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I.

Állatphaenologiai adatok,
gyűjtötte az 1867, 68, 69, 70 és 71-ik években Rozsnyón (Gömörmegye)

és környékén 
Geyer G. Gyula

Mint nyugtalan madár az ágakon.
Helyről helyie röpkéd gondolatom ; 
Szedegeti a sok szép emléket,
Mint a méh virágról a mézet ;

Minden régi kedves helyet bejár : 
„Cserebogár, sárga cserebogár !“

P ető fi.

Uyképen hangoztatta örömdalát a végtelen rónaságú 
szép honába visszatért dicső népköltőnk; — így hang
zottak lelkem rezgő húrjai, midőn az emlékezet hü kar
ján a következőkben felsorolt, látszólagosan holt számok
kal bajlódtam. Mert ezek mindannyian boldogabb időből 
származó emlékkövecskék, melyeken az egyforma kerék
vágásban járó gondolatszekér helyenként gyöngéden fel- 
felzökken, hogy ezután mintegy vígabb lejtéssel tovább 
haladván, egyszersmind anyagot is nyerjen a haza szép
ségén való elmélkedésre, melynek végeredménye nem le
het más, mint a boldogító honszeretet. Mindannyian pará- 
nyi gyöngyszemecskék én nekem, miket drága hazánk 
természetalkotta, de utánozhatlan parkjaiban úton, útfélén 
szedtem, de melyek egyenként egymáshoz fűzve majd 
illő helyen alkalmazásba jönnek a kötőfélben lévő dísz
csokor nagyobb gyöngyei között. Egyelőre nekem kalau- 
zúl is szolgálnak, ha felettök elmélkedvén néha kedvem 
szottyan a képzelet szárnyain hébe-hóba egynéhány per- 
czig tartó kirándúlást rögtönözni, a midőn majd magam
ban sasként felröpűlök a mélységbe meredő szikla legma
gasabb gerinczére, — majd pedig virgoncz tanulósereg 
kíséretében víg csevegés között szirtről-szirtre kapasz
kodva, imitt-amott egy-egy illatos virágot szedve, ,egy-egy 
csodabogarat vagy tündöklő ásványt gyüvtje. Es lám!
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2 ÁLLATPHAENOLÖGÍAI AÍ)ATOfC.

fáradozásunk más tekintetben sem volt hiábavaló. íme itt 
vagyunk a czélúl kitűzött berzétei sziklák tetején! A 
derült égboltozat és a rajta tavaszi fényben ragyogó nap, 
az üde balzsamos lég, a körültünk csoportosuló bokrok 
fakadozó lombjai és az ezeknek alján nyíló virágok tarka, 
barka egyvelege, a közükbe vegyülő víg madárdal, a 
poszméhek halk zsongása, és a lábainkhoz terülő zöld 
pázsitszőnyeg — valamennyien rövid lepihenésre csábítják 
a különben is fáradt testünket. — — Es most? — — a 
virgoncz társaság eddigelé tartó víg csevegése most, 
mintegy vezényszóra egyszerre elnémul és körünkben 
nehány pillanatig tartó néma csend honol; mert a szemünk 
előtt kitáruló látvány nagyszerű, megható! a jobbra, balra 
és minden irányban emelkedő hegyek és hegylánczolatok 
mintegy sokbarázdájú keretét képezik egy csodaszép táj
képnek, melyben halom és völgy, erdő és liget, mező és rét, 
folyó és patak, város és falu, palota és kunyhó szépen 
összehangzó egészszé egybeolvad. — Hát ott tovább éjszak
nak? ott a kopasz tetejű Ivágyó mögött emelkedő feny
ves bérezek túlnan felől, hófehér köntösében, mi magasz
tos fejedelmi alak int felénk nyájas és mindamellett komoly 
mosolygással ? — — Ah, te vagy az, rég nem látott, 
kedves barátom! — Isten hozzád, te Magas Tátra! ifjú 
reményim és bánátim tanúja! isten hozzád, merengve itt 
ülök!! — — — mire az örömtől fakadó könnyár a ked
ves képet nehány pillanatra félhomályba borítja.

Alig bírunk e vonzó helyecskétöl búcsút venni, 
hanem az elsiető idő úgy parancsolja, és mintegy meg- 
újúlt erővel, felvidámított lélekkel másfelé irányozzuk 
sebes lépteinket: majd a katlanszerü mélyedésekben 
(dolinák) bővelkedő, de vízben nagyon szűkölködő fenn
síkon át a Szilicze és Aggtelek közelében nyíló nagy
szabású barlangokhoz; majd megint vissza a változatosabb 
képű Szoroskő alján terjedő szőlőkertekhez, hol a völgy 
mélyedéseinek zöldülő viránya a naptól halványított, me
redő mész-sziklákkal — melyek körül ez időtájban egye
dül a somfa (Cornus más L.) messzire kirívó virága egy
színű koszorút fonván — szívet, lelket andalító, kellemes 
ellentétet képez. Ez oknál fogva itt is, egy a nagy költ
séggel és valóban gondosan épített hegyi országút men
tében kinálkozó alkalmas helyecskén rövid megpihenés 
végett letelepedünk, mi közben gyűjtési tárczáinkat ismét 
egy-egy (már inkább déltáji alakzatú) ritkább növény nyel 
egy-egy fölfedezett rovarral, vagy egy szelíd szemű zöld 
gyíkkal (Lacerta viridis L.) gazdagítván, a gyönyörű kis
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tájkép felett tartott futólagos szemle után újból kereket 
oldunk és a Szádellő faluja tőszomszédságában nyíló, csu- 
daszépségü hegyhasadék, harántvölgy felé sietünk. VTalóban 
vadregényes és mindamellett kedves egy táj ez, melynek 
mivolta talán leginkább szolgáltatta anyagát ennek kelet
kezésére és az itt történt dolgokra vonatkozó — a nép 
száján soknemíí változatokban élő — mondáknak és me
séknek. E szűk völgy torkolata már magában is nagy
szerű hatást előidézni képes a figyelmes szemlélőre: itt a 
merőlegesen kiemelkedő sziklák alsó lejtőjén romokként 
heverő, kisebb-nagyobb alakú törmelékek közt rohanva 
zúgó patak, a melléje épült miniatűré kiadású maimocska 
vígan forgolódó kerekei e holt tömegeknek némi életet is 
kölcsönöznek és így e környék a teljes tájkép minden 
kellékeivel bír. Hát ott tovább még, ott befelé, hol a he
lyenként sárgán felbokrétázott (Alyssum montanum által) 
sziklafalak mindegyre közelebb érnek egymáshoz, hol 
egy-egy égig meredő és némileg emberi alakot utánzó 
kőtömeg a völgynek útját elrekeszteni látszik: — — ott 
látjuk egyszersmind a bőszűlt elemek bús harczának gyá
szos müveit is; ott kézzelfoghatólag megérthetjük a „lét
érti küzdelem“ fogalmának mibenvoltát. A felbőszült vízár 
neki rohan az útjában álló holt kősziklának; — ez meg 
viszont mind megannyi dühöngő haboknak méltóságtelje
sen ellentáll; az itteni magányba letelepedett száz éves 
jávorfák ma még ellentállanak ugyan az időnként le-le- 
zuhanó szikladaraboknak, valamint a másik oldalról nekik 
rontó vízhaboknak, bizonyos azonban, hogy ezeknek 
előre engedniök kell, később a sziklának is, míg a gyen
gébbnek látszó és hajlékony víz-elem mindenek felett 
győztes marad. „Sit transit glória mundi!“ (így múlik el 
a világ dicsősége.) Növényzete a napfényben szűkölködő e 
hasadékvölgynek több ritka fajaival a botanikus érdekét 
is képes lekötni, míg faunája több nevezetes alakot szol
gáltat. — — Jó fél óráig tartó folytonos gyaloglás után 
végre tágúlni kezd a völgy: mind két oldalon terjedő 
sűrű lomberdővel borított hegylejtők felváltják a többnyire 
kopár sziklákat, míg a völgy is szélesebbre terjed, és a 
víz mentében nehány rétnek helyt enged. Már messziről 
hallatszik víg kerepelése egy árván álló malomnak, mely 
a völgy balra terjedő első elágazása felett helyet foglal. 
Közelében akarva, nem akarva mi is újból le-letelepedünk, 
mert ezen hely — az én ízlésem szerint — Felső-Magyar- 
országnak legszebb helye, paradicsoma! Friss víz és jó tej 
mellett terem itt a jó kedv mint a gomba; hát ha még
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olyféle csikóbőrös kulacsocska ide téved, melynek tartalma 
bőséges kárpótlást igér a nyakki tekerés fáradságáért: ak
kor még a podagrás ember is akár czigánykereket vagy 
bakfittyet vetne, akár tótágast állana is. Itt dicsőített 
Petőfi költőnk szavai némi változtatással egészen akarat
lanul az ember nyelvére tódúlnak: „Mint sajnálom, bogy 
egész életemet itt künn, e malomnál töltenem nem leket !“ 
tís mivel ezt tennünk csakugyan nem lehet, hát csak 
szedjük össze dirib-darab sátorfánkat, hogy e szép vidék
től is búcsút vévén és a Barkán, Lúcskán, Dernőn és 
K.-H.-Váralján átvezető úton végig haladván, ott lehessünk 
Rozsnyó szépfekvésü városában, még mielőtt éktelen hang
jával az útczán ordítozó bakter (éjjeli őr) jó kedvünket 
megszeghetné, mert a tett kirándúlás után bakteri hangu
latban épen nem lévén, szívesebben hallgatjuk ama nótát, 
melynek kezdete így hangzik:

„Megkondúl az esteli harangszó,
Elfáradt már a lovas meg a ló.“ stb.

A nyájas olvasó szíves elnézését kérjük, hogy e rög
tönzött mozdonyjele kirándúlás rövid vázlatát rögtönözve 
itt fejezzük be. Máskor majd megint másról.

Tájékozásúl szükségesnek tartom, még nehány, a 
közlött adatokra vonatkozó megjegyzést tenni.

A névszerint felsorolt téhelyröpük (coleoptera) lei- 
helyei ugyanazok, melyeket „Évkönyvünk“ IV. kötetének 
6. lapoldalán stb. stb. felemlítettem. Az elrendezés is 
ugyanaz maradt mint előbb; így tehát a kétféle szám kö
zül az elől álló véknyabb a napot jelenti, melyen az illető 
fajt e l ő s z ö r  észleltem, a második kövérebb pedig a hó
napot.

Arra nézve, hogy a mostanában adott és az 1878. 
évinél gazdagabb sorozatban az első két rovat felette 
gyéren képviselve van, felemlítem, hogy az 1867 és 68-ik 
években a növényfejlődési adatok gyűjtésének kezdemé
nyezési nehézségéit még egészen le nem győzvén, már is 
állatphaenologiai adatok gyűjtésére önként vállalkoztam 
eh ez megkivántató jól berendezett kézi gyűjtemény hiánya 
mellett.

Ez időtájban kiváló segítségemre volt Dr. Horváth 
Géza kedves barátom,*) ki nem csak maga egyes fajokat 
határozott meg vagy a ritkábbaknak mások által való 
meghatározását eszközölte, de sőt az 1879. évi márczius

187ü-beu a magy. tud. Akadémia tagjául választva,
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havának végével személyes látogatásával szerencséltetett 
Rozsnyón, hol a kedvezőtlen időjárás daczára számos ro
varfajt birtokába ejtett, melyeknek speciíicus nevét utó
lagosan velem is közölvén, egyúttal szíves beleegyezését 
nyilvánította ez adatok igénybevételére nézve, ha netalán 
valamikor köztudomásúi adni kivánnám, mi által ismételve 
szíves baráti köszönetemet kiérdemelte. így tehát öröm
mel nyivánítom, hogy az 1869. évi rovatban a márcziushó 
23 és 24-éröl keltezett adatok jóval nagyobb része ő tőle 
származik.

Az imént közrebocsátott adatokat az 1878-ik évben 
közlőitekkel egybehasonlítván, kedves tudomásul szolgál, 
mikép néhány fajok a Szoroskövön túl éjszaknak nem ter
jednek mint p. o. Rhynchites Hungaricus Fabr. Apalus 
bipunctatus Grerm., Timarcha coriaria Laich, — mások 
pedig, névszerint többen a Cerambycidák családjából Gö- 
mört a Szepességtől elválasztó Erczliegységet bírják elter
jedések éjszaki határvonaláúl.

A meteorologiai adatokra vonatkozólag megjegyzem, 
miszerint Rozsnyón az észlelések reggeli 6, délutáni 2 és 
esteli 9 órakor eszközöltettek, (Iglón pedig reggeli 7 óra
kor), a honnan Rozsnyó és Igló közt némi csekély eltéré
sek származtak.

Nagyobb feltűnést okoz azonban ama szembeötlő 
lényeges különbség, mely az 1850-től 1860-ig terjedő idő
köz közép hőmérsékének *) az 1866-tól 1870-ig terjedő idő
közével való összehasonlításából származik. Az ide szóló 
középértékek ugyanis a következők:

1850-től 1860-ig
évi középhév .' . . +  7.28 0 Cels.
télszaki középhév . — 3.160 „
tavaszszaki középhév +  7.15° „
nyárszaki „ —f-17.26 0 „
őszszaki „ -j- 7.830 „

1866-tól 1870 ig
+  8.53 0 Cels.
— 1.15° 
+  9.07° 
+18.14° 
+  8.18°

Engem illetőleg hajlandó vagyok e feltűnő különb
séget nem annyira a nevezett évtizedek (50 és 60-as évek 
időjárásának tulajdonítani, mint inkább ama körülmény
nek, hogy a két rendbeli időszakokban az észlelési eszkö
zök — bár ugyanazon városban, hanem hévmérséklet te
kintetében egymástól határozottan eltérő helyeken alkal-

*) L ásd : Hunfalvy János: Gömör és Kishont leírása, Budapest, 
1867, hol a LXII lapoldalon stb. Dr. Kiss Antal barátom érdekes
egybeállítása részletesen olvasható.
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mazásban voltak. Ugyanis Dr. Kiss Antal barátom háza, 
bol az ötvenes években a meteorologiai észlelések általa 
nagy buzgalommal eszközölve lettek, a Csucsomi nagy 
úteza majdnem alsó, szűk torkolatán fekszik, közel szom
szédságában nagy árnyékot vető magasabb épületekkel. 
Itt e szűk helyen, még szélcsendes időben is folytonosan 
léghuzam érezhető, részint a Pozsállótól erre nyíló völgy 
mentében ide érkező hidegebb légáramlat következtében, 
részint pedig ama physikai törvénynél fogva, mely szerint 
a közel piacz tágas terén a beható napsugarak által át
melegített levegő emelkedésével a származó léghiány a 
legközelebbi útczából, itt tehát a Csucsomi nagy útezá- 
ból — pótoltatik. — Ezen a hőmérőre nem csekély befo
lyást gyakorló körülmény kevésbé hatásos a Zöldfa-útczá- 
ban fekvő Dr. Marikovszky-féle ház környékén, hol a 
kitett hatvanas években magam jegyeztem a meteorologiai 
adatokat; itt az elég tágas úteza valamint a házudvarral 
határos kertek sem a napsugarak hatását, sem a légáram
lat szabad folyását feltűnően nem korlátozzák.

Állításom helyes voltáról két egymással összehason
lított hévmérő a két említett háznál való alkalmazása és 
egyidejű leolvasása folytán könnyen meggyőződhetünk. 
Míg a kedves emlékezetű Rozsnyó városában laktam, e 
sajátságos körülmény előttem ismeretlen volt, máskülönben 
magam intézkedtem volna e kérdéses ügy kellő felderítése 
érdekében. Dr. Kiss Antal barátom vagy a mostanában 
ott észlelő Polónyi Károly tisztelt kartársam az ez irány
ban netalán végrehajtott megfigyelésük velem közlendő 
eredményét szíves köszönettel fogadnám.

Befejezésül szükségesnek tartom fölemlíteni még azt 
is, mikép a phaenologiai adatokhoz tartozó évek a meteo
rológiaiaknak megfelelő évekkel teljes összhangzásban nin
csenek, a mennyiben az előbbiek 1867-től 1871-ig terjedő 
időközt ölelnek, az utóbbiak pedig 1866-tól 1870-ig terjedő 
évekre szólanak; ennek oka az 1871. év augusztushó 
utolsó napján Rozsnyó szép vidékéről történt elbúcsúzá- 
somban lappang, melynek következtében az említett évre 
vonatkozó meteorologiai adataim hiányosak maradtak, míg 
a phaenologiai sorozatot annyira-mennyire befejezettnek 
tekintem. Hogy tehát a rovatok számában feltűnő különb
ség ne származzék, az időjárásra vonatkozó adatokat elől 
toldottam meg egy évvel.

Igló, 1879, januáriusban.



I.

Zoophaenologische Beobachtungen,
gemacht in den Jahren 1867, —68, —69, —70 und —71 zu Rosenau 

(Komitat Gömör) und seiner Umgehung,
von

Julius G. Geyer.

Wio’e Vöglein hüpft, топ Ast zn Ast,
So in t mein Sinn ohn' Buh und Bast :
Trägt Blumen der Erinn'rung heim,
Wie's Bienchen süssen Honigseim ;

Sucht jeden liehen alten Ort:
„Maikäfer hier, Maikäfer dort !“

Frei übersetzt nach Petöfl.

So sang unser gefeierter Volksdichter, als er nach 
langjähriger Wanderung die steppenartigen Gefilde seiner 
lieben Heimat wieder begrüsste; — — ähnliche Akorde 
erklingen auch in meiner Seele, wenn ich am Gängel
bande der Erinnerung mit den scheinbar todten Zahlen 
mir zu schaffen mache, welche die nachfolgenden Spalten 
und Rubriken ausfüllen. Ja, scheintodt, und doch voller 
Leben! denn diese sind für mich eben so viele Denksteine 
einer glücklichen Vergandenheit, an denen der im Geleise 
des monotonen Alltagslebens einherfahrende Gedanken
wagen zeitweise sanft gerüttelt, um so leichter dann sei
ne Räder in Bewegung setzt und in den sinnreichen In
schriften neuen Stoff erhält, der Schönheit des lieben 
Heimatlandes eingehender nachzuforschen, welcher For
schung allein die allzeit beglückende Liebe zum Vater
land erspriessen kann. Alle zwar sind nur unscheinbare, 
geringfügige —mir jedoch nichts desto weniger werthvolle 
Perlen, die ich bei Gelegenheit wiederholter Wanderun
gen durch die herrlichen, von der Hand der Natur un- 
nachahmbar angelegten Parke unseres Vaterlandes hin und 
wieder am Wege auflas, und betreffs welcher ich auch 
keinen Zweifel hege, dass auch diese — Korn an Korn 
gereihet — früher oder später ihr gebührendes Plätzchen 
finden werden in dem bereits in Angriff genommenen 
Kranz, den die dankbaren Söhne und Töchter des Vater-
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landes auf dessen Altar zu legen gedenken. — Einstwei
len dienen sie mir auch als Führer, wenn ich ihnen nach
sinnend, auf den Flügeln der Phantasie dann und wann 
einen kurzdauernden Ausflug improvisire, und bald allein 
— gleich dem^daselhst nistenden Würgfalken (Falco la- 
niarius Bechst.) zur höchsten Zinne der in den jähen Ab
grund starrenden Felsen wand mich emporschwinge; — 
bald in Begleitung einer lebenslustigen Schülerschaar und 
umringt von geschwätziger Laune von Klippe zu Klippe 
mühsam klimmend, hier eine duftende, seltene Blume, dort 
ein glänzendes Käferlein oder einen bunten Stein mit in 
die Reisetasche nehme. Und siehe d a ! unsere Mühe ist 
auch in anderer Beziehung nicht vergebens gewesen; bald 
stehen wir ganz wohlgemuth auf der uns zum Ziel ge
steckten Kuppe der gleichsam aus dem Sajö-Flusse sich 
steil erhebenden Kalkfelsen nächst Berzete. Ueber uns 
glänzt am wolkenlosen Firmamente die Frühlingssonne in 
voller Pracht, und die mit balsamischem Duft erfüllte 
Luft, das sprossende Laub ringsumher angesiedelten 
Strauchwerkes, unter dem halb verborgen und gruppen
weise geordnet manch’ buntes Blümlein (darunter auch: 
Erythronium Dens canis L.) schüchtern seine Kelche öff
net, — das muntre Lied der Vögel, das Summen der 
Bienen und Fliegen, und der zu unseren Fiissen sich aus
breitende Rasenteppich — Alle, Alle laden so freundlich 
zu kurzer Ruhe ein. Und jetzt, nachdem in der Runde 
jeder sein Plätzchen eingenommen? — — jetzt ver
stummet plötzlich das schäkernde Geflüster der scherzen
den Knabenschaar; denn vor unseren Augen hat sich ein 
Landschaftsbild entfaltet, welches in allen seinen Zügen 
und in dem Maasse seiner Grossartigkeit mächtig auf 
unsere Sinne wirkt. Die nach links und nach rechts und 
überallhin sich erhebenden Berge und Gebirgsketten bil
den gleichsam einen vielfach gefurchten Rahmen zu dem 
bezaubernden Bilde, in welchem Berg und Thal, Wald und 
Flur, Fluss und Bach, Städte und Dörfer, Paläste und 
Hütten zu einem harmonischen Ganzen verschmelzen. Und 
dort weiter nach Korden? — was winkt dort — abseits 
von dem kahlen Gipfel des Ivägyö, dort aus dem Jenseit 
der waldbedeckten Gebirgskette — in seinem schneeweis- 
sen Talare uns gar so ernst und doch so freundlich ent
gegen ? —- — Ach, du bist es wohl, du lang vermisste 
Freundin, du meiner Sehnsucht Ziel! Sei tausendmal und 
herzlich mir gegrüsst, du schöne Hohe Tatra! du stille 
Zeugin der Träume meiner Jugend! hier sitz’ ich tief ver-
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senkt in andre Träume! — — — und ein Thränenstrorti 
der Freude verschleiert halb und halb das hehre Bild mir. 
— — Kaum vermögen wir uns von diesem Zauberplätz
chen zu trennen; doch weil die eilende Zeit gebietet, raf
fen wir uns sofort rüstig zusammen, und neu gestärkt an 
Seele und Leib richten wir unsere Wanderschritte bald 
gen Süden über das mit unzähligen kesselartigen Vertie
fungen (Dolinen) gesegnete — doch mit erfrischenden 
Wasserquellen äusserst spärlich bedachte Hochplateau hin 
zu den in der Nähe von Szilicze und Aggtelek münden
den, staunenerregenden Höhlen; — bald wieder von hier 
zurück in östlicher Richtung nach der freundlicher ge
stalteten Gregend des Szoroskö, an dessen Fasse anmuthi- 
ge Weingärten sich allenthalben ausbreiten; avo einerseits 
das saftige Grün der Thalmulde mit den sonnegebleichten, 
steilen Kalkfelsen — deren Scheitel und Lenden derzeit 
nur noch die gelben Blüten des Kornelkirschenstrauches 
(Cornus mas L.) schmücken — einen lieblichen Gegensatz 
bilden und der Landschaft etAvas eigenthümlich Roman
tisches verleihen. Bestrickt von diesem räthselhafteu Zau
ber suchen und finden Avir auch alsbald ein geeignetes 
Raheplätzchen an der mit vielen Opfern and geAviss auch 
mit vielem Fleiss gebauten Bergstrasse. Und nachdem wir 
auch hier während der kurzen Siesta unsere Augen an 
dem lieblichen Landschaftsbilde geweidet, — unsere Ta
schen und Behälter mit je einer seltenen Pflanze (hier 
schon mehr südliche Formen), mit je einem entdeckten In
sekt oder mit einem schönen Exemplar einer sanftäugi
gen grünen Eidechse (Lacerta viridis) bereichert haben: 
ziehen wir wieder von dannen und hin zu dem zauber
haften, spaltartigen Querthale, welches sich in nächster 
Nahe des Dorfes Szädellö öffnet. In der Tliat eine wild
romantische Schlucht, in deren Trümmergestalten sicli 
immerhin mit dem Bizarren ein gewisser Anflug des Lieb
lichen mischt, und die somit zu den im Munde des Vol
kes in verschiedenen Modifikationen lebenden Sagen und 
Märchen reichlichen Stoff liefern konnte. Schon der Ein
gang (eigentlich Ausgang) mit seinen vielgestaltigen Trüm
merhalden am Fusse der zerklüfteten Kalkfelsen, zwischen 
denen der wildbrausende Bach einer Miniature-Mühle zu
eilt, deren schnellkreisende Räder im Verein mit den ge
schwätzigen Wellen den todten Steinmassen selbst schein
bares Leben verleihen, besitzt alle erforderlichen Eigen
schaften eines vollkommenen Landschaftbildes. Und erst 
dort weiter nach einwärts, wo die mit gelbblühendem



10 ZOOPHAENOLOGTSCHE BEOBACHTUNGEN,

„Berg-Steinkraut“ (Alyssum montanum L.) reick dekorir- 
ten Felsen näher an einander rücken, — oder dort, wo 
.eine quergestellte Felswand dem Wildbach den Weg zu 
versperren scheint; dort werden wir erst recht inne, was 
„der Kampf ums Dasein“ bedeute. Die aufbrausende Flut 
stürmt ohne Unterlass auf den trotzenden Felsen los; her
abstürzende Felsentrümmer lagern sich haufenweise am 
Grunde des Thaies, um dem flüssigen Element den Weg 
zu versperren; hundert- und mehrjährige Ahornbäume, 
die in dieser abgeschlossenen Einsamkeit sich ansässig 
gemacht, haben einerseits mit dem herabrollenden Ge
stein den Kampf zu bestehen, andererseits mit den nie 
zur Ruhe gelangenden Fluten. Diesem doppelten Andrang 
werden sie wohl auch zuerst unterliegen, und dann folgen 
ja auch die trotzigen Felsen nach; während der schein
bar schwächste Kämpfer, das Wasser, als Sieger hervor
tritt. So vergehn des Lebens Herrlichkeiten! (sic transit 
gloria mundi!). So werden auch die so pittoresken Felsen 
einst als Schutt zum Meere wandern! — —

Von Pflanzen und Thieren beherbergt diese Thal
schlucht manch seltene Spezies und sind die einzelnen 
Individuen meist kräftig entwickelt; Botaniker sowie 
Entomologen dürfen hier allzeit auf ergiebige Ausbeute 
rechnen.

Bei ununterbrochen fortgesetzter Wanderung gelan
gen wir nach einer guten halben Stunde zu dem obern 
Ende (Anfang) der Thalspalte, wo die steilen, kahlen 
Felswände immer mehr und mehr durch — mit Laub
holz dicht bedeckte — sanftere, doch immerhin noch steile 
Berglehnen vertreten sind; weiter nach aufwärts, in der 
Nähe eines von Westen hier einmündenden Seitenthäl- 
chens erweitert sich auch die Thalsohle und giebt klei
nen Spuren von Wiesen Raum. Hier begrüsst den Wan
derer abermals das muntere Geklapper einer Mühle, die 
oberhalb der erwähnten Einmündung in dem hier am 
stärksten erweiterten Thalbecken einsam am Saume einer 
herrlichen Wiese liegt, deren saftig frisches Grün im Ver
ein mit der Pracht des ringsum neu belaubten Waldes 
und im Gegensätze zu den soeben durchwanderten Fel
senruinen auf den sinnigen Beobachter einen unbeschreib
lich angenehmen Eindruck macht und Geist und Gemüth 
gleich mächtig ergreift. Aus dieser Ursache, und weil es 
denn doch nicht weggeleugnet werden kann, „dass es ein 
räthselhaftes Müssen im Himmel und auf Erden giebtu, 
machen wir abermals auch hier Station, denn „halb sank
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ich hin, halb zog’s mich hin“ zu dieser schönsten Stelle im 
liehen Heimatslande. Schön bei einem Bissen Brot und 
einem Labetrunk Wasser, geschöpft aus der silberhellen Flut 
des vorbei eilenden Baches, wuchert hier Heiterkeit und 
Scherz, wie Schwämme des Waldes über Nacht empor- 
schiessen; wenn aber zu ersteren sich noch ein in be
haartes Füllenleder genähter Kulatsch (kulacs =  hölzerne 
Feldflasche) gesellt, dessen inhaltsschwerer, feuriger Re
bensanft die geringe Mühe des Halsabschraubens reichlich 
belohnt: dann steigert sich wohl auch die gute Laune 
bis zur höchsten Stufe des Superlativs, und selbst geplagt 
von den perfiden, vermaledeiten Hämorrhoiden möchte man 
sich zur Abwechselung wohl auch noch auf den grau
haarigen Kopf stellen. Ja, hier versteht man auch ohne 
Erklärung die Worte Petöfi’s welche Salis in seinem 
idyllischen Gedichte, betitelt, „An ein Thal“ ungefähr 
ähnlich und so ausdrückt: „O selig, wer nach freier Her
zenswahl in diesen Grund sich heimlich siedeln konnte!“ — 

Und nachdem wir auch hier denn doch keine blei
bende Stätte haben können, darum brechen wir in Eile 
unser Zelt ab, bürden unsern im Gehen schwerer gewor
denen Leib und unsere im Schauen leichter gewordene 
Seele unserem erdichteten Kameele auf und reiten in 
Gedanken über Barka, Lúcska, Dernö und K. H. Váralja 
straks nach Rosenau zurück, wo die gewohnte Lagerstätte 
und ein kräftiger Imbiss unserer harrend, wir auch bald 
dem vielgestaltigen Morpheus in die Arme fallen, einge
denk des Reimes:

„Wenn zur Ruh’ das Glöcklein läutet, 
Niemand mehr am Rösslein reitet“ etc.

Und somit schliesse auch ich die etwas langgerathene 
Beschreibung des erdichteten Ausfluges, der aber in 
Wirklichkeit sich öfter wiederholte und bedeutend länger 
dauerte. Ein andermal in anderer Richtung Anderes!

In Bezug auf die hier mitgetheilten Beobaehtungs- 
daten habe ich noch Folgendes zu bemerken:

Die Fundorte der namentlich angeführten Käfer sind 
dieselben, welche im IV. Bande unserer Jahrbücher pag. 
6 ff. namhaft gemacht wurden. So ist auch die Anord
nung dieselbe geblieben, und es bezeichnet die vorstehen
de magere Zahl den Tag, die nachstehende fettere den 
Monat, in welchem das betreffende Insekt zuerst im Jahre 
beobachtet wurde.

Dass die ersten zwei Rubriken der Jahre 1867 —1868 
trotz der jetzt etwas zahlreicher vertretenen Spezies als
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im Jahrgang 1878 — doch sehr mangelhaft ausgefüllt 
sind, hat seinen bösen Grund darin, dass in den genann
ten Jahren ich noch mit den Schwierigkeiten des Anfan
ges in phytophänologischer Beziehung zu kämpfen hatte, 
und doch schon auch das Sammeln zoophänologischer 
Daten auf meine Tagesordnung setzte, ohne über eine hiezu 
erforderliche, wohlgeordnete Handsammlung verfügen zu 
können.

In dieser Zeitperiode ging mir mein lieber Freund 
Dr. Horváth Géza *) besonders hülfreich an die Hand, in
dem er nicht nur viele ihm zugemittelte Spezies theils 
selber bestimmte, theils deren authentische Bestimmung 
an zuverlässiger Quelle besorgte, sondern in der zweiten 
Hälfte des Monates März 1869 mich selbst durch persön
liche Gegenwart erfreute, bei welcher Gelegenheit er trotz 
des ungünstigen Wetters während seines kurzen hierorti- 
gen Aufenthaltes viele Insektenspezies acquirirte, deren 
Namen er mir nachträglich aus Gefälligkeit mittheilte 
und mir zugleich aus freien Stücken die Erlaubniss gab, 
selbige nach Belieben zu verwerthen oder selbst zu publi- 
ziren. Für alle diese Freundschaftsdienste sei ihm hier 
nochmals bester Dank gesagt!

Bei der Vergleichung dieser in Rosenau gesammel
ten Daten mit jenen in Igló verzeichneten machte es 
mir ein ganz besonderes Vergnügen zu erfahren, dass 
mehrere Spezies wie z. B. Rhynchites Hungarieus Fahr, 
Apalus bipunctatus Germ, Timarcha coriaria Laich, und 
andere nördlich vom Szoroskö nicht mehr zu finden sind, 
während andere, besonders mehrere aus der Familie der 
Longicornia den Pozsálló-Berg und seine beiderseitigen Fort
sätze nicht überschreiten, hier also die nördlichste Grenze 
ihres Verbreitungsgebietes erreichen.

Bezüglich der meteorologischen Daten habe ich die 
Bemerkung zu machen, dass hier in Rosenau die erste 
Beobachtungsstunde Morgens 6 Uhr war (in Igló 7 Uhr 
Morgens); — die übrigen Stunden waren dieselben wie 
jetzt, nämlich 2 Uhr Nachmittags und 9 Uhr Abends.

Besonders auffallend ist aber der Unterschied, wel
cher sich herausstellt, wenn man die Mitteltemperatur des 
Zeitraumes von 1850 bis 1860**) mit dem von 1866 bis

*) Seit 1879 Mitglied der k. ung. Akademie der Wissenschaften.
**) Hunfalvy János : Gömör és Kishont leírása. Budapest 1867, 

wo pag. LXII ff. eine interessante Zusammenstellung diesbezüglicher 
pjeteorologischer Baten von meinem Freunde Br. Anton Kiss gegeben ist.
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1870 vergleicht. Die diesbezüglichen Mittelwerthe sind 
folgende:

Zeitraum von 1850 bis 1860, von 1866 bis 1870 
Jahresmittel der Temperatur -f- 7-28° Cels. 8-53°Cels. 
Mitteltemperatur des Winters — 3T6° „ — 1T5° „

„ „ Frühlings +  715° „ +  9-07° „
„ „ Sommers -j- 17-26° „ -f-18T40 „
„ „ Herbstes -f- 7-83° „ — 8*18° „

Meinerseits bin ich geneigt, diese bedeutende Diffe
renz nicht sowohl einer Abnormität im Witterungsgange 
jener Zeitperioden zuzuschreiben, als vielmehr in dem 
Umstande zu suchen, dass das Thermometer (mir scheint 
es sogar: ein und dasselbe) in den bezeichueten Zeit
räumen zwar in derselben Stadt, aber in durchaus -ver
schiedener Lage in Verwendung war. Das Wohnhaus 
meines lieben Freundes Dr. Anton Kiss, der in der erst
genannten Zeitperiode die meteorologischen Beobachtungen 
mit vieler Sorgfalt führte, liegt beinahe am äussersten 
untern Ende der Grossen Csúcsoméi- Gasse, die eben hier 
sich bedeutend verengt und besonders durch eine lange 
hohe Mauer der bischöflichen Residenz auch beschränkt 
wird in Bezug auf Sonnenstrahlen - Einwirkung und 
freien ungehinderten Luftzug. Diese Gasse aber ist die 
direkte Fortsetzung des Thaies, in welchem die kälteren 
Luftmassen vom Pozsálló nach abwärts ziehen, welcher 
Zug hier auch noch durch den Umstand verstärkt wird, 
dass die Luft auf dem nahen, geräumigen Marktplatz 
durch direkte Einwirkung der Sonnenstrahlen bedeutend 
erwärmt, emporsteigt, und die am Boden verdünnte Luft 
selbstverständlich dem grössten Quantum nach aus der 
bezeichneten nächstgelegenen Gasse ersetzt werden muss. 
Dies nach meiner Ansicht die Ursache der bedeutend 
niedern Temperatur des Zeitraumes 1850—1860.

Diesem, das Thermometer bedeutend stark affiziren- 
den Einfluss ist das in der Grünenbaum-Gasse gelegene 
Dr. Marikovszky-sche Haus, in welchem ich von 1866 bis
1871 beobachtete, weit weniger unterworfen; denn sowohl 
die breite Gasse, als auch die ebenerdigen Gebäude und 
die an die Höfe unmittelbar angrenzenden Hausgärten 
beeinträchtigen weder die Einwirkung der Sonnenstrahlen 
noch hindern sie den allseitigen, freien Abfluss kälterer 
Luftmassen.

Ueber die Richtigkeit meiner Vermuthung könnten 
etliche wenige, mit zwei genau verglichenen Thermo
metern in den bezeichneten Räumlichkeiten gleichzeitig
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gemachte Beobachtungen den gewünschten Aufschluss ge
ben. Während meines Domizils in Rosenau war mir dieser 
Umstand gar nicht aufgefallen, ansonsten ich gelegentlich 
den Vergleich schon damals gemacht hätte; doch hoffe 
ich, dass vielleicht Freund Dr. Kiss oder Kollege Karl 
Polonyi als derzeitiger meteorologischer Beobachter sich 
der Mühe unterziehen werden, die fragliche Sache in’s 
Reine zu bringen und seiner Zeit mir das Resultat ihrer 
Bemühungen gefälligst mitzutheilen, was ich mit herzli
chem Dank entgegennehmen werde.

Zum Schluss muss ich noch erwähnen, dass die 
Jahreszahlen der phänologischen Beobachtungen mit denen 
der meteorologischen nicht in vollem Einklang stehen. Die 
Ursache davon liegt in meiner Uebersiedelung von Rosenau 
nach Iglb, welche am letzten August 1871 geschah, der 
zufolge auch die meteorologischen Daten für dieses Jahr 
unvollendet blieben, während ich die phänologischen als 
beinahe geschlossen annehme. — Um nun in der Zahl der 
Rubriken Auffälligkeit zu vermeiden, griff ich mit den 
meteorologischen Daten um ein Jahr nach vorwärts, da 
die des Jahres 1866 mir eben auch zu Gebote standen.

Iglo im Jänner 1879.



II.

B. II. Coleoptera,
észlelte Geyer G. Gyula Rozsnyón (Oömör-megye) és környékén a kö

vetkező években :
beobachtet durch Julius G. Geyer zu Rosenau und dessen Umgebung 

in den Jahren:

ev
Jahr 1867 1868 1869 1870 1871

Acanthoderes varins Fbr. — 29.5 95 19.5 23.6
Adimonia Capreae L. — 3.5 — 17.5 17.5

„ rustica Schall. — — 22.6 — 12.7
„ Tanaceti L. .— — 8.6 21.6 —

Aegosoma scabricorne Scp. 2.7 — — — —
Agabus bipustulatus L. — — — 19.3 —

„ chalconotus Pz. — — — — 26.3
„ nitidus Fbr. rar. font. — — — _ 8.6

Agapanthia augusticollis Gyll. — 26.5 — — —
„ Cardui L. — — 17.5 24.5 —
„ violacea Oliv. — — 245 _ _

Agelastica Alni L. — 22.3 23.3 10.4 —

Agrilus angustulus lll. — 3.6 — 26.5 —
„ biguttatus Fbr. ■ — 1.6 — 5.6 —
„ caeruleus Rossi 1 — 3.6 — _ 2.6
„ sinuatus Oliv. — — — 4.6 _
„ viridis L. __ 3.6 _ _

Agriotes lineatus L. — — 28.4 22.3 _
„ obscurus L. — — — 20.4 _
„ pilosus Pz. — — 3.6 — 14.6
„ sputator L., gramini Rdt. — — 24.3 8.5 —

Alophus triguttatus Fbr. — — 23.3 8.4 —
Amara apricaria Fbr. — 18.3 — — 11.3

„ aulica Pz. — 12.4 — 22.4 —
„ communis Pz. — 22.3 14.4 8.5 20.5
„ consularis Dft. — — — 11.3
„ curta Dej. — 22.4 12.4 8.5 —

1
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év
Jahr 1867 1868 1869 1870 1871

Amara familiáris Dft. — 19.4 — 25.3 —
„ nobilis Dft. — — 1.4 — —
„ patricia „ — 4.4 — 9.3 —
„ similata Gyll. — — 21.3 25.3 —
v tibialis Payk. — — 24.3 25.3 —'
„ triviális Gyll. — — 24.3 2.3 —

Ammoecius brevis Er. — — 12.4 — —
Ampedus ephippium Ol. — — 19.5 24.5 —

„ lythropterus Germ. — — 24.4 29.4 10.7
„ pomorum Hrbst — — 24.4 29.4 26.4
„ praeustus Fbr. — — — 30.5 20.5

Amphichroum canaliculatum Er. — — — 8.5 —
Anchomenus albipes Fbr. 26.2 — 26.2 8.5 —

„ angusticollis Fbr. — 22.3 27.2 2.3 —
„ antennarius Dft. — — 12.4 18.5 —
„ impressus Pz. — — — 13.4 —
„ oblongus Fbr. — — 23.3 — —
„ prasinus Thnb. — 18.3 26,2 2.3 5.3
„ sexpunctatus L. — 5.4 12.4 2.3 —

Anisodact.ylus binotatus Fbr. — 21.3 27.2 85 26.4
„ nemorivagus Dft. — 27.2 8.5 — —

Anisoplia crucifera Hbst — — 2 1 . 6 — —
„ lata Er. — — 2 1 . 6 — —

Anobium pertinax L. — — 28.4 —
16.6„ tesselatum Fbr. — — — —

Anthaxia candens Pz. — — — 6 . 6 —
„ nitida Rossi — — — 6 . 6 —
„ nitidula L. — 31.5 26.5 18 6 —
„ Salicis Fbr. — — 15.5 — —

Anthocomus fasciatus L. — —
10.4

— 4.6
Anthonomus cinctus Rdt. — — — —
Anthrenus Scrophulariae L. — — 25.5 — 26.5
Anthribus albinus L. — — — 9.5 —
Apalus bipunctatus Germ. —

155
— 29.4 —

Apate capucina L. — 15.5 7.5 —
Apliodius erraticus L. — 26.4 2 1  3 20.4 —

„ fimetarius L. — 14.3 23.3 2.3 6.3
„ fossor L. — 17.5 155 8.4 30.5
„ granarius L. — 22.3 .— 23 19.4

liaemorrhoidalis L. — 20.5 — 4.3 —
„ inquinatus Fbr. — — — 25.31 —



COLEOPTERA—ROSNAYIA. It

ev
Jahr 1867 1868 1869 1870 1871

Aphodius luridus Payk. var. ni- 
gripes 19.4 2.5 20.4

„ merdarius Fbr. — — — 20 4 —
„ prodromus Brahm 24.3 18.3 20.2 28.2 6.3
„ punctato-sulcatus Srm. — — — 20.4 —

Apion Astragali Payk. — — 3.9 — 8.6
„ civicum Germ. — — 24.3 — —
„ miniatum Germ. — — — 2.3 —
„ Onopordi Kirb. — — — 19.3 —

Apoderus Coryli L. — — 26.4 8.5 —
Aromia moschata L. — 11.6 — 21.6 —
Asclera coerulea L. — 30.5 18.4 22.4 18.4
Astinomus aedilis L. — — — 6.7 14.6
Astrapaeus Ulmi Rossi — — — 25.5 —

Atlious analis Mals. — — 22.6 — —
„ haemorrhoidalis Fbr. — — 26.4 29.5 14.6

Attagenus pellio L. — — — — 8.3
Badister bipustulatus Fbr. — 9.4 — — 11.3
Balaninus nucum L. — 11.6 25.4 18.5 —
Baris nitens Fbr. — — 15.5 — —i

„ Artemisiae Ilbst. — — — 22.6 —
Bembidium articulatum Pz, — . — 23.3 — —

,, assimile Gyll. — — 23.3 — —
„ gilvipes Strm. — 19.4 — — —
„ lampros Hrbst. — 1.4 — 2.3 22.3
„ lunatum Dft. — — — 6.5 —
„ nitidulum Marsh. — — — — 22.4
„ Andr. var ustulatumOI. — 22.3 17.3 10.4 —
„ velox L. — 21.3 — — —

Blaps fatidica Strm. — — — 26.4 —
„ mortisaga L. — — — 19.3 9.3

Berosus aericeps Cart. — — —' 22.3 —

„ luridus L. — — — 19.4 —
Blechrus maurus Strm. — — 23.3 2.3 —
Bostrychus typographus L. — — — 2.6 —
Brachinus crepitans L. — 18.3 2.5 12.3 10.3

„ explodens Dft. — — 26.2 19.3 22.4
Broscas cephalotes L. — 10.5 25.4 27.4 —
Byrrhus dorsalis Fbr. — — 28.6 29.4 26.5

„ pilula L. — 22.4 24.4 19.3 23.3
Calathus melanocephalus L. — — 23.3 5.4 30.5

\Callidium Alni L. — — 15.5 — —
2



18 COLEOPTERA—ROSNAVXA.

év
Jahr 1867 1868 1869 187C 1871

Callidium rufipes Fbr. — — — 25.5 -  -
„ sanguineum L. — 16.4 11.4 2.4 —

„ variabile L. — 30.5 23.5 24.6 —
„ violaceum L. — 15.5 12.5 19.5 5.6

Callistus lunatus Fbr. 20.4 14 3 — 2 3 262
Calosoma inquisitor L. 18.5 17.5 9.5 11.5 7.3

„ sycophanta L. 6.6 20.5 1.5 1.5 —
Camptorrhinus statua Ros. — — — 20.5 —
Campylus linearis L. — ? — — —

Cantharis assimilis Payk. — ■— — 18.5 —

„ clypeata III. — — 2.5 — —

„ fusca L. — 30.4 25.4 9.5 9.5
„ humeralis Rdt. — 9 — — —
„ livida L. — — 28.5 — —
„ obscura L. — — 24 5 31.5 14 5
„ opaca Múls. — — 2.5 — 20 5
„ violacea Payk. — 11 6 — — --

Carabus auronitens Fbr. 29.4 — 15.5 — 29.4
„ cancellatus III. — — — 8.5 —
„ convexus Fbr. — 8.4 12.4 31.3 19.4
„ qranulatus L. — 19.4 24.4 26.4 —
„ hortensis L. — 19.4 — 10.4 —
„ intricatus L. — 8.4 27.2 16.3 8.3
n Linnéi Pz. — 11.6 24.4 24 29 4
„ montivagus Palliard — — — — 14.5
„ nemoralis Müll. — — 10.5 — —
„ nodulosus Creutz. — — 25.5 — —
„ obsoletus Strm. et var — 24.4 — ■ 4.5 —
„ Preyssleri var. Sch. Pz — 11.6 27.2 — 243
„ scabriusculus 01. — — 9.5 2.4 —
„ sylvestris Fbr. — — — — 14.5
„ Ulrich ii Germ. — 8.4 2.4 17 4 10.3
,, violaceus L. — 19.4 — 31.3 19.4 '

Cardiophorus thoracicus Fbr. — — 10.5 23 4 23.3 !
Cassida atrata Fbr. — — — 9 5 — I

„ equestris Fbr. — 23.3 16.3 —
„ lucida Sujfr. — — — 16.6
,, lineola Creutz. ? — 17.5 — —
,, nebulosa L. — ?2.5 8.5 —
„ nobilis L. 10.5 S?3.3 6 3 0.3
„ sanguinolenta Midi. — • f?4.3 — —

Q-tonia affinis Andsch -  1 — 6.6 f 8.6 ~  1
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ev
Jahr

Cetonia awata L.
„ fastuosa Fbr.
„ marmorata Fbr.
„ metallica Fbr.

Ceutorrhynchus marginatus Payk 
„ troglodytes Fbr.
„ quadridens Pz.

Chilocorus bipustulatus L.
Chlaenius tibialis Dej.

„ velutinus Dftsch.
„ vestitus Payk.

Choleva cisteloides Fröl.
Chrysobothrys affinis Fbr,
Chrysomela analis L. ?

„ cerealis L. ?
„ fastuosa L.
„ fimbrialis Kiist.
n Göttingensis L.
„ hemisphaerica Dft.
„ haemoptera L.
„ lamina Fbr.
„ marginális Dft.
„ Megerlei Fbr,
„ Menthastri Sujfr.
,, polita L.
„ sanguinolenta L.
„ speciosa Pz.
5, staphylea L.

Cicindela campestris L.
„ hybrída L.
„ sylvicola Curt.

Clonus Scrophulariae L.
Cistela ceramboides L.
Cleonus alternans Oliv.

„ marmoratus Fbr. 
r ophthalmicus Rossi 
„ sulcirostris L.

Cleopus graminis Gyll.
Clerus formicarius L.
Clivina fossor L.
Clytra laeviuscula Rtzb.

„ quadrinotata L.

1867 1868 1869 18701871

27.4 22.3 12.4 — 27.3
— 30.5 7.6 — 15.5
— —

8.9
24.3

25.5 9.7

____ ____ ____  ____

— — — 25.3 —
Ой к.

г ____ 23.3
—

— — 25.4 16.3 6.4
— — 9.5 —  —
— 26.4 — 9.5 -
— — — 23.3 —
2.6 28.5 22.5 30.5 —
— — — 19 3 —
— 16.5 — 29.4 30.5
— 6.4 24.5 4.5 9.6
— 26.4 — —  —

— — 21.6 21.4 29.4
— — 24.4 —  20.5
— — — 13.4 —
— — — 17.4 —
— — 12.4 22.3 —
— 16.4 2.5 — —
— — 12.7 8.5 14.5
— — 12.4 10.4 —
— 1.6 12.4 16.3 17.4
■— — 14.4 —  29.4
— — 12.4 21.3 11.3

20.4 6 4 1 2 4 17.4 29.4
— 3.5 15.4 22.4 —
— — 12.4 8.5 —
— — — 5.5
— — — - 14.6

23.4 5.4 21.4 19.3 —
— 24.4 12.5 25.3 22 .4 '
— 2.5 — 10.4 —
— 20.4 — 22.3 13.6
— — 12.5 —  —

— 24.5 — 16.4 18.4
— — 25.4 —  —

— 8.6 — 15.5 31.5
— 112.5 —

2*
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év
Jahr 1867 1868 1869 1870 1871

Clytus arcuatus L. 23.5 13.5 15.5 6.5 20.7
„ detritus L. 28.6 28.5 11.6 — —
„ liciatus L. =  rust. L. — — 21.6 8.6 —
„ mysticus L. — — 22.5 6.5 26.5
„ plebejus Fbr. — 30.5 — 3.6 —
„ semipunctatus Fbr, — 15.6 26.6 28.5 14.8
„ Verbasci L. — — 9.5 — —

Coccinella dispar III, — 22.3 — 25.3 12.3
,, impustulata L. var. 18 — — — 30.4 —

„ 14 pustulata L. 23.10 — 24.3 — 19.5
„ 5 pustulata L. — — — 16.3 12.3
n 7 punctata L, 22.3 14.3 20.2 2.3 26.2
v variábilis III. — — 7.7 26.3 —

Coeliodes didymus Fbr. — — 7.7 31.5 —
„ fuliginosus Marsh. — — — 8.6 —

Colaphus Sophiae Schall. — — 22.5 — —
Copris lunaris L. — 6.5 2.5 4.5 20.5
Coraebus elatus Fbr. — — — ,4.7 -—
Corymbites aeruginosus Fbr. — — 24.4 —

„ aulicus Pz. — 10.5 24-4 17.5 29.4
„ castaneus L. — — 21.4 — —
„ haematodes Fbr. — 22.4 21.4 22.4 26.4
„ montivagus Rosh. — — — — 14.5
„ pectinicornis L. — — — 18.5 —
„ tesselatus Fbr. — 3.5 — 18.5 14.5

Corynetes ruficornis Strm. — — 27.5 29.4 24.5
Cratonychus niger Fbr. — — 21.4 6.6 —
Crioceris brunnea Fbr. ' — 16.5 24.4 20.5 14.7

„ 12 punctata L. — 3.5 — — —
„ merdigera L. — — — 23.4 16.5

Criomorphus luridus L. — — 20.5 — —
Crypticus glaber Fbr. — — 22.5 25.5 —
Cryptocephalus aureolus Sujfr. — 30.5 — — —

„ bipunctatus L. — — — 26.5 —
„ „ var. lin. Fr. — — — 4.6 —
„ Coryli L. — — — — 8.6
„ flavipes Fbr. — — 22.5 25.5 —
„ Hypochaeridis L. — 30.5 — — —
„ Moraei L. — — 22.6 — —

„ 4 guttatus Germ — — — 26.5 —
„ sericeus L. — 1.6 21.5 24.5 —

„ variábilis Schneid. — — — 9.5 —
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ev
Jahr

Cryptocephalus violaceus Laich. 
Cryptohypnus pulchellus L. 
Cryptorhynchus Lapathi L. 
Cychramus luteus Fhr.
Cymindis cingulata Fhr. 
Cytillus varius Fhr.
Dasytes coeruleus Deg. 
Dermestes laniarius III.

„ lardarius L.
„ murinus L.

Diacanthus aeneus L.
„ latus Fhr.

Diachromus Germanus L. 
Diaperis holeti L.
Dicerca Berolinensis Hhst. 
Donacia hrevicornis Sujfr.

„ dentipes Fhr.
„ discolor Pz.
,, Sagittariae Fhr.

Dorcadion molitor Fhr.
„ morio Fhr.
„ rufipes Fhr.

Dorcus parallelopipedus L. 
Dryptaemarginata Fhr.
Dytiscus marginalis L. 
Elaphrus aureus. Müll.

„ cupreus Duftsch.
„ uliginosus Fhr.
„ Ulrichii Pdt.

Endomychus coccineus L.
Engis sanguinicollis Fhr. 
Entomoscelis Adonidis Pall. 
Epicometis hirtella L. 
Epilachna glohosa Scheid. 
Eumolpus ohscurus L.

„ Vitis Fhr.
Exocentrus halteatus L. 
Exochomus quadripustulatus L. 
Feronia angustata Dft.

„ carinata Dftsch.
„ crenata Dej.

I „ inaegualis. Marsh.

L 867 1868 1869 1870 1871

— — 22.5 29.5 14.6
— — 23.3 — —

— — 3.6 14.5 —

— — 24.5 6.6 —

— 23.4 — — 30.5
— — — 22.3 —

— — — 17.5 14.5
— — — 7.3 22.4
— — — — 20.3
— 4.4 8.5 — —

— — 12.4 22.4 —

— — 19.5 — —

— 18.3 — — —

— — 26.5 — —

— 21.5 — 30.5 —

— — — 9.5 —

— — — 14.5 —

— 28 5 19.5 8.5 —

20.4 __ 20.4 22.4 22.4
— 3.5 25.4 21.4 1.4
— 22.4 18.4 21.4 22.4
— — 35 23.3 5.4
— — — 23.3 —

— 23.3 6.5 16.3 19.4
— 19.4 25.4 24.4 —

— 19.4 — — —

— 5.5 — — —

— 19.4 — — —

11.6 — — 29.4 —

— — — 20.4 —

— — 22.5 22.5 30.5
20.4 14.3 8.4 2.3 29.4

— — 23.3 23.3 —

— — 17.5 — —

— — — 24.5 —

— — — — 18.6
— 19.4 — — —

— 18.3 12.4 16.3 —

— 6.4 23.3 29.4 —

— 21.3 23.3 2.3 11.3
— 19.4 — 29.4 11.3
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év
Jahr 1867 1868 1869 1870 1871

Feronia mélanaria III. =  vulg. L. — 18.3 23 3 29.4
„ melas Creutz. — 1.4 18 4 — 29.4
„ metallica Fbr. — 22.4 12.4 2.4 29.4
n minor Gyllh. — 9.4 — 5.4 —
„ nigra Schall. — — 24.4 21.3 29.4
„ nigrita Fbr. — 4.4 — 20.4 —
„ oblongopunctata F. — 22.3 12.4 19.3 11.3
„ ovális Dft.
„ Schüppelii Palliardi var.

— 24.4 — 29.4 —

Rendtsch. Germ. — 24.4 24.4 — —
„ strenua Pz. — 19.4 23.3 — —
,, striola Fbr. — 22.4 — 8.5 —
„ terricola Fbr. — 12.4 12.4 20.4 29.4

Galeruca lineola Fbr. — — 23.3 — —

1 Gastrophysa Polygoni L. — 12.4 — 26.3 11.3
Geotrypes mutator Marsh. —. — — 19.3 53

,, putridarius Er? — 10.5 — 12.6 —
,, stercorarius L. 27.3 20.3 — 28.3
„ sylvaticus Pz. — 20.3 21.3 — —
„ vernalis L. — — 12.4 — 30.5

I Gnorimus nobilis L. 8.6 21.5 19.5 24.5 14.6
Gonioctena pallida L. — io.5 .— — —

,, Triandrae Suffr. — — — 8.6 —
,, viminalis L. — -  - 9.5 27.4 14.5

Grammoptera laevis Fbr. tabac. — — 24.5 25.5 —
v livida Fbr. — 7.6 27.5 — —
,, lurida labr. ? — — — — 18.7
,, maculicornis Deg. — 30.5 19.5 3.6 24.6
„ ruficornis Fbr. — — — — 3.6
„ rufipes Fbr. — 30.5 27.5 6.6 —
,, sexyuttata Fbr. — — — 29.5 —

Gymnetron Campanulae L. — — — 14.5 —
Gymnopleurus mopsus Pali. — — — 6.6 20.5
Gynandrophthalma affinis Hellw. -- 14 — 10.5 —

„ aurita Lin. — 24.5 22.5 29.5 —
„ cyanea F. — — — 29.5 14.6

j Gyrinus mergus. Ahr. — — 25.5
16.3

18.7
Haltica oleracea L. 2.11 6.4 20.2 26.2

, vitula Rdt. — — 23.3 — —
Halyzia conglobata L. — — — 3.4 —

,, ocellata L. — — — 22.4 —
) ,, 14 guttata L. — — 24.4 9.4 28.4
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Jahr 1867 1868 1869 1870 1871

Halyzia 16 guttata L. — — 24.4 — —
,, 18 guttata L.? — 24 4 — — —
„ 22 'punctata L. — — 25 4 22.4 —

Hammaticheros cerdo Fbr. 11.5 154 10.5 25.5
,, heros Scop. IS.5 12.5 8.5 19.5 15.6

Harpalus ae.ne.us Fbr. — 18.4 12.4 24 10.4
„ anxius Dft. — 6.4 — — —

confusus Dej. j  — 1.4 — — —
„ cordatus Dft. — 18.4 — — —
„ distinguendus Dft. — 18.4 — 2.4 —
,, griseus Pz. 1 — 214 3.7 — 12 4
„ honestus Dft. — 22 4 28.4 — —
„ latus L. ' — 194 28.4 — 29 4
„ laevicollis Dft. — — — 8.5

Q K
29.4

„ cpiadripunct&tus — 
„ rubripes Dft. — _ 12.4

o.O
10.4 _

,, ruficornis Fbr. — 214 6.5 31.4 —
„ semiviolaceus Dej. — 1.4 — 20.4 —
„ serripes Quens. — 18.4 — — —
,, tardus Pz. — — — 23.3 30.5

Helophorus planus Glrm. — — — 26.4 —
lielops caraboides Pz. — 1.4 2  6 9.4 —

„ lanipes Fbr. — 22 4 1.4 29.4 194
„ quisquilus Fbr. - — — — 12.4 —

Hippodamia 13 punctata L. — 1 4 — — —
Ulster bimaculatus L. — — 25.4 — —

„ cadaverinus Hoffm. — — 22.7 — —
„ carbonarius III. — — 15 5 — —
., cervinus Germ — — — 13.4 —
„ distinctus Erichs — 18.4 — — —
„ inaequalis Oliv — — — 6 . 6 —
„ purpurascens Hrb. — — 23.4 — >—
„ quadrinotatus — 4.4 2.5 — 7.4
„ sinuatus III. — 4.4 — 194 —
n stercorarius Hoffm. — — 12 4 26 4 —
„ unicolor L. — 1 1 . 6 15.5 27.4 —

llqdaticus Hübneri Fbr ? — — — 19.4 —
Ilydrobius fuscipes L. — — 24.4 25.4 —

„ oblonqus Hbst. — — 12.4 — —
Hydrophilus piceus L. — — 9 5 — -—
Hydroporus planus — — 25.4 —
Hylobius Abietis L. — 8 . 6 20 5 18.5 —



u  _ ______  c ö l e o r t e r a - r o s n a v ia .

0 V
Jahr 1867 1868 1863 187C 1871

Hylecoetus dermestoides L. — 3.5 25 4 8.5
Hylotrypes bajulus L. 16.6 14.6 16.6 —
Hypera puvctata — — — 18.5 —
Hyperaspis Reppensis Hbst — — 21.4 — —
Hypophloeus castaneus Fbr. — — — 29.4 —
Labidostomis longimana L. — — 14.6 29.5 —
Laccobius minutus Heer — — 22.5 — —
Laccopliilus interruptus Pz. — — — 19.4 —
Lachnaea longipes Fbr. — 2 . 6 1 . 6 — —
Lacon marinus L. — 3.5 25.4 17.4 9.5
Lamia textor L. 26.4 1.4 25.4 10.5 1 0 . 6

Lampyris noctiluca L. 21.6 15.6 14.6 23.6 2.7
Larinus obtusus Gyll. — — — 9.6 —
Lathrobium elongatum. L. — — 24.3 — —
Lebia cldorocephala Hoffm. — — 22.5 — 22 4

„ cyanocephala L. — 21.3 12.4 19.3 —
Leptura cincta Fbr. — — — 13.6 18.7

„ rubro-testacea Ul. — — — 4.7 —
„ sanguinolenta L. — 1.7 — — —
„ scutellata Fbr. — — 30.6 2 0  6 18.7

Lepyrus colon Fbr. — 2.4 23 3 2.3 —

Lethrus cephalotes Fbr. — 12.4 —. —; —
Licinus Hoffmannseggii Pz. — — 24.4 — —

„ depressus PayJc. — — — 6.4 -—
Limonius Bructeri Pz. — — — 21.3 —

,, cijlindricus Payk — — 9.5 — 20 5
Lina aenea L. — — — — 30.5

„ cuprea Fbr. — 19.4 25.4 27.4 —
„ Populi L. — 1.4 25.4 8.5 1.5
„ Tremulae Fbr. — 3.5 — — 20 5
,, vigintipunctata L. — — 18.4 18.4 —

Liophloeus Herbstii Gyllh. — — — 31 5 —
„ lentus Germ. — 17.5 — — 1.5
v nubilus Fbr. — 19.4 — 21.4 —

Liopus nebulosus L. — 3.6 12.5 29.5 —
Lixus angustatus Fbr. — — — 1 0 . 6 -

„ Ascanii L. — — 22.4 _
„ ßliformis Fbr. — 22.5 22.4

o K.
—

,, pollinosus Germ ? — 
„ turbatus Gyll. — __ 31.5 —

Longitarsus Anchusae Pk. — 24.3 — —
,, pusillus Gyllh. — - 243 — —

©
x 

©
i
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év
Jahr 1867 1868 1869 1870 1871

Lucanus cervus L. 12.5 21.5 10 5 12.5 145
Luperus ßavipes L. — 15.5 — —
Lycoperdina succincta L, — —. — 29.4 —
Lygistopterus sanguineus L. — — 26.5 5.7 15.7
Lytta vesicatoria L. — 29.5 2 1  5 30.5 8  6
Malachius aeneus L. — — — 18.5 3 6

v hipustulatus L. — 2.5 17.5 25.4 19.4
Megatom a undata L. — — — 22 5 —
Melandria canaliculata Fhr. — — 17.5 — 18.7

,, caraboides L. — — 11.5 25.5 —
Melanophila appendiculata Fbr. — — — 30.5 .—
Meloe Proscarabaeus L. 24.3 1.4 4 4 11.4 14.4

„ rugosus. Marsh — 22.3 — — —
„ variegatus Donov. — 22.4 284 .. — 17.5
„ violaceus Marsh. — 5.4 14.4 19.3 20.4

Melolontha vulgaris L. 27 4 24.4 11.4 20 4 28.3
Mesosa nebulosa Fbr. — 10.5 27 4 28 4 27.5
Metabletus obscuroguttatus Dft. — — 23.3 — —
Micráspis var. 12 punctata L. — — — 6.4 —
Minyops variolosa ibr. — — — — 17.5
Molytes carinaerostris Gryll. — — 25.4 8.5 —

,, glabratus Fbr. — 19.4 — — —
Monochamus sartor Fbr. 285 2 0 . 6 — — _
Moryclius nitens Pz. — — 22.3 —

Mylabris Hueslini Pz. — 9.7 — — —

Myrmedonia canaliculata F. — — 23.3 29.3 —
Necrophorus fossor Er. — — — 5.7 —

„ humator Goeze 12.5 — — — —

,, mortuorum Fbr. 1 0 . 8 — — _ _
,. vespillo L. 

Nitidula bipustulata L. ?
4.5 13.4 — 5.4 20.4
— 18.4 — 8.5 —

Noterus sparsus Marsh. — — — 19.3 —
Notiophilus palustris Dft. — 12.4 - 163 —

„ var. semipunctatus Fbr — 22.4 — — -—
Oberea linearis L. — — — 24.5 __

,, oculata L. — 16.6 27.5 5.7 15.7
Ocypus brunnipes Fbr. — 1.4 — 26 5 —

,, picipennis Fbr. — 4.4 — — 5.3
„ similis Fbr. — 6.4 23.3 16.3 22.4

Odontaeus mobilicornis Fbr. — __ 11.5 __
Oedemera marginata Fbr, — — — 26.5 —
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ev
Jahr 1867 1868 1869 1870 1871

Oedemera Podagrariae L. — 8 . 0 — 13.6 —
Olibrus bicolor Fbr. — — — 19.3 —
Omalus horridus ? ? —' — — 4.5 —
OmopMus lepturoides Brull. — — 155 22.5 8 . 6

Omophron limbatus Fbr. — — — 20.5 —
Oniticellus flavipes Lbr. — — 28.4 16.3 —
Onthophagus Austriacus Pz. — 2.5 28.4 20.4 2 0 . 5

„ camelus Fbr. — 22.4 — 20.4 -—
„ caenobita Hbst — — — 6.5 —
v fracticornis Prey si. — 21.3 — 19.3 20.3
,, Lemur Fbr. — 26.5 — — —
„ nutans Fbr. — 24.4 25 — 20.5
., ovatus L. — — 25.4 20.4 —

Schreberi Lin. — — 2,5 6.4 —
• ,, Taurus L. 19.4 — — 6 . 6 —

Opatrum sabulosum L. — 21.3 24.3 1.3 5.3
Opilus mollis L. — — — 12.5 —
Orchestes Populi Fbr. — — 33 — —
Orsodacna Cerasi Fbr. — — — — 18.7
Oryctes nasicornis L." 28.4 25.4 1.4 16.5 3.7
Osmoderma eremita Scop. — 16.6 14.6 19.6 18.7
Otiorrhynchus Austriacus Fbr. — — — 27.4 —

„ coarctatus Stierl v. min — — — 4.5 —
v qeniculatus Germ. — — — 233 8.5
„ inflatus Gyll. var. sal. — — — 23.3 —
n irritans Hrbst. — 22.3 — 27.4 14.6
„ laevigatus F. — — ' 24.3 14.3 —
,, Ligustici Lin. — 1.4 24.3 11.4 21.4
„ nig er Fbr. — — 6.5 — —
,, orbicularis Hrbst. — — — 21.4 —
„ ovatus L. — — 27.5 22.3 —

raucus Fbr. — — — — 8.5
Otius fulvipennis Fbr. — — 24.3 — —
Oxythyraea stictita L. — — 16.6 — —
Pachyta clathrata Fbr. — — — 18.5 —

„ collafis L. — 2 . 6 22.5 —
„ octomaculata Fbr. — — 29.5 —

„ sexmaculata L. — 21.5 29.5 18.6
„ virginea L. — — ■— 18.7

Paederus littoralis Grav. '— 18.3 2 0 . 2 1.3 5.3
,, longipennis Er. — — 10.4 —

-1
 <

5 
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6 v
Jahr 1867 1868 1869 1870 1871

Paederus ruficollis Fbr. — — — 6.5 —
Panagaeus crux major L. — — 23.3 10.4 —

„ quadripustulatus St. — — 23.3 — —
Patrobus excavatus Payk. — 1 1 . 6 24.4 — —
Pelor blaptoides Creutz. — 2 1 . 6 5.5 24.4 —
Phaedon carniolicus Germ. — — — 8.5 —
PMlonthus decorus Grav. — 22.3 24.4 — —

„ ebeninus Grav. — — 24.3 — —
„ fulvipes Fbr. — — 23.3 — —
y laminatus Creutz. — — 24.3 — —
„ pullus Nor dm. — — 18.3 — —
„ splendens Fbr. — — — 29.4 —
„ vernalis Grav. — — 23.3 — —

Phratora Vitellinae L. — 19.4 24.4 10.4 —
„ vulgatissima L. — — — — 17.7

Phyllobius alneti Fbr. — — 12.5 — —
„ argentatus L. — — 1 0 . 6 — 20.5
„ Pyri L. — — 12.5 — —

Phyllopertha horticola L. — 29.5 24.5 29.5 7.6
Phytoecia affinis Harrer — — — 19.6 —

,, ephippium Fbr. — — — 6 . 6 —
,, molybdaena Halm. — — 11.5 — —
y Solidaginis Bach. — — — 9.6 —
„ virescens Fbr — — — — 26.5

Phytonomus punctatus Fbr. — — 15.6 2 . 6 —
Plagiodera Armoraciae Fbr. — 9.4 — — —
Platycerus caraboides L. — 10.5 28.4 7.5 17.5
Platyderus rufus Dft. — — — 29.4 —
Platyscelis gages Fisch. — 10.5 15.5 8.5 30.5
Platysoma depressum Fbr. — — — 29.4 —
Plectroscelis aridella Plc. — — 24.3 — —
Poecilonota conspersa Gyll. — — — 20.5 —
Poecilus cupreus L. — 22.3 23.3 2.3 8.3

,, dimidiatus Oliv. — — — 26.3 —
„ lepidus Fbr. — 1.4 — 19.3 24.3
v punctulatus Fbr. — 2.5 21.4 — —

Pogonocherus hispidus Schrank — — — 25.5 —
v pilosus Fbr. (idem) — — — 28.6 —

Polydrosus micans Fbr. — 24.4 24.4 8.5 29.4
„ undatus Fbr, — — 25-4 — —

Polyphylla fullo L. — — 3.7 19.7 —
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év
Jahr 1867 1868 1869 1870 1871

Prasocuris aucta Fbr. — — — 25.3 —

Prignus coriarius L. — 14.6 2 2 . 6 — —
Procrustes coriarius L. — — 5.5 — —
Psoa Viennensis übst. — - W — 29.5 —
Psylliodes attenuata Ent. Hft. — — 24.3 — — ■
Ptinus fu r  L. — — — 1.4 14.3

v 6 punctatus Pz, — — — 22.5 —
Ptilinus pectinicornis L. — — 22.7 — —
Ptosima 9 maculata Fbr. — — 31.5 1 2 . 6 —

Pyrochroa coccinea L. — 24.5 14.5 23.5 2 . 6

Rhagium inquisitor L. — — 7.5 9.5 23.5
„ mordax Feg. 21.5 19.5 7.5 17.5 7.6

Rhagonycha denticollis Schum. — — — 17.7 —

„ melanura Ol. — 9.7 8.7 13.7 —

„ terminális Redt. — — — — 1.7
Rhizotrogus aequinoctialis Hbst. — 15.4 — 17.4 22.4

„ assimilis Hbst. 1 1 . 6 — 2 . 6 — —
,, solstitialis L. 

Rhopalopus clavipes Gyll.
— 18.6 5.7 14.6 2 0 . 6

— 26.4 195 22.5 —
Rhynchites auratus Scop. ? — — 12.4 — —

v Bacchus L. — — 27.5 16.5 294
„ Betulae L. — — 28.4 — —
„ betuleti Fbr. — — 1 0 . 6 8.5 —
„ conicus III. — — 19.5 — —
„ Germanicus Hbst. — — — 7.5 —
,, Hungaricus Fbr. — — — 29 5 —
,, pauxillus Germ. — — — — 3.5
,, planirostris Fbr. — — — 8.5 —
,, Populi L. — — 5.6 24.5 21.5
,, sericeus Hbst. — 3.6 — — —

Saperda carcharias L. 4.8 18.7 — 26.6 —
,, populnea L. — 17.5 16.5 20.5 —
v scalaris L. — — 13.5 23.5 25 6

Sarrotrium clavicorne L. — — — 5.4 —
Sciaphilus micans ? (Polydrosus) — — — 1 1 . 6 1
Scymnus pygmaeus Four. — — 23.3 — —
Serica holosericea Scop. — 21.3 18.4 25.3 —
Sericosomus brunneus L. — — — 17.5 —
Silpha atrata Fbr. — 21.3 23.3 8.5 —

„ carinata III. — 21.3 23.3 16.3 11.3
„ obscura Fbr. 24.3 9.4 — 2.3 30.5
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év
Jahr

Silpha quadripunctata L. 
v rugósa L.
„ thoracica L.

Sinodendron cylindricum L.
Sitones discoideus Gyll. var.

„ humeralis Steph.
Soronia grisea L.
Sphaeridium hipustulatum Fhr. 

,, scarabaeoides L.
Sphenophorus abbreviatus Fbr.
Sphenoptera antiqua III.
Sphodrus leucophathalmus I .
Staphílinus caesareus Cederh.

„ hirtus L.
,, maxillosus L .
,, pubescens Degeer.

Stenvs bimaculatus Gyll.
Stenopterus rufus L.
Stomys pumicatus Fz.
Strangalia annularis Fbr. 

v armata Hbst.
atra Fbr. 

v attenuata L.
,, bifasciata Müll.
,, melanura L.
„ nigra L.
„ pubescens Fbr.
„ quadrifasciata L.
,, rév estit a L.
,, septempunctata Fbr.

Synaptus filiformis Fbr.
Synoxylon muricatum Fljr.
Tachyporus brunneus Fbr.

„ chrysomelinus L.
,, Hypnorum Fbr.

Tenebrio molitor L.
Tetrops praeusta L.
Tillus unifasciatus F.
Timarcha coriaria Laich.

„ metallica Laich.
Toxotus Cursor L.

meridianus L.

1867 1868 1869 1870 1871

— — 9.5 26.3 —

— 18.3 — — 23.3
— 9.4

i i  f i

25.4 — 18.7

—

1  1 . 0

6.4 _ 9.3 22.3
— — — — 22.3
— — — 29.4 —
T — — 4.9 — —

— 24.4 2.5 — 20.5
— 18.4 22.4 —

— — — 9.5 22.4
— — — 6 . 6 —

— 22 3 — 2.3 18.4
— 24.4 — 18.5 —

— — — 12.4 27 3
— 2.5 28.4 23.4 —

— — 23.3 — —

— 17.6 8.9 — — ■

— — 12.4 29.4 4.6
23.7 — — — —

— 3.6 19.5 4.6 19.6
— 1 . 6 17.5 1 2 . 6 —

— 5.6 — 16.6 —

— 1.7 — — —

— — — — 18.7
— 24 5 24.5 21.5 14.6
— 30.5 — — —

— — 2 2 . 6 — —

— — 26.5 20.5 —

— - 2 1 . 6 — —

— — 9.5 — —

— — — 11.5 —

— — 24.3 — —

— — 24.3 — —

— — 23.3 — —

— 16.6 18.7 — 12.7
— — 10.5 29.5 18.6
— — 19.5 24.5 —

— — — 21.4 —

— — 24.3 10.4 —

— 1 1 . 6 — — —

— — 2 . 6 29.5 —

d
 -

o
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év
Jahr 1867 1868 1869 1870 1871

Trachys minuta L. — — — 25.5 —

,, pumila III. — — 24.3 — —
Trichius fasciatus L. 8 . 6 2 . 6 19.5 4.6 18.6
Trichodes apiarius L . 8 . 6 24.5 13.5 25.4 15.6
Tropideres albirostris Fbr. — — 26.4 — —
Trox sabulosus L. — 22.4 — • 27.4 —

Valgus hemipterus L. — 24.4 7.5 25.4 25.4
Xantholinus linearis Oliv. 23.3

Pótjegyzéke az Iglőn és környékén
(Kárpátegyleti ÉvköDyv 1878) az 1877-ik évben (egyéb éveket külön kiírtam)

észlelt Coleopteráknak.

Nachtrag zur Coleopterenfauna der Umgebung von Igló,
(mitgetheilt im Jahrbuche 1878) beobachtet in dem Jahre 1877 (andere Jahre sind beson

ders angemerkt,)

Ampedus erythrogenus Müll. 1876, 31.5; — Aniso- 
dactylus signatus 111. 10.6; — Anoncodes ustulata Fbr. 
18.6; —Aphodius rubens Muls. var. affinis Pz. 30.6 A *);
— Atbous longicollis Oliv. 7.7; — Balaninus Brassicae 
Fbr. 1878, 28.4; — Bembidium femoratum Strm. 3.6; — 
Bruchus seminarius L. 11.5 ; — Cantharis pullicaria Fbr. ? 
26.6 A  5 — Carabus arvensis Fbr. 26.5; — Carabus 
RothiiDej. 30.5 — 1878,16.6;— Chlaenius sulcicollis Payk.
1875, 15.5; — Engis bipustulata Thunb. 11.5 — Feronia 
(Orites) negligens Strm. 30.6 A  5 — Harpalus discoideus 
Fbr. 6 .8 ; — Hylurgus minor Hartig 31.3; — Hylurgus 
piniperda L. 12.5; — Hypera Meies Fbr. 7.5; — Hypera 
Oxalidis Hrbst 9.6 A  ; — Hypera palumbaria Germ. 26.6 A
— Hypera punctata Fbr. i 878, 16.5; — Hypera suspici- 
osa Hrbst. 10.5; — Lagria atripes Muls. 1876, 20.8 A  5 — 
Leistus piceus Fröl. 1876, 6 . 6  A ; — Lina lapponica Zettr. 
(signum interrogationis deleatur!) 9.6 A ; — Malachius 
scutellaris (instar: rubidus) Erichs. 1876, 3.5 — 1877, 21.5; 
Melanotus (Cratonychus) castanipes Payk. 1872, 21.5; —
1876, 2.8A ; Mycetophagus quadripustulatus L. 16.5; —

') A =  Tátra.
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Mycetina cruciata Schall. 1877, 26.5; — 1878, 12.5; — 
Nebria livida L. 1872, 5.6; — Necrophorus mortuorum 
Fbr. 1878, 9.6 A ; — Notiophilus aquaticus L. 1878, 4.5;
— Odontaeus mobilicornis Fbr. 1878, 17.5; — Orcbestes 
Populi Fbr. 6.7; — Otiorrhynchus conspersus Germ. 7.5;
— Otiorrhynchus Ligustici L. 3.6; — Otiorrhynchus 
Maurus Gyll. 27.6A ; Otiorrhynchus perdix Oliv. 30.5 — 
Otiorrhynchus squamosus Miller 26.6 A  ; — Otiorrhynchus 
Zebra Fbr. 26.5; — Patrobus (non potuerat determiuari; 
forsitan nova species ?) 30.6 A ; — Phaedon orbicularis 
Suffr. (var. carniolici) 1876, 22.5— Pbyllobius mutus Gyll. 
26.5; — Pbytoecia ephippium Fbr. 20.6; — Pissodes Pini 
L. 1872, 5 .5 ,— 1873, 4.6; — 1878, 7.5; — Rhagonycha 
alpina Motscb. 27.6A ; - -  Rhagonycha var. ni gripes Redt. 
26.6A ; — Tetropium luridum L. var. aulicum Fbr. 9.6A-



COcc

Meteorologiai adatok. *)
mint a Rozsnyón (Gömörmegye) észlelt időjárás évi végeredménye, gyűjtötte és egybeállította Geyer G. Gyula.

Meteorologische Daten **)
als Endresultat des zu Rosenau (Komitat Gömör) beobachteten Witterungsganges, gesammelt und zusammengestellt von

Julius G Geyer

II.

év
Jahr 1866 1867 1868 1869 1870

Az évi hőmérsék középszáma 
Jahresmittel der Temperatur

+  8.54 +  8.21 +  9.46 +  8.94 +  7.51
j

A hőmérő legmagasabb állása 
Höchster Thermometerstand

+  31.25 
júu. 28

+  32.00 
júl. 27

+  32.62 
jún. 25

+  34.00 
júl. 30

+  32 75 { 
júl. 13

A hőmérő legmélyebb állása 
Tiefster Thermometerstand:

— 12.75 
nov. 23

— 16.12 
jan. 7

— 11.12 
jan. 25

— 13.38 
jan. 20

— 18.75 ; 
febr. 4

A legmelegebb napi középhév 
Wärmstes Tagesmittel

+  24.04 
jún. 29

+  24.59 
júl. 27

+  24.38 
jún. 4

+  25.38 
aug. 2.

+  24.54 
júl. 13

Az év legmelegebb hónapja 
: Der wärmste Monat des Jahres

június 
+  20.41

július 
+  18.32

június 
+  19 96

július 
+  19.65

július 
+  19.32

j A leghidegebb napi középhév 
| Kältestes Tagesmittel

— 7.29
decz. 16

— 1 71
jan. 7

— 7.50 
jan. 23

— 10.50 
jan. 23

— 15.25 
decz. 25.

*) A hőmérsék Celsius-fokokban, a légnyomat, valamint a csapadék milliméterekben értendő.
**) Die Temperatur ist in Celsius-Graden gegeben, der Luftdruck, sowie der Niederschlag in Millimetern.
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1 Év
Jahr

1866 1867 1868 1869 1870

Az év leghidegebb hónapja 
Der kälteste Monat des Jahres

január 
— 2.23

deczember 
— 3.32

január 
— 2.19

január 
— 4.45

február 
— 4.62

Napok fagygyal 
Tage mit Frost waren:

121 142 131 147 138

A legkésőbbi utófagy 
Letzter Spätfrost am :

máj. 24 máj. 26 máj. 2 máj. 6 máj. 7 
(nem ártott)

A legkorábbi előfagy 
Erster Frühreif

okt. 7 szept. 20 okt. 7 sz .'pt. 4 
(gyenge)

szept. 19

0 fok alatti utolsó napi középhév 
Letztes Temperatur-Tagesmittel unter 0 0

febr. 26 márcz. 19 márcz. 5 márcz. 10 márcz. 23

0 fok alatti első napi középhév 
■ Erstes Temperatur-Tagesmittel unter 0°

okt. 28 
(illet. okt. 22)

nov. 6 nov. 13 nov. 12 nov. 30

0 fok alatti középhőmérsékkel bíró napok 
Anzahl d. Tage mit Temperaturmitteln untern 0 0

73 72 58 44 66

A tél (decz. jan. febr.) középhőmérséke 
Mitteltemperatur des Winters

— 0.85 — 0.85 — 1.86 — 0.31 — 1.89

A tavasz (márcz. ápr. máj.) középhőmérséke 
Mitteltemperatur des Frühlings

+  9.09 +  8.42 +  9.41 +  10 39 +  8.05

A nyár (jún. júl. aug.) középhőmérséke 
Mitteltemperatur des Sommers

+  18.10 +  17.82 +  19.81 +  17 80 +  17.18

Az ősz (szept. okt. nov.) középhőmérséke 
Mitteltemperatur des Herbstes

+  7.81 +  7.80 +  9.20 +  7.92 +  8.18
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Év
Jahr

A rozsaratás kezdete 
Beginn der Roggenernte
Az első érett szamócza a piaczon 
Die ersten reifen Erdbeeren am Markt
A fecskék elérkezése 
Ankunft der Schwalben
A légnyomás évi középszáma mmtr. 
Jahresmittel des Luftdruckes in Mmtr.
A légsúlymérő legmagasabb állása 
Höchster Stand des Barometer
A légsúlymérő legmélyebb állása 
Tiefster Stand des Barometers
A légsúlymérő legmagasabb havi középállása 
Höchstes Monatsmittel im Barometerstand
A légsúlymérő legmélyebb havi középállása 
Tiefstes Monatsmittel im Barometerstand
A felhőzet évi középszáma 
Jahresmittel der Bewölkung
Az év legderültebb hónapjai 
Die heitersten Monate des Jahres
Az év legborúltabb hónapjai
Die bewölktesten Monate des Jahres

1866 1867 1868 1869 1870

júl. 6 júl. 18 júl. 4 júl. 5 júl. 18

jún. 14 jún. 8. jún. 4 jún. 8 jún. 12

ápr. 6 ápr. 10 ápr. 7 márcz. 31 ápr. 16

734.14 734.61 635.65 735.42 734.83

749.41 
decz. 18

752.01 
febr. 19

750.36 
decz. 10

752.37 
decz. 6.

