott a központi választmány a 
Gyömbéren felállítandó kunyhó építési költségeinek fedezésére. A kunyhó
hoz szükséges fát gömöri fezent-iványi .József, a Csorbai-tó birtokosa, volt 
szíves nagylelkűen felajánlani és ugyancsak ő építtetett az 188G-ik év 
nyarán lovagló utat a Gyömbérre.

fezíves kötelességet teljesítek, midőn itt a Liptói-osztálynak még 
egy másik jótevőjéről is hálásan megemlékszem. Zichy Ödön gróf, az 
árvái uradalom kormányzója, már több év óta évenként 100 frtot bocsát 
a Liptói-osztály rendelkezésére.

Betűrendben haladva következik a M á t r a - o s z t á l y .  E? csak 
folyó évi május 15-én alakúit és már is 500-nal több tagja van. Műkö
dését, mint neve is mutatja, a Mátra-hegység területén óhajtja érvényesíteni. 
Törekvéseinek czéljaira vonat!- ozólag a választmánya által szervezett három 
bizottsága, — rendező, műszaki és az irodalmi-muzeumi bizottság tájé
koztat minket.

A rendező bizottság feladata kirándulásokat, vigalmakat stb. rendezni 
és az egyesületi életet élénkíteni. A műszaki bizottság teendője, utak, 
átjelzések, kilátók, menedékházak tervezése és a gyakorlati kivitel ellen
őrzése. Az irodalmi és múzeumi bizottság a Mátra-osztály területén 
létező természeti kincsek, továbbá hely- és néprajzi adatok, mondák, 
nyelvjárások összegyűjtésére, ezeknek és az osztály czéljainak, működé
sének ismertetésére és fejlesztésére és új tagok szerzésére van hivatva.

Ezen osztály mind a mellett, hogy még csak rövid idő óta fennáll, 
már gyakorlati eredményeket is képes felmutatni. Eltekintve a szervez
kedés fáradságos és nehéz munkájától, már élénk mozgalmat és érdeklő
dést keltett működése egész terütetén. Gyöngyös város képviselő-testülete 
egész lelkesedéssel karolta fel az osztály ügyét, az osztály építéseire és 
útjaira erdészeti személyzete által felügyeltet és helyet jelölt ki a be n e i  
r e g é n y e s  K i s t i l a l m a s b a n  és szomszédos dombjain, hol 
bárki nyaralókat építhet, ha minden 100 Q  ölért évi 2 frtnyi elismerési 
díjt fizet. A város továbbá a touristák igényeinek megfelelőleg átalakította 
a Benén levő egyik korcsmáját is. A sz.-ferenczrendi szerzet az 
osztály kérelmére 6 évre ingyenes használatra engedte át benei kis házát, 
telkét s pinczéjét. Ezen ház a kirándulások kiinduló pontja, a mint 
Bene egyáltalában az ottani egész tourista-forgalom középpontja. Benéhez 
a Mátra gerinczének túlsó oldalán fekvő Parádi-fürdö 3 órányira van. 
Benéről a Kallók-völgyén át a Gyökeres forrásig már közel 3 km. hosszú 
egészen új utat épített az osztáty. A Kékes tetőre (1007 m.) menedék
házat és kilátót tervez és sürgős teendői sorába felvette a Kékesre vezető
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gyalogút kitűzését, jelzését s kiépítését. Megemlítendők végűi még az 
osztálynak a kirándulók ellátására vonatkozó több rendbeli intézkedései.

A S z i 11 n y a J o s z t á l y  működése a lefolyt évben is sok 
irányú és sikeres volt. Az útjelzések és építések mellett szép fekvésű 
források foglalása képezte munkája egyik részét. Kirándulások rendezése 
által fokozni igyekezett Selmeczbánya és környéke lakosainak egyesületünk 
és a tourista-ügy iránt való érdeklődését. Az osztálynak abbeli iparkodása, 
liogy a nyaralni vágyó közönség Selmeczbánya környékét keresse fel, a 
múlt évben nagyobb sikerrel járt, mint az előző években. E tekintetben 
különösen megemlítendő, hogy a budapesti gyermek-kitelepítő egyesület a 
Szittnya-osztály közvetítése folytán 34 hu és 30 leánygyermeket tele
pített Selmeczbánya közelében.

A házi-ipar támogatására a múlt évben is gondot fordított ezen 
osztály, de tourisztikai szempontból különösen fontos azon intézkedése, 
hogy a környék szebb tájait lefényképeztette. A jövőben ez irányú 
működése még gyorsabb léptekkel fog haladhatni, mivel Coburg-Gothai 
Fülöp herczeg ő kir. fensége „az osztály protektora“ késznek nyilatkozott 
a Szittnya-hegységeu felállítandó pavillont saját költségén felépíteni és 
így az ezen pavillonra eddig összegyűjtött pénz más tourisztikai czélokra 
fordítható. Az osztálynak a műit évben 179 rendes, egy alapító és 22 
pártoló tagja volt.

A T á t r a - o s z t á l y  a Magas-Tátra területén iparkodott 
egyesületünk feladatait teljesíteni és ezen törekvésében karöltve járt a 
központtal, mely az új alapszabályok érceimében a hozzátartozó tagok 
díjainak 60°/0-át a Tátra-osztálynak engedi át tourisztikai czélokra és innen 
van, hogy az alig 200 tagból álló osztály oly tekintélyes eredményeket 
képes volt létesíteni. Eltekintve a kalauz- és bérkocsi-ügy rendezése 
körűi kifejtett tevékenységétől különösen felemlítendő az átjelzés és 
útépítés tekintetében tanúsított buzgalma. A Tátra déli oldalának majd
nem minden fontosabb \onala jelezve van sziliekkel és ezen jelzések 
megértése czéljából színnyomatú lapokat adott ki az osztály; a kiindulási 
pontokon pedig nagy fatáblákat alkalmazott a touristák útba-igazitására. 
Az útépítés tekintetében különösen kiemelendő a Fehérvíz völgye, melyben 
a múlt évben és ez idén is oly serényen folytak a munkálatok, hogy nem 
sokára elkészül az egész úthálózat, mely ezen szép völgyet és annak 
tavait könnyen hozzáférhetővé és élvezhetővé teendi. Újnak mondható 
azon útvonal is, mely a Tarajkáról a Haramia-kőhez készült. Ezen vonal 
kiépítése által a Tarpataki-völgy látogatói azon kedvező helyzetbe jutnak, 
hogy kirándulások alkalmával nem ugyan azon az úton kell visszajönniük, 
melyen oda indúltak. Az osztály munkájának és erejének java részét 
azonban a tourista-útnak a Csorbai-tó felé való folytatására fordítja. 
Eddig az úgynevezett „Kabul“ vízig jutott el s bizonyosan már sokkal 
tovább haladt volna, ha az illető birtokosokkali tárgyalás szüksége nem 
késleltette volna a végleges megállapodást. Most ezen nehézségek nagy 
részt már el vannak hárítva; e tekintetben köszönettel tartozunk Máriássy 
Ferencz úrnak — és remélhető, hogy ezentúl gyorsabban fog haladni az 
építés munkája.

A Tátrában eszközölt útépítésekről szólva, csak szíves kötelességet 
teljesítek, midőn hálás köszönettel megemlítem, hogy Hohenlohe herczeg, 
Javorina birtokosa, Javorinától a Hátsó-Rézaknákon át birtokának határáig 
az eddigi rósz gyalog-út helyett kocsi-utat építtetett és ennek használatát 
a touristáknak is megengedte

Ezen út tekintélyes része ama fontos közlekedési vonalnak, mely a 
jövőben a Kopán szekérút alakjában fogja átlépni a Tátra gerinczét. A 
déli oldalon is serényen dolgoznak ezen út létesítésén. Kaltstein Ágost 
tagtársunk buzgólkoclásának sikerült Szepes-Béla és Rokusz községek
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közreműködését megnyerni és már is készen van a V e r e s - a g y a g o t  a 
tourista-úttal összekötő terjedelmes és nehéz szakasz. Egyesületünk ezen 
munkálatokat eddig 250 írttal támogatta.

8 most áttérek egyesületünk legújabban keletkezett két fiókjára. 
A Vas vá rm eg yei-osztály f. évi július hó 3-án alakúit és Tárcsán tartja 
gyűléseit. Működését egész Vasvármegyére terjeszti ki, különösen azonban 
arra fog törekedni, hogy az Ausztriával való összeköttetést létesítse. En
nek megfelelőleg első sorban a Tarcsa-Bánya-Borostvánkő között elhúzódó 
útvonal kiépítését vette tervbe.

Fontos feladata leend a nagy számmal oda sereglő osztrák turisták
nak tájékoztatásáról és útbaigazításáról gondoskodni. Vasvármegye ugyan 
már nem tartozik geographiailag a Kárpát-hegység területéhez, de mint
hogy az ott alakúit osztály czéljai egyesületünk céljaival teljesen azonosak 
és nekünk érdekünkben áll, hogy a tourista-forgalom hazánk egész terü
letén meginduljon, szívesen fogadjuk körünkbe ezen új sarjat: „vér a mi 
vérünktől, test a mi testünkből.“

A Magur  a-ja vorinai-osztály f. évi július 10 alakúit a Korona- 
hegyi-fürdőben tartott gyűlésen. Ezen osztály tagjainak száma aránylag 
csekély, de azért igen fontos működési tere és így biztos jövője is van. 
A ki Javorina környékét és a Pienin-begységnek azon nagyszerű szoro
sát ismeri, melyen a Dunajecz keresztül kanyarog, az csak örömmel fogad
hatja a Magura-javorinai-osztály megalakulásának hírét.

Ezen osztály hivatva van közvetetlen összeköttetést létesíteni az 
említett gyönyörű két pont között és ez által a tourista-forgalom áramlatát 
némileg szegény, de sok tekintetben igen érdekes Maguránkra is kiter
jeszteni-

Végig tekintve ezen itt elősorolt adatokon, mindenütt dicséretre 
méltó törekvést, buzgó munkálkodást. találunk s az elért eredmény is, 
számba véve a rendelkezésre álló aránylag csekély eszközöket és a mű
ködés sok irányát és széles körét, minden esetre kielégítő. S lia egyik, 
vagy másik tekintetben a váltnál csekélyebb is a kivívott siker, vigasztal
hat az a tudat, hogy ennek oka a legtöbb esetben az egyesületen kívül 
keresendő.

Magamat és tiszttársaimat a t. közgyűlés becses jó indulatába 
ajánlva, felolvasott jelentésemnek szíves tudomásúl vételét kérem.

1887-ik évi augusztus hó 4-én.
Gr. Csáky Albin, 

egyesületi elnök.

3. A  m ú z e u m i b iz o t t s á g n a k  j e le n t é s e  az  
1 8 8 6 - 8 7 - i k  é v i  m ű k ö d é sé r ő l.

Mindenek előtt meg kell említenünk, hogy az 1885-ben megkezdett 
é p í t é s  1886-ban augustus 21-én befejeztetett. Ennek következtében a 
múzeumi bizottság a szükséges intézkedéseket megtette az iránt, hogy a 
tárgyak az 1887-ki tavasszal az új épületbe áthelyeztessenek. A termek 
kifestettek és minden tekintetben rendbe hozattak, úgy hogy a tárgyak 
átvitelét eszközölhettük és úgy berendezhettük, a mint ezt a szakértő 
férfiak ítélete szerint berendeznünk kellett, reménylvén, hogy ezen tárgyak 
felállítása és berendezése bű képet nyújt arról, mi a Kárpáti-muzeumnak 
feladata leszen. Maga az épület 1886-ban november 23-án ácholtz Gusz
táv kerületi főmérnök úr által felülvizsgáltatott és kevés biánynyal czél-
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szerűnek találtatott. Örömünket fejezhetjük ki most az iránt, hogy sikerűit 
aránylag csekély eszközökkel oly művet létesítenünk, mely minden tekin
tetben feladatának megfelel és egyesületünk, valamint az itteni vidéknek 
díszére válik.

A múzeumi t á r g y a k  nagylelkű adományok által annyira szapo
rodtak, hogy jelenleg 10,432 tárgygyal rendelkezünk és, ha múzeumunk a 
közönség részvéte és rokonszenve által támogatatni fog jövőben is, úgy 
teljes megnyugvással remélhetjük a muzeum minél szebb fejlődését. — Az 
1883-ki évben, midőn a múzeumi tárgyak átvitelét Késmárkról eszközöltük, 
csak 1292 tárgyat vettünk át, és már ugyanazon évben 88 nemeslelkű 
adakozó találkozott, a ki 1751 tárgyat ajándékozott; — 1884-ben az 
ajándékozók száma 149-re szaporodott, kik 2666 tárgyat nagylelkűen 
ajándékoztak ; — 1885-ben 108 ajándékozó részéről 1584 tárgyat kaptunk ; 
— 1886-ban 83 ajándékozó 945 tárgyat ajándékozott és a mostani 1887. 
évben augusztus 1-éig 76 ajándékozót említhetünk fel, a kik múzeumunkat 
1450 tárgygyal gazdagították. Nem hallgathatom el azt sem, hogy mind
inkább értékesebb tárgyak is kerülnek a muzeum birtokába, sőt olyanok, 
melyek mint régiségek történeti nagy becscsel bírnak és a melyek, ha a 
muzeum nem állíttatott volna fel és ezeket híven meg nem őrizi, valószí
nűleg eltűntek volna, a kulturtörténelem nagy kárára.

A p é n z b e l i  a j á n d é k o k  is oly mértékben folytak be, hogy 
tökéletesen meg lehettünk elégedve, pedig ez idén rendkívül sok kiadásunk 
volt a muzeum berendezése körül. Remélhetjük tehát, hogy múzeumunk 
jövője, ha t. i. a közönség rokonszenve által támogattatik, egészen bizto
sítva lesz.

Egyúttal bátor vagyok a T. közgyűlés tudomására hozni, hogy 
ezen évben a muzeum körűi lévő szántóföldet, a mennyiben csekély anyag; 
eszközeink ezt megengedték, kertté vagy is inkább p a r k k á  alakítani 
törekedtünk, és ezen czélból különféle ültetvényeket létesítettünk és ezeket 
különféle kőzetekkel, faültetvényekkel és kárpáti növényekkel láttuk el.

A vendégek száma, kik a múzeumot látogatják, nem csökkent és 
habár a inuzeum a Húsz-Parkon kívül építtetett, mindazonáltal sok bel
es külföldi felkeresi és meglátogatja, a kik általában teljes elismeréssel 
nyilatkoznak tevékenységünkről. Ezen elismerés í’ánk nézve a legszebb 
jutalom és bennünket új tevékenységre buzdít. A látogatók minden évben 
középszámítás szerint 1000 személyre tehetők.

A vendégek nagylelkű a d o m á n y a i k é n t  bevettünk 1883-ban 
89 frt 62 k r t ; — 1884-ben 458 frt 69 krt; — 1885-ben 389 frt 50 krt; 
1886-ban 465 frt 72 krt; — ez idén pedig, bár csak az évad közepén 
állunk, azon reménynek adhatok kifejezést, hogy bevételünk nem csökkenni, 
hanem inkább növekedni fog.

A mi a p á r t o l ó  t a g o k a t  illeti, mi a múlt évi közgyűlés hatá
rozatánál fogva a muzeum felvirágzására a nemeslelkű közönség pártfogásába 
oly meleg szavakkal ajánltatott, fájdalom mindeddig várakozásunknak 
nem felelt meg, eddig alig 100 ilyen tag lévén, ki 1 forintnyi adomány
nyal múzeumunkat elősegíteni kész volna. Ezért tisztelettel bátorkodunk 
ezen fontos ügyet a T. közgyűlés pártfogásába újonnan ajánlani.

Az anyagi eszközök gyarapítására a nagyméltóságú pénzügyminis- 
terium által nyert engedély folytán ez idén tombolát rendeztünk, miután 
azonban a sorshúzás csak augusztus 6-án fog véghez menni, a végleges 
eredményről majd csak későbben fogunk részletes jelentést tehetni.

Végtére azt sem hagyhatom említés nélkül, hogy sok szakavatott 
férfiú, ezek közűi főleg az iglói tanár urak, azok élén Róth Márton úr, 
valamint Dr. Roth Samu úr és a felkai tanító urak, névszerint pedig 
Dannhauser Rezső és Húsz János úr törekvésünket támogatni és ez által
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a Kárpáti-muzeum czéljait előmozdítani szíveskedtek. Fogadják ezen urak 
közremüködésökért. legforróbb Uöszönetiinket!

Múlt évi működésünkről ilyképen számot adván, azon kérelemmel 
fordulok egyesületünk minden egyes t. tagjához méltóztassanak a múzeumot 
ezután is jó indulattal kísérni s új honában legalább oly mértékben tá
mogatni, mint ez eddig történt.

Poprád, 1887. augusztus 1-én.
Wünschendorfer Károly 

helyettes elnök.

4 . V á la s z tm á n y i  ü lé se it .
I. 1887. évi június ll-én Poprádon. Jelen voltak: Gróf Csáky Albin 

egyesületi elnök, Dr. Roth Samu alelnök, Páter Kálmán titkár, Dénes Ferenez 
pénztáros, Róth Márton szerkesztő, Siegmeth Károly, Wünschendorfer 
Károly, Payer Jenő, Dr. Szontagh Miklós, Dr. Jármay László, Kulmann 
János, Záborszky Béla, Szolkovy Miksa, Münnich Sándor választmányi tagok.

1. Bemutattatik az egyesületi Évkönyv XlY. évfolyama, mely már 
a tagok közt nagyrészt szét is osztatott, minek kapcsán elnök úr felemlíti, 
hogy ez már a 10-ik Évkönyv, melyet Ró t h  Má r t o n  szerkesztő ügyes 
és fáradhatlan munkássággal szerkesztett. — A választmány méltányolva 
Róth Márton szerkesztő úr ezen példás munkásságát, jegyzőkönyvileg 
köszönetét szavaz neki és egyúttal elhatározza, hogy őt egyébkénti érde
meinek elismeréséül az egyesület tiszteletbeli tagjává választja, mi iránt 
indítványát a legközelebbi közgyűlésnek elő fogja terjeszteni.

2. Dr. Roth Samu alelnök ismerteti F o d o r  I s t v á n  Párisban 
élő hazánkfia javaslatait a Magas-Tátrának külföldön való ismertetése 
tárgyában, melyek oda irányúinak, hogy hegyvidékünk franczia és angol 
lapokban képekben is bemutattassék, mi végből a szükséges eszközöket 
kéri magának rendelkezésére bocsáttatni.

A választmány felösmerve ezen ügy fontosságát, a Zöldtó-völgyi 
képnek clichéjét elkészíttetni és Fodor Istvánnak megküldeni határozza, 
mire a szükséges kiadás 7fi írttal megszavaztatott.

Wünschendorfer Károly előterjeszti, hogy a múzeumi bizottság a 
K á r p á t i - m u z e u m  ú j  é p ü l e t é n e k  ünnepélyes m e g n y i 
t á s á t  f. é. augusztus 6-ára tűzte ki, hogy Húsz Dávid úrnak köszönetét 
szavazni határozott azon szivességeért, hogy a múzeum gyűjteményeit 5 
évig saját helyiségében díjtalanúl tartotta és gondozta, úgyszintén köszö
netét nyilvánított nagyobb gyűjtemények adományozásáért: néhai Dr. 
Mihalovics bártfai orvos örököseinek, Ullepitsch Józsefnek Gnezdán és 
Dr. Czakó Kálmánnak Budapesten.

A választmány ezen indítványokhoz a maga részéről is hozzájárván. 
H ú s z  D á v i d  úrnak az indítványozott köszönetnyilvánítást átiratilag 
és küldöttségileg megtenni határozta, egyúttal pedig a múzeumi gyűjte
ményeknek az új épületbe történt átvitele és az új termek berendezése 
körül sokat fáradozott tagoknak, különösen M ü n n i c h  S án d o r, továbbá 
W ü n s c h e n d o r f e r  K á r o l y  múzeumi őrnek és P e s c h k o  F r. 
úrnak köszönetét nyilvánítani határozott.

Ezzel egyidejűleg K u l m a n n  J á n o s  urat, az elhalt Chyzer 
László helyébe a bizottság tagjává választotta és azon ajánlatát, hogy a 
még hiányzó két márványtábla költségeinek beszerzéséről ő maga fog 
gondoskodni, köszönettel tudomásul vette.