750.38 
okt. 2

716.00 
decz. 14

714.44
decz. 12

715.93 
jan. 21

716.75
márcz. 12, nov. 5

714.56 
febr. 22

jan. okt. 
738.74, 739.53

febr. szept. 
739.15, 738.47

máj. jún. 
737.48, 737.05

jan. febr. 
742.01, 737.80

ápr. szept. 
737.52

márcz. júl. 
728.12, 732.13

decz. ápr. 
730.28, 731.07

ápr. márcz. 
733.28, 733.71

márcz. nov. 
727.05,733.10

decz aug. 
730.96, 731.27

5.70 5.55 5.05 5.24 5.19

szept. okt. 
2.4, 3.0

szept. aug. 
3.4, 3!9

szept. jún. 
3.1, 3.3

szept. júl. 
3.2, 3.7

máj. júl. 
3.3 3.8

decz. jan. 
8.2, 7.8

jan. nov, decz. 
7.6, 6.4

decz. jan. 
7.8, 7.5

nov. decz. 
7.0, 6.6

nov. decz. 
7.9 7.3
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Év
Jahr

1866 1867 1868 1869 1870

Egészen derült nap volt: 
Ganz heiteie Tage waren:

32 52 81 81 79

Egészen borúit nap volt: 
Ganz bewölkte Tage wareD:

82 89 75 79 88

Csapadékos napok voltak :
Tage mit Niederschlag waren :

138 181 177 157 204

Eső esett hány napon ?
Regen fiel an wie viel Tagen ?

99 135 123 124 154

lló esett hány napon ?
Schnee fiel an wie viel Tagen ?

39 46 54 33 50

Utolsó hó esett (a völgyben) 
Letzter Schneefall (im Thale)

máj. 23 ápr. 18 márcz. 27 márcz. 26 ápr. 5

Első hó esett (a völgyben) 
Erster Schneefall (im Thale)

okt. 25 nov. 5 nov. 11 nov. 2 okt. 24

Napok égi háborúval 
Tage mit Gewittern waren :

22 30 41 29 35

Első égi háború 
Erstes Gewitter am:

márcz. 10 ápr. 28 ápr. 9 máj. 4. ápr. 24

Utolsó égi háború 
Letztes Gewitter am :

aug. 25 aug. 29 szept. 14 szept. 16 okt. 11

Utolsó villámlás (dörgés nélkül) 
Letztes Wetterleuchten am :

szept. 18 aug. 26 szept. 18 aug. 1 okt. 10

M
ETEO

R
O

LO
G

IA
I A

D
A

TO
K

. 
M

ETEO
R

O
LO

G
. D

A
TEN

.



. Év 1866Jahr 1867 1868 1869 1870 j

A csapadék évi összege (mrntr.) 526.6 
Jahressumme des Niederschlages (Mmtr.)

879.8 678.9 662.4 756.1

Legnagyobb csapadék 24 óra alatt 30.00 
Stärkster Niederschlag binnen 24 Stunden máj. 24

55.67 
okt. 9

35.67 
decz. 24

30,90 
szept. 22

30.90 
aug. 19

A legnagyobb havi csapadék-összeggel bírtak aug. júli 
Die grösste Monatsumme des Niederschlages 98.18, 91.70

okt. júní 
145,80 116.50

júl. szept. 
124.37,107.85

decz. jún. 
123.82,107.15

okt. jüni 
109.01,108.44

A legkisebb havi csapadék-összeggel bírtak okt. febr. 
Die kleinste Monatsumme des Niederschlages 8.71. 21.66

szept. febr, 
16.00, 19.92

febr. jan. 
13.38, 21.14

febr. ápr. 
2.74 23.19

márcz, febr. 
7.93 14.53

Napok általános vagy csak részbeni ködökkel 70 
Tage mit allgemeinen oder nur partiellen Nebeln

124 117 132 117

A legtöbb ködös napokkal bíró hónap decz, nov. 
Die meisten nebeligen Tage hatte Monat 21 16

jan. okt. 
22 18

decz. jan. 
25 20

noV. decz. 
23. 21

nov. decz. 
23 16

Hegyi füst észleltetett hány napon ? ? 
Höhenrauch wurde beobachtet an Tagen :

?. 6 napon 
vom 18. bis 
23. August

? ?
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III.

A székelyekről.
(Molnár Károlytól. — Székely-Udvarbely.)

Kedves olvasó! Midőn értekezésem megírásához, 
mely kárpát hegyrendszerünk keleti és délkeleti ágazatai 
közt mintegy másfélezer évig lakott maroknyi népről szól, 
kezdettem, be kellett vallanom, hogy értekezésemnek 
főkép néprajzi része, melyben az egyes népszokások szá
zadok kifolyásai, csak akkor és úgy bírhat érdekkel 
mind azokra, — kik a nép jelen állásának megítélésére, 
helyes megértésére, annak fejlődési történetében előfordult 
sajátos intézményeit és lakó földjének viszonyait is tekin
tetbe veszik, — ha én a székelyföld fölül étéről és régi 
sajátos intézményeiről is legalább egy rövid vázlatot adok. 
Hogy az európai államalakulások közt e maroknyi nép 
Erdélyt fenntartotta és az unióig is Magyarországnak nem 
meghódított, hanem csak szabad társországa volt, az véle
ményem szerint a nép ősi intézményeiben és földjének 
felületi viszonyaiban rejlik. Ezeknél fogva én nem tehe
tek mást, mint hogy a székelyföld felületének rövid vázlata 
után adatokat soroljak fel a múltból és jelenből s ezek 
nyomán tisztelt olvasóra bízom a székelyekről való kép 
megalkotását.

I. A székelyföld.
A székelyek által lakott föld egészen nem viseli a 

„székelyföld“ nevét. Laknak székelyek az Aranyos-folyó 
mentén és a Bárczaságon (szászok földje, Brassómegye) is, 
de az igazi, illetőleg ősi székelyek földje természeti egy
ség volt, honnan az említett helyekre csak gyarmatosítás 
által jutottak el. Ezen természeti egység neveztetik ma is 
szorosabb értelemben vett székelyföldnek. Vessünk egv 
pillantást a Magyar-királyság térképére s azon jelöljük 
meg a székelyföldet.
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A Kárpátok keleti szakasza és délkeleti könyöke 
előtt, tőlök nyugat, illetőleg éjszaknyugatra, s velők pár
huzamosan egy nagy terjedelmű trachyt-hegyláncz, a Har
gita-hegyláncz, nyúlik el.

A Hargita mind keletre, mind nyugatra sok apró 
ágat bocsát. Éjszakon elvégződik a Maros-folyó völgyénél, 
délkeleten a brassói síkságnál. Közepe táján egy ágával 
keletre nyúlva, összeköttetésbe lép a Kárpátokkal. Ezen 
összekötő ág vízválasztója az Oltnak és Marosnak. Maga 
a Hargita igen gazdag forrásokban s bővizű patakokat 
bocsát nyugatra és keletre. A Hargita és Kárpátok közt 
egy kettős medencze foglal helyet. Az éjszakit, melyen 
a Maros folydogál délről éjszakra, g y e r g y ó i ,  a délit, 
melyen az Olt szalad éjszakról délre, c s í k i  medenczének 
nevezik. A gyergyóin a Maros éjszakra, távozik, de a Har
gita éjszaki végénél lassanként délnyugati irányt ölt s 
elhagyja a székelyföldet. A csíki medencze Oltja dél 
felé szintén addig tart, míg csak a Hargitát déli csúcsánál 
megkerülve, előbb éjszakra s később ö is délnyugatra 
tartva, kibontakozik a Hargita ágai közül. Az Olt, midőn 
a csíki medencze déli részébe ér, áttörtet a Hargitán s 
egy más, a báromszéki medencze nyugati szélén foly s 
magába veszi a báromszéki medencze főfolyóját, a Feke
te-ügyet.

E három medencze mindenike egyik oldalával a 
Hargitára, másikkal a Kárpátokra támaszkodik, mely 
utóbbi csak a Tölgyesi-, Gvmesi-, Ojtozi- és Bodzái- szoro
sokon engedi a székelyföldre való jutást. A Hargita nyu
gati oldalán még számosabb begyág és folyó van. Éjszakon 
a Giörgény és Nyárád vize, közepén a Kis- és Nagy-Kü- 
küllő sok mellék vizeikkel és helyenként tágosabb völgy
gyei, délen a Kis- és Nagy-Homoród, továbbá a Vargyas- 
patak. Mindezek nyugatra haladva, egyesülnek vagy az 
Olttal, vagy a Marossal, mely két folyó megkerülve a 
Hargitát, ennek nyugati oldalán egymáshoz közeledik. A 
Nyárád, Görgény, K.- és N.-Küküllő a Marosba, a Homo- 
ród meg a Vargyas-patak az Oltba ömlik. A Hargita ke
leti, nyugati és déli lejtője s az ottani völgyek és meden- 
czék képezik a székelyföldet. A bárom medenczét egész a 
határszélig lakják a székelyek, nyugaton a Nyárád völ
gyét, a Kis-Küküllő völgyét N.-Kendig, a Nagy-Küküllőét 
Héiasfalváig, a két Homoró d-völgy ét Benéig és Kaczáig, a 
Vargyas-völgyet egészen. A Maros, a mint nyugatra for- 
dúl, elhagyja ugyan a székelyföldet, de a mint délnyu
gatra kanyarodik, Maros-Vásárhelyen fölül ismét belép és
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a székelyföld ezen legnyugatibb szögletét átvágva, a Nyá- 
rád beleömlésénél el is hagyja. A mint ebből is átlátható, 
a székelyföld egységes föld; természeti egységgé teszi a 
közepén végig húzódó Hargita, melynek hátat vetve köny- 
nyebben védhette a nép magát. Ha ellenség szorította, 
felhúzódtak magas szikla-váraikba, ha nem volt ellenség, 
alább ereszkedtek a völgyekbe és medenczékbe.

A Hargita még jelenben is ős erdőkkel van borítva. 
A háromszéki és csíki medencze, a nyugati völgyek szor
galmasan mívelve, a nép számára elég gabonát teremnek, 
sőt a Nyárád és Maros mentén szőllő is terem. A gyer- 
gyói medencze a legzordonabb része a székelyföldnek. Van 
még a székelyföldön egy említésre méltó, a mi az ős szé
kelyek védelmére szorítkozik, t. i. minden völgyben az 
alkalmas bejáróknál várromok vannak, melyek szintén 
körülövezik a Hargitát.

A székelyföld székekre volt felosztva: ú. m. Csíkszék 
Háromszék, Udvarhelyszék és Marosszékre. Az ötödik volt 
Aranyosszék; jelenben a székek megyékké kerekíttettek ki.

2. Az ős székelyek és némely intézményeik.

Európa nyugalmát ezelőtt mintegy másfélezer évvel 
megzavaró népvándorlás zavarjából egy nép válott ki, 
mely különös hadászati és állami szerkezeténél s kivá
lasztott földjének területi viszonyainál fogva meg lett óva 
a megsemmisüléstől; e nép a székely nép.

A székely nép eredetét a legmeghittebb krónikások, 
történészek következőleg adják elő. A nagy hun birodalom 
összeomlásakor mintegy 3000 hun elvált a többitől, a 
sicambriai ütközet után is nem tért vissza keletre Csaba 
hunjaival, hanem fölvonúlt Erdély hegyei közé; megtele
pült a Hargita hegységén, hol nevét elváltoztatva, fenntar
totta magát. A Hargita e környéke akkor lakatlan erdő
ség volt; sivár földjére nem igen irigykedtek a szomszé
dok s ők, jó ideig élve magányosan, várgyürüvel vehették 
körül magokat s rendezhették belső ügyeiket. A mint 
szaporodtak, a völgyeken lefelé több és több foglalást 
tettek s így hagyták utódaiknak örökség gyanánt a Har
gita környékét, melyet az utódok is a későbbi támadások 
ellen megvédtek.

Nagyon hihető az is, hogy az ős székelyek kevesen 
lévén, elvesztették bátorságukat, nem kívántak hódítani s 
ezért őket sem igen háborgatták szomszédjaik, mi sokat 
tett arra, hogy az akkor gyűlölt hun nép ily maroknyi
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maradéka itt megtarthatta magát. Későbben midőn N.- 
Károly a betört avarok hatalmát megsemmisítette említi 
Huszti, ezek közül is sokan vonultak a székelyek közé 
s őket szaporították.

A székelyek ily kevesen lévén, összetartottak, belső
leg szervezkedtek s megvetették a későbben őket nagy- 
gyá tevő democratieus alkotmányuk alapját. Választottak 
egy vezért, ki békében főpapjok, ítélő bírájok, háborúban 
fővezérök volt; ezt nevezték „ főrabonbán “-nak. 0  hirdette 
ki a törvényeket, ő hajtotta végre *s ő szólította fegyver 
alá a népet. A főrabonbán székelt Székely-Udvarhelyen a 
N.-Küküllő völgyében „Budvár“ nevű várban (Ezt a 
krónika szerint még Attila életében építette Buda vezér). 
A főrabonbán alatt állott 6  nagyrabonbán, ezek alatt más 
kisebb hatáskörű tisztviselő, kik a főrabonnák felelősök 
voltak a törvények végrehajtásáért.

^ Harczba mindnyájan mentek s oda is elöljáróik veze
tése mellett. A nagyrabonbánok segédei és tanácsadói 
voltak a főrabonbánnak. A főrabonbánnak minden évben 
Budvár alatt népgyülést kellett tartania. Ezeken hozták 
törvényeiket, ezeken hirdették ki. Ezeken áldozott a fő
rabonbán. Ha vallási törvényt hoztak, azt csak a főra
bonbán áldozata után lett kötelezővé. Ezeken a gyűléseken 
látták el nagyobb ügyeiket; itt ítélték el a gonosztevőket 
és törvényrontókat.

Ily nemzeti szerkezettel vették hírét a magyarok 
jöttének, mikor főrabonbánjok Zandirhám volt.

Zandirhám Árpád elébe követeket küldött, neki Pan
nónia meghódításában segítségére volt és vele szerződésre 
lépett. Az Árpáddal kötött szerződés*) következő hat 
pontból állott: f

1) Egyedül Árpád fiúságát illesse a hatalom Magyar- 
országon (in terra Pannóniáé.)

2 ) Á mely földet valaki saját kezével szerez, sajátja 
legyen; mit közerővel, az oszoljék igazságosan a szerző
felek közt.

3) Az ügyek a nép egyetértésével vezettessenek.
4) Ki a fejedelemnek (Árpádnak) tett hitet meg

szegi, fejét és vagyonát veszítse a főrabonbán áldozata 
előtt; ki pedig a rabonbán méltósága ellen vét, tűz és 
víztől tiltassék el (száműzessék).

*> Megyjegyzem, hogy ezen szerződést s még nehány adatot Br. 
Orbán Balázs „Székelyföld leírása“ VI. kötetnyi terjedelmes művéből 
ve;tem.
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5) Ha valaki a nagy- és kis-rabonbánok és horkász- 
tisztviselők közül a nemzet ellen törne, az az örökösen 
Ápolt nemzetségéből választandó főrabonbán ítélete alá 
vettessék.

6 ) Ki a főrabonbán áldozatára meg nem jelenik, 
ketté vágassék.

Midőn a követek kőbe metszve ezen szerződést meg
hozták, Zandirhám nemzetgyűlést hívott össze, mely öröm
mel elfogadta; Zandirhám áldozott s utánna nagy áldo
más lett. Ezután fogtak a magyarok Pannónia meghódí
tásához a székelyek segítségével. E törvények 889-ben 
keletkezhettek. Ezen az alapon fejlődött tovább a székely 
nép alkotmánya, mely szerint minden székely egyenlően 
harczolt, egyenlő jogokat élvezett, s minden székelyt a 
király nevenapjára fizetendő ökör-adón kívül minden 
más adó alól felmentett. A székelyek harczosai közt két 
fokozat volt, u. m. 1 o u f e u (lófő, lovas), kinek lóháton, 
g i a h r 1 a g (gyalog), kinek gyalog kellett harczba menni. 
Jelenben is használják a „lófő-székely“ kifejezést. Minden 
harczosnak fel kellett magát fegyvereznie, a lovasnak lóval 
kiállania.

Árpád egy országgyűlésen megerősítette a székelyek 
azon intézményeit is, hogy ők mind nemesek s őket sen
kinek sem szabad jobbágyokká tenni. Szerződésüket és 
kiváltságaikat később Sz.-István ás megerősítette s még 
hozzá tette, hogy a hazát keletről nekik kell védelmez
niük s a király udvarában 1 0 0  lovast kell tartaniok. I. 
Béla, midőn az ősi vallás mellett föllázadtak, a förabonbáni 
hivatalt papi teendői miatt eltörölte és ispánt (grófot) tett 
helyébe, ki később a szászok fölött is őrködött. Midőn idő 
múltával Magyarországon a nemesi osztály kifejlődött, 
a székelyek is nyertek harczban való kitüntetés miatt 
nemességet, de csak 1409-ben ismertetett el a primori- 
osztály nagyon megszorított jogokkal. Azonban a mohácsi 
vész után Erdély elszakadt Magyarországtól és nemzeti 
fejedelmeik vették föl a grófi czímet. Ezek alatt is híven 
őrizték ősi intézményeiket nem csak a nemesek ellen, 
hanem még fejedelmükkel szemben is, midőn megsértett 
jogaik helyreállítása végett János Zsigmond ellen fegyvert 
ragadtak. 1562-ben legyőzetvén, büntetésül jobbágyságra 
vettettek s kimondatott, hogy a székely is hűtlenségi 
esetben jószágát veszítse. Ez által a székely birtok is 
confiscálható lévén, fejlődni kezdett adományozás útján a 
nemesség a democraticus intézmények rovására. A jobbá
gyok száma is növekedett azok által, kik a katonáskodás
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alól kivonták magokat, mi által kifejlett a 4-ik, a jobbágy 
osztály, de a melyet nem soroztak a székelyek közé. A 
fejedelmek alatt is élvezték jogaikat, sőt azon kiváltságot 
is kaptak, hogy a székelyt elítéltetés előtt elfogatni nem 
volt szabad, és felettök csak választott székely bírák ítél
tek, nem a megyei vagy széki vajdák (főnökök).

Említésre méltó a székelyek örökösödési törvénye, 
mely szerint, ha valaki jószágvesztésre ítéltetett is, rokona, 
ha nem volt, legközelebbi szomszédja örökölt. Ha a csa
ládban fiú és leány volt, a birtokot a fiú örökölte, a le
ány hozományt kapott; ha csak leány volt, úgy örökölt 
mint fiú-leány. Ha az ily fiú-leánynak fiai és leányai ma
radtak, azok egyenlően örököltek, mert a leányok fél fiúi 
joggal bírtak. Az említett örökösödési szerződést még 
1636. is megerősítette Rákóczy György. Ez és továbbá 
azon megszorítás, hogy a székely birtokot nem volt sza
bad birtokosának sem eladni, azt eredményezte, hogy a 
székely birtok nem juthatott idegen kezekre s közéjök 
nem telepedett idegen nemzetiségű. Háború idején fejen
ként keltek föl, a nemes 4—5 lovassal, a lófő lóval, a 
gyalogos puskával; ha a lófő szegény volt, a gyalogossal 
kelt föl. Ha a háború egy hónapnál tovább nem tartott, 
semmi díjazást nem kaptak, mely kötelezettség oly terhes 
volt, hogy sokan jobbágyokká lettek, csak katonáskodni 
ne keljen. Ez oly nagy mértékben történt, hogy Rákóczy- 
nak törvényt kellett hozni a jobbágyságra való átlépés 
ellen.

A perlekedő természet erősen ki van fejlődve a szé
kelyben, melyre talán befolyt azon intézményük, hogy 
nekik még a királyok alatt is szabad volt a legkisebb 
perökkel ép a királyhoz menni.

A nemzeti fejedelemség után a székelyek ismét a 
királyok alá kerültek, kik alatt lassanként elvesztették 
kiváltságaikat, mi ellen tiltakoztak, sokszor fegyverrel, de 
leveretve rájok kényszerítették (1764) a határőrvidéki 
katonai rendszert s egy harmad adófizetést. Végre 1848 
egyenlővé tévé a magyarokkal.

Ezen rövid vázlatból is láthatni, hogy a székely nép
nek sajátos történeti múltja van. Intézményei democrati- 
cusok valának, melyeket fejedelmeivel szemben is vérével 
védelmezett. Földjét nem engedte idegennek; az ellenség 
ellen mind katona volt, míg saját maga intézhette nem
zetgyűlésein ügyeit.
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De lássuk már a jelen székelységet, lássuk, a mit 
örökölt őseitől, mikben alkndt meg a körülményekkel s 
miképen rendezi ügyeit ebben a divatos világban ?

3. A székelyek jellemzése.

Az említett területen lakik mintegy 450.000 székely. 
Ezen kívül sokan laknak Moldvában és Oláhországban is.

A székelyeket termetre nézve, mint szálas, magos 
embereket írták le némely ismertetők, mi ép nem áll, 
mert p. o. a csíki- és háromszékmegyeiek inkább kozép- 
termetüek, az udvarhelymegyeiek és a marosmegyeiek közt 
is csak némely falu lakosai magosak, a többiek szintén 
középtermetüek. Testök izmos, vaskos, de általán véve 
korán kezd hanyatlani és a terhes munka alatt összegör
nyedni. Ennek főkép a munkának meg nem felelő táplál
kozás az oka. Munkájában kitartó, mert kis korától fogva 
szorgalmas munkásságra van szüksége, hogy megélhessen. 
Azonban ha a szükség kisebb mértékben jelentkezik, ő is 
mint más nemzetbeli nagyon szereti a kényelmet, melyből 
vajmi kevés juthat, mivel inkább földmíveléssel foglalkoz
ván, abból alig kapja meg a mindennapit. Szellemi ké
pessége természetes észjárásban, élczelésben, példabeszédes 
magyarázatokban néha magas fokban nyílvánúl. Fiatal 
korában tanulékony, de ha évszakok szerint és a nap órái 
szerint egy bizonyos munkát megszokott, nehezen lehet 
elhitetni, hogy azt alkalmasabb időben, kevesebb erővel 
is és talán jobban el lehetne végezni. Jobban bízik ma
gában, mint másban. Életmódjába vágó vagy gyönyörköd
tető, harczias, mesés dolgokról szívesen olvas, de komo
lyabb tanúlmány, melyből anyagi haszon nem jár vagy 
melynek tudása által legalább társai előtt dicsőséget nem 
arat, nincs ínyére. Megjegyzem, hogy itt nem az újabb 
nemzedékről szólok, mely az újabb iskolákból kerülve ki, 
nem ragaszkodik annyira a régihez, hanem azokról, kik 
falujokon kívül máshol semmiféle iskolában nem járnak. 
A hiúság és becsvágy oly fokban van kifejlődve, hogy 
ezért mindenét képes föláldozni, mi a jelen körülmények 
közt, ily szegény népnél majdnem nevetséges. Ennek azon
ban az az oka, hogy midőn történeténél fogva dicsőséget 
szerető, büszke és vitéz néppé vált, ezen tulajdonságok 
jó tulajdonságai voltak s átszállottak apáról fiúra. És ké
sőbb, midőn a dicsőség ezen mezejéről a kor letaszító őket, 
nem lett oktatás által megmutatva azon tér, melyen ezen
túl kell haladniok. Továbbá az is megemlítendő, hogy a
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székelj gyakran érintkezik az oláhokkal, kiket magával 
szemben erőre, szorgalomra, tisztaságra, észre nézve száz 
fokkal alábbnak néz, mi szintén növeli az önmagával való 
megelégedés és hiúság érzetét. Igaz, hogy ebben a tekin
tetben példa lehetett volna a szász, de azt politikailag 
oly ingadozónak, áldozatkészségben oly fukarnak és a 
hatalom előtt, ha igazsága van is, oly meghunyászkodónak 
tartja, hogy méltóságon alul álló dolog lenne, őket utánozni.

Mint minden hiúságért élő nemzet, úgy a székely is 
szegényedik; költekezik ok nélkül, sokszor csak a lát
szatért ; megvendégeli azt, ki hízeleg hiúságának (egymás 
közt), idegen előtt pedig ő is tud hízelegni.

A székely kedélyállapota víg, minek kifolyása a 
gyakori barátságos lakmározás, melynek szintén sok áldo
zatot hoz.

A jelenben indokolatlan hiúság és becsvágy kifolyása 
az, hogy ingerlékeny, könnyen megsértve érzi magát, mi
dőn mint fergeteg dühöng, de jó szíve lévén, boszút nem 
forral, s ha csak a sérelem nem becsületbeli dolog, békülé- 
keny, ellenben hajlíthatatlan ellenség.

Igazsága érzetében ha tudja, hogy vagyona, állása 
tönkre megy, még sem hagyja ügyét, a míg a legfelsőbb 
fórum nem hoz Ítéletet, mely makacsságban néha nincs 
igaza, csak ő látja igaznak ügyét. Egymás közt versengő, 
idegennel szemben az egész egy. Az „enyim s tiéd“ isme
retes előttök. Lopás, csalás és hazugság förtelmes bűn s 
elkövetőjét megvetik.

Vendégszeretetben túlságos, melyről Kővári így nyi
latkozott: „a magyar jó szívvel látja vendégeit, a székely 
jóságával megbetegíti.“

Ha gazdagabbnak szegényebb haragosa van, ez 
utóbbi gyakran azon nemtelen boszút hajtja végre, hogy 
vagy meggyújtja gabonáját vagy kárt tesz marháiban, 
így apasztván annak vagyonát és büszkeségét.

A székely nép vagyonosabb része nem iskoláztatja 
gyermekeit úgy, mint lehetne és kellene. Ennek oka az, 
hogy az apa csak magára s a jelenre gondolva, gyerme
keit cselédekül használja gazdaságában, mondván „ő is 
megélhet, mint az apja megélt“ A közhivatalok számára 
inkább csak vagyontalan szülék tanítatnak.

A székely népről sokat mondék el, jót és roszat, 
de nem mellőzhetem el, hogy a székely aristocratiáról is 
ne szóljak ̂ valamit. Van jbirtok-aristocratia, (de csekély); 
van ész-aristocratia, de nem hiszem, a világon legyen
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több olyan (kicsinységéhez mérten), melynél egyiket se 
véve ki az aristocraticus érzelmek ily zsarnoki módon 
nyilvánuljanak, mint az itteninél.

4. A székelyek vallása. Székely szombatosok, regék.

A székelyek vallásra nézve róm. katholikusok, refor
mátusok, Unitáriusok és szombatosok (mózes-vallásféle). A 
római katholikusok tömegesebben laknak a Hargita gerin- 
czéhez közelebb p. o. a csíki és gyergyói medenczében, a 
háromszékinek éjszaki részében s a Küküllők forrásvidé
kein, tehát a székelyföld legzordonabb vidékein; az uni
táriusok a Homoród- és Nyikó-vizek völgyeiben; a refor
mátusok a háromszéki síkságon, az Olt alsó völgyében s 
a Hargita nyugati oldalának legszelídebb részein; a szom
batosok szintén a székelyföld nyugati részén a K. és- N.- 
Küküllő-folyók közt, jelenben még csak Bözöd-Ujfaluban.

A székelyek vallásos érzelme magas fokú, de a val
lási szertartások különbségei iránt, kivéve a hegyi lakó
kat, közönyösek. Eljárnak egyik a másiknak templomai
ban. — Néha háromféle felekezet van egy faluban s csak 
egynek van temploma, hová mind elmennek, csak a szent
ségekben részesülnek saját vallásuk szerint. Vallási dol
gokban nagyon türelmesek; perlekedők ugyan, de vallási 
disputát soha sem folytatnak. Két székely találkozik egy
mással, mindent kérdeznek egymástól, mindent elmondo- 
nak, csak vallásukról hallgatnak. Ha valaki vallása felől 
kérdezősködik, „becsület a vallásom — mondja a székely, — 
különben mikor otthon vagyok, református stb. papot 
hallgatok“.

A s z o m b a t o s o k  hite és szertartásai (mivel nem 
engedélyezett) annyira titkosak, hogy mindent még a szom
szédok sem tudhatnak meg. Ehhez járul az is, hogy, a ki 
belép, azt próba-év alá vetik, mely alatt közük vallásukat, 
beavatják titkaikba, s csak egy év elteltével veszik föl. 
Ha nincs kedve beállni, nem erőltetik, de oly szörnyű 
átkok alatt esketik meg titoktartásra, hogy azoktól is 
valamit megtudni lehetetlen. Ha mindent nem is, legalább 
annyit, a mennyit tudunk Dr. Orbán leírásából, én is köz
lök ezen titokzatos felekzetről.

A szombatosak keletkezésének idejét, körülményeit 
homály borítja. 1600—1615 körül tűnnek föl legnagyobb 
számban, midőn Pécsi Simon kegyet vesztve a székely 
földre jött s mintegy 70 falut térített át a ref. és unitárius 
hitről (1615). Pécsi írt nekik énekes és imádságos köny
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vet; 1 2  fiút betanított s mint 1 2  apostolt a hit terjesztőivé 
tett. Midőn 70 falu vette föl az új hitet, 1628-ban a deézsi 
országgyűlésén kérte egyenjogúsítását ezen felekezetnek is. 
Az ország-gyűlés ellenkezőleg szigorú szabályokat hozott 
ellenök, hogy a továbbterjedést meggátolja. Pécsi halála 
után (véleményük szerint Pécsi Konstantinápolyban halt 
meg), kit a felekezet martyrnak tart s kinek történetét 
minden gyermek tudja, félve a törvény szigorától színleg 
visszaállottak a más felekezetre, de otthonukban mindig 
követték titkos szertartásaikat. Ezért Mária Terézia (1750) 
fegyveres szerzeteseket küldött rájok egy évre, kik azon 
unitárius templomokat, hová bejártak a szombatosok, elfog
lalták s egy év alatt nagy részöket áttérítették. 1781-ben 
többen vagyonukat vesztették hitök miatt. — Üldöztettek 
1817. és 1827. is, midőn igen sokan inkább Moldvába, 
Oláhországba és Törökországba vándoroltak, sem hogy 
elhagyják hitöket. Egész falvak maradtak lakos nélkül. 
Most kevesen vannak, de ép oly szilárdúl ragaszkodnak 
ők is hitökhez.

Eljárnak színleg most is más felekezet templomába, 
mert kell eljárni, — kereszteltetnek, eskettetnek, temettet- 
nek színleg, de ők is mindig megtartják saját vallási sze- 
tartásaikat s csak ezeket tekintik érvényeseknek.

A szombatosok körülmetéltetnek, a szombatot megün- 
neplik; szombaton nem főznek, nem pipáznak s már pén
teken nap lementékor a munkával felhagynak. Házaiknak 
keletre néző titkos kamaráikban végzik titkos szertartá
saikat, melyek mibenlétét nem árulják el. Itt őrzik jel
vényeiket, szertartásos könyveiket. Jézust isteni küldöttnek 
hiszik, de olyannak, ki nem töltötte be feladatát, s azért 
menydörgéskor nyitott ablak mellett imádkozva és éne
kelve várják a valódi messiást, mint a zsidók.

A rabbiságot viselteknek szakállukat nem szabad 
levágni. Mint a többi székelyek földmiveléssel foglalkoz
nak. Általánosan műveltebbek a többi székelyeknél, mert 
nálok mindenkinek kell Írnia és olvasnia. A szomszéd szé
kelyek nem gyűlölik, sőt becsülik őket, mint igen szorgal
mas és jellemes embereket; ők azonban inkább vonzódnak 
a zsidókhoz, kik nem igen szeretik őket a vegyes szertar
tások miatt, s különben is csak a zsidókat tai’tják az úr 
valásztott népének.

A székelyek átalánosan isteni tiszteleteiket is pon
tosan megtartják, sőt vannak, kik némely nevezetes napot 
mint saját napjokat is isteni tisztelet-tartással ünnepelnek 
meg: p. o. Kis-Q-alambfalva 1830-ban elégett; az égés
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napja fordulóján templomba mennek s imádkoznak, hogy 
ily csapást többé az isten rájok ne bocsásson. Alsó-Rá
kosán pedig 1848 óta hálaünnepet tartanak a jobbágyság 
eltörlésére. Vallásos érzések vezérlik a nép erkölcsi vise
letét is.

A székely nép nagyon szereti a regét s nincs talán 
egy falu is, hol a nép több regét ne tudna, melyek csak 
szájról szájra maradnak fenn. Regéik tárgyai többnyire 
gonoszak, zsarnokok, kikkel méltó büntetést, vagy vala
mely hős, kivel méltó jutalmat vétet el a rege.

Ilyen rege*) szól Décsfalva eredetéről. — Ugyanis 
a falu az agyagfalvi réten levő tócsa helyén állott, de mi
vel lakói elerkölcstelenedtek, elsülyedt s még most is né
melykor éjféltáján felzúgnak az elsülyedt, falu harangjai. 
Egy nehány erkölcsös ember, köztök egy Décs nevű is 
megmenekült — s ő alapitá odább az oldalra Décsfalvát. 
Hihető, hogy az előbbi helyen többször öntötte el a falut 
az árviz s azért hagyták o tt; a harang pedig azért sze
repel e regénél, hogy tűz és árvíz alkalmával mindig 
húzzák jeladás végett. Bágy nevű falu közelében van egy 
várrom, melyről következőleg szól a rege: A várnak ura 
gazdag és kegyetlen zsarnok volt szép leányával együtt. 
A zsarnok kínozta a népet; leánya elcsábította a nép 
ifjait csak azért, hogy legyen atyjának, kiket meggyilkol
hasson ; de az ég nem tűrhette sokáig ezen istentelensé- 
get, s egyszer sötét zivataros éjjel a gonosz szellemek ál
tal szétdulatta a várat, a zsarnokot pedig darabokra tépette 
s a madaraknak dobatta. A történet szerint e vár feldú- 
lása a tatároknak tulajdoníttatik.

A K.-Küküllő völgyében Parajd mellett egy trachyt- 
szikla-csoporzaton is volt egy vár. A rege ezt Rabsonné 
várának mondja s igen sokat tud róla. E várat Rab
sonné, a tündérek királynéja, építette bűvös erővel; egy 
macska és egy kakas hordták oly magasba az anyagot. 
A rege második szakasza elmondja Rabsonné furfangos- 
ságát. Ugyanis vett az ördögtől egy bűvös utat, mely a 
vártól egyenes irányban Tordáig vezetett ; ígért ez útért 
az ördögnek egy hegy aranyat s egy völgy ezüstöt. Ezen 
az úton bűvös lovaival oly gyorsan járt, hogy, midőn 
Tordán vasárnap az elsőt harangozták, még otthon volt s 
mégis ideje korán oda ért a templomba. A ördög mind 
várta a fizetést, de ő mindig kitért. Egyszer az ördög

*) Br. Orbán: „Székelyföld leirása“ igen sok regét tartalmaz, 
melyekből kiválasztám a következőket.
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nem tágított, mire Rabsonné markába nyomottt egy arany 
gyűrűt és egy ezüst tallért. Ezért az ördög oly dühbe jött, 
hogy elrombolta a bűvös utat. (A várak irányában a 
székelyföld körül töltések voltak s e várnál is nyugatra 
ilyen vonul, s ez lett volna a bűvös út).

Szintén a Kis-Küküllő völgyében, közel a Hargitá
hoz, áll „Tartodvára“ nevű rom, melyről igen terjedelmes 
a rege. Egyszer egy pásztoriul, ki társai közt legbátrabb 
volt, ki még a medvével is szembe szállt, ökreit keresve 
találkozott három idegen emberrel. Ezek őt felcsalták a 
várba s ott egy üregre mutatva, azt mondák: lent sok 
kincs van, mi leeresztünk tégedet kötéllel, rakodjál s mi
kor a kötelet rázod, felhúzunk és a kincsen megosztozunk. 
A hú ajánlkozott és le is bocsátották.

Egyszer egy vakító fényű terembe ért, melyet 
három aranylánczra kötött gyémánt világított, s melyben 
szép szőke tündérek énekeltek és tánczoltak. Midőn el 
akart menni a teremből, hogy széttekintsen, a tündérek 
nagy kőhöz vezették s azt mondák: „Ott van alatta hadas 
írnák kardja, ha ki tudod venni, vidd el, még hasznát 
veheted.“ A fiú kivette, felkötötte és eltávozott. — Egy
szer egy rézvárhoz ért, melynek ablakában egy asszony 
hímet varrt (hímzett). Azt kérdi tőle az asszony: „Hol jársz 
fiam itt, hol még ember soha se járt.“ „Hisz te is itt vagy“ 
válaszolá a fiú. „Jaj édes fiam, engemet az ötfejü sárkány 
ragadott el, — jöjj fel, beszélgessünk, most bent esznek 
isznak a sárkányok.“ A fiú be is megy. Hát egyszer jő a 
sárkány nagy zakotával (zörejjel). A fiú elbújt a kemencze 
mögé. A sárkány kezd szimatolni (szaglálni) s oly hangon, 
hogy a vár csengett belé kérdvén: „Miféle Adám-büz (szag) 
van itt.“ „Az én kisebbik öcsém jött látogatóba“ — mond 
remegve az asszony. — »Jer ki sógorkám; ebédelj velem“ 
mondá s ezzel egy aczélból sült pogácsát tett elébe. „Ezt 
megedd, mert ha nem, én eszlek meg tégedet,“ mondá 
a sárkány. Erre a fiú kardjához nyúlt s ez magára húzó
dik ki tokjából. Hozzá vág a sárkányhoz s hát négy feje 
hullott le. Erre rimánkodni kezd a sárkány, hogy hagyja 
meg ötödik fejét és minden kincsét neki adja. „De hát 
hogy viszem el“, kérdé a fiú. „Vedd azt a rézvesszőt s 
érintsd meg vele.“ A fiú úgyis teve s a vár egy rézalmává 
változott és tarisznyájába tette. A sárkánynak ötödik fejét 
is levágta, mert mint az asszony mondotta, abból a többi 
is kinőtt volna.

Ezzel az asszonynyal odébb állt.
Egyszer elértek egy ezüst-várhoz, ennél is ép úgy
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bánt a hatfej ü sárkánynyal. Az ezüst-almát itt is eltette 
s a két asszonynyal tovább ment. Egyszer egy arany-vár
hoz értek. Itt a nyolczfejíi sárkánynyal járt úgy és az 
arany-almát is eltette. Ekkor az asszonyok hálálkodtak 
neki megmentésökért. Elvezette őket a kötélhez s egyszerre 
felkötötte s a három idegen fel is húzta őket. Az utolsó 
asszony addig incselkedett, míg az almákat is oda adta. 
Midőn reá került a sor, maga helyett, megtudandó becsü
letesség vezérli-e őket, egy követ kötött a kötélre; de 
midőn félig fölhúzták, a kő visszazuhant, mert kötelestül 
visszaeresztették. Most a fiú húsúit, hogy őt azok, kiket 
megmentett, így megcsalták. Elindúlt egy erdő felé. Az 
erdőben egy fán madártiak csirípoltak s egyik ép azt 
csirípolta, hogy bujtassuk el, mert ez ölte meg a sárká
nyokat. De nem volt idejök, mivel bivaly-nagyságú anyjok 
megérkezett és hirtelen elnyelte. Erre a fiúk könyörögtek 
anvjoknak, hogy mentse meg e fiút, mert ö ölte meg a 
sárkányokat s így őket is megmentette. A madár vissza
adta s így szólt hozzá: „Mivel te velünk jót tettél, fajun
kat megörzötted a kipusztulástól, én téged fölviszlek 
a felvilágba. Ott egy bivalyt üss le, bőrét szeld két
felé, egyiket töltsd meg hússal, a másikat vízzel s mi
dőn én egyik felé nézek, adj az egyikből, midőn a másik 
felé, adj a másikból.u A fiú gyorsan föl is pakolt, s maga 
is felült a madár hátára, pontosan adta a húst és vizet a 
jelekre. Egyszer a hús elfogyott, s a madár megint jelt 
adott; a fiú erre kivágott szombjábol egy darabot és oda 
adta. Ezzel a madár fölért a felvilágba. Midőn lepakoló- 
dott, kérdé a fiútól: Miféle hús volt az az utolsó darab ? 
A fiú elbeszéli, hogy az a lábából való volt. No köszönd, 
mondá a madár, hogy sok jót tettél velünk, mert oly jó 
a húsod, hogy ismét elnyelnélek. Ezzel a madár elszállt, 
a fiú is haza került és sokat búsult a kincsért, főkép pe
dig a bűvös kardért.

Ily alakban nyílvánúl a székely népnél az általa nem 
értett dolgok körül a képzelődése, költészete.

5. A székely telkek és házak berendezése, családi szoká
sok, táplálkozás, ruházat.

A székely telkek alakja jobbára hosszú négyszög, 
melynek az út -felé néző végén egyik szélére épül a ház, 
szintén a telek hosszában. A háztól az útig nehány méter
nyi kis kert van, melyben orgona-lilla, rózsa-bokor s más 
jó illatú növények vannak ültetve. A virágos kertecske az

4
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úttól kerítés által választatik el, melynek külső oldala 
mellett, vele összekötött födél alatt egy ülő pad van, hová 
ünnep-napokon kiülnek beszélgetni, ifjak és öregek. A 
telek közepén vezet hátra az udvar, melyre kettős kapu 
nyílik. A két kapu egy homlokzattal és egy fedéllel b ír ; 
a homlokzatot élénk színű faragványok díszítik, melyeken 
a tulipán rendesen kivehető s néha állati alakok is p. o. 
szarvas, kígyó. A czifra homlokzat közepén föl van vésve 
„Isten segedelméből építette N. N. és nője X; X. 1870, 
júl. 6 -án.w A homlokzaton gyakran épül egy galambbúg 
is. A kapu alól deszkából, de teteje szintén czifra léczek- 
ből áll. A kapu nagysága és czifrasága a család előbb- 
kelőségét (rangját) és vagyonosságát árúlja el. A kapu 
mögött, tehát a házzal szemben áll kis léczekből épült 
törökbúzás (kukuriczás) kosár és mellette a sütő ház. A 
házon hátúi 5— 6  méternyi tér van, mely a tulajdonképeni 
udvar. Itt van a kút magas kútágassal, itt van a ka
zalfa stb. Az udvaron hátúi, a telek azon oldalán, melyen 
a ház van, áll az istálló rendesen egy pajtával combinálva. 
Az istállón hátúi megint egy tér van, az első csürkert, 
mely az udvartól elzáratik és ott szalma-kazal és széna
boglya áll. A csűr már egészen keresztül épül, t. i. szemben 
az udvarral és kapuval. A csűrön hátúi vagy veteményes 
vagy gyümölcsös kert foglalja el a telek végét. Ezen be
rendezésen természetesen, hol a telek alakja más, változ
tatnak is, a hely követelményeihez mérten. A telkek ily 
berendezése mellett sokszor egész útczák csűrei érintve 
egyipást, egy sort képeznek és tűz esetén útczák égnek 
le. Úgy szintén a házak is csak keskeny udvarok által 
választatnak el egymástól.

Most lépjünk be egy székely földmíves házába. A 
ház a telek hosszában lévén építve, nem a biitjén, hanem 
az udvarra néző oldalon kell bemenni. A mint az ember 
belép, pitvarban találja magát, melyből több ajtó nyílik. 
Az út felé fordúlva, belép az ember a vendégházba (itt 
szoba helyett is „ház“ kifejezést használnak), mely tágas; 
két ablaka néz az útra, egy az udvarra s egy lyuk a 
hátán a szomszéd telkére. Ha a pitvarban az ember hátra 
felé fordúl, ott találja a hátsó szobát, mely kisebb; egy 
ablaka néz a csűr felé, egy az udvarra. A pitvarból a be
járattal szemben nyílik egy kis szoba ajtaja, melyet 
kamarának, gazdasági eszközök raktárának stb. használ
nak. A pitvarban áll egy lajtorja (létra), melyen a hijúba 
(padlásra) járnak. — Itt van egy deszka-lappancs is (fedél), 
melyet felemelve, lépcsőn a pinezébe juthatni. A háznak
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elejét, bütjét, egy a ház-födél által védett tornácz (folyosó) 
veszi körül. A ház a helyi viszonyok szerint fenyőfából 
vagy kőből épül, zsúppal, zsindelylyel, deszkával vagy 
cseréppel fedetik. A szegényebb sorsuaknál hiányzik a 
hátulsó szoba. A vagyontalanok egész háza egy nyílt pit
var és egy szoba. A nyílt pitvarban tartja szerzett takar
mányát, kecskéjét stb. A ház bútorzata szintén eredeti; 
mindenütt van a fal mellett hosszú hátas pad, melynek 
hátán a czifra tulipános rajzolatok elmaradhatatlan kellé
kek, a fedele alatt láda gyanánt használható ürege van. 
Van egy tulipános asztal, egy szögletbe állított pohárszék 
s egy igen magas ágy, mely utóbbin takaró nélkül állnak 
a czifrán kivarrott végű párnák föl a padlásig. Ezen ágy
ban hál a szeretett vagy megtisztelendő vendég. A szoba 
hátsó oldalán az ajtónál emelkedik a kályha, mely 4 lábra 
igen czifra cserepekből emelt építmény, — oly hosszú és 
széles, hogy .alatta éjszaka többen is elhálnak.

A kályha alját — a tűzhelyet — pest aljának hívják, 
hol a tűz szabadon ég, s a mennyezet csak füstfogó, 
melyből nem kémény vezeti ki a füstöt, hanem csak egy 
cső, s nem a fedélen kívül, hanem csak a híj liba. Ezen 
kályha fél szobát bútoroz be. Ezeken kívül több vidéken a 
falra czifra fogasok és tányértartók vannak szegezve s 
azokra czifra mázú kancsók, tálak s más fénylő tárgyak 
rakva. A hátsó szobában, hol esznek és hálnak, az asztal, 
pad, fogas és ágy egyszerű fehér deszkából való.

A telken néha a szülők nős fiókkal együtt laknak, 
midőn a gazdaság vezetése az öreget, a házi ügyek veze
tése az éltesebb asszonyt illeti, míg el nem gyengülnek. 
Az erdőlés, szántás s más nehezebb munkák a férfiaké, 
míg a kapálás, aratás, széna-csinálás inkább az asszonyoké. 
Télen a férfiak a barmok ellátásán kívül egyebet nem 
csinálnak s így néha 5— 6  hónapot úgy szólva tétlenség
ben töltenek, míg, ha valami kézművességre alkalom adat
nék, télen is keresnének valamit. A nők télen fonnak, 
szőnek. A szegényebb osztály télen át munkát nem is 
kap, s így keresete nem lévén, de enni és ruházkodni 
még is kell, tavaszra úgy eladósodik, hogy a legnagyobb 
erőfeszítés mellett is csak múlt téli adósságát róhatja le. 
Ennél fogva a szegényebbek soha sem szabadok magokkal. 
Némely vidéken van ugyan kezdetleges házi ipar, hol 
télen is kapnak foglalkozást, p. o. Székely-Keresztáron, 
Szitás-Kőrösön szita-készítés, Bágyban gyapjú-futószőnye
gek, csergék szövése, s némely helyen cserépedény- és fa- 
edény-készítés, de ezek kezdetleges mivoltuk miatt nem

4*
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kiviteli czikkek s így kevesen foglalkozhatnak velők. 
Újabb időben a több helyen felállított ipariskolák által 
igyekeznek e bajon segíteni.

A táplálkozás évszakok szerint különböző. Nyáron 
a dolog mennyisége szerint naponta 3—4-szer étkez
nek; ebből egyszer hús az étel, a többi kása és főze
lék. Télen át naponta 1 —2-szer esznek. — Az ételek 
közül igen elterjedett a török búza-lisztből főzött p u 
l i s z k a ,  mely Jágykenyér-keménységü s melegen tejjel 
és túróval ízletes és tápláló eledel. A lisztet úgy őrlik, 
mint a búza-lisztet. Egy széles szájú fazekat tele fölforral
nak vízzel, a forró vízből felét letöltik és a török búza
lisztből a fazékban maradt vízbe öntenek annyit, mennyi 
körülbelől a bennmaradt víz kétharmada. A lisztet nem 
keverik össze a vízzel, hanem az a víznek közepén 
csüng, mint kis boglya s körülötte a víz zubog; 
— így fő félóráig, mikor kiveszik, egy hengeres 
fával összekeverik úgy, hogy a liszt tésztává válik; 
ha kemény, a letöltött vízzel hígítják tetszés szerint. 
Ekkor a keverövel a fazék közepére gyűjtik, mint kis 
kenyeret; 5 perezre vissza teszik megint a tűzre s akkor 
kitöltik. Ebből szeleteket vágnak s a tejbe téve eszik. Ha 
túróval eszik, akkor hüvelyknyi vastagra nyomják szét és 
jól behintik túróval, hirtelen feltűrik, mint a mákos kalá
csot, midőn a rétegek közt a túró megolvad s az egészet 
bezsírozza. Ezzel azonban gyorsan kell bánni. A puliszka 
annyira elterjedt, olcsó és közkedvességű eledel, hogy az 
gyakran előfordúl az urak, sőt a mágnások asztalán is. 
A székely, ha útra kel, viszi a főzőt, keveröt s egy tarisz
nyában a lisztet s a mezőn azonnal elkészíti eledelét. Ha 
keményebben főzik, kenyér helyett minden étel mellé azt 
használják. így használják ezt az erdélyi oláhok és szá
szok is. Oka a puliszka ezen általános elterjedésének az, 
hogy török búzát jobban terem a föld, mint búzát és 
rozsot, továbbá, hogy a török búza lisztje szaporább is. A 
másik általános eledel a pityóka (burgonya) igen sokféleké
pen készítve. A farsang az étkezésre nézve ünnep. Ekkor 
sertés-ölés van minden háznál, van több száz fej káposzta, 
úgy fejenként elsózva; és csakugyan oly zsírosán élnek, 
hogy a ki látja s nem szokott így élni, undorodik. De ha 
látjuk, hogy a sok munka mellett mennyi kenyeret, pu
liszkát, pityókát esznek, akkor a túlságos kövér ételek elköl
tése nem ízléstelenségnek, hanem épen természetes szük
ségnek tűnik föl. A kövér eledelekkel való élés kiterjed 
minden vasárnapra a s más ünnepnapokra is. A családi
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összejövetelek inkább télen történnek. Italok a pálinka, 
(ritkán bor), melyet eddig minden jó gazdasszony főzött, 
de most az új adótörvény miatt nem igen főznek. Midőn 
a legény feleség után néz, fődolog, hogy tud-e a lány jó 
puliszkát készíteni, laskát vágni és pálinkát főzni. Az 
apróbb családtagoknak vasárnap délelőtt templomba kell 
menni, s délután szabadok, mikor többnyire tánczot tar
tanak.

A székely intelligens házak berendezése, az étel és 
ital hasonlít a magyarhoz, csak átalánosan zsírosabb. Va
sárnapját s más ünnepjét a székely nem csak templomba 
menéssel, pihenéssel, jóllakással, hanem ruházkodással is 
megünnepli. Ruhája a férfiaknak szürke posztó-felső, 
fehér posztó-harisnya (nadrág), csizma, télen báránybőr 
kucsma, nyáron szőrből készült durva fekete kalap. A 
felsőt és harisnyát háznál szövik gyapjúból. A nők öltö
zete télen testhez állóbb felső (kürti), nyáron bő víziké, 
derékon alól bokáig érő rokoja. Az asszonyok fején ruha, 
nyáron saját kötésű szalmakalap; a leányok hajadon tővel, 
leeresztett pántlikás végű hajjal járnak. Mind az asszo
nyok, mind a leányok karinczát (kötényt) hordoznak. A 
nők öltönyei is jobbára házi szőttes kelmékből készülnek, 
melyek színe jobbára sötét piros vagy kék. TJjabb időben 
a házi szőttest kezdi a karton kiszorítani, mivel kevesebbe 
jő ; ennek oka az, hogy a fonalat festetik s hozzá a gya- 
potat veszik. Jelenben Sepsi-Szt.-Györgyön szövészeti is
kola és műhely szereltetik föl a székely szövő-ipar fej
lesztésére.

6. A székelyek társadalmi élete, menyegzője és temetke
zési szokásaik.

A székely községekben minden család vagy közeli vagy 
távoli rokonságban áll, mivel nem igen nősülnek idegen falu
ból Atyafiságosan élnek, de a rend fenntartását s az igazság- 
tételt többnyire elöljáróiktól várják, kiknek ítéletén meg
nyugszanak, ha t. i. azok jó tanácscsal meggyőzik őket. 
Társas összejöveteleket gyakran tartanak; tánczestélyeken, 
melyeket a fiatalok rendeznek ugyan, de melyeken az öregek 
is megjelennek s méltóságos magatartásukkal gyakran a 
legszilajabb kitöréseket gátolják meg. Ilyenkor beszélik el 
fiatalkori tetteiket s mutatásaikat, melyeknek a fiatalok 
követői igyekeznek lenni.

Ha valaki közülök elsőséget vívott ki magának, azt 
tiszteletben tartják s, ha a főlényt szellemileg is kivívta,
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akkor az egész faluban minden család ügyét, valamint az 
egész faluét is ő rendezi 5 tőle kérdenek tanácsot családi 
s társadalmi ügyeikben. Ily társas összejövetelt tartanak 
minden lakadalom (menyegző) alkalmával, melyeknél 
csaknem az egész falu jelen van. Ilyenkor mutatják leg
inkább ki a tudósabbak iránt tiszteletöket. Nekik minde
nütt ott kell lenni és a szertartás szellemi részét végezni; 
köszöntözni, búcsúztatni és az új párt föláldani rímekben 
az ő tisztes föladatuk lévén, oly készültséggel állanak 
elő) bogy az embert meglepik. A menyegzői szertartá
sok némely vidéken igen sok ceremóniával folynak le, 
míg más helyeken már egyszerűsítve vannak. Igen neve
zetes menyegzők tartatnak Udvarhely-megyében Orosz
hegyen,*) melyeknek következő lefolyásuk van: Mátkaság 
alkalmával gyűrűt vagy zsebkendőt váltanak és meghatá
rozzák a lakadalom napját. A lakadalom napja előtt 8  

napra összejövetelt tartanak, melynek „sirató“ a neve. A 
siratót együtt tartják, ha egy faluban laknak, különben 
külön-külön. A siratóra elhívják az egész falut. Sokan 
meg is jelennek és a fiatal pár részére ajándékot adnak. 
Az ajándék beszedése után megkezdődik a táncz, mely 
alatt a fiatalok búcsút vesznek a fiatal élettől és fiatal 
társaiktól. Nyolcz napra ezután megtörténik az esküvő 
szükebb körben. Esküvő után elindúl a behívó s követ
kező mondókával hívja egybe a lakadalmi népet: „Nemes 
Udvarhely-megyében, Oroszhegy községben lakó N. N. sze
relmes gyermekének tisztességtételére azelőtt 8  napokkal 
megszólította volt kegyelmeteket; ma újból emlékezteti 
általam s délután x órára elvárja.“ A kijelölt órára ösz- 
szegyül a násznép a vőlegény házához, a legénység lóhá
ton páranként, élükön a násznagygyal és „vőfénynyel“ 
(ez a legokosabb ember, mintegy fénye az ünnepélynek); 
a nagy és kis nyoszolyó-lányok szekereken zene szó, lö
völdözés, kurjantozás között elmennek a leányos ház köze
lébe, hol megállva, két köszöntőt előre kőidnek, kik a 
leányos háznál ily formán köszönnek be: „Adjon Isteu jó 
napot uraim! asszonyaim! Örvendünk, hogy Isten őszei t  
fölsége kegyelmetöket a mai nappal megörvendeztette s 
továbbra is kívánjuk, hogy Isten e gyülekezetét tegye 
szerencséssé és boldoggá apáknak s anyáknak, váljék 
örömükre atyafiaknak, dicséretére Isten szt. nevének, ked- 
vök töltésére és leikök üdvösségére a jövőben az egybe- 
kelendőknek.“ „Édes becsülettel bíró uraim! Násznagy

*) Br. Orbán : „Székelyföld leírása.“
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uram honjából kibontakozván, nászával, vőfényével, nyo- 
szolyóival útjában van, s egy pár óráig szállást keret, ha 
szíveskednek megadni és egy becsületes kalauzzal ide ve
zéreltetni.“

A gazda helyettese, ki szintén egyik szellemesebb 
ember s kit „kiadónak“ neveznek, előállva viszonozza a 
köszöntést, de a szállásra nézve kötekedik: Honnan valók ? 
Mi járatból valók? Van-e útlevelök stb. A kérdések minél 
furfangosabbak, annál kedvesebbek. A szállást a kiadó 
megtagadja, de végre utasítja a szomszédhoz, hová a nász
nép be is száll. Kevés idő múlva a násznagy visszaküld 
két egyént, kik a következőket adják elé:

„Emlékeztetjük uraimékat arra, hogy 1-ször e nemes 
helységben lakó N. N. elhatározta, kegyelmednek becsü
letben nevelt leányával szent házasságra lépni; magának 
megkérette, a ceremóniák ú. m. kézfogás, kendő- és 
gyürü-váltás meg is történtek; 2 -szor a házasság legna
gyobb fundamentoma, a hütölés (esküvés), is végbe ment 
a templomban tanuk előtt; 3-szor emlékeztetjük, hogy a két 
ágon levő atyafiak a mai napot tűzték ki a lakadalom 
megadására s násznagy uramék ezt fenn is tartották s 
most kegyelmetek jó válaszát mentői hamarább elvárják, 
mire Isten segélje.“ Erre a kiadó tagadja, hogy kézfogás, 
gyűrűváltás, hütölés történt volna, s ők a lakadalom meg
adásáról sem tudnak, hanem kéri, várjanak, mert a roko
noktól megtudakolja, s ha úgy van, nem tagadja meg ké- 
relmöket. Erre a küldöttek eltávoznak. Kevés idő múlva 
jön az egész. Ekkor előáll egy — a kikérő — s hosz- 
szas beszédben előkéri a menyasszonyt azon okon, hogy 
a hozott ajándékokat bemutassák. Erre megint a kiadó 
felel, s kész átvenni az ajándékokat, s előhozat egy vén 
görbült asszonyt s bemutatja menyasszonynak. Erre a 
kikérő állítja, hogy ő jól ismeri az eljegyzettet, ez nem ö, 
sőt mondja, nekünk már bélyegünk is van rajta. Erre a 
kiadó még egy vénebbet vezet elő, míg 3-szor elővezeti a 
valódi menyasszonyt, kihez a kikérő ily formán beszél: 
„Kegyelmed N. N. asszony, X. X.-nek mátkája, halljon 
szót! X. X. ad kegyelmednek ennyi ajándékot, melyet ne 
elég névén, de jó névén vegyen; Ígéri magát, hogy ezen
túl több férj szeretettel és ajándékkal kedveskedik.“ Ezalatt 
a násznagy íjiég mindig a szomszédban várakozik. A 
kikérő most egy kalauzt kap s vele eltávozik, míg a nász
nagy elérkezik, azalatt a kiadó minden vendégnek átveszi 
ajándékát, t. i. kanalakat, villákat, késeket, fazekakat, 
tollakat, kendőket, abroszokat, poharakat, párnákat és
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pénzt. Az ajándékok beszedése alatt lövöldözés közt megér
kezik a násznagy ̂ népével s elmondja, hogy miként teremté 
Isten a világot, Adámot s melléje oldalbordájából Évát, 
Isten rendeletéből X. X. uram is elválasztotta N. N. stb.; 
mi pedig vőlegény uram megbízásából kérjük uraimékat, 
hogy a választott életpárt adják át a vőfény és nyoszo- 
lyó kezébe.

Erre a kiadó mind elismeri, hogy a házasságot Isten 
rendeli, de hát ő választ nem ád, mert az ott van a csu
porban s egy 8—10 méter magas fa tetejére felkötött 
csuporra mutatván, mondja, vegyék le. Most a csuprot 
le kell lőni. Lövöldözésre kerül a sor. Néha a legjobb 
vadászt kell előkeríteni, hogy jó áldomásért lőjje le, mert 
addig tovább menni nem lehet. Végre lelövik. Még ekkor 
sem adják át a menyasszonyt, míg a kiadó nehány kér
dését meg nem fejtik, p. o. ilyen kérdéseket; ki az, ki 
egyszer született, s meg nem halt ? Felelet: Ilyés próféta. 
Ki az, ki egyszer született és kétszer halt meg ? Felelet: 
Lázár. Több ily kérdés megoldása után a kiadó 3 ke
zest kér be a házba, hol a leány hozománya ki van rakva 
s megigérteti, hogy ha a leány magtalanúl halna el (gyer
mek nélkül), a hozományt visszaadják minden perlekedés 
nélkül szülőinek vagy testvéreinek, ha kívánják. Ekkor 
már átadják a menyasszonyt a nyoszolyók és vőfény 
kezeikbe, kik a hozott koszorúkkal és virágokkal felpár- 
tázzák, keszkenőt, télen bundát adnak rá, mire a czigá- 
nyok egy bús nótát kezdenek húzni, jelezvén a közelgő 
búcsúzást. A nóta erre víggá változik s a vőfény meg
próbálja, ha a menyasszony nem sánta-e, ha tud-e tán- 
czolni ? A próbatáncz után előáll a vőfény és a leány 
nevében következő verses búcsúztatót szavall: (Ez igen 
hosszú lévén, csak nehány szakot közlök.)

Becsületre méltó jeles gyülekezet,
Férfi s asszonyrendből álló felekezet.
Halljátok meg mostan, hadd szóljak veletek.
Most a hegedűknek álljon meg zengése,
A sarkantyúknak is megálljon pengése,
Mert 1 úcsúzásomnak most lészen kezdése,.
Legyünk csendességben, mig lészen végzése

Utolsó lépcsőjén állván ittlétemnek, 
Felnyitom tárházát búcsúzó szivemnek, 
Szólásra indítom kerekét nyelvemnek, 
És szent6éges nevét kérem az Istennek.
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Itt elverseli Éva teremtetését és a házasság- rende
lését s hogy ö is megkapta már társát. De hogy nevelői 
iránt háládatlan ne legyen, ezektől is elbúcsúzik:

Első szóm fordítom én édes atyámhoz,
Engemet nevelő kedves jó dajkámhoz,
Gyenge életemnek nagy táplálójához,
Minden lépésemben jóra oktatómhoz.

Minden jóvolto lat Isten megfizesse,
Úgy világoskodjál e földön életedben,
Hogy koronát vehess jövendő életben,
Mikor felmenendesz a magos egekben.

Ezután anyjától, testvéreitől, leánytársaitól és az 
egész gvülekettől elbúcsúzva, így végzi b e :

Csekély beszédemet én m ír elvégeztem,
Végy kezedhez engem, kérlek édes férjem,
Repíts el oda, a hol én Istenem 
Szentelje meg örökre életem. Ámen !

Színdarab ez, melyben mindenkinek szépen kiválasz
tott szerepe van.

Ezután megtörténik zokogás közt a búcsú. A vőfény 
és nyoszolyók felülnek a menyasszonynyal egy 4 ökrös 
szekérre, melynek járma czifra tulipános, az ökrök szarva bo- 
krétás. Egy plás szekérre kirakják a hozományt a czifra 
ládával stb. így indúlnak útra. Út közben több helyen 
akadályokkal találkoznak, hol mindig mézes pálinka a 
váltságdíj. A vőlegény házához érve, átadják neki a meny
asszonyt, kit az asztalfőn egy szögletbe ültet. Ekkor kez
dődik az előfalatozás, de a menyasszony nem eszik, mert 
elébe egy fatányért tettek, melyre bölcső van festve és 
váltig mondják „tessék“. Az előfalatozás után a vőfény 
körűltánczol a menyasszonynyal, fejéről a koszorút leve
szik és ellövik, jeléül, hogy már asszony s többé virágot 
nem viselhet.

Erre letelepednek a terített asztal mellé, hol a leány 
is átadja férjének hozott ájándékát s Ígéri, hogy ezentúl 
több női szeretettel viseltetik iránta. Ezután lefolyik az 
ebéd köszöntők között. Az ebédnél minden vendég elő
veszi a hozott ételeket és italokat s azt is elkinálgatják. 
Ebéd végén beáll a szakácsné sírva, hogy elégett a keze; 
tartja a fakalánt, melybe pénzt tesznek az ő számára; azu
tán a gazda a hegedűt hozza elé s abba is tesznek a czi- 
gányók számára.
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Ebéd végével a vő fény elővesz egy tányért s beléje 
pénzt téve, egyet fordul a menyaszszonynyal s átadja 
másnak, ki szintén pénzt tesz a tányérra. Azután elkez
dődik az általános táncz, mely éjfélig tart.

Másnap reggel ott terem a nagy nyoszolyó, az új 
asszonyt bekontyolja s elmennek a templomba, hol a 
lelkész megáldja s megkerűlteti velők az oltárt. Később 
a rokonok összegyűlnek ismét s elmennek a fiatal pár 
látogatására, mit „kórlátónak“ neveznek s újból tartanak 
estig utólakzit, annak örömére, hogy semmi kár sincs.

A székelyföld több vidékén voltam lakadalomban, de 
újabban főkép a református és unitárius helyeken a cere
móniákat rövidítették, p. o. a siratót és kórlátót némely 

- helyen elhagyják s a kikérési ceremóniát is rövidítik. A 
lényeg azonban egyforma. A katholikus vidéken még di
vatozik a leírt lakadalmi ünnepély egészen.

Igen nevezetes némely helyeken a temetkezés is. P. o. 
némely helyen, mikor kísérik a halottat, versben foglalt 
énekben sorolják elő a halott életrajzát, nagyon kiemelve 
érdemeit. Igen sok helyen van az a szokás, hogy a kán
tornak estenként a halottas házhoz kell mennie; első este 
búsan énekelnek, körülbelül egy óráig a halott mellett, 
második este koporsóba tételre énekelnek; temetéskor pe
dig a kántornak egy búcsúztató verses éneket kell éne- 

' kelnie, melyben a halott mindenkitől elbúcsúzik.
A jó búcsúztató-írás és -éneklés a kántor legjobb 

levele ; jobb az, kinek énekére legtöbben sírnak. Egy pár 
helységben a Kis-Küküllő völgyében az ős pogány szoká
sokból azt is megtartották, hogy a halott előtt egy tekin
télyes férfi lóra ülve megy elől, leeresztett hajjal (melyet 
ott viselnek) s kétfelől két legény, kiknek segélyével viszi 
a zászlós kópját, melyet bekantolás után a sírra tűz. A 
zászló az ifjúknál fehér, öregekuél fekete. A temetés után 
áldomást inni általános szokás.

Végezetre megjegyzem, hogy minden természetes és 
sajátságos szokásaikon a rohamos újítások oly változásokat 
visznek végbe, hogy maholnap nem ismerhetni fel, mi az 
eredeti, s mi az eltanúlt.
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Die Székler.
(Ans dem Ungarischen des Karl Molnár von Emerich Kövi.)

Lieber Leser! Als ich meiner Abhandlung, die von 
der Hand voll Leute spricht, welche zwischen den südli
chen und südöstlichen Ausläufern unseres Gebirgsystemes 
der Karpathen seit ohngefähr anderthalb tausend Jahren 
wohnen, zu schreiben begann: gelaugte ich zur Ueber- 
zeugung, dass sie, namentlich der ethnographische Theil 
derselben, worin einzelne Volksgebräuche, die Ausflüsse 
von Jahrhunderten, geschildert sind, bei all denen, — die 
zur Beurtheilung des gegenwärtigen Standes des Volkes 
und zum richtigen Verständniss desselben auch die in 
seiner Entwickelungsgeschichte vorgekommenen eigenthüm- 
lichen Institutionen und die Verhältnisse des Wohnortes 
in Betracht ziehen, — nur dann Interesse erwecken wird, 
wenn ich vom Széklerland und dessen alten eigenthüm- 
lichen Institutionen wenigstens eine kurze Skizze mittheile. 
Dass während der Entwickelung der Staaten in Europa 
diese Hand voll Leute Siebenbürgen erhalten konnten 
und auch bis zur Union nicht ein von Ungarn erobertes, 
sondern ein freies Bruderland Ungarns war, liegt meiner 
Ansicht nach in den uralten Institutionen des Volkes und 
in den orographischen Verhältnissen seines Landes. Dem
zufolge kann ich nichts Anderes thun, als nach kurzer 
Skizzirung der Orographie des Széklerlandes Daten aus 
der Vergangenheit und Gegenwart anführen, auf Grund 
deren sich der g. Leser ein Bild von den Székiem selbst 
entwerfen möge.

I- Das Széklerland.
Nicht das ganze Land,, wo Székler wohnen, heisst 

„Széklerland.“ Székler wohnen auch an den Ufern des 
Aranyos (spr. Aranjosch) und in dem Burzenland (Bárcza- 
ság) (Széklerland im Komitate Brassó), aber das wahre,
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eigentliche Szeklerland war ein von Natur aus abgeschlos
senes Ganzes, woher die Einwohner nach den erwähnten 
Orten nur durch Kolonisirung gelangten. Dieses von Na
tur aus abgeschlossene Ganze wird auch heute noch im 
engern Sinne des Wortes „Szeklerland“ genannt. Werfen 
wir einen Blick auf die Landkarte des ungarischen König
reichs und bestimmen wir auf dieser das Szeklerland.

Vom östlichen Theil und der südöstlichen Umbie
gung der Karpathen erstreckt sich westlich, resp. nord
westlich mit ihnen parallel eine ausgebreitete Trachyt- 
Bergkette, die den Namen „Hargita“ führt. Diese hat 
viele kleine östliche und westliche Zweige; nördlich ver
läuft sie im Thale der Maros (Marosch) südöstlich in der 
Ebene von Kronstadt. Ohngefähr in der Mitte steht sie 
durch einen östlichen Zweig mit den Karpathen in Ver
bindung, der die Wasserscheide zwischen der Aluta und 
Maros bildet. Die Hargita ist reich an Quellen und ent
sendet viele wasserreiche Bäche gen Westen und Osten. 
Zwischen der Hargita und den Karpathen befindet sich 
ein doppeltes Becken: das nördliche, worin die Maros 
von Süden nach Norden fiiesst, heisst das G y e r g y ö e r  
(spr. Djerdjöer) und das s ü d l i c h e ,  welches die Aluta 
durchsciiueidet, C s i k e r  (spr. Tschieker) Becken. Die 
nördlich fliessende Maros nimmt beim nördlichen Aus
läufer der Hargita einen südwestlichen Lauf und verlässt 
das Szeklerland. Die nach Süden eilende Aluta wird von 
der Südspitze der Hargita gezwungen, nördlich und dann 
ebenfalls südwestlich zu fliessen. Im südlichen Theil des 
Csiker Beckens durchbricht sie die Hargita und tritt in das 
Häromszeker Becken, wo sie die Feketeügy (spr. Fekete- 
iidj) aufnimmt, den Hauptfluss des Häromszöker Beckens.

Jedes dieser drei Becken ist einerseits durch die 
Hargita, andererseits durch die Karpathen begrenzt, letz
tere gestatten blos durch die Engpässe von Tölgyes (Töl- 
djesch), Gymes (spr. Gimesch), Ojtoz (Oitos) und Bodza 
den Eintritt in das Szöklerland. An der Westseite der 
Hargita sind die Gebirgszweige und Flüsse noch zahl
reicher. Im Norden sind die Wasser Görgeny und Nyäräd; 
in der Mitte die Kl. und Gr. Kockel mit vielen Neben
flüssen und Thälern von wechselnder Breite; im Süden 
die Kl. und Gr. Homoröd und endlich der Bach Vargyas 
(Wardjasch). Alle diese fliessen westlich und vereinigen 
sich mit der Aluta oder Maros, die sich, indem sie die 
Hargita umfliessen, an deren Westrande einander bedeu
tend nähern. Der östliche, westliche und südliche Abhang
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der Hargita mit den zugehörigen Thälern bilden das 
Széklerland. Diese drei Becken bewohnen die Székler bis 
an die Grenze; im Westen die Thäler Nyárád, KL 
Kockel bis N. Kend, Gr. Kockel bis Héjasfalva, die beiden 
Homoröd-Thäler bis Bene und Kacza und das ganze Var- 
gyas-Thal. Mit der westlichen Krümmung der Maros ver
lässt sie zwar das Széklerland, aber oberhalb Maros-Vá
sárhely (spr. Marosch-Wáschárhclj) tritt sie mit ihrer süd
westlichen Krümmung wieder ein und während sie diesen 
westlichen Winkel des Széklerlandes durchschneidet, ver
lässt sie es bei der Mündung der Nyárád ganz. Auch 
hieraus ist ersichtlich, dass das Széklerland ein einheitli
ches Land ist; hiezu macht es die in der Mitte sich durch
ziehende Hargita, von der im Rücken geschützt sich die 
Bewohner leichter vertheidigen konnten. Wenn der Feind 
sie drängte, zogen sie hierauf in ihre Felsenburgen; im 
Frieden Hessen sie sich hinab in die Thäler und Becken.

Die Hargita ist auch heutzutage noch mit Urwald 
bedeckt. Das Háromszékei’ und Csiker Becken und die 
westlichen Thäler, fleissig bebaut, liefern dem Volke 
Getreide zur Genüge, ja sogar der Weinstock gedeiht an 
den Ufern der Nyárád und Maros. Das Gyergyóer Becken 
ist der rauheste Theil des Széklerlandes. Noch etwas ist 
im Széklerlande erwähnenswerth, was sich auf die Ver
teidigung der Vorfahren der Székler bezieht, nämlich: 
bei jeder geeigneten Thalmündung sind Burgruinen, die 
ebenfalls die Hargita umgürten.

Das Széklerland war in Stühle (Stuhlbezirke) ein- 
getheilt, sie hiessen: Csíkszék, Háromszék, Udvarhely
szék und Marosszék (Maroschszék). Gegenwärtig sind die
selben in Komitate umgewandelt worden.

2. Die Vorältern der Székler und einige Institutionen jener.
Aus dem Wirrwar der Völkerwanderung, welche vor 

ohngefahr anderthalb tausend Jahren die Ruhe Europas 
störte, sonderte sich ein Volk ab, welches besonders zu
folge seiner kriegerischen und staatlichen Organisation 
und der orographischen Verhältnisse seines erwählten 
Landes vom Untergänge gerettet wurde.

Der Ursprung des Székler Volkes beschreiben die 
glaubwürdigsten Chronisten und Geschichtsforscher folgen- 
dermaassen : Beim Verfall des grossen Hunnenreiches son
derten sich nach der Schlacht bei Sicambria 3000 von 
den übrigen ab und kehrten nicht mit den Hunnen des
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Csaba (Tschaba) nach Osten zurück, sondern zogen in die 
Berge von Siebenbürgen. Sie Hessen sich auf dem Hagita- 
Gebirge nieder, wo sie sich zu erhalten wussten und den 
Namen wechselten. Die Hargita und die Umgebung waren 
damals mit unbewohnbarem Walde bedeckt. Ihr rauhes 
Land beneideten ihnen die Nachbaren nicht und so konn
ten sie lange Zeit ungestört dahiuleben, sich mit Burgen 
umgeben und ihre inneren Angelegenheiten ordnen. Sobald 
sie sich vermehrten, machten sie thalabwärts immer mehr 
Eroberungen und Hessen ihren Nachkommen die ganze 
Umgebung der Hargita als Erbe, das auch diese gegen 
spätere Angriffe vertheidigten.

Glaubwürdig erscheint auch, dass die Urszékler ihren 
Kriegermuth verloren, da nur wenige ihrer waren und 
desshalb auch keine Eroberungen zu machen wünschten. 
So Hess man auch sie ungeschoren, was viel dazu beitrug, 
dass dieses kleine Ueberbleibsel der damals so gehassten 
Hunnen sich erhalten konnte. Als später Karl der Grosse 
die Macht der eingefallenen Avarén brach, — erzählt 
Huszti — so Avanderten viele derselben zu den Székiem, 
welche hiedurch Verstärkung erhielten.

Da der Székler nur wenige warer, hielten sie zusam
men, organisirten sich im Innern und legten den Grund 
zu ihrer demokratischen Verfassung, die sie später so 
gross machte. Sie wählten einen Anführer, der im Frieden 
ihr geistliches Oberhaupt, ihr Schiedsrichter, im Kriege, 
ihr Oberfeldherr war. Er führte den Namen „Hauptrabon
ban.“ Er publizirte die Gesetze, führte sie durch und rief 
das Volk unter die Waffen. Der Hauptrabonban residirte 
in Székely-Udvarhely (spr. Székej-Udwarhelj), im Thale der 
Gr. Kockel in der Festung „Budvär.“ (Nach der Chronik 
baute diese Burg noch zu Lebzeiten Attilas der Anführer 
Buda.) Unter dem Hauptrabonban standen 6 Grossrabon- 
bane, unter diesen andere Beamten, deren Wirkungskreis 
kleiner war, und die für die Vollstreckung der Gesetze 
dem Hauptrabonban verantwortlich waren.

In die Schlacht zogen Alle unter Anführung ihrer 
Vorgesetzten. Die Grossrabonbane waren die Gehülfen 
und Berather des Hauptrabonbans. Der Hauptrabonban 
musste jährlich am Fusse der Budvár eine Volksversamm
lung abhalten: hier brachten sie ihre Gesetze und ver
kündigten sie. Wenn ein Religionsgesetz gebracht wurde, 
so trat dieses erst nach dem dargebrachten Opfer des 
Hauptrabonbans in Wirkung. Auf diesen Versammlungen
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ordneten sie ihre grösseren Angelegenheiten; hier verur- 
theilten sie die Verbrecher und die Uebertreter des Gesetzes.

So organisirt erhielten sie Kunde von der Annähe
rung der Ungarn, als Zandirhám (Sandirhám) ihr Haupt- 
rabonban war. r

Zandirhám schickte Abgeordnete dem Árpád ent
gegen; bei der Eroberung von Pannónia leistete er, ihm 
Hülfe und schloss mit ihm einen Vertrag. Der mit Árpád 
geschlossene Vertrag*) bestand aus folgenden sechs Punkten:

1) Die Macht in Ungarn gebühre nur den männ
lichen Nachkommen Árpád’s.

2) Das Land, welches Jemand mit eigener Hand 
erwirbt, sei sein Eigenthum; was gemeinsam erworben 
wird, werde gerecht vertheilt.

3) Die Landesangelegenheiten sollen mit Einver- 
ständniss des Volkes geleitet werden.

4) Wer den dem Fürsten geleisteten Schwur bricht, 
verliere den Kopf und das Vermögen vor dem Opfer des 
Hauptrabonbans; wer aber gegen die Würde des Haupt- 
rabonbans sündigt, dem werde Feuer und Wasser entzo
gen, d. h. er werde verbannt.

5) Wenn Einer von den Gross- oder Kleinrabonba- 
nen oder den Beamten der Nation Schaden zuzufügen 
sollte, der verfalle dem Urtheil des Hauptrabonbans, der 
aus dem Geschlechte der Ápolt zu wählen ist.

6) Wer zum Opfer des Hauptrabonbans nicht er
scheint, werde in Stücke gehauen.

Als die Abgeordneten diesen Vertrag in Stein ge
hauen schlossen, berief Zandirhám eine Volksversamm
lung, die ihn mit Freuden annahm. Zandirhám opferte 
und hierauf feierte man ein grosses Fest. Hernach schritten 
die Ungarn mit Hülfe der Szökler zur Eroberung von 
Pannónia. Diese Gesetze mochten im Jahr 889 gebracht 
worden sein. Auf Grund derselben entwickelte sich später 
die Verfassung des Szekler Volkes, kraft welcher jeder 
Szekler gleichmässig Kriegsdienst leistete, gleiche Hechte 
genoss und ausser der Ochsensteuer, die er am Namens
tage des Königs zu leisten hatte, von jeder andern Steuer 
befreit war.

Die Krieger der Szekler zerfielen in zwei Kate
gorien, nämlich: in die 1 o u f e u (lófő =  Pferdekopf — 
Reiter) und die gi a h r l a g  (gyalog, spr. djalog =* lnfan-

*) Dieser Vertrag und noch einige Daten entnahm ich aus dem 
ausführlichen 6 Bände starken Werke des Br. Orbán: „Beschreibung 
des Széklerlandes.“
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teristen). Auch heutzutage gebraucht man den Ausdruck 
„Lófő-székelyu d. h. berittener Székler. Jeder Krieger 
musste sich selber ausrüsten, der Reiter auch mit dem 
Pferde. f

Auch Árpád bekräftigte auf einem Landtage diese 
Institutionen der Székler, er anerkannte, dass sie insge- 
sammt Adelige seien und dass sie Niemand zu Unter- 
thauen machen dürfe. Ihre Verträge und Privilegien 
bekräftigte später auch Stefan d. H. und fügte hinzu, dass 
sie das Vaterland gegen Osten zu vertheidigen und am 
Hofe des Königs 100 Ritter zu halten haben. Als sie 
wegen Beibehaltung des Glaubens ihrer Ahnen revoltirten, 
hób Béla I. das Amt des Hauptrabonbans betreffs der 
priesterlichen Funktion auf und ernannte einen Gespan 
(Gi’afen) an dessen Stelle, der später auch über die Sachsen 
gesetzt war. Als später auch in Ungarn die adelige Kaste 
sich entwickelte, erhielten auch die Székler wegen Aus
zeichnung im Kriege den Adel, aber erst 1409 wurde die 
privilegirte Klasse mit sehr beschränkten Rechten aner
kannt. Bis zur Schlacht von Mohács konnte sich indessen 
die adelige Klasse nicht entwickeln. Nach dieser Schlacht 
riss sich Siebenbürgen von Ungarn los und eingeborne 
Fürsten nahmen den Grafentitel an. Auch unter diesen 
wachten die Székler über ihre uralten Institutionen nicht 
nur den Adeligen, sondern auch selbst den Fürsten, gegen
über als sie zur Restituirung ihrer angegriffenen Rechte 
gegen Johann Sigismund zu den Waffen griffen. 1562 
besiegt, wurden sie zu Unterthanen gemacht, zugleich 
wurde beschlossen, dass auch der Székler im Falle des 
Treubruches seinen Besitz verliere. Da also demzufolge 
auch der Besitz der Székler konfiszirbar war, begann sich 
der Adel auf Kosten der demokratischen Institutionen 
zufolge Schenkungen zu entwickeln. Durch ihn wuchs 
auch die Anzahl der Unterthanen, die sich dem Kriegs
dienste entzogen, wodurch sich die vierte Klasse, die der 
Unterthanen, entwickelte, die man aber nicht zu den 
Székiem rechnete. Auch unter den Fürsten genossen sie 
ihre Rechte, sie erhielten sogar das Privilegium, dass man 
einen Székler ohne Verurtheilung nicht gefangen nehmen 
durfte und auch nur unter den Székiem gewählte Richter 
über ihn urtheilen konnten, nicht aber die Komitats- oder 
Stuhlrichter (Waida). Erwähnenswerth ist das Erbschafts
gesetz der Székler, laut welchem, wenn Jemand zum Ver
luste seines Besitzes verurtheilt wurde und er keine Ver
wandten hatte, sein nächster Nachbar ihn beerbte. Wenn
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in der Familie Söhne und Töchter waren, so erbte der 
Sohn das Vermögen, die Tochter bekam eine Mitgift; 
wenn nur Eine Tochter war, so erbte sie wie ein Sohn 
(Mädchen-Sohn). Wenn nach einem solchen Mädchen-Sohn 
Söhne und Töchter blieben, so erbten diese zu gleichen 
Theilen, denn die, Töchter besassen gleiches Recht mit 
den Söhnen.

Das eben erwähnte Erbschaftsgesetz bestätigte noch 
Gieorg Räköczy im Jahr 1636. Dieses Gesetz und ferner 
die Beschränkung, dass der Szökler seinen Besitz nicht 
verkaufen konnte, hatte zur Folge, dass der Szekler-Besitz 
nicht in fremde Hände gelangen und kein Fremder unter 
ihnen sich niederlassen konnte. In Kriegszeiten griffen 
alle zu den Waffen; der Adelige mit 4—5 Reitern, der 
Infanterist mit Gewehr. Wenn der Adelige (löfö) arm 
war, so zog er mit den Infanteristen aus. Wenn der Krieg 
nicht länger als einen Monat dauerte, so bekam er gar 
keinen Sold; diese Verpflichtung war so lästig, dass 
viele lieber Unterthanen wurden, nur um nicht Kriegs
dienste leisten zu müssen. Dies nahm derart zu, dass 
Räköczy eim Gesetz gegen den Uebertritt zu den Unter
thanen bringen musste.

Die prozesssüchtige Natur ist beim Szökler stark 
entwickelt, was sich vielleicht daher erklären lässt, dass 
auch unter den Königen ihnen gestattet war, selbst den 
kleinsten Prozess direkt vor* den König zu bringen.

Nach dem National-Fürstenthum kamen die Szö- 
kler wieder unter Könige, unter denen sie nach und nach 
ihre Privilegien verloren, wogegen sie zwar protestirten, 
zuweilen mit Waffen in der Hand, aber besiegt (1764), 
wurde ihnen das militärische Grenzwache-System und die 
Drittel-Steuer aufgezwungen. — 1848 endlich wurden sie 
den Ungarn gleich gestellt.

Auch aus dieser kurzen Skizze kann der geehrte 
Leser ersehen, dass das Szdkler Volk eine eigene geschicht
liche Vergangenheit hat. Seine Institutionen waren demo
kratisch, die es auch gegen die Fürsten mit seinem Blute 
vertheidigte. Sein Land überliess es keinem Fremden: 
dem Feind gegenüber traten alle unter die Waffen, so 
lange sie selbst auf den Volksversammlungen ihre Ange
legenheiten ordnen konnten. Betrachten wir nun die 
Szökler der Gegenwart. Was erbten sie von ihren Ahnen, 
in wiefern rechneten sie mit den Umständen und wie 
ordnen sie ihre Angelegenheiten in der heutigen Welt?

5
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3. Charaktorisirung der Szekler.

Auf dem erwähnten Gebiete wohnen ungefähr 
450.000 Szekler. Ausserdem wohnen ihrer viele in der 
Moldau und Walachei. Einige Monographen beschreiben 
die Szekler als grosse, schlanke Leute, was jedoch nicht 
zu trifft, denn z. B.: die Einwohner der Csiker und 
Häromszöker Gespanschaft sind mehr mittlerer Statur, 
unter denen der Komi täte Udvarhely und Maros haben 
auch nur einige Dörfer grosse Leute aufzuweisen, die 
übrigen sind auch nur mittelgross. Ihr Körper ist muskulös, 
gedrungen, aber im Ganzen genommen beginnt er zeitlich 
abzunehmen und unter der Last der Arbeit einzuschrumpfen. 
Die Ursache hievon liegt hauptsächlich in der Nahrung, 
die der schweren Arbeit nicht angemessen; dabei ist der 
Szekler von Jugend auf an fleissiges Arbeiten angewiesen, 
um leben zu können. Wenn indessen die Noth in geringe
rem Grade an ihn herantritt, so fröhnt er auch, wie die 
Angehörigen jeder andern Nation, der Bequemlichkeit, 
zu der jedoch womöglich wenige gelangen, da die meisten 
Ackerbau treiben, der sie kaum mit dem Alltäglichen 
versieht. Seine geistige Thätigkeit äussert sich als natür
licher Verstand, oft als Witz und in Erklärungen durch 
Sprüchwörter. In seiner Jugend ist er gelehrig und hat 
Neigung zum Lernen; wenn er aber jahraus jahrein an 
eine gewisse Arbeit sich göwöhnt, lässt er sich schwer 
überzeugen, dass man diese zu geeigneter Zeit mit weniger 
Kraftanwendung und vielleicht besser hätte vollenden 
können. Sich selbst traut er mehr, als einem Andern. 
Unterhaltende Lektür ist ihm angenehm, aber ernst
hafteres Studium, von dem er keinen materiellen Nutzen 
absieht, oder wodurch er wenigstens vor seinen Mitmenschen 
keinen Ruhm erwirbt, behagt ihm nicht. Ich muss jedoch 
bemerken, dass ich nicht von der gegenwärtigen Nation 
rede, die aus der neuern Schule hervorgegangen, nicht 
mehr so sehr an dem Alten hängt, sondern von denen, 
die ausser ihrer Dorfschule keine andere besuchten. Die 
Eitelkeit und der Ehrgeiz sind so sehr entwickelt, dass 
der Szekler fähig ist, Alles zu opfern, was unter den 
heutigen Verhältnissen und bei einem so armen Volke 
beinahe lächerlich ist. Der Grund hievon liegt jedoch 
darin, dass diese Eigenschaften ihm zum Ruhme gereichten, 
die der Sohn vom Vater erbte, als die Szekler, wie 
geschichtlich bekannt, ein ruhmsüchtiges, stolzes und 
tapferes Volk wurden. Und als später die Zeitverhältnisse
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sie vom Felde des Ruhmes verdrängten, zeigte man ihnen 
durch Belehrung nicht die Bahn, auf der sie von nun an 
weiter schreiten sollten. Ferner ist zu erwähnen, dass sie 
oft mit den Walachen verkehren, die sie an Kraft, Fleiss, 
Reinlichkeit, Verstand um hundert Perzente zu übertreffen 
sich dünken, was ihre Selbstzufriedenheit und Eitelkeit umso
mehr nährt. Wohl hätte in der Beziehung der Sachse ihr 
Vorbild sein können, aber diesen halten sie in der Politik 
für so wankelmüthig, in der Opferwilligkeit für so knau
serig, dass sie es unter ihrer Würde halten, ihnen 
nachzuahmen.

Wie jede Kation verarmt, die der Eitelkeit fröhnt, 
so auch der Székiéi*: er verschwendet ohne Grund, oft 
nur zum Scheine; wer seiner Eitelkeit schmeichelt, den 
bewifthet er, Fremden aber kann auch er schmeicheln.

Die Gemüthstimmung des Széklers ist heiter, er findet 
Vergnügung an geselligen Schmausereien, denen er eben
falls grosse Opfer bringt — aus Eitelkeit, die sogar in 
Freundes Kreisen Mode geworden. Auch heutzutage ist der 
Székiéi* eitel und ehrsüchtig, die Folge hievon ist, dass 
er reizbar ist, sich leicht beleidigt fühlt und dann wie 
ein Sturm wüthet, aber, da er ein gutes Herz hat, keine 
Rache nimmt und sich versöhnt, wenn die Beleidigung 
keine Ehrensache involvirt, — im letzten Falle ist er ein 
unbeugsamer Feind.

Im Gefühle seines Rechtes gibt er seine Sache nicht 
auf, auch wenn sein Vermögen, seine Stellung darüber 
verloren ginge, bis nicht das höchste Forum das Urtheil 
gesprochen, obwohl er zuweilen nicht Recht hat, sondern 
nur in seiner Halsstarrigkeit es als seine UeberzeUgung 
ansieht. Er ist prozesssüchtiger Natur. Unter einander sind 
die Székiéi* streitsüchtig, dem Fremden gegenüber sind 
sie Eins. Das Mein und Dein ist ihnen wohl bekannt. 
Diebstahl, Betrug und Lüge halten sie für abscheuliche 
Vergehen und verachten den Straffälligen.

In der Gastfreundschaft ist der Székler überschwäng
lich, worüber Kővári sich also äussert: „Der Ungar 
bewirthet seinen Gast gutherzig, der Székiéi* macht ihn 
mit seiner Gutherzigkeit krank.“

Wenn ein Armer auf einen Reichen einen Groll hat, 
so nimmt er nicht selten gemeine Rache an ihm auf die 
Art, dass er ihm das Getreide anzündet, um dessen Ver
mögen und Stolz zu brechen.

5*
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Der wohlhabendere Theil des Szekler Volkes lässt 
die Kinder nicht in dem Grade ausbilden, wie er es sollte 
und könnte. Der Grund hievon liegt darin, dass der Vater 
nur an sich und an die Gegenwart denkt und seine Kinder 
bei der Wirthschaft als Dienstleute benützt, indem er denkt: 
„auch sein Sohn kann leben, wie sein Vater gelebt hat.“ 
Für öffentliche Aemter werden nur Kinder vermögenloser 
Eltern ausgebildet. Ich habe von den Szeklern viel Gutes 
und Schlechtes mitgetheilt, aber ich kann nicht umhin, 
auch der Aristokratie der Szekler zu erwähnen. Es gibt 
Geld-Aristokraten (jedoch nur wenige) und Verstandes- 
Aristokraten, aber ich glaube nicht, dass es auf der Welt 
deren noch mehr gebe, (der geringen Anzahl entsprechend) 
bei denen, keine Kategorie ausgenommen, die aristokra
tischen Gefühle auf solch tyrannische Weise sich äussern 
würden, wie bei den hiesigen.

4. Die Religion der Szekler, Szekler Sabbatianer. Sagen.

Im Bezug auf Religion sind die Szekler röm. kath., 
reformirt, unirt und Sabbatianer. (Eine Gattung Juden.) 
Die Röm. Katholischen wohnen in grösserer Anzahl nahe 
dem Hargita-Gebirge z. B. im Csiker und Gyergyöer 
Thale, im nördlichen Häromszeker und an den Quellen 
der beiden Kockein, somit in den rauhesten Gegenden des 
Szekler Landes. Die Unitarier wohnen in den Thälern der 
Flüsse Homoröd und Nyikö. Die Reformirten wohnen auf 
der Häromszeker Ebene, im untern Thale der Aluta und 
in den mildesten Theilen des Westlandes vom Hargita- 
Gebirge. Die Sabbatianer wohnen ebenfalls im westlichen 
Theil des Szekler Landes zwischen den Flüssen Gr.- und 
Kl.-Kockel, gegenwärtig nur noch in Bözöd-Üjfalu.

Das religiöse Gefühl der Szekler ist sehr ausgebildet; 
aber gegen die Verschiedenheit der Zeremonie, ausgenom
men die Bergbewohner, sehr gleichgültig. Der Eine geht 
in die Kirche des Andern. Zuweilen giebt es drei Sekten 
in einem Dorfe, aber nur Eine hat eine Kirche, welche 
alle besuchen, nur der Sakramente werden sie nach der 
eigenen Religion theilhaftig. In Religionssachen sind sie 
sehr tolerant; sie sind wohl prozesssüchtig, aber in einen 
religiösen Disput lassen sie sich nicht ein. Wenn zwei 
Szökler sich begegnen, so fragen sie einander Alles aus, 
sagen einander Alles, nur von ihrer Religion schweigen 
sie. Wenn der Szökler um seine Religion gefragt wird, so
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antwortet er: „Ehrlichkeit ist meine Religion, übrigens 
höre ich zu Hause den reformirten u. s. w. Pfarrer au.“

Der Glaube und die Zeremonien der S a b b a t i a n e r  
wird so sehr geheim gehalten, (da sie nicht konzessionirt 
sind), dass auch die Nachbarn nicht Alles wissen können. 
Dazu kommt noch, dass jeder, der in die Sekte eintritt, 
einem Probejahr unterworfen wird; während dieser Zeit 
theilt man ihm die Religion mit, weiht ihn in die Geheim
nisse ein und nur nach Ablauf des Jahres wird er auf
genommen. Wenn er keine Lust hat einzutreten, so wird 
er dazu nicht gezwungen, muss aber unter so schreckli
chen Verwünschungen schwören, das Geheimniss zu 
bewahren, dass man hievon gar Nichts erfahren kann. 
Wenn auch nicht Alles, aber etwas wissen wir doch von 
dieser geheimnissvollen Sekte, was ich aus der Beschrei
bung des Br. Orbán hiemit mittheile.

Die Zeit und die Umstände der Entstehung der 
Sabbatianer sind in Dunkel gehüllt. Um die Zeit von 1600— 
1615 erschienen sie in grösster Anzahl, als Simon Pécsi 
in Ungnade fiel, in dasSzékler Land kam und ungefähr 70 
Dörfer den Reformirten und Unitariern abwendig machte. 
Pécsi schrieb für sie ein Gesang- und Gebetbuch, unter
richtete 12 Knaben und machte sie wie die 12 Apostel 
zu Verbreitern der neuen Lehre. Als 70 Dörfer den neuen 
Glauben angenommen hatten, bat Pécsi im Jahre 1638 
auf dem Landtag zu Deés die Gleichberechtigung dieser 
Sekte. Der Landtag hingegen brachte strenge Massregeln 
wider sie, um ihre Verbreitung zu verhindern. Nach dem 
Tode Pécsi’s (ihrer Meinung nach starb Pécsi in Konstan
tinopel), den die Sekte als Märtyrer verehrt und dessen 
Geschichte jedes Kind weiss, kehrten sie zum Scheine, da 
sie die Strenge des Gesetzes fürchteten, zu anderen Konfes
sionen zurück, aber zu Hause befolgten sie ihre geheimniss
vollen Zeremonien. Deshalb schickte Maria Theresia (1750) 
bewaffnete Priester zu ihnen, welche die Kirchen der Uni
tarier, in die die Sabbatianer gingen, Wegnahmen und bin
nen einem Jahr einen grossen Theil von ihnen bekehrten. 
Im Jahr 1781 verloren viele ihr Vermögen wegen ihres 
Glaubens. Auch in den Jahren 1817 und 1827 wurden sie 
stark verfolgt, wo viele lieber in die Moldau, Walachei 
oder Türkei auswanderten, als ihren Glauben zu lassen. 
Ganze Dörfer blieben ohne Einwohner. Jetzt sind ihrer 
wenige, aber auch diese halten fest an. ihrem Glauben. Zum 
Scheine^besuchen sie auch heute die Kirchén anderer Kon
fessionen, lassen taufen, trauen, begraben, beobachten aber
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dabei auch ihre Zeremonien und betrachten nur die ihri
gen als gültig.

Die Sabbatianer werden beschnitten, feiern den 
Samstag (Sabbat); essen nur Fleisch solcher Thiere, welche 
der Rabbiner schlachtete; kochen und rauchen am Sam
stag nicht und machen schon am Freitag nach Sonnen
untergang Feierabend. In der nach Osten gerichteten 
geheimen Kammer ihres Hauses begehen sie ihre, geheim- 
nissvollen Zeremonien, deren Wesen sie Niemandem ver- 
rathen. Hier bewahren sie ihre Abzeichen und zeremoni
ellen Bücher auf. Jesum halten sie für den Gottgesannten, 
aber als solchen, der seine Aufgabe nicht erfüllte, und 
deshalb erwarten sie, wenn es donnert, betend und sin
gend beim offenen Fenster den wahren Messias, so wie 
die Juden.

Die Rabbiner dürfen ihren Bart nicht scheren. Sie 
beschäftigen sich, wie die übrigen Székler, mit Ackerbau. 
Im Ganzen genommen sind sie gebildeter, als die übrigen 
Székler, denn bei ihnen muss jeder lesen und schreiben 
können. Die benachbarten Székler hassen sie nicht, im 
Gegentheil sie schätzen und ehren sie als sehr fleissige 
und charaktervolle Leute; sie indessen fühlen sich mehr 
zu den Juden hingezogen, während letztere sie wegen der 
gemischten Zeremonien nicht gern sehen. Die Sabba
tianer halten überhaupt nur die Juden für das auserlesene 
Volk Gottes.

Die Székler insgesammt begehen ihren Gottesdienst 
sehr pünktlich; auch gibt es einige, die irgend einen wich
tigen Tag als ihren eigenen Tag mit Gottesdienst feiern; 
z. B. Kis-Galambfalva brannte im Jahre 1830 ganz nieder; 
am Jahrestag des Brandes gehen sie in die Kirche und 
beten, dass Gott mit einem solchen Unglücke sie nicht wie
der heimsuche. In Alsó-Rákos feiern sie seit 1848 ein Denk
fest zur Erinnerung an die Aufhebung der Robott. Reli
giöse Gefühle leiten auch das sittliche Betragen des Volkes.

Die Székler lieben die Sagen und es gibt vielleicht 
kein Dorf, wo das Volk nicht mehrere Sagen kennen 
würde> die vom Munde zu Munde gehen. Gegenstände 
dieser Sagen sind meistens böse Leute, Tyrannen, die 
gerechte Strafe erleiden, oder Helden, die würdigen Lohn 
empfangen.

Eine solche Sage *) handelt von der Gründung Deés-
*) „Die Beschreibung des Székler Landes“ (Székelyföld leírása:) 

von Br. Orbán enthält sehr viele Sagen, von denen ich folgende aus
wählte.
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falva. Das Dorf stand nämlich dort, wo heute der Teich 
auf der Agyagfalver (spr. adjagfalwer) Wiese sich befindet, 
weil aber die Bewohner unmoralisch wurden, versank es, 
und manchmal um Mitternacht ertönen auch heute noch die 
Gilocken des versunkenen Dorfes. Einige gutgesittete Leute 
retteten sich, darunter auch Einer Namens Deös, und 
dieser gründete das heutige Dedsfalva. Es ist anzunehmen, 
dass am ersten Orte das Dorf mehreremal überschwemmt 
und daher verlassen wurde; der Glocke aber wird in der 
Sage deshalb Erwähnung gethan, weil man sie bei Gele
genheit eines Feuers oder einer Ueberschwemmung als 
Signal läutet. In der Nähe des Dorfes Bägy (Baadj) ist 
eine Burgruine, von der die Sage Folgendes erzählt:

Der Burgherr war ein reicher und grausamer Tyrann, 
ebenso seine Tochter. Der Tyrann quälte das Volk; seine 
Tochter verführte die Jünglinge des Volkes nur deshalb, 
damit ihr Vater habe, Jemanden zu morden. Aber der 
Himmel konnte nicht lange diese Gottlosigkeit ertragen 
und Hess einst in einer dunkeln, stürmischen Nacht die 
Burg durch die bösen Geister zerstören, den Tyrannen 
aber in Stücke zerreissen und den Vögeln vorwerfen. 
(Geschichtlich wird die Zerstörung der Burg den Tataren 
zugeschrieben.)

Im Klein-Kockel-Thale stand bei Parajd auf einem 
Trachytfelsen ebenfalls eine Burg. Die Sage nennt sie die 
Burg der Rabson (spr. Rabschon) und weiss sehr viel von 
ihr zu erzählen. Diese Burg erbaute die Rabson, die 
Königin der Feen, mit Zauberkräften; eine Katze und ein 
Hahn trugen das Material so hoch hinauf. Die zweite 
Hälfte der Sage erzählt die Schlauheit der Rabson; sie 
kaufte nämlich vom Teufel einen Zauberweg, der aus der 
Burg in gerader Richtung bis Torda führte; für diesen 
Weg versprach sie dem Teufel einen Berg von Gold und 
ein Thal voll Silber. Auf diesem Wege fuhr sie mit ihren 
Zauberpferden so schnell, dass sie Sonntags noch zu 
rechter Zeit in Torda in die Kirche kam, wenn sie beim 
ersten Läuten noch zu Hause war. Der Teufel wartete 
auf seine Zahlung, aber sie wich immer aus. Einst Hess 
der Teufel sie nicht aus und Rabson drückte ihm einen 
goldenen Ring und einen silbernen Thaler in die Hand, 
Daroh gerieth der Teufel so in Zorn, dass er den Zauber
weg zerstörte. (In der Richtung der Burgen waren um 
das Szöklerland herum Dämme und auch von dieser Burg 
erstreckt sich ein solcher gegen Westen und dieser soll 
der Zauberweg gewesen sein.)
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Ebenfalls im Klein-ockel-Thale nahe am Hargita- 
Gebirge steht eine Ruine, namens Tartodvár, (Burg Tartod), 
von der die Sage sehr ausführlich erzählt:

Als einst ein Hirtenknabe, der unter seinen Kame
raden der kühnste war und selbst mit Bären den Kampf 
aufnahm, seine Ochsen suchte, begegnete er drei fremden 
Männern. Diese lockten ihn hinauf in die Burg und dort 
zeigten sie ihm ein Loch und sagten: da unten sind grosse 
Schätze; wir lassen dich an einem Strick hinab; fülle 
deine Taschen und, wenn du den Strick schüttelst, ziehen 
wir dich herauf und theilen die Schätze. Der Knabe ging 
darauf ein und wurde hinabgelassen. Bald kam er in einen 
hell glänzenden Saal, den drei, an Goldketten gebundene 
Diamanten erleuchteten und in welchem schöne, blonde 
Feen sangen und tanzten. Eine Zeit lang unterhielt sich 
der Knabe mit ihnen. Als er den Saal verlassen wollte, 
um sich umzusehen, führten ihn die Feen zu einem grossen 
Steine und sagten: „Unter diesem Steine ist das Schwert 
des kriegerischen írnák, wenn du es hervorziehen kannst, 
nimm es mit, du kannst es benöthigen.“ Der Knabe zog 
es hervor, schnallte es um und entfernte sich. Da kam 
er zu einer Burg von Kupfer, an einem ihrer Fenster 
sass eine Frau und stickte. Diese fragte ihn: „wie kommst 
du her, mein Sohn, wo noch nie ein Mensch w ar?“ — „Bist 
doch auch du hier“ — antwortete der Knabe. „Ach! 
lieber Sohn, mich hat der füufköpfige Drache geraubt, 
komm herauf, plaudern wir ein wenig, jetzt essen und 
trinken die Drachen da drinnen.“ — Der Knabe ging 
hinein. — Auf einmal kommt ein Drache mit grossem 
Geräusch. — Der Knabe versteckt sich hinter den Ofen. 
— Der Drache begann zu wittern und mit einer Stimme, 
dass die Burg erdröhnte, fragte er: „Was für ein 
Adamgeruch (Menschengeruch) ist hier?“ „Mein kleiner 
Bruder kam mich besuchen“ sagte zitternd die Frau. 
„Komm’ heraus, Schwägerchen, iss mit mir — sagte der 
Drache und legte ihm einen Kuchen aus Stahl gebacken 
vor. „Iss das, sonst wenn du es nicht issest, so fresse ich 
dich auf“ — sagte der Drache. Hierauf griff der Knabe 
zum Schwerte, das sogleich von selbst aus der Scheide 
fuhr. Er hieb auf den Drachen und schlug ihm auf ein
mal vier Köpfe ab. Hierauf begann der Drache zu 
bitten, er möge ihm doch den fünften Kopf lassen, dafür 
schenke er ihm alle Schätze. „Aber wie soll ich sie 
mitnehmen?“ — fragte der Knabe. „Nimm diese (Kupfer
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ruthe) Metallruthe und berühre sie damit. Der Kuabe that 
so und die Burg Verwandelte sich in einen kupfernen 
Apfel, den er in den Tornister steckte. Hierauf schlug er 
auch den fünften Kopf des Drachen ab, denn aus diesem 
wären, wie die Frau versicherte, die übrigen wieder 
hervorgewachsen. Dann zog er mit der Frau weiter. Nun 
gelangten sie zu einer silbernen Burg, hier erging es dem 
Knaben ebenso mit einem sechsköpfigen Drachen. Den 
silbernen Apfel steckte er ein und ging mit beiden Frauen 
weiter. Hierauf gelangten sie zu einer goldenen Burg. 
Hier hatte er es mit einem achtköpfigen Drachen zu thuu 
und steckte auch den goldenen Äpfel ein. Die Frauen 
bedankten sich beim Knaben für ihre Rettung. Er führte 
sie znm Strick, band sie an und die drei Fremden zogen sie 
hinauf. Die letzte der Frauen schäckerte mit ihm so lange, 
bis er ihr die Aepfel gab. Als die Reihe an ihn kam, band 
er einen Stein an den Strick, um zu erfahren, ob die 
Fremden es ehrlich mit ihm meinen; als sie aber den 
Stein zur Hälfte gehoben hatten, Hessen sie los und der 
Stein fiel sammt dem Stricke in die Tiefe. Der Knabe 
war jetzt betrübt, dass die, die er errettete, ihn so arg 
betrogen. Er zog in einen Wald. Auf einem Baume im 
Walde zwitscherten junge Vögel; der eine von ihnen 
sagte: verstecken wir ihn, denn er tödtete die Drachen. 
Sie hatten aber keine Zeit mehr dazu, denn ihre Mutter, 
so gross wie ein Büffel, kam angeflogen und verschlang 
ihn sogleich. Hierauf baten die Jugen ihre Mutter, den 
Knaben zu retten, denn er tödtete die Drachen und so 
rettete er auch sie. Der Vogel gab ihn heraus und sprach 
zu ihm: „Weil du uns soviel Gutes erwiesen hast, uuser 
Geschlecht vor Verderben bewahrtest, führe ich dich an 
die Oberwelt. Sieh! dort ist ein Büffel, tödte ihn; schneide 
die Haut in zwei Theile, den einen fülle mit Fleisch, den 
andern mit Wasser und wenn ich auf die Seite schaue, 
so reiche mir aus dem einem, und wenn auf die andere, 
so aus dem andern. Der Knabe packte schnell zusammen 
und setzte sich auf den Rücken des Vogels, dem er 
pünktlich auf die Zeichen Fleisch und Wasser reichte. 
Das Fleisch war verzehrt und der Vogel gab ein Zeichen 
zur Fütterung; da schnitt der Knabe ein Stück aus seinem 
Schenkel und gab es ihm. Hiemit gelangte der Vogel an 
die Oberwelt. Als er die Bürde ablegte, fragte er den 
Knaben: „Was für Fleisch war das letzte Stück?“ „Der 
Knabe erzählte, dass es aus seinem Schenkel war. „Nun, 
danke Gott, dass du uns soviel Gutes erweisen konntest
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denn dein Fleisch ist so gut, dass ich dich wieder ver
schlingen möchte.“ Der Vogel flog weg; auch der Knabe 
gelangte nach Hause, war aber der Schätze wegen sehr 
bekümmert, besonders aber wegen des iZauberschwertes.

In solcher Gestalt äussert sich die Phantasie, die 
Poesie bei den Székiem über Dinge, die sie nicht erfassen.

5. Einrichtung der Székler Häuser und Gehöfte; Gebräuche, 
Nahrung, Kleidung.

Die Form der Székler Gehöfte ist grösstentheils 
ein längliches Viereck, an dessen einem Ende, welches an 
der Strasse liegt, dem Gehöfte entlang das Haus steht. 
Vor dem Hause bis an die Strasse ist ein Gärtchen, oft 
nur einige Meter lang, in welchem Flieder-, Lilien-, Rosen- 
Sträuche und andere wohlriechende Pflanzen gezügelt 
werden. Das Blumengärtchen ist vom Wege durch einen 
Zaun abgeschlossen, an dessen äusserer Seite unter dem 
Dachvorsprung eine Bank angebracht ist, auf der an 
Feiertagen Jung und Alt zum gemüthlichen Plausche 
Platz nimmt. Mitten im Gehöfte führt nach hinten ein 
Hof, der ein Flügelthor hat. Das Thor hat eine Front 
und ein Dach. Die Front ist mit grellfarbigen Schnitze
reien geziert, an denen gewöhnlieh die Tulpe deutlich zu 
erkennen ist, zuweilen auch Thiergestalten z. B. Hirsche, 
Schlangen. Die Mitte der pittoresken Front trägt die In
schrift : Mit Gottes Hilfe erbaut von N. N. und seiner 
Frau XX. am 6. Juli 1870. Auf der Front ist zuweilen 
auch ein Taubenschlag errichtet. Der untere Th eil des 
Thores ist aus Brettern, aber der obere ebenfalls aus 
pittoresken Latten verfertigt. Die Grösse und Zierlichkeit 
des Thores verräth den Rang und Reichtlmm der Familie. 
Hinter dem Thore, also dem Hause gegenüber, befindet 
sich aus Latten verfertigt ein Verschlag für Kukuruz 
(türkischer Weizen, Mais), und daneben ein Backhaus. 
Hinter dem Hause ist ein freier Raum von 5—6 Meter 
Tiefe, der den eigentlichen Hof bildet. Hier befindet sich 
der Brunnen mit hohem Schwengel; hier ist der Holz
schober u. s. w. Rückwärts im Hofe, an der Seite des 
Gehöftes, an welchem das Haus steht, befindet sich der 
Stall, gewöhnlich mit einem Schoppen verbunden. Hinter 
dem Stall ist wieder ein freier Raum, der erste Scheunen
garten, der vom Hofe abgesondert ist; dort befinden sich 
die Stroh- und Heuschober. Die Scheune ist ganz in der
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Quere gestellt, nämlich dem Hofe gegenüber, und mit nur 
einem Thore. Hinter der Scheune ist ein Gemüse- oder 
Obstgarten bis an das Ende des Gehöftes. Diese Einrich
tung ist natürlich dort, wo die Gestalt des Gehöftes eine 
andere ist, auch eine andere, den Anforderungen der Oert- 
lichkeit entsprechende. Bei derartiger Einrichtung der 
Gehöfte berühren sich die Scheunen ganzer Gassen, die 
nun eine Reihe bilden und bei Feuersgefahr insgesammt 
abbrennen. So sind auch die Häuser nur durch schmale 
Höfe von einander getrennt.

Treten wir nun in das Haus eines Szökler Laud- 
mannes! — Da das Haus längs dem Gehöfte erbaut 
ist, so ist der Eingang nicht in der Front, sondern an 
der Seite gegen den Hof. Wenn man eintritt, befindet 
man sich in einem Flur, von dem mehrere Thüren führen. 
Gegen die Strasse tritt man in das ^Gasthaus“ (anstatt 
Zimmer gebraucht man hier das Wort „Haus“), welches 
sehr geräumig ist. Zwei Fenster öffnen sich auf die Gasse, 
eines auf den Hof und rückwärts ein Guckloch auf das 
Gehöfte nebenan. Wenn man aus dem Flur nach rück
wärts geht, so gelangt man in das rückwärtige Zimmer, 
welches kleiner ist; das eine Fenster geht auf die Scheune, 
das andere auf den Hof. Gegenüber dem Eingänge in die 
Vorhalle befindet sich die Thür eines kleinen Zimmers, 
das man als Kammer, als Magazin von Wirthschafts- 
geräthen u. s. w. benützt. Im Flur steht eine Leiter, die 
auf den Boden führt. Auch befindet sich daselbst eine 
Fallthür, durch die man auf Treppen in den Keller 
gelangt. Den vordem Theil des Hauses umgibt ein vom 
Dachvorsprung geschützter Gang. Das Haus ist je nach 
Umständen aus Holz oder Stein erbaut, mit Stroh, Schin
deln, Brettern oder Dachziegeln gedeckt. Bei ärmeren 
Leuten fehlt das rückwärtige Zimmer. Das Haus des ganz 
Armen besteht aus einem offenen Flur und einem Zimmer. 
Im Flur hält er das eingesammelte Getreide, seine Ziege 
u. s. w. Die Möbeln sind ebenfalls originell; längs der 
Mauer sind lange Bänke mit Rücklehnen, auf denen die 
Tulpenzeichnungen einen unentbehrlichen Bestandtheil 
bilden. Unter dem Sitze ist ein Raum, der als Lade 
benutzt wird. Ferner ist im Zimmer ein mit Tulpen 
gezierter Tisch, ein in die Ecke gestellter Kredenztisch, 
ein sehr hohes Bett, auf dem die nichtzugedeckten, reich 
gestickten Polster bis an die Decke reichen. In diesem 
Bette schläft der liebwerthe oder hochgeachtete Gast. Im 
rückwärtigen Theil des Zimmers neben der Thüre steht
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der Ofen, ,der auf vier Füssen steht und aus reich 
gezierten Kacheln besteht; er ist so lang und breit, dass 
Nachts mehrere darunter zu schlafen pflegen. Den untern 
Tlieil des Ofens — die Heizung — nennen sie „pestalja“ 
(etwa Ofenfond), wo das Feuer frei brennt, wie auf einem 
Herde; der Plafond fängt nun den Rauch auf, der nicht 
durch einen Rauchfang, sondern nur durch eine Röhre, 
und nicht über, sondern unter das Dach auf den Boden 
geleitet wird. Dieser Ofen nimmt die Hälfte des Zimmers 
ein. Ausserdem sieht man in mancher Gegend verzierte 
Geschirr-Rechen (Ricken) und Tellerrahmen an den Wänden, 
auf die man reich bemalte Krüge, Schüsseln und andere 
bunte und glänzende Gegenstände hängt und legt. Im 
rückwärtigen Zimmer, wo man isst und schläft, sind 
Tische, Bänke, Rechen und Betten nur aus weissem Holze 
verfertigt.

Im Gehöfte wohnen zuweilen die Eltern mit den 
verheiratheten Söhnen zusammen, solange die Eltern 
die Wirthschaft und die Haushaltung führen und leiten, 
bis sie nicht ermüden. Das Holzen, das Pflügen und andere 
schwerere Arbeiten verrichtet der Mann, während das 
Behauen, die Ernte, das Heumachen mehr die Weiber besor
gen. Im Winter thun die Männer nichts Anderes, als höch
stens das Vieh besorgen, und Vorbringen daher 5—6 Monate 
so zu sagen mit Nichtsthun, während sie doch auch im 
Winter Etwas verdienen könnten, wenn sie Gelegenheit 
hätten ihre Handarbeiten zu verwerthen. Die Weiber 
spinnen und weben im Winter. Die ärmere Klasse bekommt 
gar keine Arbeit im Winter und somit keinen Verdienst; 
da die Leute aber essen und sich kleiden müssen, ver
schulden sie sich bis zum Frühjahr derart, dass sie bei 
der grösstem Kraftanstrengung nur die Schulden des 
verflossenen Winters abtragen können. Deshalb sind die 
Aermeren nie ganz frei. In manchen Gegenden zeigt sich 
wohl der Anfang einer Haus-Industrie, wo sie auch im 
Winter Arbeit bekommen z. B. in Székely-Keresztár und 
Szitás-Kőrös, wo man Siebe verfertigt, in Bágy (Badj), 
wo man Thon- und Holzgefässe macht; diese Gegenstände 
bilden aber wegen ihres primitiven Charakters keinen 
Ausfuhrartikel und deshalb beschäftigen sich nur sehr 
Wenige damit. In neuerer Zeit versucht man an mehreren 
Orten, durch Errichtung von Industrie-Schulen diesem 
Uebelstande abzuhelfen^

Die Nahrung ist je nach den Jahreszeiten verschie
den. Im Sommer pflegt man je nach der Quantität täglich
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3—4-mal zu essen und zwar einmal Fleisch, sonst Hirse 
und Gemüse. Im Winter isst man täglich 1—2-mal.

Unter den Speisen ist die P u l i s z k a  sehr verbrei
tet, ein Brei aus Kukuruzmehl, der ohngefähr so hart ist, 
wie frisch gebackenes Brot, und mit Milch oder Schafkäse 
genossen eine schmackhafte und nährende Speise abgiebt. 
Der Kukuruz wird so gemahlen, wie der Weizen. 
Um Puliszka zu kochen, nimmt man einen Topf mit brei
ter OefFnung, füllt ihn zur Hälfte mit Wasser und lässt 
dies aufkochen; hierauf schüttet man ohngefähr zwei 
Drittel des Wasserquantums Kukuruzmehl hinein, rührt es 
aber nicht um. Demzufolge bildet sich ein in der Mitte 
des Wassers schwimmender Mehlkloss, um welchen herum 
das Wasser brodelt. So lässt man es eine halbe Stunde 
lang kocheu, dann wird es mit einer Walze zu einem 
Teig zusammgerührt, wobei er mit kochenden Wasser 
nach Belieben verdünnt wird. Man giebt ihm die Form 
eines Brodlaibes, stellt es auf 5 Minuten ans Feuer zurück, 
nimmt es dann heraus, schneidet es in Schnitten und 
geniesst diese mit Milch. Wenn man sie mit Schafkäse 
gemessen will, so wird der Teig zu einem zolldicken Ku
chen ausgemaugelt und mit Käse stark bestreut, schnell 
zusammengerollt, demzufolge der Käse im heissen Teig 
schmilzt und das Ganze fett macht. Die Puliszka ist eine 
so sehr verbreitete, billige und allgemein beliebte Speise, 
dass sie oft auch auf den Tisch der Mittelklasse, ja sogar 
der Magnaten gelangt. Wenn der Szekler auf Reisen geht, 
führt er den Kochtopf, den Rührlöffel und in einem Tor
nister das Mehl mit sich und bereitet sich auf dem Felde 
selbst sein Mahl. Fester gekocht wird sie als Brot zu jeder 
Speise genossen. So geniessen sie auch die Siebenbürger 
Walachen und Sachsen.

Die Ursache der allgemeinen Verbreitung der 
Puliszka liegt darin, dass der Kukuruz (Mais) besser 
gedeiht, als Weizen und Korn, ferner auch darin, dass 
das Kukuruzmehl ausgiebiger ist. Eine zweite allgemeine 
Speise bilden die Kartoffeln in mannigfaltiger Zubereitung. 
Der Fasching ist das Essen betreffend eine Festzeit. Dann 
schlachtet man in jedem Hause Schweine; jeder hat 
mehrere hundert Stück Krautköpfe, die eingesalzen werden, 
und dann geniesst man die Speisen so fett, dass, wer es 
sieht und nicht gewohnt ist, so zu essen, sich ekeln muss. 
Wenn man aber sieht, wieviel Brot, Puliszka, Kartoffeln 
bei der vielen Arbeit verzehrt werden, dann wird der 
Verbrauch von der übergrossen Menge Fett nicht als
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Geschmacklosigkeit, sondern als natürliche Nothwendigkeit 
erscheinen. Doch nicht blos zur Faschingszeit, auch an 
Sonn- und Feiertagen geniesst man fette Speisen. Familien- 
Zusammenkünfte finden mehr im Winter statt. Das Getränk 
der Szökler ist Branntwein (Wein selten), den bisher jede 
gute Hausfrau selbst brannte, jetzt aber wegen des neuen 
Steuergesetzes nicht mehr häuslich erzeugen kann. Wenn 
der Jüngling sich um ein Weib umsieht (auf Brautschau 
geht), so ist es seine Hauptaufgabe, zu erfahren, ob das 
Mädchen gute Puliszka kochen, Nudeln schneiden und 
Branntwein brennen kann. Die jungen Familienmit
glieder müssen Sonntag Vormittags in die Kirche gehen, 
Nachmittags sind sie frei und unterhalten sich meisten- 
theils auf dem Tanzplatz.

Im Hause des intelligenten Szeklers gleichen Speise 
und Trank mehr denen des Ungars, nur sind sie im 
Allgemeinen fetter. Die Sonn- und andern Feiertage feiert 
er nicht nur mit Kirchengehen, Ruhe, Wohlleben, sondern 
auch in der Kleidung. Die Kleidung der Männer besteht 
in einem grauen Oberrocke, weissen Hosen, Stiefeln, im 
Winter in einer Lammfellmütze, im Sommer in einem 
schwarzen ordinären Hut aus Wolle. Rock- und Hosenstoff 
wird zu Hause aus Schafwolle gewebt. Die Kleidung der 
Frauen besteht im Winter aus einem eng anschliessenden 
kurzen Oberkleid, im Sommer aus einer weiten Joppe. 
Ihre Röcke reichen bis zu den Knöcheln. Ihre Kopf
bedeckung ist ein Tuch, im Sommer ein selbst geflochtener 
Strohhut; die Mädchen gehen baarhaupt mit herabhän
gendem, band-durchflochtenem Haare. Sowohl die Frauen, 
als auch die Mädchen tragen Schürzen. Auch die Kleider 
der Frauen sind meistens aus selbstgewebtem Zeuge ver
fertigt, von Farbe grösstentheils dunkelroth oder blau. In 
neuerer Zeit beginnt der Kattun das Hausgewebe zu 
verdrängen, da er billiger ist.

Gegenwärtig wird in Sepsi-Sz.-György (Schepschi 
Szent-Djördj) eine Wirkerei Schule und Werkstätte errich
tet, um die Szökler-Industrie zu heben.

6. Das gesellige Leben der Szekler, ihre Gebräuche bei 
Hochzeiten und Begräbnissen.

In den Szekler Gemeinden stehen alle Familien in 
näherer oder weiterer Verwandschaft, da sie selten aus 
fremden Dörfern heirathen. Sie leben in Blutsverwandt
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schaft, aber die Aufrechterhaltung der Ordnung und die 
Gerichtspflege besorgen meistens ihre Vorgesetzten, deren 
Urtheil ihnen maassgebend ist, wenn sie nämlich durch 
deren guten Rath überzeugt werden. Bei ihren geselligen 
Zusammenkünften halten sie oft Tanzkränzchen ab, welche 
zwar die jüngeren Leute arrangiren, an denen aber auch 
die Alten theilnehmen, die durch ihr würdiges Benehmen 
oft die unbändigsten Ausbrüche der Jugend hintanhalten. 
Bei solcher Gelegenheit erzählen sie ihre Jugendstreiche 
und Unterhaltungen, die die Jugend nachzuahmen be
strebt sich.

Wer unter ihnen den ersten Vorrang abgerungen, den 
achten sie, und geschieht dies auch auf intellektuellem 
Gebiet, so ordnet dieser die Angelegenheiten aller Familien 
im Dorfe und auch die des Dorfes selbst. In allen Familien- 
und sozialen Angelegenheiten wird er um Rath gefragt. 
Solche gesellige Zusammenkünfte halten sie bei Gelegenheit 
jeder Hochzeit ab, an der fast das ganze Dorf theilnimmt. 
Besonders bei solcher Gelegenheit zeigen ihre Achtung vor 
den Gelehrten. Diese müssen überall zugegen sein und 
den intellektuellen Theil der Zeremonien verrichten; da 
es ihre Aufgabe ist, das junge Ehepaar in Reimen zu 
beglückwünschen, zu verabschieden und ihm den Segen 
zu ertheilen, so sind sie meistens so trefflich vorbereitet, 
dass man darüber erstaunen muss. Die Hochzeitsgebräuche 
werden in manchen Gegenden mit sehr viel Zeremonien 
begangen, während sie an andern Orten schon bedeutend 
abgenommen haben. Sehr merkwürdige Hochzeiten werden 
in Oroszhegy (spr. Oroszhedj) im Komitat Udvarhely (Ud- 
warhelj) *) abgehalten, die folgenden Verlauf nehmen:

Bei der Verlobung werden Ringe oder Tücher ge
wechselt und zugleich wird der Tag der Hochzeit bestimmt. 
Acht Tage vor derselben hält man eine Zusammenkunft 
ab, die man „sirató“ (das Begreinen — Abschied von der 
Jugend) nennt. Den Abschied feiern die Brautleute 
zusammen, wenn sie in einem Dorfe zusammen leben, 
sonst getrennt. Zum Abschiede ruft man das ganze Dorf. 
Gewöhnlich erscheinen auch Viele, die dem jungen Paare 
Geschenke bringen. Nach der Uebernahme derselben 
beginnt der Tanz, während dessen das junge Ehepaar von 
der Jugend und von den gewesenen Jugendfreunden 
Abschied nimmt. Acht Tage später wird in kleinerem 
Kreise die Hochzeit gefeiert. Nach der Trauung geht der

*) Br. Orbán „Beschreibung des Székler Landes.“
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Hochzeitsbitter zu den Hochzeitsgästen und ladet sie mit 
folgenden Worten zur Hochzeit ein:

„Der im Komitate Udvarhely, in der Gemeinde 
Oroszhegy wohnende N. N. hat Euch vor 8 Tagen zur 
Ehrenbezeugung seines liehen Kindes eingeladen; heute 
lässt er durch mich Euch daran erinnern und erwartet 
Euch Nachmittags um X. Uhr.“ Zur bestimmten Zeit 
erscheinen die Hochzeitsgäste im Hause des Bräutigams; 
die Männer paarweise zu Pferde, an ihrer Spitze der 
Hochzeitsvater und der Brautführer (der intelligenteste 
der Gesellschaft). Die erste und zweite Brautjungfer 
(Kranzeijungfer) fahren auf Wagen unter Musik, Schiessen 
und Jauchzen in die Nähe des Hauses der Braut, wo sie 
stehen bleiben und zwei Gratulanten im Voraus senden, 
die bei der Braut folgendermaassen vorsprechen: Gott gebe 
Euch einen guten Tag, meine Herren und Frauen! Wir 
freuen uns, dass Gottes heilige Majestät Euch am heutigen 
Tage Freude bereitet hat, und wir wünschen auch ferner
hin, dass Gott die Väter und Mütter dieser Versammlung 
glücklich mache; den Verwandten zur Freude, Gottes 
heiligen Namen zu Lobe, den Neuverbündeten zur Unter
haltung und zum ferneren Seelenheil. Liebe, hochge
ehrte Herren! der Beistand hat sich vom Hause losgemacht 
und ist mit dem Schwiegervater, dem Brautführer und der 
Brautjungfer unterwegs; er bittet auf einige Stunden 
Unterkunft, wenn Ihr diese gewähren und ihn durch einen 
rechtschaffenen Führer herbei holen lassen wollet.“

Die Stellvertreter des Hausherrn, der ebenfalls einer 
der Gewandtesten ist und „Herausgeber“ (der die Braut 
herausgiebt) heisst, tritt vor, erwidert den Gruss, betreffs 
der Unterkunft aber treibt er Neckerei: Woher seid Ihr ? 
Was suchet Ihr? habt Ihr einen Pass? u. s. w. Je 
pfiffiger seine Fragen, desto besser. — Die Unterkunft 
versagt er ihnen, endlich aber weist er sie an den 
Nachbar, bei dem die Hochzeitsgäste auch einkehren. Bald 
darauf schickt der Beistand zwei Personen zurück, die 
sich folgendermaassen vernehmen lassen:

Wir bringen den Herrn in Erinnerung, dass 1) der 
in dieser löblichen Gemeinde wohnende N. N. sich ent
schlossen hat, mit Eurer in Ehren erzogenen Tochter in 
den heiligen Ehestand zu treten; er sie auch sich erbeten 
hat, die Zeremonien, sowie die Verlobung, Tuch- und 
Ringwechseln stattgefunden haben; 2) das grösste Funda
ment der Ehe, die Trauung in der Kirche vor Zeugen, 
vollführt wurde; 3) erinnern wir, dass die Verwandten
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der Brautleute den heutigen Tag für die Hochzeit bestimmt 
haben, und auch der Herr Beistand seine Einwilligung 
hiezu gegeben habe, jetzt erwarten wir von Ihnen je 
früher eine wohlwollende Antwort, wozu Gott helfe.

Hierauf leugnet der Kiadö (Herausgeber), dass die 
Verlobung, das Ringwechseln und die Trauung stattge
funden hätten, ja  sogar vom Hochzeitgeben will er Nichts 
wissen, bittet sie aber zu warten, bis er sich bei den 
Verwandten erkundigt haben wird, und wenn dem so sei, 
wie sie sagen, so wolle er ihnen die Bitte nicht abschlagen. 
Hierauf gehen die Abgesandten fort. Bald darauf kommt 
das ganze Gefolge der Freiwerber, tritt vor und bittet in 
längerer Rede die Braut herbeizuholen, um ihr die ge
brachten Geschenke zu zeigen. Hierauf antwortet wieder 
der Herausgeber, und ist bereit, die Geschenke zu über
nehmen. Hierauf lässt er eine alte, gebückte Frau holen 
und führt sie als Braut vor. Der Freiwerber behauptet, 
die Braut gut zu kennen, das sei nicht diese, ja er be
hauptet sogar: wir haben sie auch schon mit unserm 
Stempel versehen. Der Herausgeber lässt hierauf eine 
noch ältere vorführen, bis er zum drittenmale die wahre 
Braut bringt, die der Freiwerber folgendermaassen anspricht: 
„Frau N. N., Braut des X. X. hören Sie mich an! X. X. 
schickt Ihnen diese Geschenke, die Sie, wenn sie auch 
nicht all zu kostbar sind, doch gütigst annehmen wollen, 
und verspricht von nun an mit mehr Gattenliebe sich 
gefällig zu erweisen.“ Unterdessen wartet der Beistand 
noch immer im Nachbax*hause. Der Freiwerber erhält 
hierauf einen Führer, mit dem er sich entfernt. Bis der Bei
stand ankommt, übernimmt der Herausgeber die Geschenke 
von den Gästen, als: Löffel, Gabeln, Messer, Töpfe, Federn, 
Tüchel, Tischtücher, Gläser, Polster und Geld. Während 
der Uebernahme kommt unter Flintenschüssen der Beistand 
mit seinem Gefolge an und erzählt, wie Gott die Welt 
geschaffen, Adam und an seine Seite aus seiner Rippe 
die Ewa. Nach Gottes Verordnung hat auch Herr X. X. 
die N. N. gewählt. Wir aber bitten im Aufträge des 
Bräutigams die Herren, das neue Ehepaar dem Brautführer 
und der Brautjungfer zu übergeben.

Hierauf anerkennt der Herausgeber, dass Gott die 
Ehe gestiftet, aber er gibt keine Antwort, denn diese sei 
im Töpfchen — wobei er auf ein Töpfchen zeigt, das 
auf einem 8—10 Meter hohen Baume befestigt ist —, sie 
mögen es herunternehmen. Nun wird das Töpfchen herun-

G



82 DIE SZtiKLER.

tergeschossen. Jetzt kommt das Schiessen an die Reihe. 
Oft muss der beste Schütze herbeigeholt werden, damit er 
das Töpfchen für guten Lohn abschiesse, ohne welches 
nicht fortgegangen werden darf. Endlich wird es abge
schossen, aber auch dann wird die Braut noch nicht 
herausgegeben, bis nicht einige Fragen des Herausgebers 
beantwortet werden, etwa folgende: Wer ist das, der 
geboren, aber nicht gestorben ist ? Antwort: Der Prophet 
Elias. Wer ist einmal geboren und zweimal gestorben? 
Antwort: Lazarus. Nach der Beantwortung mehrerer der
artiger Fragen bittet der Herausgeber drei Bürgen ins 
Zimmer, wo die Mitgift der Braut ausgelegt ist und lässt 
sich versprechen, dass die Mitgift auf Verlangen der Eltern 
oder Geschwister ohne Prozess zurückgestellt werde, wenn 
das Mädchen ohne Kinder sterben sollte.

Dann übergibt man die Braut dem Brautführer und 
der Brautjungfer, die mit den mitgebrachten Kränzen und 
Blumen ihr den Scheitel zieren, geben ihr ein Tuch um, 
im Winter einen Pelz, worauf die Zigeuner (Musikanten) 
eine traurige Melodie zu spielen beginnen, um dadurch 
den nahen Abschied anzudeuten. Die Melodie wird lustiger 
und der Brautführer versucht, ob die Braut tanzen kann, 
ob sie nicht etwa lahm ist. Nach der Tanzprobe tritt er 
vor und dek'amirt im Namen der Braut folgendes Ab
schiedsgedicht: (Da dies sehr lang ist, theile ich nur 
einige Strophen davon mit).*)

Ehrenwerthe Versammlung! Männer und Frauen! 
Hört mich an, und lasst mich mit Euch sprechen. Die 
Musik soll jetzt verstummen, auch die Sporen sollen nicht 
klirren, denn mein Abschied beginnt; ich bitte bis zum 
Schluss um Geduld. — — — Ich stehe auf der letzten 
Stufe meines Hierseins und öffne mein Herz, das Abschied 
nimmt; das Rad meiner Zunge setze ich in Bewegung 
und erflehe zuerst den heiligen Beistand Gottes.

Hier erzählt er die Schöpfung der Ewa und die 
Stiftung der Ehe, und dass auch sie ihren Lebensgefährten 
gefunden hat. Damit sie aber nicht gegen ihre Erzieher 
undankbar sei, nimmt er von ihnen Abschied:

Mein erstes Wort richte ich an meinen lieben Vater, 
an meine liebe Amme, die mich erzogen hat, an den

*) Uebersetzer vermochte beim besten Willen nicht, um auch nur 
halbwegs wort- oder sinngetreu die Uebersetzung wiederzugeben, das 
Gedicht in vierzeilig gereimten Versen zu übersetzen.
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Ernährer meines schwachen Lebens, an den guten Lehrer 
auf Schritt und Tritt. — — — Gott segne dich für deine 
Güte, und mögest schon in diesem Leben in solchem 
Glanze erstrahlen, dass du die Krone des zukünftigen 
Lebens empfahest, wenn du in den hohen Himmel hinauf
gelangst. — — —> — — — — — —

Und nachdem er von den Geschwistern, Freundin
nen und von der ganzen Gesellschaft Abschied genommen, 
endet er folgendermaassen:

Kun schliesse ich meine kurze Rede, nimm mich, ich 
bitte dich, lieber Mann in deine Seele; führe mich dahin, 
wo mein Gott mein Leben für immer heiligen möge. Amen!

Ein Schauspiel, worin jeder eine schöne, gutgewählte 
Rolle hat.

Hierauf erfolgt unter Schluchzen der Abschied. Der 
Brautführer und die Brautjungfer setzen sich mit der 
Braut auf einen mit 4 Ochsen bespannten Wagen, dessen 
Joch mit Tulpen geziert ist; die Hörner der Ochsen sind 
mit Sträusschen geschmückt. Auf einen andern Wagen 
wird die Mitgift aufgeladen, die bunte Lade u. s. w. So 
fahren sie fort. Unterwegs treffen sie auf Hindernisse, wo 
das Lösegeld immer aus Honigbranntwein besteht. Bei 
dem Hause des Bräutigams angekommen, übergibt man 
ihm die Braut, die er oben an den Tisch in eine Ecke 
setzt. Hierauf beginnt der Imbiss, aber die Braut isst nicht, 
denn ihr hat man einen hölzernen Teller hingestellt, auf 
den eine Wiege abgemalt ist und fortwährend wird ihr 
zugerufen; „Ist’ gefällig.“ Nach dem Imbiss tanzt der 
Brautführer mit der Braut einen Rundtanz, dann nimmt 
man ihr den Kranz vom Kopfe und schleudert ihn weg, 
zum Zeichen, dass sie schon Frau ist und keine Blumen 
mehr tragen darf.

Hierauf setzt man sich zum gedeckten Tisch; die 
Braut übergibt dem Bräutigam das mitgebrachte Geschenk 
und verspricht ihm, dass sie ihm von nun an mit treuer 
Gattenliebe zugethan sein wird. Dann nimmt das Essen 
unter Trinksprüchen seinen Verlauf. Beim Essen langt 
jeder Gast die mitgebrachten Speisen und Getränke her
vor und nöthigt die andern. Nach dem Essen tritt die 
Köchin ein und weint, dass sie sich die Hand verbrennt habe, 
hält einen hölzernen Löffel hin, in den man für sie Geld 
legt. Dann bringt der Hausherr die Geige herbei und 
auch in diese legt man Geld für die Musikanten.

6 *
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Gegen das Ende des Essens nimmt der Brautführer 
einen Teller, und indem er Geld hineinlegt, macht er eine 
Tour mit der Braut und übergibt jenen einem andern, der 
ebenfalls Geld dazuthut. Dann beginnt der allgemeine 
Tanz, der bis Mitternacht dauert.

Am andern Morgen erscheint die Brautmutter, setzt 
der jungen Frau die Haube auf und man geht in die Kirche, 
wo der Geistliche sie einsegnet und den Altar umgehen 
heisst. Später versammeln sich wieder die Verwandten 
und gehen zum jungen Ehepaar auf Besuch, den sie 
„Kärlätö“*) nennen und feiern neuerdings eine Nachhoch
zeit, aus Freude dass kein Schaden geschehen.

Ich war in mehreren Gegenden des Szökler Landes 
bei Hochzeiten, neuerer Zeit hat man aber die Zeremonien 
besonders bei den Reformirten und Unitariern abgekürzt, 
so z. B. wird in mancher Gegend der Polterabend und 
die Sehadenschau (kärlätö) weggelassen, und auch die 
Zeremonien beim Abholen (Ausbitten) der Braut kürzen 
sie ab. Das Wesen aber ist überall dasselbe. In katholi
schen Gemeinden hält man noch fest an der oben be
schriebenen Hochzeitsfeier.

Merkwürdig ist an manchen Orten auch die Begräb- 
nissfeier. An manchen Orten z. B. wird beim Hinaustragen 
des Todten in gereimten Liedern seine Lebensgeschichte 
geschildert, wobei seine Verdienste besonders hervorgehoben 
werden. An sehr vielen Orten ist es Gebrauch, dass der 
Kantor alle Abend in das Haus des Todten gehen muss. 
Am ersten Abend singt man neben dem Todten ohngefähr 
eine Stunde lang traurige Lieder; am andern Tag singt 
man bei der Einsargung; beim Begräbniss aber muss der 
Kantor ein Lied in Versen singen, worin der Todte von 
allen Abschied nimmt. Ein guter Abschied in Schrift und 
Gesang ist das beste Rekommandations-Schreiben für den 
Kantor. Je mehr er zu Thränen rührt, desto mehr ist er 
werth. In einigen Orten des Klein-Kockel-er Thaies hat 
man von den alten heidnischen Gebräuchen auch das 
beibehalten, dass eine angesehene Persönlichkeit vor dem 
Sarge reitet, mit herabhängendeu Haaren, (wie man es 
dort zu tragen pflegt), zu beiden Seiten je ein Jüngling, 
mit deren Hilfe er einen beflaggten Spiess trägt, den er 
nach der Beerdigung auf das Grab pflanzt. Die Fahne

0 Etw a: SchadenBchau.
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ist bei den Jungen weiss, bei den Alten schwarz. Nach 
dem Begräbniss einen Leichenschmauss zu halten, ist all
gemein Sitte.

Schliesslich ist zu bemerken, dass ihre natürlichen 
und eigentümlichen Gebräuche durch die raschen Neue
rungen derartige Veränderungen erfahren, dass man 
über Kurz oder Lang nicht mehr erkennen wird, was ori
ginell und was angeeignet ist.



IT.

A Magas Tátra tó- és forrásvizeinek hőmér-
sékéről.

(Németből Kolbenheyer K. után fordította G. G. Gyula.)

Jelen értekezésein folytán szeretném a M. Tátra t. 
látogatóinak érdeklődését egy eddigelé csekélyebb figye
lemre méltatott tárgy iránt igénybe venni, mely nem más 
mint a havasi tó-, és mindenek előtt a forrásvizek hő- 
mérséke.

Bevezetésül szabadjon nebány ide vágó kutatások 
eredményét idéznem.

Wahlenberg György, a svéd botanikus, volt az első, 
ki a Központi-Kárpátok forrásait is búvárkodásának körébe 
vonta, az 1813-ik évben tett kirándulásai alkalmával 
9 rendbeli vízforrás*) hőmérsékét megmérvén, melyek 
közül azonban csak kettő a M. Tátra területén fakad. 
Utána Fuchs Frigyes, mint a Tátra vidéke érdemekben 
dús búvára, 1862-ben három forrásnak 2) hőmérsékét meg
vizsgálta. Es ezek nyomán Koristka, prágai tanár, saját 
megfigyeléseinek egybevetésével „Die Hohe Tátra in den 
Centralkarpathenu3) czímü munkájában pag. 17. úgy találja, 
hogy a M. Tátra éjszaki lejtőjén fakadó források hőmér- 
séke jóval csekélyebb, mint a déli vagy keleti oldalon 
hasonló magasságban buzogó források hőfoka.

Állítja továbbá azt is, hogy egy és ugyanazon forrás 
az évszakok külön-külön napjain különböző hőmérséklettel 
bír, melynek szélső végletei ez ideig még ismeretlenek, 
ámbár valószínű, hogy ennek maximumát augusztus vé
gével vagy szeptember kezdetével éri el. Végre állítja, 
hogy a teDgerszín feletti emelkedéssel a források hőmér-

*) Flora Carpatorum principalium. Gottingae 1814 pag. XCV. ff.
2) Friedr. Fuchs. Die Centralkarpathen mit den nächsten Vor

alpen. Pest 1863, pag. 170, 302 und 304.
3) Die Hohe Tátra in den Centralkarpathen. Ergänzungsfest 

Nro 12 zu Petermann’s geogr. Mittheilungen 1864 Gotha. Justus Perthes.
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séke nem egyenletes arányban fogy, sőt inkább számos 
kivételt s tetemes eltéréseket mutat, és hogy a M. Tátrán 
fakadó források hőmérséke általában véve nagyobb a 
szomszédos Morvaország hasonló magasságban található 
forrásokénál; azért mindezeknek egybevetéséből követ
kezteti, hogy a M. Tátra talaja átalán véve melegebb, 
mint az hasonló szélesség alatt, hasonló magasságban 
különben észlelhető.

Schumann J .4 *) hasonlóan kísérletet tészen — cse
kélyszámú saját megfigyeléseinek számbavételével — e 
nevezett három természetbúvár méréseit részint ugyanazon 
forrásokra, részint más szabad vizekre alkalmazni, mi 
mellett azonban Koíistkával ellenkező eredményhez jutott, 
a mennyiben t. i. a M. Tátra legtöbb forrása magassági 
környékükhöz képest kisebb melegségi fokkal bír. Koíist- 
kának Késmárk, Brünn és Bécs klimatikus viszonyait 
elötüntetö átnézeti táblázatának igénybevételével Schumann 
úgy találja, hogy a M. Tátra középhévmérséke 672 bécsi 
lábnyi ( =  212-4 mtr) függélyes emelkedés mellett 1 
Réaumur fokkal száll alább, mely szerint annak hévmér- 
séke a hegység alapjára, azaz az alatta elvonúló tenger
színre visszavihető.

A M. Tátra tetszésszerinti pontjánlé tező középhév 
kiszámíthatására a következő képletet adja:

T =  8’08 — Réaumur.

melyben h a bécsi lábakban kifejezett tengerszín feletti 
magasságot jelenti. E vizsgálódások folytán azonban 
ama kellemetlen helyzetbe jut, hogy a tátrafüredi vízve
zető csövek végén lévő kutakat önálló forrásoknak tekint
vén, számos egyéb forrást is feltételez, „melyek mint 
önálló egyedek (individuum) elkülönítve tanúlmányozandók.“

És így, miután Schumann eredményei Koristka-éival 
össze nem egyeztethetők, különben a M. Tátra lég- és 
vízhőmérsékeiről tiszta fogalmat nyerni akarván, egyebet 
nem tehetünk, mint annak kutatását újból fölvennünk.

A források hőmérséke az illető talajéval legszorosabb 
összefüggésben van, azaz a forrást környező földrétegek 
melegével egyenlő.

Hogyha a föld felületéről a mélységbe hatolunk, elő
ször is a napi hév ingadozásai enyésznek el, sőt lakhe

4) Die Diatomeen der Hohen Tátra. Herausgegeben von der k.
k. Zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien. 1867. pag. 11. ff.
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lyünk földfajzi szélessége alatt 22—28 méternyi mélységben 
az évi ingadozás nyomai is eltűnnek annyira, bogy e 
mélységben téleu-nyáron egyaránt változatlan hőmérsék 
uralkodik. E helyet „az á l l a n d ó  h ő m é r s é k  p o n t 
j á n a k “ nevezni szokták. Az eddigelé tett megfigyelések 
folytán kiderült, hogy az ott uralkodó melegségi fok az 
ugyan e hely fölszínén uralkodó évi középhéwel rendesen 
egyenlő, mely egyszersmind kiindulási sarkpontul tekin
tendő, valahányszor a források hőmérsékének tanulmányo
zásához látunk. Minthogy azonban a M. Tátrán uralkodó 
középhév közvetlen megfigyelések nyomán megállapítva 
nincsen, meg kell kísértenünk, ezt e hegység szomszédos 
környékének hévmérsékéből leszármaztatni.

Kofistka azonban, valamint Schumann a tett vizsgá
lódás alkalmával — minthogy meteorologiai észlelési ada
tok ez időtájban egyedül Késmárkról (hát Lőcséről nem ? 
ford.) köztudomásúi jöttek, azon nézetben voltak, mintha a 
klimatikus (éghajlati) viszonyok a M. Tátra úgy éjszaki 
mint déli lejtőjén ugyanazok volnának. Hogy ez azonban 
tényleg másképen van, erre „Die Hohe Tatra“ c) czímü 
munkám már első kiadásában 19. lapoldalán figyelmeztet
tem, nevezetesen ama különbségre, mely Késmárk és Po- 
ronin kiimája közt létezik. Ha továbbá eszünkbe jutatjuk 
Schmid E. E.6) állítását, mely szerint ama törvény, melyet 
a növekedő magassággal egyaránt csökkenő hőmérsék 
kimutatására közvetlen észlelésekből igyekeztek leszármaz
tatni, mindenha csak bizonyos meghatározott hegységre, 
illetőleg ennek is csak bizonyos lejtőjére alkalmazható: 
úgy senki feltűnőnek találni nem fogja, ha részint a 
Svajczban gyűjtött meteorologiai adatok a M. Tátra táján 
gyűjtöttekkel meg nem egyeznek, részint pedig a szóban 
lévő hegység éjszaki lejtőjén tett észleletek a déli oldalán 
eszközöltektöl kisebb-nagyobb mértékben tettleg eltérnek. 
Ez utóbbi tény annál inkább szembetűnő, minél jobban 
megértjük e hegység mindkét oldala egymástól eltérő al
kotását; míg itt dél felől a M. Tátra a Poprádvölgyi-fensík- 
ból várfal gyanánt és közvetítlenül kiemelkedik, addig az 
éjszaknak elnyúló ágak jóval hosszabbak és bizonyos te
kintetben némi előhegységi jelleggel is bírnak. Midezekből 
önként következik, hogy a M. Tátra említett két oldala 
egymástól elkülönítve vizsgálat alá veendő. E közben 
pedig nem egyedül az évi középhőmérsék kipuhatolására

6) Kolbenheyer. Die Hohe Tatra, Teschen 1876. K. Prochaska. 
®) Lehrbuch der Meteorologie, Leipzig 1850, Voss, pag. 213.
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szorítkoztam, hanem egyszersmind a nyári középhév kide
rítését is czélba vettem, a mennyiben ez utóbbi az álló 
tóvizek hőmérsékének érdemleges megítélésihez okvetlenül 
szükséges.

Ezen elvből kiindulván a következőkben soroltam 
fel e M. Tátra környékén eddigelé gyűjtött és általam 
megszerezhető meteorologiai adatokat, mi mellett megjegy
zem, hogy a galicziai észlelési állomásoktól származó 
adatokat a krakói physiographiai bizottmány által lengyel 
nyelven közrebocsátott évkönyvekből, a késmárkiakat a 
„Lehrbuch dér Climatologie von Dr. J. Lorenz und Dr. 
C. Rothe, Wien 1874.“ czímü könyvből, a tátrafüredieket 
pedig Dr. SzODtagh Miklós „Uj-Tátrafüred“ czímü tanul
mányából vettem, míg a szepes-iglóiakat Geyer G. Gyula,
t. kartársamtól levelezési úton szereztem. Ezeken kívül 
még megemlítendő, hogy a helyenként még a régibb 
Réaumur-féle fokokban kitett hévmérő-adatokat Celsius- 
féle fokokra változtattam át, részint pedig az észlelési 
órák egymással meg nem egyezvén, az adatok egymás közt 
való összehasonlíthatása czéljából valamennyieket — a 
késmárkiak kivitelével — igazi 24 órai középértékükre 
vezettem vissza Dr. Karlinski tanár, a krakói cs. k. csil
lagászati intézet igazgatója, által kiszámított correctiók7) 
segítségével.

A felvett észlelési állomások a következők:

a) az éj szaki oldalon:
az állomás neve keleti Tiossz. éjszaki szél. 

Forrótól
teng. feletti magas.

Sucha
Poronin
Zakopane

37° 16' 49° 45' 337T méter
37°40' 49° 20' 742T m .8)
37°39 49°16' 1000 m.

7) „A levegő hőmérsékének időközi változásairól Krakóban 
A krakói cs. k. tud. Akadémia emlékirataiban lengyel nyelven köz
rebocsátott értekezésnek kivonatos fordítása. Som évszám, sem nyom
tatási, sem kiadási hely nincsen megjelölve. IV. és VIII. táblázat.

8) Ezen szám eredménye ama különbség összegének, mely 
származott a Krakó teugcrszin feletti magasságára vonatkozó új 
lejtmérési eredményből összehasonlítva az előbb elfogadott magas
sággal és a Dr. Karlinski tanár által, Poronin magassági fekvését 
illető kiderített számból. Lásd „Hőbe T atra“ czlmti munkámat, 17. 
lapold. és a Magyarországi Kárpátegylet Évkönyvei HI-ik kötetének 
125. lapoldalát,
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b) déli oldalon:
Késmárk 38° 6' 49° 8' 644-3 mtr.9)
Igló 38° 14' 48° 56' 475-4 „ 10 *)
Tátrafüred 37° 53' 49° 8' 1000-0 „ n)

Az e felsorolt helyeken tett észleletek végeredményei 
egybevetéséből a következő számokat nyerjük:

helység évi középhév nyári középhév téli középhév

Sucha 7-05° C. 17-69° C. -  4-61° C.
Poronin 5-26° 14 09 — 4-23
Késmárk 5-93 15-94 -  4-68
Igló 6-63 17-56 — 4-32
Tátrafüred 5-22 15-10 — 3-87
Poronin (máj.—júl. 1876.) 12-14 —
Sucha „ T) T) 14-36 —
Zakopane „ Ti r> 19-77 - 12)

Ha most ama számot, mely mutatja, hány méten-el 
kell emelkednie a tengerszín feletti magasságnak, hogy a 
hévmérő egy (1) Cels. fokkal alább szálljon, A ‘gel jelöl-

9) A metereologiai magy. kir. központi intézet kiszámítása és 
a Bauernfeind-féle táblázatok szerint történt javítása nyomán. Ezen 
adat különben pontos összhangzásban áll az általam a III. Evköny- 
ben közlött magassági adataimmal. — Felhasználom egyszersmind 
az alkalmat itt e helyen ama nevezett értekezésemben előforduló 
két hibára figyelmeztetni és azokat helyreigazítani. A késmárki ész
lelési állomás magasságát — a poronini adatok alapján — 640 78 
mtrrel állapítottam meg. Miután pedig a poronini állomás időközben 
az új mérések következtében 2.97 méterrel emelkedett, a késmárki 
állomást is annyival magasabbra kell tenni, tehát =  643.74 méterre. 
A második helyreigazítás vonatkozik Klein tanár 1875-ik évi észle
lési állomására, melynek magassága a krakói légsulymérőn már ak 
koriban létező, hanem csak későbben felderített hiba következtében 
valamivel nagyobbá lett, az ekképen származott hiba azonban a 
krakói állomás történetesen változott magássága következtében most 
már teljesen elenyészik, különben a késmárki légsúlymérő felfüg
gesztési pontja valamivel alantabb feküdvén, a táblázatban kitett 
magasság érvényben maradhat. A rövid ideig működött állomás 
(1873. szeptember havától 1874. húsvétig) tenger feletti magassága 
csak csekélyszámú adatokon alapúiván, nem biztos, mindamellett 
644 métertől csak kevéssel eltérhet.

lü) A magy. kir. központi intézet közlése, javítva a Bauern
feind-féle táblázatok nyomán.

“ ) Dr Szontagh M. ó- és új-tátrafüredi — egymástól külön
ben kevéssel eltérő — észlelési pontjainak középmagassága.

,2) Zakopane-ból egyéb adaiok nem léteznek; ennek magas
sági fekvését Poronin közvetítésével magam határoztam meg.
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jük, akkor az előrebocsátott adatok nyomán a következő 
eredményhez jutunk:

a helyiségek magassági különb- az évi középhév Anevei ség méterekben különbsége

Sucha-Poronin 405 1*79 226 mtr.
Igló-Késmárk 169 0-70 241 »
(Késmárk-Tátrafüred 356 0*71 501 n )
(Igló-T átrafüred 525 1 41 372 „ )

és a nyári évszak részére:
(Sucha-Poronin 405 3-60 1 1 2 mtr.)
(lgló-Késmárk 169 1-62 104 » )
Poronin-Zakopane 258 1 37 189 n
Sucha-Zakopane 663 3-59 185 n
(Késmárk-T átrafüred 356 0-84 424 n )
Igló-Tátrafíired 525 2-46 213 n

Itt leginkább szembetűnők a A  jel alatt közlőit érté
kek közül a Q zárjelbe foglaltak a többiektől való nagy 
eltérésük miatt.

A következőkben felsorolt tények tán eléggé magya
rázzák e jelenség mibenvoltát: A M. Tátrától távolabbra 
eső helyek egybehasonlítása által nyert A  számok a nyár
szakra nézve meglehetősen egyeznek meg egymással és 
közel állanak ama A-akhoz is, melyek általános érvény
nyel bírnának, hogyha a levegő semmi vízgőzt nem 
tartalmazna, mely esetben minden 1 0 1  m. merőleges emel
kedéssel a hévmérő csakugyan 1  Cels. fokkal alább 
szállana.13) Ha továbbá eszünkbe jnttatjuk azt is, miképen 
Késmárkon — a hegység alján terjedő hosszvölgyben14) 
való fekvésénél fogva — a telek rendkívül hidegek, me
lyeknek ellenében a nyári középhév épen annnyival me
legebb szokott lenni, minek folytán az é v i középhév 
ugyanis használható adatokat szolgáltat, de nem az egyes 
évszakok középszámai; — és végre tapasztalván, hogy 
Mohnu) említett könyvében a 43. lapoldalon tárgyalt azon 
állítás, mely szerint tél idején a talaj feletti melegség a 
növekedő magassággal egyaránt növekedik, Tátrafüreden 
is bebizonyúlt: úgy akkor a A  meghatározásánál irányadó 
kiindulási pont magától szembeszökik, és ez oknál fogva 
alkalmazásba veendők ama helységek is, melyeknek idő-

ls) H. Mohn, „Grundzüge der Meteorologie,“ Deutsche Origi
nalausgabe. Zweite verbesserte Auflage. Berlin, Reimer, 1879 pag. 43,

u) Mohn, pag. 43.
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járása a rendestől való legkisebb eltéréseket mutatja. 
Ennek folytán tehát a déli oldalon az évi középhévre 
nézve elfogadandó lenne az Igló-Késmárk összehasonlítá
sából származott érték. Ezekből tehát kiindulván, úgy 
találjuk, hogy a M. Tátra éj szaki lejtőjén az évi középhév 
már 226 méternyi emelkedés után 1 Cels. fokkal száll 
alább, holott az a déli oldalon csak 241 méter után tör
ténik; továbbá, hogy a nyári évszakra vonatkozó A  ez 
oldalon középszámban 213 métert, amazon pedig 187 
métert tészen. A nyári évszakra esik tehát az éj szaki 
oldalon a középértéknek 82-7 °/0-ka, a déli oldalon pedig 
88-38 °/0-ka, miből a téli évszakot illetőleg mindkét oldalra 
egyformán A  =“  27 3-at kapunk.

A következőben fölemlített mélységek alját illetőleg 
tehát a következő értékek származnak:

helység évi középhév nyári középhév

Sucha 8-54° Cels. 16-17° Cels.
Poronin 8-54 16-15 „
Zakopane — 16.17 „
Késmárk 8-60
Igló 8-60 19-79 „
Tátrafüred 19-79 -

A hegység alapját illetőleg:
az éjszaki oldalon 8-54° Cels. 16-16° Cels.
a déli oldalon 8-60 n 19-79 „

Ennek következtében minden tetszésszerinti pontnak, 
melynek magassága h méterekben van adva, középhév- 
mérsékét a következő képletek szerint határozhatni meg, 
és pedig az éjszaki oldalt illetőleg:

T =  ®'54 2Í6-0 Cels.
16-16 - - ^ ° : „ 

a déli oldalt illetőleg:

T =  8-60 -  -k-° Cels.
Z41

T  =  1Q-7Q   JL•1 157 218 »

mely képletekben T az évi középhévmérséket jelenti, Tj 
pedig á nyárit.
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Es most, miután a képleteket felállítottuk, melyek
nek segítségével a M. Tátra légkörének kévmérséke, úgy 
évi, mint nyári középértékben kideríthető, kísértsük meg 
azokat a forrásvizek hőmérsékének érdemleges megítélhe- 
tésére alkalmazni. Ez okból kikerestem a rendelkezésemre 
álló könyvekből15) oly forrásokat, melyeknek nem csak 
hőmérséke, hanem azok magassági fekvése is pontosan 
meg van határozva, ezeket megtoldom számos adattal, 
melyeket Róth M., Iglón lakozó tisztelt kartársam, levél 
útján velem közölni szíves volt; valamennyit felsorolok 
magassági fekvésök szerint, mi közben a M. Tátra éjszaki 
oldalán lévőket előrebocsátott j*) jegygyei ellátom. A meg
figyelő föliratú rovatban található rövidítések kiegészítve 
úgy hangzanak: Jan: == Janota, Kolb. =  Kolbenheyer, 
Kof. =  Koristka, Kug. =  Kugyúski, Schum. =  Schu
mann, Wahl. == Wahlenberg Z. =  Zeischner.

16) Sprawozdanie komisyi fizyografignéj w Krakowie. I. köt. 
242. lapold. stb. (A M, Tátra eddigelé mért magasságainak stb. ösz- 
szeállltása, Dr. Janota tanár által) II; 176. stb. |Dr. Janota mérései). 
A magam eszközölt mérések részint Évkönyveink első két köteteben 
foglaltatnak, részint a „Hőbe Tatra“ czimü munkámban.
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1) Jaszczu-, 901 1867 atig. 15 5.25 Jan. 4.56 +0.69
'•tí =d

rówka liide# S 50
forrás f) Ö £

2) Forrás, 916 1874 aug. 15 6.25 14.7 Kolb. 4.51 +  1.74
nyugatra a 'S

Zakopanéi ál- V<D
latkerttől s

3) Zirnnik tor- 935 1861 aug. 15 5.25 _ Jan. 4.15 +0.8 iOr*
rás Bvstre „ 20 5.25 —
mellett f) a

4) Jeges fór- 971 1839 júl. 23 4.23 _ Z.
rás Koscie- „ 25 420 —

liskón f) 1840 aug. 4 4.30 — r>
reggel
este 4.32 — „

aug. 5 4.30 — 11 -
1841 » 4 4.20 — a

» 5 4.20 — „ ©
„ 9 4.37 —
„ 11 4.35 — cS

1843 jún. 25 4.10 — n ui
* júl. 13 4.30 — „

» 15 4.30 — 'S
1852 aug. 6 4.38 19.75 Kug. -
1862 sept.Í8 5.63 — Fuchs 5
1865 júl. 13 4.50 8.13 Schum. >
1867 aug. 28 6.00 15.80 Jan.

sept.15 5.10 20.20 „
1877 aug. 6 4.40 14.40 Kolb.
1878 „ 12 4.40 14.30 11
1879 » 1 4.30 19.00 n

„ 13 4.30 11.70 n
középliev 4.47 — — 4.25 +0.22

5) Cieplica- 987 1872 aug. 12 6.00 17.0 6 c3.2’Cg
forrás Lysa 1873 „ 25 5.63 13.88 2

mellett f) középhév 5.81 — — 4.17 +  1.64 -  d °

6) Pisana 1015 1839 júl. 24 5.7 Z.
Koscieliskón „ 25 7.4 —

t) 1840 au#. 5 5.1 —- iOi
1852 „ 6 6.25 17.63 Kug. OŐ C83s- m
1875 „ 14 7.00 18.50 Kolb. 3  SDa
1879 .  13 6.50 11.20
középhév 6.34 — n 4.05 +2.29

1
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7) A Bocon 
alatti forrás 
Zakopane 
mellett f)

1020 1867! júl. 16 
(sept.14

középht'v

5.5
5.8

5.65

11.63 Jan.
n

4.03 +  1.62

1 , íd
: <»
; H  N
•r  &  
h

! £

8 ) A Mi^tusia 
túrnia átelle- 
nében fakadó 

forrás f)

1050 1867 aug. 29 5 6 15.32 Jan. 3.92 -f  1 .6« •(ZD
cd N -Z ca

9) Olczysko- 
forrás f)

1005 1840
1867
1875
közé

aug. 2  
júl. 26 
aug. 22  
phév

4.65
4.75
5.00
4.80

23.0
13.6

z .
Jan.
Kolb.

3.83 -f  0.97

tri
as

-
gn

ei
sz

. 
gn

ei
sz

. 
do

lo
m

jt>

10) Na Záb- 
radku a Kri- 

vár.on

1033 1860 aug. 12 7.31 — Kor. 4.11 +  3.20

11) Hármas
forrás 

a Krivánon

1087 1813

közt

jún. 30 
aug. 10  
íphév

4.8
5.2
5.0

— Wahl.
n

4.10 +  0.9

12) Rainer- 
forrás Tátra- 
füred felett

1168 1862
1865
1878
köze

okt. 10 
júl. 2 0  
sept. 5 
phév

5.63
4.68
4.90
5.07

15.0

16.7

Fucbs
Sebum
Kolb.