4. Olvastatott a b é r k o c s i - s z a b á l y z a t  módosítása tárgyá
ban beadott kérvényre leérkezett megyei törvényhatósági leirat.
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Tudomásul vétetett, de miután ezáltal a szándékolt czél el nem 
éretett, a végből, hogy legalább a Tátra környékén egyöntetűség legyen, 
átirat intéztetni határoztatott Poprád és Szepes-Szombat városok taná
csához, hogy a megye területén érvénynyel biró bérkocsi-szabályzatot ők 
is fogadják el. Egyúttal a bérkocsisok által elkövetett visszaélések 
meggátlása és az előforduló anomáliák megszüntetése végett a megyei 
törvényhatósághoz felirat intézendő. A h á t a s  l o v a k  megadóztatása 
és azok ellenőrzése az ipartörvény értelmében jelenleg keresztülvihető nem 
lévén, ennek megengedése csak is ministeri leirat utján lesz kieszközölhető.

5. Elnök úr előterjeszti a m ú z e u m i  é p ü l e t  felülvizsgálása 
tárgyában az építészeti hivatal által beadott jelentést és jelenti, hogy a 
múzeumi bizottság ezt a maga hatáskörében el is intézte.

6. Dr. Roth Samu jelenti, hogy időközben Gyöngyösön a Mátra- 
osztály mintegy 350 új taggal megalakúit és hogy Nagyváradon és Felső- 
Lövőn is osztályok vannak alakulóban. — Örvendetes tudomásúl vétetik.

2. 1887. évi október hó 15-én Késmárkon.

Jelenlevők: Elnök Dr. Roth Samu ügyvivő alelnök; jegyző Páter 
Kálmán titkár, Weber Samu alelnök, Róth Márton szerkesztő, Dénes 
Ferencz pénztáros, Dr. Szontagh Miklós, Spóner Andor, Genersich Tivadar, 
Horn Valér, Kertscher Sándor, Kaltstein Ágost, Dr. Greisiger Mihály, 
Cornides Dániel, Payer Jenő, Weszter Pál, Kéler Pál választmányi tagok, 
Putsch Tóbiás, Scholtz Frigyes, Dr. Szontágh Imre egyesületi tagok.

1. Olvastatott az 1887. évi augusztus 7-én Tátrafüreden tartott 
közgyűlésnek jegyzőkönyve. — Hitelesíttetik.

__ 2. Róth Márton, mint a szerkesztő-bizottság elnöke jelentést tesz a 
XV. É v k ö n y v  tárgyában.

Az Évkönyv 4800 példányban határoztatott kinyomatni, a magyar 
és német példányok közti arány megállapítása a szerkesztő bizottságra 
bízatván. A költségekre a választmány 1500 frtot szavazott meg és azon 
költségtöbbletet, melybe 600 példány kiállítása kerül, valamint a hirde
tésekből befolyó összeget is.

3. Az elnöklő egy „ T á j é k o z t a t ó “ kiadását indítványozza, mely 
egy kis füzet alakjában több nyelven kiadva, leginkább a külföldön 
útbaigazításra szolgálna azoknak, kik a Tátrát és környékét felke
resni óhajtják. A választmány ennek kiadását határozza, annak kivitelét 
a központi tisztviselőkre bízván.

4. A múz e umi  bizottság javaslatai tárgyában jelenti alelnök : a) a 
múzeumi épület felülvizsgálására nézve, hogy a tetőzet még nincsen 
teljesen rendbe hozva.

Határoztatott, hogy a múzeumi épület csak akkor vétessék át 
véglegesen, ha a november havában megejtendő utófelülvizsgálat azt 
használható állapotban levőnek fogja constatálni és hogy addig a vállal
kozó hátralevő fizetése is visszatartassék,

6) A múzeumi bizottságnak az épület teljes kifizetésére mintegy 
1000 frtos kölcsönre lenne szüksége, melyet az alapítványi tőkéből 
óhajtana felvenni.

Ezen kölcsönt a választmány az alapítványi tökéből azon feltétel 
mellett engedélyezte, hogy a muzeum ezen kölcsön után 5°/0 kamatot 
fizetni tartozzék és hogy erről oly kötelezvény állítassék ki, mely szükség 
esetén a Huszparknak "á Kárpát-egyesületre eső ‘/10 részére biztosítható.

Kárp. Egyesül. Évk. XV.
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c) Jelentetik, hogy Or dódy I s t v á n  úr a Kárpáti-muzeumnak fel
ajánlotta könyvtárát és 150 frtot azon kikötéssel, hogy az tűzbiztos helyen, 
külön helyiségben, az ö neve alatt kezeltessék és hogy a tőke kamatai 
felerészben a könyvtár gyarapítására, felerészben pedig a tőke növesztésére 
fordítassék addig, míg az a 300 frtot el nem éri.

A választmány ezen ajándékot köszönettel fogadta és az ajánlat
tevőnek jegyzőkönyvi köszönetét szavazni határozott.

5. W o l g n e r  J ó z s e f  a Tátrának domborművű térképét kiegé
szítvén s azt sokszorosíttatni óhajtván, kéri a választmányt, hogy ezen 
vállalatát pártolja.

A választmány a pártolást elhatározza azzal, hogy ezen térkép a 
középiskoláknak és egyéb tanintézeteknek megvételre fogja ajánlani

6. Dr. Koth Samu indítványképen előterjeszti, hogy Párisban élő 
hazánkfiai a Tátrát képekben kívánják ösmertetni, és e őzéiből kérnek 
maguknak egy képgyűjteményt rendelkezésre bocsáttatni.

A választmány a képgyűjteménynek Divald Károly műterméből való 
beszerzését és Párisba küldését elhatározta.

7. Kéler Pál indítványozza, hogy a vasutak igazgatóságaitól az 
e g y e s ü l e t i  t a g o k  r é s z é r e  nagyobb k e d v e z m é n y e k  kiesz
közöltessenek.

Mely indítvány kivihetősége ellen, az eddigi sikertelen kísérletekből 
ítélve, alapos kétely merülvéu fel, oly memorandum szerkesztése határoz
tatok el, mely a ministeriumoknál lesz beadandó. A memorandum szövege 
a legközelebbi válaszraányi ülésben lesz megállapítandó.

8. ülvastatik E l j a s z  V a l é r p a n a s z a a  Jégvölgyi-hágónak 
hg. Hohenlohe tisztviselői által történt elzáratása miatt, melynek kapcsán 
indítványoztatok, hogy az egyesület e végből egyenesen a lierczegnél 
keressen orvoslást. — Elfogadtatik.

9. Dr. Szontagli Miklós, mint a Tátra-osztály elnöke jelenti, hogy a 
Tátrafüredtől a C s ő  r b a i-t ó h o z  v e z e t ő  t o u r i s t  a-ú t kitűzése 
most van folyamatban és hogy az osztály ezen útnak kiépítését, mihelyt 
Kechnitz mérnök a felmérést bevégezte, még ez évben szándékozik foga
natba venni és az építési munkálatokot a lehetőségig folytatni.

Örvendetes tudomásul szolgál; az e czélra szükséges költségek a 
központi pénztálból fognak folyósíttatni.

3. 1888 évi január hó 29-én Lőcsén.

Jelenlévők : Dr. Rotfi Samu ügyvivő alölnek, Páter Kálmán titkár, 
Dénes Ferencz pénztáros, Mátyus Endre számvevő, hóth Márton szer
kesztő. Választmányi tagok: Dr Szontagli Miklós, Horn Valér, Bethlen- 
falvy Antal, IJoepfner busztáv, Kermeszky Mór, Genersich Tivadar, Kövi 
Imre, Zimanu János, Dr. Lorx Sándor és Dr. Nagy Árpád. Egyesületi 
tagok: Trompler János, ^chmidt József, Wintei janin, Lányi Mihály, 
Lorentz Henrik, Theiss Gyula, Förster Rezső, Fabry tsándor, Trogmayr 
Károly.

A napi rend megkezdése előtt jelenti elnök Dr. E m e r i c z y  
G é z a  úr h a l á l á t  és az egyesületet ért abbeli nagy veszteségének 
meleg szavakban ad kifejezést, mire nézve határoztatok, hogy a választ
mány néh. Dr. Emericzy Géza emlékét jegyzőkönyvileg megörökíti.

1. Olvastatott az utolsó választmányi ülés jegyzőkönyve, minek 
kapcsán az elnöklő az akkori határozatok mikénti kiviteléről szóval ad 
felvilágosítást és közli az e tárgyakban intézett átiratokra jött válaszokat. 
A jegyzőkönyv hitelesíttetett, egyúttal pedig határoztatott, hogy a kiválóbb
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touristatelepeken és járatos utakon táblák legyenek alkalmazva, azou 
figyelmeztetéssel, hogy a t o u r i s t á k  kirándulásaik alkalmával a l övöl 
d ö z é s t ő l  és minden z a j  o k o z á s á t ó l  t a r t ó z k o d j a n a k  és hogy 
ezen figyelmeztetés a kalauzok könyvecskéjének első lapjára is beragasz- 
tassék. A kivitellel a Tátra-osztály elnöksége bízatott meg.

2. Elnök közli az o s z t á l y o k  évi j e l e n t é s e i t ,  számadásait 
és a jövő évi költségvetéseit, egyúttal pedig jelenti, hogy időközben 
külföldön is alakúit egy osztály „Szilézia“ név alatt Boroszlóban, melynek 
eddig már 156 tagja van.

A választmány ezen jelentéseket, számadásokat és költség-előirány
zatokat általában helyeslőleg tudomásúl vette következő megjegyzésekkel: 
A Szittnya-osztály számadásaiban előfordúló „tourisztikai czélok“ elnevezés 
nagyon általános lévén, ezentúl közelebbről részletezendő lenne. A Tátra- 
osztály számadásainál sok melléklet hiányozván, azok ezentúl lehetőleg 
minden tételhez beszerzendők és becsatolandók lesznek; költségvetésére 
nézve pedig megjegyeztetett, hogy nevezett osztály felkérendő, hogy 
kerülve minden nem okvetlenül szükséges egyéb építkezést, minden erejét 
a tourista-út kiépitésére fordítsa A Liptói-osztály jelentését és száma
dását a választmány három irányban kifogásolta, nevezetesen, mert a múlt 
évben az építkezésre megszavazott összeget nem fordította ezen czélra, 
mert jelentést nem küldött be és mert a tagsági díjak behajtásánál 
nagyon hanyagul járt el ; a végett rosszalását is fejezi ki a választmány 
és követeli, hogy a múlt évben megszavazott 100 frt ezután is a kijelölt 
czélra fordíttassék és hogy az osztály alapszabályuk szigorú betartására 
utasíttassék. A Vasvármegyei-osztálynál a tagsági díjakból befolyt 6 frt 
a számadásokban Tielyesbítendő, a mennyiben ebből csak 60% vehető fel 
az osztály bevételei közé. Végül a választmány a Sziléziai-osztály meg
alakulását szívélyesen üdvözli és a bemutatott alapszabályoknál azon 
pótlást kívánja bevétetni, hogy az osztály feloszlatása esetén a vagyon 
hováfordítása meghatároztassék.

3. Ezzel kapcsolatban bemutattatik és olvastatik a m u z e u m 
s z á m a d á s a  és jelentése. (Lásd a 218 1.) A választmány örvendetes 
tudomásúl vette és egyúttal az alapító tőkéből felvett kölcsön utáni kama
to k a t^  inuzeumi bizottság kérelmére 41/2%"ra leszállította.

4. ulvastatott a központi számvizsgáló bizottság jelentése az 1887. 
é v i  s z á m a d á s o k  megvizsgálásáról. Tudomásúl vétetett; a jelentés 
a  közgyűlésnek beterjesztendő a felmentvény megadása czéljából.

5. Olvastatott a központi választmány k ö l t s é g v e t é s e ,  mely 
szerint fi, folvo 1888. e vr.fi elóir&nvoztíitik i

B e v é t e l e k b e n :
Maradék 1 8 8 7 - rő l ...................................................1081 frt 27 kr.
Tagsági díjak 2000 tag után .................................... 4000 „ — „
Tátra-osztály 150 tagjától 4u°/0 ...........................120 „ — „
Keleti-Kárpátok osztálya 550 tagjától 40% • • • 440 „ — „
Szittnya-osztály 169 tagjától 4 0 % ......................135 „ — „
Mátra-osztály 500 tagjától 4 0 % .......................  400 „ — „
Magura-javorinai-osztály 50 tagjától 40% • • • • 40 „ — „
Vasmegyei-osztály 110 tagjától 40% ....................  88 „ — „
Sziléziai-osztály 150 tagjától 4 0 % ......................120 „ — „
Adományok.................... , ................................... L50 „ — „
Évkönyvekért............................................ ...... 10 „ „
Tagokmányokért......................................................  50 „ „
Térképek és k é p e k é rt............................................ 20 „ „
K a m a t o k ...................................................................400 „ „

-Je lvényekért.................................................. ..... ■ • 0 0 " w
összesen * . 7054 frt 27 kr.
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K i a d á s o k b a n :
Alelnök tisztelet d í j a ......................................................... 100 frt — kr.
Titkár „ „  100 „ — „
Pénztáros „ „  l'JO „ — „
Szerkesztő „ „  100 „ — n
írnok fizetése .........................................................................100 „ — ,r
N yom tatványok................................................................... 150 „ — №
Bélyegekre..............................................................................150 „ — „
I r o d á r a .........................    100 „ — B
J e lv é n y e k re ........................................................................ 160 „ —
S zállítá sok ra .................................................................   200 „ — „
T ag d íjszed és.................................................................. 40 „ —
Klimkovics-féle kép vételára........................................  200 „ — „
Tájékoztatóra.................................................................. 250 „ — „
Évkönyvek nyom atása................................................... 1650 „ — „
Könyvtárra....................................................................... 50 „ — „
Vegyes k iad áso k ra .............................................................. 100 „ — „
Tátra-osztálynak 2000 tag után 60°/0...........................  2400 „ — „
Tátra-osztálynak a d o m á n y b ó l...................................  639 ., 80 „

összesen . . 6589 írt 80 kr.
Osztály-segélyezésre m a r a d ........................................  464 „ 47 „

együtt . . . 7054 frt 27 kr.
Ezen tervezet elfogadtatott és a folyó évre irányadó költségvetés 

gyanánt megállapíttatott. Egyúttal az osztályok segélyezése tárgyában 
határoztatok, hogy a Keleti-Kárpátok osztályának megmarad a múlt évben 
megszavazott 300 frt és újabbi 300 frt akkor lesz kiadandó, ha az Agg
teleki-barlang kijáratát munkába veszi és a központ ezen összeggel 
rendelkezni fog. A többi netaláni maradvány a Tátra-osztálynak fog 
kiadatni a tourista-út kiépítésére.

6. A „Tájékoztató“ kiadásának ügyében jelenti az alelnök az eddigi 
lépések eredményét, a tervbe vett munka terjedelmét és azon ajánlatok 
feltételeit, melyek a nyomtatási költségekre és a mű kiállítására nézve 
téttettek. — A választmány a tervezett részleteket helyeselvén, a munka 
kiadását 6000 példányban állapította meg, melyből magyar 2000, és német 
4000 legyen és lehetőleg egy kis tájékoztató térképpel elláttassék.

7. K l i m k o v i c s  T á t r a k é p é n e k  sokszorosítási ügyében 
jelenti elnöklő, hogy a Seefeblner czéggel folytatott tárgyalások eredményre 
nem vezettek és hogy a sokszorosítás ezen módja egészen elejtettnek 
tekintendő.

8. Olvastatik D é n e s F e r e n c z  egyesületi pénztáros levele, melyben 
állásáról l e k ö s z ö n .  — A választmány Dénes Ferencz egyleti pénztáros 
ezen leköszönését tudomásúl veszi és méltányolván 3 '/2 éven át e téren 
kifejtett buzgó tevékenységét, ezért neki jegyzőkönyvileg köszönetét 
szavazni határozott. Az ekképen megürült pénztárosi állomásra a legkö
zelebbi közgyűlésig ideiglenesen Má t y u s  Endr e  választatott meg, míg a 
megürült számvevői állás ideiglenesen Fábry Sándor egyesületi taggal lett 
betöltve.

9. Elnöklő jelenti, hogy a budapesti helyi képviselő Weber Rezső 
kéri, hogy melléje még egy második helyi képviselő is választassák és 
«rre Dr. Posewitz Tivadart hozza javaslatba. Elfogadtatván Dr. P oserv itz  
Tivadar úr budapesti második helyi képviselőnek megválasztatott és ezen 
tisztség elfogadására a választmány nevében fel lesz kérendő.

10. Elnöklő felvilágosítást kér a Tátra-osztály jelenlévő elnökétől a 
kalauztőke mikénti kezeléséről. — Mely felvilágosítás Dr. Szontagh Miklós.
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-elnök által megadatván, a Tátra-osztály felkéietett, az ellenőrzés gyakor
lására és ezen tőkének az évenkénti számadásokba való felvételére.

11. Rótli Márton indítványozza, hogy Tholdt János úr felkéressék 
központi választmány nevében a C h o c s r a  v e z e t ő  ú t  j a v i -  

á s á r a. Mely indítvány elfogadtatván, a szükséges átirat a központi 
•választmány nevében lesz hozzá intézendő.

K. m. f.

P á t e r  K á l m á n ,  s. k.
titkár.

D r .  R o t h  S a m u ,  s. k.
elnöklő.



214 EGYESÜLETI ÜGYEK.

5. Á. M. K. E. 1887-ik évi H t t p .
I. B e v é t e l .

frt k„  1
r

Pénztári maradék 1886. évről: ......................... 288 13
Tagdíj 1885-ik évre 16 tag után . . . 31 58 :

„ 1886 „ 56 „ „ - • ■ 126 49
„ 1887 , 2089 „ „ . . . 4244 22
» 1888 „ 7 „ „ . . . 14 80

Keleti-Kárpátok osztálya 531 „ „ 40% 424 80
Szittnya „ 169 „ „ . . . 135 20
Mátra „ 375 „ „ . . . 300 —
Magúra-Javorina „ 51 „ „ . 40 80
Vasmegyei-osztály 107 .„ „ . . . 82 — |
Alapitó ta g d íj ............................................................. 260 -  j
Adományok ............................................................. 1237
Évkönyvek e la d á sá é rt.............................................. 10 60
Jelvények „ .................................................. 264 —
Tagokmányok „ .................................................. 84 51
Térképek „ .................................................. 3 —
Képek ...................................................................... 21 70
H ird e té sek é rt............................................................ 163 —
Muzeum alapitó d í j .................................... 150 —

» t a g d í j ....................................................... 53 —
Ingótőke k a m a t j a .................................................. 23 11
Alaptőke k a m a t j a .................................................. 274 41
Különfélék .................................................................. — 50
Átmeneti pénz ....................................................... 13 23
Múzeumtól előleg visszafizetése.............................. 49 —

Összesen .................... 8295 38

1 ■
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II. K iad ás.*

f i t k r .

Ü g y v iv ő  a le ln ö k  t i s z t e le t d í j a  .......................................... 1 0 0
P é n z tá r o s  v ............................ 1 0 0 —

T itk á r  „ .......................................... 1 0 0 _
S z e r k e s z tő  „ . . .  . . . 1 0 0 _
í r n o k  f iz e t é s e  ..................................................................................... 1 0 3 ■---
I r o d a  .......................................................................................................... 1 9 0 12
N y o m ta t v á n y o k  . . . .  . . . . . . . *200 1 0
L e v é l b é l y e g e k .............................................................................. . 2 0 2 3 8
É v k ö n y v e k  s z é t k ü ld é s e  é s  s z á l l í t á s o k  . . . . 215 91
T a g s á g i  d ij b e s z e d é s é é r t ........................................................ 2 9 0 2
J e lv é n y e k é r t  . . ................................................................ 31 80
L ip t ó i - o s z t á ly  s e g é l y z é s e ........................................................ 1 0 0 —
T á tr a -o s z t á ly n a k  . . .  .................................................. 2 8 6 7 —
R e n d k ív ü li  k ia d á s  ( K l im k o v ic s - f é le  k é p é r t )  . . . 2 0 2 3 0
E g y é b  to u r is t ik a i  c z é l o k r a ........................................... 3 3 0 5
É v k ö n y v  n y o m á s a ....................................................................... 1 4 4 2 0 7

„ m ü m e l l é k l e t e i ........................................................ 2 2 6 11
K ö n y v t á r ...................................................................... ....... 86 3 7
K u ltu r á lis  c z é l o k r a ....................................................................... 181 3 2
Á tm e n e t i  p é n z ............................................................................. 13 2 3
M ú z e u m n a k ............................ ........................................................ 3 2 5 3 3
M ú z e u m n a k  e l ő l e g .................................................. . . 1 0 5 —
Az a la p í tó  ta g s á g i  d íja k  b e f e k t e t é s e ............................ 2 6 0 —

7 2 1 4 11
K é s z p é n z  m a r a d é k  e g y e n le g ű i  . 1081 2 7

Ö s s z e s e n  ............................. 8 2 9 5 3 8

L ő c s é n ,  1 8 8 7 . d e c z e m b e r  3 1 .
Mátyus Endre

k ö z p o n t i  s z á m v e v ő .

E z e n  s z á m a d á s  á lta lu n k  m in d e n  e g y e s  t é t e lé b e n  m e g v iz s g á l ta tv á n ,
a  b e v é te l i  s  k ia d á s i  m e l lé k le t e iv e l  ö s s z e h a s o n l í t t a tv á n , m in d e n b e n  meg-
e g y e z ő n e k  é s  h e ly e s n e k  t a lá l ta to t t .  

L ő c s é n ,  1 8 8 8 . ja n u á r  2 6 -á n .

Hoepfner Gusztáv Kermeszky Mór Szőnyey Kálmán
b iz o t t s á g i  e ln ö k . b iz o t t s á g i  ta g . b iz o t t s á g i  ta g .
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6 .  A M. K. E. i n g ó  v a g y o n á n a k  k i m u t a t á s a  
1887 .  d e c z e m b e r  31-kén .

Mozgó tőke.
P é n z tá r i  m a r a d é k ........................................................
E lő l e g  a K á r p á t i - m u z e u m n a k .............................

í r t k r. fr t k r .

1 0 8 1
1 1 6

27
10 1 1 9 7 3 7

Alapítótőke.
K é sm á r k i b a n k  8 1 9  sz . b e té tk ö n y v  s z e r in t  
S z e p e s i  h i t e lb a n k  6 2 5 7  „ „ „ 
K á r p á t i -m u z e u m  t a r t o z á s a ...................................

3 3 8 2
9 2 0

2 0 0 0

61
8 4

6 3 0 3 4 5

Kalauztőke.
K é s m á r k i ta k a r é k p é n z tá r  9 4 1 4  s z . , . . . 
S z e p e s i  h i t e lb a n k  6 2 5 8  „ .

3 6 2
4 8

6 0
'.'0 4 0 1 5 0

Ö s s z e s e n  . . . 7 9 0 2 3 2 79U 2 ó2 ’

L ő c s é n .  1 8 8 8 . ja n u á r  1 5 -é n .
Mátyus Endre,

k ö z p o n ti s z á m v e v ő .

Hoepfner Gusztáv,
b iz o t t s á g i  e ln ö k .

Kermeszky Mór,
b iz o t t s á g i  ta g .

Szőnyey Kálmán,
b iz o t t s á g i  ta g .
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7. A  M a g y a ro rsz á g i K á rp á te g y e s ü le t  
v a g y o n a .

frt kr.

1887. deczember 31-iki kimutatás szerint . . . . . . 7902 32
Majláth-menedékház.............................................. . . . 900 —

Hunfalvy „ .................................................................. 1000 —

ügyed „ .................................................................. 400 —
Szalóki csúcs alatti gunyhó ................................................... 80 —
Hinczói-tó alatti g u n y h ó ........................................................ 100 —

Bútorzat a m enedékházakban ............................................. 100 —

Múzeumi é p ü l e t ....................................................................... 13331 —

„ tárgyak é r t é k e ........................................................ 8000 —

„ könyvtár „ ....................................................... 2000 —
„ kert „ ........................................................ 800 —

Egyesületi jelvények.................................................................. 40 —
„ okmányok....................................................... ....  . 602 —

Tátra-térképek ....................................................................... 62 —
Képek ........................................................................................... 305 —
tiégi é v k ö n y v e k ....................................................................... 200 —
Irodai bútorzat ...................................................................... 60 —

„ szükségletek ....................................................... ..... . 40 —
Keleti-Kárpátok osztálya pénztári kimutatás 3 l/12 1887 . 1384 28

„ „ ,. vagyon (menedékházak) . - . 1250 —
Vasmegyei-osztály pénztári kimutatás 31/12 1887 . . . 101 52
Szittnya „ „ „ és vagyon . . . . 1100 21
Magúra-,lavorina o sz tá ly a .................... .................................. ö4 45
M átra -o sz tá ly ........................................................................... 307 35
Márkus-kút melletti m en ed é k h áz ........................................ 200 —
U yulam enedék-ház.................................................................. 2000 —

Összesen . . . . 4232U ló

L ő c s é n ,  1888 márczius 6-án.
Mátyus Endre

pénztáros.



218 EGYESÜLETI ÜGYEK.

8. A K á rp á te g y e sü le ti-m u z e u m  1887-ik  é v i 
szám ad ása .

.
Egyenként Összesen

1. Bevetel.
frt kr. frt kr.

1886-iki pénzmaradék ................................... 221 05
Husz-féle évi a d o m á n y ................................... 200
Egyéb adományok: Kövi Imre 10

Asztaltársaság , . . . 6 _ _
Dénes Ferencz . . , . 58 _ _
Gratf E d e ......................... 25 _
Poprádi takarékpénztár .' 50 _ _
Lőcsei b a n k .................... 100 _
Weinmayer Ignácz . . 2 196 58

Rullmann János két márvány-táblára . . , 50 _
A muzeum ünnepélyes megnyitásakor . . . 61 13
Sorsjáték, so rs je g y ek ........................................ 248 65

„ eladott n y e re m én y e k .................... 29 61 278 26
B á l ...................................................................... — 124 _
M uzeum-látogatók............................................. 876 40
Központi pénztártól egy könyvtári-szekrényre 100 —

n ......................................................... _ 43
Pártoló tagok .................................... 73 60
Márványtáblák kivésésére.................................... 105 —

Összesen . . . . 17 »3 4<

II. Kiadás.
B e re n d e z é s ........................................................ 701 98
Lépcsők a k e rtb e n ............................................. 82 90

i Épitö tér ren d b eh o zása ................................... 144 22
S o r s já té k ............................................................ 29 42
Kamatok a felvett kölcsön u t á n .................... 126 35
P o s ta ...................................................................... 12 43
Koczyannak az állattani gyűjteményért 200 —
Különfélék (ültetés, tűzelleni biztosítás sat.) . 279 01
Márványtáblák k iv é s é s e ................................... 105 —
Egyenleg mint p én zk ész le t.............................. 102 16

Összesen . . . . 1788 47

Húsz Dávid
múzeumi pénztáros.

Tételenként megvizsgálván s az illető mellékletekkel összehason
lítván helyesnek találtatott.

P o p rá d , 1888, január 6.

Wünsuhendorfer Károly. Danhauser Rezső. Peschko Frigyes.
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9. A m ú z e u m i  é p ü l e t r e  v o n a t k o z ó  s z á m a d á s .

frt kr frt kr

A szepesvármegyei mérnöki hivatal által kidől-
gozott költségvetés............................................. 13491 85

5°/0-os árengedmény Kazsimir vállalkozó részéről 674 60
Kazsimir követelése tehát t e t t .......................... 12817 25
Ehhez járul a későbben munkatöbblet czímén

megszavazott . . .  ................................... 514 24
Úgyhogy a Kárpáti-muzeum összes költ-égé tett 13331 49
Erre kapott a vállalkozó készpénzben . . . 9745 53
Építési anyagot . . . . . . . . . . . . 2479 77

12225 30
Kazsimir követelése m é g .................................... 1106 19

13331 49

É p ítő  a la p  s z á m a d á s a .

Bevételek:
1. A muzeum alaptőkéje és kamatai . . . . 8792 17
2. Poprád város polgáraitól................................... 430 —
3. Poprád városától a kövek kárpótlása fejében 339 —
4. Poprád városától nyers an y ag ......................... 664 13
5. A Kárpát-egyesület alaptőkéjéből kölcsön 2000 —
6. Kölcsönnel fedezendő................................... 1106 19

Összesen . . . 13331 49

Kiadások:
1. A vállalkozónak készpénzben......................... 9745 53
2. Építő a n y a g .................... 664 13 értékben ( 247‘i 773. Az építő anyag beszerzése 1815 64 „ 1
4. Kazsimir k ö v e te lé s e .............................. 1106 19

13331 49

L ő c s é n ,  1887. decz. 31.

Dr. Rotli Samu
alelnök.
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ÍO. A. M. K. E. t is z t v is e lő i .
Elnök : Gróf C s á k y  A l b i n ,  Szepesmegye főispánja (Mindszent,

Szepesmegye,)
Első vagy ügyvivő alelnök: dr. Rot h  Samu,  főreáliskolai igazgató

(Lőcse.)
Második alelnök: W e b e r  Sam u, lelkész (Béla.)
Pénztáros: Déne s  Fe r e nc z ,  tanár (Lőcse.)
Számvevő: Mát yus  Endr e ,  gyógyszerész (Lőcse.)
Titkár: P á t e r  Ká l mán,  ügyvéd (Lőcse.)
Szerkesztő: R ó t h  Má r t o n ,  tanár (igló.)
Muzeum-bizottsági elnök: W ü n s c h e n d o r f e r  Ká r o l y ,  lelkész 

(Poprád.)

2. A  v á la s z t m á n y i  t a g o k  n é v je g y z é k e .
Bőkönyi Viktor, Gyöngyös. Blásy Ede, Felka. Babura László plébános, 

Késmárk. Betklenfalvy Antal törvényszéki biró, Lőcse. Bexheft Mór 
vasúti főfelügyelő, Budapest. Dr. Chyzer Kornél m. főorvos, S. A.-Ujhely. 
Cornides Dániel erdész, Késmárk. Genersicli Tivadar Késmárk. Geyer 
Gyula tanár, Igló. Dr. Greisiger Mihály orvos, öz.-Béla. Gresch Ágoston 
ügyvéd, Késmárk. Greschík Viktor tanító, Lőcse. Roepfner Gusztáv bank- 
igazgató, Lőcse, számvizsgáló. Horn Valér fürdő-igazgató, Alsó-Tátrafüred 
Húsz Dávid Poprád Dr. Jármay László orvos, Tátrafüred. Kaczvinszkv 
Géza Torna. Kertscher Sándor tanító, Késmárk. Kermeszky Mór ügyvéd, 
Lőcse, számvizsgáló. Koromzay György Sz.-Béla. Kulmann János ügyvéd, 
Poprád. Kovács László Detk. Kaltstein Ágoston Sz.-Béla. Kéler Pál 
Késmárk. Kolbenheyer Károly tanár, Bielitz. Kövi Imre tanár, Igló. 
Krompecher László Felka. Lonszky Adolf Szerencs. Dr. Lorx Sándor 
Igló. Münnicli Sándor Poprád. Máriássy Ferencz Markusfalu. Dr. Kagy 
Árpád ügyvéd, Lőcse. ld. Novelly Sándor kereskedő, Kassa. Payer Jenő 
tanár, Igló. Dr. Philippy Ödön járásbiró, Ófalu. Posewitz Tivadar Budapest. 
Dr. Roditzky Jenő igazgató. Kassa. Dr. Raisz Gedeon Nagy-Mihály. 
Scherfel Aurél gyógyszerész, Felka. Schlosser Albert Rozsnyó. Dr. 
Sehwarz Ottó Selmeczbánya. Gömöri Szt. Iványi József Liptó-Szt.-Iván. 
Szolkovy Miksa erdész, Hági. Dr. Szontagh Miklós orvos, Uj-Tátrafüred. 
Szőnyey Kálmán polgármester, Lőcse, számvizsgáló. Sponer Andor orsz. 
képviselő Budapest. Schrickel Ödön tanár, Felső-Lövő. Dr. Téry Ödön 
orvos, Budapest. VVeszter Pál Magy-Szalók. AVeber Rudolf tanár, Bpest. 
Zimarin János igazgató, Igló.

3. A  M a g y a r o r sz á g i K á r p á te g y e s ü le t  
k é p v is e lő i .

lloldházy János apát-kanonok, Alcsuth. Horn Valér fürdő-igazgató 
Alsó-Tátrafüred. Krivány János gyám-pénztárnok, Arad. Vas Gusztáv 
állomási főnök Arad. Bourogi Gyula ügyvéd, Baja. Delhaes István festész, 
Becs. Medveczky Kornél takarékpénztári könyv., Beszterczebánya. Bohus 
Boldizsár fürdő-igazgató, Bélai-barlang. Ilarok Rezső kereskedő, Bielitz. 
íSzöllösy Lajos uradalmi tisztviselő, Biliét. Beck Siegfried postamester, 
Boroszló. Baittrok József kereskedő, Breznóbánya. Weber Rudolf tanár 
Biulapest, Vll. Vörösmarti utcza 13. Dr. Posewitz Tivadar Budapest. 
Klirnó testvérek vendéglősök, Csorbai-tó. Kapun Aladár szolgabiró. Dárda. 
Géresy Kálmán tanár, Debreczen. Dr. Kellner Viktor orvos, Dobsina.
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Ledniczky Ipoly tanár, Eger. Húsz Ármin tanár Eperjes. Sckerfel V. 
Aurél gyógyszerész. Felka Schrickel Ödön tanár, Felső-Lövő. Steinacker 
Arthur Fiume. Faller Sándor ügyvéd, Gölniczbánya. Hanák Kolozs ügyvéd, 
Gyöngyös. Dr. Koltay Virgil tanár, Győr. Teschler Emil gyógyszerész, 
Jászberény. Dr. Lorx Sándor Igló. Czibur Imre ügyvéd, Jolsva. Gener- 
sich Tivadar magánzó, Késmárk. Dr. Kovács Pál jogakadémiai tanár, 
Kecskemét. Dr. Klug Nándor egyetemi tanár, Kolozsvár. Gusztavicz 
Broniszlav tanár, Krakó. Lorenc Viktor mérnök, Krompack. Bielik István 
főerdész, Liptó-Üjvár. Jeszenák Baí'ael tanár, Losoncz. Mátyus Eridre 
gyógyszerész, Lőcse. Höntz Adolf lelkész, Matheócz. Dr. Kreicbel Andor 
orvos, Merény. Kardos Lajos kereskedő, Miskolcz. Bakos Kálmán tanár, 
Modor. Dr. Kosutány Tamás tanár, M.-Óvár. Brettner Ernő gyógyszerész, 
N.-Kikinda. Dövényi János tanár, N.-Rőcze. Weszter Pál birtokos, Nagy- 
Szalók. Kolbenheyer Károly tanár, Nagy-Szeben. Hódra Cyrill ügyvéd, 
N.-Szombat. Makróczy Ferencz tanár, N.-Várad. Szopkó Alfréd ^gyógy
szerész, Nyíregyháza. Dr. Philippy Ödön járásbiró, Ófalu. Flachs Ágoston 
Ó-Lubló. Dr. Daempf Sándor ügyvéd, Pécs. Dékányi Lajos tanár, Podolin. 
Emericzy Jenő liuttamester, Pohorella. Húsz Dávid birtokos, Poprád. 
Wiegand Károly Ferencz kő- és könyvnyomdász, Pozsony. Doleschal Samu 
tanár, Radvány (Zólyom m.) Dr. Szabó Károly főorvos, Rimaszombat. 
Vinkler Manó törvényszéki biió, .Rózsahegy. Papp János főjegyző, Salgó- 
Tarján. Fehér Sámuel tanár, Sopron. Kalmár István ügyvéd, Szeged. 
Nádosy Kálmán Szt. Lőrincz. Weber Samu lelkész Sz.-Béla. Förster 
Frigyes kereskedő, Sz.-Ulaszi. Hensch Ede kereskedő, Sz.-Szombat. To- 
perczer Ödön ügyvéd, Sz.-Váralja. Dr, Fanta Adolf főorvos, Székesfehérvár. 
Mayer Ede gépgyáros, Szombathely. Maurer Adolf könyvkereskedő, Tátra- 
füred. Kéler Pál ügyvéd, Tátraháza. Ucsnay Rezső főjegyző, Trencsén. Dr. 
Szontagh Miklós orvos, Uj-Tátrafüred. Stech Lajo3 gyógyszerész, Zólyom.

4 . M. K. E. m ú z e u m i b iz o ttsá g a .
Elnök : Wünschendorfer Károly.
Őr és jegyző : Dannhauser Rezső
Pénztáros: Húsz Dávid. Könyvtáros: Dénes Ferencz és Peschko Frigyes. 
Szakvezetők : á) Zoologia : Dr. Greisiger Mihály és Dannhauser Rezső. 

h) Botanika: Weber Samu és Gruber Károly.
c) Mineralogia : Róth Márton.
d) Archaeologia-touristika: Payér Jenő.

Tagok : Folgens Kornél, Götz Ferencz, Dr. Hanko Arthur, Húsz 
Ármin, Húsz János, Geyer Gyula, Koller Károly, Kövi Imre, Kullmann 
János, Mikalik József és Siégmeth Károly.

12. Az o sz tá ly o k  1887. év i je le n té se k
1. K e l e t i - K á r p á t o k  t i s z t v i s e l ő i .

Osztály-elnök: Gróf A n d rá ssy  A lad á r, (Ilomonna.)
Ügyvivő alelnök : S i egme t h  K áro ly , (S. A. Ujhelyen, az osztály 

székhelyén.)
ll. Alelnök: Dr. l t o d i c z k y  Jenő (Kassán.)
Titkár: F i s c h h o f  Soma, (S. A! Ujhely.)
Pénztáros: S te rn  Kár o l y ,  M.-Sziget.
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Á Keleti-Kárpátok osztálya 1887-ben X-ik közgyűlését tartotta, 
melynek alkalmával legyen szabad rövid visszapillantást annak 10 évi 
működésére vetnem.

A „Beszkídaljai osztály“ alapító közgyűlése 1878. márczius 28-án 
tartatott meg Ungvárt, Kónay Antal föerdötanácsos úrnak, akkori fő- 
erdőmesternek elnöklete alatt ; mint titkára Siegmeth Károly szerepelt.

Ugyanazon évi junius hó 16-án Nyeviczkén megtartatott az osztály 
első rendes közgyűlése.

Mindjárt eleinte elvül állapíttatott meg, hogy a közgyűlés minden 
esztendőben más helyre hívandó össze, mely körülménynek az osztály 
erősbödésére és a tourista-ügy terjesztésére nem csekély hatása volt.

A közgyűlések sorrend szerint megtartattak : I. közgyűlés 1878. 
junius 16-án Nyeviczkén. II. közgyűlés 1879, junius 1-én Hársfalván. III. 
közgyűlés 1880. szeptember 8-áu Homonnán. ÍV. közgyűlés 1881. auguszt. 
14. Szobránczon. V. közgyűlés 1882. augusztus lő. M.-Szigeten. VI. köz 
gyűlés 1883. augusztns 19 Munkácson. VII. közgyűlés 1884. augusztus 
lU. Nagybányán. Vili. közgyűlés 1885. augusztus 23, Vinnán. IX. köz
gyűlés 1886. augusztus 20. Tornán. X. közgyűlés 1887. julius 31. Ungvárt.

A Szobránczon lefolyt IV. közgyűlés alkalmával határozattá vált a 
Beszkíd-osztálynak a Máramaros-osztálylyal való egyesítése és az osztály 
e nevet vette fel: „Keleti-Kárpátok osztálya“ 1885-ben az Abauj- és 
Torna-megyei kárpát-egyesületi tagok is hozzácsatlakoztak a Keleti-Kár
pátok osztályához, mely most már hatáskörét ezen megyék területére és 
a barlangvidékre is kiterjeszté.

A tagok száma folyton gyarapodott, következő lévén az egyes 
esztendőkben: 1878. évben 117 tag. 1879. évben 120 tag. 1880. évben 
165 tag. 1881. évben 208 tag. 1882. évben 348 tag. 1883. évben 387 tag. 
1884. évben 369. tag. 1885. évben 413 tag. 1886. évben 573 tag.