3.72 -f  1.35

di
lu

vi
um

, 
. 

-i 
tri

as
- 

do
lo

m
it.

 
gr

am
 .

13) Bystre- 
forrás Zako
pane mellett

t)

1175 1839
1840

1841 
1843 
1852 
1867 
1873 
köze

júl. 27 
* 29 

aug 3
n 1

jún. 24 
aug. 10 

„ 13 
„ 4 

phév

4.10
4.07
3.88 
435
3.88
3.75 
4.00
4.75 
4.15

18.88
11.00
17.00

z.
r>
rt

Kug.
Jan.
Kolb.

3.35 4-0.80
14) A Polana 
pod Sirokom 
alatt fakadó 
forrás (Javo- 
rina határá

ban)

1191 187*
1879
köze

júl. 3 
aug. 18
phév

6 .0 0
6.25
6 .1 2

15.0
11.8

Róth
n

3.37 2.85
id
N<Z>'<V
a

15) Tormáncs- 
forrás (Kress- 
brunnen) a 

Fehérviz-völ- 
gyében.

1203 18791 aug. 23 
1 * 24

középhév

8.1
7.8
7.9

15.0 Róth
n

3.61 4-4.19 *5
1-4te
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16) A Waks- 
mondska Po- 
lanától keletre 
fakadó forrás

t)

1247 1867
1875
köze

aug. 18 
* 23 

pliév

3.5
5.5
4.5

15.0
11.9

Jan.
Kolb.

3.00 +  1.5 i '35-«j fcC

17) A Róza- 
menfaáz mel
lett fakadó 

forrás

1250 1865
1878

köze

júl. 19 
sept.15 
okt. 13 

iphév

5.33
5.90
6.25
5.83

15.0
13.8

Schum
Róth

»
3.42 +  2.41

'3
fcO

18) Ponad Ja- 
vorami Javo- 
rina mellett

t)

1270 1873 aug. 24 4.13 18.88 Kolb. 2.92 +  u i =6 
J} N̂.r-, cnU “O
** s

19) A Pavlo- 
ván fakadó 

forrás, Kriván

1302 1860 aug. 13 7.31 — Kor. 3.20 +  4.11 N5
ifi
’3
3d

20) Forrá- 
socska(Brünn- 
chen) Tátra- 

füredtől nyu
gatra

1346 1878
1879
közt

sept. 8 
n 7 

'phév

6.25
7,50
6.88

17.2
15.2

Róth
n

3.02 +  3 86 '3ubO

21) A Halas
tótól éjszakra 

eső forrás

1400 1839
1860
1867
1877
köze

aug. 16 
„ 21  
„ 18 
„ 24 

phév

4.02
4.44
4.13
5.00
4.4

—

z.
Kor.
Jan.
Róth

2.35 +  2.05

'3s~tüD

22) Csörgő
forrás *)

A Mengusz- 
falvi-völgyben 
a Bástya alján 
vezető úton, a 

Krupa és 
Hinczó-patak 
egyesülése 

felett

körül
belül
1494

1876
1878
köze

aug. 2 0  
jun. 9 
phév

5.0
3.8
4.4

13.8
Róth
Geyer

2.76 +  1.67
*3'cöc

*) Fakadási helyét nem látni, egyedül a két gránitkő alján 
elfolyó víz csörgése hallik, mi által a tourista figyelmét magára vonja ■ 
ez okból a „Csörgő“ kifejezését elég jellemzőnek találom. A fordító.
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23) A javori- 
nai Fekete-tó 

közelében 
fakadó forrásf

1494 1873 aug. 24 4.0 16.6 Kolb. 1.93 +  2.07
*3'oáЯ-.ья

24) A Durándi 
hegy (Durls- 

berg alján 
fakadó forrás

1495 1873 aug. 23 6 .8 8 16.12 Kolb. 2.40 -f- 4.48 со'О) to 
+3 N
« я
2  abß

25) Krakówi 
forrás Koscie- 

liskón f)

1498 1878 aug. 12 3.7 13.8 Kolb. 1.92 +  1.78 to
A ^g Nü СО

a
26) Geyer- 

forrás a Maj- 
láth-menház 
közelében, a 
Корку alján

körűl-
belől
1510

1878
1879 
közi

jún. 9 
aug. 4 

"phév

2.5
50

3.75

2 1 .2
13.7

Geyer
Röth

2.34 +  1.41 3vcáЯнfcJO

27) A Czaruy 
staw Gasieni- 

cowy alatt 
fakadó forrás

t)

1527 1867
1867
1874
1875
közi

júl. 27 
sept.14 
aug. 12 

» 24 
phév

2.5 
3.4 
2 5 
4 3 

3.18

14.63

10.25
11.88

Jan.

Kolb.

1.79 +  1.39

‘3•ЯЯнbß

28) A Pop- 
rádi-tótól a 

Menguszfalvi- 
völgybe felfelé 

vezető úton 
lévő forrás

körül
belül
1560 1879 sept.21 3.75 5.7 Röth 2.13 +  1.62 *3

ЯнbJO

29) A Gorycz- 
kowa alatt 

bugyogó for
rás f)

1573 1879 júl. 29 2.4 10.5 Kolb. 1.58 -f  0.82

Янbß

30) A Batiz- 
falvi-lyukban 
fakadó forrás

1578 1872
1879
közt

aug. 23 
sept.28 
íphév

4.0
5.25
4.62

12 .0
6 .6

Kolb.
Röth

2.06 -f  2 .6
*3
u*te

31) A Tűzkő
től alább fa
kadó forrás, a 
Kis-Tarpataki 

völgyben

1580 1865
1878
köze

júl. 19 
sept.15 
phév

3.35
3.75
3.55

16.0
Schum.
Röth

2.06 4- 1.49 *3
Янbß

32) A Toma- 
nova-hágótól 
keletre eső 

forrás

1592 1841
1875
köz

aug. 10 
„ 4 

üphév

3.6
3.0
3.3

10 .8
Z.

Kolb.
2 .0 0 4-1.3

*3'CöEbß

7
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33) A Hátulsó 
Rézaknákban 
fakadó forrást

1593 1873 aug. 23 4.38 18.63 Kolb. 1.50 +  2 .8 8

ve
re

s
ho

m
ok

kő

34) A Békás 
tavakat a 

Menguszfalvi 
völgytől elvá
lasztó domb
hát alján fa
kadó forrás

körül
belül

1600 1879 sept.21 7.5 12.5 Róth 1.97 +5.53

gr
án

it

35) A Pansz- 
czyca-tó mel
letti forrás f)

1660 1867
1873
köze

aug. 16
„ 8 

phév

1.88
3.50
2.69•

13.75
15.30

Jan.
Kolb.

1.20 +  1.49
'CC 

.  S-fcX)

36) A Zielony 
staw Gasieni- 
cowy mellett 
fakadó forrás

1675 1867 júl. 15 3.63 14.4 Jan. 1.15 +  2.48

gr
án

it

37) Kolben- 
heyer-forrás, 
a Csendes-tó 
felett, a Si- 
roka-völgy- 

ben f)

körűi-
belől

1750 1879 aug. 18 5.6 10.6 Róth 0.82 +  4.78
m

és
zk

ő 
és

 
gr

án
it

38) A Za- 
marzly-staw 

(Zawrat)felett 
buzogó forrást

1820 1875 aug. 24 3.0 9.4 Kolb. 0.49 +  2.51

gr
án

it

39) A Szkok- 
tótól keletre 

eső forrás

körűl-
belől

1820 1879 aug. 5 5.0 13.1 Róth 1.05 +  3.95 gr
án

it
1

40) A Wielka 
túrnia mellett 
fakadó forrás 

(Maíoíacz- 
niak)

1877 1866 sept. 5 2 .8 Jan. 0.24 —p 2.öt)
a
*cű
£

41) A Szent- 
iványi- és az 

alsó Zerge-tó 
között fakadó 

forrás

körúl-
oelől

1990 lö79 aug. 5 5.0 15.0 Róth 0.35 +  4.56

gr
án

it
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42) Forrás, 
vagyis inkább 
csurgója egy 

a Zawrat kö
zepe táján 

terjedő hóme- 
zőnek f )

2 0 2 0 1875 aug. 24 2 .6 9.0 Kolb. - 0 .4 +  3.o

gr
án

it

43) Forrás, 
jobban 

mondva Je- 
csurgó víz a 
Gerlachfalvi- 

próbán

kóiííl-
belöl
2 2 0 0 1879 sept.28 3.38 5.0 Rótli -0.52 +  3.90

gr
án

it

44) Forrás, 
vagyis inkább 
lecsurgó vize 

a Kopky-, 
Tátra- és a 
Tengerszem- 
csúcsai közt 
terjedő nagy 

bómezőnek

köiűl-
belöl
2280 1879 sept.2 l 6.25 8.8 Rótli

' ~ !

- 0 .8 6 +  7.11

gr
án

it

45) A Békás
tavak felett 
nyíló forrás 
a Mengusz- 

falvi-völgyben

kőrűl-
belől
2300 1870 aug. 20 2.9 Rótli -0.94 +  3.84

gr
án

it

Ha netalán feltűnnék, hogy az adott sorozatba csak 
45 forrást vettünk fel, melyek közül 25 az éjszaki —, 20 
pedig a déli oldalon napvilágra kerül, úgy szükségesnek 
tartom itt e helyen arra figyelmeztetni — a mint azt 
Koristka (Holie Tatra pag. 16.) is teszi, — hogy a szóban 
levő hegységünkben a források nem valami nagy meny- 
nyiségben találhatók. Éhez járul még — a mennyiben 
magam tapasztaltam — azon körülmény is, hogy ezek az 
éjszaki oldalon jóvdi nagyobb számban fakadnak, mint a 
déli lejtőkön, hol különben úgy látszik, hogy azok méré
sével ez ideig keveset törődtek. Ezeken kívül nem eléggé 
hangsúlyozhatom azt is, hogy nem minden forrás egy-

7 *
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aránt alkalmas az észlelésre, miután némely forrásvizek 
nem ama mélységekben keringenek, liol az évi vagy a 
napi hőmérsék ingadozásainak befolyása megszűnik; végre 
azon körülmény is figyelembe veendő, hogy némely forrás 
a nap sugarai behatásának (insolatio) kitéve, a rendesnél 
jóval magasabb hőfokkal bír. Ez p. o. az eset a 7, 14, 
15, 19, 24, 37, 41 és különösen a 44-ik számúaknái, me
lyek jókora magasságban napfényre kerülnek, mit egyelőre 
magamnak sem bírok érvényes okokkal megfejteni. így 
a 6. számú forrás hasonlóan aránylag magas hőfokot 
mutat, melyre nézve azonban a „Hőbe Tatra“ czímü mun
kám első kiadása 70. lapoldaláu oda nyilatkoztam, hogy a 
Pisanán alúl fakadó víz átalán véve nem is forrásvíz, miért 
is ezt a sorozatba szánt-szándékosán, még pedig oly okból 
vettem fel, hogy az említett helyen tett állításomat itt egy 
újabb érvvel támogassam. E helyen ugyanis mind magam, 
mind Janota tanár barátom által eszközölt mérések és 
megfigyelések alapján oda nyilatkoztam, hogy a Pisana 
forrásvize nem más, mint ama pataknak egyik része, mely 
feljebb a kavicsos törmelék közti eltűnése után itt újból 
napfényre kerül, mi mellett részben úgy a patak, valamint 
a forrás vizének16) majdnem egyenlő hőmérséke bizonyít, 
részben pedig és főkép azon körülmény is élő tanúbizony
ságot tészen, hogy valahányszor rohamos eső következté
ben a patak vize megzavarodik, azt a Pisanán alúl fakadó 
forrásviz is kisebb-nagyobb mértékben mutatja, a mi más
különben nem történhetnék, ha e víz valóságos forrásból 
származnék. Ezen hely, hol t. i. a patak vize eltűnik, fő
ként őszszel, midőn a patak vízben nagyon szűkölködik, 
tétovázás nélkül felismerhető; létezik e hely pedig a má
sodik híddal szemközt, mely a Pisanán túl a patak jobb, 
azaz keleti partjára vezet. Egyébiránt valószínű még az 
is, hogy a szóban lévő forrásnak vizét egy másik patak 
is szaporítja. Nyílik ugyanis a Pisanától vagy 299 méter
nyi távolságban e völgyület főágába egy az alsó végén 
rendkívüli keskenysége és vad szétromboltsága által fel
tűnő Kraków nevű mély hasadék, mely sokféle kanva- 
rulatú részeibe a csapadékokban leggazdagabb években is, 
mint p. o. 1878- és 1879-ben mindegyre majdnem egészen 
szárazon maradott. Ezen hasadék felső járásában azonban 
egy patak csörgedez, mely e hasadék körülbelül közepe 
táján a patak medrét képző mészsziklák közé elzülik. E

16) 1875. aug. 14-én találtam az elsőt 7° C., a másodikat 8 ° 
C. a levegő 18 5® C. mellett, — 187Ö. aug. 13-kán az elsőt 6-5® C.. 
a másodikat 7® C., a levegő 1T2Ö C. mellett.
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patak pedig — eltekintvén az eltűnési helytől lefelé 
éjszaknyugatnak terjedő kanyarodásától — egyenesen a 
Pisanának irányozza litját, minek következtében szilárdúl 
ezen nézetemhez ragaszkodom, hogy e patak vize is a 
szóban lévő forrásban ismét napvilágot lát. Ez utóbbinak 
hőfoka azonban talán csak azért tér el oly kis mértékben 
az említett patakvíz hőmérsékétől, minthogy ez utóbbi a 
föld nagyobb mélységeibe be nem hatolván, rövid útja 
folytában a tetemesebb lehűlésre elegendő időt sem nyer.

Ha most már és mindenek előtt a többször meg
figyelt források hőfokát szemügyre veszszük, azonnal 
kiderül, hogy egyetlen egy sem ment a föld színén ural
kodó hőmérsék ingadozásainak befolyásától, sőt ősz felé 
melegségben mindegyre gyarapodnak; a nyár melegsége 
a föld színétől csak lassanként mélyebbre hatolván, ennek 
folytán a maximum úgy mint a minimum időpontjai is 
ily arányban késnek el. így p. o. 8 méternyi mélységben 
november és januárius közti időtájban éri el a melegség 
a legmagasabb fokát, a legmélyebbet pedig június és 
júliusban.17) Es Zeischner a Jég-forrás legmélyebb fokát 
csakugyan június 25-kén észlelte, Janota ellenben a leg
magasabbat augusztus 28-ikán, Fuchs pedig szeptember 
19-ikén: e tények a mellett bizonyítanak, hogy ezen forrás 
vize a föld alatti keringése folytában a 8 méternyi mély
séget nem éri el. A júliusban, főként pedig az augusztus 
első felében eszközölt mérések végeredményei csak kevéssel 
térnek el a számítás által talált évi középértékektől. E 
mellett nem akarnám hallgatással mellőzni, hogy kiváló 
hideg években, vagy rohamos esőzések után nevezett forrás 
jóval mélyebb hőfokot mutat; így p. o. 1875. augusztus 
14-ikén magam is csak 4° Cels. észleltem, Kuhn pedig 
1867. aug. 9-én 1-25 Cels. fokot.

Ősz felé rendesen gyarapodó raelegségi fokkal még 
más források is dicsekedhetnek, mint p. o. a 7, 9, 11, 12, 
13, 17, 27, 30 és 31 számú források, melyek mindannyian 
vagy augusztushó második vagy szeptemberhó első felében 
legnagyobb melegségi fokot mutatnak.

Az imént felsorolt, habár csekély számú észlelések 
látszólagosan a mellett is bizonyítanak, mintha a M. Tátra 
forrásvizeinek hőmérséke a magassági fekvésökuek meg
felelő évi középértekénél jóval magasabbra rúgna, még 
pedig az éjszaki lejtőn középszámban 1-86 fokkal, a déli 
oldalon pedig, hihetőleg a napsugarak erélyesebb behatása

n) Mohn, Grnndziige, p. 74.
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következtében, 3-11° C.-sal, mely arány azonban felette 
változó, ha az egyes források vízbőségét tekintetbe vesz- 
szük. Minél gazdagabban buzog t. i. valamely forrás, annál 
inkább kell, bogy annak eredő helye is mélyebben feküd
jék, tehát közelebb is az állandó liévmérsék pontjához, 
melynek hőfokát maga a forrásvíz is annyira-mennyire 
elsajátítja. így a leggyakrabban megfigyelt Jég-forrás 
hőmérséki középértéke csak 0-22° Cels. fokkal tér el a 
számítás által kiderített középértéktől; a Zakopane mellett 
csörgedező Bystre-pataknak hasonlóan erős forrása (13. sz.) 
-j- 080 különbözetet mutat; az Olczysko-pataké (9. sz.) 
-j- 097°; a Hármas-forrásé (11. sz.) -}- 0-9°; a Bystre 
és Jaszczurówka közt fakadó forrás (1. és 3. sz.) -|- 060 
és 0.8° C. fokkal térnek el a számítás útján talált közép
értékektől.

A Rainer-forrást illető középérték (különbség -f- T35° 
C.) valamivel jobban tér el, minek oka talán abban kere
sendő, hogy az alkalmazásba vett kettős megfigyelés ennek 
hőmérsékének maximuma idejében történt.

A M. Tátra mindkét oldalán uralkodó kőmérsék 
felderítését czélzó viszgálataim után tehát ne is várja 
senki, hogy az egyik oldalon buzogó forrásvizek kőmér- 
séke a túlnan fakadókéval megegyezzék. E hegység déli 
és éjszaki lejtőjét illetőleg felállított képletünk 1000 mtrnyi 
magasság után -j- 0 3° C., 2000 mtr. után pedig az évi 
középértékének -f- 0-6° C. különbségét tünteti elő, minek 
következtében a déli oldal valamennyi forrása a kitett 
értékkel melegebbek lesznek, habár egyenlő magasságban 
fakadnak is. igen tanulságos példákat szolgáltatnak a 9. 
és 11. sz. források, melyek majdnem egyenlő magasságban 
fakadván, évi középhőmérsékükben mégis 0-27 foknyi 
különbséget mutatnak, és saját hőmersékíik középértékében 
0-20 C. fokkal térnek el egymástól; így az egyes adatok 
is egymással való összehasonlítása alkalmával hasonló 
viszonyokat tüntetnek fel. Ha tehát a mi állításunk, mely 
szerint a források hőségi foka az illető környéken ural
kodó évi légkőmérsék középértékének megfelel, helyes, 
akkor magától következik az is, hogy egyenlő magassági 
fekvéssel bíró források egyenlő hőmérséki fokkal bírjanak 
Ennek bebizonyítására csakis az egyenlő magasságban 
fekvő források egyidejű megfigyelései szolgálhatnak ala
púi, minek eszközlése felette nagy nehézségekkel jár. 
Közel egyenlő magasságban feküsznek és közel egyenlő 
hömérsékkkel bírnak az éjszaki oldalon fekvő 1. és 3., 5. 
és 7., 16. és 18. számú források; a 23. és 25. számúak is.
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ide érthetők volnának, jóllehet az utóbbit napsugár soha 
sem éri és ennek folytán valamivel hidegebb is. A 
déli oldalon ez állítás helyessége azonban csakis a 31. és 
32. számú forrásoknál megközelítőleg bizonyítható be.

Hogy mennyiben befolyásolja az illető helyek geoló
giai minéműsége a források hőmérsékét, azt a magam 
szakálára véglegesen megállapítani nem merem, mivelhogy 
ez ideig a legtöbb kőzet elnyelési képességére vonatkozó 
kutatások még hiányoznak. Schmid szerint (Meteorologie 
pag. 52) egyenlő térmennyiségű mészkő fajmelege 0-5555 
és 0 6350 közt változik, a különnemű földpátoknál 04760 
és 0-5296 közt, a kovagé =  0 5025, ha a víz fajmelegét 
=  1-0 teszszük. A mészkő tehát több meleget [fogadhat 
be magába, mint a kovag vagy a földpát, mely utóbbiak 
a gránit meg a gneiss alkotó részét teszik; minthogy azon
ban e hőnek csak egyik része szolgál a hőmérsék öregbí
tésére, a másik ellenben az elpárolgást segíti elő, mi által 
aránytalanúl nagyobb hőmennyiség válik lappangóvá, azért 
igen valószínű, mikép a mész-sziklák közűi fakadó forrás
vizek jóval csekélyebb hőmérsékl^el fognak bírni, mint a 
gránitban és gneissban buzogók. És tettleg úgy találjuk az 
előrebocsátott táblázatokhoz csatolt észrevételek nyomán, 
a menn}riben a mészkő területén található források cseké
lyebb fokú hővel dicsekednek, mint a gránit vagy a 
veres homokkő környékén, és csak a 37. szánni forrás 
esik feltűnő kivétel alá.

Az előbbieken kívül még egy kérdés megoldandó, 
hogy t. i. micsoda viszonyban áll a forrásvíz hömérsékének 
csökkenése szemközt a tengerszín feletti magasság emel
kedésével. Általánosságban felel e kérdésre az adott 
táblázat; könnyebb áttekinthetés okáért azonban a vég
eredményt — és pedig részbeni középértékekben — itt 
még egyszer állítjuk egybe. Ennek nyomán találunk:

a) az éjszaki lejtőkön:
900 mtrnyi magasságban 5-55 C. hőmérséket,

1000
1050
1180
1250
1400
1500
1580
1660

5-31
5-20
5-20
4-31
440
3-63
3-39
3-16
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1750 mtrnyi magasságban 5-60 C. hömérséket. 
1800 „ „ 300 „
1880 „ „ 2-80 „
2 0 0 0  „ „ 2-60 „
b) a déli oldalon:

1080 mtrnyi magasságban 6 * 15 C. hőmérséket, 
1 2 0 0  7, „ 6-26 „
1300 „ „ 7-31 „
1500 „ „ 5-94 „
1600 „ „ 3-80 „
1800 „ „ 5-00 „ „
1990 „ „ 5-00 „
2200 „ „ 3*38 „ „
2300 „ „ 2-90 „

Az éj szaki oldalon tehát a hőmérséknek igen sza
bályszerű csökkenése tapasztalható, a mennyiben az minden 
100 méternyi emelkedés után 0-2 C. fokkal alább száll, 
mely szabálytól egyedül a Pisana/ a Halas-tó stb. alatt bu
zogó forrás meg a Csendes-tó felett fakadó vízér (Kolben- 
benhey er-forrás) eltérnek; az első talán azért, mivel 
csakugyan nem valódi forrás, a két utóbbi pedig, mivel 
széles völgy medenczében való fekvésük következtében a 
napsugarak jobban hozzájuk férnek.18) A déli oldalon 
ellenben ilynemű szabályszerűség ki nem mutatható, való
színűleg azért sem, minthogy az előttem fekvő adatok, 
nagyobb részben augusztus vagy szeptember havában 
gyűjtvék, a hőmérsék maximumát tüntetik fel.

Ha már most kutatásunk végeredményeit egybefog
laljuk, akkor kiderül, hogy a M. Tátra forrásvizei alávetvék 
ugyan a föld színén uralkodó hőmérséki ingadozásoknak, 
általában azonban megközelítik az ott uralkodó hőfok évi 
középértékét, és pedig anuál jobban, minél gazdagabb az 
illető forrás vize, tehát minél közelebb fekszik ennek 
földalatti eredete az állandó hévmérsék helyéhez; továbbá, 
hogy az egyenlő magasságban fekvő források — akár az 
egyik, akár a másik lejtőn — egymással összehasonlítva 
egyenlő hőfokkal bírnak, ellenben az ellenkező oldalokon 
lévők egymással való szembesítése alkalmával az évi

18) A Kolbenheyer-forrásnál még azon körülmény is szemügyre 
veendő, hogy ottan mészkő és gránit egymással vegyülnek.

A  fordító,
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középértékhez képest egyenlő különbséget mutatnak; végre 
hogy legalább az éjszaki lejtőkön a magasság növekedé
sével a forrásvizek hőmérséke szabályszerűen apad.

Es most kitűzött feladatom második részéhez, az álló 
tóvizek hőmérsékének kiderítéséhez hozzá látván, szüksé
gesnek tartom, az eddig feljegyzett mérési adatokat táblá
zatosán egybeállítva itt is előrebocsátani. Szedtem pedig 
azokat részint a már feljebb a 15. számú jegyzetben 
fölemlített iratokból, részint pedig levél útján szereztem 
úgy Róth, iglói kartársamtól, mint Dr. Dorn, berlini egyetemi 
tanártól, kiknek is a velem közlött adatokért itt e helyen 
szíves köszönetét nyilvánítok.

Egyúttal megjegyzem, hogy a tengerszín feletti ma
gasságok többnyire a magam eszközölt mérések eredménye, 
miután a törzskar valamennyi hely magasságát nem bo
csátotta közre. Ez utóbbiakat A-gel jelöltem; a többi 
rövidítések ugyanoly jelentésüek, mint a forrásokat fel
tüntető táblázatban.

A tó neve
1  tng ^ 'g rO A megfigyelés

bJD .
' rv; ©*0 Cfl ^ Megíi-

■á >
.2 -aX % ®

gyelőtD ,73 g
o S p éve kelete 7B, a o 

w

1. Csorbaí-tó 1376 1877 jún. 26 12-63 5-25 Róth
d 27 1313 1313• reggel 

jún. 27 1500 9-88 n
estve 

jún. 28 1500 15-25
reggel 
aug. 28 18-10 15-00
2 ó. fi. ű.
aug.29 15-00 8-80
estve

aug. 30
5. 6. reg.

14-40 6-60 n

1878 jún. 9 11-20 6-20 Geyer
4 ó, reg.
júl. 26 17-50 18-80 Róth
3 ó. d. u.
júl. 27 16-20 9-40 n
5 <5. reg.
aug. 4 17-25 21-20 n
3 ó. d.u.
aug. 5
4 ó. reg.

1500 10-40 r>

1879 sept. 5 16-88 — Dorn.
,, 2 0 16.25 18-75 Róth 13-33
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éve kelet e
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2) Halas-tó ,9) 1404 I860 aug. 21 13-25 18-00 Kof.
1875 » 23 1300 11-20 Kolb.
1877 * 24 1313 11-25 Röth 8.59

3) Fekete-tó, 1494 1873 aug. 24 8-13 16-63 Kolb. 8 .11
javorinai

4) Poprádi-tó 1525 1860 aug. 14 15.38 15.24 Kof.
1876 n 20 10 .00 10 .00 Röth

„ 20 10.63 13.80
1877 „ 27 8.75 13.75
1878 jún. 9 6.25 17.50 Geyer

10 ó. d.e.
júl. 27 11.25 16.88 Röth
reggel

júl. 27 12.50 18.75
délután

1879 aug. 4 9.38 13.13
7 <5. d. e.
szept 4 1 0 .00 10.63 Dorn

„ 29 11 .88 15.00 Röth 12.63

5) Zöld-tó, késmárki 1538 1879 aug. 24 6.25 15.25 Röth 12.57
A

6 ) Zöld-tó, (Zeleny- 
staw) a Vaskaputól

1572 1873 aug. 25 8.75 15.50 Kolb. 7.68

éjszaknak

7) Kerek-tó (Pflok- 1574 1872 aug. 10 3.00 700 Kolb. 7.65
See)

8 ) Tengerszem 20) 1597.7 1866 aug. 18 8.75 7.00 Jan.
1877 aug. 24 11.50 1 0 .00 Röth 7.47

9) Czarny-staw 1628 1873 aug. 8 16.40 18.50 Kolb.
Gavsienicowy aug. 12 1 0 .00 9.20 „

7.36aug. 16 11 .20 15.10 7)

19) l)r. Dziewulski Jenő tanár, ki 1878-ban e tavat ismételve és 
nagy gonddal megmérte, ennek legnagyobb mélységét 40-4 méterrel 
találta, mely pont a Bialka kifolyásától a Magas-gerinczre húzott függé
lyes vonalba esik 400 méternyi távolságban az éjszaki és 175 méter
nyire a nyugati parttól.

20) Dr. Dziewulski tanár 1879-ben ezen tavat is megmérte, mely
nek legnagyobb mélységét 77 méterrel találta; ráakadunk pedig ezen 
pontra a gáton lévő kereszttől a tó délkeleti sarkához húzott vonalban 
3 1 0  méternyi távolságban a parttól.
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1 0 ) Panszczyca-tó 1660 1873 aug. 8 9-60 15-40 Kolb. 719

11. Felkai-tó 1667 1874 aug. 5 9-40 12-75 Kolb.
1878 sept. 8 6-25 14-38 Röth 11-97

12. Zielony-staw 1675 1873 aug. 5 16-50 15-50 Kolb. 7T1
Gasienicowy

13. Békás-tó (alsó) 1679 1872 aug. 12 13-00 1300 Kolb. 7-08
a Bialka-völgyben

14. Veres-tó 1688 1879 aug. 24 7-50 15-00 Róth 11-87
A

15. Kurtkowiec 1693 1866 júl. 15 7-13 15-75 Jan. 7 01

16. Békás-tó (Za- 1705 1872 aug. 12 1 1 0 0 13-00 Kolb. 6.96
bie-tó) (felső) a Bi-

alka-völgyben

17. Csendes-tó a Si- 1729 1878 júl. 3 6-25 12-50 Róth
róka-völgyben A 1879 aug. IS 12-50 14-38 n 6-82

18. Három-tó a Nagy- 1730 1879 sept. 7 15-00 13-80 Róth
szalóki-csúcs alatt A 8 ó. ieg.

sept. 7 17-20 21-90 » 11-67
2 ó. d. u.

19. Kőpataki-tó 1750 1878 júl. 25 7-90 — Weber 11-57
A

20. Kék-tó 1766 1879 sep. 24 5-25 15-00 Róth 11-50
A

2 1 . Kalánfüves-tó 1791 1878 okt. 13 + 0-0 5-80 Róth 11-38
(befagyva) N.-Tar- A

pataki-völgy

22. Szkok-tó a Mii- 1806 1877 jún. 29 5-00 7-50 Róth
nicza-völgyben 1879 aug. 5 7-50 14-38 ” 11-30

23. Zöld-tó a Siroka 1819 1878 júl. 3 3-75 10-88 Róth 11-25
alatt A n

24. Batizfalvi-tó 1884 1872 aug. 23 3-70 9-00 Kolb.
1879j.sep. 28 6-25 8-75 Róth 10-95
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25. Békás-tó, iker, 1931 1876 sept.20 1 0 .0 0 1 0 .00 Róth
a Menguszfalvi A 1879 * 4 1 0 .0 0 — Dorn

völgyben 1879 * 21 8.75 7.25 Róth 10.73

26. Hosszú-tó a Fel- 1931 1874 aug. 5 5.60 13.25 Kolb.
kai-völgyben 1877 júl. 30 2.50 6.25 Téry

1878 aug. 9 5.00 11.25 Róth 10.73

27. Jeges-tó, a Men- 
guszfalvi-omladék

1940 1878 júl. 27 6.25 15.00 Róth 1 0 .6 8
A

völgyben

28. Zerge-tó (alsó-) 
a Mlinicza-völgyben

közel
1980 1877 jón. 30

reggel
2.50 6.88 Róth

1879 aug. 5 8,80 13.80 10.502 ó. d. u.

29. öt-tó (legna- 2005 1860 aug. 16 8.13 10.63 Kor.
gyobb) a Tarpataki- 1874 „ 3 8.75 16.63 Kolb.

völgyben 1874 6 7.25 12.25
1878 n 30 9.50 16.00

sept.15 8.13 15.63 Róth
legkisebb 1878 * 15

11 <5. d.u.
12.50 12.50 n 10.38

30. Wahlenberg-tó közel
1879 12.50 Róth 10.17(alsó),harmadik Für- 2050 aug. 5 7.50

kotai-tó

Szentiványi-tó a 
Mlinicza-völgyben.

kizel
1879 7.50 14.402050 aug. 5 n 10.17

32. Wahlenberg-tó közel
1879 4.00 15.00 9.70(felső), negyedik 2150 aug. 5 n

Furkotai-tó

Az adott táblázatból világosan kitűnik, mikép a tó
vizek bőmérsékét a föld színén uralkodó bő-ingadozások 
befolyásolják. A naponkénti ingadozások mellett bizonyí
tanak a Csorbái- és Poprádi-tavakban eszközölt mérések, 
melyek nappal majdnem 2° C. fokig terjedő különbségeket 
tüntetnek elő. Az egyes napokon uralkodó nagyobb 
légbömérsék a tóvizet is melegebbé változtatja; így p. o. 
az 1874. év aug. 3-kán délutáni 2 órakor ( =  2 h p. in.) 
a kis-tarpataki Öt-tó mellett a levegő hőmérséke 16630
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Cels. fokon állott; három nappal később azonban ugyan
azon órában a hévmérő már csak 12-25° Cels. fokot mu
tatott, és ehez képes az utóbbi napon a tavak vize 1-5° 
Cels. fokkal hidegebb is volt, mint az említett első napon.

A tóvizek hőmérsékének a növekedő magassággal 
való szabályszerű csökkenését eddigelé kiderítenem nem 
sikerűit, minthogy az egyes tavakat felette különböző 
tényezők befolyásolják, milyenek p. o. közel lévő hómezők, 
melyekről az olvadási víz egyenesen a tóba ömlik, vagy 
a tónak a napsugarak behatása ellen védelmezett fekvése. 
Ez utóbbi p. o. a Kerek-tónál az eset, mely a felkai 
Hosszú- és Zerge-tóval együtt eddigelé a legmélyebb hö- 
mérséket mutatta, és pedig még 1° C. fokkal kevesebbet 
mint a még vagy 600 méterrel magasabban fekvő felső 
Wahlenberg-tó (legfelső vagy negyedik Furkotai-tó). Majd
nem minden egyes kirándulás alkalmával meggyőződhetünk, 
mily lényeges befolyással vannak a közel hómezők az 
illető tóvíz hőmérsékére. Bizonyos azonban, hogy a M. Tátra 
tóvizeinek hőmérséke az általam kiszámított nyári hő- 
mérsék középértékével lehetőleg legjobban megegyezik, és 
pedig nem egyedül a déli oldalon, mint azt az ugyan 
akkor ottan uralkodó léghömérsékkel való szembesítéséből 
származott rcsekély különbség kiderítik, hanem az éjszaki 
oldalon is. így p. o. az egyenlő magasságban fekvő Pansz- 
czyca-tó és a Felkai-tó környékére szóló elméleti nyári 
középhév különbsége == 4-78° Cels., a min csodálkoznunk 
nincsen okunk, ha meggondoljuk, mikep a Késmárk és 
Poronin (magassági különbség 98 méter) nyári középérté
keinek különbsége =  1-85° Cels., az egyenlő magasságú 
Zakopane és Tátrafüred nyári középértékei több mint 40° 
C.-sal térnek el egymástól.

Ha feljebb a forrásvizek hőmérsékének kutatása 
alkalmával csakugyan kielégítő eredményre jutottunk, 
azt a tóvizek hőmérsékére nézve állítanunk nem lehet, 
mire nézve későbbi kutatásoknak talán sikerülni fog e 
részben több világosságot deríteni. Magamnak legalább 
nagy megnyugtatásúl szolgálna azon édes öntudat, ha jelen 
soraim ez irányban is némi lendületet adnának és pedig 
nem egyedül a tóvizek hőmérsékének tüzetesebb vizsgáló
dására nézve, hanem a forrásokéra nézve is, mivel ez 
utóbbiak tekintetében hasonlóan még távol állok azon 
megnyugtatható Öntudattól, hogy az általam kiderített 
eredmény után e tárgyhoz több szó nem férne; és ha 
későbbi kutatások kimutatnák, hogy tévedtem, akkor ezen 
útbaigazításért nálamnál senki sem lesz háladatosabb.
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lieber Quellen- und Seen-Temperaturen in der 
Hohen Tátra.

Von Prof. Karl Kolbenheyer-Bielitz.

In den nachfolgenden Blättern will ich versuchen, die 
Aufmerksamkeit der Besucher der Hohen Tátra auf einen bis
her noch zu wenig beachteten Gegenstand hinzulenken, näm
lich auf die Temperatur der Gewässer derselben, und zwar 
sowohl der Seen, als auch namentlich der Quellen.

Zunächst sei es mir gestattet, wenigstens einige 
hieher gehörige Untersuchungen anzuführen.

Der erste, der auch die Quellen der Zentral-Karpathen 
in den Kreis seiner Beobachtungen zog, war der schwe
dische Botaniker Georg Wahlenberg, welcher im Jahre 
1813 die Temperatur von 9 Quellen1) untersuchte, von 
denen jedoch nur 2 wirklich zur Hohen Tátra gehören. 
1862 maass Friedrich Fuchs, der verdienstvolle Durchfor
scher der Tátra, 3 Quellen 2), und auf Grund der Angaben 
dieser beiden Männer und eigener Messungen findet Prof. 
Kofistka aus Prag in seiner Schrift „Die Hohe Tatra in 
den Zentralkarpathen“ 3) pag. 17, dass „die Quellen auf der 
Nordseite der Hohen Tátra eine erheblich niedrigere Tem
peratur besitzen, als die gleich hohen auf der Süd- und 
Ostseite, ferner dass dieselbe Quelle an verschiedenen Tagen 
des Jahres auch verschiedene Temperaturen zeigt, deren 
Grenzwerthe man zwar noch nicht kennt, deren Maximum 
aber zu Ende August oder Anfang September einzutreten 
scheint.“ Endlich sei die Abnahme der Temperatur mit 
zunehmender Seehöhe mit zahlreichen Ausnahmen verbun
den, zeige grosse Sprünge, und überhaupt sei die Tempe

') Flora Carpatorum principalium. Gottingae 1814 pag. XCV. ff.
2) Friedr. Fuchs. Die Centralkarpathen mit den nächsten Vor

alpen. Pest 1863, pag. 170, 302 und 304.
3) Die Hohe Tatra in den Centralkarpathen. Ergänzungsfest 

Nro 12 zu Petermann’s geogr. Mittheilungen 1864 Gotha. Justus Perthes.
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ratur der Quellen in der Hohen Tátra Aveit höher, als die 
in derselben Höhe gelegenen Quellen des benachbarten 
Mähren; daher sei im Allgemeinen der Boden der Hohen 
Tátra wärmer, als es in dieser Breite und dieser Seehöhe 
zu sein pflege.

Dieselben Messungen der genannten drei Forscher 
sucht mit Hinzuziehung einiger Avenigeu eigenen Beobach
tungen theils derselben Quellen, theils anderer offener 
Wässer auch J. Schumann4) zu verwerthen. Dabei kommt 
er aber zu dem entgegengesetzten Resultate wie Koristka, 
dass nämlich die meisten Quellen der Hohen Tátra 
eine Temperatur hätten, die niedriger sei, als die ihrer 
Region. Mit Benützung der von Koristka gegebenen Dar
stellung der klimatischen Verhältnisse von Késmárk, Brünn 
und denen von Wien findet Schumann, dass die Mittel
temperatur der Hohen Tátra bei einer senkrechten Erhe
bung von 672 Wiener Fuss ( =  212 4 Meter) nur Einen 
Grad Reaumur falle, Avonach sich die Temperatur derselben 
sehr leicht auf ihre Basis, d. h. die unter ihr fortlaufende 
Meeresfläche reduziren lässt. Zur Berechnung der mittleren 
Temperatur T jedes beliebigen Punktes in der Hohen 
Tátra stellt er die Formel auf:

T == 8 08 — -Jh~° Reaumur.o72

in welcher h die in Wiener Fuss ausgedrückte Seehöhe 
bedeutet. Dabei kommt er allerdings in die unangenehme 
Lage, namentlich Aveil er die Auslaufsbrunnen der von 
den 3 Quellen nach Schmecks führende Wasserleitung für 
selbständige Quellen ansieht, zahlreiche Quellen anzuneh
men „die als Individuen betrachtet und einzeln studirt 
averden müssen.“

Da nun Schumanns Resultate mit denen Koristka’s 
unvereinbar sind, bleibt, wenn wir anders eine klare Vor
stellung von den Temperaturverhältnissen der Hohen Tátra 
und ihrer Quellen erhalten wollen, nichts Anderes übrig, 
als die Untersuchung von Reuen aufzunehmen.

Die Temperatur der Quellen steht im engsten Zusam
menhänge mit der des Erdbodens, dem sie entspringen, 
respektive sie entspricht der Temperatur jener Schichte. 
Geht man von der Oberfläche der Erde in die Tiefe, so 
entschwinden zuerst die täglichen Temperaturschwankungen *)

*) Die Diatomeen der Hohen Tatra. Herausgegeben von der k. 
k. Zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien. 1Ö6 T. pag. 11. ff.
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und bei einer Tiefe von ungefähr 22—28 Metern in un
serer geographischen Breite auch die jährlichen Schwan
kungen, so dass in einer solchen Tiefe beständig die 
gleiche Temperatur herrscht. Man nennt diese Stelle den 
P u n k t  d e r  k o n s t a n t e n  T e m p e r a t u r .  Die dort 
fortwährend herrschende Temperatur ist nach den bisherigen 
Untersuchungen gewöhnlich dieselbe, wie die jährliche 
Mitteltemperatur an der Oberfläche desselben Ortes, und 
diese ist es vor Allem um deren Kenntniss es sich bei 
Untersuchungen über Quellentemperaturen handelt. Da 
aber direkte Beobachtungen darüber aus der Hohen Tátra 
selbst noch nicht vorliegen, so müssen wir versuchen, diese 
Mitteltemperatur des Gebirges aus der seiner Umgebung 
zu entwickeln.

Sowohl Koristka als auch Schumann gehen, weil zu 
ihrer Zeit blos von Késmárk meteorologische Beobachtun
gen existirten, bei ihren Untersuchungen von der Voraus
setzung aus, dass die klimatischen Verhältnisse sowohl 
auf der Kordseite der Hohen Tátra, als auch der Südseite 
die gleichen seien; dass dies aber nicht der Fall ist, habe 
ich bereits in der ersten Auflage meiner „Hohen Tatra“5) 
erwähnt, wo ich pag. 19 auf den Unterschied in dem 
Klima von Késmárk und Poronin aufmerksam machte. 
Hält man sich ferner vor Augen, was E. E. Schmid6) 
sagt, dass das Gesetz, welches man für die Abnahme der 
Temperatur bei zunehmender Meereshöhe aus Beobach
tungen abzuleiten suchte, immer nur für einen bestimmten 
Abhang eines Gebirges Giltigkeit besitzt, so wird es 
Niemanden Wunder nehmen, wenn einerseits die Resultate 
der Schweizer Beobachtungen nicht mit denen in der 
Hohen Tátra, anderseits die auf der Nordseite derselben 
gemachten nicht mit denen der Südseite stimmen.

Letzteres wird noch klarer, wenn man sich den 
ganz verschiedenen Bau der beiden Seiten dieses Gebirges 
vergegenwärtigt, das auf der Südseite gleich einer Mauer 
unvermittelt aus der Popper-Ebene emporsteigt, während 
die Aeste der Nordseite länger sind und etwas Vorgebirg- 
ähnliches besitzen. Aus all dem ergibt sich die Nothwen- 
digkeit, die klimatischen Verhältnisse beider Tátraseiten 
getrennt zu betrachten; dabei habe ich mich jedoch nicht 
auf das Jahresmittel allein beschränkt, sondern gleich auch

6) Kolbenheyer. Die Hohe Tatra, Teschen 1876. K. Prochaska.
6) Lehrbuch der Meteorologie, Leipzig 1850. Voss, pag. 213.
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das Sommermittel einbezogen, weil dieses zur Beurtheilung 
der Seen-Temperaturen nothwendig ist.

Ich habe nun im Nachfolgenden die Resultate der 
bisherigen meteorologischen Beobachtungen in der Um
gebung der Hohen Tátra, soweit mir selbe zugänglich 
sind, nach diesem Grundsätze geordnet, wobei ich bemerke, 
dass die der galizischen Stationen den in poluischer Sprache 
veröffentlichten Jahrbüchern der psysiographischen Kom
mission in Krakau, Band 2—11, die Kesmarks dem Lehr
buche der Klimatologie von Dr. J. Lorenz und Dr. C. 
Rothe, Wien 1874, die von Schmecks der Studie D r N. 
Szontágh’s „Neu-Tátrafüredu, Budapest 1877. entnommen 
sind, während ich die Angaben über Igló brieflichen Mit
theilungen meines geehrten Kollegen J. G. Geyer daselbst 
verdanke. Dabei habe ich einerseits die älteren Angaben 
nach der Réaumur-schen Skala in Grade Celsius verwan
delt, anderseits, wo dies — wie bei Késmárk — nicht schon 
der Fall war, wegen der Verschiedenheit der benützten 
Stundenkombinationen alle nach den von dem Direktor 
der k. k. Sternwarte in Krakau, Prof. Dr. Karliiiski, be
rechneten Korrektionen7) in wahre 24-stündige Mittel 
verwandelt, um sie unter einander vergleichbar zu machen.

Die berücksichtigten Stationen sind folgende:

Nordseite:

Name der Ost. Länge von Nördliche Seehöhe
Station Ferro Breite

Sucha 37°16' 49°45' 337-1 Meter
Poronin 37°40' 49° 20' 742-1 M.8)
Zakopane 37° 39 49°16' 1000 M.

7) „Ueber die periodischen Aenderungen der Lufttemperatur 
in Krakau. Auszug und Uebersetzung aus einer in den Denkschrif
ten der k. k. Akademie der Wissenscsaften in Krakau in polnischer 
Sprache publicirten Abhandlung.“ Ohne Jahreszahl und ohne Angabe 
des Druckers und Verlegers. Tafel IV. und VIII.

8) Diese Zahl ist gewonnen durch Addition des Unteischiedes, 
den das neue Nivellement für die Seehöhe von Krakau gegen die 
früher angenommene ergeben hat, zu der von Prof. Karlinski für 
Poronin berechneten Siehe meine „Hohe Tatra“ pag. 17 und den 
Hl-ten Band der Jahrbücher des Ung. Karpathen Vereines pag. 125.

8
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Name der 
Station

Östl. Länge 
Ferro

von Nördliche 
Breite

Seehöhe

Késmárk 38° 6 ' 49° 8 ' 644-3 Mtr.9)
Igló 38° 14' 48°56' 475-4 „ 10)
Schmecks 37°53' 49° 8 ' 1 0 0 0 - 0  „ n)

Stellen wir nun die Resultate der an denselben ge
machten Beobachtungen zusammen, so finden wir:

Ort Jahresmittel Sommermittel Wintermittel

Sucha 7-05° C. 17-69° C. — 4-61° C.
Poronin 5-26 1409 — 4-23
Késmárk 5-93 15-94 — 4-68
Igló 6-63 17-56 — 4-32
Schmecks 5-22 15-10 — 3-87
Poronin (Mai—Juli 1876.) 12-14 —
Sucha „ n  V 14-36 —
Zakopane „ n n 10-77 - 12)

e) Angabe der k. ung. Zentralanstalt für Meteorologie und 
Erdmagnetismus, nach der Bauernfeind-schen Tafel korrigirt. Diese 
Angabe stimmt übrigens mit der von mir im III. Bande unserer 
Jahrbücher berechneten Höhe ganz genau überein. Hier benütze ich 
die Gelegenheit, zwei Unrichtigkeiten in jenem Aufsatze zu verbes
sern. Die Seehöhe der Station habe ich mit Zugrundelegung der 
Poroniner Beobachtungen zu 640 78 M berechnet; da nun die See
höhe von Poronin jetzt um 2-97 M. höher geworden ist, muss auch 
jene um diesen Betrag vergrössert, also =  643-74 M. gesetzt werden. 
Die andere Berichtigung betrifft die Station des Professors Klein 
vom Jahre 1875, deren Seehöhe in Folge eines damals vorhandenen, 
erst später entdeckten Fehlers an dem Krakauer Beobachtungsbaro
meter eigentlich zu hoch ausgefallen war, doch hebt sich der so 
entstandene Fehler zufällig durch die gegenwärtige grössere Seehöhe 
von Krakau genau auf. Da übrigens der Kesmarker Barometer jetzt 
etwas niederer hängt, als in jenem Jahre, so ist für dasselbe die in 
der Tabelle gegebene Seeböhe festzustellen. Die Seehöhe der kurzen 
Zwischenstation (Sept. 1873 — Ostern 1874) ist, als nur auf weni- 
nigen Beobachtnngen beruhend, unsicher, dürfte sich aber vou 644 
Metern nur sehr wenig unterscheiden.

10) Angabe der k. ung. Zentralanstalt, korrigirt nach Bauern
feinds Tabelle.

“ ) Mittel aus den verschiedenen, übrigens nur wenig von 
einander abweichenden Seehöhen der Beobachtungsorte des Dr. 
Szontägh in Schmecks und Neu-Schmecks.

12) Von Zakopane existiren keine anderen Beobachtungen. 
Die Seehöhe ist von mir mit Zugrundelegung von Poronin berechnet.

Südseite:
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Bezeichnet man die Zahl, welche angibt, um wie 
viel die Seehöhe zunehmen muss, damit die Temperatur 
um einen Grad Cels. abnehme, mit A> so finden wir 
aus obiger Zusammenstellung:

Höhendifferenz in 
Metern

Differenz des Jah
resmittels A

Sucha-Poronin 405 1-79 226 Mtr.
Igló-Kesmark 169 0-70 241 77

(Kesmark-Schmecks 356 0-71 501 „ )
(Igló-Schmecks 525 

und für den Sommer:

1 41 372 „ )

Höhendifferenz in 
Metern

Differenz des Som
mermittels A

(Sucha-Poronin 405 3-60 112 Mtr.)
(lgló-Kesmark 169 1-62 104

„  )  

77Poronin-Zakopane 258 1-37 189
Sucha-Zakopane 663 3-59 185 77

(Késmárk- Schmecks 356 0-84 424 „ )
Igló-Shhmecks 525 2-46 213 n

Vergleicht man diese Werthe für A  unter einander, 
so fällt zunächst in die Augen, dass die in Q gesetzten so 
sehr von den übrigen abweichen.

Zur Erklärung dieser Erscheinung dürften jedoch 
folgende Erwägungen hinreichen. Es zeigen nämlich die 
durch entfernter von der Hohen Tátra gelegenen Orte 
gefundenen A  für den Sommer unter einander eine ziemli
che Uebereinstimmung und kommeu auch demjenigen A  
ziemlich nahe, welches allgemein gelten würde, wenn die 
Luft volkommen trocken wäre, d. h. keine Wasserdämpfe 
enthielte, wo dann eben die Temperatur für jede 101 
Meter um 1° C. fallen würde13). Bedenkt man ferner, dass 
Késmárk durch seine Lage in einem Längenthale am Fusse 
des Gebirges 14) einen ungewöhnlich kalten Winter und 
einen um ebensoviel wärmeren Sommer besitzt, weshalb 
wohl das Jahresmittel brauchbare Daten liefert, nicht 
aber die einzelnen Jahreszeiten, und dass sich in Schmecks 
die von Mohn pag. 43 besprochene Erscheinung geltend

ls) H. Mohn, „Grundzüge der Meteorologie,“ Deutsche Origi
nalausgabe. Zweite verbesserte Auflage. Berlin, Reimer, 1879 pag. 42.

u) Mohn, pag. 43.
8*
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macht, dass über dem Thalboden die Wärme im Winter 
mit der Höhe zunimmt, so ergibt sich der für die Bestim
mung des A  maasgebende Gesichtspunkt von selbst, d. h. 
wir müssen dazu jene Orte wählen, in welchen sich keine 
Witterungsabnormitäten geltend machen. Darnach haben 
wir uns auf der Südseite für das Jahresmittel an den 
durch Igló-Kesmark, für den Sommer dagegen an den 
durch Iglö-Schmecks gefundenen Werth zu halten und 
linden demgemäss, dass auf der Nordseite der Hohen Tátra 
das Jahresmittel schon bei einer Erhebung von 226 Me
tern um 1° C. fällt, auf der Südseite dagegen erst bei 241 
M., ferner dass das für den Sommer geltende A  auf dieser 
213, auf jener aber im Mittel nur 187 M. beträgt. Für 
das Sommermittel ergeben sich also auf der Nordseite 
82 7, auf der Südseite hingegen 88-38°/0 des mittleren 
Werthes, woraus für den Winter gleichmässig für beide 
Seiten A  =  273 M. folgt.

Wir erhalten nnn für die Basis von

Jahresmittel Sommermittel

Sucha 8-54° Cels. 16-17° Cels.
Poronin 8-54 „ 16-15 „
Zakopane
Késmárk 8-60 „

16.17 „

Igló
Schmecks

8-60 „ 19-79 „ 
19-79 —

respektive für die Basis der

Nordseite 8-54° Cels. 16-16° Cels.
Südseite 8-60 „ 19-79 „

daher für jeden beliebigen Punkt, dessen Höhe h in 
Metern ausgedrückt ist, auf der Nordseite

wo T das Jahresmittel, Tx das Sommermittel bedeutet.

Südseite
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Nachdem wir nun so die Formeln für die Tempera
tur der Hohen Tátra sowohl im Jahresmittel, als auch 
für den Sommer gefunden haben, wollen wir dieselben 
zur Beurtheilung der Temperatur der Quellen anwenden. 
Zu diesem Zwecke suche ich aus den mir zugänglichen 
Schriften 15) diejenigen Quellen aus, bei denen nicht nur 
die Temperatur, sondern auch die Seehöhe genau ange
geben ist, füge denselben zahlreiche mir brieflich von 
meinem geehrten Kollegen M. Róth in Igló mitgetheilte 
Messungen bei, ordne sämmtliche Quellen nach ihrer 
Seehöhe und bezeichne die auf der Nordseite der Hohen 
Tátra gelegenen mit f). In der Rubrik „Autor“ ist: Jan. 
=  Janota, Kolb. =  Kolbenhey er, Kor. =  Koristka, Kug. 
=  Kugyúski, Schum. =  Schumann, Wahl. =  Wahlenberg 
Z. =  Zeischner.

,6) Sprawozdanie komisyi fizyografignéj w Krakowie. Band I. 
p. 242 ff. (Zusammenstellung aller bisher in der Hohen Tátra ge
messenen Höhen etc., von Prof. Dr. Janota), II. 176 ff. (Messungen 
Dr. Janota’s). Meine eigenen Messungen sind zum Theil in den beiden 
ersten Bänden der Jahrbüeher unseres Vereines, zum Theil in meiner 
„Hohen Tatra“ enthalten.
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der Quelle
Jahr Datum

1. Jaszczu- 
röwka, kalte

901 1867 ’Vs 5.25 — Jan. 4.56 +0.69

N
um

ul
i

K
al

k

Quelle f)

2, Quelle, west
lich vom Thier- 916 1874 ‘7s 6.25 19.7 Kolb. 4.51 +1.74

garten hei Zako- 'Spane f) W

3. Quelle 935 1867 ‘7s 5.25 _ Jan. 4.45 +0.8
Zimnik bei 27s 5.25 — 13

Bystre f) w

4. Eisquelle 971 183!) 27? 4.23 _ Z.
in Koscielisko 27, 4 20 —

t) 1840 Vs 4.30 — r>
früh

Abends 4.32
7s 4.30 —

ao1841 Vs 4.20 —
7s
%

4.20
4.37

— r>
V)

*0ft
‘Vs 4.35 — __«5

1843 25//6 4.10 — H
l7 7 4.30 — a
"A 4.30 — a»

1852 7s 4.38 19.75 Kug.
1862 5.63 — Fuchs a'&1865 % 4.50 8.13 Schum.
1867 27s 6.00 15.80 Jan. >

»5/ 5.10 20.20
1877 Vs 4.40 14.40 Kolb.
1878 ’7s 4.40 14.30
1879 Vs 4.30 19.00

13/s 4.30 11.70
Mittel 4.47 — 4.25 + 0 .2 2

5. Quelle Ci- 987 1872 ,2/s 6.00 17.0
eplica bei 1873 27« 5.63 13.88 ■2£ B ► c £
Lysa f) Mittel 5.81 — — 4.17 +1.64 £ O © 

< ! “
6. Pisana in 1015 1839 24A

27 ;
5.7 Z.

Koscielisko f) 7.4 —
1840 7s 5.1 — 13
1852 Vs 6.25 17.63 Kug. w
1875 7.00 18.50 Kolb. u

1879 6.50 11.20
Mittel 6.34 — 4.05 +2.29
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7. Quelle, un
ter dem Bo- 
con bei Za
kopane f)

1020 1867

Mi

%
*7.

ttel

5.5
5.8

5.65

11.63 Jan.
n

4.03 +  1.62

ac3
M
CO
.5

8 . Quelle ge
genüber von 
Mietusia tur- 

nia f)

1050 1867 29/
/8 5.6 15.32 Jan. 3.92 +  1 .68 "cS

M
«3
.5"C
H

9) Olczysko- 
Quelle f) ■

1065 1840
1867
1875

Mi

%
/»22/
/8

ttel

4.65
4.75
5.00
4.80

23.0
13.6

z.
Jan.
Kolb.

3.83 +  0.97

CO *3
■ s l

10) Na Zab- 
radku am 

Krivän

1083 1860 7.31 — Kor. 4.11 +  3.20 COCO
*3fl
0

11. Dreibrun
nen-Quelle 
am Krivän

1087 1813

Mi

30//6
10/8

ttel

4.8
5.2
5.0

— Wahl,

n
4.10 +  0.9

COCG
*3fl
0

12. Rainer- 
Quelle bei 
Schmecks

1168 1862
1865
1878

M

10/
/1020//7
v*ittel

5.63
4.68
4.90
5.07

15.0

16.7

Fuchs
Schum.
Kolb.

3.72 +  1.35

'S<dh
O

13. Bystre- 
Quellebei Za

kopane f)

1175 1839
1840

1841 
1843 
1852 
1867 
1873

Mi

27/7

3/

i

7s
ttel

4.10
4.07
3.88 
4.35
3.88
3.75 
4.00
4.75 
4.15

18.88
11 .00
17.00

z.
»
Yi
n

Kug.
Jan.

Kolb.
3.35 +  0.80

-*-ä
s ' !  2 ,2 
► O
^  9000 . 2c

H

14. Quelle un
terhalb der 
Polana pod

i Sirokom f)

1191 1878
1879

Mi

7r
‘7s

ttel

6.00
6.25
6.12

15.0
11.8

Rötb
W

3.27 2.98 'S

15. Kress
brunnen im 

Weisswasser- 
Thal

1203 18791 23/„24,
1 /8 

Mittel

8.1
7.8
7.9

15,0 Roth

3.61 +4.29 5Sh
0
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16. Quelle, 
östlich von 
der Waks- 

mondska Po- 
lana f)

1247 1867
1875

Mi
23/

/ 8
ttel

3.5
5.5
4.5

15.0
11.9

Jan.
Kolb.

3.00 - f  1.5 *3cöUo

17. Quelle 
neben der 
Rosahütte

1250 1865
1878
1878

M

w/t

13//10
ittel

5.33
5.90
6.25
5.83

15.0
13.8

Schum.
Röth

r>
3.42 +  2.41

’3cöu
O

18. Ponad 
Javorami bei 
Javorina f)

1270 1873 24/
/8 4.13 18.88 Kolb. 2.92 +  1.11

aa Jä
. a - a

H »

19. Quelle auf 
der Pavlova, 

Kr i van

1302 1860 13/s 7.31 — Kor. 3.20 +  4.11 XflÖQ
*3G
o

20. Brünn- 
chen, westlich 
von Schmecks

1346 1878
1879

Mi

V.
7o

ttel

6.25
7,50
6 .88

17.2
15.2

Röth
»

302 +  3.86
’Sc3uO

21. Quelle, 
nördlich vom 

Fisch-See

1400 1839
1860
1867
1877

Mi

i 6 /  
/ 8  

2 W /8 
18 / /8 24/  

/8
ttel

4.02
4.44
4.13
5.00
4.4

—

Z.
Kor,
Jan.
Röth

2.35 +  2.05

"3e«uO

22. Sprudel- 
Quelle*) im 
Mengsdorfer 
Th. unter der 
Bastei, ober
halb der Ver
einigung des 

Hinzen- 
Baches mit 
der Krupa

circa
1408

1876
1878

M

ä%
7,

ittel

5.0
3.8
4.4

13.8
Röth

Geyer
2.76 +  1.64

*5au
C3

*) Der Ursprung ist nicht zu sehen, doch hört man das Spru
deln des Wassers zwischen den beiden Granitblöcken, wodurch die 
Aulmerksamkeit des Touristen wachgerufen wird; deshalb dürfte die 
Bezeichnung „Sprudel-Quelle“ zutreffend sein. Red.
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23. Quelle 
beim Javori- 
ner Schwar
zen See f)

1494 1873 27 8 4.0 16.6 Kolb. 1.93 +  2,07
'1
Fh

24. Quelle un
ter dem Durls- 

berg.

1495 1873 2 3 //8 6.88 16.12 Kolb. 2.40 +  4.48 6
’S r3 
2 «  
23

25. Quelle in 
Krakow, Kos- 

cielisko t)

1498 1878 12/s 3.7 13.8 Kolb. 1.92 +  1.78
*3 <Ä

26. Geyer- 
Quelle neben 

der Majläthhütte 
am Fusse der 

Kopby

circa
1510

1878
1879 

Mi

7e
Vs

ttel

2.5
5.0

3.75

21.2
13.7

Geyer
Roth

2.34 +  1.41
'S(3u
O

27. Quelle un
ter dem 

Czarny staw 
Gasienicowy

t)

1527 1867
1867
1874
1875 

Mi

27 t
14/o
12/8
27e

ttel

2.5
3.4
25
4.3

3.18

14.63

10.25
11.88

Jan.

Kolb.

1.79 +  1 39

3eöu
C5

28. Quelle auf 
dem Wege 

vom Popper- 
See ins 

Mengsdorfer 
Thal

circa
1560 1879 27o 375 5.7 Roth 2.13 +  1.62

1
Fh

O

29. Quelle un
ter der Go- 
ryczkowa f)

1573 1879 27 j 2.4 10.5 Kolb. 1.58 +  0.82
*3aj
Fh

o

30. Quelle im 
Botzdorf ei 

Loche

1578 1872
1879

Mi

23/s
2 8 /

/ 9
ttel

4.00
5.25
4.62

12.0
6.6

Kolb.
Röth

2.06 +  2.6

-4-J
’3
Fh

o
31. Quelle un

terhalb des 
Feuersteines, 
Kleine Kohl- 

bach

1580 1865
1878

Mi
1 5 /

/ 9
ttel

3.35
3.75
3.55

16.0
Schum.
Röth

2.06 +  1.49
’S
FhO

32. Quelle 
östlich vom 
Tomanova- 

Passe

1592 1841
1875

Mi

’%
Vs

ttel

3.6
3.0
3.3

10.8
Z.

Kolb.
2.00 +  1.3

*3CÖ
Fh

O
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33. Quelle 
in den Hinte
ren Kupfer
schächten f)

1593 1873 2 3 //8 4.38 18.63 Kolb. 1.50 +  2.88

R
ot

he
r

Sa
nd

st
ei

n

34. Quelle am 
Fusse des die 
Frosch-Seen 
vom Mengs- 

dorfer Thale 
trennenden 

Riegels

circa

1600 1879 21/9 7.5 12.5 Röth 1.97 +5.53

G
ra

ni
t

35. Quelle ne
ben dem 

Panszczyca- 
See f)

1660 1867
1873

Mi

,6/8
%ttel

1.88
3.50
2.69

13.75
15.30

Jan.
Kolb.

1.20 +  1.49 G
ra

ni
t

36. Quelle ne
ben dem Zie- 
lony staw G^- 
sienicowy f)

1675 1867 % 3.63 14.4 Jan. 1.15 +  2.48
"303Ko

p +»
Z I
M

37. Kolben- 
heyer-Quelle 
oberhalb des 
Stillen-Sees, 

Siroka-Thalf)

circa

1750 1879 iS/s 5.6 10.6 Röth 0.82 +  4.78

38. Quelle 
ober dem Za- 
marziy-staw 
(Zawrat) f)

1820 1875 2 4 //8 3.0 9.4 Kolb. 0.49 +  2.51

G
ra

ni
t

39. Quelle, 
östlich vom 

Skok-See
circa

1820 1879 7s 5.0 13.1 Röth 1.05 +  3.95 G
ra

ni
t

40. Quelle 
an der Wielka 
turnia (Malo- 
lavczniak) f)

1877 1866 7e 2.8 Jan. 0.24 +  2.56

G
ne

iss

41. Quelle 
zwischen dem 
Szentivänyi- 

u. den untern 
Gemsen-See

circa

1990 1879 7e 5.0 15.0

t

Röth 0.35 +  4.56
+3

1
U
O
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42. Quelle, 
richtiger Ab

fluss eines 
oberhalb gele
genen Schnee
feldes in der 

Hälfte des 
Zawrat f)

2020 1875 27s 2.6 9.0 Kolb. - 0 .4 +  3.0

G
ra

ni
t

43. Quelle, 
besser herab

rieselndes 
Wasser in der 

Gerlsdorfer 
Probe

circa

2200 1879 28/
/9 3.38 5.0 Róth -0.52 +  3.90

G
ra

ni
t

44. Quelle, 
oder vielmehr 
herabfliessen- 
des Wasser 

aus dem gros
sen Schnee

felde zwischen 
der Meeraug-, 
Tätraspitze, 

undderKopky

circa

2280 1879 3Ve 6.25 8.8 Róth -0.86 +  7.11
G

ra
ni

t

45. Quelle 
oberhalb der 
Frosch-Seen 

im Mengsdor- 
fer Thale

circa

2300 1876 20/
/8 2.9 — Róth -0.94 +  3.84

G
ra

ni
t

Wenn es auffallen sollte, dass in vorstehender Ta
belle nur 45 Quellen aufgeführt sind, von denen 25 auf 
auf die Nord-, aber nur 20 auf die Südseite entfallen, so 
bemerke ich, dass, wie schon Koristka (Hobe Tatra p. 16.) 
erwähnt, die Anzahl der Quellen im Hochgebirge an und 
für sich keine allzu grosse zu sein scheint. Dazu kommt, 
dass dieselbe, wenigstens nach meinen Erfahrungen auf 
der Nordseite bedeutender ist, als auf der Südseite, wo 
übrigens den Quellen bisher eine geringere Aufmerksam
keit geschenkt worden ist. Auch kann ich nicht genug 
betonen, dass nicht jede Quelle zu Beobachtungen geeignet 
ist, weil nicht bei jeder die Wässer in solcher Tiefe zir-
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kuliren, in der die täglichen und jährlichen Temperatur
schwankungen ihren Einfluss auf die Temperatur des 
Quellenwassers verlieren; dazu sind auch viele den direk
ten Einwirkungen der Insolation stark ausgesetzt, erhalten 
also durch diese eine höhere Temperatur. Das ist z. B. 
der Fall bei Nr. 7, 14, 15, 19, 24, 37, 41 und insonder
heit hei 44. Woher jedoch die hohen Temperaturen bei 
Nr. 20, das im Walde liegt, und Nr. 39, 41 und 44 hei 
ihrer bedeutenden Seehöhe stammen, kann ich augenblick
lich nicht erklären. Auch Nr. 6 zeigt eine verhältnismäs
sig so hohe Temperatur, doch habe ich bereits in der 
ersten Auflage meiner „Hohen Tatra“ pag. 70 erklärt, 
dass das unter der Pisana hervorbrechende Wasser über
haupt keine Quelle ist, und führe sie hier nur auf, um 
meine dort ausgesprochene Ansicht noch durch einen 
neuen Beleg zu bekräftigen. Ich habe dort nämlich auf 
Grund eigener Beobachtungen und solcher meines Freun
des Prof. Janota erklärt, das jenes Wasser ein Theil des 
Baches sei, der etwas weiter oben im Gerolle verschwinde, 
hier aber wieder zu Tage trete, und habe als Beweise da
für einerseits die beinahe gleiche Temperatur des Wassers 
unter der Pisana und des Baches,16) namentlich aber den 
Umstand angeführt, dass wenn in Folge heftigen Regens 
eine Trübung des Bachwassers eintritt, sich diese auch 
bei dem unter der Pisana hervorbrechenden Wasser zeigt, 
was nicht sein könnte, wenn dieses einer Quelle entstam
men würde. Die Stelle, an welcher das Wassnr verschwin
det, ist namentlich im Herbste, wo der Bach wasserarm 
ist, sehr deutlich kenntlich, und zwar befindet sie sich 
gegenüber der zweiten Brücke, welche oberhalb der Pisana 
auf das rechte, östliche Bachufer führt. Uebrigens mag das 
unter dieser hervorbrechende Wasser noch durch einen 
andern Bach Verstärkung erhalten. Etwa 200 Meter nörd
lich von der Pisana mündet nämlich in das Hauptthal 
die in ihrem unteren Theile sich durch ausserordentliche 
Enge und Zerklüftung auszeichnende Schlucht Kraköw, 
die in diesem vielfach gewundenen Theile selbst in den 
regenreichen Jahren 1878 und 1879 fast ganz trocken 
lag. In ihrem oberen Theile aber fliesst ein Bach, der etwa 
in der Hälfte der Schlucht plötzlich zwischen den Kalk
felsen, die sein Bett bilden, verschwindet. Dieser Bach 
nun hält, wenn ich von der schon unterhalb der Ver-

16| Ich fand am 14-ten August 1875 die erstere zu 7,0 C„ 
die letztere zu 8° bei 18'5° Cels. Lufttemperatur, am 13. Aug. 1879 
erstere zu 6 5, letztere zu 7-00 bei 1P20 Cels. Lufttemperatur.



schwindung-Stelle eintretenden Biegung nach Nordwesten 
absehe, genau die Richtung gegen die Pisana fest, und 
ich bin überzeugt, dass sein Wassser ebenfalls unter der
selben hervorbricht. Die Temperatur desselben aber weicht 
von der des Baches nur deshalb so wenig ab, weil das 
Bachwasser nur in geringer Tiefe unter der Erdoberfläche 
fortfliesst und auch in Folge der kurzen Distanz nicht 
Zeit hat, mehr abzukühlen.

Wenn wir nun zunächst die Temperatur derjenigen 
Quellen ins Auge fassen, von denen mehrere Beobachtun
gen vorliegen, so sehen wir deutlich, dass keine einzige 
frei ist von den Einflüssen der Temperaturschwankungen 
auf der Erdoberfläche; vielmehr weisen alle eine ziemlich 
regelmässige Zunahme gegen den Herbst auf. Da nämlich 
die Sonnenwärme nur langsam von der Oberfläche nach 
der Tiefe vordringt, so verspäten sich natürlich die Zeit
punkte des Maximums und Minimums. In einer Tiefe von 
8 Metern tritt z. B. die höchste Temperatur zwischen 
November und Januar, die niedrigste im Juni und Juli 
ein.17) Und wirklich fand Zeischner die niedrigste Tem
peratur der Eisquelle am 25. Juni, die höchste Janota am 
28. August und Fuchs am 19. September, was dafür spricht, 
dass das Qnellenwasser bei seiner Zirkulation keine Tiefe 
von 8 Metern erreicht. Die im Juli und namentlich in 
der ersten Hälfte des August gemachten Messungen weichen 
nur wenig von dem durch Rechnung gefundenen Jahres
mittel ab. Dabei will ich allerdings nicht verschweigen, 
dass auch diese Quelle in besonders kalten Jahren oder 
nach sehr starken Regengüssen eine bei Weitem niedrigere 
Temperatur zeigt; so fand ich selbst am 14. August 1875 
nur 4° Cels., und Kuhn am 9. August 1864 sogar nur
1-25° Cels.

Eine ähnliche Regelmässigkeit in der Zunahme der 
Temperatur gegen den Herbst zu zeigen auch noch andere 
Quellen, z. B. Nr. 7, 9, 11, 12, 13, 17, 27, 30 und 31, bei 
denen sämmtlich das Maximum in die zweite Hälfte Au
gusts oder die erste Hälfte Septembers fällt.

Die obige, allerdings noch ziemlich geringe Anzahl 
von Beobachtungen spricht ferner zwar scheinbar dafür, 
dass die Temperatur der Quellen in der Hohen Tátra hö
her sei, als die mittlere Jahrestemperatur ihrer Orte, und 
zwar im Durchschnitte auf der Nordseite um P86, auf

tjUKLL/KN. U. SEE-TEMPERATUREN IN DfciU TÁTRA, 12S

i7) Mohn, Grundzüge, p. 74.
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Südseite — wahrscheinlich in Folge der stärkeren Insola
tion — 3-11° Cels., doch ändert sich dieses Verhältniss 
sehr bedeutend, wenn man auf die Mächtigkeit der ein
zelnen Quellen Rücksicht nimmt. Je stärker nämlich eine 
Quelle ist, um  so tiefer liegt ihr Ursprung und dieser auch 
näher dem Punkte der konstanten Temperatur, welcher 
sich also auch die Quellentemperatur nähern muss. So weicht 
die Mitteltemperatur der Eisquelle, von der eben die meis
ten Beobachtungen vorliegen nur um 0-22° C. ab ; die 
der ebenfalls sehr starken Quelle des Baches Bystre bei 
Zakopane (Nr. 33) zeigt eine Differenz von +  0-80, die 
des Baches Olczysko (Nr. 9) eine solche von +  0-97, die 
Dreibrunnen-Quelle (Nr. 11) eine solche von +  09° Cels, 
die Quellen zwischen Bystre und Jaszczurówka (Nr. 1+3) 
eine solche von +  0 69 und +  0-8° Cels., das für die 
Reiner-Quelle gefundene Mittel (Differenz +  P35° Cels.) 
weicht etwas stärker ab, was aber seinen Grund darin 
haben mag, dass von den drei benützten Beobachtungen zwei 
zur Zeit des Temperaturmaximums gemacht worden sind.

Nach der vorausgegangenen Untersuchung über das 
Klima auf beiden Seiten der Hohen Tátra wird Niemand 
erwarten dürfen, dass die Quellen der einen Seite eine 
eben so hohe Temperatur haben sollen, wie die der andern. 
Bei einer Seehöhe von 1000 Metern ergibt unsere Formel 
eine Differenz von +  0-3, bei 2000 M. eine solche von 
+  06° Cels. des Jahresmittels der Südseite gegenüber 
dem der Nordseite, und deshalb werden alle Quellen der 
ersteren stets um den entsprechenden Betrag wärmer sein, 
selbst wenn sie ganz gleiche Seehöhe besitzen. Ein sehr 
instruktives Beispiel bilden die Quellen Nr. 9 und 11, 
welche nahezu die gleiche Seehöhe besitzen, in ihrem Ja- 
resmittel eine Differenz von 0.27 und im Mittel ihrer Tem
peratur eine solche von 0-20° Cels. zeigen. Auch die ein
zelnen Beobachtungen weisen unter einander ein ähniches 
Verhältniss auf. Ist nun unsere Annahme, dass die Tempe
ratur der Quellen der mittleren ihres Ortes entspricht, rich
tig, so müssen gleich hoch gelegene Quellen auch dieselbe 
Temperatur besitzen • um dies zu beweisen, müsste man 
allerdings zahlreiche Messungen gleich hoch gelegener 
Quellen haben, was schwer durchzuführen ist. Nahezu 
gleiche Seehöhe und demnach auch nahezu gleiche Tem
peratur besitzen auf der Nordseite die Quellen Nr. 1 und 
3, 5 und 7, 16 und 18; auch 23 und 25 kann man hieher 
ziehen, trotzdem die letzte, weil sie nie von einem Sonnen
strahle getroffen wird, etwas kälter ist. Auf der Südseite



lässt sich diese Behauptung nur bei Nr. 31 und 32 annä
hernd nachweisen.

In wieweit auch die geologische Beschaffenheit des 
Ortes einen Einfluss auf die Temperatur der Quellen '  
ausübt, kann ich allerdings nicht vollständig bestimmen, 
weil Untersuchungen über das Wärme-Absorptious'vermö
gen der meisten Gesteinsarten bisher noch fehlen. Nach 
Schmid (Meteorologie p. 52) schwankt bei gleichen Volu
men die spezifische Wärme für Kalk zwischen 05555 bis 
06350, bei den verschiedenen Arten von Feldspat zwischen 
0-4760 bis 0-5296, und beträgt beim Quarze 0 5025, die 
des Wasser =  TO gesetzt. Kalk nimmt also mehr Wärme 
auf, als Quarz oder Feldspat, welche die Hauptbestandtheile 
des Granites und Gneisses bilden; da aber nur ein Theil 
dieser Wärme zur Erhöhung der Temperatur dient, der 
andere jedoch die Verdampfung zur Folge hat, durch 
welche eine ungleich bedeutendere Wärmemenge latent 
wird, so ist zu erwarten, dass die im Kalke gelegenen 
Quellen eine tiefere Temperatur besitzen werden, als die 
im Granit und Gneiss. Und wirklich finden wir auch nach 
den in obiger Tabelle gegebenen Bemerkungen, wo die 
im Kalke gelegenen Quellen niedrigere Temperaturen auf
weisen, als die im Granit oder Rothen Sandstein, und 
nur Nr. 37 eine auffallende Ausnahme bildet.

Noch eine Frage bleibt zu erledigen, nämlich die 
Abnahme der Quellentemperatur bei zunehmender Seehöhe. 
Eine solche ist im Allgemeinen aus der mitgetheilten Ta
belle ersichtlich; der leichteren Uebersicht halber wollen 
wir jedoch die Resultate und zwar theilweise in Mittel- 
werthen hier nochmals zusammenstellen. Darnach finden 
wir auf der Nordseite bei
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900 Meter Seehöhe eine Temperatur von 5-50° C.
1000 n r> n n r> 5-31 „
1050 r> » n n r> 5-20 „
1180 n r> n n n 5-20 „
1250 n n r> n n 4-31 „
1400 V V n n n 4-40 „
1500 n n n rt n 3-63 „
1580 r> n n n n 3-39 „
1660 n n n n n 316 „
1750 n n n n n 5-60 „
1800 n r> n n r> 3-00 „
1880 » n n n n 2-80 „
2000 n n r> n T) 2-60
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Auf der Südseite dagegen bei

1080 Meter Seehöhe eine Temperatur von 6-15° C.
1200 „ „

V 6-26 „
1300 „ V 7-31 „
1500 n n n 5-94 „
1600 „ n 3-80
1800 „ n 5-oo
1990 „ n 5-00 „
2200 „ n 3-38 „
2300 „ n 2-90 „

Auf der Nordseite zeigt sich also eine sehr regelmäs
sige Abnahme der Temperatur, indem diese bei je 100 
Metern um 0‘2° Gels, fällt; nur die Pisana, die Quelle 
unterhalb des Fisch-Sees und die oberhalb des Stillen Sees 
machen eine Ausnahme, erstere weil sie eben keine Quelle ist, 
die beiden letzteren wohl, weil sie in weiten Thalmulden 
gelegen, der Sonne stark ausgesetzt sind. Auf der Südseite 
dagegen lässt sich eine solche Regelmässigkeit vorläufig 
nicht nachweisen, wohl weil ein ziemlich bedeutender Theil 
der vorliegenden Beobachtungen im August und September, 
also zur Zeit des Maximums gemacht worden ist.

Fassen wir nun die Resultate unserer bisherigen 
Untersuchungen zusammen, so finden wir, dass die Tem
peratur der Quellen in der Hohen Tátra zwar immerhin 
unter dem Einflüsse der Temperaturschwankungen auf der 
Erdoberfläche steht, im Allgemeinen aber der mittleren 
Jahreswärme nahe kommt, und zwar um so mehr, je stär
ker die Quelle ist, ihr Ursprung also dem Orte der kon
stanten Temperatur näher liegen dürfte, ferner dass gleich 
hoch gelegene Quellen jeder Seite untereinander die gleiche 
Temperatur, mit denen der anderen Seite verglichen, je
doch die gleiche Differenz gegen das Jahresmittel zeigen, 
schliesslich dass sich wenigstens auf der Nordseite eine 
regelmässige Abnahme der Temperatur bei zunehmender 
Seehöhe herausstellt.

Wenden wir uns jetzt zu dem zweiten Theile unse
rer Aufgabe, den Seen-Temperaturen, so wird es auch hier 
nöthig, die bisherigen Messungen tabellarisch zusammen
zustellen. Ich entnehme dieselben theilsden oben Anm. 15) 
zitirten Schriften, theils abermals brieflichen Mittheilungen, 
und zwar sowohl meines Kollegen Róth in Igló als auch 
des Breslauer Universitätsprofessor Dr. Dorn, denen ich 
hiemit meinen besten Dank für ihre Beiträge ausspreche.



QUELLEN- U. SEE-TEMPERATUREN IN DER H. TÁTRA. 129

bemerke ich, dass ich die Seehöhen grösstentheils meinen 
eigenen Messungen entnahm, weil die Militäraufnahme 
dieselben nicht alle gibt. Dieser entnommene sind mit A  
bezeichnet, alle übrigen Abkürzungen aber sind dieselben 
wie in der Tabelle über die Quellen.
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Jahr Datum

1. Csorber See 1376 1877 *7. 12-63 5-25 Röth
2 7 //6 1313 13-13 n
früh
2 7 //6 1500 9-88 Ti

Abends
38/e 1500 15-25 n
früh
27s 18-10 1500 V

2 9 //8 15-00 8-80 n
Abends

3% 14-40 6-60 n

1878 7. 11-20 6-20 Geyer

27 t 17-50 18-80 Röth

‘27 7 16-20 9-40 n

7s 17-25 21-20 11
7s 15-00 10-40 n

1879 % 16-88 _ Dorn.
20/

/ 9 16.25 18-75 Röth 13-33
2. Fisch-See 19) 1404 1860 2,/s 13-25 18-00 Kor.

1875 27s 1300 11-20 Kolb.
1877 2 Vs 1313 11-25 Röth 8.59

3. Schwarzer See, 1494 1873 27s 8-13 16-63 K o l» 8.11
Javoriner

4. Popper-See 1525 1860 '7s 15.38 15.24 Kof.
1876 2u/8 10.00 10.00 Röth

27s 10.63 13.80
1877 2 7 /

/ 6 8.75 13.75 11
19) Die grösste Tiefe dieses Sees fand Prof. Dr. Eugen Dzie- 

wulski, der in demselben im Jahre 1878 sorgfältige und zahlreiche 
Tiefenmessungen gemacht hat, zu 49.5 Metern, und zwar liegt diese 
Stelle an dem Punkte, den man findet, wenn man sich von dem Aus
flüsse der Bialka eine Senkrechte auf den Hohen Rücken gezogen 
denkt, 400 Meter von dem nördlichen und 175 Meter von dem west
lichen Ufer entfernt. o
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4. Popper-See 1878 7e 6.25 17.50 Geyer

277 11.25 16.88 Roth
früh

Nachm. 12.50 18.75 n

1879 V/8 9.38 13.13 »

V 10.00 10.63 Dorn
20// 9 11.88 15.00 Roth 12.63

5. Grüner See, Kes- 1538 1879 27 8 6.25 15.25 Roth 12.57
marker A

6. Grüner-See (Ze- 1572 1873 27s 8.75 15.50 Kolb. 7.68
leny staw), nördlich
vom Eisernen Thor

7. Pflock-See 1574 1872 10/8 3.00 7.00 Kolb. 7.65

8. Meerauge 20) 1597.7 1866 18/ 10.00 7.00 Jan.
1877 27Ü 11.50 11.20 Roth 7.47

9. Czarny staw Ga- 1628 1873 7s 16.40 18.50 Kolb.
sienicowy 1874 '7s 10.00 9.20 T)

1876 11.20 15.10 7.36

10. Panszczyca-See 1660 1873 7s 9-60 15-40 Kolb. 7 i9

11. Felker See 1667 1874 7s 9-40 12-75 Kolb.
1878 7e 6-25 14-38 Röth 11-97

12. Zielony staw 1675 1873 7s 16-50 15-50 Kolb. 711
Gasigaicowy

13. Frosch-See 1679 1872 ‘7  8 13-00 13-00 Kolb. 7-08
(Zabie-See) unterer

in Bialka-Thale

14. Rother See 1688 1879 27 8 ’ 7-50 15-00 Röth 11-87
A

20) Auch diesen See hat Prof. Dziewulski, und zwar 1879 ge
messen, und seine grösste Tiefe zu 77 Metern gefunden; diese befin
det sich in einer Linie, die man sich von dem Kreuze am Damme 
nach der südöstlichen Ecke des Sees gezogen denkt, 310 Meter vom 
Ufer entfernt.
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Name des Sees
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15. Kurtkowiec 1693 1866 *7» 713 15-75 Jan. 701

16. Frosch-See, (Zia- 1705 1872 ,2/s 1100 13-00 Kolb. 6.96
bie-See) oberer, im

Bialka-Thale

17. Stiller See, im 1729 1878 3/r 6-25 12-50 Róth
Siroka-Thale A 1879 18//8 12-50 14-38 n 6-82

18. Drei-Seen, 
Scblagendorfer

1730 1879 7e 15-00 13-80 Róth
A früh

Nachm. 17-20 21-90 n 11-67

19. Steinbach-See 1750 1878 25/7 7-90 _ Weber 11-57
A

20) Blauer See 1766 1879 27 9 5-25 15-00 Róth 11-50
A

21) Löffelkraut-See, 1791 1878 13//10 H -o-o 5-80 Róth 11-38
Gr.-Kolbach A

22. Skok-See 1806 1877 29/ 5-00 7-50 Róth
1879 7 . 7-50 14-38 11-30

23. Grüner See un- 1819 1878 7» 3-75 10-88 Róth 11-25
ter der Siroka A

24. Botzdorfer See 1884 1872 2 Vs 3-70 9-00 Kolb.
1879 28/

/ 9 6-25 8-75 Róth 10-95

25. Frosch-See, 1931 1876 2% 10.00 10.00 Róth
Zwillinge, im Mengs- A 1879 7« 10.00 — Dorn

dorfer Thale 1879 2 / 9 8.75 7.25 Róth 10.73

26. Langer See, 1931 1874 7« 5.60 13.25 Kolb.
Felker 1877 3/7 2.50 6.25 Téry

1878 5.00 11.25 Róth 10.73

27. Eis-See, Mengs- 1940 1878 27 t 6.25 15.00 Róth 10.68
dorfer A

28. Gemsen-See, un- circa
terer 1980 1877 8% 2.50 6.88 Róth

A 1879 7a 8.80 13.80 ” 10.50

9*
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29. Fünf-Seen, gross- 2005 1860 ,6/8 8.13 10.63 Kor.
ter, in der Kleinen 1874 7s 8.75 16.63 Kolb.

Kolhbach 1874 7s 7.25 12.25
1878 37s 9.50 16.00
1878 ,5/o 8.13 15.63 Róth 10.38

kleinster 1878 « /
/9 10.90 12.50

30. Wahlenberg-See, circa
(unterer), dritter Für- 2050 1879 5// 8 7.50 12.50 Róth 10.17

koter See A

31. Szentivanyi-See, circa
Mlinica-Thal 2050 1879 7s 7.50 14.40 10.17

32. Wahlenberg-See, circa
(oberer), vierter 2150 1879 7s 4.00 15.00 9.70

Furkoter See

Aus vorstehender Tabelle geht deutlich hervor, dass 
die Temperaturen des Wassers der Seen in der Hohen Tátra 
vollständig unter dem Einflüsse der Wärmeschwankungen 
auf der Erdoberfläche stehen. Für die täglichen Schwan
kungen sprechen die Beobachtungen beim Csorber- und 
Popper-See; welche tagsüber Differenzen bis nahe 2° Cels. 
zeigen. Höhere Temperatur der einzelnen Tage begleitet 
auch eine höhere Seewassertemperatur; so betrug die 
Lufttemperatur am 3. August 1874 um 2 Uhr Nachmittags 
bei den Fünf-Seen in der Kleinen Kohlbach 16-63° C., drei 
Tage darauf um dieselbe Stunde aber nur 12-25° C., dem 
entsprechend war auch am letztten Tage die Seetempera
tur um 1-5° C. niedriger, als am ersten.

Ein Gesetz in der Abnahme der Seewassertemperatur 
bei zunehmender Seehöhe konnte ich bis jetzt nicht auf
finden, da bei den einzelnen Seen gar verschiedene Fak- 
toi*en mitspielen, wie z. B. in der Nähe befindliche Schnee
felder, von denen das aufgethaute Wasser in den See 
fliesst, oder ganz gegen den Einfluss der Sonne geschützte 
Lage. Das letztere ist z. B. bei dem Pflock-See der Fall, 
der nächst dem Felker Langen- und Gemsen-See bisher die 
niedrigste Temperatur zeigt, noch um einen Grad Cels. 
weniger, als der etwa 600 Meter höher gelegene obere 
Wahlenberg-See (vierter Furkoter See). Einfluss naher 
Schneefelder zeigen gar viele Seen, wie man fast bei
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jedem Ausfluge wahrnehmen kaum Nur so viel lässt sich 
wohl mit Sicherheit behaupten, dass die Seewassertempe
ratur in der Hohen Tátra ganz gut verträglich ist mit 
den von mir berechneten Sommermitteln, und zwar nicht 
blos auf der Südseite, wie man nach dem ersten Blicke 
wegen der kleineren Differenzen gegen die gleichzeitigen 
Lufttemperaturen meinen könnte, sondern auch auf der 
Nordseite. So beträgt die Differenz in dem theoretischen 
Sommermittel zwischen dem Panszczyca-See und dem 
gleich hoch gelegenen Felker See 4-78° Cels., doch darf 
uns dies keineswegs wundern, wenn wir bedenken, dass 
das Sommermittel zwischen Késmárk und Poronin (bei 
98 M.' Höhenunterschied) um P85° zwischen Zakopane 
und Schmecks, beide ganz gleich hoch gelegen, um mehr 
als 4° C. differirte.

Haben wir oben bei den Quellentemperaturen befrie
digende Resultate gefunden, so lässt sich dies von den 
Seewassertemperaturen nicht sagen und muss es Späteren 
überlassen bleiben, durch reichlichere Untersuchungen Klar
heit auch in diesen Punkt zu bringen. Mir aber würde 
es zur Befriedigung gereichen, wenn ich durch vorstehende 
Zeilen auch nach dieser Richtung eine Anregung gegeben 
hätte, und zwar nicht bloss in Betreff der Temperatur der 
Seen, sondern auch der Quellen, denn auch bei diesen bin 
ich weit entfernt zu glauben, dass meine Resultate unum- 
stösslich seien; und sollten spätere Beobachtungen zeigen, 
dass ich mich geirrt, so wird für diese Belehrung Niemand 
dankbarer sein, als ich selbst.
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Úti vázlatok a munkácsi Besskídekkől-
(Németből Siegmeth Károly után Zvarínyi Sándor-tól.)

Harmadszor kísértem ineg ezúttal magamat a Ma
gyarországi Kárpátegylet Évkönyvébe belopni, bogy a 
tisztelt olvasókkal úti jegyzeteimet közöljem.

A természettől jókora adag önfejűséggel lévén felru
házva, mindig azon elv mellett küzdöttem, bogy a Magas 
Tátrán kívül a Kárpátok többi részei is megérdemlik a 
természetbarátok figyelmét.

E küzdelem annyiban sajátságos, bogy eddig még 
ellenfélre nem akadtam, s így könnyen megtörténhetik, 
bogy valamely gonosz indulatú olvasóm ebben bizonyos 
hasonlatosságot fog találni ama küzdelemhez, melyet néhai 
Don Quixote lovagnak kellett vívnia a szélmalmok ellen.

Bátran küzdők — akarom mondani — írok tehát 
tárgyamról s kérem tisztelt olvasóimat, legyenek szívesek 
engem ezúttal a Munkácstól éjszakra fekvő hegyes vidékre 
követni, oly vidékre, mely természeti szépségein kívül 
még ásványvizeinek gazdagsága által is kitűnik; ez utób
biakra azonban alább még kellő figyelmet fogok for
dítani.

A magyar éjszakkeleti vasút Munkácsra vezető vo
nala Bátyú állomásnál ágazik el és a Szernye-mocsáron 
át Sztrabicso-Giorond állomására vezet bennünket, hol egy 
nagy gőzfűrészmalom létezik, mely 4 rács-, 2 szelvény-, 6 
kör-, 1 szegély- és 1 szalagfűrészszel el van látva s éven
ként 14000 köbméter fát (450,000 köbláb) szokott feldol
gozni, s körülbelül ugyanannyi használtatik fel vasúti 
talpfák, nem különben tűzi-, mü- és kádárfák készítésére.

Egy órai utazás után megpillantjuk balról egy ma
gában álló sziklahegyen a munkácsi várat s rövid idő 
múlva elérjük a munkácsi indóházat.

A magyar történelem azon tiszteletre méltó földén
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vágjunk, honnan a magyarok — ezelőtt 1000 évvel — 
új hazájukba, a Duna és Tisza közötti áldott síkságra 
vándoroltak.

A IX-ik század elején a magyarok a hatalmas kazá
rok szövetségesei voltak, kiknek birodalma a déli orosz 
síkságon a Volga és Deneper között terűit el.*)

A besenyők által szoríttatva a IX-ik század második 
felében a magyarok egyes törzsei szövetkeztek s Almost 
fejedelemmé választván, eddigi tartózkodási helyüket el
hagyták s előbb a Don felső részén telepedtek le ; innen 
azonban a besenyők által újból elűzetve, a mai Moldva- 
országot és Bessarábiát foglalták el. Itt 888-ban Árpádot 
fejedelmükké választották s ekkép a magyar nép nemzeti 
egységét is megalapították.

Míg a harczra képes magyarok nagyobb része távol 
a hazától a Nagy-Morvaország ellen barczolt, azalatt a 
magyarok új hazáját a bolgárok és besenyők megtámad
ták ; a hónukba visszatérő magyarok e rémült futásnak 
indúlt néppel találkoztak.

Sokkal gyengébbek lévén, hogysem tartományukat 
ismét visszafoglalhatták volna, elhatározták, hogy kiván
dorolnak; útjokban bevették Kievet s a kabarok vagy 
palóczok 7 törzsének hozzácsatlakozása által tetemesen 
erősbűlve a IX. század vége felé Munkácstól éjszakra át
lépték a Kárpátokat.

A mai Munkács vidékén gyűlt össze a hadsereg és 
a nép, hogy a hosszas vándorlás fáradalmait kipihenje; 
itt ütötték fel a magyarok sátraikat s Árpád a Várhegyen 
megerősített tábort ütött.

Mivel az építkezési anyagot emberi kéznek kellett 
felhordania s a tábor építése rendkívüli munkába került, 
a helyet Munkácsnak nevezték el. 1064-ben Salamon ki
rály Munkácsot László berczegnek, I. Béla király fiának, 
ajándékozá, ki azt később öcscsének Lambertnek engedé 
át. Az 1074-ik évben trónjától megfosztott Salamon király 
Kutesk, kún khán, segélyével megkísérté a korona visszaszer
zését, mely alkalommal a kúnok rabolva és pusztítva egész 
Munkácsig nyomúltak elő s azt elpusztították. László Ungh- 
várnál útjokat állta, fölöttük teljes győzelmet nyert, minek 
következtében e rablócsordák az országból ismét kifizettek.

*) A következő történelmi adatok „Fesslers Geschichte von Un
garn“ bearbeitet von Ernst Klein, — továbbá Hunfalvy „Etnographie 
von Ungarn“ és Tabody „Munkács múltja és jelene“ (Munkács’s Ver
gangenheit und Gegenwart) czímü müvekből vannak merítve.

»A s z e r z ő .
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1342-ik évben Munkács és környéke az oláhoknak adatott
át Bogdány fejedelem s ennek Dragos nevű fia alatt, 
ezek azonban vallásos viszálykodások miatt csakhamar 
kivándoroltak és a mai Morvaországban önálló államot 
alapítottak.

I. Lajos király ezután szövetségesét, a Lithvániábál 
elűzött Koriatovich Tódor herczeget, 1352-ik évben Mun
kács herczegévé nevezte ki, s a vele bevándorlóit oroszok
nak és ruthéneknek az oláhok által elhagyott lakhelyeket 
jelölé ki, melyek egészen Zemplén-megyéig terjednek.

Koriatovich Munkácsot kőfalakkal kerítteté be s a 
várat teljes erősséggé tágíttatá; az erősségnek legmaga
sabban fekvő épülete, valamint a 72 méternyi mélységű 
kút, továbbá a két főbástya és a védtornyok tőle szár
maznak.

0  építtető a Latorcza jobb partján a Csernek-hegy 
lejtőjén, a még mai napig is pompásan díszlő Szent-Miklós 
nevű kolostort s átadá azt a hozzá tartozó gazdag föld
birtokkal együtt az orosz szerzeteseknek.

Koriatovich az 1366-ik évig maradt Munkács ura, 
mely évben egy Podolia ellen intézett hadjáratban elfo
gatott s megöletett. Utódot nem hagyván hátra, Munkács 
ismét I. Lajos birtokába ment át.

1427-ban Zsigmond király Munkácsot Brankovich 
György, szerb fejedelemnek, adta hűbéri adományul; 1450- 
ban Hunyady János kormányzó hirtokába jutott, 1484-ben 
pedig visszaesett ismét a koronára.

Ez időtől Munkács urai gyakran váltakoztak; a XVI* 
század végén Báthory Zsigmmond, 1622-ik évben pedig 
Bethlen Gábor kezébe jutott. Ferdinánd király a lützeni 
csata után (1632) Munkácsot I. Rákóczy Györgynek adta 
el, ki a vár alsó részét két franczia mérnök által meg- 
erősítteté. Rákóczy 1648-ban halt meg s Munkácsot öz
vegyének, Lorántffy Zsuzsánnának, hagyományozá.

Ennek fia, II. Rákóczy György 1660-ik évben vette 
birtokába Munkácsot; ez azonban már 1660 május 22-én 
a kolozsvári csatában halálos sebet vevén, meghalt.

Özvegye, Báthory Zsófia, fia nevében birtokábá vette 
Munkácsot, mely azonban a Lubomirszky vezérlete alatt 
berontott lengyel hadcsapatok által lángba boríttatott.

Fia, I. Rákóczy Ferencz, összeesküvést szőtt a király 
ellen s Munkács várát, melyben anyja lakott, hatalmába 
akarta keríteni; Munkácsnál azonban ágyúlövésekkel fo
gadtatott, minél fogva erednjény nélkül volt kénytelen 
visszavonúlni.



ÚTI VÁZLATOK A MUNKÁCSI BESZKÍDEKBÖL. 137

Az összeesküvés fölfedeztetvén, Rákóczy a császári 
csapatok elöl Munkácsra menekült anyjához, s huzamosb 
időn át rejtőzködött a közel fekvő Szent-Miklós vára 
máig is meglevő titkos folyósóin, míg végre anyja fára
dozásai folytán kegyelmet nyert.

I. Rákóczy Ferencz a Bártfa melletti Makovicza- 
várban balt meg 1676-ik évben; özvegye, Zrínyi Ilona, 
Munkácsra jött s itt tartá egybekelését az 1682-ik évben 
Tökölyi Imrével.

Tökölyi elfogatása után Zrínyi Ilona hősiesen védte 
meg Munkács várát Caprera ellen s példájával a várőr
séget oly ellenállásra tüzelte, hogy Caprera 5 hónapi os
trom után eredmény nélkül volt kénytelen visszavonúlni. 
1687-ik évben Caraffa, az eperjesi vérfürdő hírhedt oko
zója, lett Munkács bevételével megbízva; éhség és árulás 
folytán megadásra kényszerítve, Munkács 1688. január 
19-én Caraffa kezébe került.

A bős Zrínyi Honát gyermekeivel együtt Bécsbe 
vitték; fia, II. Rákóczy Ferencz, a jezsuiták nevelésére 
bizatott, leánya Aspremonte grófhoz adatott nőül, a bir
tokok pedig lefoglaltattak.

II. Rákóczy Ferencz később Lengyelországba mene
kült, ott sereget gyűjtött, melylyel 1703-ik évben Munkács 
várát bevette; f egyelmezetlen csapataival azonban nem 
volt képes Munkácsot sokáig megtartani, visszavomílt a 
begyek közé, hol a lengyel segédcsapatokkal egyesült. 
Munkács önkényt adta meg magát neki; szerencse-csillaga 
azonban leszállóit; az elfoglalt területeket egymás után 
elveszíté, úgy hogy kénytelen volt Lengyelországba visz- 
szavonúlni s az 1735-ik évben Rodostóban Ruméliában 
meghalt.

A munkácsi és szt-miklósi uradalmak, a vár kivéte
lével, az 1726-ik évben Schönborn Lothár Ferencz 
grófnak ajándékoztalak, jutalmul az osztrák császári 
háznak tett hü szolgálatokért s azóta folyton a Schönborn 
grófok birtokában maradtak.

E vár Il-ik József császár óta gonosztevők számára 
fegybázúl szolgál; itt volt elzárva többek között Kazinczy 
Ferencz is, a magyar költő s a magyar nyelvnek ujjá- 
teremtője, míg 1801-ben kegyelmet nyert.

Ezen vár, mely több emberöltőn át a harczias népek 
gyűlő helye volt s melynek falai között annyi ünnepély 
tartatott, ma az emberi társadalom söpredékének t. i. a 
gonosztevőknek szolgál tanyául.

Több mint 405 gonosztevő bűnhődik a régi épületek
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helyiségeiben az elkövetett gonoszságokért s várva várja 
a megváltás pillanatát, mely számukra szabadságot hozand 
s őket egyúttal az emberi társadalomnak vissza fogja adni.

De váljon mindnyájan megjavúlva s azon erős szán
dékkal liagyják-é el a börtönt, hogy ezután becsületes 
úton-módon fogják kenyerüket keresni ?

Fájdalom — sokan ismét előbbi életmódjukat foly
tatják; többeket láttam már, kik nem először voltak e bor
zalmas ház vendégei.

Ez azonban minden esetre az egyesek saját hibája, 
mert a mai kor becsületére legyen mondva, minden eszköz 
felhasználtatik arra nézve, hogy a gonosztevő fogságidejét 
haszontalanul ne töltse, ma az a jelszó, hogy a gonosztevő 
ne csak büntettessék, hanem javíttassék is.

Minden fegyencz köteles iskolába járni; mindegyik, 
ki erre csak félig-meddig is alkalmas, kénytelen valami 
mesterséget megtanulni és űzni; a készített kézi munkák 
után bevett pénz nagy része a fogoly számára gyürnöl- 
csözőleg helyeztetik el s szabadon bocsáttatása alkalmával 
neki adatik ki.

Vannak itt asztalos-, csizmadia-, szabó-, kádár-, laka
tos- és kovácsműhelyek, melyekben kívülről tett megren- 
gelésekre, mint erről személyesen meg is győződtem, jól 
és olcsón dolgoznak. A foglyok a kenyerüket magok sütik 
s ez egyáltalában nem ízlik roszúl.

En bejártam a régi helyiségeket, láttam a fegyen- 
czeket munkájuk mellett, láttam háló termeiket is.

Azonban nem akarok hosszan elmélkedni azon sa
játságos, borzalmas érzés fölött, mely az ember szívébe 
lopódzik, ha magát a gonosztevők ezen serege között 
tudja; nem is érintem az egyes gonosztevők történetét, 
elkövetett gaz tetteit, hisz azokról egész könyveket lehetne 
írn i: csak az elterülő rónára, Munkács városára s Szent- 
Miklósig a Latorcza völgyére nyíló gyönyörű kilátást 
akarom fölemlíteni, melyet az ember a vár legmagasabb 
bástyájáról élvezhet s ezzel áttérek magára, Munkács vá
rosára.

Munkács körülbelől 9000 lakossal bíró város s Beregh- 
megyének főhélye, habár nem is épen székhelye a megyei 
hatóságnak; fekszik a Latorcza-völgy végén a Latorcza- 
folyó bal partján alluvialis területen. A közvetlen közelé
ben levő hegyek trachitból s trachittuffából állanak. A 
város élénk kereskedéssel bír s mint a vasútnak végpontja 
egyszersmind árúlerakó pontja' és főpiacza a hegyes hát
vidéknek.
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A főbb kereskedelmi czikkek : fa, marha, ásványvi
zek, gabona, stb. A munkácsi vasúti állomás forgalma 
évenként körülbelől 12,500 tonnát tesz, melynek legna- 
nagyobb részét első sorban természetesen a munkácsi ura
dalom adja ki.

A rövid haj gyorsan kefélhető lévén, Munkács városa 
leírását rövidre szabom.

A gr. Schönborn-féle kastélyon kívül Munkácsnak 
más említésre méltó épülete nincsen. A főtér, különösen 
vásárnapok alkalmával igen népes, s bő alkalma van 
itt az embernek a hosszú hajfürtös, ködmönsüveggel fedett, 
kaftánba öltözött typusokat eredeti, hamisítatlan kiadásban 
tanúlmányozhatni.

P . . . . fővadászmester és H . . . . erdőfelügyelő 
urak vezetése alatt jó kedvvel indúltuuk útnak kocsin, 
az éjszakkelet felé a Latorcza-völgybe vezető országúton 
haladva.

Alig hogy Munkács városát elhagytuk, azonnal meg
pillantjuk balkéz felé a Latorcza túlsó partján a fent 
említett Szt-Miklós nevű pompás kolostort.

A templomban egyéb fali festmények mellett azonnal 
észreveszszük a kolostor építőjének, Koriatovic.h Tódornak 
képét; a könyvtár nagyobbára Cyrill-irású vallásos köny
veket foglal magában.

Az első pihenőt Podheringben tartottuk, vagy is 
inkább az itt levő uradalmi serfőzőben, melyet annyival 
inkább meg kellett látogatnunk, mivel ott a ser igen jó, 
a serfőző mester pedig általánosan ismert „kedves ember.“

Ez épületekben Rákóczy idejében posztógyár és pénz
verde volt.

A Podheringnél beágazó Viznicza-völgyben van a 
„Frigyesfalva“ nevű uradalmi vashámor; ha a keskeny 
erdei völgyön áthaladunk Lyszárnyáig és az itt jobbfelől 
beömlő erdei csermelyt követjük, elérjük a Szoloncsuk 
nevű ásványvíz-forrást, mely kénhydrogen-tartalmú. — A 
nép e gyógyerejű forrást fürdőül használja olykép t. i., 
hogy gödröket ás és azokat vízzel megtölti; ez valóban a 
legkezdetlegesebb fürdőintézet, melyet csak képzelhetünk 
magunknak. E forrás Munkácsról körülbelől 4 óra alatt 
érhető el.

A Latorczán átkelve egy órai út után elértük Szt.- 
Miklóst; az itt levő kőből emelt s erkély tornyokkal ellátott 
kastélyt a X VT-ik században építtette Telegdy Mihály; az 
uradalom azonban csak az 1612-ik évben lett a munkácsi 
uradalomhoz csatolva,
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1670-ik évben I. Rákóczy Ferencz — mint ezt már 
fentebb említettük — itt hosszabb időn át rejtőzött. 1703-ik 
évben Il-ik Rákóczy Ferencz Szt-Miklóst párthívei egy 
részével megszállotta, 1726-ik évben azonban a munkácsi 
uradalommal együtt Schönborn gróf családja birtokába 
jutott.

Az épületnek az 1839-ik évben történt átalakítása 
alkalmával két befalazott emberi csontváz találtatott, me
lyekről azonban bővebb felvilágosítást nem nyert eddig 
még senki.

A templom alatt sírbolt van, melyben egy érczko- 
porsó Telegdy Pál csontjaival találtatott.

Szt.-Miklóstól kezdve a Latorcza-völgy mindig sző
kébb lesz; mindkét oldalról t. i. éjszakról a Borló-hegytörzs, 
nyugatról pedig a Szinyák-hegytörzs erdősége határolja.

A háttérben t. i. éjszakkelet felé a Stoj csonka 
kúpja 1668 méternyire raagaslik a többi hegygerinczek 
fölé. Jobbfelől a Hrabonicza-patak ömlik a Latorczába; 
ennek völgyében van a Szinyák nevű kénfürdő, melyet 
később látogatunk meg.

Paszika telep közelében, mintegy 5 percznyire az 
országúitól a hegy lejtőjén az erdő szélén van egy forrás, 
mely kénhydorgen-tartalmú s fölötte üdítő hatással és kel
lemes ízzel bír; csak az kár, hogy e forrásvizet a belefo
lyó csapadékvizek és iszap bemocskolják.

A víz, úgy látszik, vasat nem tartalmaz, mert a körü
lötte levő kőzeten az okerszerü burkolatnak semmi nyoma 
sem észlelhető; a víz hőmérséke 110 C.

Szucskónál találjuk az utolsó tölgyfákat; ez a tölgy
fákra nézve itt a legéjszakibb határvonal.

Az ottani lakosok meglehetős nagy golyvákkal van
nak megáldva, s alig tévedek, ha e jelenség okát a helyi 
földtani viszonyokból magyarázom ki.

Szucskóhoz közel ugyanis a kárpáti homokkő vidé
kére lépünk (felső eocen-flysch), mely dél felől a Vihorlat- 
Guttini-trachitvonal által határolva, az egész hegység 
fölött elterül; azonban épen Szucskó mellett a kárpáti 
homokkőből sziklás neocom-aptichus-mész tör elő s ennek 
a vízre gyakorolt befolyása okozza alkalmasint a goly
vákat.

A Latorcza itt határozott keletnyugati irányt vesz; 
a völgy hosszúra nyújtott tojásszerü medenczévé tágúl, 
melynek közepén Szolyva mezővárosa fekszik.
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A Sztoj mellett egy hosszú, festőileg csoportosított 
hegyvonaúbam a Vlaszicska, Polonina, Zsid-Magura (1508
m.), Omniska nevű s meg egyéb hegyek ormai tűnnek 
elénk. Az éjszak és éjszaknyugat felé eső hegy tömegek 
közűi különösen a Bili-Kamen, a Kicsera és Jaszenicska- 
hegy tűnnek ki.

Itt bepillanthatunk az éjszak felé nyúló Kis-Pinye 
nevű völgybe; ezen át vezet egészen Vereczkéig azon or
szágút, melyet Paszikáuál elhagytunk. Munkácstól számítva 
3 órai hajtás után a Hársfalvi-fürdőbe értünk, hol szintén 
körültekintettünk egy kissé.

Hársfáivá a szűk Vicsa-völgy kezdetén fekszik ott, 
hol a Vicsa 225 m.-nyi magasságban a tenger színe fölött 
a Latorczába ömlik; a köröskörűi elterülő hegygerinczek 
kárpáti homokkőből s amphisylia-palából állanak; ezek 
mindegyike erdőséggel van borítva, mi a vidéket rendkí
vül kellemes színezetben tünteti elénk.

Éjszak felől a Sztoj, mely Szolyvai-havasnak is ne
veztetik, köti le az ember figyelmét, nem különben a 
Nagy-Pohár, Blaicsek, Nagy-Kicsera s Ivollova nevű he
gyek is; a Latorcza- és Vicsa-völgyekbe nyíló kilátás 
festői szépségű képet tár elénk.

Dél felől a Borló-hegyseg es a G-yil gerineze nyújt 
gyönyörű látó képet. A Hársfalvi-fürdő körülbelül 60 év óta 
áll fenn s — amint ezt már neve „Hársfáivá“ is mutatja 
— egy hársfa-ültetvény kellő közepében fekszik; pedig a 
köröskörül elterülő erdőkben csak bükkfa terem.

Egy vendéglő, egy nagy emeletes s több földszinti 
épület nyújt a fürdővendégeknek szállást; esős időben egy 
fedett sétafolyosóban élvezheti az ember a szabad levegőt, 
a közeli erdőben pedig igen sok gyalogút van.

Két ásványvíz-forrás van itt, melyek egyike fürdö- 
keszítésre, másika azonban ivásra használtatik. E források 
körülbelől 140 m. távolságban vannak egymástól. A fürdő- 
készítesre használt forrás hőmérseke 8° C. a víz fai súlya: 
100213.

A rendelkezésemre álló, s ha nem csalódom, Molnár
tól eredő elemzés szerint a víz következő alkotó részeket 
tartalmaz; de megjegyzem, hogy itt még az elavúlt iró- 
módot használom.
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Egy fél pint vízben van:
0 4742 Grrán chlornátum, 
1-8852 „ boriavas nátron, 
00403 „ kénsavas káli, 
0-0374 „ nátron,
0  0816 „ kénsavas nátron, 

21-3177 „ ketted szénsavas nátron,
0-0921 ?? ?? V) strontium,
2-5862 77 77 77 mész,
0-2822 77 7? 77 magnesia,
0-2208 77 77 77 vasoxydul,
0-0048 „ „ alphosphorsavas agyag,
0-0938

26-5646
3310
6"36
0-30

„ kovaföld. 
gránt tesz a szilárd alk 
c. z. szabad sénsav, 
nitrogén, 
oxigén.

otó részek összege,

n ő i
A hársfalvi fürdők tüdő- és gyomorhurutok, valamint 

betegségek ellen sikerrel használtatnak.
Szép és kellemes fekvése, egészséges éghajlata, gyógy - 

erejü forrásai Hársfalvát keresett fürdőhelylyé alakíthatnák 
át, ha nem volna meg ennek is az a haja — mint sok 
felső magyarországi fürdőnek, — hogy t. i. a fürdőben tar
tózkodás költségei nem arányosak azzal, a mit a fürdő 
nyújt. Az árjegyzék oly magas, mint akár a legelső für
dőben, míg a kényelem, a konyha, a társas élet még igen 
sok kívánni valót hagy.

Míg a fürdők bérlői be nem fogják látni, hogy ol
csóbb, elfogadható árak által — melyek a nyújtott élve
zettel némi helyes viszonyban állanak — kell a vendégeket 
a fürdőkbe vonzani; míg azon elvtől vezéreltetnek, hogy 
a csekély számú vendégektől is lehető sok hasznot húzzanak: 
addig fürdőhelyeink — különösen pedig Hársfáivá — 
látogatottság tekintetében soha sem fognak azon fokra 
emelkedni, melyen azokat látni óhajtanók.

Folytatjuk utunkat a Vicsa-völgybe vezető kavicsos 
úton; sajnos azonban a kavicsok nagysága, mely V2 köb- 
métertől egészen a homokszemig változik; e körülmény a 
nyugodt kocsizásnak nem nagyon kedvez, sőt magának a 
kocsinak tartósságát is ugyancsak próbára teszi; hozzájárd! 
a Vicsának azon szeszélye, hogy épen az országút felé eső 
partját több helyen jól alámossa, úgy hogy a jámbor utast 
nem egyszer futja végig a hideg, ha arra gondol, hogy a 
Vicsában hideg fürdőt vehet,-vagy hogy testének egyik
másik tagját összetörheti.
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Az út azonban nagyon megjavul, mihelyt az igen 
hosszúra nyúló Hársfáivá helységet, elhagytuk; a völgy is 
némi regényes jelleget nyer, egészen szűk lesz; az erdö- 
borította hegygerinczek meredeken nyúlnak a habzó bősz 
Vicsába, mely jó kedvvel zúgva halad tovább a szikla
törmelék fölött.

Időről-időre nyílsebességgel csörtet le a hegy lejtőjé
ről egy-egy erdei patak, nem törődve sem az országúttal, 
sem a döczögő szekérrel, mely ismét inog-mozog s oly 
gyöngédtelenül lökdösi a bennülőket, hogy szegényeket 
bizony senki sem fogja megirigyelni.

Többször kell nagyobb sziklacsuszamlások mellett 
elhaladnunk, mi miatt a völgy még keskenyebb lesz s 
Hársfalvától számítva l 1/2 órai hajtás után a Vocsi nevű 
idylli fekvéssel bíró vadásziakhoz érünk, mely nekünk ma 
szállást fog nyújtani.

A gyakorlati szempontból történt berendezésből azon 
következtetést lehet vonni, hogy Vocsi nem osztja oly sok 
vadászlak sorsát, hogy az élő nemzedék azt pusztúlui engedi.

A munkácsi uradalom mostani birtokosa, Schönborn- 
Buchheim Ervin gróf, igen derék vadász s nem egy med
vének oltá ki életét; többek között 6 medvének, 143 szar
vasnak, 32 zergének s számos egyéb állatnak halála terheli 
lelkiismeretét; nem csoda tehát, ha az egész uradalom 
vadászösvényekkel van bevonva s hogy sok helyen va
dászkunyhók vannak. Ezért az utas is köszönetét mond, mert 
ezáltal az utazás rendkívüli módon meg van könnyebítve.

Ritkán lát az ember ily nagy erdőterületet a vadá
szat szempontjából oly gyakorlatilag és észszerűen beren- 
dezvé, mint épen ezt. Vadászat idején, ha a nevezett jó
szág ura jön el magas vendégeivel, a víg lövöldözést 
százszorosán viszhangoztatják a hegyek; de lehet is itt 
látni a medvék, szarvasok, vadkanok, hiúzok stb. oly pom
pás példányait, minők másutt csak a mondában élnek.

Azon példabeszéd: „milyen az úr, olyan a szolga“ 
teljes igaznak bizony úl P . . . . fő vadászmesteren, — de 
igaz! — hisz nem szabad nevét megmondanom ; node tán 
eltalálja nevét a szíves olvasó, ha egyszer a „leves“ szót 
azon hangzatos nyelvre fogja lefordítani, mely hamisítatlan 
tiszaságban csak a „Moldva zöld partján“ hallható.

Pompás egy példány! — de igaz, hisz én a fővadász
mesterről akarok beszélni; no — sebaj ! — derek öreg úr 
ez; hajlott kora daczára úgy megüli a lovat, mint bárki; 
velünk fiatal legényekkel vígan lépést tart, az ártatlan tré
fákat elérti, maga is tréfál, “  a szó teljes értelmében 
még „a regi jó időkből“ való.
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Azt hiszem, nem lesz érdektelen, ha e helyen köz
löm az 1865-ik év óta lőtt vadra vonatkozó kimutatást, 
megjegyezvén, hogy a szarvasállományt körülbelől 1400 
darabra becsültetik s egynek átlagos súlya 200 kilogr.

Az 1878-ik évben lőtt szarvasok között van egy 20 
ágas és egy pettyes szarvas, mi a legnagyobb ritkaságok 
közé tartozik.

E kimutatást Honig erdőfelügyelő úr legnagyobb 
készséggel bocsátá rendelkezésemre.

É v 1865 66 67 68 69 70 71 72 7c I 75 76 77 78

H  a s z i i o s V EK, d

szarvasok . . . 5 — 2 4 1 6 10 10 8 13 21 26 34 32
állatok . . . . 1 — — — — — — — — — 1 1 2 3
borjak . . . . 1 — 1 1 1 1 — — — — 1 1 — 3
vadkanok . . . 5 5 9 5 3 3 4 1 — 6 9 10 12 |
vaddisznók . . . — 2 4 3 3 3 6 1 2 4 6 5 6 I47
malaczok . . . — 1 9 — 3 2 5 - 9 18 7 6 34 )
őzbakok . . . . 12 10 15 27 13 14 22 16 16 10 14 21 29 10
nyulak . . . . 82 31 42 57 64 71 68 73 64 78 125 113 130 116
nyírfajdok . . . 4 5 9 2 — 1 3
császármadarak . 77 82 30 92 87 77 48 81 93 72 142 45 91 38
szalonkák . . . ? ? ? ? ? — ? ? ? — ? ? 34 21

i r  t a  1 m á s V a a

medvék . . . . 11 5 13 14 2 12 7 6 15 2 1 7 5 3
farkasok . . . . 12 4 2 5 11 2 4 4 3 11 11 13 9 9
hiúzok . . . . — 1 3 3 1 2 4 2 - — 1 — 2 2
rókák . . . . 46 73 43 73 41 50 51 46 48 74 35 76 89 83
vadmacsmák . . — 3 — 3 1 5 1 2 3 5 3 9 3 4
nyestek . . . . — 3 — 3 2 3 6 4 4 4 2 7 8 9
görények . . . — 1 — 9 2 2 5 3 — ~i 2 _ 2 1
borzok . . . . 1 1 1 — 1 1 3 1 — 1 — — — 14
vidrák . . . . — 2 — 1 1 — — — — 1 — 1 2 1
sasok .................... ? — — — — — — - — — 4 —
h é já k .................... — 8 —
keselyűk . . . — 53 —
karvalyok . — 1 1 i i 1 43 —
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A nyulak aránylag csekély száma azon körülmény
ből magyarázható ki, hogy egyrészt maga a terület nem 
kedvező ez állatokra nézve, másrészt sok nyúl illetéktelen 
egyének által lövetik s ennélfogva a vadászjegyzékbe föl 
nem vétetik; ugyanez történik állítólag az őzbakokkal is, 
ez azonban csak rágalom.

A medvék száma ellenben tekintélyes, s hiúzok ily 
számmal másutt nem fordulnak elő.

Ha már most a Vocsi vadászlakot egy kissé figyel
mesebben megszemléljük, azt találjuk, hogy az háló szobák
kal, konyha, pincze és istállókkal olykép van berendezve, 
hogy nagyobb vadásztársaságnak a szolgaszemélyzettel és 
lovakkal együtt kényelmes szállást nyújt.

Egy szoba még falfestményekkel is fel van díszítve, 
melyek víg vadászjeleneteket ábrázolnak; ezek L. . . . 
Ferencz gróftól származnak s akkor készültek, midőn 
a Yicsa hirtelen áradása a vadásztársaságot hosszabb ideig 
Vocsiban marasztalá.

Hajlandó vagyok a dolgot úgy kezdeni, mint ezt az 
utazásokat leíró kézi könyvek teszik, ha valami képtárt 
vagy ehhez hasonlót szoktak magyarázni.

A főkép egy térdelő lovag alakját — Hubert lova
got — ábrázolja, a mint ez egy kereszttel díszített szarvas 
előtt imádkozik; jobbról — — — — de hagyjuk ezt s 
téljünk át inkább a versekre, melyek e képeket magya
rázzák :

Vadász’, ki festé a falat,
Teremtő újjai vannak;
Itt már két medvét ejte le,
S e picziny képet festette.

Fölötte éles elmü okoskodásom szerint e vers L . . . g 
grófra vonatkozik s őt ép oly ügyes vadásznak, mint jó 
rajzolónak tünteti elénk. A két következő versből:

Medve komám ingerkedve,
Mégis kedvvel jövök ide :
Egyszer mégis megeshetik,
Elejtni maczkó ö kemit.

továbbá:
Medvét vadászni tervezém,
S bevallom nektek árva én,
Hogy vad vihar és bús ködön 
Kívül, semmi sem vett körül.

egy vadásznak, ki semmit sem lőtt, alig titkolható fájdalma 
szól hozzánk; szavai feltétlen hitelt érdemelnek, mert hisz

10
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/
maga mondja, hogy igazat szól. Úgy látszik, hogy e vadász 
fehér holló a vadászok között.

A szívet valóban megerősíti és megnyugtatja a kö
vetkező vers :

Ha a vihar roszakaró,
Tán vigasz lesz e példaszó :
A nem békételen vadász 
Néhány vadat mégis vadász.

Végül még ezen sorokból:

Hogy Hubertus emlékezzék 
Rám ; neki kis képet festék.

megtudjuk azt is, hogy mi czélból lett e festmény itt al
kalmazva, s azon édes tudattal, hogy minden tekintetben 
felvilágosítást nyertünk, nyugodtan lefekszünk.

Jó éjszakát!
Másnap korán reggel a készen álló lovakra ülve, 

útnak indúltunk; utunk a Vicsa-völgyben fölfelé vezetett, 
el a homokkőben levő kőbányák mellett, melyek még 
akkor nyitattak meg, mikor a Munkácsról a Sztoj felé 
vezető vasút építésének kérdése volt napirenden; a vasút
vonal a Vicsa-völgyön volt keresztül menendő, majdnem 
ugyanazon úton, melyet eddigelé hátrahagytunk.

A Vicsa-völgy azzal dicsekedhetik, hogy egy magas 
látogatója is volt; efféle megtiszteltetésben kevés ily fél
reeső völgy részesül.

Közszeretetben levő I. Ferencz József királyunk 
tiszteié meg látogatásával e völgyet az 1852-ik évben, 
midőn Felső-Magyarországot beutazta, mely alkalommal 
részt vett a tiszteletére rendezett vadászaton is.

O Felsége látogatásának emléke még mai napig is 
él történelmi ereklyeként a lakosok emlékezetében. Azon 
Tielyen, hol az Oszics-folyó zuhataga a keresztvölgyből 
lefelé zúg, hol a kristálytiszta víz^ezer meg ezer cseppre 
oszolva poresőként hull alá, ott O Felségének az akkori 
főerdömesternek leánya a becses forrásból egész egyszerűen 
egy pohár vizet nyújtott „Udvözlégy“ gyanánt.

Váljon emlékezik e még a magas látogató ezen 
egyszerű idylli jelenetre?

A népre nézve egy ily eseményhez fűződő legcseké
lyebb körülmény is nagy jelentőségű.

Az öregapó a hosszú téli estéken elbeszéli ezt a fe
szült figyelemmel hallgató unokáknak; ezek idővel aggas
tyánokká lesznek, elbeszélik ismét az ő unokáiknak s így
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az egyszerű elbeszélés lassanként mondává lesz, a fősze
mély pedig egy egész mondakör hősévé.

Sok mondának alapja lehet ily egyszerű ese
ményben.

Egy kissé fentebb az Osza ömlik a Vicsába ; itt egy 
erdészlak is van ésazú. n. „császárát“, mi nem egyéb, mint 
egy vadászösvény, mely 0  Felsége látogatása alkalmából 
készült s felfelé vezet a Sztoj-ra.

Ha a Vicsa folyását éjszak felé követjük, körülbelül 
IÁ/ 2  órai lovaglás után egy vadásziakhoz és egy elhagyott 
hamuzsír-kunyhóhoz érünk, melynek közelében a Záuyka 
nevű vastartalmú savanyúvíz-forrás van.

Találtam benne : szénsavas nátront, szénsavas mészt, 
szénsavas vasoxydult (meglehetős sokat), chlórnátriumot, 
kénsavas sókat s nagy mennyiségű szabad szénsavat.

Egy rozzant faszín a környék embereinek tartózko
dási helyül szolgál a fürdőévad alatt, egy a földbe ásott 
gödör képezi a fürdőkádat, melyben a víz beledobott izzó 
kövek által melegíttetik.

Tudtommal Zányka egyetlen egy fürdőjegyzékben 
sem fordái elő, s így a fürdővendégek számát is igen ba
jos kitudni.

Zányka vize hozzáférhetőbb helyen valóságos kincs
bánya volna ; itt azonban a kincs hasztalanúl hever. De 
lovagoljunk a császárát hosszában kígyózó vonalban lassan 
felfelé haladva a Blajcsek lejtőjén, mely az Osza és Oszics 
völgyei között emelkedik.

A keskeny hegyi út süni bükkfa-erdőn vezet keresz
tül, melyben a nemes vad nyomait s a vadak ösvényét 
határozottan észlelhetjük.

Sok fa-óriás alól megpörkölve fekszik leterítve az 
át mellett vagy az úton ; ezek a hamuzsír-készítésnek áldo
zatai ; mert a fákat a czelból pörkölik meg, hogy azok 
hamuját gyüjthessék.

A pompás fának a mostani viszonyok között nincsen 
keletje, mert a szállítás innét igen sokba kerül.

Elhaladunk azon hely mellett, hol O Felsége számára 
leső hely volt készítve, t. i. az úgynevezett Császármezön, 
hol azon terem állott, melyben a vadásztársaság ebédelt. 
2l/2 órai lovaglás után Yocsitól számítva, elértünk a Szer- 
niaku nevű vadászkunyhóhoz, mely egy kis erdei réten 
épült.

Itt egy ideig élveztük ama gyönyörű látó képet, me
lyet az Osza völgye nyújt; másodszor reggeliztünk s a 
lovakat is legeltettük kis ideig.

10*
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Az időközben beállott eső egy kissé engedett, minek 
folytán ismét lóra kaptunk, mert H ....  barátom megjegyzé, 
hogy az erdőben az ember az eső ellen úgy is védve van. 
Mi engem illet, én e nézetet egyáltalában nem oszthatom, 
sőt inkább azt tapasztalára, hogy az ember esős időben az 
erdőben is ugyancsak megázhatik, még pedig háromszoro
san ; először a valódi eső által, másodszor a szélrohamok 
által az egyes fákról lerázott víz, tehát másodrendű eső 
által, harmadszor — tehát harmadrendű eső által — oly 
módon, hogy az ember érinti minduntalan az útba nyúló 
ágakat.

A fatörzsek mindinkább gyöngébbek lesznek, a fák 
nem állanak oly sűrűn egymás mellett, miközben oly rét- 
ségre érünk, melyen leginkább sóska (Rumex acetosa) nő, 
egy kjssé fentebb azonban üde, nedves havasi fű is.

Ökör- és tehéncsordák legelésznek itten a csordások 
felügyelete alatt, kik az egész nyarat ott fenn töltik; 
egy deszkákból szegényesen összetákolt kunyhó képezi 
menedékhelyüket; eledelük tejből és savóból á ll; a mellett 
mindenféle időváltozásnak is ki vannak téve — a mi sze
münkben nem valami irigylendő helyzet —, s ezen embe
rek itt fenn még is egészen jól érzik magukat s alig 
várhatják be az időt, mikor ismét a havasok közé me 
hetnek.

Még távol voltunk a havas legmagasabb csúcsától, 
midőn felette gyanús ködfelhök kezdtek a környékre 
ereszkedni; a hideg oly érzékenyen hatott reánk, hogy 
az összes ruhakészlettel voltunk kénytelenek magun
kat a hideg ellen megvédeni; e mellett hideg szél fújt, 
mely az összes bőrlikacsokat átjárta.

H. . . . erdőfelügyelő úr szíves volt engem azon 
tudósítással megvigasztalni, hogy 1877 július 7-ke óta, 
mikor is itt nehány máramarosi paraszt megfagyott, nyáron 
még senki sem veszett el a hideg miatt; ez által új bá
torságot nyerve tovább ballagtunk, míg végre 11 órakor 
a csúcsra értünk.

Ez egy homokkő-törmelékkel s homokkövekkel fe
dett fennsíkot képez, melyen semmi növényzet nem ész
lelhető.

H. . . . főerdőmester úr szíves volt, nekem a körül
fekvő hegycsúcsokat megnevezni, melyeket nem láttam; 
helyzetem fölötte kellemetlenné kezdett válni; hát csak 
azért másztam volna meg a Sztoj-t, hogy itt fenn aztán 
engem — ki sűrű ködbe voltam burkolva — a szél dere
kasan átjárjon. ?
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A szél a felhőkkel játszott, csak úgy hajtotta maga 
előtt a ködgomolyokat, s én rettenetes okos arczot vág
hattam, mikor hasztalanul lestem a szép kilátást.

Rendkívüli örömünkre azonban a felhők között „abla
kok“ támadtak, a felhők eloszlottak s mi — bár csak 
rövid időn át — élvezhettük mégis a gyönyörű kilátást, 
mely elénk tárult.

Éjszak felől megpillantottuk lábunk alatt az Osza 
völgyét számos keresztvölgyével együtt, melyek hasadé- 
kaiban a hó úgyszólván soha sem olvad e l; a lejtőkön 
a legelő csordák észlelhetők, megannyi mozgó fehér pon
tok, mi a környéknek barátságos jelleget kölcsönöz; a 
természet itt komoly, zord jelleget ölt magára.

A mennyire a szem ellát, hegycsúcsokon kívül egye
bet nem látni; egy viharkorbácsolt tenger ez megmereve
dett állapotban.

Épen előttünk terül el a Brsaha-hegytörzsnek ge- 
ricze, mely a Tomnatik, (1348 m.) Plaj, Mirialniczi és a 
Nagy-hegy csúcsai által képeztetik; ez utóbbit a Stoj-jal 
egy szűk gerincz csatolja össze, melyet később arra fogunk 
használni, hogy rajta átkelve a Hukliva-völgybe ju t
hassunk.

E hegy törzs folytatását Máramaros felé a Vasicska, 
Polonina és a Zsid-Magura jelölik. (1518 m.)

A háttérben a Rosztoka-völgy Filipez és Isky hely
ségeivel nyújt némi kellemes változatosságot ezen általá
ban zord képnek.

A Beszkíd gerincze, mely Galíczia felé a határt 
képezi, és a Huzsla-havas (1501 m.) bezárják e látó képet 
északnyugat felé; a Polonina Rúna széles csúcsa (1553 m.) 
pompásan emelkedik ki a hegycsúcsok tömegéből; éjszak 
felé van ennek ikerhegye, az Osztra-havas (1425 m.), a 
maga meredek lejtőivel.

Kelet felöl van a meredek Sztoj, melyről számos 
vízér folyik le az Ivalova-patakba, mely csakhamar a 
Borsovával egyesül.

Csodálva és mélyen meghatva szemléljük e belátha
tatlan hegyi vidéket, a meddig a szem ér, nem látni egye
bet csak hegyeket és ismét csak hegyeket.

A Zsid-Magurával összefügg azon tovább haladó 
hegygerincz, melynek lejtői, sötét erdői, világos rétségei, 
fehér hava és mélyen a sziklába vágott vízerei felénk 
tekintenek s mely az Omniszka-hegy csúcsai, Obarcsin, 
Kruli Zakutics, Kruchli és Oblono-Lomovatta által ké
peztetik.
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E gerincz képezi a hatalmas máramarosi hegyóriások 
ellenében a sorompót; ezek felsorolásával azonban nem 
akarom a szíves olvasót fárasztani, csak a Kamjomkát 
(1572 m.), Negroveát (1704 m.) és Tiesovét (1715 m.) em
lítem fel.

Délkelet felé a kék távolban a Popp Iván (1932 m.), 
Csernahora (2013 m.) és a máramarosi hegyek királya, a 
Nagy-Pietroza (2296 m.) magasan emelkednek a többi 
csúcsok fölé; pompásan alakúló szobraik csodálatosan raj
zolódnak le a látó határon.

Erzékcsalódás volt-é vagy valóság? Azt hittem, hogy 
a Tiszavölgynek Visk és Sziget közé eső egyik részét 
ismerem fel; azonban nem akarom állítani, hogy valóban 
láttam, mert a képzelem a kegyes csodálkozásba merült 
vándort sokszor felülteti.

A Sznchi-Zvur-patak oldalvölgyei mélyen vágódnak 
a Stoj déli meredélyébe ; szédítő mélységben megpillantjuk 
a patak ezüst fonalát; az erdőborított lejtők úgy tűnnek 
fel, mintha függőlegesen emelkednének ki a völgyből.

Láthatni a Vicsa egy részét, a mint t. i. a Nagy- 
Vicsera ~ és a Jallova hegyei közül előtűnik; délfelől a 
Borló- és Gyil-hegységgel a Nagy-Kamen (959 m.) és a 
Bazoránál (1077 m.) végződik a hegység.

A Borsova völgye számos helységeivel határozottan 
felismerhető; a terjedelmes síkság a látókört határolja.

Nyugat felé végre előtérben áll a Blajcsek, melynek 
gerinczén át jöttünk fel; innen bepillanthatunk az Ungli- 
és Zemplénmegyei-Beszkídek hegyes vidékébe.

Éjszaknyugat felé a Schönborn-hegy és a Nagy-Pohár, 
— nyugat felé pedig a Szinyák-hegyseg gerincze képezik 
az előtér csúcsait.

A szem a beláthatatlan síkságon át a messze távolba 
téved, de itt a körvonalok már elmosódnak.

Szép, valóban csodaszép és elragadó kilátást élvez 
az ember a Stoj-ról, a megmászás fáradsága százszorosán 
jutalmaztatik meg azon gyönyörű látó kép által, mely a 
vándor szemei elé tárúl.

Es mintha Jupiter Pluvius azonnal megadóztatni 
akarna bennünket azért, hogy nekünk egy rövid ideig 
tartó élvezetet nyújtott, a felhők kezdtek alábbra szállni, 
mi több, nem sokára a felhők között voltunk, melyek 
bennünket eső-, jég- és hó-tartalmukkal bőségesen elárasz
tottak.

Rövid idő alatt bőrig áztunk; lovaink lépten-nyo- 
mon megcsúsztak, úgy hogy le kellett szállnunk; hozzájá-
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rúlt még azon kellemetlen körülmény is, hogy 5 lépésnyi 
távolra sem láttunk, s bizonyosan eltévedtünk volna, ha 
P. . . . fővadászmester úr nem lett volna vezetőnk, ki a 
helyi viszonyokat pontosan ismeri. A Nigrova Jama mere
délye melletti lejtőn lassan lefelé haladva, a Nagy-hegy 
felé vezető gerincz és a Mirialniczi között leértünk a Huk- 
liva-völgybe. Délutáni 4 óra volt már, az eső elállóit, úgy 
hogy csak az erdő átázott talajával kellett még küzde- 
nünk, melyen mi is, lovaink is lépten-nyomon meg
csúsztunk.

Pompás fényük teremnek itt; az erdőség nyílt he
lyeiről szép kilátást nyerünk a közel fekvő Beszkíd gerin- 
czére, melynek alsó lejtőit a lakosok művelik, miután 
előbb ott a fákat kiirtották.

A zord erdős tájképek folytonos szemléletébe bele
fáradva, szemünk most élvezettel nyugszik a Rosztoka, 
Vereteczov és Hukliva helységei szétszórt házain, melyek 
kertekkel, szántóföldekkel és rétekkel vannak körülvéve.

Majdnem egy óráig tartott, míg Hukliva helységén 
áthaladtunk; 5 óra tájban érkeztünk átázva, fáradtan és 
éhesen a vendégszerető erdészlakba, hol azután jó vacsora 
után a kiérdemelt nyugalomnak adtuk át magunkat.

Harmadnapon Hukliváról korán reggel elindúlva, a 
leégett fürészmalom közelében kocsira ültünk és Talamás 
helységen áthaladva a Vicsa felső völgyébe értünk.

Á talamási görög templom egy faépület, mely egé
szen a földig van zsindelylyel fedve s bennünket a chinai 
bálványtemplomokra emlékeztet.

Egy csarnokkal ellátott támaszfalon 3 torony nyug
szik, melyek közül a középső 4, a két szélső pedig 3 min
dig kisebbedő s fedélalakú kiálló részek közvetítésével a 
görög templomoknál szokásos körtealakú csúcsba megy át.

Az egész épület fölötte eredeti, hogy ne mondjam, 
meglepő benyomást gyakorol az emberre s engem élénken 
emlékeztetett ama chinai toronyra, melyet a müncheni 
angol kertben láttam.

A jobb parton mereven a Vicsába nyúló sziklafalak 
amphisylia-palából állanak s az egyes padokon sajátsá
gos hullámszerű réteggyűrüdzés észlelhető.

Ezzel elértünk volna ezen palának vidékére s ezt 
csak a Latorcza felső völgyében fogjuk elhagyni.

Menet közben szép kilátást nyújtanak a Sztoj, Schön- 
born-hegy, Tomnatek, Plaj és Nagy-hegy (Veliki Yerch), 
mely ‘hegyek itt festői szép képpé csoportosúlnak.

Voloezóhoz érve, azonnal szemünkbe tűnnek az ottani
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uraság gazdasági épületei; mialatt a voloczói Vicsera-hegy 
szemléletébe merültem, eszembe jutott egy vadászkai and, 
mely ott fordúlt elő s melyet ezennel elbeszélek.

H . . .  eh főerdésznek a Vicserán egy fűzfa közelé
ben volt a leső helye, midőn maczkó közeledett felé. 40 
lépésnyi távolságból ezélzott és a medvét halálosan meg- 
sebesíté; ez azonban neki bőszűlve hátsó lábára áll s 
egyenesen a főerdész felé tart, kinek még annyi ideje volt, 
hogy kétszer is lőhetett. 10 lépésnyi távolságból még egy
szer lőni akart, de fegyvere csütörtököt mondott, mire a 
vadász és a medve sajátságos versenyfutásra keltek a 
a fűzfa körül; ezúttal azonban nem a medve volt az ül
dözött.

A főerdész futott-é gyorsan, vagy a medve lassan? 
elég az hozzá, egyszerre a medve szemtől-szemben állott a 
vadászszal, fölemelt talpát ütésre készen tartva.

A föerdész ijedtségében megragadta fegyverét, annak 
csövét a medve torkába döfé, mire a medve borzasztó 
mormogás közepette összerogyott s kiadta páráját.

H. . . .  eh úr csak később vette észre, hogy a medve 
a fegyver erős csövét teljesen összeharapdálta s széttörte, 
jele annak, hogy egy ily állatnak fogaiban mily rendkívüli 
erő van.

E vadászkaland — s ezt szükségesnek tartom itt 
fölemlíteni — azáltal különbözik a többi e fajta kalan
doktól, hogy teljesen igaz s nem az ú. n. vadászlatinság- 
gal van írva.

Voloczóról Felső-Vereczkére vezet az út, még pedig 
egy halmon át, melyről a Yicsa-völgybe — egész Jablo- 
nováig (Almanczó) szép kilátást élvezhetünk; innen felül
ről Voloczó — a völgy katlanban szétszórtan fekvő házaival 
— igen jól veszi ki magát.

A házak az egész vidéken fából epítvék, a kéményt 
nélkülözhetőnek vélik s a füstnek szabadságában áll vala
mely résen kivonúlnia vagy a házban maradnia.

A lakosok Munkácstól éjszak felé a csekély számú 
német gyarmatosok kivételével mind rnthének vagy rusz- 
nyákok.

Erős, egészséges faj ez, de egyáltalaban nem nevez
hető szépnek; különösen a nők bírnak széles koponyával 
s nagyon kiálló járomcsontokkal. Valami sajátságos vise
letről itt szólni sem lehet; mert hisz e nép csak a 
legszükségesebb ruhaneműt használja és sokkal szegényebb, 
hogysem ruházatára is költheíne valamit.

A föld zabon, árpán, tatárkán és burgonyán kívül
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alig terem egyebet s ezt is nagy fáradsággal nyerik a 
földtől. A lakosok többnyire baromtenyésztés és erdei munka 
után élnek; nyáron sokan az alföldre mennek, hogy ott 
az aratás idején kenyeret kereshessenek.

Az említett halom tetejére érve a messzire nyúló 
hegylánczból az ember a Huzsla - havas kúpalakját látja 
kiemelkedni; nyugat felé a Polonina Rúna tartja bekötve 
figyelmünket; a völgyet pedig egész Felső-Yereczkéig lehet 
belátni.

Az út egy patak medrében vezet oda, melyben a 
sok kavics a nyugalmas kocsizást lehetetlenné teszi.

Épen előttünk a Viszoki Méneséi (1203 m.) magaslik 
ki a körülötte levő hegycsúcsuk közül; ennek lábánál egy 
sziklafal alatt fekszik Walker, az angol hadseregnek őr
nagya, „eltemetve.

O egykor Munkácson barátjánál látogatóban volt; 
meglátogatta ezen vidéket is, mely neki annyira megtet
szett, hogy azon óhajának adott kifejezést, vajha itt lehetne 
eltemetve; valódi angol módon gondoskodott is ezen óha
jának foganatositásáról s Munkácson bekövetkezett halála 
után csakugyan ott lön eltemetve. A Felső-Vereczkei-völgy 
jó széles; a lejtőkön a fák kiirtvák; a lentermelés azonban 
örvendetes módon gyarapodik.

A Latorczán átkelve — melynek partjain igen haj
lott rétegekben menilitpala észlelhető — a Galícziába 
vezető főországútra érünk s a Lntorcza-völgyben Alsó- 
Vereczke felé tartunk, mely mezőváros az ú. n. Verchovina 
főhelye. Az itt levő régi görög templom teljesen hasonlít 
a talamási templomhoz; ennek közvetlen közelében azonban 
már egy új templom is van épülőfélben.

Vásárnap lévén, a helység igen élénk volt; a galí- 
cziai kaftánok és hajfürtök nagy tömegét lehetett észlelni.

Minden bolt kirakatában veres és zöld gyapjúfona
lakat láthatni, melyeket a környék szépei haj tekercseikbe 
szoktak fonni.

Vereczkén a gr. Schönborn-féle uradalomnak egy 
nagy majorja van, melyben vendégszeretőleg fogadtak; 
délután a Latorcza-völgy mentében folytattuk utunkat. 
Ez igen szűk völgy; a folyó nagyrészt a sziklaomladék 
által lesz szükebb medrü; itt-ott nagy sziklatönkök nyúl
nak ki a vízből s örvényeket s kisebbszerü zuhatagokat 
okoznak; erre mindenfelé találunk kárpáti homokkövet.

Itt a Latorcza-völgy egyszerre jelentékenyen kitágúl, 
a folyó erősen kanyarodik délkelet felé s magába fogadja 
a Zsdenova-patakat.
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Innen szép kilátás nyílik a Zsdenova-völgybe, mely 
az Osztra-havas miatt látszólag végét éri.

A Zsdenovai erdészlak közelében van egy kiváló 
szép és hatalmas fenyőfa, mely „a f e n y v e k  k i r á l y -  
n éj á n a k “ neveztetik; a törzs átmérője 23 m., magassága 
6 6  méter.

A Zsdenova-völgyben éjszak felé haladva, körűlbelől 
3 óra alatt Bukócz határhelységhez érünk, hol egy kén- 
hydrogén tartalmú forrás van, mely azonban csak a kör
nyék lakosai által használtatik fürdőül.

Mélyebben a Latorcza-völgyben Podpolócz helység
ben egy rusznyák család birtokában van azon asztal, me
lyen Rákóczy Ferencz szökése alkalmából az utolsó éjszakát 
aludta át Magyarországon; ez asztalt a család ereklye 
gyanánt tiszteli és semmi áron sem adná el.

Ott, hol a Zsdenova-patak a Latorczába ömlik, az 
országút elhagyja a fő völgyét s egy keskeny oldal völgy ön 
át déli irányban vezet tovább.

Egy völgykatlanban fekszik Felső-Kis-Hrabonicza 
üveghutájával, mely leginkább csak az e vidékről szét
küldött savanyúvíz számára szükséges üvegeket készíti.

Az országút kígyózó vonalokban vezet a Rozgyila 
gerinczén át s annak túlsó oldalán a Kis-Pinye-patak völ
gyébe ér; e völgyet nem is hagyja el többé, csakis ott, 
hol a patak a Latorczába ömlik.

Uklinán át 2 t / 2 órai hajtás után — Vereczkétöl 
számítva — Poleuára érünk, hol újból meghálunk, hogy 
a következő napon a környék ásványviz-forrásait meg
szemlélhessük.

E czélból korán reggel lóháton magasan ülve, azaz, 
hogy nem igen magasan, mert a hegyi lovak alacsony 
testalkattal bírnak, mi őket különös kitartásra képesíti — 
a Polenánál torkoló Nagy-Pinye völgyének tartottunk, s 
csakhamar egy éjszak felé vezető erdei útra léptünk. Fél 
óra múlva egy tisztásra értünk, melyen két faépületet 
találtunk; az egyik a forrásokat zárja körül, a másik a 
viztöltéssel megbízott ember számára szolgál lakhelyül; a 
Polenai-ásványvízforrásnál vagyunk.

Le kellett mondanunk azon reményről, hogy e völgy 
nevét meg fogjuk tudni, melyben egy ily forrás van; 
mindig azt nyertük feleletül, hogy a völgyet „Kvaszovey“- 
uak nevezik, mi körűlbelől annyit jelent, hogy „savanyú- 
viz-völgy.“

Két lebocsátott, kivájt fatörzs zárja körül e savanyú- 
víz-forrásokat; a szénsavnak erős és gyors kitörése a
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felszínnek a forró víz jelleget adja; a nagy mennyiségű, 
rozsdás színű csapadék mutatja, hogy sok vasoxydul-rész 
van benne. A források körülbelül 1 m. mélységüek; a víz 
hőmérséke 10° C.7 íze üdítő, csípős- sós. A talaj köröskörűi 
mocsáros rétségből áll, maga a forrás a Nagy-Pinye mel
lett előfordúló menilit-palából ered.

Hogy minden egyes ásványvíznek elemzését ne legyek 
kénytelen külön leírni, azért azt e czikk végén rovatosan 
összeállítva fogom a t. olvasónak bemutatni.

Ejszaknyugati irányban tovább haladva s magunknak 
a fák sűrűjében utat törve átléptük a legközelebbi gerin- 
czet s félóra múlva az erdőben több rozzant kunyhóra 
akadtunk, melyek közül az egyik szintén savanyú forrást 
foglal magában.

Ize hasonlít a Polenaí-forrás vizéhez, csakhogy sós 
íze valamivel erősebb. E forrást nem használják, mert a 
többi forrás a szükségletet teljesen fedezi, meg aztán azért 
sem mert a leszállítás igen terhes.

A megkezdett irányban tovább haladva, negyedórái 
lovaglás után a Paulovai-forráshoz értünk, mely fakuny
hóban van; ettől körűlbelől 30 m. távolságban nyílt fa
színben, ki vájt fatörzs által kerítve, egy második forrás 
van. Itt is ugyanolyan buborékok szállnak fel, mint a 
Polenai-forrásnál; vasoxydul-csapadék itt is látható. A víz 
íze üdítő, csípős és kissé sós. A forrás a hegylejtőn mo
csáros rétségen buzog fel; környéke menilit-palából áll.

A mint a domb hátára értünk, a Pinye-völgybe nyíló 
kellemes kilátást élveztük; előttünk pedig a Szinyák- 
hegység gerincze húzódott.

A völgybe lefelé tartva Paulova és Ploszkó helysé
geken mentünk keresztül, melyek sem az építési mód, 
sem a lakosság tekintetében nem különböznek a többi 
hegyi falvaktól.

Ploszkó mögött elhagyjuk a fővölgyet s egy jobb
kézre elágazó mocsáros oldalvölgybe lovagiunk, mely ter
mészetesen ismét Kvaszoveynak neveztetik s két órai 
lovaglás után a Paulovai-forrástól számítva a Ploszkói- 
forráshoz értünk.

Ez egy mocsáros erdei völgyben van, közel a patak 
partjához.

A forrás kövekkel van bekerítve, a vizet innét nem kül
dik szét sehová. A víz kevésbé sós, mint apaulovai víz, de fö
lötte üdítő és kellemes hatású. Hőmérséke 10-5° Celsius.

Ezelőtt 10 évvel a ploszkói vizet még fürdőül is 
használták s volt is itt lakó- és fürdő-szobákkal ellátott épület,
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Az erdőkerülő ettől nem messze egy második forrást 
is mutatott nekem, mely kis patakból bugyog ki; termé
szetes, hogy e víz nagyon is vegyítve van már édes vizzel, 
de azért még mindig savanyú ízű.

Visszajövet a malom közelében mutattak nekem egy har
madik forrást is, mely forrást vizének ízét tekintve a tulajdon- 
képeni Ploszkói-forrás vizétől nem igen lehet megkülönböztetni.

Kis-Bisztra felé tartva az Olenyai-völgy be lovagoltunk 
s egy óra múlva azon forráshoz értünk, mely Olenya 
helység előtt a hegy lejtőjén van.

Ha a víztöltés módját huzamosabb ideig szemléljük, 
azt hinnők, hogy, nehány századdal hátrább állunk az 
időszámításban. Abrahámnak valamely hosszú fürtös fia 
hosszú póznára erősített korsó segítségével húzza fel a 
vizet olykép t. i., hogy a korsót lassan leereszti s azt 
megtöltve ismét felvonja; e czélra a kunyhó fedelén kü
lönös nyílás van alkalmazva, melyen a pózna átjárhat, 
azután a szőke ifjú valami pléhtölcsért vesz elő, melyben 
durva zsákvászonból darab rongy van s azt azután egyik 
üvegről a másikra helyezi, — oly kezelés ez, minőt csak 
az egyiptomiak használhattak, ha ugyan akkoriban már 
ittak savanyú vizet.

Azon kérdésemre, hogy mi czélból van ott a zsák
vászon? azon csodálatos felvilágosítást nyertem, hogy az 
az üvegbe ható tisztátalan alkotó részeket tartja vissza. 
Hogy azonban mi tisztább a forrásvíz-é vagy a zsákvá
szon, azt nem nehéz kitalálni, s az illető Ganymed, úgy 
látszik, egyedül áll a maga nézetével.

Ha az Olenyai-forrásnál különösen kiemeltem a 
víztöltés módját, ezzel nem azt akartam mondani, hogy a 
többi forrásokkal szemben a tökély magasabb fokán“ áll; 
a többieknél is a víz töltés ugyanazon módját használják; 
csakhogy a többi forrásoknál nincsaz a gyanús pózna, 
mivel azok vize egészen a felszínig ér.

Visszajövet a patak mentében haladtunk, melynek 
partjain vékony lemezű menilit-pala észlelhető; ugyanazt 
észlelhetni a Pinye-völgyben is, melyen át egész Polenáig 
lovagoltunk vissza, hová Olenyától számítva két és fél 
órai lovaglás után érkeztünk.

A postamester vendégszerető családjánál megebédelve, 
kocsin folytattuk utunkat.

Nem messze Polena mögött a Kis-Pinyén át vezető 
fedett híd közelében egy mocsáros rét közepette van kö- 
rűlbelől 300 Q  méternyi térség, melyen semmiféle fü sem 
terem. Minden pillanatban más-más helyen halk bugyogás
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hallható; pontosabb megfigyelés után e tüneményt azáltal 
meglehet magyarázni,hogy csekélyebb mennyiségű szénsav 
és víz tör ki a talajból.

Itt-ott kis semlyék képződnek, melyek bitumenes, 
oppalizáló kéreggel vannak bevonva.

Nehány 100 m. lefelé az országút jobb oldalán van 
egy fából készült fürdőkunyhó, mely mellett egy a holu- 
binai papnak birtokát képező savanyúvíz-forrás tör elő.

Holubina felé tartva, az országút mellett a leg
közelebbi helységig még 2  savanyúvíz-forrás mellett hala
dunk el, melyek ép úgy, mint a legutoljára nevezett 
az erdő szélén vannak; az utolsót Plosznina - forrásnak 
nevezik.

Egy gyalogút, a holubinai pap forrásával szemben, 
a Kis-Pinye bal partjára vezet; ott közvetlen a part mellett 
egy fakunyhóban van a Luhi-Erzsébet-forrás, mely a leg
újabb időben fedeztetett fel s Schönborn gróf birtokát 
képezi.

Feltűnő, hogy e forrás oly közel van a parthoz; azt 
hiszem, hogy egy kissé fentebb is rá lehetne akadni a 
forrásra, mi által ezt a beható vízár ellen jobban meg 
lehetne védeni.

Az itt előfordúló amphisylia-pala folytatása a Nagy- 
Pinyevölgyben előfordúló rétegeknek.

A patak bal partján haladva, alig 5 perez múlva 
egy keletkezőiéiben levő ligetbe érünk, melynek közepén 
levő 3 lakó ház igen jól veszi ki magát.

Mielőtt ezeket elérnők, azon házikó mellett kell el
mennünk, mely a Luhi-Margit-forrást foglalja magában s 
mely szintén csak az újabb időben lett ismeretessé, ez a 
forrás Berthalan úr birtokában van.

Mindkét forrásban t. i. úgy az Erzsébet- mint a 
Margit-forrásban a szénsav sokkal csekélyebb mennyiség
ben tör fel, mint a fentebb megnevezett ásványvíz-forrá
sokban, sós íz egyiknél sem észlelhető.

Holubinán át haladva a bal felé elágazó mellékútra 
lépünk s a Szolyvai-savanyúvíz-forráshoz érünk, mely köz
vetlen a Latorcza partján van s egy fakunyhó által 
van védve.

E forrás nagy káddal van befedve, melyben annyi 
szénsav szokott összegyűlni, hogy az ember a fejét azon
nal visszarántja, nehogy a megfuladás veszélyének legyen 
kitéve. A víztöltés itt kissé gyakorlatiabb módon kezelte
tik; legtöbb víz innét szállíttatik, mivel a közlekedés itt 
legkényelmesebb.
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Mialatt szekerünk kissé alább a Latorczán átkelt, 
azalatt mi egy kétes biztonságú úton nem messze a forrás
tól léptük át a folyót s a túl parton fekvő Szolyvába értünk, 
hol a főerdész vendégszeretőleg fogadott s mi a nap fára
dalmai folytán olyannyira szükségessé vált éjjeli nyugal
mat is élvezhettük.

Az edddig elmulasztottakat pótolni akarván, szíves 
olvasómmal a czikkemben megnevezett fontosabb ásvány
vízforrások elemzését fogom közölni.

Sajnos, hogy az egyes adatok különböző természetűek, 
minek oka azon körűlméuyban keresendő, hogy az elemzés 
adatai különböző időkből származnak. A Hársfalvi-, Szoly- 
vai-, Polenai-, Páulovai-, Ploszkói-források elemzése Molnár 
gyógyszerész úrtól ered, az Olenyai- és Luhi-Erzsébet- 
forrásoké Kletzinszky tanártól, a Luhi-Margitforrásé végre 
Dr. Illosvay L. úrtól (Budapesten).

Az elemzés egyes adatait összehasonlíthatás czéljából 
táblázatosán iparkodtam egybeállítani; azok absolut érté
kéért mindenütt jót nem állok ; a hol szükséges ott, azok 
át vannak számítva; de azok relatív értéke kétségen kí
vül áll.



1000 r is z te n  Tannak szilárd  alkotó részek , 
im  1000 g ra im iia n  vannak g ram m  ok J Hársfáivá

:
Szolyva Luhi-

Margit forrás
Lulii- 

Erzsébet- 
fon ás

Polena Paulova Ploszkó Olenya

szénsavas nátron NaÜ, C02 1-4901 5-0949 2*5333 1026 5-4642 5-3848 3-4348 5-6883
szénsavas mész CaO, Cü, 0-1807 0.2617 0-4752 0-444 0-2145 0-2251 0-2458 0-4410
szénsavas maguésia MgO, CÜ2 0-0197 0-0366 0-0491 0*057 00354 0 0304 0-0597 0-0603
szénsavas vasoxydul FeO, C02 0-0154 0-0003 0-0228 0*032 0-0002 0-0257 00207 0*0372

„ lithion LiO, C(J2 — 0-0111 0-0197 — 0-0128 0-0121 0-0105 0-0069
„ strontium SrO, C02 1-0064 0.0078 — — 00159 0-0138 0-0057 —

d l ló rn átrium NaCl 0-0477 0-2353 0-0648 0-878 0-9273 0-7952 0-6258 0-9694
jódnátrium NaJ — — — — 0-0014 0-0130 — —
hórsavas nátron NaO, B03 0.1394 0-1982 0-1327 — 0*0692 nyomok 0-2780 00102
kénsavas káli KO, S03 00041 — 0-0145 0-039 — — 0-0076 —

„ nátron NaO, SOs 0-0038 — — — 0 0068 — — —
kénes-savas nátron NaO, S02 0-0032 — — — — — 0-0014 —
al-phosphors. agyagföld 2A1203P05 0-0005 0-0056 — 0-005 0 0027 0-0015 00002 o-oooi
kovasav Si03 0-0095 0-0198 0-0373 0-012 0*0431 0-0411 0-0244 0-0482
chlór-kálium KC1 — — 0-0749 — — — — —
chlórsavas káli KOC106 — — — — — 0-0070 — 00291
különféle strontium-vegyülék . . — — — 0-002 — — — —
szerves anyagok .............................. — — — 0 020 — — — —

j mangán-oxyd Mn20 3 — — — — — — — 0-0012
A szilárd alkotó részek összege : 1-9205 5*8713 3-4243 2-505 6-7934 | 6-5497 4-7145 7.2919
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Az előttünk álló táblázaton sorrendben említettem fel 
az ásvány víz-forrásokat, a mint keletről nyugat felé egymás
után következnek, úgy hogy a Hársfalvi-forrás a legke
letibb, az Olenyai pedig a legnyugatibb.

Sajnos, hogy 3 (t. i. a Polenai-, Paulovai- és Olenyai-) 
forrásnál a szabad szénsav mennyiségére vonatkozó adatok 
hiányzanak; úgy látszik, hogy e források vizét nem ele
mezték, minél fogva a fentebbi összehasonlításból a szabad 
szénsavat ki kell hagynom.

A szilárd alkotó részek összegét illetőleg az Olenyai- 
forrás első helyen áll.

E tekintetben a sorrend a következő:
Olenya 7-2919
Polena 6-7934
Paulova 6-5497
Szolyva 5-8713
Ploszkó 4-7145
Luhi-Margitforrás 3-4243
Luhi-Erzsébetforrás 2-5050
Hársfáivá 1-9205

A legcsekélyebb mennyiség tehát a hársfalvi vízben 
fordul elő; az olenyai víznek 37-szer annyi szilárd alkotó 
része van, mint a hársfalvinak.

Az egyes alkotó részekből mindenütt a szénsavas 
nátron fordúl elő legnagyobb mennyiségben.

E tekintetben a sorrend következő:
Olenya 5-6883 =  78%
Polena 5-4642 =  80%
Paulova 5-3848 =  82%
Szolyva 5-0949 =  87%
Ploszkó 3-4348 =  73° '/0

Luhi-M.-forrás 2-5333 =  84%
Hársfáivá 1-4901 =  78%
Luhi-E.-forrás 1-0260 =  41% c8

Szolyvánál tehát a szénsavas nátron mennyisége 87%, 
a Luhi-Erzsébetforrásnál ellenben csak 41%. A többi for
rások e tekintetben meglehetősen egyeznek.

Legtöbb szénsavas mész van a Luhi-Margitforrásban; 
legkevesebb a hársfalviban; legtöbb szénsavas magnesia 
az Olenyai-, legkevesebb a Hársfalvi-forrásban.

Szénsavas vasoxydul tekintetében a következő sor
rend áll:
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Olenya 0-0372 =  0-51 %
Luhi-E.-forrás 00320 =  1-27 % 
Paulova 0-0257 =  0-39 ° / 0 

Luhi-M.-forrás 0-0228 =  0-66 % 
Ploszkó 0-0207 =  0-44 % '
Hársfáivá 0-0154 =  080 % 
Szolyva 0-0003 =  0005%
Polena 00002 =  0 003%

Legtöbb absolut alkotó rósz van az Olenyai-, leg
kevesebb a Polenai - forrásban; ha azonban a száza
lékot veszszük tekintetbe a szilárd alkotó részek mennyisé
gével szemben, úgy az Erzsébetforrás mutatja fel a 
legnagyobb, a Polenai- a legcsekélyebb százalékot.

Feltűnő, hogy épen ama két forrás t. i. az Erzsébet- 
és a Hársfalvi-forrás, melyekben a legcsekélyebb mennyi
ségű szilárd alkotó rész van, a százalék tekintetében a 
legnagyobb mennyiségű szénsavas vasoxydult mutatják fel.

Szénsavas lithiont sem a HársfaM-, sem a Margit- 
forrásban nem találtak; legtöbbet találtak az Erzsébet-for- 
rásban.

Szénsavas strontium a két Luhi-, valamint az Olenyai- 
forrásból teljesen hiányzik.

A chlórnátrium mennyisége az egyes forrásoknál 
jelentékenyen változik; e tekintetben a következő sor
rend áll:

Olenya 09694 =  13-2%
Polena 0 9273 =  136%
Erzsébetforrás 0-8780 =  35-0%
Paulova 0-7952 =  12-1%
Ploszkó 0-6258 =  13-2%
Szolyva 0-2353 =  4-0%
Margitforrás 0-0648 =  1-9%
Hársfáivá 0-0477 =  24%

Legnagyobb absolut mennyiség van az Olenyai-, 
legcsekélyebb a Hársfalvi-forrásban; a mi azonban a szá
zalékot illeti, az Erzsébetforrás 35%-kal 'a  legelső helyen 
áll, míg a közvetlen közelében levő Margitforrás az utolsó 
helyet foglalja el.

Azt is megjegyzem, hogy a szénsavas nátron után 
legtöbb forrásban chlórnátrium fordul elő a legnagyobb 
mennyiségben. Jódnátrium jelentéktelen mennyiségben 
fordúl elő a Polenai-, valamivel több a Paulovai-for- 
rásban.

11
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Bórsavas nátron az Erzsébetforráson kívül vala
mennyi forrásban fordul elő, legtöbb a Ploszkói-ban. A 
sorrend a következő:

Ploszkó 0-2780 =  5-9%
Szolyva 0-1982 =  3-3%
Hársfáivá 0-1394 =  7-2% '
Margitforrás 0-1327 — 3'8° / 0

Polena 0-0692 =  l*O° / 0

Olenya 0-0102 — 0 1 ° / 0

Paulova annak nyomai
Erzsébetforrás semmi.

A legnagyobb százalék a Hársfalvi-forrásnál fordul 
elő. Azt is látjuk, hogy az Olenyai-forrást kivéve, minden 
forrásban, melyben bórsavas nátron van, ez nagyobb 
mennyiségben fordul elő, mint szénsavas vasoxydul, mit a 
víz minőségének megálapításánál minden esetre tekintetbe 
kell venni.

Egy előttem fekvő s a Margit-forrásra vonatkozó 
röpirat különösen az abban előforduló lithion és bórsavas 
nátront emeli ki, mely előbbi ezen röpirat szerint csak
nem soha, az utóbbi pedig még egyáltalában nem talál
tatott az ásványvizekben.