Látható, hogy 10 év folyamán a tagok száma ötszörösre nőtt fel.
Az 1878-ban belépett tagok közűi mai napig csak 46-an maradtak 

híveink; ezek alkotják a régi gárdát, az osztály alapját.
A tagok számának legnagyobb gyarapodása 1882-ben és 1885-ben 

mutatkozott.
Az osztály büszke önérzettel tekinthet vissza ezen évtized alatti 

működésére, mert minden erejét felhasználta, hogy működésének egyes 
ágaiban a kitűzött czélt elérje.

Az osztály tevékenysége a touristika és a házi ipar emelésére 
irányult. Tekintettel az elsőre kiválóan utak, menedékházak és messze- 
látóic építése és felszerelése által iparkodott a követelményeknek eleget 
tenni. Tetemes kibővítést nyert az osztály hatásköre az Aggteleki-barlang 
átvételével, melynek járhatóvá tételére erejének nagy részét szentelte.

Az Aggteleki-barlang, Magyarországnak- eme még nagyon kevéssé 
méltányolt természeti csodája, a világ legnagyobb barlangjainak egyike, 
a magánszemélyeknek való bérbeadás előbb fennállott rendszere folytán 
csaknem tönkre ju to tt; falait a fáklyák füstje korommal bevonta, a ritka 
szépségű cseppkőképződmények a látogatók vandalismusának voltak 
kitéve, azonkívül utak és hidak létesítése iránt semmisem történt, szóval: 
a barlang a teljes hozzáférhetetlenség határán volt.

Midőn alulírott ezen szomorú állapotról személyes meggyőződést 
szerzett, ösztönzésére a Kárpát-egyesület a barlangot bérbe vette, mely 
örökbéríeti szerződés két év óta fenállván. a barlang a Keleti-Kárpátok 
osztályának ig izgatás végett átadatott és ezen idő alatt poutts bányamérési 
felvétele mellett a barlang második kijáratának áttörése is foganatba 
vétetett

Következőkben felsorolom az osztály által az elfolyt évtized alatt 
véghez vitt munkálatokat: 1 A Polouina-Kunára vezető út a Sípot-
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völgyből. 2. A Vikorlat-menedékházhoz elvezető út (gróf Sztáray Antal 
úrnak bőkezűsége folytán), valamint a Vihorlatról a Tengerszemhez vivő 
út. 3. Üt a Czibles csúcsára. 4. Út a Szádellői-völgyön keresztül. 
5. A Yihorlaton levő menedékház. 6. A Czibelesen levő menedékház. 
7. A Pop-lvánon levő menedékház-. 8. Messzelátó a huszti romon. 9. A Ten
gerszem melletti védházak javítása. 10. Az Aggteleki-barlang bányamérési 
felvétele. 11. Utak javítása a barlangban. 12. Az Aggteleki-barlang uj 
kijáratának áttörésén a munkálatok folynak.

Ámde a második tényező, t. i. közös kirándulások rendezése is 
felkaroltatott, miről a Cziblesre, Vihorlatra és a barlangvidéken eszközölt 
kirándulások szép eredményei tanúskodnak.

Az irodalmi tevékenység is kellő ápolásban részesült. A Keleti- 
Kárpátok egyes vidékei részint az Évkönyvben, részint más iratokban 
Írattak le és ismertettek széles körökben és egyszersmind a központ meg
bízása folytán alólirott a Keleti-Kárpátok részére kalauzt is adott ki.

A házi ipar fejlesztése terén az osztály kiállítások rendezése által 
működött közre. Ily kiállítás létesült: 1881. évben Szobránczon, 1832. év
ben M. Szigeten, 1883. évben Munkácson, 1884. évben Nagybányán, 
1887. évben Ungvárt. 1885-ben az osztály az országos kiállítás Kárpát
egyesületi tárlatán jelentékeny részt vett és a közreműködési éremmel 
tüntettetett ki. A szövészeti-, agyag- és faipar, valamint a kosárfonászat 
ezáltal tetemes támogatást nyert. Bizonyítja ezt amaz örvendetes lendület, 
mely a máramar jsi szőnyegszövészet, Zemplén faipara és Ungmegye ke
rámiai ipara terén mutatkozott.

Előmozdítólag hatott az osztály a homonnai faipariskolára és az 
ungvári agyagipariskolára is.

Az osztály 1886-ban 568 rendes és 5 alapító tagot szándált, össze
sen tehát 573 taggal bírt. Ezen év 759 frt 10 krnyi pénztármaradékkal 
záródott le, melyből a l'op-lvánou levő menedékház költségei, melyeknek 
leszámolása még meg nem történt, levonásba hozandók. Mai napig 
531 tag belizette évi tagsági díját és a pénztári állomány jelenleg 1887. 
deczember havában 1384 frt 28 kr.

Hogy a szükségelt pénzzel rendelkezzünk, az Aggteleki-barlang 
munkálatainak befejezése jövő évre balasztatott és ezidén csak az 
utakon és menedékházakon szükségeseknek mutatkozott javítások eszkö
zöltettek.

Befejezésül vagyok bátor az egyesület tisztelt tagjait és magas 
pártfogóit arra felkérni, Hogy eddig tanúsított szíves jóakaratukban az 
egyesületet, annak felvirágoztatásáért, továbbra is részesíteni méltóztassék.

Ezen, a közgyűlésnek is előterjesztett jelentéssel kapcsolatban, van 
szerencsém még becses tudomásúl közölni, hogy az ezidei kirándulás a 
Polonina-Kunára legjobban sikerűit és hogy a jövő évi közgyűlés M.- 
S z i g e t e n  fog megtartatni.

Utóbbival kapcsolatosan közös kirándulások fognak rendeztetni a 
Pop-Ivánra, floverlára, a Tisza forrás lihoz és Breében át a Uuttinra.

Minél számosabb részvételre meghiván az osztály valamennyi ba
rátját. megjegyzem, hogy a részletes programúink annak idején fognak 
kiadatni és hogy a közgyűlés 1888. évi augusztus hó folyamán fog meg
tartatni.

Siegmeth Káráig 
ügyvivő alelnök.
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B e v é t e l .
Átvitel 1 8 8 fi-b ó l.............................................

frt kr. K i a d á s .
M enedékház-biztosítás...................................

frt kr.

1 759 10 1 15 36
2 531 tagtól tagsági díj á 2 írt 30 kr. . . . 1221 30 ' Kézbesítési d í j a k ............................................. Ifi 40
3 A takarékpénztárban lévő összegnek a kamatja 53 09 3 Posta, vasút és tá v í r d a ................................... 47 96

4 I r o d a ................................................................. 9 44
5 Nyomtatványok.................................................. 89 Ifi
G 531 tagtól a központnak á 80 kr.................... 424 80
7 K ü lö n fé lé k ....................................................... 17 60
8 Útépítés ............................................................. 10 —

9 M u z e u m ............................................................ 18 49
P én zk é sz le t....................................................... 1384 28

Összesen . . . 2033 49 Összesen . . . 2033 49

M .-Sziget, 1S87. deczember 24-én.

Megvizsgáltatván, minden tételében helyesnek és a felmutatott okmányokkal megegyezőnek találtatott. 

Kelt S.-A.-U j h e 1 y, 1887. deczember hó 25-én.

Dr. Raisz Gedeon s. k. Siegmeth Károly s. k.
ügyvivő alelnök.

Stern Károly s. k.
pénztáros.
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A M . K . E . „ K e le t i-K á r p á to k “ o sz tá ly á n a k  U n g v á ro tt 1887. é v i  
ju liu s  hó  31-ér\ m eg ta rta to tt X . k ö z g y ű lé sé n e k

Az osztály ügyvivő alelnöke felkéri Kende Péter alispán urat, liogy 
az osztály-elnök távollétében az elnöki széket elfoglalni szíveskedjék, ki 
is ezután az összegyűlt tagokat és vendégeket rövid beszédben üdvözölve, 
a közgyűlést megnyitottnak nyilvánítja.

1. Az évi jelentés felolvastatik. — Megelégedéssel tudomásul vétetett 
és a jelentés értelmében a kassai kereskedelmi- és ipar-kamaránaa az 
általa a kerámiai kiállítás czéljaira ajándékozott 50 frt adományért, nem
különben a magy. éjszakkeleti vasút vezérigazgatóságának az általa enge
délyezett 50% menetdíj-kedvezményért köszönetét szavazott a közgyűlés.

Egyszersmind egyhangúlag köszönet szavaztatik jegyzőkönyvvileg 
az osztály ügyvivő alelnökének, Siegmeth Károlynak, az osztálynak sok 
éven át való körültekintő vezetéséért.

2. Az 1886-ik évi pénztárkimutatás olvastatik. — Megelégedéssel 
tudomásúl vétetvén, a pénztárosnak a felmentvény megadatik.

3. Az ügyvivő alelnök tudomásúl adja, hogy az osztály eddigi 
titkára Oláh Béla úr kilépett és indítványozza egy uj titkárnak megvá
lasztását, ajánlván egyszersmind Fischhof Soma mérnök urat. — Fischhof 
úr egyhangúlag az osztály titkárává választatván, részére Dr. Nuszer Lajos 
úr indítványára 100 frt tiszteletdíj szavaztatik meg.

Fischhof úr megköszöni a bizalmat és kinyilatkoztatja, hogy ezen 
állást elfoglalja.

4. Az ügyvivő alelnök indítványozza, hogy a közgyűlés az egyesületi 
muzeum gyűjteményeinek czéljaira 20 irtot engedélyezzen. — Egyhangú
lag jóváhagyatott.

5. Az ügyvivő alelnök a legközelebbi közgyűlés helyének megha
tározását kéri és egyszersmind tudomásúl adja a M.-Sziget városától ez 
érdemben vett meghívást. — Egyhangúlag elhatároztatott, hogy 1888-ik 
év augusztus havában a közgyűlés Máramaros-Szigeten tartassék meg és a 
barátságos meghívásért M.-Sziget városának egyszersmind köszönetét 
szavazott a közgyűlés.

tí. Dr. Nuszer indítványozza, hogy üngvár város tanácsának, nagy
érdemű közönségének, és a helyi bizottságnak a vendégszerető fogadta
tásért a közgyűlés köszönetét szavazzon. — Egyhangúlag határozattá 
emeltetett.

7. Az ügyvivő alelnök tudomásúl hozza a központi egyesület meg
hívását annak közgyűlésére. — Tudomásúl vétetett.

j e g y z ő k ö n y v e

Elnök,
K e n d e  Péter s. k.

Siegmetli K á r o l y  s. k. 
ügyvivő alelnök.

Kárp. Egyesül. Évk. XV.

Fischhof Soma 
titkár.
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2. Liptói-osztály. Elnök K u b í n y i  Gyula; alelnök P a l u g y a y  
Gyula; titkár M i h a l i k  József; pénztáros E ö r d ö g l i  Alajos. Tagok 
száma 90, kik között még sokan hátralékban vannak. A Gyula-menedék- 
ház felépítéséhez felvett kölcsön törlesztése képezte az osztály feladátát; 
azonban ez nem sikerűit. Ennek következtében kénytelen volt az osztály 
a központtól egy a Gyömbéren felállítandó menedékkunyhóra kiutalványo 
zott 100 frtot a fenti czélra fordítani. (L. a választmányi gyűlés jegyző
könyvét 211. 1.)

3. Magura-javorinai osztály. Az 1887. július 10-én a Koronahegyi- 
fürdőben tartotta alakuló közgyűlését. Elnök S a l a mo n  Tódor; ügyvivő 
másodelnök Dr. P h i l i p p y  Ödön; másodelnök S z t a v á c s  Viktor; titkár 
Dr. Kl e i n  lgnácz; pénztáros Z a v a c z k y  Adolf; tagjai száma 60. Czélja 
a Magurát, a Pienini-hegységet á Dunajecz híres áttörésével hozzáférhe
tővé tenni, illetve a Tátravidékkel összeköttetésbe hozni. Az összekötő 
út a Bélai-barlang és a Pienmi-hegység között nagyobbára színekkel 
jeieztetett is, a Javorinába vezető vonal jelzése csak részben történhetett, 
mert Hohenlohe herczeg területén való folytatását az uradalmi igazgatóság 
betiltotta.

1887. év i  s z á m a d á  s.
1. B e v é t e l :

Multévi pénztári maradék . . . fl't 4 25
Tagsági díj 51 tag után . .

2. K i a d á s :

102.45
Irt 106.25

P ostakö ltség ......................... . . . frt 2.50
Utjelzés Ófalu-Bélai-barlang „ 5 50
Útmutatók Oszturnya-Priszlop • • • V 2,—
S z o lg a ................................... 1,—
Központnak 5'. tag után 40°/0

Készpénz
40.80 frt 5Í.C0 

frt 54 45
4. Mátra-osztály. Tisztviselők. Elnök: K a s z a p  Bertalan. Ügyvivő 

alelnök : H a n á k Kolos. II. alelnök : M o r ó c z János. Pénztáros : 
R e z u t s e k  János Titkár; L> e u t se h Adolf, H im f y József, Dr. K o n r á d  
Géza, M a 11 y aso v s zky Imre. Muzeumőr : W i s s  i n g e r  Károly.

Az 1887. május 15-én. tartott közgyűlés a Mátra-osztályt 287 
taggal alakitá meg. E szám rohamosan nőtt s első év eredményéül 520 
taggal dicsekedhettünk.

Megalakulásunk után nyomban a város képviselő testületéhez fordul
tunk, azon nézetben lévén a választmány, hogy a központi Mátra köz
ponti része, Bene és ezzel határos részek (Párád, Oroszi, Sólymos), azok, 
honnan a működésnek ki kell indulni. A képviselő testület egész szere
tettel ölelt keblére, teljes pártfogását Ígérvén meg. Kimondta, hogy az 
építkezést Benén mérsékelt elismerési díj mellett megengedi (minek 
következtében már két nyaraló egészben újból épült is), erdészeti sze
mélyzetét kötelezte a felügyeletre, — elhatározta elvben egy nagyobb 
\ endéglő építését. A múlt év deczember havában tartott gyűlésében 
pedig elhatározta a vendéglő felépítésének haladéktalan keresztülvitelét, 
—- s elöljáróságunk rokonszenve s ismert erélye mellett remélhetjük, hogy 
már a nyáron kényelmet is találunk Benén. Megengedte, hogy a Mátra 
legmagasabb pontján kilátót, másutt menedékházat építsünk, s faanyaggal 
segélni Ígért.

Első dolgunk az útépítés volt s Benétől a gyönyörű Kallók-völgyén 
a regényes Gyökeres-forrásig, úgy tovább a Soinorréten át a Három- 
forrásig összesen mintegy 5 - 6  kilométer hosszú, egészen kényelmes gya-
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logut van átadva a forgalomnak, melyen ezrei a kirándulóknak fordultak 
meg, azon kedves, regényes helyeken, hol a vadászokon s hivatásukat 
teljesítőkön felül azelőtt évente ötvenen sem fordultak meg. E gyalogút 
a parádi gyalogúinak egy része s a 8omorréten ágazik el a Kékes felé.

A Lenén nyaralás is divatba kezd jönni s kezdetűi igen szépnek 
tartom, hogy 8 —10 család ott tölté a nyár egy részét

A helybeli szent-ferenczrendi szerzet benei kis épületét, kitűnő, 
pinczéjét díjtalannál engedé át (3 évre az osztálynak.

Ugyancsak e szerzet volt szíves átvenni a kezdeményezésünkre 
a központi országos meteorológiai intézet által felállított s kitünően föl
szerelt gyöngyösi állomás ellátását.

ügyesek is működtek közre az elért eredményben. Nékárn Ede 
tagtársunk a Gyökeresnél nagy fáradtsággal egy térés, gyönyörű pihenőt 
töltetett fel a hegyoldalban, mit a választmány elismerésül az ő nevéről 
nevezett el.

Múzeumunk őre, Wissinger Károly úr, teljes odaadással szolgálja a 
muzeum ügyét s bár az a kezdet nehézségeivel küzd, igen jó úton halad 
a  virágzás felé; az eddig elért eredmény felülhaladja a kezdet várakozását.

Az osztály ismertetésére, egy nagyobb szabású nyári mulatságot 
rendeztünk.

A választmány lépéseket tett a kir. államvasut igazgatóságánál, 
hogy a kiváló gyógyerejű gyöngyösi timsós-vasas fürdőt az osztály ellen
őrzése mellett a kedvezményes menetjegyekkel megközelíthető fürdők 
sorába vegye fel. S örömmel jelenthetem az irányadókk ígérete nyomán, 
hogy a jegyek kiadása valószínűleg még ez évben megtörténend.

A múlt év eredménye bíztatnak a jövőre s ha a felbuzgóit láng nem 
szalmatűz, a legszebb reményekkel nézhetünk a jövőbe, — kivált ha a t. 
tagtársak mindegyike magáévá teszi az osztály felvirágzásának ügyét, 
tőle telhetőleg minden irányban istápolja, terjeszti az eszmét s figyelmét 
az osztály iránt főleg új tagok gyűjtésével állandóan foglalkoztatja.

15
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A  M. K . E. M á tr a -o sz tá ly á n a k  1 8 8 7 -ik  é v i  
z á rsz á m a d á sa .

Irt kr. frt kr.

Bevétel.
443 drb. évi jegyért befolyt á frt 2 . . .  . 886 —

40 „ jelvényért „ „ „ 1 . . . . 40 — — —
57 „ „ „ „ „ 1-10 . . . 02 70 102 70

5 „ tagsági okmány „ „ „ 1.— . . . 5 — — —
2̂  „ n » n » n 1.10 29 70 34 70

Zimányi Alajos tag a d o m á n y a ......................... 1 90
30 drb. fénykép eladásából b e fo ly t.................... 15 —

Összesen . . . . 1040 30

Kiadás.
Nyomda-számla........................................................ 50 60
Posta-költségek....................................................... 12 74
Mnzeumra fordított k ia d á so k .............................. 7 20
Utkészítés ............................................................ 236 20
Fényképekért .............................................  . . 13 60
Tűzkár elleni b iz to sítás........................................ 3 56
Nyári mulatság pénztári hiánya . . . . . . 109 05
V egyes...................................................................... 6 60
Központnak kü lde te tt............................................. 479 10
Készpénz mint egyenleg........................................ 121 65

Összesen . . . . 1040 30

Vagyon.
Tagdíj hátralék 77 tagnál, ebből behajtható

50,= 100 frt, egészben az osztályt illeti . . 
Jelvénykészlet 53 drb. á frt 1 . 1 0 ....................

100 —

58 30
17 drb. okmány „ „ 1 . 1 0 .................... 18 70
15 „ fénykép „ „ —. 3 0 .................... 4 50
28 „ lámpa ,, „ —. 1 5 .................... 4 20
K é sz p én z ................................................................. 121 65

Összesen....................
• ■

307 25

G yöngyös, 1888. január 7-én.

Az itt kimutatott összes tételeket az eredeti okmányokkal össze- 
[ hasonlítva, azokat minden pontban egyezőknek találtatuk, — valamint 

a mérleget valóságnak teljessn megfelelőnek igazoljuk, — miért is a 
pénztárnoknak a teljes felmentvény megadását legmelegebben ajánljuk.

Nékám Ede
számvizsgáló.

Szabó Béla.

Rezutsek János
pénztáros.
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5. Sziléziai-osztály. 1887. november 19-kén alakúit a M. K. E. 
ezen legújabb osztálya Poroszlóban. Elnök: Dr. S c h e r n e r  K;  alelnök 
és titkár: B e ck Siegfried ; pénztáros : B a r t s c h Köbért. Egyesületi 
helyiség a „König von Ungarn“ szálló Boroszlóban. Az osztály működési 
teréül egyelőre a Magas-Tátrát szemelte ki magának, mindenek előtt a 
Gerlachfalvi-csúcs megmászásának a könnyítése lesz feladata. Deczember 
végén a tagok száma 155, mely szép eredmény különösen Dr. Wagner 
úrnak (Königshütte) köszönhető.

6. Szittnya-osztály. A választmány határozataiból kifolyólag a 
múlt évben is főgondunkat az utak jelzése képezte, s örvendetesen 
jelezhetjük, hogy az e téren kifejtett munkálkodásunk, főleg Tirts 
Rezső, buzgó alelnökünk, fáradozásai folytán az első évek eredményeit 
jóval felülmúlta; nevezetesen a Szittnyára vezető régi utat kitisztíttattuk, 
s e mellett a vízvezeték mentében kellemesebb és kevésbbé fárasztó 
új utat jeleztünk, s a „hibalkai“ utat kiszélesebítettük. Továbbá a 
gedeon-tárnai utat, nem különben a „Kerlingre“, illetőleg a Vihnyére 
az Emma-völgyön át vezető kies utat jeleztük és javítottuk. Hogy 
a „Vörös kutat“ kevesebb fáradsággal tegyük elérhetővé, az ú. n. Kutná- 
Horán át vezető árnyékosabb utat lehetőleg helyre állítottuk. Teljesen 
újra és czélirányosabban jeleztük továbbá a szklenói gyalogutat is s 
akadályait nagy mértékben elhárítottuk. Lépés-mérőnk segítségével az 
utak megméréséről sem felejtkeztünk meg, s a már jelentett méréséken 
kívül a Szászi-hegyre (Szászki Vrh) vezető utat mértük meg, mely a 
selmeczbányai városházától számítva 16,200 lépést teszen.

Ezenkívül a források ápolására főfigyelmünket fordítottuk és pedig 
a Szittnyára vezető úton a Gretzer-forrást újra rendeztük, kitisztítottuk. 
Ugyan a Szittnyán a Schoszthal-forrást mélyebbre kivájtuk. Kitisztítta- 
tott továbbá a Gedeon-tárnai forrás is. A Szklenóra vezető úton, a 
Lauko-féle réten lévő forrást mélyebbre ásattuk, s így a vándor itt a 
régi iszapos víz helyett tiszta jó vizet talál. Nagyobb gondot s költséget 
okozott a hodrusbányai úton, a Pusztelnik-forrás helyreállítása, mely az 
ott elesett hős honvéd-ezredes után nyerte elnevezését.

A zsakili tengerszemnél a Divald-forrás kitisztíttatott és rendezése 
szintén foganatba vétetett.

Vidékünk főkiránduló helye a Szittnya-hegy lévén, örvendetesen 
meg kell említenünk, hogy a romokban hevert pavillon, mint tervezve 
volt, védnökünk, Coburg-Gotliai Fülöp fenséges herczeg kegyelméből 
teljesen s a szép ízlést minden tekintetben kielégítve felépült s az osztály 
czéljaira átengedtetett. Egyúttal nem mulaszthatom el jelenteni, hogy ő 
Fensége az újonnan felépült s magas tetszésével találkozott pavillont f. 
é. augusztus 15-én sajátkezüleg lefényképezte; a képek egyik, igen szépen 
sikerűit példányával a Szittnya-osztályt is megtisztelte.

A nyaralni vágyó közönséghez mint az előző években felhívásokat 
intéztünk; örömmel jelenthetjük, hogy vidékünkön, különösen Rovnán a 
nyaraló családok száma folytonosan szaporodik. A budapesti gyermek 
kitelepitő-egyesület a múlt nyáron is vidékünket tűzte ki a nyaralás 
helyéül és Szabó József fővárosi tanár vezetese allatt a szünidőn át 60 
gyermeket telepített le.

Osztályunk az elmúlt évben négy kirándulást rendezett: még pedig 
kettőt a Szittnyára, egyet a zsakili tengerszemhez és egyet Drégelyre.

A házi ipar előmozdításán is fáradozott. E téren a főérdem ismét 
nagyra becsült tagtársunkat, Versényí Róza kisasszonyt, illeti. A házi 
ipar terjesztése érdekében továbbá jelentjük, hogy a liodrus-bányai csipkék 
kelendőségét előmozdítottuk, s Grünzweig nevű hodrusbányai lakos fa-fa- 
ragványait árusítottuk.
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Rendes tagjaink száma jelenleg 184, 5-tel több mint múlt évben, a 
pártoló tagoké 32, a szaporodás 10.

Közlönyünkben, a „Felvidéki Hiradó“-ban minden az osztályt érintő 
ügyek közölve lettek. Itt nem lehet megfeledkeznünk Vörös Ferenc/ 
tagtársunk s szerkesztő azon, az osztályra nézve kiválóan előnyes szivts- 
ségéről, melyből kifolyólag lapját több példányban díjmentesen szolgáltatja 
át az osztály czéljára. Ezzel kapcsolatosan meg kell említenünk, hogy 
másik tagtársunk, Király Ernő úr az oszrálynak ajánlva egy igen jeles 
kivitelű énekdarabot „Szittnya-indulót“ szerzett négyes karra.

S midőn ezzel jelentésünknek végéhez értünk, az érdem adóját 
ismételve le kell rónunk buzgó alelnökünk, Tirts Rezső, irányában, ki 
egyesületi életünknek a lefolyt évben is főtényezője működésünknek rugója 
fáradhatatlan, önfeláldozó intézője volt.

Selmeczbányán, 1887. deczember 10-én.

O c s o v s z k y  V i l m o s  A l t m a n  I m r e

elnök. titkár.
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A M. K. E. S z i t t n y a - o s z t á l y a  s z á m a d á s a  
1897 .  é v r e .

frt ki. Irt | kr.

Bevétel. |
Egyenleg 1883. évről .............................................. 382 03
Egy alapító tag d í j a .............................. ..... — 50
139 rendes ., „ a 2 frt 50 kr....................... 422 50
30 pártoló „ „ á 50 kr....................... 15 —
A d o m án y .................................................................. 2 50
Zsigmondy ú r tó l........................................................ 10 —
Eladott vasúti igazolvány 43 db. á 10 kr. 4 30

„ 6 jelvény á 1 f r t .................................... • 3 —
Kamat 14 frt 48 kr., 15 frt 43 kr....................... 29 94 1172 77
Házi ipar egyenleg 1886. é v r ő l ......................... 67 65
Eladott czikkekért ................................................... 40 80

I K a m a t .............................. .... .........................'• 3 02 111 47
Összes bevétel • . . 1284 24

Kiadás.
Szerelvények............................................................. 30 20
Touristikai c z é lo k ra .............................................. 202 29
Kezelési költség ....................................................... 58 04
Központi választmány .............................................. 135 20
Egyenleg 1887. deczember 31-én ......................... 747 04 1172 77
Beszerzett házi iparczikkek . . . . . . . 42 80

| Egyenleg 1*887. deczember 31-én......................... 38 67 111 47
Összes kiadás . . . 1284 24

A M. K. E. Szittnya-osztálya vagyon kimutatása
1887. évre.

Szittnya-osztály pén zk ész le te .............................. 747 04
Házi-ipar p é n z k é s z le te ......................................... 68 67 815 71
Befektetések és szerelvények 1886. évről . . 262 22
Folyó évi szerzemények . . . . . . . . . 30 20

292 42
10°/o l e í r á s ............................................................. 29 24 263 18
Házi ipar-czikkek 1886. év rő l.............................. 12 80

j Folyó évi szerzemények......................................... 42 80
55 60

! Eladott cz ikkek ....................................................... 40 80
14 80

10% l e í r á s ............................................................ 1 48 13 32
8 drb egyesületi jelvény ................................... 8 — 8 -

Összes vagyon . . . 1100 21
Kelt Selmeczbányán 1887. deczember hó 12-én.

i d .  T i r t s  R e z s ő , T ib é ly  i g OStOIl •>
alelnök. pénztál os.
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7. Tátra-osztály. Tisztviselők: Dr. S z o n t a g h  Miklós elnök. 
G e n e r s i c h  Tivadar ügyvivő alelnök, Dr. J á r m a y László másod- 
alelnök, B u g s c h Sándor pénztáros, K e r t s c h e r  Sándor titkár. Ste n ez el 
Pál a késmárki helyi bizottság pénztárosa.

Osztályunk az elmúlt évben lényeges változáson ment keresztül. 
Tagjainak száma, mely a lefolyt évben a 2300-at meghaladta, minthogy a 
tagok legnagyobb részt a központi tisztviselők által hozzájuk intézett 
felhívásra nem nyilatkozott arra nézve, hogy az osztályhoz kiván-e tar
tozni és így az új alapszabályok értelmében a központhoz csatoltatott, 
155-re olvadt. Mivel azonban a központ tagjai által befizetett tagdíjak 
60%-a a Magas-Tátrára fordítandó és e czélból az osztályunknak mint 
illetékes végrehajtó közegnek rendelkezésére bocsáttatik, munkakörünk 
ez által nem csökkent s osztályunknak az egyesületben ezután is fontos 
szerep jut.

A megváltozott viszonynál fogva osztályunk ügyrendjének módosí
tása is szükségessé válván, e mellett különösen az ügykezelés egysze
rűsítése lebegett szemeink előtt.

A munkálatok rövid megszakítással deczember hó elejéig folyhat
tak. Az osztály tevékenységének fősúlyát a tourista-út Tátrafiired 
Csorbai-tó részletének kiépítésére fordítván, a Dénes Ferencz és Posewitz 
Gyula közreműködése mellett Rechnitz Mór vasúti mérnök által eszkö
zölt felmérés után a Sztraskó mellett T7 km. és a Csorbai-tó mellett 
TI kmnyi hoszszúságban mindenütt 4 m.-nvi szélességben építtetett ki.

Azonkívül egy T9 km, hosszúságú régi útrészlet 4 mnyire ki- 
szélesíttetett

A tourista-útnak a Bélaí-barlangtól Tátrafüredig terjedő részletén 
Kaltstein Ágost tag felügyelete alatt nagyobbmérvű javítások eszközöl
tettek. kivált a késmárki Itató és Madárháza között ; e részleten 
Késmárk és Béla városok, valamint Rokusz község 3 új hidat is építtettek. 
Kiváló gond fordíttatott a Fehérvíz-völgyére is, hol Beck E.'György tag- 
felügyelete alatt a tourista-útról a Haramiákon át a Fehérvíz-völgyébe 
vezető út részint javíttatott, részint újból kiépíttetett Kaltstein Ágost 
buzgó működésének köszönhető, hogy a nagy határtisztástól kezdve a 
Veres-Agyagon és VVeidauon át 2937. uinyi uj út létesült A Toronyhegyre 
vezető út szintén elkészült. Végre pedig a Bélai-barlangtól Ófalváig vezető 
erdői ösvény is jeleztetett a Magura-javorinai osztály közreműködésével.

Kelt Ké s má r k o n ,  1887. évi decz. hó 15.

Genersich Tivadar 
ügyvivő alelnök.

Kertscher Ede 
titkár.
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A  T á tr a -o sz tá ly  1 8 8 7 - ik  é v i  z á rsz á m a d á sa .

1. Bevétel

frt kr.

1886-ki maradék ........................................................ 177 01
Tagsági d i j a k ............................................................ 190 —

Központi jutalék .................................................. 2554 —
Menedékliázak .................................................. ..... 79 —

K ülönfélék ................................................................. 339 90
Előleg * .................... ................................... ..... 157 01
K a m a t ....................................................................... 9 59

összesen ....................

II. Kiadás.

3498 58

U é p íté s e k ................................................................. 2630 40
E l ő l e g ...................................................................... 156 01
Menedékházi bebútorozás ................................... 12 —

Ú tje lzés ...................................................................... 150 69
T iszteletd íjak ............................................................ 158 31
B iz to s í tá s .................................................................. 30 58
K ülönfélék.................... .............................. 74 46
M enedékkáz-építés................................................... 12 —

J e lv é n y e k .........................  .............................. 60 78
Új beszerzések . . . . , .............................. 93 21
Pénztári m a r a d é k .................................................. 120 14

Összesen .................... 3498
•ü

58

Stenczel Pri.
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8, Vasvármegyei-osztély. Tisttviselők : Védnöke: Gróf E r d ő  dy 
István, kir. fölovászmester, valóságos belső titkos tanácsos; lakhelye : 
Vörösvár. Tiszteletbeli elnökök : Gróf E r d ő d  y Gyula ; Gróf B a t t hyá n  y 
Károly. Elnök: Dr. T h o ni a s Lajos. Alelnök: E b e n s p a n g  e r János. 
Jegyzők: Gr a i s i ge r  Kornél, Kocz or  Frigyes. Pénztáros: B árdossy  
Géza. Ellenőr: Pu t s c h  Sándor. Ütnagy: r s c kr i c ke l  Ödön.

A „M. 0. K. E .u központi bizottságának biztatása, Mayer Ede 
szombathelyi gyáros és különösen Sclirickel Ödön felsőlövői tanárnak 
buzgolkodása vitte annyira, hogy a „M. O. K. E.u vasvármegyei osztálya 
1887. évi július 3-án Tárcsán megtarthatta alakuló közgyűlését. A jelent
kezett tagok nagy része ugyan önálló egyesület létesítését óhajtotta volna, 
de a dolog komoly megfontolása után az egész gyűlés abban értett egyet, 
hogy legczélszerűbb a szakosztály megalakítása, a mi azután meg is 
történt. Az alakuló közgyűlés a következő szabályzatot fogadta e l ; 1. 
Ez osztály a „Magyar K. E .“ szabályai alapján szervezkedik. 2. Czélja 
a szakosztálynak a vasvármegyei hegyeknek, egyelőre azok éjszaknyugati 
csúcsai-völgyeinek hozzáférhetővé tétele, azok ismereteinek terjesztése és 
beutazhatásának megkönnyítése. 3. iSetáni ásvány-, növény- vagy egyéb 
gyűjtemények addig, míg önálló muzeum létesülhet, a felsőlövői taninté
zetek őrizetére bízatnak. 4. A szakosztály bizottsági és évi ülései ha csak 
lehet, a fürdőévad alatt s Tárcsán tartassanak.

Gyűlésünk 5 volt és pedig 2 közgyűlés és 3 választmányi ülés. 
Ezeknek határozatai közűi következőket említjük fe l: Pecsét szerveztetett 
be e felirattal : „Magyar Kárpátegyesület vasvármegyei szakosztálya 
1887.“ — Határoztatott, hogy következő útvonalak jeleztessenek: 1. 
Tarcsa—Bánya—Borostyánkő. 2. Tarcsa—Szalonak—Irottkő—Kőszeg. 3. 
Tarcsa—Drumoly—Németszentmihály — Vashegy. 4. Tarcsa — Felsőlövő, 
Hármashatár a villámosi völgytorokban. Jelzések tényleg eszközölvék e 
vonalokon: 1. Tarcsa —Bánya—Borostyánkő (fehéi-piros) ; 2. Tarcsa—Sza
lonak két irányban (fehér-piros-zöld) ; 3. Tarcsa—Drumoly—Eőri —Sziget. 
4. Vörösvár—Czikliu s még több irányban (fehér-kék-piros.).

Különös kedvezményként felemlíthető, hogy Gróf Batthyány Károly 
a Vashegyen lévő, toronynyal ellátott emeletes szőlőházát menedékházi 
czélra használatúi átengedte.

F első-Lövő, 1887. deczember 4.

Dr. Thomas Lajos 
elnök.

Ebenspanger János 
alelnök.
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A  M. K. E. V a s v á r m e g ' y e i - o s z t á l y á n a k  1887 .  
é v i  s z á m a d á s a .

. ;
1

frt kr.

Bevétel.
Schrickel Ödön előbbi pénztáros úrtól tagsági díj 

és eladott jelvények után az előzetesen elszámolt
kiadások levonásával készpénzben átadatott 110 —

48 tag után később beszedett tagsági díj . . . 100 80
2 drb eladott je lv é n y é r t ........................................ 2 —
Záborszky Gyula tag úr utólag befizetett . . . — 10

összes bevétel . . 212 yu
Levonva az összes kiadást . 111 38
Marad pénztári készlet . . 101 52

Kiadás.
Tagsági díjak beszedésekor levelező költség . . 1 40
Pénztári főkönyv beszerzési á r a ......................... 1 60
IbO levelező lapra nyomtatott meghívóért Schodisch
Lajos nyomdatulajdoaos számlájára . . .  . . . 4 10
Író-mappa beszerzési á r a ........................................ 1 —
14 drb levelező lapra választmányi gyűlésre meg-

h ív ó k ....................................................... ..... — 28
110 fizető tag után a központnak beszolgáltatott 

40°/Od evonva 3 tagnak közvetlen a központnak 
fizetett teljes tagsági dijját vagyis fi írt elkül-

82d e t e t t ............................................. ....
Össesen eladott 21 drb jelvényért a központnak jár 21 _

Összes kiadás . . . I l i 38
Kelt Felső-Körött 1887. deczember hó 4-én.

Bárdossy Géza
pénztáros

Ebenspanger János Putsch Sándor
alel nők. ellenőr.

Dr Thomas Lajos
elnök.



III.

A p r ó  k ö z l e m é n y e k .

Tátrai vendégforgalom az 1887. nyáron.

A különféle vendégkönyvek alapján megkísértjük itt 
először, átnézetes képét adni a Magas-Tátrában megfordult 
látogatóknak. Az alább következő számok az alapúi szolgáló 
adatok és vendégkönyvek hiányos volta miatt ez idő szerint 
nem tüntetik fel ugyan a tényleges állapotot, mindazáltal azt 
hiszsziik, hogy ezen a valóságot m e g k ö z e l í t ő  összeállítás 
talán elég érdekes s e téren további munkára, fog serkenteni.

szepességi 512 =  13% vagyis az összes látogatók 9%
budapesti 1 6 1 1  — 38 „ 11 30 „
felföldi 842 =  19 „ „ i i 11 14 „
alföldi 1032 =  24 „ n -  11

dunántúli 216 =  5 ,, „ i i 11 4 „
erdélyi 27, fiumei 3 és horvát-tót 2.

A lajtántúli tartományokból jött 600, még pedig 
Alsó- és Felső-Ausztriából2 243 — 40°/° vagyis az összes látogatók 4%
Csehországból 47 ̂  =  12 „ „ „ „ 1'4%
Morvaországból 29 í
Sziléziából 129 =■ 21 „ „ „ „ 2 4 „
Galicziából 156 =  26 „ „ „ r 2 „

a többi tartományokból 6.

1 Tekintetbe vétettek a) a Tátrában levő' három Tátrafüred, Csorbai- 
tó, Tarpataki-szálló, Madárháza; b) a Tátra tövén fekvő: Lucsivna, Húsz- 
park, a felkai Tourista-telep, a Weszter-féle szálló N Szalókon, Virágos
völgy, Tátraháza és a bélai Barlangliget.

2 Bécsből 232 =  38°/0 vagyis az összes vendégek 4%.

I. A látogatók száma.
A különféle telepeken1 l a k o t t  Tátra-vendégek. számi 

tett 5615. Ebből esik Magyarországra 4245 =  75°/0; Ausztrián 
G00 =  11%; Németországra 624 — 11% s egyéb külföld 
országokra 146 =  3%.

A 4245 b e l f ö l d i  vendég közt vo lt:
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A 624 n é m e t o r s z á g i  közt vol t : 
sziléziai1 405 =  74% vagyis az összes vendégek 8 ° / 0
egyéb német 159 =  26% „  „ „ 3

E g y é b  k ii 1 f ö 1 cl i volt 146, még pedig oroszországi - 
4 8 = 3 0 % ; angol 30 =  2°/0; franczia 25 =  2% ; szerb 15; 
belga 7; romániai 4 ; dán 3; svajczi 2 ; olaszországi 2 ; hol
landiai 1; amerikai 9; vagyis az összes vendégek 3%.

II. A vendégek belforgalma.
aj A  nagyobb telepek napi vendégei.
A Csorbai-tónál körűlbelől 5000, a három Tátrafüreden 

szintén annyi s a bélai Barlangligetben több mint 4000 ven
dég fordúlt meg. A Madárházát illető adatokat alább közöljük.

b) A  Tátra völgyeinek látogatása.1 2 3
1. Az „ Ó r i á s  z u h a t a g“ czímü szálló. (Nagy-Tar-

patak.) A vendégkönyvbe iratkozott 823 látogató ; ebből esik 
Magyarországra 553 =  13% hazánk összes Tátra látogatóinak 
Ausztriára4 85 =  14 „ Ausztria „ „ „
Németországra 151 =  24 „ Ném.orsz.,, „ „

A többi külföldre 34.
Magyarhoni volt a Szepességről 65, budapesti 195 s a 

többi vármegyékből 291.
2. H u n f a l v y - m e n e d é k h á  z. (Felkai-völgy.) A ven

dégkönyvbe be van írva 550 látogató ; ebből 
magyarországi 309 =  7% hazánk összes Tátra vendégeinek
ausztriai 8 6  =  14 „ Ausztria „ „ „
német 155 =  25 „ Ném.orsz.,, „ „

egyéb külföldi 16.
A magyarországi vendégek közt volt szepesi 32, buda

pesti 131, felföldi 60, alföldi 62, dunántúli 21 s erdélyi 2.
Az egyesület ezen menedékházát látogatta június 25-től 

szept, 15-ig, tehát nem egészen három hónap alatt június
ban 11, júliusban 208, augusztusban 242 és szeptemberben 
89 személy. — Az éjjelt töltötte 34 tourista.