Ha egy pillantást vetünk az ellemzési táblázatra, azt 
fogjuk látni, hogy ezen savak az említett forrásokban elő
fordulnak, sőt hogy a bórsavas nátron a Hársfalvi- és 
Ploszkói-forrásokban nagyobb mennyiségben fordul elő, 
mint a Margit-forrásban. A többi alkotó részek egészen 
alárendelt jelentőségűek, minélfogva ezekről e helyen nem 
is fogok különösen megemlékezni.

A többi, általam megnevezett források az előttem 
fekvő elemzési adatok szerint az alkális-muriatikus savanyú- 
víz-források osztályába tartoznak.

A Hársfalvi-forráson kívül egy sem használtatik 
fürdőül. A többi 7 forrás közül is csak nehánynak vízét 
iszszák gyógytani szempontból; csak a Luki-források vizét 
szokták újabb időben tüdő- és gyomor hurutok ellen aján
lani, mivel ezek a legcsekélyebb mennyiségű szabad szén
savat tartalmazzák. Jelentékenyebb részét azonban borral 
szokták vegyíteni, mivel igen üdítő hatású.

E tekintetben a szolyvai vizet illeti az első hely 
(a hársfalvi vizet nem igen szállítják sehová), mivel nagy 
mennyiségű szabad szénsavat s csekély mennyiségű konyha
sót s szénsavas vasoxydult tartalmaz s ennélfogva ennek 
íze a legkellemesebb.



ÚTI VÁZLATOK A MTTNKÁCSI-BESZKÍDEKBOL 163

Nem mondhatok ítéletet a fölött, hogy gyógytani 
szempontból melyik vizet illeti meg az elsőség, melyik 
mily különös esetekben bír leginkább gyógyító erővel s alkal- 
maztatik legsikeresebben; döntsék el ezt a szakférfiak! 
Én legfölebb e víz ivásában (borral vegyítve) vagyok 
szakértő ; sőt még e tekintetben sem akarom a sok szak- 
tekintély véleményét megelőzni, annyival kevésbé, mivel 
a vegyíilék íze nem csak a savanyú víztől, hanem — és 
pedig nem csekély részben — a szölőnedv ízétől is függ. 
Az édes bor pl. ily savanyú vízzel meg sem iható, holott 
a savanyú bor általa rendkivül üdítő ízt nyer, úgyszólván 
csak általa válik ihatóvá.

Az 5-ik nap reggelén lóháton kirándulást tettünk a 
Szolyva mellett elágazó Duzsina-völgybe, melynek kelet
nyugati főiránya van; ott csatlakozott hozzánk G ...........
úr is, a munkácsi uradalom igazgatója, s így kedvező 
alkalmam volt, e kitűnő szakférfiúval közelebbről meg
ismerkedni.

E völgy általános jellege hasonlít egy széles, kiirtott 
lejtök által határolt rétvölgyhez. Eleje a diluviumban van, 
később a lejtőkön itt-ott előtűnnek a petróleumot tartal
mazó menilit-palának rétegei. E pala szürkés-fekete színű 
s nagy mértékben hasítható; a petróleum vagy gyanta 
egyenes nyomaira ugyan nem akadtam; ilyesmi azonban 
a Duzsina és Roszos közötti teknőalakú lejtőkön minden 
esetre előfordúl.

A völgy elején, Bisztra közelében van egy aptych- 
mész-szikla, melynek közelében savanyúviz-forrás tör elő.

E völgy sok tekintetben élénken emlékeztet a 
M.-Sziget mellett levő Iza-völgyre; tájkép szempontjából 
azonban nem sokat nyújt.

Roszos közelében Máramaros vármegyének határa 
van már.

Szolyvára visszatérve s a főerdész szeretetre méltó 
nejénél nyert pompás ebéd által éhségünket csillapítva,, 
délután Paszikára hajtottunk, hol hátas lovaink már készen 
állottak, hogy bennünket a hegygerinczen át Szinyákra 
vigyenek.

E vidéket 1879-ben O cs. és kir. Fensége az ifjú 
Rudolf koronaörökös tisztelte meg látogatásával, ki is 
Schönborn gróf meghívása folytán Bombelles gróf főudvar
mester kíséretében tett oda vadászkirándúlást.

Úgy a Szinyák-törzs Paszika felőli lejtőjén, mint 
Hraboniczán és a Viznicze-völgyben is vadásztak; ő Fen-

11*
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sége ez alkalommal — ismeretes mesteri ügyességével — 
2  medvét, 1 vadkant, 2  őzbakot és 1 császármadarat lőtt.

A vadászaton részt vett azon kívül még a tudo
mánynak általában ismert és igen tisztelt pártfogója, 
Wilczek János gr., és Hoyos gr. is.

Egy a begy lejtőjén kígyózó vonalban felvezető 
gyalogúton nem sokára sürü erdőbe értünk; kellemes, hüs 
erdei levegő vett itt körül, mely igen üdítőleg hatott 
reánk, mivel a napsütötte Duzsina-völgybe lóháton tett ki
rándulásunk igen ellankasztott bennünket. Az erdő ezen 
sűrűsége képezi a medvének is főhadiszállását s a ki rá 
akar találni, annak itt nem kell sokáig barangolnia; igaz, 
hogy néha olyankor is mutatja magát, mikor az ember 
őt épen nem keresi s elég vakmerő egy gróíi főerdészszel 
is, még ha H . . . .  eh is a neve, szembeszállani nem 
tekintve azt, hogy ennek kezében épen nincs semmi fegy
ver. Régi ismeretség alapján ilyenkor egyet mormog és 
aztán — tovább ballag; igen kellemes egy találkozás!

A tűlevelű fák egy igen sikerült ültetvényéhez érünk, 
itt azután egy erdei rétről élvezzük a Beregszászra nyíló 
szép kilátást.

A Chosnia gerinezére érve az út egy kissé ellaposo
dik; a vándor szemébe ötlenek itt a leterített nagy meny- 
nyiségü fatörzsek; széltöréssel állunk szemben, mely körűl- 
belől 2 0 0  holdra terjed.

Egy vihar, mely az 1873-ik évben zúgott el e hegyek 
fölött, mindezen faóriásokat egy óra alatt úgy földre 
terítette, mint valami vékony nádszálat; az elemek bor
zasztó harcza lehetett ez, mely ily pusztítást hagyott 
hátra.

E széltörést csak ügygyel-bajjal lehet bejárni, mivel 
a fatörzsek mindenütt utunkat állják; de ép azért a med
véknek biztos védelmet nyújt s ők különös előszeretettel 
is tartózkodnak e helyen.

A második gerincz, melyet megmásztunk, az ú.n. „nyúl- 
ugratóu; innét pompás kilátás nyílik a Szolyvai-havasra; 
e kilátás annyival szebb volt, mert az említett havas az esti 
pír által megvilágítva, sötét violaszínben állott előttünk.

Ha a gerinczen tovább haladunk, egészen a Csorbáig, 
egy helyen észreveszszük hatalmas parallelopipéd - alakú 
sziklának omladékáit, melyek felületére több kereszt van 
bevésve. A kő 5— 6  év előtt robbantatott szét s ekkor 
felületén 9 kereszt volt látható.

Halljuk, mit beszél róla á monda: Egykor e kör
nyéken 1 2  rabló tartózkodott; vakmerőségük és vad érzéki
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ségük miatt mindenki rettegett tőlük; fosztogatták az 
utasokat, a helységeket, sőt még a templomokat is ; a rablott 
kincseket a Csorba mellett egy barlangba ásták el. Elle
nük a hatóság szigorú parancsot adott ki s minden eszköz 
felhasználtatott megsemmisítésükre; ezáltal sarokba szorítva 
elreteszelték a barlangot s esküvel Ígérték egymásnak, 
hogy egyik a másik nélkül nem fogja a kincset kiásni 
Erre széles e világon szétszéledtek. Midőn egyszer 
e vidékről egy fuvaros Debreczenbe akart menni, egy 
falusi kovács műhelyben kellett előbb lovait megvasal- 
tatnia. A falusi kovács azonnal fölismerte a Szolyva-vidéki 
embert s elmondotta neki, hogy ő ama 1 2  rabló egyike, 
a többieket túlélte, de aggkora miatt nem utazhatik többé 
oly messzire, hogy a kincset kiáshatná.

„Ássad ki te a kincset — így szólt a fuvaroshoz — 
s oszszad meg velem; a Csorbán két jávorfa között a 
nagy kő közelében van a bejárat“.

Alig, hogy haza ért a fuvaros, azonnal a megjelölt 
helyre sietett, — de kincset nem talált; sőt mi több, 
semmi áron sem lehetett őt többé arra bírni, hogy e helyre 
még egyszer elmenjen.

Mi történt vele ott, azt ő senkinek sem beszélte el.
Azóta sokan kisértették már meg a kincset kiásni; 

még bányászok is ástak ott s a követ is légbe röpítették, 
de minden eredmény nélkül.

Daczára annak, hogy ott a környék talaja kong, a 
barlangot még senki sem fedezte fel.

A pünkösd előtti szombaton valamely bátorszívü 
embernek még leginkább sikerülhetne a kincsre akadni, 
ha rá szánja magát 3 éven át az éjszakát egyedül ott 
tölteni. Egy éjszakánál többet azonban még senki sem 
töltött ott, mert a föld reng és vihar zúg ott s egy óriási 
lángot okádó sas lebeg folyton a kincsásó felett, meg
semmisítéssel fenyegetvén azt; dörgés és villámlás között 
nyílik meg a föld, belőle tüzkévék törnek elő, a mélység
ből pedig nyögés és zokogás hallatszik.

Ily szellemkisértés elől még mindenki megszökött s 
ki tudja, meddig fog még tartani, míg valami bátor férfiú 
a kincset az átok alól feloldozza.

Mivel eszünk ágában sem volt kincsásókként szere
pelni, a lassan lefelé vezető útra tértünk s innét betekint
hettünk a Szinyáki-völgybe.

De haliga! mi zörög előttünk ott a bokorban ? 
Nehány másodpercznyi feszült várakozás után három pom
pás szarvast látunk, a mint 2 0  lépésnyi távolban előttünk
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az úton nagy büszkén keresztül vágtat; pompás képet nyújt 
egy ily szarvas, ha agancsait kevélyen magasra tartva, 
lépdel a szabadban.

Ezután egy forrás, az ú. n. Szabó-forrás vagy mint 
a lakosság nevezi,, a „Koplany-patak“ mellett haladtunk 
el, sűrű erdőben, meredek úton lefelé tartva.

A hold szürke, bizonytalan fénynyel világítá meg a 
vidéket. A szinyáki kis harang ünnepi hangja estimára 
szólítá a gyarmat lakosait; oly csodálatos vonzó erővel 
alig bírt rám valamely helyzet, oly megható még soha sem 
volt előttem a harangszó, mint ott az erdő közepette, 
mélabús holdvilág mellett.

Mindannyian ünnepies kedélyhangulatban voltunk s 
szótlanúl lovagoltunk tovább.

Erre a szinyáki gyarmatosok földére értünk, melyet 
azok ügygyel-bajjal mívelnek; a trágyát pl. a gerinezen 
át kell felkordaniok, mivel a szántóföldek a meredek 
lejtőn vannak.

Két órai lovaglás után a Szinyáki-fürdőbe értünk, 
hol azonban a sötétség miatt ma már semmit sem tekint
hettünk meg.

A vacsoránál megtudtam, hogy e gyarmat az 1834-ik 
évben alapíttatott s eleinte 25 cseh-német családból állott, 
melyek itt mint favágók telepedtek le.

Szántóföldjeik talaját ők maguk irtották ki s csak 
rendkívüli fáradsággal alakíthatták át termőfölddé.

A gyönyörű reggel már talpon talált bennünket, mert 
hát a környéket akartuk megtekinteni.

Szinyák magasan fekszik a meredeken emelkedő 
Hrabonicza-völgyben, sűrű bükkfa-erdőséggel körülvéve

A gyarmat, mely csinos faházakból áll, 1/4 órányira 
van a fürdőtől.

Az ásványvíz egy négyszögű, 14 méter hosszú, 4 m- 
széles fedett medenczében fogatik fel; az egyes források 
egy mesterséges úton készült hosszú falból törnek elő, 
mely a hegy lejtőjével összefügg. A köveken ott, hol a 
víz felbuzog, nagy mennyiségű csapadék vehető észre. A 
körülfekvő kőzet andesit-trachit, mely a Vihorlat-Guttini- 
trachitvonalhoz tartozik; az egész Szinyáki-hegység ebből áll.

A medenczében lévő víznek kékes színezete van; 
szaga olyan mint a kénes vízé.
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Néhány lépcsővel alább van egy katlanházikó három 
nyílt katlannal, melyekben a fürdők számára melegítik a 
vizet. Itt van mind a két fürdőház is, mindegyike 5 
fürdő s 1 2  lakó szobával; még alantabb a völgyben van a 
vendéglő, egy kissé oldalt az erdőben van egy fakunyhó 
a zuhany fii rdők számára. Az erdőben mindenfelé gyalog
utak vezetnek.

Be kell vallanom, hogy Szinyák a meglevő épületek 
tekintetében várakozásomat felülmúlta; itt aránylag csekély 
költséggel oly fürdőhelyet lehetne teremteni, mely maga
sabb igényeknek is megfelelhetne.

A víz az általam felületesen eszközölt minőségi elem
zés szerint a következő alkotó részeket tartalmazza : csekély 
szabad szénsavat, kénhydrogént, kénkáliumot és kénsa
vas kálit, timsót, konyhasót, szénsavas vasoxydult, szén
savas nátront, szénsavas magnésiát, chlórcalciumot és a 
jódnak némi nyomait. A víz hőmérséke a medenczében 
1 1 ° Celsius.

Ha az ember a meglevő alkotó részeket, különösen 
pedig a kénrészeket akarná a fürdőknél teljesen kizsák
mányolni, úgy elvi tekintetben egyetmást meg kellene 
változtatni. Ha a medencze jelenlegi nagyságában s alak
jában meg is maradna, a 3 falat azonban, melyeken át 
nem folyik az ásványvíz, vakolattal kellene ellátni, hogy 
ezáltal az édes forrásvíz valamint a csapadékvíz benyo- 
múlása meggátoltatnék. Továbbá a medenczét is teljesen 
fedve kellene tartani, hogy a kénhydrogén kárba ne 
menjen.

A nyílt katlanok helyett természetesen zárt katla
nokat kellene alkalmazni; csak akkor lehetne joggal 
mondani, hogy ott egy kénfürdő létezik, addig azonban 
bajosan.

Végül megjegyzem még, hogy az árak elfogadhatók, 
s óhajtjuk, hogy a fürdő felvirágozzék.

Természetesen mindenek előtt az oda vezető utat 
kellene kijavíttatni, mert a mint azonnal látiii fogjuk, azon 
út, mely a Hrabonicza-völgyön át oda vezet s a Szt.-Miklós 
mögött lévő rekesznél az országúiról elágazik, oly álla
potban van, hogy ott egy köszvényes ember valóságos 
pokoli utazást tesz.

Ezen úton lovagoltunk a patak mellett lassacskán 
lefelé 5 a völgyben heverő s a patak medrében fekvő szikla
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törmelékből látható, mily rendkívüli erőt fejt ki e csekély
nek látszó patak vize áradás alkalmával.

Azután a rekesznél kocsikra ülve Munkácsra vissza
hajtottunk s ezzel utunkat bevégeztük; Munkácstól Szinyák 
3 órányi távolságban van.

Most az összes ásványvíz-forrásokat, melyekről jelen 
czikkemben említést tettem, táblázatosán még egyszer 
össze akarom állítani a nélkül azonban, hogy kimutatá
som csak megközelítő teljességre is igényt tarthatna. 
Hány forrás van az erdőben, melyekről vagy senki sem, 
vagy legfölebb az erdőkerülő és a magános pásztor tud 
valamit; s hányszor vezették már az embert a szarvasok 
vagy őzek nyomai valamely forráshoz, mely eddig isme
retlen volt! Mert az minden vadász előtt ismeretes tény, 
hogy a nagy vad különös előszeretettel keresi fel s 
választja itatókúl a savanyú vizeket.



1
Földrajzi fekvése A forrás neve

A
források

száma
A források osztályozása | A felhasználás módja Legközelebbi 

lakott helység

Vicsa-völgy Zányka 1 vas-savanyúvíz-forrás A környék fürdésre és ivásra hasz
nálja. (Nem küldetik szét) Jablonova

n  n Hársfáivá 2 alkális-muriatikus s. v. f. Fürdőhely. Nem küldetik szét Hársfáivá Szolyva

Latorcza-völgy Szolyva 1 n „ Vize szétküldetik Szolyva

n  n Paszika 1 * „ V Csak a környék használja ivásra Paszika
Duzsina-völgy Bisztra 1 71 11 71 n n 11 rt n Bisztra
Kis-Pinyevölgy rétség a fedett híd mellett 1 a mocsárból ered; 

szénsavas tartalmú Semmikép sem használtaik fel Polena

n  n A holubinai pap forrása 1 alkális-muriatikus s. v. f. A környék ivásra, egyesek fürdésre 
használják Szolocsin

n n Plosznina 2 alkális-muriatikus S. V. f. A környék ivásra használja

n n Luhi-Erzsébetforrás 1 71 V n Használják ivásra és szétküldik Holubina
w n „ Margitforrás 1 ti n r n 11 11 71 11

N.-Pinye- és oldalvölgyek Polena 2 11 1) w * » » Polena
n n n

Fonás az erdőben a Polenai- és 
Paulovai-forrás között 1 V V n Fel nem használtaik Paulova

n 11 fi Paulova 2 11 „ n Szétküldetik
V 11 11 Ploszkó 2 n r 71 Csak a környék használja ivásra Ploszkó
n n  n Fonás a ploszköi malom mellett 1 „ 71 r, 71 V 71 11 71
n n n Olenya 1 „ 71 „ Szétküldetik Olenya

Zsdenova-völgv Bukócz 1 kénvíz Csak a környék használja fürdésre Bukócz
Hrabonicza-völgy Szinyák 1 * Fürdőhely. Mem küldetik szét Szinyák
Viznicze-völgy Szoloncsuk 1 n Csak a környék használja fürdésre Lyszárnya
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Az előttünk fekvő táblázaton keletről nyugat felé 
haladtam.

Mindenesetre feltűnő jelenség, hogy a kéntartalmú 
források inkább nyugat felé vannak a nélkül, hogy a réteg- 
kepződés erre nézve valami elhatározó befolyással volna; 
de ezzel nem akarom azt mondani, hogy különösen a for
rások közelében nem emelkednek ki egyes mész-szirtek 
vagy menetek, melyeket azonban fúrás nélkül nem lehet 
megvizsgálni.

A rétegképződéstől való függetlenség még világosab
ban szembetűnik, ha a szomszéd Ungh-megye két kéntar
talmú forrását, t. i. a Rikó-patak völgyébeu a Polonina 
Rúna lábánál levő Lumcsuri- és a Beszkídek déli olda
lán már a síkságon levő Szobránczi-forrást veszszük tekin
tetbe.

Mind az 5 forrás kéntartalmú s következő réteg
képződésben fordúl elő;

Bukóez
Szinyák
Szoloncsuk
Lumcsur
Szobráncz

kárpáti homokkő 
trachit

n
kárpáti homokkő 
diluvium szomszédságában 
trachittuffa.

A kénforrások tehát úgy az eocenképletekben, mint 
a trachit és diluviumban is előfordúlnak.

Mint említettem, helyi mészsziklák és menetek nincse
nek kizárva, sőt azokat fel is kell tételezni. Továbbá 
feltűnő, hogy a szomszéd Ungh-megyében az Uzsoki-forrást 
kivéve aránylag nagyon kevés ismeretes ásványvíz-, ille
tőleg savanyúvíz-forrás fordúl elő; míg Beregh-megyében 
azok oly nagy számmal fordáinak elő. Zemplén- s még 
inkább Sáros-megyében ismét nagy számú ásványvíz-for
rás van. Beregh- és Ungh-megyékben a rétegképzödés 
meglehetős egyforma: kárpáti homokkő amphisylia-palá- 
val, délen a Vihorlat-Guttini-trachitvonal által határolva, 
melyet mész-sziklák kisérnek. Zemplén- és Sáros-megyék
ben a homokkőhöz és trachithoz még mindenesetre ter
jedelmes tengeri harmadkorbeli rétegek járúlnak, melyek 
az ásványforrások keletkezésére nézve nagy befolyással 
vannak. *)

*) Lásd a Magyarországi Kárpát-egylet 1878-iki Évkönyvében 
„Egy kirándulás az unghmegyei Kárpátokba“ czimíí csikkemet 62. 
és 63-ik lapon.
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Ezen értekezésem végén még a munkácsi uradalomra 
vonatkozó nehány statisztikai adatot akarok fölemlíteni: 
A földterület és talaj következőképen oszlik fel:

Az építkezések területe 405 hold
szántóföld 18816
rétek 9716
kertek 385
legelők 6272 n

tűlevelű fák 718
lombfák 188659

és pedig tölgyfák 18172 holdj
tölgy- és bükkfák 18254 „ >
bükkfák 152233 „ j

vegyes állomány 12203 V

mély erdőség 1740 r>

cserjés 263 r>

fás rét 1 1 0 0

fás legelő 1027 V)

havasok 5233
terméketlen 1955 n

Összesen 249134 hold
=  24-9 □  mértföld.

Csupán az erdőterület az egyes kerületek szerint 
következőleg oszlik fel:



K erület

L o  in  ti f  á  k
Tűlevelű Tűlevelű- és Kiirtva Legelő

1

Összeg

Síkság
,

Előhegység Hegység
fák lombfák

B.-Újfalu . . 626436 4888 70 12087 — — 4088-36 — 27328-42

Isnyete . . . 8941-11 — — — — — — 8941-11

Nagy-Lúcska 8293-68 — — — — — — 8293-68

Viznicze . . — 2460-42 2162603 — — 3484-88 1167-81 28739-14

Szolyva . . . — — 57486-11 — 750 17139-51 1810 77185-62

Zsdenova . . — — 2468000 — 11105-94 6292-97 — 42078-91

Yoloczó . — — 6960-00 718-61 347-08 3092-57 — 11118-26

Összesen . . 23499-15 734912 122839-14 718-61 12203 02 34089-29 2977-81 203685-14



ÚTI VÁZLATOK A MUNKÁCSI-BESZKÍDEKBÖL 178

Láthatjuk, hogy az uradalom legnagyobbb részé erdő
ségből á ll; túlnyomó mennyiségben vau a bükkfa, aztán 
következik a tölgyfa s csak egy csekély része áll tűlevelű

Az erdőségből évenként körülbelül 30,000 öl fát =  
95,000 köbmétert nyernek. Ennek 32°/0-ka tölgy-, 57°/0-ka 
bükk- és csak 11 %-ka tűlevelű fa. A felhasználás módja 
tekintetében a következő viszony á ll: 25°/0 használatra, 
80°/o tüzelésre, 5° / 0 szénégetésre.

Az erdőmunkálatok végzése czéljából 7 gyarmat 
(egyenként 9—24 családból) s 115 állandó erdei munkás 
telepíttetett le; mindezek az uraságtól lakást, szántóföldet, 
kertrészeket és fát nyernek.

Az iparvállalatok közül fölemlítendök:

Az erdők czélszerübb felhasználhatásának különösen 
2  akadály áll útjában, és pedig a tutaj ózható folyók és 
patakok hiánya és a rósz országutak, mert az összes 
megyei utak nagyon elhanyagolt állapotban vannak.

Egy Munkács és Vocsi között egyszerűen építendő 
keskeny megyei vasútnak tervezete mindenesetre figyel
met és méltánylást érdemel. Ez által lehetővé tétetnék, 
hogy egy rendkívüli nagyságú erdőterület, mely most 
ugaron hever, czélszerüen felhasználtatnék.

Most pedig szíves olvasómnak az irántam tanúsított 
kitartás és elnézésért őszinte szívből köszönetét mondok 
„a viszontlátásig“.

fákból.

Mészégetés
üveghuta
timsógyár
vashámor
gőzmalom
s.erföző

Szolyván
F első-Hraboniczán,
P.-Kerepeczen,
Frigyesfalván,
Gádon és Lúcskán, 
Podheringen, 
Szolyván, Fogarason, 
Zsdenován.

szeszgyárak
fürészmalom



Reiseskizzen aus den Munkácser Beskiden.
(Von Karl Siegmeth — S.-A.-Ujhely.)

Zum drittenmale versuche ich es, mich in das Jahr
buch des Ung. Karpathen-Vereines einzuschmuggeln und 
dem verehrten Leser meine Reiseskizzeu mitzutheilen.

Von Natur aus mit einer gewissen Quantität Eigen
sinn ausgestattet, verfechte ich seit jeher das Prinzip, dass 
ausser der Hohen Tátra auch die anderen Theile der 
Karpathen einige Beachtung seitens der Naturfreunde 
verdienen.

Dieser Kampf hat freilich das Eigenthümliche, dass 
ich bisher noch keinen Gegner gefunden habe; somit 
dürfte es einem boshaften Leser nicht schwer werden, 
einige Aehnlichkeit mit der AfFaire herzuszufinden, welche 
weiland Ritter Don Quixote mit den Windmühlen zu be
stehen hatte.

Ich kämpfe, will sagen, schreibe also muthig darauf 
los und lade den freundlichen Leser ein, mir diesmal in 
das nördlich von Munkács gelegene Gebirgsland zu folgen, 
in ein Gebiet, welches sich ausser seinen Naturschönheiten 
durch einen besonderen Reichthum an Mineralwässern aus
zeichnet, welchen ich später entsprechende Beachtung 
schenken werde.

Von der Sation Bátyú zweigt sich die nach Mun
kács führende Linie der ung. Nordostbahn ab, und führt 
uns durch den Szernye-mocsár (Szernye-Sumpf) zur Station 
Sztrabicsó-Gorond, wo sich ein grosses Dampsäge-Werk 
befindet, welches mit 4 Gatter-, 2 Fournir-, 6  Kreissä
gen, 1 Saum- und Bandsäge versehen ist, und jährlich 
14000 Kub. Meter Holz (450000 Kub. Fuss) verarbeitet, 
circa ebensoviel wird zur Erzeugung von Bahnschwellen, 
Brenn-, Werk- und Binderholz verwendet.

Nach einstündiger Fahrt erblicken wir links auf 
einem isolirt dastehenden Felsenberge die berühmte Festung

V.
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Munkács und fahren bald darauf in den Bahnhof von 
Munkács ein.

Wir befinden uns hier auf dem ehrwürdigen Boden 
der ungarischen Urgeschichte, von wo aus vor 1000 Jah
ren die Einwanderung der Magyaren in ihre neue Hei
mat, das gesegnete Tiefland an der Theiss und Donau, 
stattfand.

Zu Anfang des IX-ten Jahrhundertes waren die Ma
gyaren die Bundesgenossen und Xachbaren der mächtigen 
Chazaren, deren Reich sich über das südrussische Tiefland 
zwischen der Wolga und dem Dnieper erstreckte.*)

Durch die Petschenegen hart bedrängt, vereinigten 
sich in der 2-ten Hälfte des IX-ten Jahrhundertes die 
einzelnen, Stämme der Magyaren, wählten den Stammes
fürsten Almos zu ihrem Oberhaupte, verhessen ihre bishe
rigen Wohnsitze und siedelten sich zuerst am oberen Don 
an, von hier neuerdings durch die Petschenegen vertrieben 
nahmen sie von der heutigen Moldau und Bessarabien 
Besitz. ,

Hier erwählten sie 8 8 8  Árpád zu ihrem Oberhaupt 
und begründeten so die Stammeseinheit des magyarischen 
Volkes.

Während sich der grösste Theil der wehrfähigen Ma
gyaren auf einem Kriegszug gegen das Grossmähri
sche Reich, fern von der Heimat befand, wurde diese 
von den Bulgaren und Petschenegen überfallen; die heim
kehrenden Krieger begegneten dem in voller Flucht be
griffenen Volke. Zu schwach ihr Land wieder zurück zu 
erobern, entschlossen sich die Magyaren neuerdings zur 
Auswanderung, nahmen im Vorbeigehen Kiew ein, wurden 
durch 7 Stämme der Kabarén oder Palóczen, die sich 
ihnen anschlossen, bedeutend verstärkt und überschritten 
zu Ende des IX. Jahrhundertes die Karpathen nördlich 
von Munkács.

In der Gegend des heutigen Munkács sammelte sich 
das Heer und Volk, um von der mühevollen Wanderung 
auszuruhen; hier schlugen die Magyaren ihre Zelte auf 
und Árpád liess am Berge ein befestigtes Lager errichten.

Da alles Baumaterial durch Menschenhände hin
auf befördert werden musste, der Bau des Lagers viele

*) Die folgenden historischen Daten sind „Fesslers Geschichte 
von Ungarn“ bearbeitet von Ernst Klein, Hunfalvy „Ethnographie von 
Ungarn“ und Tabódy „Munkács múltja és jeléne“ (Munkács’s Vergan
genheit und Gegenwart) entnommen. D e r  V e r f a s s e r .
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Arbeit (ungarisch munka) erforderte, wurde der Ort Mun
kács benannt.

Im Jahre 1064 schenkte König Sa^mon Munkács 
dem Herzog Ladislaus, Sohn des Königs Béla I., weicheres 
später seinem Bruder Lambert iiberliess.

Der im Jahre 1074 des Thrones verlustig erklärte 
König Salamon versuchte mit Hülfe des Kumanen Khan’s 
Kutesk, die Krone wieder zu gewinnen; die Kumanen 
brachen raubend und plündernd bis Munkács vor und 
zerstörten es. Ladislaus stellte sich ihnen bei Unghvár 
entgegen und erfocht einen vollständigen Sieg, in Folge 
dessen die Horden wieder aus dem Lande getrieben wur
den. 1342 wurde Munkács und die umliegenden Landstri
che den Wallachen unter Bogdány und dessen Sohn Dragos 
übergeben, welche jedoch bald darauf in Folge religiöser 
Streitigkeiten auswanderten und in der heutigen Moldau 
einen selbstständigen Staat gründeten.

König Ludwig I. ernannte nun seinen Bundesgenos
sen, den aus Lithauen vertriebenen Fürsten Theodor 
Koriatovich, 1352 zum Herzog von Munkács und wies 
den mit ihm eingewanderten Russen und Ruthenen aus 
Novogrodek die von den Wallachen verlassenen Wohnsitze 
an, welche sich bis in die Zempliner Gespanschaft er
streckten.

Mit Koriatovich beginnt für Munkács eine Epoche 
des Aufschwunges; es tritt in die Reihe der wichtigen 
Plätze Nordungarns ein.

Koriatovich liess Munkács mit steinernen Mauern 
umgeben und erweiterte das Schloss zu einer vollständigen 
Festung; das höchst gelegene Gebäude der Festung, sowie 
der 72 Meter tiefe Brunnen, ferner die 2 Hauptbasteien 
und Schutzthürme stammen von ihm her.

Er erbaute am rechten Ufer der Latorcza das heute 
noch vom Abhang des Csernek-Berges stattlich ins Land 
sehende Kloster Szent-Miklós (St. Nikolaus) und übergab 
es sammt reichen Ländereien den russischen Mönchen.

Koriatovich blieb bis 1365 Herr von Munkács, in 
welchem Jahre er bei einem Kriegszug gegen Podolien 
gefangen genommen und getödtet wurde; da er keine Er
ben hinterliess, fiel Munkács an Ludwig I. zurück.

1427 belehnte König Sigismund den serbischen Fürsten 
Georg Brankovich mit Munkács; 1450 kam es in den Be
sitz des Gubernators Johann Hunyady und fiel 1484 wie
der an die Krone zurück.

Munkács wechselte jetzt oft den Besitzer, kam Ende
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des XVI-ten Jahrhundertes in die Hände des Sigismund 
Báthory, 1622 an Gabriel Bethlen.

König Ferdinand verkaufte nach der Schlacht bei 
Lützen (1632) Munkács au Georg Rákóczy I., welcher den 
unteren Theil der Burgbefestigungen durch 2 französische 
Ingenieure erbauen Hess; er starb 1648 und hinterliess 
Munkács seiner Wittwe, Susanna Lorántffy.

Ihr Sohn, Georg Rákóczy II., nahm 1660 Besitz von 
Munkács, wurde aber schon in der Schlacht bei Klausen
burg am 22-ten Mai 1660 tödtlich verwundet und starb.

Seine Wittwe, Sophie Báthory, nahm im Namen ihres 
Sohnes Besitz von Munkács, welches durch die unter Lu- 
bomirsky eingebrochenen polnischen Heerscharen in Brand 
gesteckt worden.

Ihr Sohn, Franz Rákóczy I., hatte gegen den König 
eine Verschwörung angezettelt und wollte sich der Festung 
Munkács, in welcher seine Mutter wohnte, bemächtigen, 
wurde jedoch mit Kanonenschüssen empfangen, so dass er 
unverrichteter Sache abziehen musste. Die Verschwörung 
wurde entdeckt, Rákóczy flüchtete sich vor den kaiserli
chen Truppen nach Munkács zu seiner Mutter und verbarg 
sich durch längere Zeit in den noch jetzt vorhandenen 
geheimen Gängen des nahe liegenden Schlosses Szt.-Miklós, 
bis er durch die Bemühungen seiner Mutter begnadigt 
wurde.

Franz Rákóczy I. starb 1676 im Schlosse Mako- 
vicza bei Bartfeld; seine Wittwe Helene Zrínyi kam nach 
Munkács und feierte dort im Jahre 1682 ihre Vermählung 
mit Emerich Tökölyi.

Nach dessen Gefangennahme vertheidigte Helene 
Zrinyi muthvoll die Festung Munkács gegen Caprera und 
feuerte durch ihr Beispiel die Besatzung derart zum Wi
derstande an, dass Caprera nach fünfmonatlicher Belage
rung unverrichteter Sache abziehen musste. 1687 wurde 
Caraffa, der berüchtigte Urheber des Blutbades von 
Eperies, mit der Einnahme von Munkács betraut; durch 
Hunger und Verrath zur Uebergabe gezwungen, fiel die 
Festung am 19-ten Jänner 1688 in die Hände Caraffa’s. 
Die muthige Helene Zrinyi wurde sammt ihren Kindern 
nach Wien abgeführt, ihr Sohn Franz Rákóczy 11. den 
Jesuiten in Erziehung gegeben, die Tochter an den Grafen 
Aspremonte verheirathet, die Güter aber eingezogen.

Franz Rákóczy II. flüchtete später nach Polen, sam
melte dort ein Heer und nahm 1703 die Festung Munkács 
ein; mit seinen undisziplinirten Truppen konnte er jedoch

12
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den Platz nicht halten und zog sich zurück in die Gebirge, 
wo er sich mit den polnischen Hülfstruppen vereinigte.

Munkács ergab sich ihm freiwillig; doch sein Glücks
stern war im Niedergange begriffen, er verlor immer mehr 
Terrain, zog sich nach Polen zurück und starb 1735 zu 
Rodosto in Rumelien.

Die Herrschaften Munkács und Szent-Miklós, mit 
Ausnahme der Festung, wurden im Jahre 1726 dem Gra
fen Lothar Franz Schönborn zum Lohn für die dem östr. 
Kaiserhause geleisteten treuen Dienste zum Geschenke ge
macht und blieben nun fortwährend im Besitze des Grafen 
Schönborn.

Die Festung wird seit König Joseph II. als Strafhaus 
für schwere Verbrecher verwendet; hier sass unter andern 
der ungarische Dichter und Regenerator der ungarischen 
Sprache, Franz Kazinczy, bis zu seiner im Jahre 1801 
erfolgten Begnadigung gefangen.

Die Festung, welche viele Menschenalter hindurch ein 
Sammelplatz der Kriegsvölker war, viele Festlichkeiten in
nerhalb ihrer Mauern gesehen hatte, beherbergt heute den 
Auswurf der menschlichen Gesellschaft, schwere Ver
brecher.

Mehr als 400 derselben büssen in den Räumen der 
alten Gebäude ihre Strafe ab, harren dort ihrer Erlösung, 
jenes Momentes, der ihnen die Freiheit, sie selbst aber der 
menschlichen Gesellschaft zurückgibt.

Ob aber Alle auch gebessert und mit dem festen 
Vorsatz diese Stätte verlassen, sich ehrlich ihr Brod zu 
verdienen!

Leider gibt es Rückfällige genug, ich sah mehrere, 
die nicht das erstemal Gäste des unheimlichen Hauses 
waren.

Doch ist dies gewiss die Schuld jedes einzelnen, 
denn man muss zur Ehre unserer Zeit gestehen, dass 
jetzt Alles angewendet wird, um den Verbrecher die Zeit 
seiner Haft nicht unnütz verstreichen zu lassen; heute 
gilt die Parole, den Verbrecher nicht nur zu bestrafen, 
sondern ihn auch zu bessern.

Jeder Sträfling ist gezwungen, die Schule zu besuchen; 
jeder, welcher nur halbwegs die körperliche Eignung dafür 
hat, muss ein Handwerk erlernen und betreiben; ein gros
ser Theil des Erlöses der verfertigten Arbeiten wird den 
Gefangenen fruchtbringend angelegt und bei deren Ent
lassung ausgefolgt.

Es befinden sich hier Werkstätten für Tischler,
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Schuhmacher, Schneider, Binder, Schlosser, Schmiede, welche 
alle auf Bestellung von Aussen und, wie ich mich über
zeugte, sehr gut und billig arbeiten.

Das Brod für die Gefangenen wird von diesen 
selbst gebacken und schmeckt gar nicht schlecht.

Ich habe die alten Bäume durchwandert, sah die 
Sträflinge bei ihrer Arbeit, sah ihre Schlafsäle. Ich 
unterlasse es jedoch,mich hier in längere Reflexionen über 
das eigenthümliche, unheimliche Gefühl zu ergehen, das einen 
beschleicht, wenn man sich unter einer solchen Menge 
von Verbrechern bewegt; ich berühre nicht die Geschichte 
der einzelnen Verbrecher und deren Thaten, darüber 
könnte man ganze Bücher schreiben; ich erwähne nur 
der schönen Fernsicht auf die vorliegende Ebene, auf die 
Stadt Munkács und das Latorcza-Thal bis Szt-Miklós, welche 
man von der höchsten Bastei der Festung geniesst, und 
wende mich zur Stadt Munkács selbst.

Munkács, eine Stadt von circa 9000 Einwohnern, ist 
der Hauptort des Beregher Komitates, wenn auch nicht 
der Sitz der Komitatsbehörden und liegt am Ausgange 
des Latorcza-Thales am linken Ufer dieses Flusses auf 
Alluvial-Boden; die nächstliegenden Gebirge bestehen aus 
Trachyt und Trachyttuff. Die Stadt ist ein ziemlich belebter 
Handelsplatz und als Endpunkt der Eisenbahn Stappel- 
platz und Hauptmarkt für das gebirgige Hinterland. Die 
Haupthandelsartikel sind Holz, Vieh, Mineralwässer, Ge
treide etc.

Der Verkehr der Bahnstation Munkács beträgt per 
Jahr circa 12,500 Tonnen, an dem natürlich in erster 
Linie die Herrschaft Munkács betheiligt ist.

Da kurze Haare bald gebürstet sind, so kann ich 
mich auch bei der Beschreibung von Munkács sehr kurz 
fassen. Ausser dem gräfl. Schönborn’schen Schlosse besitzt 
Munkács kein irgendwie bemerkenswerthes Gebäude. Der 
Hauptplatz ist besonders an Markttagen sehr belebt, und 
kann man hier vielfach den langgelockten, mit einer Pelz
mütze bedeckten und einem Kaftan bekleideten Typus in 
unverfälschter Originalausgabe studiren.

Unter Führung des H. Oberjägermeisters P ... und des 
H. Forstinspektors H—  traten wir die Reise wohlgemuth 
zu Wagen an und fuhren die gegen Nordost in das 
Latorcza-Thal führende Strasse entlang. Kaum haben wir 
die Stadt Munkács verlassen, so zeigt sich uns linker Hand 
am andern Ufer der Latorcza das früher erwähnte Kloster 
Szt-Miklós, welches einen ganz stattlichen Anblick darbietet.

12*



ISO SKIZZEN AUS DEN M. BESKIDEN.

In der Kirche bemerkt man nebst andern Fresken das 
Bildniss des Erbauers des Klosters, Theodor Koriatovich; 
die Bibliothek besitzt meistens nur Werke religiösen Inhal
tes in cyrillischer Schrift.

Den ersten Stein des Anstosses bildet Podhering 
oder vielmehr das hier befindliche herrschaftliche Brau
haus, dem wir um so weniger einen Besuch versagen 
können, als das Bier sehr anständig und der Braumeister 
allgemein als „lieber Mann“ bekannt ist. Die Gebäude 
beherbergten zu den Zeiten der Rákóczy eine Tuchfabrik 
und Münzstätte.

In dem bei Podhering einmündenden Viznicze-Thale 
befindet sich das herrschaftliche Eisenwerk Friedrichs
dorf; wenn man das enge Waldthal bis Ly szárnya durch
wandert und den hier rechts einmündenden Wildbach 
verfolgt, gelangt man zu der schwefelwasserstoff-hältigen 
Mineralquelle Szoloncsuk. Das Volk benützt die heilkräf
tige Quelle zu Bädern, indem es Löcher in die Erde gräbt 
und das Wasser hineingiesst, die primitivste Badeanstalt, 
die man sich denken kann. Diese Quelle ist von Munkács 
aus in circa 4 Stunden zu erreichen.

Wir übersetzen die Latorcza und gelangen nach ein- 
stündiger Fahrt nach Szt.-Miklós; das hier befindliche, 
massiv gebaute, mit Erkerthürmen versehene Schloss wurde 
im XVI-ten Jahrhundert durch Michael Telegdy erbaut; 
die Herrschaft aber erst 1612 mit der Munkácséi- Domäne 
vereinigt. 1670 hielt sich, wie wir schon früher hörten, 
Franz Rákóczy I. hier durch längere Zeit verborgen; 
1703 besetzte Franz Rákóczy II. Szt.-Miklós mit einem 
Theil seiner Anhänger; 1726 kam es mit der Herrschaft 
Munkács an die Familie des Grafen Schönborn. Gelegent
lich des im Jahre 1839 erfolgten Umbaues fand man zwei 
menschliche Skeletein die Wand eingemauert, ohne jedoch 
irgend welche Aufklärung darüber erhalten zu können. 
Unter der Kirche befindet sich eine Gruft, in welcher ein 
Zinksarg mit den Gebeinen des Paul Telegdy vorgefun
den wurde.

Von Szt.-Miklós an verengt sich das Latorcza-Thal 
etwas; an beiden Seiteu begrenzen es die bewaldeten 
Berge des Borló-Gebirgstockes gegen Osten, des Szinyá- 
ker Stockes gegen Westen.

Im Hintergrund, gegen Kordosten, ragt der stumpfe 
Kegel des Stoj (1668 Meter) über alle Bergrücken hervor. 
Rechts mündet der Hrabonicza-Bach in die Latorcza ein,
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in dessen Thale befindet sich das Schwefelbad Szinyák, 
das wir später besuchen werden.

In der Nähe der Kolonie Paszika, nur 5 Minuten 
von der Strasse entfernt, liegt an der Berglehne, am 
Waldessaum eine stark kohlensäure-hältige Quelle, deren 
Wasser einen äusserst erfrischenden, angenehmen Geschmak 
hat, nur ist zu bedauern, dass die Quelle durch einflies- 
sendes Tagwasser und Schlamm verunreinigt wird. Das 
Wasser scheint wenig oder gar keine Eisensalze zu ent
halten, da das umliegende Gestein keine Spur eines ocher
artigen Ueberzuges zeigt; die Temperatur des Wassers 
habe ich mit 11° C. gemessen.

Bei Szucskó finden wir die letzten Eichen, es ist dies 
hier die nördlichste Grenze ihres Vorkommens; die dortigen 
Einwohner sind meistens mit artigen Kröpfen gesegnet, 
und ich glaube nicht zu irren, wenn ich die Erklärung 
in den lokalen geologischen Verhältnissen suche. Nahe bei 
Szucskó treten wir nämlich in die Region des Karpathen- 
Sandsteines (Oberes Eozen-Flysch); im Süden durch den 
Vihorlat-Guttiner Trachytzug begrenzt, breitet sich die
selbe über das ganze Gebirge aus; gerade bei Szucskó 
aber tritt klippenartig aus dem Sandstein Neokomer Apty- 
chenkalk hervor, und dessen Einwirkung auf das Wasser 
sind wohl die Kröpfe zuzuschreiben.

Die Latorcza nimmt eine entschieden ost-westliche 
Richtung an, das Thal erweitert sich zu einem lang
gestreckten, ovalen Becken, in dessen Mitte der Markt 
Szolyva liegt.

Neben dem Stoj treten in einem langen, malerisch 
gruppirten Gebirgszuge die Gipfel der Vasiéka-Polonina, 
Zid-Magura (1508 M.), Omniäka und anderer Berge uns 
entgegen.

Gegen Norden und Nordwesten treten aus den 
Gebirgsmassen besonders der Bili-Kameu, Kiüera- und 
Jasseniöka-Berg hervor.

Wir erhalten einen Einblick in das gegen Norden 
streichende Thal der Mala-Pinja, durch welches die Strasse 
nach Vereczke führt, die wir bei Paszika verlassen haben.

Nach dreistündiger Fahrt von Munkács sind wir 
im Badeorte Hársfáivá angelangt und wollen uns dort ein 
wenig umsehen. Hársfáivá liegt am Eingang des engen 
Vicsa-Thales dort, wo sich die Vicsa in die Latorcza 
ergiesst in einer Höhe von 225 Meter über der Meeres
fläche ; die umliegenden Bergrücken bestehen aus Kar
pathen-Sandstein und Amphisylen-Schiefer; alle sind sehr
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schön bewaldet, was der Gregend einen ungemein freund
lichen Anstrich gibt. Der Stoj, auch Szolyvaer Alpe 
genannt, mit seinen Trabanten dem Veliki-Pohar, Blaiöek, 
Velika-Kiéera, Ivollova beherrschen das Gesichtsfeld gegen 
Norden; der Einblick in die beiden Thäler der Latorcza 
und Vicsa trägt viel dazu bei, das Bild zu einem recht 
malerischen zu gestalten; südlich begrenzt der Rücken des 
Borló-Gebirges mit dem Gyil das Gesichtsfeld.

Der Badeort Hársfáivá besteht seit ungefähr 60 
Jahren und liegt, wie schon sein Name (Lindendorf) sagt, 
inmitten einer Anlage von Lindenbäumen, während in 
den umliegenden Wäldern nur Buchen Vorkommen. Ein 
Restaurationsgebäude, ein grosses einstöckiges und mehrere 
ebenerdige Wohnhäuser sorgen für Unterkunft und Ver
pflegung der Kurgäste; bei regnerischem Wetter gestattet 
eine gedeckte Wandelbahn Bewegung in der freien Luft, 
der nahe Wald ist von vielen Fusswegen durchzogen.

Es befinden sich hier zwei Mineralquellen, deren eine 
zur Herstellung der Bäder, die andere zum Trinken benutzt 
wird. Die beiden Quellen sind circa 140 M. von einander 
entfernt. Die zur Herstellung der Bäder benützte Quelle 
hat eine Temperatur von 8 ° C.; das spezifische Gewicht 
des Wassers beträgt 1-00213.

Nach der mir vorliegenden, wenn ich nicht irre, 
von Molnár herrührenden Analyse befinden sich darin 
folgende fixe Bestandtheile, und bemerke ich, dass ich hier 
die veraltete Schreibweise beibehalte:

In einer halben Maass Wasser befinden sich:
Chlornatrium 04742 Gran.
Borsaures Natron 1.3852 „
Schwefelsaures Kali 00403 „

„ „ Natron 0  0374 „
Schwefeligsaures „ ? 0-0316 v
Doppelt-kohlensaures Natron 21.3177 „

„ „ Strontiun 00921 „
„ „ Kalk 2-5852 „
„ „ Magnesia 0-2822 „
n „ Eisenoxydul 0-2208 „

Basisch-phosphorsaure Thonerde 0.0048 „
Kieselerde 00938 „
Summe der festen Bestandtheile 26 5646 Gran.
Freie Kohlensäure 33-10 C. Z.
Stickstoff 6-36
Sauerstoff 0-30
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Die Bäder von Hársfáivá werden besonders für 
katarrhalische Affektionen der Lunge und des Magens, 
ferner bei Frauenkrankheiten mit Erfolg angewendet.

Die angenehme und schöne Lage von Hársfáivá, 
das gesunde Klima, die heilkräftigen Quellen würden Hárs
fáivá zu einem sehr anempfehlenswerthen Badeort machen, 
wenn nicht der Uebelstand vorhanden wäre, an dem leider 
viele oberungarische Bäder kranken, dass nämlich die 
Kosten des Badeaufenthaltes in keinem Verhältniss zu dem 
stehen, was dafür geboten wird. Die Preise halten sich 
auf der Höhe der ersten Badeorte, während der Komfort, 
die Küche und die gesellige Unterhaltung sehr viel zu 
wünschen übrig lassen.

So lange die Badepächter nicht zu der Einsicht gelan
gen, dass man die Gäste durch annehmbare Preise, die 
zu dem dafür Gebotenen in einem richtigen Verhältnisse 
stehen, heranziehen müsse, so lange sie sich von dem 
Grundsatz leiten lassen, die wenigen Gäste möglichst aus
zunützen ; so lange werden unsere Badeorte, wird speziell 
Hársfáivá nicht den Aufschwung erlangen, der ihm so zu 
wünschen wäre.

Wir setzen unsere Reise in das Vicsa-Thal weiter 
fort, anf einem Weg, dem es an Beschotterung nicht fehlt, 
leider differirt die Grösse der einzelnen Schottersteine von 
V2 Kub. Meter bis zum Sandkorn herab, was dem ruhigen 
Fahren nicht eben sehr zuträglich sein soll, auch die 
Stabilität des Gefährtes hin und wieder ungemein bedenk
lich erscheinen lässt; dazu hat noch die wilde Vicsa die 
Marotte, gerade die Strassen-Uferseite an vielen Stellen 
tüchtig auszuwaschen, so dass dem harmlosen Reisenden 
mehr wie einmal vor einem kalten Bade in der Vicsa, 
verbunden mit den obligaten zerschlagenen Körpertheilen, 
ein heimliches Gruseln überkommt.

Doch wird der Weg bedeutend besser, sobald wir 
den sich lange hinziehenden Ort Hársfáivá passirt haben ; 
das Thal bekommt einen romantischen Anstrich, es wird 
enge; die bewaldeten Bergrücken fallen schroff in die 
wildschäumende Vicsa ab, welche lustig über Felstrümmer 
hinwegbraust. Von Zeit zu Zeit schiesst ein Wildbach die 
Berglehne herab, unbekümmert um die Strasse und das 
dahin fahrende Vehikel, welches wieder bedenklich Schwan
kungen annimmt, freigebig die erhaltenen Stösse den armen 
Insassen mittheilend. Mehrmals fahren wir an grösseren 
Felsabrutschungen vorbei, welche das Thal noch mehr 
verengen, und gelangen nach D/g ständiger Fahrt von
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Hársfáivá zu dem idyllisch gelegenen Jagdschloss, Vocsi, 
welches uns für heute als Nachtquartier dienen wird.

Die praktische und wohnliche Einrichtung zeigt 
gleich, dass Vocsi nicht das Schicksal so vieler Jagd
schlösser theilt, von der lebenden Generation dem Verfalle 
preisgegeben zu werden.

Der jetzige Besitzer der Herrschaft Munkács, Graf 
Erwin Schönborn-Buchheim, ist selbst ein tüchtiger und 
richtiger Jäger, der manchen Bären und Hirschen das 
Lebenslicht ausgeblasen hat. Er hat unter andern 6 
Bären, 143 Hirsche, 32 Gemsen und vieles andere Gethier 
auf dem Gewissen; es darf uns daher nicht Wunder 
nehmen, dass die ganze Herrschaft von Pürschsteigen 
durchzogen ist und sich an vielen Stellen Jagdhütten 
befinden; dafür kann auch der Tourist Dank wissen, da 
ihm das Wandern dadurch ungemein erleichtert wird.

Man wird selten einen so grossen Waldkomplex so 
praktisch und verständig für die Hochjagd eingerichtet 
finden, wie dies hier der Fall ist. Dafür widerhallen zur 
Jagdzeit, wenn der Gutsherr mit seinen hohen Gästen 
kommt, die Berge vom fröhlichen Schiessen, dafür kann 
man auch Prachtexemplare von Bären, Hirschen, Keulern, 
Luchsen u. s. w. sehen, welche anderwärts nur mehr der 
Sage nach bekannt sind.

Das Sprichwort: „wie der Herr, so der Diener“ trifft 
hier vortrefflich zu, und besonders beim Oberjägermeister
P .............. — ja so, ich darf ihn ja nicht beim Namen
nennen — nun vielleicht erräth ihn der freundliche 
Leser, wenn er einmal das Wort „Suppe“ in jener Sprache 
Wohllaut übersetzt, wie sie rein und unverfälscht nur an 
der „Moldau grünem Strande“ zu hören ist. Ein wahres 
Prachtexemplar — ja so ich will ja vom Oberjägermeister 
sprechen, nun es thut Nichts zur Sache — ist der alte 
Herr, wie er trotz seiner Jahre noch rüstig am Pferde 
sitzt, oder mit uns jungen Gesellen munter ausschreitet, 
in einen harmlosen Scherz bereitwillig eingehend, — ein 
wahrer Jäger aus der „guten alten Zeit“.

Ich glaube, es dürfte nicht uninteressant sein, wenn 
ich an dieser Stelle die Tabelle über das seit dem Jahre 
1865 abgeschossene Wild einschalte und bemerke, dass der 
Bestand an Hirschen auf ungefähr 1400 Stück geschätzt 
wird und das Durchschnittsgewicht eines solchen 200 
Kilogramm beträgt.

Unter dem im Jahre 1878 geschossenen Hirschen
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befanden sich 5 Stück Zwanzig-Ender und ein gefleckter 
Hirsch, ein sehr seltenes Exemplar.

Die Tabelle wurde mir durch Herrn Forstinspektor 
Honig freundlichst zur Verfügung gestellt.

Jahrgang 1865
1
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

IV i i t z l i c h e s W i l d

Hirsche . . . . 5 — 2 4 1 6 10 10 8 13 21 26 34 32
Thiere . . . . 1 — — — — — — — — — 1 1 2 3
Kälber . . . . 1 — 1 1 1 1 — — — — 1 1 — 3
Keuler (Eber) . . 5 5 9 5 3 3 4 1 — 6 9 10 12
Bache (Wildschweine) — 2 4 3 3 3 6 1 2 4 6 5 6 47
Frischlinge . . . — 1 9 — 3 2 5 - 9 18 7 6 34 1
Hehböcke . . . 12 10 15 27 13 U 22 16 16 10 14 21 29 10
Hasen . . . . 82 31 42 57 64 71 68 73 64 78 125 113 130 116
Birkhühner. . . 4 5 9 — — — — — — 2 — 1 3
Haselhühner. . . 77 82 30 92 87 77 48 81 93 72 142 45 91 38
Schnepfen . . . 1 ? ? ? ? ? ? ? ? "? ? ? ? ~34 21

S e i i ä d 1 i  c h  e !S W i 1 d

Bärsn . . . . 11 5 13 14 2 12 7 6 15 2 1 7 5 3
Wölfe . . . . 12 4 2 5 11 2 4 4 3 11 11 13 9 9
Luchse . . . . — 1 3 3 1 2 4 2 - — 1 — 2 2
Füchse . . . . 46 73 43 73 41 50 51 46 48 74 35 76 89 83
Wildkazen . . — 3 — 3 1 5 1 2 3 5 3 9 3 4
Marder . . . . — 3 — 3 2 3 6 4 4 4 2 7 8 9
Iltis .................... — 1 — 9 2 2 5 3 — 1 2 — 2 1
Dachse . . . . 1 1 1 — 1 1 3 1 — 1 — — — 14
Fischottern. . . — 2 — 1 1 — — — — 1 — 1 2 1
A d ler.................... ? — — — — — — - — — — — 4 —

Habichte. . . . — — — — — — — — — — — — 8 —

Geier . . . — 53 —

Sperber — - 43 —

Die verhältnissmässig geringe Menge der Hasen 
erklärt sich daraus, dass einestheils das Terrain für diese 
Thiere nicht günstig ist, anderseits viele Hasen durch 
Unbefugte geschossen werden und dann die eingenthiim- 
liche Gewohnheit haben, nicht in die Jagdliste zu wandern,
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sondern zu verschwinden; dasselbe soll sogar, einem 
unbeglaubigten Gerüchte zufolge, auch bei Rehböcken 
Vorkommen, ist aber natürlich eine abscheuliche Verleum
dung. Hingegen ist die Zahl der Bären eine ganz respek
table zu nennen, und werden Luchse in solcher Zahl wohl 
selten mehr Vorkommen.

Besehen wir uns nach diesem „Abstecher in die 
Jägerei“ das Jagdschloss Vocsi etwas genauer, so finden wir, 
dass es mit Schlafzimmern, Küche, Keller und Stallungen 
derart eingerichtet ist, dass eine grössere Jagdgesellschaft 
sammt Dienern und Pferden behagliches Unterkommen 
finden kann. Ein Zimmer ist sogar mit Fresken in 
Kreidemanier geziert, welche lustige Jagdszenen und 
Embleme vorstellen; selbe rühren von der Hand des
Grafen Franz L ............g her und wurden geschaffen,
als einst das plötzlich eingetretene Hochwasser der Vicsa 
die Jagdgesellschaft zu % längerem Verbleiben in Vocsi 
zwang.

Ich fühle mich beinahe gedrängt, nach der Chablone 
der Reisehandbücher, wenn sie eine Gemäldegallerie oder 
dergleichen erklären, zu beginnen. „Das Hauptbild stellt 
eine knieende Rittergestalt, den Ritter Hubertus, vor, 
wie er vor dem mit dem Kreuze gezierten Hirschen betet;
rechts deren“ ................. doch lassen wir das und gehen
wir lieber zu den Versen über, welche die Bilder erklären:

„Der Waidmann, der gemahlt die Wand,
Der hat wohl eine gute Hand;
Er schoss hier schon der Bären zwei 
Und machte diese Mahlerei.“

Durch äusserst scharfsinnige Logik glaube ich 
herausgebracht zu haben, dass sich dieser Vers auf den
Grafen L ........... g beziehe und ihn zu einem ebenso
gewandten Jäger wie Zeichner stempelt.

Aus den beiden nächsten Versen:
„Die Bären foppen uns zwar sehr,
Doch komm’ ich trotz dem gerne her;
Einmahl wird mir’s doch gelingen,
Meis, ^r Pez zu Fall zu bringen“.

Ferner:
„Den Bären wollt* ich jagen,
Doch muss ich wahr Euch sagen,
Dass ich hab’ Nichts gesehen,
Als Nebel, Sturm und Regen“.

spricht die kaum verhaltene Wehmuth eines „Nichts
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geschossen habenden“ Jägersmannes, dessen Ausspruch 
man sogar unbedingten Glauben beimessen muss, da er 
selbst betheuert „wahr zu sagen;“ — scheint ein rechter 
Rabe unter den Jägern zu sein, dieser Jägersmann! Sogar 
wohlmeinende Herzstärkung und Tröstung wird Tins in 
Versen beigebracht:

„Wenn Wetter Ungunst dich erbost,
Dien’ dieses Sprüchlein dir zum T ro s t:
Der Jäger unverdrossen
Hat manches Wild geschossen“.

Und zum Schluss erfahren wir noch aus den Zeilen:

„Damit Hubertus meiner dacht,
Hab’ ich dieses Bildniss ihm gemacht“,

zu welchem Zwecke eigentlich die ganze Malerei aus
geführt wurde, und legen uns im süssen Bewusstsein, über 
Alles aufgeklärt zu sein, beruhigt nieder.

Gute Nacht!
Am nächsten Morgen brechen wir zeitlich Früh auf 

und besteigen die bereit stehenden Pferde; der Weg führt 
uns im Vicsa-Thal hinauf, an Steinbrüchen im Sandstein 
vorbei, welche seinerzeit eröffnet wurden, als noch der 
Bau der Eisenbahn von Munkács nach S trj an der Tages
ordnung w ar; die Trace führte durch des Vicsa-Thal 
beinahe denselben Weg, den wir bisher zurückgelegt 
haben.

Das Vicsa-Thal kann sich eines hohen Besuches 
rühmen, wie er nur wenigen, so abgeschiedenen Thälern 
zu Theil wurde. Unser allverehrter König Franz Josef I. 
beehrte dieses Thal im Jahre 1852 bei Gelegenheit der 
Bereisung Ober-Ungarns mit seiner Gegenwart und nahm 
an einer ihm zu Ehren veranstalteten Jagd Theil.

Die Reminiszenzen an den Besuch Sr. Majestät leben 
noch heute als historische Reliquie im Gedächtniss der 
Bewohner. An jener Stelle, wo der Wasserfall der Ossiö 
aus dem Querthal herniederbraust, wo das kristallhelle 
Wasser in tausende und tausende von Tropfen zerfällt und 
einem Staubregen gleich niederfällt, dort war es, wo 
Sr. Majestät in einfacher Weise durch die jugendliche 
Tochter des damaligen Oberforstmeisters ein Glas jenes 
kostbaren Quells als Willkom gereicht wurde.

Ob sich wohl der hohe Herr noch dieser einfachen, 
idyllischen Szene erinnern mag?

Für das Volk ist selbst der kleinste Umstand, der
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sich au eiu solches Ereigniss heftet, von grösster 
Wichtigkeit. Der Grossvater erzählt es an langen 
Winterabenden den gespannt lauschenden Enkeln; diese 
werden Greise, erzählen es wieder ihren Enkeln, und so 
wird die einfache Erzählung allmählig zur Sage; die 
Hauptperson wird zum Helden eines ganzen Sagenkreises. 
Wie leicht wird aus der einfachen Försterstochter eine 
Fee der Quelle! — Wie viele Sagen mögen in solchen
Begebenheiten ihren Grund haben!

Weiter oben mündet die Osza in die Vicsa, hier 
befindet sich ein Forsthaus und der sogenannte Kaisersteig, 
ein Pürschweg, welcher gelegentlich der Anwesenheit 
Sr. Majestät hergestellt wurde, führt gegen den Stoj 
hinauf.

Wenn wir den Lauf der Vicsa weiter gegen Korden 
verfolgen, gelangen wir nach circa i y 2 stündigem Ritte 
zu einem Jägerhaus und einer aufgelassenen Pottaschen
hütte; in der Nähe derselben liegt die stark eisenhältige 
Sauerquelle Zänyka.

Ich fand darin: kohlensaures Natron, kohlensauren 
Kalk, kohlensaures Eisenoxydul (ziemlich viel), Chlornatrium, 
Chlorcalcium, schwefelsaure Salze und eine grosse Menge 
freier Kohlensäure.

Ein verfallener Holzschoppen dient den Leuten der 
Umgebung als Aufenthaltsort während ihrer Badesaison; 
ein Loch in der Erde stellt die Badewanne vor, in der 
das Wasser durch hineingeworfene erhitzte Steine erwärmt 
wird. So viel ich weiss, kommt Zänyka in keinem Ver
zeichniss der Kurorte vor; demnach ist auch die Zahl der 
Gäste schwer zu ermitteln. Das Wasser von Zänyka in 
mehr zugänglicher Lage wäre eine wahre Goldgrube, hier 
liegt aber der Schatz unbehoben, beinahe unbenützt.

Reiten wir deu Kaisersteig entlang, in Serpentinen 
langsam ansteigend, die Lehne des Blaiöek hinan, welcher 
sich zwischen den Thälern der Osza und Ossiö erhebt.

Der Saumpfad führt durch dichten Buchenwald, in 
dem man oft Fährten von Hochwild spüren und deren 
Wechsel beobachten kann.

Viele Baumriesen sind von unten angebraunt und 
liegen umgestürzt neben oder über dem Weg; sie mussten 
der Pottasche-Erzeugung zum Opfer fallen, zu welchem 
Behufe die noch stehenden Bäume angebrannt und deren 
Asche gesammelt wird. Für das prächtige Holz gibt es 
eben unter den jetzigen Verhältnissen wenig Absatz, da 
der Transport von hier viel zu theuer ist.
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Wir reiten an dem Platze vorbei, wo für Sr. Majestät 
der Jagdstand hergestellt, an der sogenannten Kaiserwiese, 
wo der Jagdsalon errichtet war, in dem das Diner einge
nommen wurde. Nach 2*/a ständigem Ritte von Vocsi 
aus gelangten wir zur Jagdhütte Szerniaku, welche aut 
einer kleinen Waldwiese gelegen ist.

Wir gemessen das schöne Panorama, das uns der 
Einblick in das Thal der Osza gewährt, nehmen ein 
zweites Frühstück ein und gestatten den Pferden ein wenig 
zu weiden. Der mittlerweile eingebrochene Regen Hess 
etwas nach und wir bestiegen wieder unsere Pferde, indem 
mein Freund H . . . C bemerkte, dass man im Walde 
ohnedies vor Regen geschützt sei. Ich kann dieser Ansicht 
durchaus nicht beipflichten, sondern machte vielmehr die 
Beobachtung, dass man im Walde während eines Regens 
ganz gemüthlich dreifach nass wird: einmal durch den 
wirklichen Regen, zweitens durch das in Folge der Wind- 
stösse von den Bäumen herabgeschüttelte Wasser, also 
durch sekundären Regen, drittens oder tertiär durch 
Anstreifen an die in den Weg hineinragenden Zweige.

Die Baumstämme werden immer schwächer, die 
Bäume stehen nicht mehr so dicht aneinander, wir treten 
auf eine Wiesenfläche hinaus, auf welcher vorherrschend 
der Sauerampfer (Rumex acetosa) wächst, weiter oben 
frisches, saftiges Alpengras. Heerden von Ochsen und 
Kühen weiden hier unter der Aufsicht von Hirten, welche 
den ganzen Sommer oben verbringen; eine nothdürftig aus 
Brettern hergestellte Hütte bildet ihr Obdach, Milch und 
Molke ihre Nahrung; dabei sind sie allen Unbilden der 
Witterung ausgesetzt, in unseren Augen keine beneidens
werte Existenz, und doch fühlen sich diese Leute hier oben 
ganz wohl, können die Zeit kaum erwarten, wo sie wieder 
zur Alpe gehen.

Wir waren noch lange nicht am höchsten Punkt der 
Alpe angelangt, als höchst verdächtige Nebel sich auf die 
Umgebung herabsenkten; es wurde empfindlich kalt, so 
dass wir uns mit allen vorräthigen Kleidungsstücken gegen 
die Kälte verwahrten; dazu blies noch ein eisiger Wind, 
der durch alle Poren drang.

Forstinspektor H . . . . war so menschenfreundlich, 
mir die trostreiche Mittheilung zu machen, dass seit dem 
7-ten Juli 1867, wo hier etliche Märamaroser Bauern 
erfroren sind, Niemand mehr im Sommer vor Kälte 
umkam; dadurch wieder frischen Muth schöpfend trabten 
wir fürbass weiter, bis wir um 11 Uhr die Kuppe erreich
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ten. Dieselbe bildet ein Plateau mit Sandsteingerölle und 
Sandsteinplatten bedeckt, ohne jede Vegetation.

Herr Oberjägermeister P .............. war so gefällig,
mir die umliegenden Bergspitzen zu erklären, die ich nicht 
sah; die Situation fing an, für mich höchst ungemüthlich 
zu werden; sollte ich den Stoj nur darum bestiegen haben, 
um mich hier oben, in einen dichten Nebel gehüllt, vom 
Winde tüchtig durchblasen zu lassen ? Der Wind spielte 
mit den Wolken, jagte die Nebelballen vor sich her, und 
ich muss ein ungeheuer — gescheidtes (?) — Gesicht 
gemacht haben, als ich so vergeblich nach einer Aussicht 
spähte.

Zu unserer grossen Freude entstanden jedoch bald 
„Fenster“ in den Wolken, diese theilten sich und wir 
konnten, wenn auch nur für kurze Zeit, die prachtvolle 
Aussicht gemessen, welche sich uns darbot. Gegen Norden 
erblicken wir zu unseren Füssen das Thal der Osza mit 
seinen vielen Querthälern, in deren Rissen und Spalten der 
Schnee fast nie schmilzt; an den Abhängen machen sich 
die weidenden Heerden als bewegliche, weisse Punkte 
bemerkbar, der Umgebung ein freundliches Gepräge ver
leihend; die Natur zeigt sich hier im düsteren, ernsten 
Gewände.

So weit das Auge reicht, Nichts als Bergkuppen, ein 
vom Sturm gepeitschtes Meer im erstarrten Zustande.

Gerade vor uns erstreckt sich der Rücken des Bräaha- 
Gebirgsstockes, gebildet aus den Kuppen des Tomnatik 
(1348 Meter), Plaj, Mirialnici und des Veliki-Verch, welch 
letzterer mit dem Stoj durch einen schmalen Rücken 
zusammenhängt, den wir später zum Übergang in das 
Thal von Hukliva benützen werden. Die Fortsetzung 
dieses Gebirgsstockes gegen die Märamaros kennzeichnen 
die Vasiöka-Polonina und die ^id-Magura (1518 Meter). 
Im Hintergründe bringt das Rostoka-Thal mit den Ort
schaften Philipez und Isky eine freundliche Abwechslung 
in das im Allgemeinen düster gefärbte Bild. Der die Grenze 
gegen Galizien bildende Rücken des Beskid mit der Alpe 
Huzla (1501 Meter) schliesst des Panorama gegen Nord
westen ab; die breite Kuppe der Polonina-Runa (1553 
Meter) ragt majestätisch aus dem Gewühl der Bergkuppen 
hervor; etwas nördlich von ihr als Zwillingsberg die Alpe 
Ostra (1425 M.) mit ihren schroff abfallenden Abhängen. 
Gegen Osten fällt der Stoj steil ab und sendet eine Menge 
Wasserrisse in das Bett des Ivolova-Baches, der sieh kurz 
darauf mit der Borsova vereinigt.
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Wir erblicken staunend und mächtig ergriffen ein 
unabsehbares Gebirgsland; so weit das Auge reicht, Nichts 
als Berge, und wieder Berge!

Anschliessend an die £id-Magura wird der fortlau
fende Rücken, dessen Lehnen mit ihrem dunkeln Wald 
und lichten Wiesenflächen, mit ihren tief eingeschnittenen 
Wasserrissen, ihren Schneestreifen uns entgegen sehen, 
durch die Kuppen des Omniska-Berges, Obaröin, Kruli- 
Zakutiö, Kruchli und Oblono-Lomovatta fixirt. Dieser 
Rücken bildet gleichsam die Barriere gegen die mächtigen 
Märamaroser Bergriesen, mit deren Aufzählung ich den 
freundlichen Leser nicht ermüden will; ich nenue nur den 
Kamjonka (1572 Meter), Negrovea (1704 Meter), Tiöove 
(1715 Meter). In blauer Ferne, gegen Südosten ragen der 
Popp-Ivan (1932 Meter), Cernahora (2013 Meter) und der 
König der Märamaroser Berge, der Veliki-Pietroza (2296 
Meter), weit über alle andern Kuppen hervor; ihre präch
tigen, scharf ausgeprägten Formen zeichnen sich wunder
voll am Horizonte ab.

War es Täuschung der Sinne oder Wirklichkeit? Ich 
glaubte sogar einen Theil des Theiss-Thales zwischen Visk 
und Sziget zu erkennen; doch will ich nicht behaupten, 
dass ich es wirklich sah, denn die Phantasie spielt dem 
in andächtiger Bewunderung versunkenen Wanderer 
manchen Possen.

Die Seitenthäler des Suchi-Zvurbaches schneiden tief 
in den südlichen Absturz des Stoj ein; man erblickt in 
schwindelnder Tiefe den Silberfaden des Baches, die 
bewaldeten Abhänge scheinen senkrecht der Thalsohle zu 
entsteigen. Wir können einen Theil der Vicsa übersehen, 
wie sie zwischen der Velika-Kiöera und dem Jallovaberge 
hervortritt; das Borlö- und Gyilgebirge mit dem Veliki- 
Kamen (959 M.) und der Bazora (1077 M.) schliessen die 
Gfebirgswelt gegen Süden ab.

Das Thal der Borsova mit den zahlreichen Ortschaften 
ist deutlich zu erkennen, die weite Ebene begrenzt den 
Horizont. Gegen Westen endlich steht im Vordergrund 
der Blaiöek, über dessen Rücken wir unseren Aufstieg 
bewirkt haben, wir erhalten einen Einblick in die Gebirgs- 
welt der Ungher und Zempliner Beskiden. Gegen Nord
osten der Schönbornberg, der Veliki-Pohar, der Rücken 
des Szinyäk-Gebirges im Westen bilden die höchsten Kuppen 
des Vordergrundes.

Das Auge schweift in weiter Ferne über die unab
sehbare Ebene, doch verschwinden hier alle Konturen.
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Schön, wunderbar schön und ergreifend ist der Aus
blick vom Stoj, die Mühe des Aufstieges wird vielfach 
gelohnt durch das prachtvolle Panorama, das sich dem 
Wanderer darbietet. Und als wollte Jupiter Pluvius gleich 
seinen Tribut dafür einheimsen, dass er uns eine kurze Zeit 
des Genusses gewährt hat, begannen die Wolken sich wieder 
zu senken, ja wir waren bald mitten in den Wolken, die 
uns mit ihrem Inhalt, bestehend aus Regen, Eis und 
Schnee, sehr freigebig überschütteten.

In kurzer Zeit waren mir gänzlich durchnässt, die 
Pferde glitschten bei jedem Schritt aus, so dass wir 
absteigen mussten; zu allen diesen Annehmlichkeiten 
kam noch die, dass wir keine 5 Schritte weit sehen konnten 
und uns gewiss verirrt hätten, wenn wir nicht an Herrn
Oberjägermeister P .............. einen so kundigen Führer
gehabt hätten.

Am steilen Absturz der Nigrova-Jama vorbei stiegen 
wir an der Lehne langsam abwärts, hielten uns an den 
gegen den Veliki-Yerch führenden Rücken und bewerkstellig
ten zwischen diesem und dem Mirialnici den Abstieg in 
das Thal von Hukliva.

Es war bereits 4 Uhr Nachmittags geworden und 
der Regen hatte aufgehört, so dass wir nur mit dem 
durchnässten Waldboden zu kämpfen hatten, auf dem wir 
und die Pferde nach Herzenslust herabrutschten. Prächtige 
Tannen und Fichten gedeihen hier; von den offenen Stel
len im Walde hat man die Aussicht auf den nahen Rücken 
des Beskid, dessen untere Lehnen devastirt sind und von 
den Bewohnern mühsam bearbeitet werden.

Unser Auge, durch den immerwährenden Anblick 
der düsteren Waldlandschaften beinahe ermüdet, ruht mit 
Wohlgefallen auf den zerstreut liegenden Häusern der 
Orte Rostoka, Veretecov und Hukliva, welche mit Garten-, 
Feld- und Wiesenflächen umgeben sind.

Beinahe eine Stunde währte es, bis wir den Ort 
Hukliva durchwanderten; wir kamen gegen 5 Uhr Nach
mittags durchnässt und hungrig im gastlichen Forsthause 
an, wo wir uns nach genossener Mahlzeit zur wohlver
dienten Ruhe begaben.

Am 3-ten von Hukliva früh Morgens aufbrechend, 
besteigen wir in der Nähe der abgebrannten Sägemühle 
unsern Wagen und gelangen, den Ort Talamäs passirend 
in das obere Vicsa-Thal. Die griechische Kirche von Ta- 
lamäs ist ein Holzbau bis herab mit Schindeln bedeckt, 
der ganz an die chinesischen Pagoden erinnert. Auf einem
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mit einer öallerie versehenen Unterbau stehen 3 Thürine, 
wovon der mittlere durch Vermittlung von 4, die beiden 
äusseren von 3 immer kleiner werdenden, dachartigen 
Vorsprüngen in die bei den griechischen Kirchen üblichen 
bimförmigen Spitzen übergehen.

Das Ganze macht einen originellen, um nicht zu 
sagen, frappanten Eindruck und erinnerte mich lebhaft an den 
chinesischen Thurm im englischen Garten zu München.

Die am rechten Ufer schroff in die Vicsa abfallenden 
Felsenwände zeigen Amphisylen-Schiefer mit eigentümlich 
wellenförmiger Schichtung der einzelnen Platten. Wir sind 
nun in die Region dieses Schiefers gelangt, und werden 
diese erst im oberen Latorcza-Thal verlassan. Während 
der Fahrt geniessen wir den Anblick der Berge Stoj, 
Schönborn, Tomnatik, Plaj und Veliki-Verch, welche sieh 
zu einem malerisch schönen Bilde gruppiren.

Bei der Einfahrt in Voloczö (Volovec) fallen die 
herrschaftlichen Wirtschaftsgebäude sofort in die Augen; 
indem ich den Voloczö-Kiöeraberg betrachte, kommt mir 
eine Jagdgeschichte in den Sinn, die sich dort zugetragen 
hat und die ich hier erzählen will.

Oberförster H . . . ch hatte auf der Kiöera in der 
Nähe einer Weide seinen Standplatz, als ein grosser Bär 
ihm entgegen kam. Auf 40 Schritte Entfernung legte er 
an und verwundete den Bären tödtlich; dieser in höchster 
Wuth stellt sich auf die Hinterpfoten und geht gegen den 
Oberförster los, welcher noch Zeit hat, zweimal zu schies
sen. Auf 10 Schritte Eotfernung will er nochmals schiessen, 
das Gewehr versagt und es entsteht nun ein merkwürdiges 
Wettrennen zwischen Jäger und Bär um die Weide herum; 
der Gejagte war aber diesmal nicht der letztere. Genug 
an dem, — ist einmal der Oberförster zu schnell gelaufen 
oder der Bär zu langsam, plötzlich steht der Bär Aug in 
Aug vor dem Jäger, bereit, ihm einen Schlag mit der 
erhobenen Tatze zu versetzen. In seiner Noth packte 
Oberförster das Gewehr und stiess die Läufe desselben 
dem Bären tief in dem Rachen hinein; bald darauf fiel 
der Bär mit einem schrecklichen Gebrumme zusammen 
und hatte ausgelebt. Später erst bemerkte Herr H . . . ch, 
dass ihm der Bär den starken Lauf seiner Kugelbüchse 
ganz zerbissen und abgebrochen hatte, ein Zeichen, welche 
ungeheuere Kraft in dem Gebisse eines solchen Thieres 
liegt. Diese Jagdgeschichte unterscheidet sich, wie ich 
glaube hier anführen zu müssen, von andern ihrer Gattung

13
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dadurch, dass sie in deutscher Sprache und nicht in Jäger
latein geschrieben ist.

Von Voloczó führt der Weg nach Felső-Vereczke 
(Ober-Vereczke) über einen Hügel, von dem aus man 
einen schönen Einblick in das Vicsa-Thal bis Jablonova 
(Almanczó) geniesst; Voloczó sieht von hier oben mit seinen 
im Thalkessel auf Wiesengrund zerstreut liegenden Häu
sern ganz freundlich aus. Die Häuser sind in der ganzen 
Gegend aus Holz, als Blockhäuser erbaut, ein Rauchfang 
wird als ganz entbehrlich angesehen und dem Rauche 
freigestellt, sich einen Ausweg nach Belieben zu suchen 
oder im Hause zu bleiben.

Die Einwohner nördlich von Munkács sind alle 
Ruthenen oder Russniaken mit Ausnahme von wenigen 
deutschen Kolonisten.

Der Menschenschlag ist zwar kräftig und gesund, 
kann aber nicht schön genannt werden, besonders die 
Weiber haben sehr breite Schädelbildung mit hervorste
henden Backenknochen. Von einer eigenthümlichen Tracht 
kann man nicht reden, da die Leute sich nur der noth- 
wendigsten Kleidungstücke bedienen, auch zu arm sind, 
um hierauf etwas verwenden zu können.

Der Boden bringt ausser Hafer, Gerste, Buchweizen, 
Kartoffeln wenig hervor und dieses wenige muss ihm müh
sam abgerungen werden. Meistens ernähren sich die 
Bewohner von der Viehzucht und Waldarbeit; im Sommer 
ziehen viele in das Tiefland, um bei der Ernte ihren 
Broderwerb zu finden.

Am Rücken des besagten Hügels angelangt, sieht 
man aus dem langgestreckten Bergzug die Kegelgestalt 
des Alpa Hu2la hervorragen, gegen Westen dominirt die 
Polonina-Runa; auch übersieht man das Thal bis Felsö- 
Vereczke. Der Weg dahin führt immer im Bette des Baches, 
lässt also zwar an Schotter gar Nichts, dafür aber an 
ruhigem Fahren sehr viel zu wünschen übrig. Gerade vor uns 
ragt des Visoki-Menöil (1203 M.) über die nebenliegenden 
Bergkuppen heraus; an dessen Fusse liegt unter einer 
Felswand der Egländer Walker, Major der engl. Armee, 
begraben.

Er war einstens auf Besuch bei einem Freunde in 
Munkács und kam auch in diese Gegend, die ihm so 
wohl gefiel, dass er den Wunsch äusserte, hier begraben 
zu werden; nach echt englischer Weise sorgte er auch 
für die Durchführung des Wunsches, und wurde nach 
seinem in Munkács erfolgten Tode auch dort begraben.
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Das Thal von Felsö-Vereczke ist breit, die Abhänge sind 
devastirt; es macht sich aber erfreulicherweise eine gute 
Flachskultur bemerkbar. Die Latorcza übersetzend, an 
deren Ufern wieder Menilit-Schiefer in stark geneigten 
Schichten zu Tage tritt, gelangen wir auf die nach Gali
zien führende Hauptstrasse und fahren im Latorcza-Thal 
nach Alsö-Vereczke (Unter-Vereczke), einem Marktflecken 
und Hauptort der sogenanten Verchovina.

Die alte griechische Kirche gleicht jener von Talamäs 
auf ein Haar; in nächster Nähe derselben ist jedoch eine 
neue gemauerte Kirche im Bau begriffen. Der Ort war 
sehr belebt, da gerade Markttag war; es machte sich ein 
grosser Import an galizischen Kaftans und Haarlocken 
bemei'kbar. Bei jedem Laden sieht man rothe und grüne 
Wollfäden ausgestellt, welche von den Schönen der Um
gebung zum Einflechten in die Zöpfe benützt werden.

In Yereczke befindet sich ein grosser Meierhof der 
gräfl. Schönborn’schen Herrschaft, wo wir gastlich aufge- 
genommen wurden und Nachmittags unsere Weiterreise 
durch das Latorcza-Thal antraten.