3. M aj 1 á t h - m e n e  d é k h á z. (Menguszfalvi-völgy). A
vendégkönyvbe be volt írva 501 személy ; ebből
magyarországi 274 =  6 % hazánk összes Tátra látogatóinak
osztrák 109 =  18 „ Ausztria „ „ „

német 118 =  19 „ Ném.orsz.,, „ „
egyéb külföldi 13.

1 Boroszlóból 126 =  30%, vagyis az összes látogatók A /0.
2 Nagyobbára Orosz-Lengyelországból.
3 A b) 1. 2. 3 és c) alatti számok a viszonyokat ösmerő egyéniségek 

Ítélete szerint n a g y o n  i s c s e k é l y e k  és pedig azért, mert nem irat
kozott be a vendégkönyvekbe valamennyi látogató.

4 Becsből 62.
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A magyarhoni közt volt szepesi 101, budapesti 85. fel
földi 51 és alföldi 24. Az osztrákok közt volt bécsi 27. 
galicziai 29 és sziléziai 2 2 .

A látogatás a június 28. és szeptember 20. közti időre 
esett, még pedig júniusban 11, júliusban 172, augusztus
ban 222 és szeptemberben 97 személy, kik közül 80 a mene
dékházban az éjjelt is töltötte.

3. E g y e d -  m e u e d é k h á  z. (Zöldtavi-völgy.) Őre nem 
lévén, vendégkönyv sincsen. — Ép úgy nem tudunk semmit a 
Tátra éjszaki lejtőit látogatók számáról.

c) A  Bélai-barlang látogatása.
Itt be van írva 1079 személy, kik közt 

magyarhoni 677 — 15°/0 hazánk összes Tátra látogatóinak 
osztrák 194 =  82 „ Ausztria „ „ „
némethoni 171 = . 2 7 , ,  Németorsz. „ „ „

egyéb külföld 8 6 .
A magyarországi közt volt szepesi 266, budapesti 94.
d) A Dobsinai-jégbarlang látogatásad
A 2429 személy közt volt magyarországi 1400, osztrák 217. 

német 198, egyéb külföldi 40, ismeretlen honosságú 571.
e) Tourista út látogatottsága. (Tátrafüred és a Bélai-bar

lang között.
A m a t l á r h á z i  vendégkönyvben be van írva 504 

látogató; még pedig magyarhoni 415, osztrák 44, német 42. 
egyéb külföldi 8 .

A hazánkbeliek közt volt 162 szepességi és 171 buda
pesti. — A fenti számok bizonyára nagyon csekélyek s mi 
a Madárházán megfordúltak számát bátran 1500-ra tehetjük.

f  )  Hegymászó kirándulások. (Csúcsok és horhosok meg
mászása.)

A vendégforgalom statisztikájának ezen érdekes részét az 
adatok hézagos volta következtében nem lehetett eddigi eljá
rásunk szerint összeállítanunk, miért is csak a Felkai- és 
Poprádi-tónál levő vendégkönyvekre kellett szorítkoznunk.

A H u n f a  Ív y - m e n e d é k h á z  vendégkönyve szerint
1) jutott el a Hosszú-tóig 12 személy
2) mászta meg a Lengyel-nyerget 12 „
8) hágta át a „ „ 19 ,.
4) mászta meg a Gerlachfalvi-csúcsot 7 „

Azonkívül történt egy-egy kirándulás a Kis-Viszokára,
Koncsisztára és Szalóki-csúcsra s 3 a Rovátkára.

A M a j l á t h - m e n e d é k h á z  vendégkönyvében fel 
van jegyezve, hogy 129 tourista mászta meg a Tengerszem- 1

1 A  lá to g a t ó k  le g n a g y o b b  r é s z e  b iz o n y á r a  a T á tr á b ó l  r a n d á it  id e .
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csúcsot, (köztük 44 szepességi, 30 más megyebeli, 21 osztrák. 
32 német s 2 egyéb külföldi.

Történt azonban máshová is több kirándúlás. így a 
Békás-tavakhoz és a Hinczói-tóhoz.

Hogy ezen adatok sem tarthatnak igénvt teljességre, már 
fent említettük, még pedig azért, mert a hegymászó touristákra 
vonatkozó feljegyzések nem voltak használhatók.

Az itt közlött statisztikai adatokból az tűnik ki, hogy a 
Tátra-látogatók száma az elmúlt nyáron 5% ezret tett, hogy 
%  részük magyarhoni, a többi osztrák és németországi s 
hogy csak 3°/0 volt egyéb külföldi. A vendégek körülbelül 
fele a három Tátrafüreden lakott s vagy 2000 a többi 
telepek.

A vendégforgalom élénkségéről tanúskodnak az egyes 
telepek napi vendégei; egyúttal azt is látjuk, hogy majdnem 
valamennyi látogató megfordúlt a Csorbai-tónál, a Tátrafüre- 
deken és a Barlangligetben. Jelentékeny volt a közlekedés 
Matlárházán. mely a Tátraíüredeket a Barlangligettel össze
kötendő körút mellett fekszik. —- bizonysága annak, hogy a 
touristák részéről minden, bármily hiányos út tömeges látoga
tottságnak örvend.

Érdekes egyszersmind a Tátra-völgyek látogatását fel
tüntető eredmény, bár itt is nagyon csekélyek a számok. Ezek 
szerint ellátogatott

a Tarpataki-völgybe 13°/0 magyarhoni, (1-5% szepesi), 
13% osztrák és 24% németországi;

a Felkai-völgybe 7% magyarhoni, (0-8°/0 szepesi).
14% osztrák és 25% németországi ; 

a Menguszfalvi völgybe 6°/0 magyarhoni. (2,0°/0 szepesi), 
18% osztrák és 19% németországi.

Ezen adatokból láthatjuk, hogy a tulajdonképem hegy
mászókat még mindig a külföld szolgáltatja.

A  B a r a n y e e z . (2 1 8 4  m.)
Mihaillé Józseftől.

A B a r a n y e e z ,  a L i p t ó i - h a v a s o k  hegyszakaszának 
legmagasabb csúcsa. Liptó-Szent-Miklóstól éjszakkeleti irányban 
14 kilométernyi távolságban fekszik. Magassága 2184 m. a 
tenger színe fölött. E hegycsúcsot 1880. évi május hó 
30-án alúlirt Repcsényi Rezső kir. mérnök és Takáts József 
állami elemi iskolai tanító urak társaságában mászta meg. 
A kiindulási pontot Liptó Szent-Miklós képezte, honnan hajnali 
3 órakor kerekedtünk útra. Élelmi szerekkel, hévmérőkkel s
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egy érzékeny aneroiddal felfegyverkezve indultunk el gyalog 
S . z m r e c s á n y  község felé, hol Szmrecsányi Arisztid 
földbirtokos úr vendégszerető házánál röviden megregge
lizvén s málhánk czipelésére egy embert magunkhoz vevén, 
reggeli 5 órakor Z s j á r község s a Bárányecz felé irányoztuk 
lépteinket.

Szmrecsány községtől éjszak felé egy terjedelmes síkság 
terűi el, melyet a Szmrecsányi-völgyből jövő S z mr e c s á n y i -  
patak szel át. E síkság a Liptói-havasok évszázadokon át 
legördült kőzeteinek üledéke által képeztetvén. a hegység 
lába felé fokozatosan emelkedik úgy, hogy míg a 4-5 km. 
hosszú s átlag 2 5 km. széles sík terület tengerszín feletti 
magassága Szmrecsányuál 718 méter, közvetlen a hegylánczolat 
lába alatt 890 m. A relatív emelkedés tehát, megközelítő 
számítás szerint, 4-5 km. hosszúságra 172 in.-nek vehető.

Talán sehonnan sem tűnik elő oly impozánsnak a 
Liptói-havasok tömege, mint e lapályról, Szmrecsány felől. 
A hegyek egyszerre emelkednek ki a széles, sík talajból s 
nagy relatív magasságuknál fogva hatalmas benyomást gyako
rolnak a szemlélőre, mit az erdők, cserjék, szirtek és az 
ezeket borító zuzmók változó s gazdag színpompája csak 
élénkebbé tesz.

E lapályon Zsjártól alig másfél kilométernyi távolságban, 
közel a patak partjához, véletlenül egy gyönyörű visszhangot 
fedeztünk fel. A sertéseit őrző pásztorfiú ostorcsattogtatását a 
patakon túl fekvő fiatal erdő s a szomszédos dombok meglepően 
sokszor verték vissza. Revolverlövésekkel tevén kísérleteket, 
egy lövés mint sortűz 20—30-szor adatott vissza hosszú, 
eleintén erős, majd mindinkább elhaló ropogásokban.

A Szmrecsányi-völgy előtti hídon átkelvén, fél hétkor 
reggel a hegy tulajdonképeni megmászását annak délnyugati 
irányban a Szmrecsányi-patakhoz bocsátkozó s jegenye- 
íenyűvel sűrűn benőtt lejtőjén kezdettük meg, miután megelőző 
vizsgálat után a hegység ezen részét tartottuk a legkevésbé 
fárasztónak a megmászásra.

A hegyoldal itt egy 40 fokú lejtővel fogadott s az erős 
emelkedés, a sűrű, sima és száraz növényzet s a lábaink 
alatt folytonosan elcsúszó tűlevelek ugyancsak megizzasztották 
mindhármunkat. Egy óráig haladtunk így, míg végre az 
erdőből kibontakozván egy tisztásra értünk a hegyhát tetején. 
Ez S z t a r a - S z t a n k a  nevet visel s 1290 m. magasságban 
fekszik. A növényzet innen gyérűlni kezd; a fényűk 
fokozatosan és szemmellátliatólag törpülnek, éjszaki oldalaik 
kopaszok, elcsigázottak s helyüket inkább a boróka s áfonya
bokrok foglalják el.
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Rövid pihenő után a hegynek előbb keletre, majd 
éjszakkeletre forduló, eleintén széles hátán, majd mindinkább 
keskenyülő gerinczén haladtunk tovább. A hosszú, sima s 
az Alchemillák, Geurn montanum-ok, Raniínculus aconitifolius-ok 
stb. ezrével borított gyepet nemsokára a gneisz-törmeléke 
váltotta fel, melyen haladásunk azért volt könnyebb, mert 
nem csúsztunk minden lépésünk után visszafelé, bár az élesre 
töredezett kőzet sem nyújtott valami biztos és szilárd támasz
pontot lábainknak. Másfél órai haladás után az 1722. m. 
magasságban fekvő H o 1 y nevezetű ponthoz értünk, honnan 
a B a r a n y  ec z gerinczének a Szmrecsányi-völgy felé rémítően 
meredek és sziklás esése veszi kezdetét. A hegygerincz 
gneiszszikláin folyvást előre haladva 1838 m. magasságban 
találtuk az utolsó törpefenyűt; itt-ott, a hegygerincz naptól 
védett mélyedéseiben hófoltokkal találkoztunk még. az éjszaki 
és nyugati lejtők pedig nagy hómezőkkel voltak borítva. 
Ámbár az ég felhőtlen volt s a napsugarak akadálytalanúl 
önthették melegüket a tájra, a hideg mégis mindig érezhetőbbé 
vált. mert hűvös s igen erős szél kerekedett kelet felől.

A csúcsot 11 órakor délelőtt értük el, tehát Szent- 
Miklósról 8, a hegy tövétől pedig 4 és fél óra alatt. A hegyorom 
rendetlenül egymásra halmozott gneiszsziklákból áll, mohon, 
zuzmón s egynéhány havasi füvön kívül egyéb növényzet nem 
díszíti, s egy, négy szálfából emelt, háromszögelési piramist 
visel magán.

A kúpalakú tetőről szép kilátás nyílik különösen 
Liptómegyére, honnan azt egész terjedelmében be lehet látni. 
Szép a kilátás továbbá az Alacsony-Tátrára, a Nagy-Fátrára, 
a Liptói-Havasokra, Árvamegyére, a Babia-Gurára s a Magas- 
Tátrára, melynek nyugati hasogatott bérezés oldalát, szélén a 
görbe Krivánnal, falként láttuk előttünk emelkedni. E fal 
elzárja ugyan a hegységbe való mélyebb tekintést, de azért 
a magasabb csúcsok dominálva emelkednek az óriási kőszírtek 
fölé. Galicziának ködbevesző földje csak kis részben látható 
a Baranyecz tetejéről, mert a kilátást a Volovecz, Rohács, 
jakubina, Viszoki-Vrch stb. fogják el. Annál szebb — miként 
említém — a kilátás Liptóra, melynek számos községét, 
kanyargó vizeit, szántóit és sötétlő erdeit láthatjuk. Az Alacsony- 
Tátra koronája, a 2045 m. magas Gyömbér hóval fedett öt 
kúpja, a Chopok és a szomszédos csúcsok gyönyörű képet 
nyújtottak, úgyszintén a Szmrecsányi-völgy is, melynek felső, 
a idacslivo (2126 m.), Priszlop (2145 in.). Banikov-Vrch 
(2178 m j csúcsok által környezett része, ellentétben a hegység 
jobbadán és általánosan gömbölyded, kerek kúpjaival, a Tátra- 
jelleget mutatja: az iszonyú rombolás jeleit viseli magán, a

16Kárp. Egyesül. Évk. XV.
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hegygerinczek és csúcsok élesek, össze-vissza hasogaívák, a 
lejtők és völgyek hömpölyekkel, omladékokkal borítvák.

A hegycsúcson délelőtt 11 órakor 7-5° R. volt a 
hőmérséklet; az aneroid 588mm- légnyomást mutatott (Szent- 
Miklóson o órakor reggel 9° R. mellett 722ra"1-, Szmrecsányban 
5 órakor 11° R. hőmérséklet mellett 70l mm). A hideg oly 
érezhető volt, hogy megdermedt kezemben alig tudtam az 
iróónt tartani s jegyzeteket végezni; a szél egész dühével 
zaklatott s oly erős volt, hogy a súlyos hegymászó botot a 
függőleges irányból vízszintesbe lendítette. Egy sziklahalmaz 
mögé lapúlva s az izlandi zuzmó puha párnájára heveredve 
védtük magunkat a hideg szél ellen s így ^tekintettünk szét 
a vidéken.

A Baranyecz kőzete tiszta merő gneisz. Itt-ott fellép 
ugyan egy-egy quarczit-tömeg benne, de ez a hegység tül- 
nyomólagos gneisz kőzetéhez képest elenyészőleg csekély. 
Az orom éjszak felé nyeregszerűleg esik s az ezen irányban 
található legközelebbi hegycsúcs — a Szmer ek  — már csak 
2089 m. magas, tehát 95 méterrel alacsonyabb a Baranyecz 
csúcsánál. Az éjszak felé folytatólagosan futó gerincz a 2126 
m. magas Placslivo csúcsnál érvén el a nyugat felé futó s 
Liptó- s Árvamegye közt határt képező főgerinczet, katlan- 
szerűleg zárja körűi a Szmrecsányi-völgyet, meredekké, szag
gatottá tevén ennek felső részét. A főgerinczet mindenütt 
gránit alkotja. A Szmrecsányi-patak az imént említett Placs- 
livó déli lejtőjén két ágból ered. A Placslivótól a második 
ág — tulajdonképen a főgerincz — magyarországi része a 
2065 m. magas Volovecz-czel végződik, azaz azon négyszög 
alakú beszögellés nyugati csúcsán, mely országunk és Galiczia 
között határt képez.

A Szmrecsányi-völgy e felső részében a szirtek szagga
tott és meredek volta s az omladékok miatt csak nehezen 
járható, az átkelés pedig jó adag vállalkozási szellemet kíván. 
Liptó tót népe, mely úgy mászsza a szirteket. mint a zerge, 
nem talál nagy akadályokat e szírteken való átkelésben. 
Megtörtént, hogy zsjári és szmrecsányi parasztok a völgy 
ezen nehezen járható felső részén átkeltek Galicziába, ott 
ökröt, loptak s nehogy nyomukra akadjanak az ökör négy 
lábára bocskort húztak s úgy szállították át galicziai 
területről „ h a z a i “ földre, a hol azután vígan elköltötték. 
Természetes, hogy ezen expeditio nem volt könnyű dolog s 
nem is hiszem, hogy egykönnyen utánuk csinálni valaki e 
„m u n k á t . “

A leereszkedést a Baranyecz és Szmerek közötti nyereg
ről kezdettük meg a Szmrecsányi-völgy felé. Eleintén me
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redek, füvei s zuzmókkal borított lejtő fogadott., de lépésről 
lépésre nőtt a gneisztömbök száma úgy, hogy egy negyed 
óra múlva óvatosan támaszkodván hosszú tourista botjainkra 
egyik szikláról a másikra lépkedve baladhattunk. Rendkívüli 
elővigyázatot igényelt e haladás, mert a kövek az olvadó 
hótól nedvesek voltak s csak lazán feküdtek egymáson. Fél 
óra múlva egy, a völgy felől annak egész keleti hosszúbban 
emelkedő, meredek sziklafal tetejére érkeztünk. Nem akartunk 
időt vesztegetni e sziklafal kikerülgetésével, épen azért hozzá 
fogtunk a meredeken való lekúszáshoz. Nehéz munka volt 
ez, mert a sziklafalon lépésről-lépésre kellett keresnünk 
támaszpontot lábaink számára, míg testünk felső részével 
a falhoz lapultunk, nehogy egyensúlyt veszítve arczczal előre 
bukjunk le a mélységbe. Itt-ott akadt a falon egy kiszögellő 
erkély, azon megpihentünk s a követendő ösvényt kerestük. 
1934 m. magasságban egy gneiszből fakadó kristály-tiszta 
forrásra bukkantunk, mely két derekas sugárban lövelt.e vizét 
a fal egy vályúszerű mélyedésében, számtalan kis zuhatagot 
képezve, itt-ott a hómezők alatt eltűnve, majd ismét előbuk
kanva a mohos szíriek s zuzmók közül. Megmértük vizét s az 
10° R. körlég mellett 1.5° R-t mutatott. Ünnepélyesen ke
reszteltük el K o s s u t h - f o r r á  s-nak, s miután egyet-egyet 
ittunk annak jéghideg cseppjeiből nagy hazánkfia egészségére 
s a mi szomjunk eloltására, tovább indúltunk a nedvességtől 
sima, csúszós, laza sziklafalon.

Nagy nehézségek között értük el a völgy fenekét s az 
ott folyó Szmrecsányi-patakot.

Málhahordozónk, ki a hátán elhelyezett kosár s pa- 
laczkok miatt a sziklafalon le nem ereszkedhetett, csak egy 
óra múlva jutott hozzánk kerülő utakon. A patak partján, 
törpefenyü bokrok közt, délután két órakor tüzet élesztve 
ebédünk elkészítéséhez fogtunk. 3 órakor indúltunk a 
Szmrecsányi-völgyön vissza Szmrecsány s haza felé.

A patak partján, egészen a Placslivo aljáig, meglehetősen 
taposott ösvény, a Rásztoka alól pedig erdei szekérút vezet 
■egészen Szmrecsány községbe. 6 órakor délután S z m r e -  
• c s á n y i  A r i s z t i d  földbirtokos úr vendégszerető házában 
szívesen voltunk látva, hol a kiállt fáradalmak, de egyúttal az 
élvezett örömök után egy kitűnő s vidám vacsorát élvezve, 
este 10 órakor kocsin Szent-Miklósra megérkeztünk. Kirán
dulásunk tehát 19 órát vett igénybe, a megtett út pedig 
Liptó-Szent-Miklósról a Baranyecz csúcsára és vissza összesen 
•37 kilométert tett ki.
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A  T á tr a v id é k  n e h á n y  r itk á b b  n ö v é n y e .
P ó tlé k u l a X I . szá m ú  k ö z lem én y h ez .

Alsó-Tátrafüred környékének növényzetéről szólván, szük
ségképen mellőznöm kellett a Tátra más pontjain találtam 
növényeket. Minthogy azonban ezek közt több olyan van, 
melyeket eddig e helyekről nem ismertek vagy más fajokkal 
tévesztettek össze, bátor leszek közülök nehány érdekesebbet 
a t. szerkesztőség engedőimével fölemlíteni.