Dieses ist ein enges Waldthal; theilweise wird der 
Fluss durch Felsenstürze ganz eingeengt, grosse Felsblöcke 
ragen noch aus dem Wasser hervor, bilden Wirbel und 
kleine Wasserfälle; wir finden hier überall Karpathen- 
Sandstein. Plötzlich erweitert sich das Latorcza-Thal be
deutend, der Fluss macht eine Biegung gegen Südosten 
und nimmt den £denova-Bach auf. Wir erhalten einen 
schönen Einblick in das £denova-Thal, das durch die 
Alpe Ostra scheinbar abgeschlossen ist.

In der Nähe des Forsthauses von £denova befindet 
sich eine ausnehmend schöne und starke Tanne, die „Kö
nigin der Tannen“ genanut. Der Durchmesser des Stammes 
beträgt 23 M., die Höhe 66 M. Wenn man das £denova- 
Thal weiter gegen Norden verfolgt, gelangt man nach 
circa 3 Stunden nach dem Grenzdorf Buköcz, wo sich eine 
schwefelwasserstoff-hältige Quelle vorfindet, welche jedoch 
nur von der Umgebung zu Bädern benützt wird.

Etwas weiter unten im Latorcza-Thal im Orte Pod- 
polöcz befindet sich im Besitz einer russniakischen Fa
milie der Tisch, auf welchem Franz Rdköczy während 
seiner Flucht die letzte Nacht in Ungarn geschlafen h a t; 
dieser Tisch wird in der Familie als Reliquie verehrt und 
ist ihr um keinen Preis feil.

Die Strasse verlässt bei der Einmündung des £de-
13*
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nova-Baches die in Latorcza das Thal der letzteren und 
führt durch ein enges Seitenhai weiter in südlicher Richtung.

In einem Thalkessel liegt Felsö-Kis-Hrabonicza mit 
einer Glashütte, welche grösstentheils den Bedarf an Fla
schen für die aus der Gegend versendeten Sauerwässer 
liefert. Die Strasse übersteigt in vielfachen Serpentinen 
den Rücken des Roszgyil und betritt auf der andern Seite 
das Thal des Mala-Pinja-Baches, das sie nun bis zu seiner 
Einmündung in die Latorcza nicht mehr verlässt.

Ueber Uklina gelangen wir nach 2lL ständiger 
Fahrt, von Vereczke an gerechnet, nach Polena, wo wir 
ueuerdings unser Nachtquartier aufschlagen, um den näch
sten Tag die Mineralquellen der Umgebung zu besichtigen. 
Wir wenden uns zu diesem Behufe früh Morgens hoch zu 
Ross, eigentlich nicht sehr hoch, da die Bergpferde gedrun
gen, aber kräftig gebaut sind, was sie zu besonderer Aus
dauer befähigt, in das bei Polena einmündende Thal der 
Velika-Pinja und schlagen bald darauf einen gegen Nor
den führenden Weg ein. Nach Verlauf einer halben Stunde 
sind wir an einer Lichtung angekommen, und finden hier 
zwei hölzerne Gebäude, wovon das eine die Quellen um- 
schliesst, das andere dem mit der Füllung betrauten Mann 
zur Unterkunft dient; wir sind hier bei der Mineralquelle 
von Polena angelangt.

Man muss hier darauf verzichten, den Namen des 
Thaies zu erfahren, in dem sich eine solche Quelle befin
det; immer bekommt man zur Antvort, das Thal heisse 
„Kvassovei,“ was beiläufig soviel wie Sauerwasser-Thal 
heissen mag. Zwei eingelassene hohle Baumstämme um- 
schliessen die Säuerlinge; das starke, rasche Aufsteigen 
der Kohlensäure gibt der Oberfläche das Ansehen von 
kochendem Wasser; reichlicher rostfarbiger Niederschlag 
zeigt das Vorhandensein von Eisenoxydul. Die Quellen 
sind circa 4 M. tief, die Temperatur des Wassers fand ich 
10° Celsius; der Geschmack ist erfrischend, prickelnd, 
leicht salzig. Der Boden herum ist sumpfiges Wiesenterraiü; 
die Quelle entspringt dem hier in einem Streifen längst 
der Velika-Pinja vorkommenden Menilit-Schiefer.

Um nicht die Analyse jedes Mineralwassers separat 
niederschreiben zu müssen, werde ich dieselben am Schlüsse 
der Besprechung tabellarisch zusammengestellt dem verehr
ten Leser vorführen.

Wir wenden uns gegen Nordwesten, indem wir uns den 
Weg durch dichtes Gehölz bahnen,überschreiten den nächsten 
Rücken und kommen nach Verlauf einer halben Stunde
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zu mehreren verfallenen Hütten im Walde, wovon die eine 
auch einen Säuerling umschliesst.

Der Gieschmack ist ähnlich, wie bei der Polenaer 
Quelle, doch herrscht der Salzgeschmack mehr vor.

Diese Quelle wird nicht benützt, weil die andern um
liegenden Quellen den Bedarf vollständig decken und die 
Abfuhr von hier sehr schwierig ist.

Die eingeschlagene Richtung weiter verfolgend, errei
chen wir nach viertelstündigem Ritte die Paulovaer Quelle 
in einer Holzhütte befindlich; circa 30 Meter davon ent
fernt befindet sich in einem offenen Schoppen, von einem 
hohlen Baumstamm eingefasst eine 2-te Quelle.

Das Aufsteigen der Blasen findet wie bei der Polenaer 
Quelle statt, auch hier ist der Niederschlag von Eisen
oxydul vorhanden. Der Geschmack des Wassers ist er
frischend, prickelnd und etwas salzig.

Die Quelle kommt am Bergabhaug auf sumpfigen 
Wiesengrund zum Vorschein; die Umgebung zeigt eben
falls Menilit-Schiefer. Sobald wir den Rücken des Hügels 
erstiegen haben, gemessen wir eine liebliche Aussicht in 
das Pinja-Thal und vor uns zieht sich der Rücken des 
Szinyák-Gebirges hin.

Wir reiten in das Thal hinab durch die Orte Paulova 
und Ploszkó hindurch, welche sich weder durch die Bau
art, noch durch die Bevölkerung von den übrigen Gebirgs- 
dörfern unterscheiden.

Hinter Ploszkó verlassen wir das Hauptthal, reiten 
in ein rechter Hand abzweigendes, sumpfiges Seitenthal, 
das natürlich wieder Kvassovei-Thal heisst, und sind 
nach zweistündigem Ritte von der Paulovaer Quelle bei 
der Quelle von Ploszkó angelangt.

Diese ist im sumpfigen Waldthal beinahe in dér 
Sohle desselben nächst dem Bachufer gelegen. Die Quelle 
ist nur durch Steine eingefasst und wird das Wasser von hier 
nicht versendet. Der Geschmack ist weniger salzig als der 
des Paulovaer Wassers, aber auch höchst erfrischend und 
angenehm. Die Temperatur beträgt 10‘5 C. Bis vor 
ohngefähr 10 Jahren wurde das Ploszkóer Wasser auch 
zum Badeu benützt und es bestand hier ein Gebäude mit 
Wohn- und Badezimmern.

Der Waldhüter zeigte mir in der Nähe eine zweite 
Quelle, welche aus einem kleinen Bächlein hervorquillt; 
natürlich ist dieses Wasser stark mit süssem Wasser ver
mischt, aber doch noch immer sauer schmeckend. Beim 
Rückweg wurde mir in der Nähe der Mühle eine dritte
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Quelle gezeigt, welche sich durch den Geschmack von der 
eigentlichen Ploszköer Quelle nicht unterscheiden lässt.

Den Weg über Kis-Bisztra nehmend ritten wir in 
das Thal von Olenyova oder Olenya hinab uud gelangten 
nach einstündigem Ritte zu der am Eingänge des Ortes 
Olenya, am Bergabhang gelegenen Quelle. Die Oberfläche 
des Quellwassers liegt ohngefähr 4 M. tiefer als der Boden 
der Hütte, die darüber aufgeschlagen ist. Wenn man der 
Füllungs-Manipulation durch längere Zeit zusieht, glaubt 
man sich um einige Jahrhunderte in der Zeitrechnung 
zurückversetzt.

Der langgelockte Sohn Abrahams zieht das Wasser 
vermittelst eines an einer langen Stange befestigten Kru
ges herauf, diesen langsam herablassend und gefüllt wie
der hinaufziehend, zu welchem Zwecke in der Decke der 
Hütte ein besonderes Loch angebracht ist, durch welches 
die Stange hindurchgeht; dann nimmt der blonde Jüngling 
einen Trichter aus Blech, in dem sich ein Fetzen einer 
groben Sackleinwand befindet, und setzt diesen von einer 
Flasche auf die andere, eine Manipulation, wie sie allenfalls 
die Egypter angewendet haben mochten, falls damals 
auch Sauerwasser getrunken wurde.

Auf meine Frage über den Zweck der Sackleinwand 
bekam ich die wunderbare Aufklärung, dass selbe das 
Einfliessen von unreinen Bestandtheilen in die Flasche 
verhindern soll; was aber unreiner ist, das Quellenwasser 
oder die Sackleinwand, dürfte unschwer zu ermitteln sein, 
und scheint der betreffende Ganymed mit seiner Ansicht 
ziemlich allein zu stehen.

Wenn ich bei der Olenyaer Quelle diese Manipula
tion speziell besprochen habe, so will damit nicht gesagt 
sein, dass sie sich bei den andern Quellen auf „höherer 
Stufe der Vollendung“ befinde ; es kommt so ziemlich auf 
Eins heraus, nur fällt bei den andern Quellen die verdäch
tige Stange hinweg, da das Wasser bis an die Oberfläche 
hinaufsteigt.

Der Rückweg führt uns längst des Baches, an des
sen Ufer der Menilit-Schiefer in dünnen Platten zu Tage 
tr i t t ; dasselbe ist der Fall im Pinja-Thale, durch das wir 
nun nach Polena zurückreiten, wo wir nach zwei und 
einhalbstündigem Ritte von Olenya ankommen.

Nach eingenommenem Mittagsmahle bei der freund
lichen Familie des Postmeisters setzen wir unsere Reise 
im Wagen weiter fort. Nicht weit hinter Polena, in der 
Nähe der gedeckten Brücke über die Mala-Pinja befindet
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sich inmitten einer sumpfigen Wiese ein Platz von ohnge- 
fähr 300 Q M. Flächeninhalt ohne jeden Graswuchs; 
jeden Augenblick lässt sich an einer andern Stelle ein 
schwaches Sprudeln hören; wenn man genauer nachsieht, 
so klärt sich die Erscheinung damit auf, das Kohlensäure 
und Wasser in kleinen Mengen aus dem Boden heraus
quillt. Hin und wieder bilden sich kleine Tümpel, welche 
mit einer bituminiösen, opalisirenden Schichte überzo
gen sind.

Einige 100 M. abwärts, an der rechten Seite der 
Strasse befindet sich eine hölzerne Badehütte, neben wel
cher ein dem Pfarrer von Holubina gehöriger Säuerling 
hervorquillt. Gegen Holubina zu, dem nächsten Orte an 
der Strasse, kommen wir noch an zwei Säuerlingen vorbei, 
welche wie der letztgenannte am Waldessaum liegen; die 
letzte heisst Plosznina-Quelle.

Ein für Fussgänger hergestellter Weg führt der dem 
Pfarrer von Holubina gehörigen Quelle gegenüber an das 
linke Ufer der Mala-Pinja, und die hier knapp am Ufer 
in einer Holzhütte befindliche Quelle ist die in neuester 
Zeit aufgefundene Elisabeth-Quelle von Luhi, Besitz des 
Grafen Schönborn.

Es ist auffallend, wie nahe diese Quelle am Ufer zum 
Vorschein kommt, ich glaube auch, dass es möglich sein 
würde, sie weiter oben zu fassen und so besser gegen das 
eindringende Inundations-Wasser zu schützen. Der hier 
vorkommende Amphysilen-Schiefer ist eine Fortsetzung der 
im Thale der Velika-Pinja streichenden Schichten. Gehen 
wir dem linken Ufer des Baches entlang, so kommen wir 
nach kaum 5 Minuten in eine im Entstehen begriffene 
Parkanlage, in deren Mitte sich drei Wohngebäude recht 
nett ausnehmen.

Bevor wir diese erreichen, kommen wir an dem 
Häuschen vorbei, das die Margarethen-Quelle von Luhi in 
sich schliesst, welche auch erst in neuerer Zeit bekannt 
wurde; diese Quelle befindet sich im Besitz des Herrn 
Berthalan.

In beiden Quellen, sowohl der Elisabeth-, als auch 
der Margarethen-Quelle ist das Aufsteigen der Kohlen
säure bedeutend geringer, als in den früher genannten 
Mineralquellen ; salziger Geschmak ist bei keiner zu 
verspüren.

Durch Holubina hindurch fahrend, biegen wir in 
den links abzweigenden Seitenweg ein und kommen zu 
der knapp am TJfer der Latorcza befindlichen Sauerquelle
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von Szolyva, welche auch unter einer Holzhätte ver
wahrt ist.

Die Quelle ist mit einer grossen Bottich überdeckt, in 
der sich so viel freie Kohlensäure ansammelt, dass man 
den Kopf wieder so schnell als möglich herauszieht, um 
nur nicht zu ersticken.

Das Füllen wird hier schon etwas praktischer betrie
ben und wird auch von diesem Wasser am meisten verführt, 
da die Kommunikation die bequemste ist.

Während unser Wagen weiter unten die Latorcza 
durchfurthet, gehen wir auf einem Steg von sehr zweifel
hafter Sicherheit gleich bei der Quelle über den Fluss 
und gelangen so in das am andern Ufer befindliche 
Szolyva, wo uns beim Oberförster gastliche Unterkunft zu 
Theil wird und wir die nach den Anstrengungen des 
Tages so nöthige Nachtruhe gemessen können.

Ich will jetzt das bisher Versäumte nachholen und 
dem freundlichen Leser die Analysen der wichtigsten, 
bisher besprochenen Mineralquellen mittheilen.

Leider sind die Angaben sehr verschiedener Natur, 
was darin seinen Grund hat, dass die Analysen aus 
verschiedenen Zeiten herstammen.

Die Analysen der Quellen von Hársfáivá, Szolyva, 
Polena, Paulova, Ploszkó rühren vom Apotheker Herrn 
Molnár, jene von Olenya und der Elisabeth-Quelle von Prof. 
Kletzinszky, jene der Margarethen-Quelle endlich von 
Herrn Dr. L. Illosvay in Budapest her.

Ich habe versucht, alle Analysen behufs einer möglichen 
Vergleichung in eine Tabelle zusammenzustellen, für deren 
absoluten Werth ich jedoch nicht überall bürgen kann, 
wo nöthig, sind sie umgerechnet; der relative Werth 
steht ausser Frage.

MAGYAR
l U M M A N V O !  A K ADÉM A

K Ö N Y V Ü K /



In 1000 Heilen befinden sich fixe Bestand- 
theile oder per 1000 Gramm sind vorhanden 

Gramme
Hársfáivá Szolyva Margarethen

Luhi-Quelle
Elisabeth-

Luhi-Quelle Polena Paulova Ploszkó Olenya

Kohlensaures Nátron NaO, C02 1-4901 50949 2-5333 1026 5-4642 5-3848 3-4348 5-6883
Kohlausaurer Kalk CaO, C02 0-1807 0.2617 0-4752 0-444 0-2145 0-2251 0-2458 0-4410
Kohlensäure Magnesia MgO, c o 2 0-0197 0-0366 0-0491 0-057 0-0354 0-0304 0-0597 0-0603
Kohlensaures Eisenoxydul FeO, C02 0-0154 0-0003 0-0228 0032 0-0002 0-0257 00207 0-0372

„ Lithion LiO, C02 — 0-0111 0-0197 — 00128 0-0121 0-0105 0-0069
„ Strontium SrO, C02 0-0064 0.0078 — — 0-0159 0-0138 0-0057 —

Chlornatrium NaCl 0-0477 0-2353 0-0648 0-878 0-9273 0-7952 0-6258 0-9694
Jodnatrium NaJ — — — — 0-0014 0-0130 — —
Borsaures Natron NaO, BOs 0.1394 0-1982 0-1327 — 0-0692 Spuren 0-2780 0-0102
Schwefelsaures Kali KO, SOs 0 0041 — 0-0145 0-039 — — 0-0076 —

„ Natron NaO, SOg 0-0038 — — — 0-0068 — — —
Schwefeligsaures Natron NaO, S02 0-0032 — — — — — 0-0014 —
Basisch-phosph. Thone. 2A120 3P 0s 0-0005 0-0056 — 0-005 0 0027 0-0015 00002 0-0001
Kieselerde Si03 0-0095 0-0198 0-0373 0012 0-0431 0-0411 0-0244 0-0482
Chlor-Kalium KCl — — 0-0749 — — — — —
Chlorsaures Kali K0,C10S — — — — — 0-0070 — 00291
Verschied. Verbind, aus Strontium — — — 0-002 — — — —
Organische Stoffe. . . . . . . — — — 0020 — — — —
Mangan-oxyd Mn2Os — — — — — — — 0-0012
Summe der festen Bestandtheile : 1-9205 5-8713 3-4243 2-505 6-7934 6-5497 4-7145 7.2919
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In vorstehender Tabelle habe ich die Mineralquellen 
der Reihe nach vorgeführt, wie sie von Osten gegen 
Westen liegen, so dass also die Quelle von Hársfáivá die 
am weitesten östlich, jene von Olenya die am weitesten 
westlich liegende Quelle ist.

Leider fehlen bei 3 Quellen die Angaben über die 
Quantität der freien Kohlensäure (bei Polena, Paulova und 
Olenya), und scheinen bei diesen die Analysen nicht voll
ständig durchgeführt, respektive an der Quelle gar keine 
Arbeiten gemacht worden zu sein; ich muss demnach die 
freie Kohlensäure aus der Vergleichung auslassen.

Bezüglich der Summe der fixen Bestandtheile steht 
die Olenyaer Quelle oben an; die Reihenfolge in dieser 
Beziehung ist folgende:

Olenya 7-2919
Polena 6-7934
Paulova 6-5497
Szolyva 5*8713
Ploszkó 4-7145
Margarethen-Quelle 3-4243
Elisabeth- „ 2-5050
Hársfáivá 1-9205

Die geringste Menge kommt also im Hársfalvaer 
Wasser vor und hat das Olenyaer Wasser 3-7-mal so viel 
feste Bestandthede, als das von Hársfáivá.

Von den einzelnen Bestandtheilen kommt überall 
das kohlensaure Natron in der grössten Menge vor:

Die Reihenfolge ist hier folgende:

Olenya 5-6883 =  78%
Polena 5-4642 =  80%
Paulova 5-3848 =  82%
Szolyva 5-0949 =  87%
Ploczkó 3-4348 =  73%
Margareth.-Quelle 2-5333 =  74% 
Hársfáivá 1-4901 =  78%
Elisabeth-Quelle 1-0260 — 41% de
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Bei Szolyva ist also die Menge des kohlensauren 
Natrons 87% von der Menge der festen Bestandtheile, 
bei der Elisabeth-Quelle hingegen nur 41%; die übrigen 
Quellen zeigen in dieser Beziehung ziemliche Ueberein- 
stimmung. Kohlensaurer Kalk ist am meisten bei der 
Margarethen-Quelle, am wenigsten bei Hársfáivá vorhanden;
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kohlensaure Magnesia am meisten bei Olenya, am wenigsten 
bei Hársfáivá.

In Bezug auf das kohlensaure Eisenoxydul herrscht 
folgende Reihenfolge:

Olenya 00372 =  0-51 % '
Elisab.-Quelle 00320 =  1-27 ° / 0

Paulova 0-0257 — 0-39 %
Margar.-Quelle 0-0228 == 0-66 %
Ploszkó 0 0207 = 3  0-44 %
Hársfáivá 0-0154 =  0 80 %
Szolyva 00003 =  0005%
Polena 00002 =  0 003%

Olenya 09694 =  13-2%
Polena 0-9273 =  136%
Elisabeth-Quelle 0-8780 =  35-0%
Paulova 0-7952 =  12-1%
Ploszkó 0-6258 =  13-2%
Szolyva 0-2353 =  40%
Margar.-Quelle 0-0648 =  1.9%
Hársfáivá 00477 =  2-4%

Die grösste absolute Menge enthält Olenya, die 
geringste Hársfáivá; was jedoch den Perzentsatz anbelangt, 
steht die Elisabeth-Quelle 35% weit oben an, während 
die in nächster Rahe befindliche Margarethen-Quelle den 
letzten Platz einnimmt.Wir bemerken auch, dass Chlornatrium 
bei den meisten Quellen nach kohlensaurem Natron in den 
grössten Mengen vorkommt. Jodnatrium kommt nur in 
unbedeutenden Mengen bei Polena, etwas mehr bei Paulova
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Absoluten Gehalt hat Olenya am meisten, Polena 
am wenigsten; wenn wir jedoch den Perzentsatz gegen
über der Menge der festen Bestandtheile überhaupt 
betrachten, so hat die Elisabeth-Quelle weitaus am meisten, 
Polena am wenigsten.

Es ist auffallend, dass gerade jene beiden Quellen, 
nämlich die Elisabeth-Quelle und Hársfáivá, welche am 
wenigsten feste Bestandtheile ausweisen, den grössten 
Perzentsatz an kohlensaurem Eisenoxydul besitzen. Kohlen
saures Lithion wird bei der Quelle von Hársfáivá und bei 
der Elisabeth-Quelle nicht nachgewiesen, am meisten bei 
der Margarethen-Quelle. Kohlensaures Strontium fehlt bei 
beiden Quellen von Luhi und bei Olenya. Die Mengen von 
Clornatrium variren bei den einzelnen Quellen bedeutend 
und stellt sich folgende Reihe heraus:



204 SKIZZEN AUS DEN M. BESKIDEN.

vor. Chlorsaures Natron kommt ausser der Elisabeth- 
Quelle in allen Quellen vor, am meisten bei Ploszkö, und 
ist die Reihenfolge folgende:

Ploszkó 0-2780 =  5-9%
Szolyva 0-1982 =  3-3°/
Hársfáivá 0-1394 =  7-2%
Margar.-Quelle 0-1327 =  3-8%
Polena 0-0692 =  l'0°/0
Olenya 0-0102 =  0-1 °/0
Paulova Spuren
Elisabeth-Quelle 0

Der grösste Perzentsatz kommt bei Hársfáivá vor.
Wir sehen auch, dass mit Ausnahme von Olenya 

bei allen Quellen, welche chlorsaures Natron enthalten, 
dieses in grösserer Menge als das kohlensaure Eisenoxydul 
vorkommt, also jedenfalls bei Besprechung der Qualität 
des Wassers in Betracht gezogen werden muss.

Eine mir vorliegende Brochüre über die Margarethen- 
Quelle rühmt besonders den darin vorkommenden Gehalt 
an Lithion und borsaurem Natron, welch ersteres infolge 
dieser Brochüre bisher fast gar nicht, letzteres aber noch 
nicht in Mineralwässern vorgefunden wurde.

Ein Blick auf die Analysen zeigt, dass beide Salze 
in den umliegenden Quellen Vorkommen, ja das borsaure 
Natron in Hársfáivá und Ploszkó in bedeutend grösseren 
Mengen, als in der Margarethen-Quelle. Die übrigen 
Bestandtheile sind von ganz untergeordneter Bedeutung, 
entziehen sich demnach der Besprechung an diesem Orte.

Alle genannten Quellen sind nach vorliegenden 
Analysen als „alkalisch muriatische Säuerlingenu zu klassi- 
fiziren. •

Ausser der Quelle von Hársfáivá wird keine zum 
Baden benützt.

Von den andern 7 Quellen wird nur der geringste 
Theil zu Kurzwecken getrunken; nur die Quellen von 
Luhi werden neuerer Zeit, da sie die geringste Menge 
freier Kohlensäure enthalten, bei Katarrhen der Lungen 
und Verdauungs-Organe empfohlen. Die bei Weitem grösste 
Menge wird jedoch als erfrischend wirkende Mischung 
zum Wein getrunken.

In dieser Beziehung muss dem Szolyvaer Wasser 
(das Hársfalvaer Wasser wird nicht versendet) die erste 
Stelle eingeräumt werden, weil es bei grösstem Gehalt an 
freier Kohlensäure sehr wenig Gehalt an Kochsalz und
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kohlensaurem Eisenoxydul enthält, somit der Geschmack 
am angenehmsten ist.

Das Urtheil darüber, welchem Wasser in hygienischer 
Hinsicht der Vorzug gebührt, ob vielleicht eines oder das 
andere zu speziellen, und zu welchen Heilzwecken beson
ders vortheilhaft angewendet werden kann, kommt mir 
nicht zu, darüber mögen die Fachleute entscheiden. Ich 
kann mich höchstens als Fachmann in Bezug der Trink
kuren (mit Wein vermischt) erklären und auch selbst in 
dieser Beziehung will ich den vielen Autoritäten dieses 
Faches durchaus nicht vorgreifen — umso weniger, da 
der Geschmack der Mischung nicht nur vom Sauerwasser, 
sondern auch, und nicht zum geringsten Theile vom Ge
schmack des Rebensaftes abhängt. Ein süsser Wein z. B. 
ist mit einem solchen Sauerwasser beinahe nicht zum 
trinken, während ein saurer Wein dadurch einen ungemein 
erfrischenden Geschmack erhällt, so zu sagen erst trink
bar wird.

Den 5-ten Tag früh machten wir einen Ausflug 
in das bei Szolyva abzweigende Duiina-Thal, welches die 
Hauptrichtung von Osten gegen Westen einhält; hier schloss 
sich uns auch der Herr Direktor G . . . der Herrschaft 
Munkács an, wodurch mir willkommene Gelegenheit gege
ben wurde, diesen tüchtigen Fachmann näher kennen zu 
lernen.

Der allgemeine Charakter des Thaies ist der eines 
breiten, von devastirten Abhängen begrenzten Wiesenthaies. 
Anfangs im Diluvium liegend, kommen später an den 
Abhängen die Schichten des petroleumführenden Menilit- 
Schiefers hie und da zu Tage. Derselbe ist von grau
schwarzer Farbe und ungemein spaltbar; direkte Zeichen 
des Vorkommens von Petroleum oder Erdharz habe ich 
nicht beobachtet, doch dürfte in den muldenförmigen Ab
hängen zwischen Duiina und Roszos solches zu finden sein. 
Am Anfang des Thaies in der Nähe von Bisztra befindet 
sich eine Klippe Aptychenkalk; in der Nähe kommt auch 
eine Mineralquelle, ein Säerling zu Tage.

Das Thal erinnert mich in vielen Beziehungen leb
haft an das bei М.-Sziget einmündende Iza-Thal bietet 
aber in landschaftlicher Beziehung nichts Besonderes 
dar. In der Nähe von Roszos befindet sich schon die 
Grenze des Komitates Máramaros.

Nach Szolyra zurückgekehrt, stärkten wir unseren 
nimmersatten Magen an dem uns von der liebenswürdigen 
Frau Oberförsterin reichlich Vorgesetzten Mahle nud fuh



206 SKIZZEN AUS DEN M. BESKIDEN.

ren Nachmittags nach Paszika ab, wo schon die Reitpferde 
bereit standen, uns über den Bergrücken nach Szinyák 
zu tragen.

Diese Gegend wurde im November 1879 durch einen 
Besuch Sr. kaiserlichen und königlichen Hoheit, unseres 
jugendlichen Kronprinzen Rudolf, beehrt, welcher einer 
Einladung des Herrn Grafen Schönborn folgend in Beglei
tung des Obersthofmeisters Grafen Bombelles einen Jagd
ausflug dahin unternahm.

Es wurde sowohl an der gegen Paszika abfallenden 
Lehne des Szinyáker Stockes, als auch im Hrabonicza- und 
Viznicze-Thal gejagt, und erlegte Sr. kaiserl. Hoheit der 
Kronprinz mit bekannter Meisterschaft 2 Bären, 1 Keu
ler, 2 Rehböcke und 1 Haselhuhn.

An der Jag nahm noch ausserdem der weit bekannte 
und geehrte Gönner der Wissenschaft, Graf Hanns Wilczek, 
und Graf Hoyos Theil.

Ein in Serpentinen die Berglehne hinaufführender 
Reitweg brachte uns bald in dichten W ald; angenehme Kühle 
umgab uns, die herrliche Waldluft wirkte ungemein erfri
schend auf uns, die wir vom Ritte in das sonnige Duzina- 
Thal ziemlich abgemattet waren.

In diesem Waldesdickicht hat auch Meister Petz 
sein Hauptquartier aufgeschlagen, und wer ihn finden will, 
braucht hier nicht lange herumzustreifen; freilich zeigt er 
sich aus öfters dann, wenn man ihn nicht gerade sucht, 
und ist auch so boshaft, sich sogar einem gräflichen Ober
förster, seihst wenn er H. . . . ch heisst, entgegenzustellen 
ohne Rücksicht darauf, dass dieser gerade kein Gewehr 
bei sich hat. Aus alter Bekanntschaft pflegt er dann zu 
brummen und seines Weges weiter zu gehen; eine recht 
angenehme Begegnung!

Wir kommen zu einer gelungenen Anpflanzung von 
Nadelhölzern und gemessen von einer Waldwiese aus eine 
schöne Fernsicht gegen Beregszász zu.

Am Rücken der Chosnia angelangt, verflacht sich 
der Weg, es fallen dem Reisenden die grosse Menge um- 
getürzter Baumstämme auf; wir haben hier einen sich 
über circa 200 Joch erstrekenden Windbruch vor uns. 
Ein Sturm, der im Jahre 1873 über diese Berge brauste, 
fegte binnen einer Stunde alle diese Baumriesen wie dün
nes Rohr hinweg; es muss dies ein fürchterlicher Kampf 
der Elemente gewesen sein, der solche Verheerungen hin
terlassen hat. Dieser Windbruch ist sehr schwer zu bege
hen, da sich überall die Baumstämme hindernd in den
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Weg legen; er bietet deshalb den Bären sichern Schutz 
und wird von diesen mit Vorliebe zum Aufenthalt ge
wählt.

Der zweite Rücken, den wir nun erstiegen haben, 
heisst der Hasensprung. Der Ausblick auf die Szolyvaer 
Alpe ist von hier aus prachtvoll, umso schöner, da diese 
vom Abendroth beleuchtet in tief-violetter Färbung uns 
entgegenprangt.

Verfolgen wir den Rücken weiter bis zur Csorba, so 
erblicken wir an einer Stelle die Trümmer eines mächtigen 
parallelopipädischen Felsens, auf deren Oberfläche mehrere 
Kreuze eingegraben sind. Der Stein wurde vor 5—6 Jahren 
gesprengt und waren an seiner Oberfläche neun Kreuze 
sichtbar.

Hören wir, was die Sage darüber erzählt:
Einstens hausten in der Umgebung 12 Räuber, welche 

ob ihrer Kühnheit und rohen Sinnesart überall gefürchtet 
waren; sie plünderten einzelne Reisende, Ortschaften, ja 
sogar Kirchen; die geraubten Schätze vergruben sie in 
einer Höhle an der Csorba. Es erfolgte gegen sie ein 
grosses Aufgebot und wurde Alles daran gesetzt, sie zu 
vernichten; so in die Enge getrieben, verrammelten sie die 
Höhle und thaten einen Schwur, dass Einer ohne die 
Andern die Schätze nicht heben würde. Daraufhin zerstreu
ten sie sich und gingen in die weite Welt.

Als einst ein Fuhrmann der Gegend nach Debrezin' 
fahren wollte, musste er in einer Dorfschmiede seine Pferde 
beschlagen lassen. Der Dorfschmied erkannte gleich, dass 
der Mann aus der Gegend von Szolyva sei, und theilte 
ihm mit, dass er noch der letzte jener 12 Räuber, wegen 
seines hohen Alters nicht mehr die weite Reise zur Hebung 
des Schatzes machen könne. „Hebe du den Schatz — 
sprach er zum Fuhrmann — und bedenke mich auch 
dabei. Auf der Csorba, zwischen zwei Ahornbäumen in 
der Nähe des grossen Steines ist der Eingang.“ Kaum zu 
Hause angelangt, verfügte sich der Fuhrmann an den be- 
zeichneten Ort, konnte aber keinen Schatz finden; viel
mehr war er nicht mehr zu bewegen, den Ort noch ein
mal zu betreten. Was ihm dort begegnet ist, erzählte er 
Niemandem.

Viele haben es seitdem versucht, den Schatz zu heben, 
sogar Bergarbeiter haben dort gegraben, den Stein in die 
Luft gesprengt, — doch ohne Erfolg.

Trotzdem der Boden in der Umgebung hohl klingt, 
hat noch Niemand die Höhle gefunden. Am Samstag vor
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Pfingsten kann es einem muthigen Mann noch am ehesten 
gelingen, den Schatz zu heben, wenn er es über sich bringt, 
drei Jahre hindurch diese Nacht allein dort zuzubringen.

Mehr als einmal war aber noch Niemad dort, die 
Erde bebt, ein Sturmwind braust daher, und ein riesiger 
Adler schwebt flammensprühend über dem Schatzgräber, 
drohend, ihn zu vernichten; unter Donner und Blitz öffnet 
sich die Erde, Feuergarben strömen aus ihr hervor, in der 
Tiefe klingt es wie Aechzen und Stöhnen.

Vor solchem Geisterspuck ist noch Jeder gewichen, 
und wer weiss, wie lange es währen wird, bis ein muthiger 
Mann den Bann lösst, der über dem Schatz schwebt.

Da wir nicht die Absicht hatten, als Schatzgräber zu 
debutiren, verfolgten wir den nun langsam absteigenden 
Weg und gewannen einen Einblick in das Szinyäk-Thal.

Horch! was rauscht vor nns im Gebüsche ? einige 
Sekunden gespannter Erwartung und wir sahen drei präch
tige Hirsche kaum 20 Schritte vor uns über den Weg 
traben; ein prachtvolles Bild so ein Hirsch in der Frei
heit, wenn er mit stolz erhobenem Geweihe einherschreitet!

Nun geht es an einer Quelle, dem sogenannten Schnei
derbrunnen oder wie ihn die Bevölkerung heisst „Koplany- 
patak“ vorbei, immer im dichten Wald, jedoch steiler 
absteigend.

Der Mond beleuchtet die Gegend mit fahlem, unsi
cherem Scheine, das Glöcklein der Kolonie Szinyäk tönt 
feierlich zum Abendgebet; so wundersam heimisch hat 
mich nicht bald eine Situation angesprochen, so ergreifend 
hat nicht bald ein Geläute mir geklungen, als damals 
inmitten des Waldes bei melancholischer Mondbeleuchtung.

Alle befanden wir uns in feierlicher Stimmung und 
ritten schweigend weiter. Wir kommen zu den Feldern 
der Kolonisten von Szinyäk, welche von diesen mit vieler 
Mühe bearbeitet werden; der Dünger z. B. muss am 
Rücken hinauf getragen werden, da die Felder am steilen 
Abhange liegen.

Nach zweistündigem Ritte kommen wir im Bade 
Szinyäk an, können aber heute wegen der Dunkelheit 
Nichts mehr besichtigen. Beim Abendessen erfahre ich, 
dass die Kolonie im Jahre 1834 gegründet wurde und 
Anfangs aus 25 deutsch-böhmischen Familien bestand, 
welche als Holzschläger hier angesiedelt wurden.

Den Boden für ihre Felder haben sie sich selbst 
ausgerodet und mühselig urbar gemacht.
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Der schöne Morgen fand uns schon auf den Beinen 
und in der Besichtigung der Umgebung begriffen. Szinyäk 
liegt hoch oben im steil ansteigenden Hrabonicza-Thale, 
von dichten Buchenwaldungen eingeschlossen. Die Kolonie, 
aus netten Holzhäusern bestehend., ist 1/4 Stunde vom 
Badeort entfernt.

Das Mineralwasser ist in einem viereckigen, mit 
einem Dache überdeckten Bassin von circa 14 M. Länge 
und 4 M. Breite aufgefangen; die einzelnen Quellen 
kommen aus der mittelst Trockenmauerwerk hergestellten 
Längswand hervor, welche sich an den Bergabhang 
anschiiesst. An den Steinen, wo das Wasser hervorbricht, 
ist ein reichlicher Niederschlag bemerkbar.

Das umliegende Gestein ist Andesit-Trachyt, welcher 
dem Vihorlat-Guttiuer Trachytzug angehört; das ganze 
Szinyäker Gebirge besteht aus demselben.

Das Wasser im Bassin hat eine ausgesprochen blaue 
Färbung und einen Geruch nach Schwefelwasserstoff.

Einige Stufen tiefer befindet sich das Kesselhaus 
mit drei offenen Kesseln, in denen das Wasser für die Bäder 
gewärmt wird.

Hier stehen auch die beiden Badehäuser mit je 5 
Badekabinen und je 12 Zimmern; noch tiefer im Thale 
sehen wir das Restaurations-Gebäude, abseits im Walde 
eine kleine Holzhütte für Douchebäder.

Der Wald ist nach allen Richtungen mit Fusswegen 
durchzogen.

Ich muss gestehen, dass Szinyäk in Bezug der vor
handenen Gebäude meine Erwartungen übertroffen hat, 
und Hesse sich mit verhältnissmässig geringen Kosten hier 
ein Badeort hersteilen, welcher auch höheren Ansprüchen 
genügen könnte.

Das Wasser enthält nach der von mir oberflächlich 
durchgeführten qualitiven Analyse folgende Hauptbestand- 
theile:

Wenig freie Kohlensäure,
Schwefelwasserstoff,
Schwefelkalium und schwefelsaures Kali (Schwe

felleber),
Alaun, Kochsalz,
Kohlensaures Eisenoxydul,
Kohlensaures Natron,
Kohlensäure Magnesia,
Chlorcalcium und 
Spuren von Jod.

14
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Die Temperatur beträgt im Bassin 11° C.
Um alle darin vorhandenen Bestandteile, besonders 

aber den Schwefelgehalt bei den Bädern völlig ausnützen 
zu können, müssten freilich einige prinzipielle Aenderungen 
vorgenommen werden. Wenn man schon das Bassin in 
seiner jetzigen Grösse und Form belässt, wären doch die 
3 Wände, wo keine Mineralquellen einfliessen, zu zemen- 
tiren, damit das Einströmen von süssem Quellen- und 
Tagwassei verhindert werde. Dann wäre das Bassin voll
ständig mit einer Bohlenlage zu decken, um den Verlust 
an Schwefelwasserstoff zu vermindern. Statt der offenen 
Kessel müssten natürlich geschlossene Kessel angewendet 
werden; erst dann könnte man mit einigem Rechte sagen, 
man habe ein Schwefelbad genommen, was bis jetzt sehr 
prekär ist.

Zum Schlüsse bemerke ich noch, dass die Preise sehr 
anständig sind und dem Bade ein Aufschwung sehr zu 
gönnen wäre.

Freilich müsste vor Allem die Zufahrt verbessert 
werden, denn, wie wir gleich sehen werden, ist der Weg, 
der im Hrabonicza-Thale hinführt und bei dem hinter 
Szt.-Miklós befindlichen Rechen für Holzflössung von der 
Strasse abzweigt, in eine derartigen Zustande, dass ein 
gichtkranker Mensch eine wahre Höllenfahrt durchzu
machen hat.

Auf diesem Weg ritten wir neben dem Bache langsam 
herab ; an den Felstrümmern, die im Thale und im Bachbette 
liegen, lässt sich erkennen, mit welcher Gewalt der Bach 
bei Hochwasser dahinbrausen muss, so klein er uns jetzt 
erscheint. Beim Rechen besteigen wir die Wagen und fahren 
zurück nach Munkács, haben also unsere Tour beendet; 
die Entfernung von Munkács nach Szinyák beträgt drei 
Stunden.

Ich will nun in einer Tabelle nochmals die sämmt- 
lichen Minerallquellen, von denen ich in vorliegender 
Abhandlung gesprochen habe, zusammenstellen, ohne auch 
nur auf annähernde Vollständigkeit Anspruch zu machen; 
wie viele Quellen liegen im Walde entweder gar nicht 
oder nur dem Waldhüter und einsamen Hirten bekannt; 
wie oft führen nicht Spuren von Hirschen oder Rehen zur 
Entdeckung einer Quelle! Denn es ist eine allen Jägern 
bekannte Thatsache, dass das Hochwild mit besonderer 
Vorliebe die Sauerwässer aufsucht und zur Tränke wählt.



Geographische Lage Bezeichnung der Quelle
Anzahl

der
Quellen

Klassifikation
Quellen

der Art der Benützung. Nächster 
bewohnter Ort

Vicsa-Thal Zányka 1 Eisensäuerling Nur von der Umgehung zum Baden 
u. Trinken benützt. Nieht versendet Jablonova

n n Hársfáivá 2 alkalisch muriat. Säuerl. Badeort. Wird nicht versendet Hársfáivá Szolyva

Latorcza-Thal Szolyva 1 W n »» Wasser wird versendet Szolyva

n n Paszika 1 n w n Kur v. d. Umg. z. Trinken benützt Paszika
Duáina-Thal Bisztra 1 n w n » p rt T) rt Bisztra
Mala-Pinja-Thal Wiese bei d. ged. Brücke 1 Kommt aus dem Sumpf 

heraus ; kohlcnsäurehältig. Gar keine Benützung Polena

n » Quelle des Pfarrers v. Holubina 1 alkalisch-muriat. Säuerl. Von der Umgebung zum Trinken 
und Baden benützt. Szolocsin

n n Plosznina 2 W n n Von d. Umg. z. Trink, jbenützt P
n n Luhi-Elisabeth-Quelle 1 n n n Zum Trinken versendet Holubina

| n n „ Margar.-Quelle 1 n » „ » n n V
V.-Pinja- u. Seitenthäler Polena 2 n 1% „ rt tl f) Polena

n n p
Quelle im Walde zwischen der 
Polenaer- u. Paulovaer-Quelle. 1 » n « Wird nicht benützt Paulova

n 1) n Paulova 2 n n n Wird versendet P
n n p Ploszkó 2 n « n Nur v  d. Umg. z. Trinken benützt Ploszkó
p n p Quelle bei der Mühle v. Ploszkó 1 n » n rt V P p p P
P p p Olenya I n n „ Wird versendet Olenya

2denova-Thal Bukócz 1 Schwefelwasser Nu ■ v. d. Umgebung z. Bad. benützt Bukócz
Hrabonicza-Thal Szinyák 1 n Badeort. Wird nicht versendet Szinyák
Viznicze-Tbal Szoloncsuk 1 « Nor v. d. Umgeb z. Baden benützt Lyszárnya
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Ich bin in der vorliegenden Tabelle so ziemlich von 
Osten gegen Westen vorgegangen.

Eine jedenfalls auffallende Erscheinung ist es, dass 
die schwefelhaltigen Quellen sich mehr gegen Westen vor
finden, ohne dass die Hauptformation hiefür bestimmend 
auftreten würde; ich will damit nicht sagen, dass nicht 
speziell in der Nähe der Quellen Klippen oder Gänge von 
Kalk auftreten, die sich einer Untersuchung ohne nähere 
Bohrungen entziehen.

Diese Unabhängigkeit von der Hauptformation tritt 
noch deutlicher hervor, wenn wir die im benachbarten 
Ungher Komitatebefindlichen zwei schwefelhaltigen Quellen, 
nämlich jene von Lumsur im Thale des Riko-Baches am 
Fasse der Polonina-Runa*) und jene von Szobräncz am 
südlichen Fusse der Beskiden, schon in der Ebene liegend, 
mit in die Betrachtung ziehen.

Alle 5 Quellen sind schwefelhaltig und kommen in 
folgende Formation vor:

Die Schwefelquellen kommen also sowohl in der 
Eocen-Formation, als auch im Trachyt und Diluvium zum 
Vorschein.

Wie gesagt, sind lokale Gänge oder Klippen von 
Kalk und dergleichen nicht ausgeschlossen, ja man muss 
sie sogar voraussetzen.

Weiter ist es auffallend, dass im benachbarten Ungher 
Komitate, ausgenommen die Uzsoker Quelle, verhältniss- 
mässig sehr wenig bekannte Mineralquellen, resp. Säuer
linge Vorkommen, während selbe im Beregher Komitate so 
zahlreich sind. Im Zempliner und noch mehr im Sároséi* 
Komitate sind die Mineralquellen schon wieder zahlreicher 
vertreten. In Beregh und Ungh sind die Formationen so 
ziemlich gleich ; Karpathen-Sandstein mit Amphisylen- 
Schiefer, im Süden durch den Vihorlat-Guttiner Trachytzug 
begrenzt, begleiten Klippen von Kalk, in Zemplin und 
Sáros kommen zum Sandstein und Trachyt allerdings

*) Siehe Jahrbuch 1878 des Ung. Karpathen-Vereines meinen 
„Ausflug in die Karpathen des Ungher Komitates“. Seite 62, 63.

Bukócz
Szinyák

Karpathen-Sandstein
Trachyt

Szoloncsuk
Lumsur
Szobráncz

Karpathen-Sandstein 
Diluvium, benachbart 
Trachyttuff.
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noch ausgedehnte marine Tertiärschichten hinzu, welche auf 
die Entstehung der Mineralquellen von grossem Ein
flüsse sind.

Ich werde nun zum Schlüsse dieser Abhandlung einige 
statistische Daten über die Herrschaft Munkács anführen. 

Grund und Boden vertheilt sichDer folgender-
maassen: 
Baugründe 405 Joch
Ackerfeld 18816 T)
Wiesen - 9716 V)
Gärten 385
Weiden 6272
Nadelholz 718

Laubholz 188659 »1
Eichen 18172 

„ Buchen 18254

Gemischter Bestand 12203
1Buchen 152233

Niederwald 1740
Gestrüppe 263 r>
Wiesen mit Holz 1100
Weiden mit „ 1027
Alpen 5233 ??
Unproduktiv 1955 n

Summa 249194 Joch =  24-9 Q  Meilen
Der Waldgrund allein vertheilt sich nach den einzelnen 

Distrikten folgendermaassen:
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D istrik t

L a u b h o l z
Nadelholz Nadel- u. 

Laubholz
Devastirt Hutweide Summe

Ebene Yorberge Gebirge

B.-Újfalu . . 6264-36 4888*70 12087 — — 4038-36 27328-42

Isnyete . . . 8941*11 — — — — — . — 8941*11

Nagy-Lúcska 8293-68 — — — — — — 8293.68

Yiznicze . . — 2460-42 2162603 — — 3484-88 1167-81 28739-14

Szolyva . . . — — 5748611 — 750 17139-51 1810 77185-62

Zdenova . . — — 24680-00 — 11105*94 6292*97 — 42078-91

Voloczó . — — 6960*00 718*61 34708 3092*57 — 11118*26

Summe. . . 23499*15 734912 122839*14 718*61 12203-02 34098-29 2977*81 203685*14
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Wir ersehen daraus, dass der grösste Theil der 
Herrschaft aus Waldboden besteht, und zwar herrscht die 
Buche bedeutend vor, dann kommt die Eiche und nur ein 
geringer Theil besteht aus Nadelholz.

Aus den Waldungen werden jährlich circa 30,000 
Klaftern == 95,000 Kub. M. Holz gewonnen. Davon sind 
32°/0 Eichenholz, 57% Buchenholz und 11% Nadelholz.

Nach Art der Verwendung stellt sich das Verhältniss: 
25% Nutzholz, 70% Brennholz, 5% Kohlholz.

Zum Behufe der Waldarbeiten sind in 7 Kolonien 
von je 9—24 Familien 115 ständige Waldarbeiter ange
siedelt, welche seitens der Herrschaft mit Wohnung, Feld, 
Gartengrund und Holz versehen werden.

Von industriellen Unternehmungen sind zu nennen:

Der besseren Verwerthung der Wälder stehen beson
ders zwei Hindernisse entgegen, und zwar der Mangel an 
flössbaren Flüssen und Bächen, und dann die schlechten 
Strassen ; denn alle Vizinal-Wege sind in sehr verwahrlostem 
Zustand.

Das Projekt einer Vizinal-Bahn von Vocsi, schmal
spurig auf das Einfachste hergestellt, würde sich jedenfalls 
einer näheren Würdigung empfehlen ; die Ausbeute eines 
grossen Waldkemplexes, der jetzt brach liegt, würde 
dadurch möglich werden. •

Nun danke ich dem freundlichen Leser, der mir 
bisher treu blieb, für seine Nachsicht und rufe ihm ein 
freundliches „Auf Wiedersehen“ zu.

Kalkbrennerei bei 
Glashütte „
Alaunwerke in 
Eisenwerk bei 
Dampfmühlen bei 
Bräuhaus bei 
Brennerei in 
Sägewerk in

Szolyva
Felsö-Hrabonicza 
P. Kerepecz. 
Friedrichsdorf 
God, Lücska 
Podhering 
Szolyva, Fogaras 
£denova.
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A J e z e r s z k ó i - t ó .
(Raisz Mik8á-tól — Késmárk.)

Umbrosa vallis 
Limpidaque fons, 
et garule amnis, 
vosque amica nem ora------- !

Tájékozzuk magunkat! Ha a bélai fensíkról éjszak 
felé tekintünk, magunk előtt látjuk a Magúra - hegységet, 
mely Landok felett a Kis-Magura nevet viseli, hol 1848 
előtt korcsma és urasági erdészlak állott, mert akkor e 
hegyháton át hor- és dohánykereskedők által használt, 
eléggé járható út vezetett Relyovra és tovább Gralicziába; 
— innen a hegység keletnek nyúló vonulatát a Nagy- 
Magúra határolja; a vonulat közepe táján pedig a vihar
járta Szmerecsini-hegy domború kúpja 1160. m. magasra 
kiemelkedik, melynek harántnyúlványai a vibornai és 
landoki határok e részét több egyenközü kies völgyületre 
tagolják.

A Kis-Magurát és Szmerecsinit összelánczoló hegyhát 
túlsó, meredek lejtőjén fekszik a már-már feledés sorsára 
jutott J e z e r s z k ó i - t ó ,  a hasonnevű faluközség tu
lajdona.

Landokról, hol az urasági erdőcsősz vezetőül ajánl
ható, a látogató két út közt választhat, — ennek egyikét 
a Kis-Magura irányában fölvonúló völgyszoros, másikát 
pedig a Szmerecsini irányában ennek harántnyúlványa 
szolgáltatja. Szántóföldek, legelő és fenyves erdő váltakozva 
kísérik az utast, s míg előre haladva a környező dombok 
háta mögött a rónát és jobb felöl a Magas Tátrát elta
karják, addig túl felől a Dunajecz völgye regényes látó képe 
előtte feltárúl, és a távolból Csorstin és Nedecz vára, 
aztán a hajdan híres palatinalis commisiók korában sze-
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repelt Ofalu községe és alább a Pienninek közt a gúla 
alakjával kimagasló rovátkolt Korona-begy integetnek 
feléje.

A 30—35 foknyi meredek lejtőt sűrű fenyves takarja 
s szélének bizonyos pontjáról leereszkedve 150 méternyire, 
a keresett tóhoz eljutunk, Lándokról két órányi gyalog
lás után.

Egy tojásdad-alakú, nagy teknöben vagyunk, mely 
hátát egyfelől a hegylejtőnek megveti, másfelől félkörben 
magas és meredek sánczforma partot képez. Ebben terül 
szét az áttetsző kékszínű tengerszem, benne a köröskörül 
sorakozott sötétzöld fényűk és az ég tiszta boltozata mint 
kristályban tükröződnek vissza, csodálatos kettős képét ábrá
zolván a valónak és a képzeletnek.

A tó, mely megközelítő számításom szerint 980 
m. magasban fekszik, l á t s z ó l a g  egy a hegylejtő forrá
sából leszakadó patakcsa által nyeri táplálékát; ámde ezen 
víz mennyisége, melyet egy - két téglával útjában feltar
tóztatni képesek volnánk, a túlsó oldalon levő kifolyás 
malmot hajtani képes vízmennyiségéhez viszonyítva, meg
győz arról, hogy a víz a talaj rostlyukaiból kiszökik, a 
medenczét tehát r e j t e t t  v í z f o r r á s o k  töltögetik, a 
mint ezt közel a kifolyásnál levő, egy öbölszerüen beka- 
nyarított parthelyen valóban észlelni is lehet.

A tó területe (kataszt. mérés szerint) 4876 Q  m, a 
nyugat-éjszaknak fekvő hossztengelye 105 m., legnagyobb 
szélessége 80 m.

A tó környéke általában forrásokban gazdag talajra 
mutat, s alig nehány lépésnyire a jobboldali park-sáncznak 
kellő párkányán jókora patakcsa folydogál, melyet csekély 
fáradsággal és költséggel a tóba levezetni és a kiömlés 
czélszerü elrekesztése által annak tetemes növekedését 
létrehozni lehetne.

A néphagyomány azt tartja e tóról, hogy valaha 
m a g a s a b b  h e l y e n  feküdt; s ha 80—100 méterrel fel
jebb a talaj horpadását, a sok apró medenczéket és oldal
vást a lejtő irányában bekanyarodó sánczokat szemléljük, 
akaratlanúl is a hagyományt támogató e jelenségekből 
azt fogjuk következtetni, hogy a tó ezen helyről levándo
rolt és a felázott agyagos és homokköves földrétegek 
omlása és alantabb feltorlódása következtében jelenlegi 
fekő helyének alapját megveté. Ez annál bizonyosabbnak 
látszik, minél inkább tapasztaljuk, hogy a szerkezet, me
lyet a kiömlésnek szűk rést nyitó, majdnem függélyes
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főldgát mutat, az össze-visszahalmozódás jellegével bír, 
honnan vagy 50 m. mélységes lejtőn az oly szelíd, békés 
tó eleme „zúgva és bőgve mint az őrült, ki letépte lán- 
czát“ le vágtat.

A néphagyomány arról is megemlékszik, hogy néha 
a tó vize egészen eltűnik és helyét buja növényzet foglalja 
el. 70 évvel ezelőtt a tó fenekét kaszálónak használták. E sze
rint etóaz i d ő s z a k i  t a v a k  sorába helyezhető, melynek 
fejlődése és létele ugyanazon okok közreműködésétől függ, 
mint (ha szabad a kicsit a nagygyal összehasonlítani) pld. 
a Zirknitzi-tó, melyet szintén „rejtett vízfolyások képeznek, 
azután meg elnyelnek“ s mely szintén a Jezero nevét 
viseli.

Az 1879. évi augusztushó 3-án d. e. 11 órakor a lég
mérő napnak kitéve 26° C. jelzett; a lég hőmérsékét 
árnyékban 15°, a tó vizének hőmérsékét pedig 7°, kö
zepén 9°, alól 6°, az öbölszerü partkanyarodás helyén azonban 
5° C.-nak találtam. — E rendkívüli alacsony hömérséke 
a víznek azon alapos föltevésből magyarázható, hogy a 
források odvas, üreges hegyekből fakadnak. R e c 1 u s-vel 
szólva „az ilyen hegyekből leszivárgó víznek jóval kisebb 
hőfoka van, mint a környező talajnak; ez onnan van, hogy 
a víz nem egymaga hatol be a föld alatti csatornákba, ha
nem a repedések és hasadások hálózatába egyúttal levegő 
is j á r ; a falakon folytonosan lecsúszamodván, a nedvesség 
gyors párolgását okozza s ennek következtében a szik
láknak s így a pataknak is hőmérsékét leszállítja.“

Azonban helyezkedjünk el a tó partjára, hol a tűz 
körül az ebédhez való készületek miatt kellemetes sürgés 
tapasztalható. A lovat is levezették ide itatni; ámde a 
szegény pára soká nem tudott ámulatából felocsúdni, mikor 
a tengerszemet megpillantó; fejét magasra emelte és merev 
szemekkel és sajátságos nyöszörgéssel nyilvánító bámulatát, 
melyhez némi félelem is járúlhatott, mert sem előbb, sem 
utóbb rábírható nem volt, hogy szomját a tóból enyhítse. 
Erezzük mi is a természet e szerény alkotásából, a békés 
magánynak szánt e szentélyéből fakadó szózatot, mely édes 
álmokba ringat.

A külvilág zaja, de a zuhogó patak kábító dübörgése 
sem hatol ide be, az csak a magasból szállhatna a lá ; nem 
is minden ragyogó csillag pillanthat mélyeibe, s a nap, 
mint félénk szerelmes a fenyvesek megül oldalt kacsingat 
le és lángoló arcza piros visszfényét itt és ott megúsztatja; 
a pajkos szelek pedig csak a nap hevétől ösztönöztetve
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kelnek szárnyra, midőn aztán rythmikus lejtéssel hab-hab 
után legyezgetik a hűvös, sima tükröt.

E látszólagos mély hallgatásban fürge élet és mozgás 
létezik; látjuk, ámde nem halljuk harmonikus zenéjét. A 
kisebb és nagyobb légyfajok, melyek némelyikét csintalan 
játéka a habokba sodorta, halálos küzdelemben vergődnek; 
a s z i t a k ö t ő k  (Aeschna) oly gyorsan mint megjelentek, 
már ismét el is tűntek; látjuk megszámlálhatatlan raját az 
a g y a g f ú r ó n a k  (Phryganea) mely aczélkék fátyolként 
lebeg a tó felett. — A parton mélázó billegetők serege 
egyszerre támadást intéz a rajra és ügyes röptében elkap
kodva a maga részét a kék fátyolt foszlányokra szakítja. 
Eltűnnek a billegetők is, de az élő fátyol mint varázs-szóra 
kiegészítve, ismét csak ott lebeg a tó felett. Elgondolhatjuk, 
hogy e pillefélének álczáit még a tó fenekén megtaláland- 
juk; és valóban ott hemzsegnek ők arányos mennyiségben, 
apró forgácsokból készített barna tokjaikban rövidke 
fenyőgaly-morzsákat vélsz látni, — s csak lomha mozgá
suk elárulja az élő agyagfúró-álczát, csodás ellentétben 
a szárnyra kelt fürge röptű rovarral. Ezen álczák igen 
falánkok, mert alighogy a partról egy sült burgonya a 
vízbe gurult, mohón belé kapaszkodtak és rajta mint a 
sündisznó tüskéi sorakozva, fél óra múlva már a tó köze
pén az árral úszkáltak tova a zuhogó örvény felé. — Egy 
n a d á 1 y is ott viczkándozik, de az nagyon sovány, — a 
kedvező életviszonyok szűkre lehetnek szabva. Valami 
hinárfélében lakik, mely balfelől a tónak különben sima, 
iszapos fenekéről áttetszik.

A hinárfélékböl vannak a beömlésnél a t ó n y a 
(Hottonia palustris) hosszú úsztató indáival és a m o c s á r- 
h ú r (Callitriche platycarpa) csoportosan elhelyezkedve; a 
part mentében meg a f o n a 1 f ű (Filago pyramidata) gyop- 
párra emlékeztető érdekes alakjával.

Ha a szépet a hasznossal akarjuk kapcsolatba hozni, 
képzeljünk e helyen mesterséges haltenyésztést berendezve. 
Az észleltek fonalán kivált a pisztráng találná itt a sike
res tenyésztését biztosító életfeltéteket. Tudjuk és állítjuk, 
hogy minél sűrűbb a víz, annál több tehetsége van, a 
levegőt, illetve oxigénjét elnyelni; s miután láttuk, hogy 
a tó vizének hőmérséke helyenként a víz legnagyobb 
sűrűségét jelző 4° csupán egy-két fokkal fölűlhaladja: kö
vetkeztetünk annak nagy mennyiségű oxygen tartalmára, 
a pisztráng éltető elemének bőséges jelenlétére.

És most Isten hozzád te csendes tó, — és te zúgó 
patak, képed utóhangjában megzendűl a költő (Lenau) dala:
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Zord és kopár sziklalejtő,
A tó, sötét árnyas erdő, 
Csendes képe a magánynak, 
Elmerengő gondolatnak.

S a sziklákról zúgva, bőgve 
Fut a patak dübörögve; 
Elszánt tettnek e víz árja 
Képét előtted feltárja.

Mint amott a mélységes tó 
Éber légy és gondolkodó,
S gyorsan mint a zúgó patak 
Szánd el merész tettre magad.

\



V I .

Der Jezersko-See.
(Von Maximilian Raisz — Kesmark.)

Umbrosa vallis,
Limpidaque fous,
et garule amiiis,
vosque amica uemora---------- !

Orientiren wir uns ! Wenn wir von der Beier Hoch- 
Ebene nach Norden blicken, sehen wir das Magura-Gebirge, 
das oberhalb Landok den Namen Kleine-Magura trägt, 
wo vor dem Jahre 1848 ein Wirthshaus und eine herr
schaftliche Jägerwohnung stand; denn damals führte über 
diesen Bergrücken eine von Wein- und Tabakhändlern 
benützte, ziemlich fahrbare Strasse nach Relov und weiter 
nach Galizien; der von hier gegen Osten sich erstreckende 
Gebirgszug findet durch die Grosse-Magura seine Begren
zung; in der Mitte des Gebirgszuges aber erhebt sich die 
gewölbte Kuppe des 1160 M. hohen Smreöini-Berges, 
dessen Quer-Ausläufer diesen Theil der Bierbrunner und 
Landoker Terraine in anmuthige Parallel-Thäler gliedern.

Auf dem jenseitigen schroffen Abhange des die Kleine- 
Magura mit dem Smreöini verbindenden Gebirgsrückens 
liegt der beinahe schon in Vergessenheit gerathene J  e- 
ze r s ko - Se e ,  — Eigenthum der Dorfgemeinde gleichen 
Namens.

Von Landok aus, wo der herrschaftliche Jäger als 
Führer anzuempfehlen, kann der Besucher zwischen zwei 
Wegen wählen ; den einen bietet die Thalenge in der Rich
tung der Kleinen - Magura, den andern in der Richtung 
des Smreöini dessen Ausläufer. — Ackerland, Triften und 
Nadelwald begleiten abwechselnd den Reisenden; und 
während vorwärtsschreitend die umgebenden Hügel hinter 
seinem Rücken die Ebene und rechts die Hohe-Tätra ver
decken, öffnet sich ihm jenseits die Aussicht in das roman
tische Dunajec-Thal; aus der Ferne winken das Schloss
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Corstin und Nedec, dann der zur Zeit der berühmten 
Palatinal-Kommissionen blühende Flecken Altendorf und 
weiter unterhalb der aus den Pieninen pyramidenförmig 
sich erhebende gekerbte Kronenberg.

Den 30—35° steilen Abhang deckt dichter Fichten
wald, und wenn wir uns von einer gewissen Stelle seines 
Saumes herablassen, gelangen wir zu dem gesuchten See, 
— von Landok nach zweistündiger Wanderung.

Wir befinden uns in einem eiförmigen, grossen Becken, 
das seinen Rücken einerseits an den Bergabhang lehnt 
und andererseits im Halbkreise hohe und steile schlangen
artige Ufer bildet. In diesem breitet sich das durchsich
tige, blaue Meerauge aus, worin die ringsum gereihten 
dunkelgrünen Fichten und des Himmels reine Wölbung wie 
in einem Kristalle sich abspiegeln. Ein wunderbares Dop
pelbild des Wahrhaften und Trügerischen.

Der See, der nach meiner beiläufigen Rechnung in 
980 M. Höhe liegt, erhält seine Speisung s i cht bar  durch das 
aus einer Quelle des Bergabhanges entsprungene Bächlein; 
allein jene Wassermenge, welche wir in ihrem Laufe durch 
ein bis zwei Ziegelsteine aufzuhalten im Stande wären, 
verglichen mit der jenseitigen Ausflussmenge, fähig eine 
Mühle zu treiben, führt uns zur Ueberzeugung, dass das 
Wasser gitterartigen Öffnungen des Bodens entströmt, das 
Becken also durch v e r b o r g e n e  W a s s e r a d e r n  ge
füllt wird, was auch nahe am Ausfluss an einer buchtartig 
ausgerandeten Uferstelle wirklich beobachtet werden kann.

Der Flächenraum des Sees beträgt (laut katast. Verm.) 
4876 [(] M., die von Süd nach Nord liegende Längenachse 
105 M., die grösste Breite 80 M.

Ueberhaupt deutet die Umgegend des Sees auf einen 
quellenreichen Boden; kaum einige Schritte weit entfernt 
fliesst auf der Lehne des rechten Uferwalles ein ziemlich 
wasserreiches Bächlein, das mit wenig Mühe und Kosten 
in den Teich hineingeleitet und hier durch zweckmässiges Ab
sperren des Ausflusses ein bedeutender Anwuchs desselben 
ermöglicht werden könnte.

Die Volkstradition will wissen, dass der See vormals 
a u f  e i n e r  h ö h e r e n  S t e l l e  gelegen sei. Und wahr
lich, wenn wir 80—100 Meter oberhalb die Einsenkung 
des Bodens, die vielen kleinen Mulden und die seitlich in 
der Richtung der Berglehne verlaufenden Wälle betrach
ten, müssen wir aus diesen die Tradition unterstüzenden 
Kennzeichen unwillkürlich zu dem Schlüsse gelangen, dass 
der See von jener Stelle herabgewandert sei und in Folge
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Abrutschung der aufgeweichten Lehm- und Sansteinschich- 
ten und unterhalb erfolgter Aufstauung desselben den 
Grund zu seiner jetzigen Lagersätte gelegt habe. Dies 
erscheint um so gewisser, je mehr wir die Beobach
tung machen können, dass die Struktur des vorgeschobe
nen Erddammes, der dem Ausflusse nur eine schmale Lücke 
bietet und beinahe senkrecht abfällt, das Gepräge des 
Durcheinandergewühlten an sich trägt, an dessen etwa 50 
M. tief abfallender Lehne das Element des so friedlichen 
Teiches brausend und brüllend „wie ein Wahnsinniger, der 
seine Kette zerrissen/ hinabstürzt.

Die Volkstradition gedenkt auch, dass das Seewas
ser zuweilen sich gänzlich verliere und seine Stätte einer 
üppigen Vegetation überlassen bleibe. Vor 70 Jahren war 
der Boden als Wiesengrund benützt; demnach kann der 
See in die Reihe der p e r i o d i s c h e n  gestellt werden, 
dessen Entwickelung und Dasein vom Zusammenwirken 
derselben Ursachen abhängig ist, wie (wenn es erlaubt 
ist das Kleine mit den Grossen zu vergleichen) z. B. der 
Zirknitzer See, den gleichfalls verborgene Wasseradern 
erzeugen und dann verschlingen — und der gleichfalls 
den Namen Jezero führt.

Im Jahre 1879 am 3-ten August 11 Uhr zeigte 
das der Sonne ausgesetzte Thermometer 26° Cels. Die Tem
peratur der Luft im Schatten war 15°, die des Seewassers 
oben 7°, in der Mitte 9°, unten 6°, in der Einbuchtung 
aber 5°. Diese aussergewöhnlich niedrige Temperatur des 
Wassers kann ihre Erklärung in der begründeten An
nahme finden, dass die Quellen aus hohlen, zerklüfteten 
Bergen entspringen. — R e c l u s  sagt: „dass das aus sol
chen Bergen herabträufelnde Wasser eine bedeutend nie
drigere Temperatur besitze, als der umgebende Boden; 
dies kommt daher, dass nicht das Wasser allein in die 
unterirdischen Kanäle eindringt, sondern in das Netz der 
Klüfte und Spalten zugleich auch Luft kommt, und indem sie 
an den Wänden fortwährend herabgleitet, die schnelle Ver
dunstung der Nässe verursacht und in Folge dessen die 
Temperatur des Gesteines und des Flusses vermindert.“

Doch lassen wir uns nieder am Seeufer, wo um’s 
lodernde Feuer die Vorbereitungen zum Mittagsmahle eine 
angenehme Sorgsamkeit bekunden. Das Pferd hatte man 
auch zum Trinken hinabgeführt, allein die arme Mähre 
konnte sich von ihrer Verblüffung nicht erholen, als sie 
das Meerauge erblickte. Mit hoch erhobenem Kopf, starren 
Augen und eigenthümliohem Gewimmer äusserte sie ihr
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Erstaunen, zu welchem sich einige Furcht gesellt haben 
mag, denn sie war weder früher noch später zu bewegen, 
ihren Durst aus dem Wasser des Sees zu stillen. Wir selbst 
fühlen den Mahnruf, der aus diesem bescheidenen Bau
werke der Natur, aus diesem der stillen Einsamkeit ge
weihten Heiligthum uns entgegentönt und in süsse Träu
merei versezt.

Das Geräusch der Aussenwelt, selbst das betäubende 
Dröhnen des Sturzbaches dringt nicht hieher, — nur von 
Oben wäre dies möglich, sogar nicht jeder blinkende Stern 
kann in dessen Tiefe blicken; auch die Sonne liebäugelt 
nur furchtsam hinter den Fichten her und spiegelt hie 
und da den rothen Widerschein ihres brennendes Antlitzes 
a b ; und die losen Aeols-Kinder, nur von der Glut der 
Sonne hiezu bewogen, schwingen ihre Flügel, um sodann 
im rhytmischen Reigen, Welle um Welle die kühle Fläche 
zu fächeln.

In diesem tiefen Schweigen herrscht reges Leben und 
Bewegung; wir sehen, doch hören wir nicht die harmoni
schen Stimmen. Die grossem und kleinern Fliegenarten, 
deren manche das muthwillige Spiel in die Flut getrieben, 
— ringen im Todeskampf; die W a s s e r j u n g f e r n  
(Aeschna) ebenso schnell, als sie gekommen, sind auch 
schon wieder verschwunden; wir sehen zahllose Schwärme 
der S c h m e t t e r l i n g s f l i e g e  (Phryganea), die gleich 
einem stahlblauen Schleier über dem Wasser schweben. 
Eine Schar am Ufer sinnender Bachstelzen macht plötzlich 
einen Angriff auf den Schwarm, und im gewandten Fluge 
ihren Antheil erhaschend, zerreisst sie den blauen Schleier 
in Stücke. Es verschwinden auch die Bachstelzen, doch 
der lebende Schleier wie durch ein Zauberwort ergänzt, 
schwebt abermals über dem Wasser. Wir können sicher 
sein, dass wir die Larven dieser Wassermotte am Boden 
des Sees finden werden; und wahrlich da regt es sich in 
entsprechender Anzahl, es wimmelt von ihren Futteralen, 
aus Stückchen von Holzsplittern zusammengesetzt. — Du 
glaubst das Gebrösel kleiner Fichtenästchen zu sehen, und 
nur die träge Bewegung verräth die lebende Larve der 
Motte, im wunderbaren Gegensatz zum geflügelten, mun
teren Insekte. Diese Larven sind sehr gefrässig, denn kaum 
war ein gebratener Erdapfel vom Ufer in das Wasser gerollt, 
als sie schon gierig daran sich anklammerten und um den
selben wie die Stacheln des Igels geordnet, nach einer 
halben Stunde bereits in der Mitte des Teiches den Sturz
bach-Abgrund zu fortgeschwemmt wurden. Dort zappelt
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auch ein P f e r d e e g e l  (Haemopis), der aber sehr mager 
is t; die günstigen Lebensbedingungen scheinen ihm sehr 
knapp zugemessen zu sein. Er wohnt in einer Najade, die 
links an dem übrigens glatten, schlammigen Boden des 
Teiches sichtbar wird.

Von Najadeen sind am Einfluss die W a s s e r f e d e r  
(Hottonla palustris) mit ihrem flutenden Oberstock und 
der W a s s e r  s t e r n  (Callitriche platycarpa) gruppenartig 
vertheilt, dem Ufer entlang aber das F a d e n  k r  a u t  
(Filago pyramidata) mit seiner an Edelweiss erinnern
den anziehenden Gestalt.

Wenn wir dass Schöne mit dem Nützlichen verbinden 
wollen, denken wir uns an dieser Stätte eine künstliche 
Fischzucht eingerichtet. Auf Grund der angestellten 
Beobachtungen fände hier hauptsächlich die Forelle die 
zu ihrem Gedeihen nothwendigen Lebensbedingungen. — 
Wir wissen und behaupten es, dass je niedriger die 
Temperatur des Wassers, also je dichter dasselbe, desto 
mehr vermag es, die Luft, beziehungsweise den Sauerstoff 
zu absorbiren; und nachdem wir erfahren, dass die Tem
peratur des Seewassers stellenweise 4 °, die grösste 
Dichtigkeit des Wassers, nur um ein-zwei Grade übersteigt, 
so folgern wir auf dessen grossen Oxygen-Gehalt, auf das 
reichliche Vorhandensein jenes die Forelle belebenden 
Elementes.

Und nun leb’ wohl du stiller See! du brausender 
Fasserfall! Im Nachhall deines Bildes ertönt uns das Lied 
des Dichters: (Lenau.)

Der Felsen schroff und wild,
Der See, die Waldumnachtuug 
Sind dir ein stilles Bild 
Tiefsinniger Betrachtung.

Und dort mit Donnerhall 
Hintreibend zwichen Steinen,
Lässt dir der Wasserfall 
Die kühne That erscheinen.

Du sollst gleich jenem Teich 
Betrachtend dich verschliessen:
Dann kühn, dem Bache gleich,
Zur That hinunterschiessen.

15



A Jégvölgyi-csúcs.
(Németből Dénes Ferencz után Travnicsek Hubert-től).

Két melléklettel.

Mely figyelmes szemlélő előtt nem tűnt volna fel a 
látványoknak egész különbsége, melyet a Magas-Tátra 
hegylánczolata déli és éjszaki álláspontról tekintve nyújt? 
Gerincz, esúcs, csorba, melyeknek alakjait az éjszaki oldal 
egyik álláspontján bármennyire pontosan is emlénkbe 
véstük, a déli oldalon fel nem ismerhetők.

Ennek oka a Magas-Tátra sajátlagos alkotásában
rejlik.

Mint valódi lánczolatos hegység ugyanis meredek 
csúcsai, ormai és tüalakú tetői, valamint éles szélű, kivájt 
liasadékaiuál fogva igen sokféleképen alakúit főgerinczczel 
bír, mely tudvalevőleg egyáltalában nem egyenes vonal
ban, hanem színkörszerü kerekségben, majdnem félkör 
alakjában elhúzódik.

Ezen dél felől behajtott fögerincztől függ a látvány 
alakja a Tátra éjszaki oldaláról. Ezen látványról később 
egy kissé behatóbban fogunk szólni.

A déli oldal látványára nézve azonban a főgerincz 
épen nem irányadó; mert itt környezi azt köpeny alak
jában egy másik rendszere a hegycsúcsoknak, melyek, 
habár inkább elszigetelten a légbe felnyulakodnak, mégis, 
minél közelebbek alappontukhoz, annál tökéletesebben 
zsugorodnak össze egyesített hegyzömmé. Hogyha ezen 
csúcsokon át vonalat húzunk, azt találjuk, hogy ez is 
dél felé behajtott, mint a főgerinczet feltüntető görbe irány
vonal, csakhogy a főgerincz, tehát a gerincz vonal előtt 
délen elterülő csúcsvonal sokkal lankább görbületet mutat.

Ezen utóbbi csúcsvonal, melyben hegységünk tető
pontjai legnagyobbrészt találtatnak, közepesen, mint már 
említettük, dél felé behajolva KKE.-ról NyNyD.-felé húzó-
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dik. A KKE-i szögletpontot képezi a Késmárki-csúcs, a 
NyNyD-ít a liptóiak Nagy-Kriván-já.

A Késmárki-csúcshoz sorakozik a Lomniczi-csúcs, 
azután következik a Közép-orom (Mittelgrat-Thurm), tovább 
a Szalóki-csúcs és a Szekrényes a Bibircs-csel (Kasten- 
berg u. Warze). A Felkai-völgyből kiemelkedik annak 
nyugati óriási fala a Gerlachfalvi-csúcsig, mely felé 
nyugatról a Koncsiszta figyelmesen fordul, magában a 
tompa Tupában szolgáló leánynyal bírván, nehogy maga a 
Tátra-hegység déli lejtőjének legmélyebb hasadékába, a 
Menguszfalvi-völgybe, lefáradozzék.

E völgyön túl emelkedik a Krivámcsoport keleti 
fala, azon Bástya, mely felől a Szolyiszlcó, Osztra és 
Krátká-n át csúcsvonalunkuak nyugati szárnylegényéhez 
a Krivánhoz, vezettetünk.

Ezen csúcsoknak összefüggése, mint ezt már régóta 
észlelték, páros : a Késmárki- és Lomniczi-csúcs, a Szalóki- 
és a Bibircs (igen magas gerincz által egybekapcsolva), 
a Gerlachfalvi-nak kettős csúcsa, a Koncsiszta és a Tupa 
négy óriási begypárt képeznek. A Kriván-csoportot ellen
ben képezi több, fenebb említett csúcs, melyek egy közős 
begyágon ülnek és magok ismét majdnem függőlegesen 
ezen ághoz déldélkeleti irányban rövidebb, másodrendű 
ágakat eresztenek.

A csúcspároknak ezen különválásától függ a Tátra 
déli oldalán levő középlejtőjének és tövének tagosulata.

Ezen tagosulatot tehát előidézi a Tátra déli lejtőjé
nek öt főpatakja : a Fehér-víz, a Tarpatak, a Felkai-patak, 
a Poprád-folyó és a Kriván nyugati szélét öntöző Béla, 
(Biela voda =  Fehér-víz). Ezen öt főpatak ered a déli 
Tátra öt fővölgyéből. A völgyek magok egymáshoz sugár
alakban sorakoznak s egy a hegység már éjszaki oldalán 
fekvő átmetszés! pontra utalnak.

A völgyek tehát mint a Tátra déli lejtőjébe való 
legmélyebb vágányok azt négy főcsoportra tagolják, úgy 
mint: a Késmárki- és Lomniczi-csúcsok, a Szalóki-csúcs 
és Bibircs, a Gerlachfalvi-csúcs — Koncsiszta-Tupa csopor- 
jára és végre a Krivári-csoportra. Ezen csoportokat a már 
említett csúcspontok a leghathatósabban koronázzák. Csak a 
szegény Közép-orom a Lomniczi- és Szalóki-csúcs közé 
van préselve és beékelve, miért is a fájdalomtól szagga
tott Laocoonfejét úgyszólván segélyt kérve az ég felé 
emeli.

Az eddig felsorolt hegy tömegek és csúcsaik mind
nyájan délen a főgerincz előtt elterülnek s tettleg képezik

15*
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a Magas-Tátra egész lánczolatÁnak vonalmenti, közvetlenül 
a szepesi és liptói lapályból kimagasló emelkedés maxi
mumát. Ebből következik tehát, hogy a főgerincz maga, 
mely a Nyereg (Sattel) nevű hágónál a két Rézaknák- 
völgye közt a Fehértavi-csúcscsal kezdődik és onnét szám
talan csúcs, tű és ormon át az említett körívben egészen 
a éwinnicá-ig nyugaton húzódik, a déli oldal felől 
legnagyobbrészt nem látható.

Hol azonban mégis látható, ott belőle csak magas
latokat vesz észre az ember, melyek alak és magasság 
tekintetében alázatosan háttérbe szoríttatnak a felsorolt 
hegyóriások által.

Délen a M. Tátra említett ama hegytömegei oly 
annyira dőlnek le a szepesi és liptói hullámdad dombtérre, 
hogy tövükben mindinkább kiterjeszkedvén egymáshoz 
közelebb-közelebb sorakoznak, mi által hátterüket elzárják 
és ez által szélesbült lejtőjeikben még elég tért nyújtanak 
másodrendű völgy-és katlanképződményekre (Kőpataki- és 
Batizfalvi-völgy, Gerlachfalvi-katlan stb.), végre pedig 
1300—1000 méternyi magasságban lefelé a Tátra közös 
tövében találkoznak, melyet a felsorolt főpatakokon kívül 
még számtalan egyéb vízér csak sekélyen rovátkol.

A közös Tátra-alapzat maga, mintegy az egész 
Tátra-hegységnek lábazata szükebb értelemben mindinkább 
ellapúlván a Vág és Poprád már említett lapályaiban 
vész e).

Éjszak felé pedig a Lomniczi-Késmárki-csúcs, a 
Szalóki-csúcs a Bibircsesei, a Kriván-csoport egy-egy közös, 
a Grerlachfalvi-cs. és a Koncsiszta egy-egy külön össze
kapcsoló gerinzet bocsátanak a főgerinezhez. Az össze
kapcsoló gerinczek magok igen hasgatottak, hihetetlenül 
keskenyek és a főgerinczig lépcsőzetesen leereszkedök, 
gyakran még igen jelentékeny csúcsokat alkotva, melyek 
nem ritkán úgy mint az orgonasípok egymás mellé sora
koznak.

A poprádi és vágvölgyi lapályból tehát a főgerinczet 
csak ritkán láthatni s akkor is csak legnagyobb emel
kedéseiben, melyeket azonfelül a már többször említett 
hegyóriások magasság tekintetében mindannyiszor túlszár
nyalnak. Ha tudni illik az említett 5 fővölgy egyikének 
hosszirányában állást fogunk, akkor a fŐgerincznek a 
völgyet elzáró, igen alacsonyan elvonuló egy részét vagy 
épen csak az abban mélyen belé rovátkolt csorbákat 
fogjuk láthatni.

Csak két pontja van az itt oly annyira háttérbe
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szorított főgerincznek, melyek meglehetősen sikerült 
kísérletet tesznek, hogy kivételeket a szabályba belecsem- 
pészszenek, ezek a legnagyobb gerinczemelkedések, számra 
ketten, melyek az illető völgyek irányában, főleg nagyobb 
távolságokból szemlélve, világosan mutatják, hogy még 
magokkal a szomszédos hegyek oligokratáival is sikeresen 
megmérkőzhetnek.

Az egyik pont a Tátra-a másik, még jelentékenyebb 
a Jégvölgyi-csúcs, melynek a következő sorokat szentelni 
bátorkodunk.

A Jégvölgyi-csúcs, a K. Tarpataki-völ gy hátterében 
mered fel, melynek legfelsőbb katlanvölgyét az Öt-tóval 
együtt ENy-ra szegélyezi. A Tátra déli oldalának Iglóról 
eszközölt látó képén (1. melléklet) a Jégvölgyi-csúcs azon 
legmagasabb ormó, melyet a Lomniczi- és Szalóki-csúcs 
között, a Közép-oromtól közvetlenül jobbra, kissé hasított 
fejével szemlélni lehet.

A Poprád-völgy hosszában ezen csúcs csak Poprádtól 
kezdve Késmárkon valamivel túl látható. Ha Húsz dísz
kertje felől a Közép-ormot pontosabban vizsgáljuk, azt 
gondolnék, hogy az háromormú; de ez tévedés, meiú e 
három orom legkeletibbje már a Jégvölgyi-csúcsnak 
tetőpontja.