A) Tátravidéki Hieraciumok
H i e r a c i u m  s t r i c t u m  Fr. A Kereszthalmon a Felkai-völgy 

előtt. Már G r i s e b a c h  is (distrib. Hierac. p. 33.) említi a 
Központi-Kárpátokból H .  c y d o n i a e f o l i u m  néven. A H .  c y d o -  

n i a e f o l i u m  Vili. azonban délibb növény, míg a H .  s t r i c t u m -ról 
F r i e s  is (epicr. p. 1 2 1 . )  azt mondja: „in Európa média 
haud raro.u

H .  p r e n a n t h o i d e s  Vili. var. b) Fr. („foliis ovatis pandu- 
raeformibus.“) A Popova-hegyen Vernár és Puszta-Pole közt.

H .  t r i d e n t a t u m  Fr. Erdőben a Rothbach és a Tarpatak 
közt. — V a r .  p a r a d o x u m  n. v. Egy tőről 2—3 karcsú szár 
hajt ki, kevés sáppadt-zöld levéllel. Virágzáskor egy-két tő
levele többnyire még megvan. Feltűnően hasonlít az éjszaki 
H .  s a x i f r a g u m - h o z , csakhogy nagyobb termetű, kopaszabb, az 
O r e a d e á k  sertéi nincsenek meg rajta, levelei jóval széle
sebbek, hosszabb fogúak. sátorában az akládium kurta, 
pártájának fogai kopaszok, bibeszára barna. A szintén hasonló 
H .  D o l l i n e r i -tői (H .  c a n e s c e n s  Schleich.) levelesebb szára, 
egyenesebben fölfelé álló ágai, szegényes, olykor már el is 
száradt rozettája, barna bibéi és a serték hiánya által üt el. 
A Popova-hegyen Vernár és Puszta-Pole közt. — V a r .  g r a n -  

d i d e n t a t u m  Uechtr. Igen széles és vastag levelű, termetes 
alak ; leveleinek szélei közepükön hasasan kidomborodnak s 
hosszú, előre tartó fogúak, míg épélű csúcsaik hosszan elnyúl
nak. Az előbbi varietás területén. — V a r .  p e r r a m o s u m  n. v. 
Magas (50 cm. körűi), igen vastag, merev szárú, már az 
aljától kezdve elágazó, feltűnő alak. Az ágak hosszúk, a 
szárhoz képest vékonyak, egyenesen fölfelé tartók, ritkán állók; 
felül azonban a szár gazdag sátoros bugába oszlik fel. igen 
kurta akládiuramal. A száron 3—4, az alsó ágakon 2 -3  levél 
van. melyek az előbbi varietás leveleihez teljesen hasonlók. 
A Popova-hegyen, az előbbibe átmenő alakokban is ; szépen 
kifejlődve a Tarpatak mellékén, a Cseppkő-barlang útja körűi.

H .  r a m o s u m  W. K. Erdőben a Rothbach és a Tarpatak közt.
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Egyetlen példányom a W a hl s te  in  és K i t a i b e l  leírásával 
és képjével (descr. et ic. pl. rar. Hung. III. p. 240. t. 216.), sőt 
a K i t a i b e l  herbáriumában meglevő egyetlen példánynyal is 
mindenben megegyez, a miben nincs is semmi különös, mert 
hiszen Wa h l e n b e r g  is ezen a vidéken, a késmárki Hosszú
erdőben találta. Hogy mégis fölemlítem itt, ezt csak azért teszem, 
mivel a növényt nálunk is kevesen találták eddig (Kitaibel, 
Wahlenberg, Vrabélyi), a külföldi adatok pedig valamennyien 
kétesek s valószínűleg a H. vulgatum ágasabb alakjaira vonat
koznak. Maga F r i e s is csak kerti példányokat tudott Herb. 
norm.-jában szétküldözni. (Y. ö. még: F r i e s  epicr. p. 101., 
N e i 1 r e i c h krit. Zstellg. p. 51., U e c h t r i t z in Fiek fi. 
Schles. p. 276.)

H. bifidum Kit. A Popova-hegyen.
II. atratum Fr. A Zöld-tó fölött görgcteges sziklákon. 

F r i t z e  és I I  s e  (Karpatenreise i. d. Verhdl. d. Z. B. G. 
1870. p. 508.) a Krivánról említik.

II. Fritzei F. Schultz. (II. alpinum var. foliosum  Wimm.) 
A Felkai-völgy Virágos-kertjében, az Öt-tó és Zöld-tó körűi 
a H. alpinum tőalakjával, de ritkább.

H. cochleare Huter. A Zöld-tó fölött gyepes sziklákon 
találtam egy pár törpe szálat.

11. Csereianum Baumg. (H. decipiens Tausch. non Froel.) 
A Kereszthalom szikláin a Felkai-völgy előtt.

H. Tátráé Grsb. A Popova-hegyen Vernár és Puszta- 
Pole közt. E néven a Kárpátokból többféle Hieradum  isme
retes. Az igazit N á g e l i  és P e t e r (Archierac. p. 23.) csakis 
magyar területről, nevezetesen Lucks (bizonyára Lucski) és 
Lippolz (Lipócz?) mellől s átmenő alakokban Hibbe és Liptó- 
Ujvár vidékéről említik. Lucski mellett magam is láttam. A 
többiek szerintök a H. bupleuroides Gmel. különféle alfajai, 
így a Tátra galicziai oldalán Zakopane és Koscsieliszko mellett a 
subspec. scabriceps Nág. Pét. (1. c. p. 19.) és a ssp. Schenkii 
Grsb. (1. c. p. 22.), Liptó-Űjvár mellett a ssp. Wahlenbergi. 
Nág. Pét. (1 c. p. 23.), Felső-Tárkány mellett pedig a sspi 
bupleuroides (Gmel.) Nág. Pét. (1. c. p. 24.) terem.

H. Rhodopeum Grsb. (H. alpicola Schleich. var. Rhodo- 
peum Nág. Pét.) A Felkai-völgy Virágos-kertjének gyepes 
szikláin, az Öt-tó körül és a Zöld-tó fölött gyeppel benőtt 
görgetegen, mindenütt igen gyéren. Az Öt-tó mellett világos- 
és sötét-, egyebütt csupán sötét-sárga virágút találtam. 
N á g e l i  és P e t e r  szerint (Pilosell. p. 283.) eddig csak a 
Rhodope hegységből és a Krivánról ismeretes. Az utóbbi 
helyről H. alpicola néven először F r i t z e és 1 1 s e Írták le 
(1. c. p. 504.), H a u s s k n e c h t  azonban már előbb tett róla
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említést (Österr. bot. Zeitschrift 1874. p. 211.), csakhogy H. 
glanduliferum-nak tartotta.

B) Egy pár Festuca a Tátrából.
Festuca supiaa Sclnir. (F. ovina var. alpina Auct. Hűiig, 

non. Gaud. nec Neilr. N.-Österr.) A sv. vivipara (L.) Hack. 
alakkal együtt igen el van terjedve a Magas-Tátra liavasalji 
és havasi tájain, s én itt csak egy eddig le nem írt szálkát- 
lan alakjáról akarok említést tenni, melyet a Felkai-völgy 
Virágos-kertjében találtam, s mely sem a sv. oligantha Hack. 
alakkal, sem a F. capillatá-vFi ( F. tenuifolia Sibth.) nem egye
síthető, hanem a sv. typica Hack. f .  mwítcá-jának tekintendő.

F. amethgstina L. var. Tátráé n. v. A tőalaktól, rövid, 
szegényes bugáján kivűl, főként vastag, merev s egészen más 
szöveti alkotású tőlevelei által üt el. A szabályszerű F. ame- 
thystina tőlevelei serte-, sőt majdnem hajszál-vékonyságúak, 
(H a c k e 1 szavai szerint subsetaceae v. fere capillares.) 
0-40—0-55 mm. átmérőjüek, 5—7 inúak, belül 3 bordájúak ; 
keresztmetszetük tompa hatszögletű s rajta 7 pamat scleren- 
cliyma látszik, melyek a szögleteken húzódnak meg. (CL 
H a c k e l :  monogr. Fest. p. 122. et tab. III. fig. 14.) A var. 
Tátráé tőlevelei pedig majdnem vagy egészen is kákaformák, 
(a Hackel  kifejezése szerint subjunceae v. junceae.) a maga
sabb helyeken 0-(35—0-78 mm., az alantabb fekvőkön O85.--0-97 
mm. átmérőjüek/ 9 (sőt 11) inúak, belül 7 (néha 9) bordájúak; 
keresztmetszetük hosszas tojásdad vagy kerülékes, domború, 
nem szögletes oldalakkal s rajtuk a sclerenchyma rétegek 9 
harántos csíkot képeznek, melyek az edénynyalábokat közre 
fogva, egészen keresztül futnak a külső széltől a belsőig. A 
Drechslerháuschenben, úgy szintén a Chocson is Liptó-Ujvár 
mellett, hol már K i t a i b e l  is (mscrpt.) találta, szintén ilyen, 
csak jóval termetesebb alak nő, melynek bugája már elég nagy. A 
fentebb közölt nagyobb méretek ennek a leveleire vonatkoznak.

F. picta Kit. (F. nigrescens M. K non Lám., F. hetero- 
pliylla var. alpina Neilr., F  vio/acea Hazsl.) Igen elterjedt a 
havasi völgyekben s ezek oldalain, és én csak azt akarom itt 
róla megemlíteni, hogy elég gyakori a Magas-Tátrán az olyan 
alak, is melynek szárlevelei nem laposak, hanem szintén össze 
vannak göngyölődve, minélfogva ez már a tőalak (F. vio/acea 
Schleich. ap. Gaud., F. violac. var. genuina Hack.) felé hajlik.

D r .  Czakó Kálmán.

1 Összetolt tubussal mérve. Tehát valójában még egy parányival 
vastagabbak.
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H á n y  h e g y e  v a n  a  M a g a s-T á trá n a k ?
Dobsinsky- Pál, a tót mondák kitűnő ismerője s elbeszé

lője, „A tót nép szokásai és mondái“ czímű könyvének (Kniha 
obyőajou a povesti slovenského Iudu) X. szakaszában a követ
kezőket meséli.

A Tátra vadonjait és szikláit szintén vad s óriási embe
rek lakták hajdanta. Erre vonatkozólag nagyanyám, ki Liptóban 
született és növekedett, azt beszélte nekem.

Egyszer deákok rándultak ki a Magas-Tátrába, hogy hegyeit, 
csúcsait és ormait megolvassák. Minél többet bolyongtak, annál 
jobban összezavarodtak a számlálásban. Végre belefáradtak a 
hasztalan munkában s abban egyeztek meg, hogy visszatérnek; 
előbb azonban egy barlangnyílás előtt, szép zöld helyen letele
pedtek, hogy pihenjenek. Fejeikkel úgy feküdtek, hogy kinyújtott 
testeik kört képeztek. Az ifjak elszunnyadtak, csak a legifjabb 
nem aludt. Ekkor kilép a barlangból egy óriás asszony s úgy 
összecsapja kezét, hogy az egész Tátra visszhangzott tőle s 
azt mondá : „A Tátra összes 099 hegyét már bejártam, elég 
sok csodálatosat láttam, de ily állatot, mint itt körben kinyújtva, 
még soha sem. Megyek, elhívom férjemet, hogy ő is lássa.“ 
Azzal eltűnt a barlangban. De a deákok az óriás férjet nem 
várták be, mert semmi jót nem hallottak a Tátra ezen óriás 
embereiről. A legifjabb felköltötte a pajtásokat s ezek rémülve 
futottak haza felé; csak annak az egynek örültek, hogy az óriás 
nő a Tátra-hegyek számát megmondta nekik.

V r a n y  V .

A  cse p p k ö v e k : n ö v e k v é s e .
Koudelka Flórián a „Mittheilungen der Seklion für Höhlen

kunde“ egyik czikkében igen érdekes megfigyeléseket tesz 
közzé ez iránt. Egy tárgyat, mely 153 évnél nem lehetett 
régibb, 10 cm. vastag cseppkőréteg borított; a Vypustek-bar- 
langban négy év alatt két stalaktitról lecseppegő víz 1 mm. 
vastag lemezt képezett; a Slouper-barlangban azt észlelték, 
hogy egy lefüggő cseppkő két év alatt 3 mm. nőtt. A Tauerekben 
(Gschlösser Kapelle) pedig az „Ostr. Touristen-Zeitung“ szerint 
16 év alatt 6 cm. hosszabbodott egy kis cseppkő-csap

Ezen tényekről eltérőleg sokkal gyorsabb növekvésről 
tesz tanúbizonyságot egy körűlbelől 12 cm. hosszú, felette 
vékony falú. belől üres csap, melyet Liptó-Teplicska egyik 
pinczéjében találtam s mely Masztics G. főerdész úr állítása 
szerint legfeljebb 1V2 éves lehet.

Az illető cseppkő Poprádon van az egyesületi múzeumban.
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W e sz te r -sz á lló  N ag’y -S z a ló k o n .
(Melléklettel.)

Ha valahol, úgy bizonyára a Tátravidéken észlelhető 
a Magyarországi Kárpátegyesület fejlesztő és előmozdító hatása. 
Tizenhat évvel azelőtt, midőn egyesületünk alakúit, két szál- 
lásolási helye volt itt a hegylátogatóknak, most pedig már 
hármas koszorúja létezik a nyaraló- és tourista-telepeknek.

Ezek egyike, a Weszter-szálló, látható mellékletünkön, 
mely Forberger Vilmos művészi kivitelű képe után készült. 
Az emeletes csinos épület fekszik a szepes vár megyei Nagy- 
Szalókon, 670 m. magasságban, a Poprádot a Tátrafiireddel 
összekötő úton. A barátságosan hívogató ház mellett a lankás 
parton gondosan ápolt kert terűi annak minden kellékeivel, 
zöldpázsit és virágágyakkal, bokrok és facsoportokkal. Otthonias- 
nak érzi itt magát az ember, mely hiszemben erősíti még 
azon körülmény, hogy frakkos pinczért nem látni sehol.

E kies fekvésű nyaraló egyszersmind igen alkalmatos 
kiinduló pont a különféle kirándúlásokra, főként a közeli Magas 
Tátrába, mely, mint képünk is mutatja, a leigéző háttért képezi.

Közepén emelkedik a nyúlánk Lomniczi-csúcs (2634 m.), 
jobbra tőle a háromormú Késmárki- (2559 mi) előkúpjával, a 
Hunfalvi-csúcscsal (2352 in.), továbbá a hegyezett Nagy-morgás 
(2040 m.), a szerénykedő Kiálló (Stösschen 1535 m.) s végre a 
Bélai-mészhavasok lejtője. Balra látjuk egymásután az Éjszaki- 
mellékcsúcsot (2618 m.), a hóborította Kistarpataki-völgyet, 
azután a Jég völgyi-csúcs (2629 m.) egy részét, a szaggatott 
Közép-ormot (2440 m.) s a Nagytarpataki-völgyet eltakaró, 
terebélyes Szalóki-csúcsot (2453 m.), melynek tövében a három 
Tátrafüred megannyi fehér pontnak tűnik fel

A  M. K . E. ta g j a in a k  szám a.
Egyesületünknek volt a múlt évben : 2 tiszteletbeli, 206 

alapító és 3589 rendes, összesen 3797 tagja. A rendes tagok 
közt tartozott a központhoz 2006, az osztályokhoz 1583 ; még 
pedig Keleti-Kárpátok: 531, Liptó : 60, Magura-Javorina: 51, 
Mátra: 510. Szittnya: 169, Tátra: 155 és Vasvármegye: 107. 
Megjegyezzük itt azonban, hogy a kimutatásba csak azon 
tagokat vettük fel, kik az 1887. évre járó tagdíjakat tényleg 
lefizették.
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C serev iszon y .
A M. K. E. Évkönyve által következő egyesületekkel, 
társulatokkal és szerkesztőségekkel áll csereviszonyban.
1 Agorda, Club Alpino Italiano.

Aussig, Naturwissenschaftlicher Verein.
Baden, Gesellschaft zur Verbreitung naturw. Kenntnisse.
Bagnéres, Societé Rámond.

5 Barcelona, Associacio catalanista d’excursions.
Becs, Kais. Akademie der Wissenschaften.

„ U e s t e r r e ic h e r  A lp e n w e r e in .
„ Oesterr. Alpen-Cluh.
„ K. K. Geologische Reichsanstalt.

10 „ Verein der Geographen.
„ K. K. Militär geogr. Institut.
„ K. K. Maturhistorisches Museum.
„ Ornithologischer Verein.
„ Tourist.

15 „ Oesterr. Touristen-Club.
„ Lehrer-Touristen-Club.
„ Wissenschafth-Club.

Békés-Gyula, Békésmegyei régészeti társulat.
Besztercze, Gewerbeschule.

20 Bologna, Club Alpino Italiano.
Bonn, Naturhistorischer Verein.
Bordeaux, Club Alpin Fran^ais.
Boroszló, Schlesische Gesellschaft für Alterthümer.
Boston, Appalachian Mountains-Club.

25 Bremen, Naturwissensch. Verein.
Brünn, K. K. Mähr. Schles. Gesellschaft zur Beförderung der Natur

kunde.
Brünn, Naturforschender Verein.
Brüssel, Club Alpin Beige.
Budapest, M. földrajzi társulat.

30 „ M. K. földtani intézet.
„ K. magyar természet t. társulat.

Cassel, Verein für Naturkunde.
Chriftofsgrund, Gebirgsverein des Isergebirges.
Déva, Ilunyadmegyei történeti társaság.

35 Drezda, Gebirgsverein der säch. böhm. Schweiz.
Drezda, Jahresbericht für Erdkunde.
Drezda, Naturwissensch. Gesellschaft. Isis.
Dorpat, Maturforscher-Gesellschaft.
Fiume, Club Alpino.

40 Florenz, Club Alpino Italiano.
Frankenstadt, Gebirgsverein Radhorst.
Frankfurt, Naturwissenschaft. Verein.

„ Verein für Geographie und Statistik.
Freiwaldau, Gebirgsverein der mähr, schles. Sudeten.

45 Genf, Club Alpine Suisse.
Gotha, Geographische Mittheilungen.
Görlitz, Naturgesellschaft.

„ Riesengebirgs-Verein 
Grácz, Steirischer Gebirgsverein.

50 Greifswald, Geographische Gesellschaft.
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Gyulafehérvár, Alsó-fehérmegyei tört. társulat.
Halle a/S., Deutsche Akademie der Naturforscher.

„ Verein für Erdkunde.
., Verein für Naturkunde.

55 Hamburg, Hamb. Geographische Gesellschaft,
Helsingfors, Societas pro Fauna et Flora finnica.
Jena, Geographische Gesellschaft.
Kiew, Wissenschaftl. Verein.
Klein-Zschachwitz, Gebirgsverein f. d. sächs. böhm. Schweiz.

60 Kolozsvár, Természettudományi Értesítő.
Kopenhagen, Comission für die Erforschung Grönlands. 
Königsberg, Phis. ökon. Gesellschaft.
Krakkó, Galicziai Tátraegyesület,
Landshut, Botanischer Verein.

65 Leipa, Nordböhmisclier Exkursions-Club.
Leipzig, Botanisches Centralblatt.
Lemberg, Ussolinskisehe Bibliothek.
Linz, Verein für .Naturkunde in Oesterreich.
Lipcse, Museum für Völkerkunde.

70 London, Alpine Club.
Lőcse, Szepesi történelmi társulat.
Madrid, Societad Geogratica.
Marburg, Gesellschaft zur Beförderung der Naturwissenschaften 
Moszkva, Societé imp. des naturalistes.

75 München, Deutscher und Oesterr. Alpenverein.
Nagy-Szeben, Verein f. Siebenb. Landeskunde.

„ „ Siebenbürgischer Karpathen-Verein.
„ „ „ „ Verein f. Naturwissenschaften.

Odessa, Naturwissenschaftl. Gesellschaft. 
kO Ottava. Geological et Natural history survey.

Páris, Club Alpin Franqais.
Pétervár, Academie imperial de Sciences.

„ „ Comité Geologique.
„ „ Jardin imperial de botanique.

85 „ „ Geologische Gesellschaft.
Pozsony, Pozsonymegy. régészeti társulat.

„ „ Verein für Natur- und Heilkunde.
Prag, K. böhmische Gesellschaft der Wissenschaften. 
Reichenberg, Verein für Naturkunde.

90 Riga, Naturwissenschaftl. Verein.
Stuttgart, Verein für Naturkunde.
Temesvár, Délmagyarországi természettudományi társulat 
Trautenau, Riesengebirgs-Verein.
Trieszt, Societá Alpina della Giulia.

95 Turin, Club Alpino Italiano.
Wiesbaden, Deutsche Touristen-Zeitung.

„ Rhein- und Taunus-Club.

M agyar T udom ányág A kadém ie

Tv"-nyvtára ID, ,3.^195
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Hegyeink, nevezetesen a Magas-Tátra t. ez. látogatóit 
kérjük ezennel, szíveskedjenek hegyi kirándulásaik közben úgy 
saját, valamint egyesületünk érdekében a lármázás és kiál
tozástól, különösen pedig a lövöldözéstől tartózkodni, 
mert ellenkező esetben nemcsak magokra fog kellemetlenség 
háramolni, hanem egyszersmind az is bizonyos, hogy egyes 
birtokosok vadállományuk iránti tekintetből területüket telje
sen el fogják zárni a touristák elől.

Egyúttal intve intjük a hegymászókat, hogy a Magas- 
Tátrában, ámbár az átjelzés már megtörtént, kalauz nélkül 
fenhavasi kirándulásokat semmi szín alatt ne tegyenek.

Végre pedig kérjük a t. ez. hegyjárókat, hogy a menedék
házakban lévő vendégkönyvekbe beiratkozni és az egyes 
rovatokat kitölteni szíveskedjenek.

Az e ln ö k ség “.

Az egyesületi múzeumnak szánt mindenféle kül
deményt H l § K  D Á V I D ,  múzeumi pénztáros 
Poprádon czíme alatt kérjük feladni.

A m ú zeu m i b izo ttság .

F ig y e lm e z te té s !
Tudomásúl hozzuk ismét, hogy a Kárpátok mindenféle 

térképei a es. k. katonai-földrajzi intézet főraktárában, 
Leehner R., udvari könyvkereskedésében. Rées Grraben 31. 
kaphatók.

^  VcÁ*-ii



Húsz-Park
(Poprád. Szepesmegye.).

Ismeretes n y a r a ló h e ly  a Magas-Tatra alatt, 
középpontja a tourista-forgalomnak s kiindúló állo
más a leghíresebb hazai kirándúlások számára, ú. m. 
Yirágos-völgy, Dobsinai-jégbarlang, Dunajecz, 
Bélai-cseppkö bar láng, Tátratured, Csorbai-tó 

s az egész Tátra.
ZEHIid.eg'Tríz - g r ^ ó g ^ I x i t é z e t ,

gőz-, törpefenyü és meleg kádfürdők.
A Magyarorsz. Kárpát-egyesület tudakozd irodája.

Közelében van a
M agyarorsz . K á r p á t-e g y e sü le t  m ú zeum a.

C € ^ Q 3 Q 3 C C C (X € e 3 Q 3 ^  -

A THIEME és SGHLE&ELMILCH
czímű fegyvergyár

Stuhl-ban Thüringiában (Németország)
ajánlja csak a legjobb kivitelű mindennemű, a 
legújabb tapasztalatok szerint készült fegyvereit 

stb. Lehető legnagyobb jótállás.
Különlegesség: A  legjob b  és  leg o lcsó b b , m a g á tó l fe l-  

h uzódó  (Hammerless-) v a d á s z fe g y v e r .

Zulehner József, Heffter testvérek czége
S a lzb u rg , L u d w ig  V ik to rp la tz  5.

Első alpesi
ruha- és fe lsz ere lé s i ü z le t

to u r is tá k , v a d á szo k  és  g a zd á k  szám ára . Nélkülözhetetlen 
kellékek kirándulások, hegy- és glecsermászásokra. Dr. Jáger-féle fehérnemű, 
tiroli, stíriai és karinthiai daróczposztó úri és női öltözetekhez

Mustra és árjegyzék azonnal és bérmeutesen küldetik. Számos ki
tüntetés és élismerési okirat.
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1
Kitűnő minőségű

l i . ’ú . s - c o x i s e r T r á l s s L t
mint

élelmi szereket
touristák számára

készít
a részvénytársaság befőtt gyümölcs és zöldség 

előállítására,
azelőtt R in g le r  J ó z s e f  f ia i, cs. kir. udvari 

szállitók. BO ZEN .
Á r je g y z é k  in g y e n  és  b érm en tv e .

Kitüntetve BECSBEN, B U B A PE STE N , T E IE SZ T B E N  és SZOM BATHELYEN 

az arany éremmel.

4
4 Petánczi savanyúvíz
Széolienyi-forrás

(Vasvármegye).
Az ország legkiválóbb és legtartalmasabb savanyú 

vizek egyike.
Egyesíti magában a giesshübeli víznek minden ki

tűnő tulajdoságát, sőt felülmúlja azt.
-->? Korral vegyítve a légfrissítőbb ital.

Főraktár SZ O M B A T H E L Y EN
S t i r l i n g ’ B.,  k e r e s k e d ő n é l ,  ú r i - u t c z a .

• >

I

l
»
I
»
»
I
I

I

Fogadósok árelengedésben részesülnek. |



g Havasi botanikus kertészet.
Siindermann F. Lindau Bajorország.

Cj Ismeretes kitűnő megrendelési hely valamennyi ország havasi
[U növényei számára. Művelésre és választásra nézve a legkészségesebben 
yj szolgálunk felvilágosítással.
yj — 40 havasi növény — 6 frtba kerül.

N é v je g y z é k  in g y e n . Iflffl

T arpataki-szálló
fekszik 1279 m. a vadregényes Nagytarpataki-völgyben, a Magas
latra ezen „gyöngyében“, 3/i órányira Tátrafüredtől. Jó ételek és 
italok jutányos árakon. 15 szoba olcsó áron áll rendelkezésre; 
to u r is tá k n a k  egy szoba naponként 60 kr.

Hosszabb tartózkodásnál ú. n. p en s io  (lakás és teljes ellátás) 
hetenként 23—28 frt.

A fe lsl-lM  ái. L ey. tanintézetet,
melyek 1845 óta léteznek. ^

tanítóképezdébői, hatosztályú reáliskolából, hatosztályú gymna- 
siumból és szélesebb körben ismert nevelő-intézetből állnak.

Az intézetek tannyelve német és magyar. A fölvétel más 
intézeteknél dívó módon történik. A nevelő-intézetbe csak 
48 növendék vehető fe l; azért tanácsos a felvételre jókor 
jelentkezni.

Szakszerű felügyeletről és kitűnő ellátásról gondoskodva 
van. Az égalj rendkívüli egészséges. Teljes ellátásért 10 hó
napra csak 265 frt fizetendő ; a mellékkiadások is csekélyek.

Pósta-állomás helyben van. Távirda-állomás Felső-Eőr, 
a fürdőévad alatt Tarcsa. Vasúti állomás Szombathely és 
Bécs felől Aspang; onnan postán vagy bérkocsin lehet jönni. 
A Szombathely-pinkafői vasút 1888-ban kiépül s akkor leg
közelebbi vasnti állomásunk Felső-Eőr—Tarcsa-Lövő leend, 
mely tőlünk csak 3/4 órányira van.

Bővebb felvilágosításokkal kívánatra szívesen szolgál

az ig a zg a tó sá g .



Tarcsa gyógyfürdő
(Vasmegyében, vasúti állomás Felső-Eőr—Tarcsa-Lövő)

Magyarhon délnyugati részében fekszik, közel a határhoz, mely hazánkat 
Alsó-Ausztria és Steierországtól elválasztja.

Szombathely vasúti állomástól, melyet a Bécs-kanizsai déli es a 
Budapest-fehérvár-gráczi nyugati vonal érint a Bécs-aspangi vasútállomástól 
4 óra alatt elérhető.

Ásványforrásai gazdagon tartalmazzák a szénsavas vaséleget, szabad 
szénsavat és glaubersót, és ez által az igen ritkán előforduló glaubersós 
vasas ásványvizek közé tartozik, s mint ilyen vegyészi összeköttetése hasonló 
a franzensbadi, elsteri és cudovai fürdőkéihez. Ezeket pedig még felülmúlja 
az által is, hogy vize kiválóan kellemes izü hűsítő-szer, s mint életrendi 
szer borhoz keverésre nagy elterjedést nyert.

A vízivás hatásos használata a források vizeiből készített fürdők 
által nagyban támogattatik, melyek mint kád-, zuhany- és ülőfürdők szük
ség szerint alkalmaztatnak.

A tárcsái fürdők gyógyhasználata különösen hatásos a női nemi 
szervek bántalmainál, a méh idült lobjai vagy tömülésénél, sápkórnál, a 
méh vagy méhhüvely hurutos állapotánál, fehérfolyásnál, abortushoz való 
hajlamnál, a havi tisztulás zavarainál, az előbbeni bajoknál eredő magtalan- 
ságnál, az anyaméh süppedése és horpadásánál, a petefészek betegségeinél. 
Nagyon ajánlatos használata továbbá a mindiíét nemnél előforduló légzési 
szervek idült hurutjainál, vérszegénység, rheumatismus és bőrbetegségeknél.

A hegylánczolattal körülövedzett fürdő gyönyörű völgyben fekszik, 
mely sok természeti szépséggel és gyönyörű vidékkel bővelkedik, mi 
gyógyászati hatását nagyban emeli.

A fürdő orvosa: Thom as Lajos, orvos-tudor, ki június, 
julius es augusztus hónapokban helyben lakik, az év többi 
szakát pedig a Tárcsától félórányira levő Felső-Lövőn tölti, 
s minden orvosi ügyre vonatkozó kérdésben szívesen ad fel
világosítást.

A fürdőévad m egnyitása minden évben m ájus hó 
második felében történik.

A lakszobákra vonatkozó előjegyzéseket a fürdőfelügyelő
ség eszközli.

Ásványviz-szállitmányok megrendelése szintén a fürdőfelügyelőséghez 
intézendő, mely azokat azonnal eszközölni fogja.

Az előbb oly nagyon érezhető la k l l iá l iy o n  nj, csinos és lakályo
san berendezett szobák által van segítve; uj, elegánsan berendezett fürdők 
a talajba sülyesztett üvegmázzal bevont agyaglemezekkel állíttattak fel.

A fürdőben p o sta h iv a ta L  és t á v ir ó  is van.
Kellemes szórakoztatásul szolgálnak a gyönyörű sétányok, kirándulási 

pontok, bálok, rendes zenetársulat, újságok és egyéb olvasmányok.
A mi pedig Tárcsát számos egyéb fürdő fölé helyezi és különösen 

figyelemre méltó, az a fürdői és élelmi szerek olcsósága.
Ez évben remélhetőleg megnyílik a Szombathely-pinkafői vasut, a 

mikor azután a fürdőtől félóra járásnyira Felső-Eőr lesz az utolsó vasút- 
allomas.

Minden egyéb felvilágosításokkal kívánatra szívesen szolgál

a fü.rd.őigrazg'atóságr-



A la p ít ta to t t B E C S  ^ A la p ítta to tt
1 8 4 8 . Theater an der Wien 1 8 4 8 .

A használatban kitűnőknek bizonyult ezen „^ltífo/ia;-‘-csiptetőknek (Zwioker) azon rendkívüli előnyük 
van, hogy b á rm ily  a la k ú  o rron  b iz to sa n  és k é n y e lm e se n  ü ln e k .

Ezen „ A u to fix “ -csiptető nagyfontosságú mindazokra nézve, kik szem ü veg re  s z o ru ln a k  s kik
nek foglalkozásuk vagy kedvtelésük nagy testi mozgással jár, mert az „ A u to fix “ -csiptető oly szerkezetű, 
hogy a testnek bármily erős megrázkódtatás következtében, p. o. ugrás, lovaglás stb. alkalmával, el nem 
mozdul vagy pedig az orról leesnék

Az „ A u to fix “ -csiptető tehát különösen ajánlható k a to n á k , to u r is tá k , b ícy c lis tá k , to rn á szo k , 
evezősöknek  stb. Az árak következők :

„ A uto fix“-csiptető ezüstben, a legfino
mabb üveggel................................ . . 4  frt — kr.

„ A uto fix“-csiptető aranyban G kar. a
legfinomabb ü v e g g e l ...........................8 „ — „

„A u tó  f i x “-csiptető aranyban 14 kar. leg
finomabb ü v e g g e l .................................. 16 „■ — n

Ezen .^litto/'iaj'-csiptetőnek még azon rendkívüli előnye van, hogy ho sszú  s z e m p illá k  n e m  
d ö rzsö lö d n ek  az üveghez  és a kellemetlen befuttatás sem történik.

„ A uto fix“-csiptető valódi hegyijegecz üveggel, tengely szerint köszörülve, darabonként 2 frt több.
Jó szemüvegek vagy csiptetőkhöz ilyen Autofix-állványok alkalmazhatók.

.A u to fix “- csiptető finom aczél foglalattal
"'s a legfinomabb üveggel......................2 fit 50 kr.
_-4(í<o/íx“-csiptető nikól foglalattal s a

legfinomabb ü v eg g e l-...........................3 „ — „
„Autofix“-csiptető teknősbéka foglalattal 

s a legfinomabb üveggel..................... 3 „ 50 „

S zem ü v e g ek  és  e s ip te tő k .
Szem ü veg ek  vagy esip te tők  14 kar. aranyban karimafoglalat 

n é l k ü l ..........................................................................10 frt — kr.
Szem ü v , v. csilit. 6 kar. ar. karimafog], nélkül . 4 „ 50 „

„ „ „ ezüstben „ „ . 3  „ — „
„ „ „ nikól „ „ . ■ 2 „ — „

V alód i hegyijegecz szem üvegek  vagy esip te tők  4 írttól felfelé.
Szem üv . vagy esip te tők  14 kar. aranyban karimafoglalattal 12 frt. 

„ * * » 6 »
„ „ „ ezüst „ „ 3 „

nikól - „ ? „

Magasságmérő messzelátó.
Ezen, a tokon a n e ro id d a l, m a g a ssá g m é rő , ir á n y tű  és 

hőm érővel bíró távcsövek megbízhatóságáért jót állunk.
T o u ris ta  -m essze lá tók  3  szem lencsével, a síkságon és 

tengeren használható az üvegek különös élessége által és kicsiny 
voltuk (ff cm.) által tűnnek ki Aruk tokkal és vállszí jj. 2 frt 25 kr. 

H e g y i-m e ssze lá tó k  8 lencsével, tokkal és szíjj. 10 „ — „ 
T ouris ta -távcsövek  erős nagyítással . . . 1 0  ,  — „
I r á n y tű k  sárga r é z b ő l .......................... GO krtól felfelé.
Óraalakú m a g a ssá g m é rő k ,  2400—5000 m.

használhatók . . . . . . . .  20 írttól „
A n e r o id - b a r o m e te r e k ...........................5 ,  „

Egyesületünk tagjai számára 10° o árleengedés
Eladási hely: Csak Tiieater an dér Wien.



A hírneves Or. FORTI-féle
sebtapaszról.

Ezen általánosan kitűnőnek elismert gyógytapasz rendkívüli gyógy- 
t reje, érlelő s fájdalmat csillapító hatása által leggyorsabb, legbiztosabb 
s egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemű bajokban. Ily 
bajok a torokgyuladás, légcsőhurut, bőrkés barnaság, hártyás gyik (Group, 
.vngina), mindennemű sérülések, szúrás, vágás vagy égés által támadható 
sebek, megforrázás, darázs- vagy méhszúrások, zuzatások (contusiók) meg
lepő gyors fájdalomcsillapítással, rögzött daganatok, gümők, tályogok (fog
tályog is), pokolvar (carbunculus, pustula malignaj, megkeményedések, 
gennyedések, vérkelések, minden mirígybetegségek, görvélyes feaélyek. 
fagydaganat, ujjféreg, körömfolyás, körömméreg, vadhús, tagszivacs, csont 
szú, kiticzumítás és megrándulások, helyi csúz. A fül-nyilalás, nemkülönben 
a torokmandulák gyuladásánál hathatós szolgálatot tesz Hólyag-tapasz 
vagy mustárlisztbőli borogatások után használva, méltán valóságos enyhszer- 
nek nevezhető, minthogy nem csupán enyhítést szerez, hanem mivel inkább 
a beteget kínos fájdalmaitól azonnal tökéletesen megszabadítja. Végre 
a testbe teljesen belemélyedt szálka, darázs- vagy méh fulánkja csupán ezen 
tapasznak rövid idei haszuálata után annyira előtűnik, hogy azután a 
testből közönségesen szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül, 
könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása könnyen bekövetkezik.

Ezen sebtapasz t o i a r i s t á k u a l i .  is föltétlenül szükséges, minthogy 
azok a legkülönfélébb sérülése < vagy megsebesítéseknek ki vannak téve 
és gyakran lábaikon támadt legcsekélyebb bőrfeldörzsőlés miatt uijok 
beszüntetésére vannak kényszerítve Ezen megbeC'ülhetlen gyógyszer, 
melynek jelessége leghitelesebb egyének számos és különös kívánatra bár
mikor felmutatható bizonyítványai által már régen a legfényesebben elismer
tetett — rendkívüli s legkíilönneműbb esetekben megpróbált hatásánál és 
feltűnő sikeres eredményeinél fogva, melyek általa még elavúlt bajokban 
is eléretwek, jól megállapított és elterjedt hírét kétségbevouhatlanúl iga
zolja, minél fogva a szenvedő emberiség javára méltán a legjobb ajánlást 
érdemel. A csomagok ára a legkisebbeké 35 kr.. a kőzépnagyságuaké 
50 kr., a legnagyobbaké I frt, használati utasítással együtt. Postán küldve,: 
ha a megrendelt sebtapaszért járó ár előlegesen beküldve vagy utalványozva 
van, 20 krral több; míg utánvétek küldéseknél a megrendelőt azonkívül 
a postavitelbér is terheli. Posta utján csak legnagyobb csomagok meg
rendelhetők.

K ö zp o n ti k ü ld em én y ező  ra k tá r  B u d a p este n :
TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész úrnál, király-útoza 12. szám. Kapható 

különben Becsben. Prágában. Gráczban és minden nagyobb helység gyógy
szertárában.

Ezen kitűnő* hatású, nem eléggé ajánlható gyógy- 
tapasz készítője: FORTI LÁSZLÓ.

L a k i k :  B u d a p e s t  f. kér . N ándor-itteza  1. s zá m .



Sr

A la p ít t a t o t t  1819.

CALDEEONI és^TÁESA
BUDAPESTED.

ajánlják to u r is tá k  és  Utazók számára való mindennemű 
műszerekkel és készülékekkel gazdagon felszerelt, laktáraikat.

K itű n ő  m in ő sé g b e n  és  k ü lön ös o lcsó  árak on  
k a p h a tó k :

Kettős tábori látcsövek feketére zománczozva vagy finoman 
nickelezve, bőrrel bevont testtel és szíjjal ellátott tokkal 
frt 7.—, 8.—, 1 0 .- .

Ugyanazok finomabb kivitelben, kitűnő kivitelben, kitűnő üve
gekkel frt 10.—, 12.—, 15.—.

Ugyanazok á tirage rapidé, legújabb szerkezetűek frt 1 5 —, 20.—.
Mezei távcsövek 1, 2 vagy 3 kihúzással és hordszíjjal frt 10.—, 

1 2 . - 1 5 . - .
Magasságmérési aneroidok(Barométer)zsebóra-alakban, melyeken 

a magasságokat 400 méterig közvetlenül le lehet olvasni, 
tokban frt 10.—, 15.—, 20.—

Zsebhőmérők 50 krtói frt 1.50-ig; Lépés-számlálók (Pedometer) 
frt 15—.

Zseb-iránytük (Coinpass) 50 krtói frt' 3.— ig: Zsebkörzők hü
velyben frt 1.50.

Védő-szemüvegek sötét üvegekkel frt 1.50-tól frt 3-ig; Zseb- 
loupéK frt 1.— tői frt 4.— ig.

Fényképészeti készülékek
to u r is tá k  szám ára .

Minden nagyságban és kiállításban külön árjegyzék 
szerint. Arai 30 fittől felfelé.' Ezekkel minden előismeret 
nélkül bárki a legszebb felvételeket eszközölheti.

Tisztelettel kérjük a t. érdeklődőket, gazdagon mu
strált árjegyzékeinkért írni, melyeket postafordulattal, 
ingyen és bérmentesen szétküldünk.
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