Ha tehát a Poprádról Késmárkra vezető úton tovább 
haladunk, akkor a mi csúcsunk mindig jobban lép ki a 
Közép-orom háttere mögül és legjobban tűnik fel előttünk 
Matheócz és Nagy-Lomnicz között, mivel itt legkevésbbé 
fedeztetik irigykedő és elöretolakodó szomszédjaitól, míg 
már közel Késmárkhoz ismét az itt a maga nagyszerűsé
gében minden hegy fölé tornyosúló Lomniczi-csúcs mögé 
kezd rejtőzködni, hogy csakhamar Késmárkon tiil a déli 
oldalon mindörökre láthatatlan maradjon.
S Ha e szerint magunknak egy a Tátrát magában 
foglaló szemkört képzelünk, melynek középpontja a 
Jégvölgyi-csúcs, akkor a déli oldalon a mi hegycsúcsunk 
— a hegységtől való kellő távolságot feltételezve — az 
említett szemkörnek csak körszeíetében (segmentum) 
látható, melyet a Lomniczi-csúcs és Közép-orom felett 
húzott sugarak határolnak. De itt sem engedi őt valódi 
érvényességre jutni a büszke, karcsú alakú, magasság 
tekintetében nálánál látszólag sokkal magasabb Lomniczi- 
csúcs.

Eme igen szerény magaviseletének azonban azt köszön
heti a Jégvölgyi-csúcs a déli oldalon, hogy, ámbár az 
egész Tátra-hegységnek egyik legszebb dísze, ennyi ideig
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vala kénytelen a hamupipőke sorsával megelégedni, daczára 
annak, hogy már egy félszázaddal jóval előbb Ritter K., 
az összehasonlító földrajz atyja, és Sydow K., a minden 
természeti magasztosságnak csodálója, azt az őt megillető 
tiszteletben részesítették és csodálták. Utóbbi a mi Jég
völgyinket tudvalevőleg a mostani igényekhez képest 
ugyancsak igen kezdetlegesen kinéző Tátra-térképén az 
egész Tátra-hegylánczolat tetőpontjának tartotta. Es még 
30 évvel később azon időben, midőn ezen soroknak Írója 
az első gymnasialis osztályban a tudós, de a lármázó 
ifjúsággal szemben igen engedékeny Merklas alatt földrajzot 
tanúit Bellinger vezérfonalából, az arról folyó vitának, 
vájjon a Lomniczi- vagy Jégvölgyi-csúcs nyerje-e el a 
győztes szerepét a Tátra-színkörben, még nem vala vége. 
A Gerlachfalvi-csúcsról akkor alig vala szó. Ezen utóbbi 
hegynek igen kedvezőtlenül kitetsző alakja, mely Késmárk 
környékéről tekintve mint egy öregnél-öregebb, nehézkesen 
pihegő görbe hátú asszonynak látszik és mely valamint 
Wahlenberget, a Karpatologia atyját, úgy a bécsi vezérkar 
első mérnökeit is magassága tekintetében tévútra vezette, 
a Lomniczi- és Jégvölgyi-csúcsról való vitában nem hagyta 
szóhoz jutni, míg végre nehány évvel későbben Fuchs Fr. 
(1852.) és Kofistka (1863) neki az oly sokáig tőle meg
tagadott koronát a fejére tették.

De még az utolsó 15 év alatt, melyek elvégre több 
világosságot és biztonságot derítettek hegységünkre, 
Wahlenbergnek ama ,,terra incognita et latronibus refer- 
tá-ra“, és legalább a Tátra alaprajzát, valamint csúcspont
jainak rangsorát véglegesen megállapították s a mi 
Jégvölgyi-csúcsunknak is a 34 méterrel magasabb Gerlach- 
falvi- és a csak 4—5 méterrel magasabb Lomniczi-csúcs 
mellett a harmadik díszhelyet a fent emh’tett hegyamphi- 
theatrumban kijelölé, sőt ezen „tempus novissimum“ alatt 
egészen az 1876-ik évig egy ember sem találkozott, ki a 
déli oldal felől az elhagyottnak pártját lovagiasan fogta 
volna.

Ezen elhanyagoltságnak a hegyeket imádó touristák 
raja részéről, mely azt véle', hogy itt a déli oldalon ezen 
lapos fejű hegycsúcson nincsen szörpölgetni való kilátási 
méz, nagy részben a hegycsúcs maga is oka.

Ha t. i. a Jégvölgyi-csúcsot a déli oldalnak egy reá 
nézve legkedvezőbb álláspontjáról p. o. a Lőcse melletti 
nagy Oz-hegyről szemléljük, akkor látjuk, mint emeli 
kékes fejét egy fehér hószalag fölé a Közép orom és 
Lomniczi-csúcs között. Ezen fő idomtalanúl széles és



A JÉGYÖLGYÍ-CSÚCS. 231

azonfelül jobbról és balról egy-egy púppal bír, melyek 
közül az éjszaki, a magasabb és szélesebb, a tulajdonképi 
csúcspont, a déli pedig inkább kegyesen végződik és 
magasság tekintetében csak valamivel alacsonyabb az 
elsőnél. A széles alak onnan van, mivel mi ezen csúcsban, 
az e g é s z  T á t r a  f ő g e r i n c z é n e k  l e g m a g a s a b b  
e m e l k e d é s é b e n ,  éjszak-déli hosszfejlettségét magunk 
előtt látjuk.

De mivel a K. Tarpataki-völgy a 2100 métert meg
haladó, a Tátrában rendkívül nagy magasságig közvet
lenül egészen a Jégvölgyi-csúcsnak meredek falai alá 
felnyulakodik és utóbbira nézve e szerint alig 530 méter 
marad a viszonylagos (relativ) túlszárnyalásra, azért olyan 
hegy van itt előttünk, mely fejét igen, de sem derekát, 
sem lábát nem mutatja. Mennyivel máskép tűnnek fel 
mellette a Lomniczi- és Szalóki-csúcs teljesen és egészen 
kinőtt hegyalakjaikkal; hisz még a legnagyobb óriásnak 
feje sem eléggé impozáns egymagában. Itt a Jégvölgyi- 
csúcsot csak pongyolahelyzetében látjuk, mint támasztja 
hatalmas fejét — mert csakis ez látható egész hegytöme
géből — a magasan fekvő Tarpataki-völgy végére mint 
egy vánkosra.

Ha pedig hegyóriásunkat egyenesen feltornyosúló 
alakjában, ünnepélyes méltósággal felruházva akarjuk 
látni, akkor a Tátra-hegylánczolat éjszaki oldalán kell 
nézőpontot keresnünk, melyet némi tájékozás után könnyen 
lelhetni.

Ezen oldalról észreveszsziik nem csekély bámula
tunkra, hogy az egész, itt majdnem végtelennek látszó 
Tátra- hegyláncz és főleg a teljes hegyi fegyverzetében a 
Tátra fenekéből mint egy Minerva a Jupiter fejéből eléugró 
Jégvölgyi-csúcs merőben más képet nyújt.

Olyan álláspontnak mutatkozik Krempach községe 
mellett a Bialka diluviális síkságából mint óriási dóm 
kimagasló szirtmész-szikla (Klippenkalk-Felsen), mely köz
vetlenül a vadúl csörgedező Bialkából emeli fel meredek 
falait és különben is a síkság, a közép és magas emel
kedésű hegységnek nagyszerű környékképét pompásan 
föltárja előttünk.

Álláspontunk tehát keskeny háta egy a fentnevezett 
síkból 50 vagy 60 méternyire emelkedő vereses mészszik- 
lának, egyik tagjának a hosszúra nyúló, majdnem egyenes 
vonalú, úgynevezett szírtmész-sornak, mely Sáros-megyétől 
majdnem egészen Neumarktig, egyes tagjai magasságára 
nézve nehány méter és. több száz méterrel különbözvén^
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elhúzódik; s a szerény és buzgó geologok nagy seregének 
nem csekély fejtörést okozott.

Foglaljunk tehát állást ezen klassikus ponton dél felé 
fordulván. Mögöttünk van a széles, éjszak felé lankán 
leereszkedő dunajeczi sík, melyet a Nedecz, közvetlenül 
a folyó hal partján 1300 méternyi magasságra felnyúló 
erdőhegység elrekeszt. — Jobbról és balról azonban 
kezdődnek az első, csak csekély mértékben hajlott emel
kedései azon széles földlejtőnek, mely ama síkságunk déli 
szélétől egészen a meredeken dűlő Tátra-lej tőkig húzódik, 
és ott helyenként 1400 métert fölűlhaladó absolut magas
ságra nyulakodik fel. Egyenesen a talppontunktól húzódik 
egészen dél felé a számtalan, fehéren csillámló gránitgör
getegekkel elborított és mindkét rész felől meredek 
partoktól bekerített 300—400 méternyi széles Bialka-völgy, 
melyben a sebesen és zúgva elhaladó folyócska, sokszoro
san elágazva és minden évben főmedrét változtatva, széles, 
messzire fehérlő görgetegek és hömpöly-tömegek fölött 
szép habjait tova korbácsolja.

Ezen völgy hátterében azonban 3—4 mértföldnyi 
egyenes távolságban elhúzódnak a 6—7 mértföldnyi hosszú 
kékes Központi - Kárpátok, a láthatárt délen rögtön és 
élesen elrekesztvén. Azok délkeleten Zsdjár mellett igen 
hirtelen merednek ki a paraszt módjára alacsonyan ellní- 
zódóhomokkő-hegységböl, gyorsan emelkednek legnagyobb 
magasságukig számtalan kúp, csúcs, orom és tüalakú 
tetőkben, azután sokféleképen tagolva, elágazva és rovát
kolva nyugat felé húzódnak, és sokat veszítvén magassá
guk és vadságukból Zakopane körül és azon túl, hol mint 
szelídebb, de még mindig tiszteletparancsoló hegyláncz az 
Arva-liptói-havasokat képezik, elvégre lassanként közelebb 
fekvő kis hegység mögött eltünedeznek.

Ha az előttünk pompásan elterülő hegységet gondo
sabban szemléljük, akkor azon könnyen észrevehetőnk 
háromféle tagosulatot tekintve a hossz-, valamint a széles
ségi kiterjedést.

Bal felöl magaslanak ki először kékes-zöld színezetben 
a Bélai-mészhavasok, melyek magas, hosszan elnyúló, 

' magasságban lankán emelkedő háttal kezdődnek, azután 
pedig négy hegycsúcsra oszlanak: ezek közül az utolsó és 
legalacsonyabb a Murány, két hatalmas oldalfalával, 
melyekről tavaszszal a hólavinák gyakran messzire dörögve 
lezuhannak, a Javorinka-völgybe csakhamar sülyed.

Jobbról a Magas-Tátra főgerinczének jelentékeny 
süppedésével kezdődik a már érintett alpesi hegyvonal,
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szinten mészrétegekből alakúlva, mely sok és változatosan 
idomított, de kékes rétekkel majdnem általán bevont 
kúpokat mutat rfel, és magasság tekintetében mindig 
veszítve, végre Árvában eltünedezik.

Ezen két, különféle mészrétegekből alakúit oldalszárny 
közepén áll, mindkettőt magasságban jóval felülhaladván 
és gerinczei, ormai és csúcsaira nézve a legkülönbözőbb 
és legvadabb alakjait feltüntetve, a Központi-Kárpátoknak 
gránitzöme: a Magas-Tátra.

A hegyvonulat szélességében is, főleg ferdén beeső 
napsugarak mellett könnyen különböztethetünk meg há
romszoros sortagosulatot.

Ugyanis először a hegység előterében az alacsony, 
sötét erdejü homokkőhegység mögött és fölött meredek, 
zöldellő lejtők magaslanak ki, melyek egyes, nem igen 
meredek csúcsokba mennek át, már magasan a fa-regio 
fölé emelkednek, és zöld rétekkel be vannak vonva. Ezek 
a Bélai-havasok és a Siroka-csoportnak mésztömegei; 
továbbá a sokfélekép tagosúlt Wotoszyn-láncz. A Bialka 
forrásvizei kétszer törik keresztül ezen mészrétegek- 
alkotta előhegységet, melyeket épen úgy mint a két 
Dunajecz csermelyei meredeken felemelkedő völgyeket 
ástak maguknak vagy azokat legalább mélyebbre ki
mosták.

Ezen első, inkább kies mint vad jellegű, sokszorosan 
völgyek által szaggatott hegysor mögött elhúzódik hosszúra 
nyúlva, a keleti és nyugati szélen észrevehetőleg előre- 
uyomúlva, közepén azonban erősen dél felé hátrálva és ez 
által magasságból is veszítve, a vadúl szétfürészelt, mere
deken és gyakran 1000 méterrel hirtelenül leugró fögerincze 
a Tátrának, melyen főleg nehány csúcs tekintélyes emel
kedéssel magaslik ki.

Végre ezen főgerincz mögött, mely helyenként 
jelentékeny behorpadásokat mutat, s melyet itt-ott az első 
hegysorban levő felmeredő csúcsok — a mi Tátra-legiónk 
zöld ruhával díszített ezen „Yelatusai“ — fedeznek és felül
múlnak, egyes, ezen főgerinczet és még legmagasabb 
csúcsait is nyilvánosan felülmúló hegycsúcsok merednek 
fel, melyek e szerint egy harmadik, a főgerincznek „Hasr 
tatásai^ mögött elhelyezett phalanx-hoz okvetlenül tartoz
nak. És ezen „Principes,“ — bogy a nagyon is sántikáló 
hasonlatot lábra állítsuk — ezen a sövény fölé kukucskáló 
óriási gyermekek nem mások, mint a Tátrának már kez
detben leírott főcsúcsai: a Késmárki- és Lomniczi-csúcs, a 
mintegy kakastaraj-alakú Ejszaki-mellékcsúcs, a Bibircs
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és szomszédjai, a kettéhasadt, kerekded Q-erlachfalvi-csúcs és 
végre a félrehajló, hegyes Koncsisztának vége, tehát ugyan
azon hegyek,melyek a Tátra déli oldalán oly annyira döly- 
fösködnek, mintha egyedül léteznének ezen tömkelegben. 
A Krivánt és kíséretét a hosszú Menguszfalvi-hegygerincz, 
melynek tövét a Halas-tó mossa, egészen födi.

De hogyha most magunktól kérdezzük, a sok csúcs 
közül melyik fordítja figyelmünket a legnagyobb mér
tékben önönmagára, akkor, mihelyt csak elég érzetünk 
van magasztos fenség iránt, egyhangúlag kell ama csúcs 
felé irányítani magunkat, mely jobb felöl az alázatosan 
földre konyító Murány mellett büszkén és hatalmasan 
felegyenesíté a maga roppant nagyságú gúlafalát és finomúl 
mintázott csúcsával még a legmagasabb csúcsokat is ész
revehető !eg fölülmúlja. Ezen hegy töve azonban mélyen 
rejtőzködik a völgyben, melyen messziről majdnem függő
legesen feltünedező éjszaki fala, óriási oszlopokra támasz
kodva mint gót torony, és fenn a mellén függő hófolttal, 
mintegy hatalmas rendcsillaggal ékesítve, 1300 métert 
meghaladó mélységbe dől. Az a Jégvölgyi-csúcs, egy olyan 
imponáló hegyalak, milyent egyéb magas rangú hegységek 
sem fognak nagy számmal felmutatni.

Minthogy mi a most következő sorokban ezen csúcs 
felől a türelmes és elnéző olvasót kissé hosszabban szóra
koztatni akarjuk és neki ezen választottunkat közelebbről 
is bemutatni óhajtjuk, elhagyjuk mostani álláspontunkat, 
hogy azt egy másikkal, ezen hegy tövénél létezővel fel
cseréljük.

Ezen czélból szádunk a mészszirtünk fala alatt váró 
könnyű lengyel kocsira, mely minket az óriási tojásalakú, 
fehér görgetegekkel telt, rohamos hullámú Bialka folyócs
kán át nagy bajjal visz, azután pedig a meredek bal part
ján egészen primitiv, de nem igen rósz úton csakhamar 
Bialka, Jurgó és Podszpádi községen keresztül az erdők
és patakoktól körülzúdított Javorinába szállít.

Ezen 3—4 órai utazásunk alatt búcsúznak el tőlünk 
a távlat-szabta törvénynek engedelmeskedve, a Tátra 
egyik csúcsa a másik után, és a mint végre Javorinába 
érkezünk, akkor az egész hegyláuczolatból csak a Murány 
egyik fala, a Siroka orma és talán a Woíoszyn egy-két 
oldalfoszlánya maradt hátra.

Hol van tehát a mi Jégvölgyi-csúcsunk ? De csak 
lassan, hisz időközben esteledni kezdett, és nagy urakat 
este meglátogatni akarni vétek az illem ellen. Ma szálljunk 
csak be egyletünk egyik tagtársánal, Javorina ipargyarmat
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érdemes igazgatójánál; nála a legpompásabb élelmezésben 
részesülünk, mely szellemes mulatsággal bőven van fűsze
rezve. így a holnapi látogatásra a legjobban készülhetünk.

Hüs reggeli szél fúj a hegység felől, a mint napkeltekor 
Javorinát és zajló zuhatagjait, melyekben a felkelő napnak 
első sugarai ragyogó miniature-szivárványokat odavarázsol- 
nak, elhagyjuk és a keskeny, még árnyékfödte völgytorok 
felé közeledünk. Elérkezünk a zúgó hegyi patakhoz, melynek 
kristálytiszta habjai óriási gránittuskók között, melyeknek 
élei és szögletei csak az első kikeredésnek nyomait mutat
ják, hófehér tajtékká szétfoszlanak. Beszélgetésünkbe zúgó 
lármával vegyülő ezen patak vezet minket kissé nyers, de 
készséges jó szívűséggel körülbelül két negyedóra alatt 
először egy szűk, bokor és fával ékesített szorosba, melyet 
balról a Murány és jobbról a Sirokának itt találkozó lejtői 
képeznek. Nem sokára azonban tágúl szorulatunk és mi a 
„Galajdova polaua“ nevű rétre érkezünk, mely a katonai 
földrajzi intézet legújabb felmérései szerint már 1100 
mtnyi magasságban terül e l ; nem csoda tehát, hogy az 
alpesi levegőnek ambrosiáját boldogító kedvteléssel ma
gunkba szívjuk.

Ezzel állunk a pompás és nagyszerű Javorinka nevű 
völgynek küszöbén, mely völgynek egész nagyszerűsége 
vad fenséggel telten hirtelenül és ezért elnyomó erővel 
élénkbe áll.

Ezen völgynek hossztengelye, megjelölve az elrohanó 
ezüst patakszalag által, tisztán dél-éjszaki irányú és hét 
kilométernyi hosszú. Legnagyobb szélessége az alsó, éjszaki 
végén majdnem öt kilométernyi, minthogy itt a Hátulsó- 
Rézaknak mellékvölgyébe öblösen kitágúl; a felső, déli 
végét azonban a háttérben levő óriási hegyek kiálló ormai 
által félkilométernyire szorítják össze.

A völgyet mind a négy oldalról óriási hegysorok 
teljesen választják el a Tátra többi tömkelegétől. Ezen 
hegysorokat valamivel pontosabban szemügyre veendők 
időzzünk kis ideig rétünkön és szemléljük illő gonddal a 
pompás völgynek határait.

Ha arczunkkal dél felé fordultunk, épen hátunk 
mögött vannak a Muránynak magasan és meredeken 
felhúzódó, virágokkal ékített réti ej tőségei, melyek fölé ezen 
hegynek hatalmas mészfala szédítő magasságba tornyo- 
sodik. A Murányhoz csatlakoznak kelet felé a Novy és 
Havránynak magasság tekintetében fokozatosan emelkedő 
csúcsai. A Havrány mögött az Avas fSztára) dől az elődje 
felé. Ezen hegysor szép, négy kilométernyi hosszú mészkő
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alkotta hegyláncz, melynek sötét-zöld legelőit helyenként 
szürkés-fehér sziklaréteg-fejek (Schichtenköpfe) törnek át, 
s ez képezi tehát a mi völgyünknek 600—800 mtrnyi magas 
éjszaki határát.

Ezen mészkőhegyekhez csatlakozik, a Nyereg által 
elválasztva, a völgynek délkeleti határfala.

Az EK-ről DNy-felé vonuló főgerincz maga, mely 
óriási sötét-fekete gránittömegekből alkotva, először sötét 
erdő-aljból emelkedik, azután az utóbbi felé meredeken 
lejtősködik, nehezen hozzáférhető alpesi réteget mutat és 
ezek fölött majdnem függőlegesen dűlő katlanfalakba, 
vadúl fűrészelt csorbákba és a felhőkben eltünedező szikla
csúcsokba megyen át.

Mielőtt azonban ezen a felhőkkel egybekelö óriási 
sziklabástyát, melynek gyermekei a Centaurok és Lapithák, 
a mint a lejtőin roppant mennyiségben felhalmozott gör
geteg-tömegek után ítélnünk kell, iszonyú csatákat vívhat
tak itt egymással, mielőtt tehát ezen gránitfalakat és 
óriásokat még behatóbban bonczolgatnók és neveit, vala
mint rangsorát felemlítenők, vessünk előbb nehány tekin
tetet völgyünk nyugati és déli oldalára.

A nyugati lejtő tehát a Siroka-csoport keleti ágához 
tartozik. Az ugyanis patkó-alakú hegyrendszert képez, 
melynek félkör-idomú végét egy körűlbelől 3 kilométernyi 
hosszú kötő ág kapcsolja egybe a főgerinczczel, melynek 
két vége azonban, négy kilométernyi hosszú fen-völgyet 
bekerítve, éjszakon egyenesen Javorina felé húzódik. Azon 
kivül az egész csoportot számtalan meredek völgyecske 
szeldesi, melyek buja álpesi rétekkel be vannak vonva.

Ezen határlejtő szintén, úgymint csekély kivételekkel 
az egész hegycsoport, mészkőrétegekböl áll, melyeken a 
kopár sziklák csak helyenként, gyakran fokonként egymás 
fölé sorakozva tűnnek fel.

Ezen lejtő is, mely különben álláspontunkról csak 
egyes kiálló részeiben látható, meredeksége, az ott tenyésző 
fák, bokrok, füvek és helyenként előtűnő réteg-fejei tekinte
tében ugyanazon jelleget mutatja, melyet már a Murány 
lejtőjén szemléltünk. Tetőpontjának magassága pedig jóval 
nagyobb távolságánál fogva sokkal csekélyebbnek tűnik 
fel, ámbár az a Murány-lánczolatot több mint 50 méterrel 
túlszárnyalja magasság tekintetében.

Völgyünknek déli háttere magasságra nézve legala
csonyabbnak tűnik fel az egész völgykeretben. Ezen 
berekesztést képezi ugyan egy meredek, egészen növényzet 
nélküli, körszeletet feltüntető gránitfal, melyet a völgy
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alján roppant nagy, meredeken emelkedő romgörgeteg 
szegélyez, de eltűnik baloldali, őt roppantul felülmúló 
óriási szomszédja mögé oly módon, mint körülbelül kis 
gyermekek valamely rémkép által megijesztve anyjok és 
ennek ruhái mögött ótalmat keresnek. A Magas-Tátra 
térképére való pillantás fölvilágosít minket arról, hogy 
ezen gránittal részint a Siroka-csoport fent említett kötő 
ága, részint a főgerincz maga.

És most térjünk vissza ismét a délkeleti völgylejtőhöz, 
mely magassága, nem különben alakjainak vadsága tekin
tetében a többi lejtőket jóval fölülmúlja és nagyszerű 
orographiai tagosulata által völgyünkre a vad-magasztosnak 
jellegét süti.

A Tátrának ezen itt EK-ről DNy-felé vonuló főge- 
rincze, többnyire felhőkbe burkolva, hatalmas sziklacsú
csaiban olyformán emelkedik, hogy a legközelebb következő 
sziklaóriás mindig túlszárnyalni törekszik megelőző szom
szédját.

A benyomás, melyet reánk ezen óriási fal gigási 
ormaival tesz, azért oly különösen hatalmas, mivel az itt 
feltűnő hegyóriásoknak sora és csoportozata valóban nagy
szerűen művészi, a reál aesthetikusok szabályának meg
felelőig: hogy „a nagy a kisebb mellett tetszik“, imponál.

Az Avas-sal szemközt, a mély Nyereg által elválasztva, 
kimagaslik mindenek előtt a már majdnem 80 méterrel 
magasabb Fehértavi-csúcs (2235 méter). Szomszédja a 2425 
méternyi magas Verestavi-csúcs, melyhez a Papirusvölgyi- 
csúcs (2436 mtr.) csatlakozik. A legközelebbi hegy, a 
Zöldtavi-csúcs, (2535 méter) már az elsőrangú Tátra- 
csúcsokhoz tartozik, minthogy a déli oldalon igen ismeretes 
Koncsisztával tökéletesen egyenlő magasságú és már a 
Krivánt, a liptói Tátra-csúcsoknak királyát, 39 méterrel 
szárnyalja túl.

Balról tehát csodáljuk a légbe merészen fölnyúló 
gránítkúpoknak ezen emelkedő sorrendjét, miglen jobbról 
szemünk a Siroka lejtőiről a Siroka-csúcson tévedez, a 
Javorove-gerinczet kiséri és azzal itten, ha csak lankábban 
is emelkedni kénytelen.

Mindkét részről tehát törekszenek a hegyrendszerek 
egy központ felé, mindketten, melyek a földnek bármely 
más terére áthelyezve, a mászásznak neki dühödt touristák 
ezreire nézve elég vonzó erővel bírnának, itt csak azon 
szerény hivatásban osztozkodnak, hogy még hatalmasabb 
parancsolónak mellék-díszítményéül szolgáljanak. Ezen 
parancsoló központi tömeg az eget ostromló Jégvölgyi-
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csúcs, mely 2629 méternyi magas és egykoron a jurgói 
orvvadászoktól „ Veliki-Kolbaw (N.-Tarpataki-hegynek) nevét 
nyerte. Szélesen és tömegesen reáöltött fenségében, hatalmas 
szikla-meredélyeivel egyrészt közvetlenül a völgy aljáig 
lejtősködvén, másrészt pedig finomul idomított csúcsával a 
kékes eget érinteni látszván, egész figyelmünket köti le. 
A hegynek alakjai az ismeretesek, a mint azokat mész- 
kőszirtünkről emlékezetünkbe véstük, csakhogy most azok 
magasság és szélesség tekintetében négyszerié nagyobb 
mérettel bírnak.

De mi nem akarunk csak a szenvedőleges csodál
kozással megelégedni, hanem az „admiratio est mater 
studiorumw-féle mondáshoz híven hidegebb lélekkel köze
lebbről akarjuk megnézni orographiai alkotását, ha így 
szabad kifejezni magunkat, architektonikáját. Vezértervül 
szolgáland nekünk a cs. k. katonai földrajzi intézetnek 
utolsó eredeti felmérése 1:25,000-hez való mértékben. A 
ki pedig ezen felmérésnek költséges fényképére szert nem 
tehet, azt e czélra eléggé fogja tájékozni a Tátrának 
remekül készített részleges térképe, mely 1 :75.000-kez 
való mértékben ugyanazon intézetnél megjelent vagy 
meg fog jelenni és pusztán csak 50 kr,, katonatisztek 
számára csupán 25 kr.-ba kerül.

Futólagos pillantás is ezen a völgyalj fölé viszony
lagosan 1520 méterrel emelkedő óriás hegy alakra arra 
tanít, hogy annak különös, a Tátrában nem igen gyakran 
oly tisztán előforduló körülmény kölcsönöz olyan pompás 
és magasztos alakot. Ezen körülmény abban áll, hogy a 
mi hegyünk itt az éj szaki oldalon sajátlagos, elszigetelt, 
széles, majdnem négyszögű alapzattal bír, melynek élei 
2 vagy 2Y2 kilométernyi hosszúak s ezek fölé azután 
sokféleképen idomított óriási lejtői tornyosulnak és közös 
csomópontban, a Jégvölgyi-csúcsnak főormában, egyesülnek.

Mint ezen alapzat szögletpontjai felemlíthetők a 
fennebb érintett térkép útmutatása folytán a következő 
helyek:

1. Az 1316 méternyi magassággal jelölt pont (Koten- 
höhe), mely a „Galajdova polana“ fölött három klmétrnyi 
távolságban a völgynek ama helyén létezik, hol a Fekete- 
tavi-völgynek hegyi patakja a Javorinkába szakad.

2. A Ja vorinka-völgy körülbelül 1630 méternyi 
magasságban fekvő forduló pontja, hol éjszakdéli iránya 
nyugatkeletire változik. Ezen két szögletpont közt emel
kedik a Jégvölgyi-csúcsig annak legszélesebb és hely
rajz iig  a leggazdagabban kifejlődött lejtője, t. i. a nyugati.
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Ez pompásnak tűnik fel azok előtt, kik a Krzyáne bőven 
jutalmazó kilátási pontját megmászszák.

3. Azon hely a K. Tarpataki-völgyben, hol a Jégvölgyi- 
csúcsnak Margasit-torony elnevezése alatt ismeretes magas 
orma csúcsáról elválva és déldélkelet felé lejtősködvén az 
Ot-tó legalsóját érinti.

A 2. és 3. alatt felsorolt helyek ezen alapvonalnak 
végpontjai, mely alapvonal fölött a Jégyvölgyi-csúcsnak 
déli lejtője, közepén magán a főgerinczen ülve, éles hegy
csúcsig felemelkedik. A Szalóki-csúcsot megmászó emberek 
előtt ezen lejtő igen ismeretes.

4. A 2150 méternyi magassággal megjelölt magas
sági pont a felső Feketetavi-völgyben, valamivel több 
mint Id/g kilométernyire a tó fölött. Ezen pontot leg
könnyebben találjuk, ha magunknak először a Fekete-tó 
felől a völgyalj hosszában a főgerincz felé egyenes vonalat 
és épen olyant a 3. alatt említett Tarpataki-tó felől a 
Zöldtavi- és Jég völgyi-csúcs közti gerinczrés fölött le a 
völgy aljáig húzottnak gondolunk. Ezen két vonal 
átmetszési pontja jóformán megjelöli a Jég völgyi-csúcsnak 
negyedik és utolsó alapszögletpontját.

A 3. ponttól a 4. pontig való alapvonal fölé emel
kedik a JégvöJgyi-csúcsnak a Poprádi-lapály, általán a 
hegységnek délkeleti oldal felöl látható keleti lejtője. Ezen 
lejtő, mint már említettünk, a legcsekélyebb relatív magas
ságot és azon felül a legegyszerűbb alakulást tünteti fel. 
Végre az 1-től 4-ig való alapvonal fölé tornyosúl hegyünk
nek alakzatos, éles gúlacsúcsban végződő éj szaki lejtője. 
Ez ugyanazon lejtő, mely a Krempach melletti, már említett 
szirtmészkőről, általában véve minden a hegy éjszaki 
oldalán fekvő pontról látható.

Ez tehát az óriási gúlaalap négy pontja. Most bátor
kodunk még valamivel közelebbről megszemlélni a fenebb 
csak röviden érintett alap- és oldaléleket hosszúságuk és 
lejtősségük tekintetében, valamint az általuk bezárt oldal
lapoknak alakulásait.

1. A nyugati alapél, mely az 1316 méternyi magas 
ponttól az 1630 méternyi magasságban fekvő völgysark- 
pontig terül, majdnem 3 kilométernyi hosszú, tökéletesen 
a patak hosszában húzódik és 300 méternél csak valamivel 
emelkedik, e szerint körülbelől 10:1 a hajlása (azaz 
hosszúságának vízirányos vetülete úgy viszonylik emelke
déséhez mint 10:1). Ezen hajlás az egész alaphosszában 
majdnem egyenlő és a völgyön fölfelé csak nagyon csekély 
mértékben növekszik.
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Ezen nyugati alapélnél nyugodnak a két szögletpont
nál lent az éjszaknyugati, fent a délnyugati oldalélé a 
hegynek, mely élek a csúcstól a két szögletpontig vonulnak. 
Az első tehát 1316—2629 méternyi magas csúcspontig 
érvén, 1313 méternyi relatív magassággal és 3y2 kilomé
ternyi hosszfejlődéssel bir. Átlagos emelkedése 28:13. Ezen 
oldalél alsó felétől éjszak felé igen meredek lejtő ereszke
dik le a Feketetavi-völgybe, dél felé azonban elterül a 
fővölgy lejtőjének folytatása, mely, csekélyebb süppedé
seket leszámítva, csak két jelentékenyebb völgyhasadékot 
hord magán.

Ezen élnek felső felében, 2100 métertől fölfelé 
számítva, jobbról és balról több, a 45 fokot meghaladó 
meredek, gyakran függőleges fal dől le mindkét oldalon 
a mélységekbe.

A második, délnyugati oldalél felső, 2200 méternyi 
magasságban kezdődő és egészen a csúcspontig terjedő 
részében szintén egészen éles szélű és tüalakú sziklaormokkal 
megrakott; itt is dőlnek le mindkét oldalról járhatatlan 
meredek lejtők. Az alsó, a nevezett ponttól lefelé egészen 
az 1630 méternyi magas alap-szögletpontig leérő rész 
egészen úgy tágúl ki, mint az első oldalél alsó része, egy 
nyugat felé meredeken lejtősködő háromszög-síkká. Ezen 
meredek sík a fentebb említett völgylejtőnek mintegy 
déli folytatása, alúl a pataktól mosatik és magán négy 
rovátkolt völgyvágányt hord. Dél felé ezen oldalél csak 
középszerű lejtővel bír a fővölgynek már keleti irányban 
hajlott rész felé. Ezen oldalélnek egész hossza tesz 2100 
métert, hajlása: 255:10. -

Ezen két oldalél közt, alsó részében az utoljára 
említett két lejtő közt, a fővölgynek keleti lejtőin kima
gaslik meredeken emelkedvén a Kő-paripa fenvölgye, 
mely lent a fővölgyalján gugyor alakjában kezdődik és 
folytonosan, nagy meredekséggel szorosan a Kő-paripáig 
felhúzódik.

Ha ezen völgy járhatónak mutatkoznék, akkor ez 
igen örvendetes hír volna a büszke Jégvölgyi-csúcsnak 
összes tisztelőire nézve.

2. A déli alapél 1630 méternyi magassággal kezdő
dik körülbelül egy kilométernyire a Varangyos-tótól (Kroten- 
See), átmetszi azt és meredeken kezd mögötte emelkedni, 
fölér 2350 méternyi magasságban a főgerinczig és azután 
tőle lejtösködik a felső K. Tarpataki-katlan nyugati 
mellékvölgye hosszában egészen a Margaait-torony talp
pontjáig, ezen katlannak közvetlenül legalantabb, 2007
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méternyi magasságban fekvő tavánál. Ezen alapél e szerint 
egy a gerinczen tört vonalat képez, melynek egész hossza 
teljes 35 kilométert tesz; a kezdettől való emelkedés a 
gerinczig e viszonyokat tünteti fel 21 :7, az utolsótól a 
Tarpataki'tóig 10:3\3

Ezen alapél hordja a délnyugati és délkeleti oldaléleket. 
Az elsőt már ismerjük. A másik kezdődik a már többször 
említett 2007 méternyi magasságban fekvő tónál a Kis- 
tarpataki-völgykatlanban és innen a meredeken emelkedő 
és éles szélű Margasit-torony hosszában csak egyszeri, még 
pedig tetöirányos csekély hajlással a csúcsig nyulakodik 
fel. Minthogy ezen él 622 méternyi relatív magasságig ér 
és vízirányos vetületi vonala 13 kilométernyi hosszú, azért 
hajlása 13:6 2. Ezen oldalélnek három egyéb testvérével 
szemben azon különös sajátsága van, hogy épen érintett 
függőleges emelkedésénél fogva legnagyobb emelkedése 
helyén a Jégvölgyi-csúcsnak még egy mellékcsúcsot 
kölcsönöz, mely körülbelül csak 30 méterrel alacsonyabb 
lehet, mint a főcsúcs, és a déli oldalon az egész poprádi 
és késmárki lapály felől, az éjszaki oldalon - pedig a 
Krzyzne-hegyről látható.

A déli alapél a főgerincz fölé emelkedvén, hegy
tömegünknek legutóbb említett mindkét oldalélé által 
berekesztett déli lejtője még egy másodrendű közép élt 
hord magán, mely mint a főgerincz folytatása a déli 
alapél és főgerincz közti átvágási ponttól 45 foknyi haj lás 
alatt a csúcsig meredeken emelkedik. Ezen középéi keleten 
meredek, mély, nyugat felé azonban csak jelentéktelen 
lejtővel bír.

A déli lejtő e szerint kevésbé egységes jelleget 
mutat: a főgerincz, mely mint középéi meredeken a csúcsig 
emelkedik, azt két egyenlőtlen részre osztja. A nyugati 
rész a szélesebb és inkább a mélységbe leereszkedő. A 
Varangyos-tótól ezen a részen nem igen mély völgylejtő 
közvetlen ül a főcsúcsig emelkedik. Ezen lejtőt lent rom- 
tömegek borítják, fent pedig meredek sziklalapok. A keleti, 
kisebb részét a lejtőnek képezi a fő-és Margasit-gerincz közé 
süppedt és igen meredek romvölgy. Ezen romvölgy nem 
ér fel a föcsúcsig, hanem ellaposodik a Margasit-torony 
gerinczén alúL Most következik :

3) a keleti alapél. Ennek az előbbivel két közös 
tulajdonsága van. Először is szintén igen magasan fekszik, 
miután végpontjai közül a déli 2007, az éjszaki pedig 
2150 méternyi magas. Másodszor ez is kénytelen a 
főgerinezen egyszer áthágni, még pedig 2400 méternyi

16
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magasságban. Lejtőssége míg a tarpataki Öt-tó völgy
katlana alján marad, aránylag csak csekély: 10:1; a 
gerinczfalon alúl azonban kényszerül igen meredeken a 
Jégvölgyi- és Zöldtavi-csúcs közti csorbát megmászni, Hogy 
azután a 2: 1 viszonyló, nem kellemetesebb lejtés közben 
felebb említett éjszaki végéhez le-lekapaszkodjék. Utóbbinál 
kezdődik a negyedik, a Jégvölgyi-gúlának éjszakkeleti 
oldalélé. Ennek először egy csak gondolt, a természetben 
oda nem rajzóit vonal segítségével kell a völgy falán a 
főgerincz azon pontjáig felmásznia, melyről a Feketetavi- 
völgybe pusztán éjszak felé egy rövid, mindkét oldalról 
igen meredek és vadúl széthasadozott ág leszakad, de 
azután ezen pontról már saját lábán jár — lehetségig 
élesre köszörült hegyháton, mint mondani akarám — 
egészen fel a Jég völgyi-csúcs tetejéig. Ezen oldaléi csodá
latos módon ép oly hosszú, mint déli szomszédja, de kerek 
számmal 140 méterrel magasabban kezdődik, a főgerinczen 
körülbelül 20 méternyi magas, egészen függőleges omlással 
bír, mely a Jégvölgyi-csúcs physiognomiájára nézve, mint 
apró szemölcs, egy hölgy szép arczán jellemző, és testvé
reinek élei közt csak körülbelül 480 méternyi legkisebb 
relativ magasságot mutat. Lejtése a főgerinczig 8:3, a 
főgerinczen pedig csak 4: 1, kivéve egy rövid tért, köz
vetlen a Kő-paripa felett, hol ismét meredeken egymás fölé 
tornyosított szikladarabokból felépül, melyek minden pilla
natban lezuhanni látszanak.

Ezen két él közt elterülő keleti lejtő tehát a Jég- 
völgyi-csúcsnak a poprádi síkról, egyáltalán délkelet felől 
látható oldala, eltekintve a Fekete-tó legfensőbb völgyé
ből emelkedő igen kicsiny részétől, a tátrafüredi vendégek 
előtt, kik az Öt-tavat látogatják, oly annyira ismeretes, 
hogy ezen soroknak minden tisztelt és türelmes olvasója 
bizonyára barátra akad, ki neki önlátomás folytán ezen 
ugyan hosszúra nyúló, de nem szerfölött magas falat, a 
tavaknak ezen nem túlzottan nagyszerű katlanhátterét 
sokkal vonzóbban és szemlélhetőbben le fogja írhatni, 
mint ezt ezen sorokat író ügyetlen toll teheti.

Sietünk tehát, hogy stereometrikai játékunkat befe
jezzük, és átmegyünk

4) a Jégvölgyi-csúcsnak utolsó alapélére, melynek 
tisztje, hogy magasztos nagyságunk éjszaki töve számára 
zsámolyúl szolgáljon.

Ezen él az előttünk már igen ismeretes, 1316 mtrnyi 
magassággal jelölt pontnál kezdődik és egy kilométernyi 
út után 200 méternyi magasságra emelkedvén a Fekete-
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tóhoz ér, megfürdik abban, hogy ezen hideg vízzel való 
gyógyítóig által edzetten 600, de mindig méternyi lépes 
után a felső völgyemelet éjszaki részébe térjen és továbbá 
iszonyú sziklafalak közt vadúl és össze-vissza egymásra- 
hányt völgy alj-görgetegeken egy kilométert meghaladó 
tetőmeredek úton felkúszszék, és végre izzadva a már 
említett 2150 méternyi magas völgypontot elérje. Itt leül
het egy hólejtőnek felső szélén és megelégedhetik azzal, 
hogy nézheti a hatalmas kőszáli sast, miként von az ezen 
ünnepélyesen csendes fenséggel telt vadonban magasztos 
korokat sziklaormok és tüalakú csúcsok körül és mint 
tűri stoistikus egykedvűséggel éhségét. Az élnek egész 
hossza tesz tehát 2-5 kilométert, emelkedése 835 métert, 
— egy hatalmas völgyem el kedés 3:1 való viszonyban.

A negyedik, mint láttuk, félig képzelt, félig valódi 
oldalél és az 1) alatt fölemlített első közt mered a Jég- 
völgyi-csúcs éjszaki oldala, mely óriási, feneketlen mély
ségekbe szakadó, meredek sziklaomlásai, jeges éjszaki 
viharoktól a leggonoszabban szétkuszált sziklaormai, 
magasan fekvő, meredeken lejtősködő hó- és jégmezői által 
a hegynek rettentő fenségnek ezen jelét megadja, melyet 
álláspontunkig a Galajdova Polanán felöl bámulnunk kell.

Ezek tehát a Jégvölgyi-csúcsnak röviden érintett 
körrajzai és könnyedén odavetett síkárnyazatai. De egy 
már abból is tetszhetik ki, hogy ezen utólsó, éjszaki és 
az első ízben nevezett nyugati oldallej tök csakugyan azok, 
melyek hatalmas szélességi és magassági méretei által a 
hegynek az egységes alakot megadják és alantabb álló 
szomszédjaitól határozottan elválasztják; mert a sok és 
közben-közben igen nagy, mindkét oldallejtőn előfordúló 
völgyeket, hegynyílásokat, ormokat és sziklaéleket az 
óriási hegynek épen érintett összes tömege összhangzó 
egységgé alakítja. A hegyegyén domborműi sokfélesége 
mindig feszült tevékenységben tartja szemlélő figyelmünket. 
A déli lejtő is p. o. Szalóki-csúcsról tekintve, a még min
dig tiszteletet parancsoló méreteinél fogva nem csekély 
mértékben hat imponálólag. A karcsú, mindkét oldalról 
mély gerinczrések által elválasztott éles hegyű gúla itt a 
figyelőnek szemét kiváló módon magára szegezteti.

A keleti lejtő ellenben, a Kis-Tarpataknak leghá- 
tulsó katlantalaja tehát roppant magasan fekvő talapja 
miatt, mely alig '600 méternyi magas, azért és egyszerű 
tagosulata miatt nem nyújt különösen imponáló látványt. 
Az Ot-tó látogatói csodálják ugyan a. Közép-orom és Lom- 
niczi-csúcsnak borzasztó fallejtöit, de a velők szemközt

16*
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fekvő'széles, a Margasit-toronytól részben fedett Jégvölgyi- 
csúcson, tömérdek sok hórétegeit és ezek fölött lévő já r
hatatlan falait leszámítva, valami külöuöst nem találnak.

Mindezeket megszemléltük a nélkül, hogy a Galajdova 
Polanát elhagytuk volna. A katonai földrajzi intézetnek 
előttünk föltárt eredeti térképe, hála a természeti hossz- 
méret nagyságának 1:25000, hol tehát 25 méter a való
ságban egy miliméternek felel meg a papiron, lehetségessé 
tette, hogy a hegy tömegnek és a körülte és rajta elterülő 
völgyeknek és völgyecskéknek kiterjedéseit, süppedéseit 
és alakulásait a legpontosabban meghatározhatjuk. Most 
pedig búcsút kell mar vennünk szép rétünktől, mivel még 
hosszú, igen terhes út vár reánk, mielőtt hegykirándulá
sunknak első napi munkáját bevégzettnek nyilváníthatjuk.

Mi tovább indúlunk. A már ismeretes alapélek 
lesznek kalauzaink és azokon majd alkalmas megállási 
pontokat fogunk kitalálni, hogy saját szemünkkel és a 
távcsővel megnézhessük a síkokat, lejtőket, rovátkokat és 
ormokat mindazzal, a mi körültök és rajtok van.

Végig megyünk rétünkön, lankán emelkedve egyenes 
irányban a Jégvölgy i-csúcsnak neki menvén. Csakhamar 
ott vagyunk egy kis pataknál, mely a Novy egyik lejtője 
és a Havránynak lapított ága közt tova csörgedez. A 
patak felöl megmászánk egy 80 méternyi lejtőt és ezzel 
lépünk az imént említett Havrány ágára, melynek töve 
mellett most 3/4 kilométernyire elhaladunk, míg a Rézak- 
nák-völgyéböl szakadó patakhoz jutunk.

A patak mögött hágunk egy 40 méternyi lejtőre és 
ezzel a Verestavi-csúcs Velki-Uplaz és Portky nevű gerincz- 
lejtőjének legalsóbb részét értük el. Ezen gerinczen száraz
ság idején többnyire vizetlen csermelyeken átlépünk, melyek 
apró völgy elések közé szőri tvák és azután a Javorinkával 
találkoznak, mely minket hangos, élénk zúgásával a Jég- 
völgyi-gúla első, 1315 méternyi magasságban fekvő szög
letpontjához kísér. Ezzel 23/4 kilométernyi utat tettünk és 
az elhagyott rét fölött 204 méternyi magasságra másztunk 
fel. Az imitt- amott a fenyvesek közt feltűnő törpe fényű 
bokrai azt tudatják velünk, hogy már az alpesi regióba 
érkeztünk. Itt akarunk kissé megállapodni és körülnézni.

Ezen szögletpont egyszersmind, mint látjuk, a Fekete- 
tavi-völgynek a fő völgybe való torkolatának a helye. Ezen 
nem jelentéktelen mellékvölgy, mely a maga nevét az 
1500 méternyi magasságban fekvő Fekete-tótól kapta, a 
főgerincznek két hatalmas, pompásan kifejlődött orma által 
képeztetik. Az éj szaki, több mint 3 kilométernyi hosszú
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orom a Verestavi-csúcstól éjszak-nyugatra ereszkedik le 
a Javorinka völgybe, felső felében egészen éles szélű, és ott 
sötét gránitfalaival innen a Feketetavi-, onnan a Kerektavi- 
völgybe dől le. Alsó részében 2000 métertől lefelé a fővölgy 
aljáig kitáguló, még mindig meredek és görgeteggel elegy 
füves lejtőket bocsát le, melyek sokféleképen vannak át
szegve és helyenként meredek falakkal átszelve.

A második 2 5 kilométernyi hosszú déli orom már 
fent a Jégvölgyi-csúcsig emelkedő főgerinczhez csatlakozik, 
alig 100 méterrel magán a tetőponton alúl, és végződik, 
hasonlóképen éjszaknyugat felé húzódván, épen az általunk 
elfoglalt helyen, hol a Feketavi - patak a Javorinkába 
szakad. 2100 méterig lefelé ezen orom is mindkét oldal 
felől rettentően meredek és hasadozott, azután pedig 
szintén széles alkotú és ffttakaróval bevont; csak dél felé 
látunk egy repedezett sziklarovátkát.

Az ezen két ágtól berekesztett Feketetavi-völgy egy 
alsó, 1650 méternyi magasságig felérő emeletre oszlik, 
mely a tavat környezi és még meglehetősen bő növényzetet 
mutat.

A völgynek ezen szelidebb jellege azonban egészen 
eltűnik, mihelyt félkilométernyire a tó mögött mászkálási 
kirándulást teszünk. Rettentően hasadozott, majdnem függő
leges sziklaomlások állanak itt élénkbe, melyek csak kevés 
helyen mélyen a kőtömegbe rovátkolt hasadékokat tartanak 
nyitva a magasról leeső vízerek számára. Itt ugyanis az 
említett két főoromhoz még egy harmadik csatlakozik, 
csak egy kilométernyi hosszú mellékorom, mely szintén 
jobbról a fögerincztöl elválik és a maga végén még két 
ágra oszlik. De azonkivttí még mindkét völgyfalazatról 
is elválnak rövid sziklaágak, melyek a mellékoromnak 
ama két ágával kapcsolatban az alsó és felső völgyemelet 
közti válaszfalat képezik. A felső emelet az imént említett 
mellékorom által egy nagyobb, éjszakkeleti és egy kisebb, 
délnyugati vég völgy ecskére oszlik. Az előbbinek hátterét 
képezi a Verestavi-, Papirusvölgyi- és Zöldtavi, az utóbbiét 
a J égy völgyi cs.fallejtöje maga, mely lejtőt meredek, magasan 
éR messzire látható hómező ékít.

Ezen rövid eltérés után tehát utunkat folytatjuk a 
Javorinka-völgyben.

A Feketetavi-patakon átkelvén lépünk a Jégvölgyi- 
csúcs éjszaknyugati oldalélének legalsóbb végére és ezennel 
nyugati alapélére is.

Ösvényünk egészen szorosan a patak mentében halad 
és a Kő-paripa legalsóbb lejtőszélén elhúzódván, már
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észrevehetőig nagyobb emelkedésű, úgy bogy csak vagy 
1-5 kilométernyi előrehaladás után majdnem már 200 
méterrel a Feketetavi-völgy utolsó nyugvó pontja fölé 
hágtunk. Ugyanis ama fenvölgy torkolatának 1511 mtrnyi 
magasságban lévő helyéhez érkeztünk, mely fenvölgy 
közvetlenül a Kő-paripa alatt a Jégvölgyi-csúcson alul 
alig 10 méterrel kezdődik és majdnem függőleges falakkal 
környezve nagy meredekséggel (17 :10) nyugaton a Javö- 
rinka-völgybe, lent kissé éjszak felé kigörbülve, lejtősködik. 
Innen lehetne, hogyha legyőzhetetlen nehézségeket nem 
gördítene elénk a fenvölgy (inkább omlási völgy), négy 
óra alatt a Jégvölgyi-csúcsot megmászni.

Ha hátrafordulunk és lefelé a völgybe tekintünk, 
akkor a faregiót magunk alatt látjuk és a háttérből a 
mészhegyeknek szép alakú csúcsait barátságosan felénk 
inteni.

Jó kedvvel tovább megyünk a völgy alján, a pata
kot jobbról követvén. Óriási omladéktömegek töltik be 
zord medrét a zúgó pataknak, mely rövid, délnyugat felől 
dttlő._ keresztágak meredek sziklalejtői alatt sok bajjal 
tör utat magának.

Ezen két harántág közül az első egy a Siroka- 
csúcsról leereszkedővei rövid völgyecskét képez, mely az 
1819 méternyi magasságban fekvő Zöld-tavat rejti magá- 

*ban, a másikkal aonban még kisebb völgytorkot, mely elég 
terjedelmes hómezőt környít. Ezen két harántág oly
annyira szűkítik az eddig nem igen keskeny fővölgyünket, 
hogy hasadékszerü jelleget kezd nyerni.

A második harántágon felül a fő völgy kelet felé 
kezd irányúim. A hatalmas omladéktömegek, melyek a 
völgy alját egész szélességében borítják, a törpe fényű meg
szűnése, a völgynek mindig nagyobbodó emelkedése velünk 
azt tudatják, hogy a Magas-Tátra Ösvénytelen sziklatájá
hoz közeledünk, hol út és ösvény eltűnnek és hol a he
lyet ismerő kalauzunk vezetésére kell egészen bíznunk 
magunkat. Azért innen már lassabban haladhatunk előre, 
és mi örülünk, hogy a szemünk előtt feltűnt Varangyos-tó 
kedves alkalmat nyújt rövid idejű pihenésre és a vad 
sziklakörnyezet szemlélésére, mely környezetbe csak a 
kőgúlák körül magasan fent lebegő felhők hoznak némi 
életet.

A Varangyos-tó egy alig másodrangú tócska, mely 
270 méternyi hosszú és csak 100 méternyi széles, már 
1887 méternyi magasságban fekszik, és egészen környít- 
tetik görgetegtöm egektől, jele ez annak, hogy ő  is, mint



A JÉGYÖLGYI-CSÚCS. 247

a Tátrának legtöbb tava geologiailag véve gyorsan indúl 
enyészetnek. Ezen tónál a törpe fényű már végképen eltű
nik, bizonyítéka ez annak, hogy ezen a déli áramlattól 
kizárt völgyben az évi hőmérséknek sokkal csekélyebbnek 
kell lennie, mint a déli oldalnak megfelelő magaslatain, 
hol p. o. az Ot-tónal 2000 méternyi magasságban és a 
Gerlachfalvi-katlanvölgy déli lejtőjén még 2200 méternyi 
magasságban egyes törpe fényű-és borókacserjéket, persze 
csak nehány hüvelyknyi magasságban és a földhöz lapulva 
találhatni.

A Varangyos-tó már délnyugati irányban fékszik a 
Jégvölgyi-csúcstól és inkább lapított, mint mélyen rovát
kolt meredek völgynek legalsóbb szélét mossa, mely völgy 
közvetlenül az említett csúcstól a tó síkjáig lejtősködik. 
Ezen völgy a közönséges szokott út a Jég völgyi-csúcs 
megmászóira nézve az éjszaki, javorinai oldal felől.

Most ismét tovább megyünk és mindjárt a tó mögött 
még augusztus havában óriási hótömegekre bukkanunk, 
melyekben gyakran glecserek módjára egy kaput, persze 
nem jégből, hanem csak hóból alkotva találhatni. A hó 
fölszíne hullámdad, kis mélyedéseket mutat, melyek a 
szélnek vagy az esőnek olvasztó hatásától származhatnak.

A hómező mögött kezdődik már a komolyabb mászás. 
Meredek görgetegen át és kopár sziklafalakon óvatosan 
és a kéz segítségével keleti irányt követünk, míg a fő- 
gerinczre felmászunk és pedig a Jégvölgyi-csúcs és déli 
szomszédja közötti résen, melyet a felmérési térkép 2465 
méternyi magasnak jelez, de nevét nem említi.

Mi magunk tehát egy körülbelül 2350 méternyi 
magasságra jutottunk fel. Hogyha ezen 2465 méternyi 
magas névtelen hegyre másznánk, akkor jó kilátást 
nyernénk a Jégvölgyi-csúcsnak déli lejtője egész kiterje
désére a Varangyos-tótól egészen a Margasit - torony 
tövéig és majdnem a főcscúsig, melyet ama torony elfed; 
közvetlenül magunk előtt látnók a főgerinczet meredeken 
csaknem a csúcsig emelkedni, mely álláspontunkat még 
164 méterrel felűlhaladja; balról, szorosan lábunk alatt 
vannak a legfensőbb meredek falai a végigjárt Javorinka- 
völgynek, melyet délen először a főgerincz, azután az 
utóbbi és a Siroka-csoport közti kapcsoló gerincz a Nagy- 
tarpataki- és Poduplaszki-völgytől elválaszt. Jobbról látjuk 
a Jégvölgyi-csúcs déli lejtőjének kisebb keleti felét a 
hegytető felé emelkedni. A déli lejtőnek ezen keleti fele 
rendkívül meredek, sziklamedenczét képez, melynek alján 
roppant nagy omladéktömegek gyülemlenek,
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Miután a főgerinezczel már a Javorinka-völgy és a 
Kis-Tarpataknak keskenyebb délkeleti fele közti határvo
nalat elértük, keletről lefelé mászván már az utóbbinak 
területére lépünk,

A Kistarpataki-völgynek ezen keskeny, keleti felét 
környítik balról a Jégvölgyi-csúcsnak roppant magas 
mellékorma, a már említett Margasit-torony, jobbról a 
mód felett rovátkolt mindenféle ferde sziklatüvel beszegé
lyezett 2565 méternyi magas névtelen hegy és a Közép
ormot egybekapcsoló gerincz. Mihelyt ezen, egy kilométernyi 
hosszú völgytorkon végig mentünk, már nem messze 
vagyunk az öt-tó legalantabbikához, melyekhez 10 perez 
alatt éjszakkeleti kanyarulat után érünk, és így az átalán 
ismeretes tavak völgy katlana közepén állunk.

Ha elvégre, hogy kőrútunkat egészen megtegyük, 
még a Jégvölgyi- és Zöldtavi-csúcs közti magas gerincz- 
rést elérjük, és az irtózatos Feketetavi-völgyet épen leg
felsőbb végén, hol ez omladék- és hótömegekkel betöltve 
rémítő, járatlan meredek lejtőkben balról a Jégvölgyi-, 
jobbról a Zöldtavi- és egyenesen a Papirusvölgyi- és 
Verestavi-csúcsig mered, szemlélni akarjuk, hagyjuk el az 
Ot-tó területét baloldalon, és a mennyiben sziklatalaja 
és görgeteghasadékai azt megengedik, menjünk neki épen 
azon résnek. Az első nagy tótól egészen a fögerincz falai 
alá terjedő tér 15 kilométernyi hosszú, nem igen meredek, 
miután a hajlás csak 5:1, de a tavak fölött létező omla- 
déksík miatt, mely közben-közben hihetetlen nagyságú 
szikladarabokat zavartan össze-visszahányva mutat és a nagy 
kiterjedésű hótömegek miatt, melyeknek fölszíne regge
lenként közönségesen be van fagyva, igen bajosan járható, 
úgy hogy majdnem két óra kell ezen rövid útra. Az itt már 
csak 100 méter magas gerinczfal aljától vezet minket egy 
száraz vízvágány a Tátra-kalauzoktól úgynevezett „Fluss“ 
(honnan oly nevek, mint a „Rother Flussthurm“ stb. szár
maznak) egészen a résig fel, és ezzel 2400 méternyi 
magasságon vagyunk. Itt a Feketetavi-katlan oly látványt 
nyújt, mely a maga merev, minden életet elölő vadonsá- 
gában az egész Tátrában párját ritkítja Csak az öreg 
Jonek, a maga idején a legügyesebb és a Tátra területét 
legjobban ismerő jurgói orvvadász, tudta felhasználni, 
mint Fuchs Fr. mondja, ezen' a Tátrafüred és Javorina 
közti legrövidebb utat. Az itt elhíresült sziklapadon (lavka) 
csakis a legeslegügyesebb hegyi manók (Bergfexen) 
járhatnak, ámbár ezekkel, értem a sziklapadokat még
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Jókai „Fekete gyémántok“ czímti munkájában is talál
kozunk,

Es ezennel szerencsésen megkerültük a Jégvölgyi- 
csúcs hatalmas hegytömegét, a mennyiben ez legalább 
különös veszély nélkül lehetséges vala, „Valóban szép,“ 
mondja a gúnyolódó és „ostobaság“ a nyíltan beszélő, 
nem olvashatni-e már az állítólag oly hatalmas, nagyszerű 
és csaknem csodálatos hegy megmászásának leírását ?

Legyen hát! Minthogy azonbanHeliosmár a főgerincz 
mögött van és talán már közel az Okeanoshoz, és a 
szeliden mosolygó Selene szende csillámjával a keletet 
megvilágítja, már ideje volna, hogy mindnyájan, ha 
lehetséges Tátrafiireden, az erősítő álom jótéteményeit 
élvezzük.

Képzeljük tehát a kies Tátrafüredet merész vállala
tunk kiindulási pontjának,

Miután innen a mi czélpontunk csak 7 5 kilométer
nyi vízirányos távolságban van és 1611 méterrel magasabban 
fekszik az 1018 méternyi magas „Tátrai gyöngyinél, már 
jókor a nap felkelte előtt kell meleg ágyunkat ott hagy
nunk és sietőleg útra készülnünk. Minden szükséges testi 
és szellemi szerszám, melyek közt nem csak bor és „cetera 
spirituosa“, hanem klinométer és tangentométer, aneroid 
és légmérő, hőmérő és kompasz, távcső és egyéb az 
alkalmazott mennyiségtan és optikai természettan köréhez 
tartozó szerszám is értetik, miken kívül a botanikusok, 
mineralogusok, meteorologusok és herpetologusok, a ko- 
leoptarák gyűjtői és egyéb tudományos ritkaságokat 
gyűjtŐgetök legjobban fogják tudni, mi mindent rakjanak 
még a türelmes újlesznai málhás szamár hátára, mindezt 
tehát a lehetőség szerint a touristák lelkesült társasága 
és az érdekletlen és nem lelkesült, teherhordók közt fel
osztva, jó kedvvel útnak indulunk és igen ájtatosan kér
jük Jupiter Pluviust, hogy mai napra minden eső és köd- 
játékával hagyjon fel.

Mindenki előtt ismeretes azon ösvény, melyen most még 
a viradó nap homályában reménynyel telten haladunk : egy 
lankán emelkedő hegyháton, milyenek a Szalóki-csúcs 
tövében számosán előfordúlnak, a Tarajka (1600 m.) felé 
hágunk, azután a valamivé! mélyebben fekvő tíóza-mene- 
dékháznál csak nehány pillanatig időzünk, és mindenek előtt 
körülbelől 80 méternyire leereszkedvén és a zuhatagok- 
ban gazdag, hatalmasan zajló patakot elérvén ezt felfelé 
követvén, a már 1313 méternyi magasságban fekvő,
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Rainer-kunyhó felé sietünk. Ezzel tehát csak a fele utat, 
még pedig a könnyebbet tettük az Öt-tóhoz, melyeket 
mainap is, de csakis „per tangentem“ meg kell látogat
nunk, miért is sietségben itt csak egy kis falatot vagy 
kortyot engedünk magunknak, hogy azután gyorsan a 
nem rósz karban levő kanyargó úton a Lépcsőkére 
(Treppchen) juthassunk. Ha még ismeretlen volna előttünk 
az itteni Óriási-vízesés, akkor ezen 1408 méternyi magas
ságban fekvő és talán 20 méteruyi mélységbe eső vízzu- 
hataggal csakhamar megismerkedhetünk; azután pedig 
tovább sietünk, hogy 10 perez alatt a Kistarpataki- 
völgynek aljára érhessünk.

Itt csak 1507 méternyi magasságon állunk, ámbár 
minket már sűrít törpe fényű a menésben gátol, és már 
csak egyes fenyvek mohlepte ágaikat felénk úgyszólván 
vállalatunk megáldásái’a kiterjesztik.

A további 10 perez alatt lassan emelkedve a korom
tól feketűlt Tüzelő-kőnél vagyunk, és azután 50 lépésnyire 
azon felül az 1600 méternyi magasságvonalra (Isohypse) 
érünk fel.

Egészen középszerű emelkedésünk sík, füves talajon, 
balfelől a vad hegyi patakot mindig követvén, mely azon
ban gyakran, főleg száraz időben finomra aprított kavicscsal 
telt medrében bujósdít játszik, még azután 1000 méternyire 
tovább tart és óra negyed eltelik még, míg a Kistarpa- 
taki-völgy alsó és felső szakaszának magas válaszfala alá 
jutunk. Ezen meredek völgylejtő teljes 300 méternyi 
magas; nem csoda tehát, hogy alig várhatjuk be azon 
időt, midőn amazt, egy óriási omladékkúpra felhágván, 
magunk alatt láthatjuk. Végre pedig fent állunk az Öt-tó 
előtt és örülünk azon emelő öntudatnak, hogy már 2000 
és nehány méternyi magasságba feljutottunk és ezennel 
a Jégvölgyi-csúcsnak Tátrafüred fölötti relatív magasságá
nak a felénél többet megtettünk.

De hadd mérsékeljük örömünket és vessünk inkább 
kémlelő pillantásokat, miként lehetne legczélszerübben 
jobbról avagy balról az Öt-tótól az utat ama szélesen 
kiterjedő, hótömegekkel telt görgetegvölgybe meredeken 
lejtősködö hegy óriáshoz megtenni.

Ezen hegyóriás a mi Jégvölgyi-csúcsunk, az előttünk 
vad-szép ívet képező főgerineznek legmagasabb tetőpontja. 
Ama kissé balról, szorosan előtte emelkedő, közvetlenül 
az Öt--tóból éles oromban meredeken felnyúló és hegyesen 
végződő sziklacsúcs, mely a Jég völgyi-csúcsot a távlat jogá
nál fogva magasság tekintetében nem jelentéktelenül
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túlszárnyalja, de valóságban 30—35 méterrel alacsonyabb, 
az a Margasit-torony (így nevezte ezen hegyfokot ólesznai 
első kísérőm a Jégvölgyi-csúcsra.)

Az tehát a Jégvölgyi-csúcsnak mellékcsúcsa, mintegy 
apródja, fegyverhordója (Trabant). Mert jogos és méltányos 
dolog, hogy a Jégvölgyi-csúcs is fényes udvart tartson. 
Ha a Lomniczi-, a mint tudva van, és a Gerlachfalvai-csúcs, 
mire minket egy keletről és éjszakkeletről reá vetett 
pillantás megtanít, mindegyik a maga segédjét bírja, miért 
nélkülözze a Magas-Tátra ezen harmadik koryphaeusa 
ilyen úrhatnámságot ?

A Jégvölgyi-csúcsnak ezen mellékcsúcsa, mely a 
maga falait majdnem egészen a tavak fölé föltornyosítá 
és ép ezért számtalan óriási szikladarabot gurított azok 
köré, velünk azt tudatja, hogy a fenségeshez vezető út 
jobbról, hol a Zöldtavi- és a Lomniezi-csúcs mellékcsúcsa 
valamivel továbbra visszahúzták tövüket az Ot tótól és 
itt-ott vereses füfoltocskákat, mintegy lábbeli díszüket 
mutatják, hogy tehát az út csak ott jobbról áll számunkra 
szabadon. Az egy ízben tett kisérlet, a Jégvölgyi-csúcs 
mellékcsúcsa útmutatásainak nem engedelmeskedni, igen 
rosszúl ütött ki, és mi ezentúl a tapasztalat útján lett 
bölcsekként akarjuk ösvényünket folytatni.

Tehát az udvarnagy intésének engedelmeskedvén, a 
továbbhaladásnál a lehetőség szerint egyenesen a Jégvölgyi- 
és Zöldtavi-csúcs közti nyeregpont felé tartunk és a mellett 
felhasználunk minden füves helyecskét, a mennyiben nem 
nagyon jobbra vezet.

Mihelyt azután a tavak mögöttünk vannak, meg
lehetős meredeken haladunk fölfelé és legnagyobbrészt 
görgetegtömegeken át, melyek egy a Zöldtavi-csúcstól 
lejtősködő gerinczhátat elborítanak.

Átkelvén a görgeteg tömkelegén, melyben részint 
házmagasságú sziklatuskóknak, részint nem kevésbbé nagy 
görgeteg-gödröknek óvatosan ki kell térni, érkezünk egy 
hatalmas hómezőnek szélére, mely hómező az említett 
nyeregponton alúl elterül és egy másik hómezőtől, mely 
a Jégvölgyi-csúcs falai hosszában gyakran a közte és a 
Margasit-torony közt lévő élszögletbe magasan fölfelé 
húzódik, csak egy keskeny tér által elválasztva szokott 
lenni.

Fuchs Frigyes ezen hómezőkön állítólag valódi, 
hasadozott glecser-jeget látott.

En azonban azt hiszem, hogy a Tátra-isme megálla 
pítója és ez iránt magának dús érdemeket szerzett iró
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ebben tévedett. Jég ugyan létezik ott, de ez részben 
csak közvetlenül a talajon nyugvó alj ég, mely minden 
régibb, nehány méternyi vastag hótömeg alatt előfordul 
és valamint a földmelegnek olvasztó hatása, úgy a fölötte 
fekvő hóttömegek nagy nyomása folytán keletkezik, részint 
párkányjég, mely az által képződik, hogy a hómezőnek 
nappal olvadó széle tiszta, hideg éjjeleken 1—2 lábnyi 
szélességben és csak 1—Shüvelknyi vastagságban megfagy.

De valóságos glecser, melynek képződéséhez a fenhó 
(Firnschnee) hasonlíthatatlanul jelentékenyebb tömegei, 
továbbá a fenhó, valamint nevezetesen az ebből kelet
kezett tömeges jégnek a völgy felé ismeretes mozgásai 
lényegesen tartoznak, ilyen valóságos glecser itt és, 
miután hómezőink a hegységnek legnagyobbjai közé 
számittatnak, az egész Tátrában valóban nem létezik.

A Jégvölgyi-csúcs alatt itt létező és a többi terje
delmesebb évelő hómezők már csak jelentéktelen maradékai 
a jégkorszaki v. diluviális fenhó tömegeinek, melyek akkor, 
midőn az éjszaki tenger még aránylag közel vala a Tátrá
hoz és ez még nem bírt olyan, majdnem kizárólag száraz
földi éghajlattal, forró nyarakkal és hideg telekkel, hanem 
tengeri éghajlattal, sokkal hűvösebb nyarakkal és sokkal 
melegebb, de ép ezért hóban jóval gazdagabb telekkel, 
melyek tehát akkor a hegy lejtőit, melyekhez hó tapadhat 
és a legfensőbb völgykatlanokat, tehát itt p. o. az Ot-tó 
katlanét, egészen betöltötték és alant a mélyebb völgy- 
részekben valódi glecserekké megsűrttsödtek, miért is a 
diluviális időnek homlok- és középmorénák a Tátrában 
1300 és 1700 méternyi magasságban találhatók.

De hagyjuk ezen vitakérdéseket, melyek megítélésére 
úgy sem vagyunk illetékesek, és legyünk azon, hogy tovább 
mehessünk!

A tavaktól egészen a hómezőkig való fáradságos 
mászkálásnál görgeten át úgyis majdnem egy óra telt el, 
és mi alig vagyunk 2250 méternyi magasságban. Annál 
fenyegetőbben emelkednek előttünk az utolsó völgyszaka
dékok, és itt ugyancsak minden komolyságot, minden 
eszméletet kell összeszednünk.

Irányunkat délnyugat felé változtatva hómezőkön 
való átvonulásunk után egy hatalmas omlékkúp gyakran 
hosszúra nyúló, kövekkel borított hócsíkokat hord magán. 
Először is ezen omlékkúpra kell felmásznunk és azután, 
kissé balra kitérvén, meredek füves lejtőre érünk, mely 
csak itt-ott széttördelő sziklalapokkal van áttörve és 
különös nehézségek nélkül a főgerinczre fölvezet minket.
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A kúpalaptól idáig majdnem 3/4 óra kell és, ha nem is 
forogtunk veszélyben, mégis elég fáradságot kellett kiálta
nunk ; a csakugyan megérdemlett rövid pihenés tehát 
bizonyára jól fog esni.

Tehát a főgerinczen vagyunk. Éjszak felé kissé 
púpos, dél felé azonban elláthatatlanúl emelkedik. Kelet és 
nyugat felé szabad a kilátás. Ez innen már igen nagy
szerű, hisz másként az nem is lehet, ha meggondoljuk, 
hogy mi olyan magasságról, mely a Közép-ormot (2440 m.) 
már tetemesen felül haladja, de a Zöldtavi-csúcsot (2535 
méter) még mindig nem éri el, szabadon tekinthetünk le 
Magyarország és Galiczia felé, s a Tátra csúcsainak, hasa- 
dékainak és falainak már tetemes része szemünket káp
ráztatja.

De itten hallgatással akarjuk élvezni látványunkat 
és az ezerszeres sziklaalakoknak látó képét: mi meg akarjuk 
kezdeni utolsó roham- és ostromtámadásunkat a szikla- 
várunk magaslatára a görögök módjára, lárma és kiáltás 
nélkül.

Az eme támadásra alkalmas út az általunk elért 
állásponton rögtön megváltoztatja irányát, a főgerincz föl- 
tétlen parancsának engedelmeskedvén; az irány mostantól 
fogva tisztán déli. Ezen útnak minősége szintén egészen 
különböző lesz. Eddig a völgy alján mozogtunk, görge
tegkúpon és meredek, félig fűvel benőtt, félig sziklás 
hegylejtőn ; most pedig felfelé haladunk keskeny, legfeljebb 
2 méternyi széles, itt-ott csak egy arasznyi széles gerinczen, 
mely mindenféle nagyságú és vastagságú gránittuskókkal 
elborítva, jobbról a Javofinka-völgybe, balról a Tarpataki- 
völgykatlanba meredeken ledől. Szerencsénkre mégis meg
tagadja itten a főgerincz különbeni jellegét, melyet neki 
az egész gneiss-gránit területében példátlen keskenysége és 
irtózatos hasodozott volta okoz, és e miatt rendesen já r
hatatlan.

Itt, a mi hegyünkön, melyen most haladnunk kell, 
a sokféle halmozatai és hatásmódjai a víznek, mely a 
berekesztö katlan völgyekben, falazaton, aljoD, ormon és 
gerinczen rémítő pusztításokat tesz, utóbbit még nem 
szaggatták szét oly iszonyatosan és nem is oldották fel 
tüalakú csúcsokra, apró ormokra és résekre; itt, ha nem 
is tánczolva, de mégis legalább biztosan vagy a gerinczen 
magán vagy az azon alól lévő lejtőkön lehet előhaladni.

Csak egy helyen mutatja a víznek ezen daemonja 
vagy valami más természeti erő, mely itt működik, egészen 
vad hatalmát. Ezen helyen, melyet a gerinczen való
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utolsó nyugvó helyünkről 15 perez alatt elemi lehet és 
melyet egy apró lejtmérő (Nivellir-Instrument) segítségével 
a Zöldtavi-csúcsnál már magasabbnak találunk és kereken 
számítva körülbelől 2570 méternyinek tartunk, ezen a 
helyen tehát kell, hogy a mi bátorságunk és szédüléstől 
ment fejünk jónak mutassa magát, ha csak nem akarjuk 
azon megszégyenítő szerepet játszani, hogy egy új „Forduló“ 
vagy „Siró-hely“ (Grreiner) (v. ö. a Lomniczi-csúcs alatt 
lévő „Matirko-fordulója “ és „ Emericzy-siróhelye“) nevünktől 
vegye eredetét. Mi ugyanis ezennel azon nehéz helyre 
jutottunk, melyet Döller Antal, a Kárpát-egylet alelnöke, 
ki a Magas-Tátra körül dús érdemeket szerzett magának, 
igen jellemzőleg „Kő-paripá“-nak nevezett.

De indúljunk csak gyorsan és bátran, a mellett 
azonban meggondolva és hideg vérrel előre.

Először megmászunk egy szikladarabot, mely a 
méternyi magasságot felűlhaladja és alig méternyi széles
séggel bír. Jobbról és balról dőlnek közvetlenül ezen 
sziklától lefelé függőleges sziklafalak és ezek csak mélyen 
lent ismét tűnnek elő mint meredek völgyaljak. A mint a 
szirtet kézzel-lábbal és a test felső részével a nemes 
tornászat elővigyázati rendszabályai szerint elfoglaltuk, 
magunk előtt egy keskeny, lassanként emelkedő, de gyakran 
erősen félbeszakított és majd jobb, majd bal felé kinyúló 
sziklasövényt, mely minden korlát nélkül (ó dicső választ
mánya az egyletnek! könyörüljön rajtunk és tegyen 
folyóvá nehány garast kötelek vagy vasrudak beszerzésére) 
absolute pusztán a levegőbe épült. Ha szakadatlanúl fel
használjuk kezünket, lábunkat és mellkasunkat, melyet 
elővigyázattal szírtről-szirtre előretolunk és a mellett a 
dobogó szívnek nyugalmat parancsolunk, ezen keskeny 
ormon tovább nyargalunk, szerencsésen elérjük annak 
túlsó, felső végét, és most a Kő-paripáról nem ugyan 
lovagiasan, bátran ugorhatunk le, hanem azzal kell meg
elégednünk, hogy mint ügyetlen kis macskák a 2—3 
méterrel mélyebben fekvő gerinezfolytatásra lemászszunk.

De a mint ezen rövid, aggodalmunkban hosszú utat meg
tettük, nehézségről többé nincsen szó; mert ama meredek 
gerinczlejtő ott, mely arra késztet, hogy magasra szegez
zük fel szemünket, csak gyermekeket ijeszthet el a mászás
ban. Itt óriási, de könnyen megmászható gránitlépcsők 
olyan gyorsan visznek előre és fel a magasságra, mintha 
a sodrony vaspálya egyik osztályában a lánczhídról a minis- 
terelnök palotája felé felkocsiznánk; ép egészségben 
léphetünk a Jégvölgyi-csúes most már lankán emelkedő
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előudvarába. Dobogó szívvel e's a türelmetlenség folytán 
a szerte fekvő köveken botorkázva sietünk tovább, míg 
végre 10 perez alatt a Kő-paripa nyergéről való leugrás 
után tökéletes megnyugtatásunkra a Jég völgyi-csúcs koro
náját elérjük.

Mi 2629 méternyi magasságon állunk, csak 5 méterrel 
a Lomniczi-csúcsnál alantabban, de mégis 34 méterrel 
mélyebben mint a Gerlachfalvi-csúcs ; a többi hegyek mind 
az egész körületen alázatosan hajolnak meg előttünk.

Szemléljük meg mindenek előtt hegyünknek tetejét. 
Ez a gerinezfolytatásnak legmagasabb emelkedését képezi, 
mely a Zöldtavi-csúcstól egészen a Kis-Tarpatak nyereg
pontjáig nyugat felé, azután itt kanyarodván a Jégvölgyi- 
csúcson át annak 2465 méternyi magas szomszédjáig dél 
felé elhúzódik és onnan ismét nyugat felé tovább vonul. 
A főgerincz tetőpontja egy kis éjszakról dél felé elterülő 
fensíkot képez, mely kelet és nyugat felé lankán eresz
kedő, 10—20 méternyi széles lejtővel bír. A keleti lejtőn 
sziklatáblák és szirtek közt helyenként igen gyér gyep 
található; sőt az 1876. évben egy alacsony, de egészen 
jól kifejlődött, sárga pitypangféle virágot leltem, melyet 
ólesznai mászótársam zergevirágnak (Gemsenblüte) neve
zett, valószinüleg azon virág ez, mely nehány száz méterrel 
mélyebben már tömegesen fordul elő a Tátrában. A 
nyugati lejtő azonban, melyet a melegítő nap sugarai 
nem érintenek és mely a viharos és hideg éjszaki 
szeleknek ótalom nélkül ki van téve, csak szögletes szik
laromokat hord magán,, melyek a régi szakadási lapokon 
(Bruchflachen) sötét szinti, silány zuzmóval vannak bevonva. 
Éjszak felé dől a csúcs először lankán, azután pedig igen 
meredeken le a Kő-paripáig; dél felé azonban csak lassan 
lejtősködik a gerincz, képez azután körülbelől 200 mtrnyi 
távolságban 50 méternyi lejtőt, utóbbitól azután KKD. 
felé vonúl, még pedig ismét 20 méternyi lassankénti emel
kedéssel és e szerint 300—350 méternyi távolságban egy 
másik csúcsig emelkedik, mely a Margasit-toronynak, 
tehát a Jégvölgyi - csúcs mellékcsúcsának 2590—2600 
méternyi magas tetőpontját képezi. A Kis-Tarpatak mellék
völgye és a Javorinka-völgy közti csorbáig folytatólag 
terjedő déli, meredek lejtő innen láthatatlan. Ezek tehát 
hegyünk tető-configuratiójának alapvonalai.

Álláspontunkon, ha tudniillik magasságát és főleg 
kedvező fekvését tekintetbe veszszük, a kilátás, mint ez 
magától érthető, nagyszerű. A Magas-Tátra minden cso
portja, megannyi hegyi zászlóalj fölött szemlét tartunk.
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Éjszakon és éjszakkeleten emelkednek ki utolsó sorban a 
csinos alakú és kicsinyeknek feltűnő, többnyire a legszebb 
zöld színben díszlő .Tavorinai- és Bélai-mészalpesek.

A Murány fala alsó szélén a barlaugba való bejárás 
is jól látható, melyet a- többi barlangtestvérekkel együtt 
legújabb időben dr. Roth tanár úr megvizsgált és mely a 
vízözön idejéből való különféle állatoknak igen érdekes 
csontmaradványait szolgáltatta. Mi felismerjük ezen hegyek 
közt a lapos Murányi, a ferde Novyt, a Havránynak 
gúlaalakját, a görbicze Avast és a hosszúra nyúló hegy
hátat, melyen a Bolond Gerő (Thörichter Gern) a Hátulsó- 
és Elölső-Mészárszékeknek jelentéktelenebb lejtőségei ülnek. 
A Homlokost és a Vaskaput az előttük álló gránittöme
gek már fedik.

Igen nagy mértékben ellenkezik a most említett 
hegy vonal kellemes zöldjével a rideg fekete-szürke szín, 
melyben a Zöldtavi-, Verestavi- és Fehértavi - csúcsoknak 
vadúl hasadozott lejtői és ormai feltűnnek.

Keleten, a négy kék szemmel (az ötödik valószínűleg 
meg volt sértve, és azért egy görgetegborítékkal be van 
kötve) bíró mély Tarpataki-katlanvölgy által tőlünk elvá
lasztva mered fel a hatalmas Lomniczi-csúcs csoportja. 
Itt merészen emelkedik e karcsú csúcs, háromszögelési 
gúlával messze keleten érintvén az égboltozatot. A Lom- 
niczi-csúcstól északnyugat felé annak Mellék-csúcsa (Trabant) 
sem akarja elhagyni a sötétkék égboltozatot, de a mi apró 
lejtmérőnk készteti őt kérlelhetlenűl, hogy annak engedje át 
a magassági elsőséget. A Késmárki-csúcs ellenben szerényen 
megelégszik azzal, hogy széles fejét a Sárosmegye és 
Galiczia közti kékes hegységnek távoleső hullámhegylán- 
czolatára nyugtassa.

Délkeleten mutatja nekünk a Közép-orom legmélyebb 
alázatosságában ama tájékot, hol a szepesmegyei Pentapolis 
a Poprád habjaiban visszatükröződik. Még tovább DDK. 
felé, épen a kézzelföghatólag közel Margasit-torony szikla
háta fölött van a széles alkotású Szalóki csúcs; hosszúra 
nyúló gerincz-folytatása a Bibircs felé vonúl, mely 
mindkét oldalon függőlegesen lejtővel ezen a gerinczen 
úgyszólván nyargal. Á Szekrényes és ennek alcsonyabb 
nyugati szomszédjai előtt görbül a Javorove-gerincz, 
melynek a Javorinka-völgybe lejtösködö meredek falai a 
Varangyos-tavat mélyen a Jégvölgyi-csúcs tövében kör- 
nyítik, azután pedig a Sirokáig tovább nyomúlnak. A 
Siroka alatt a Zöld-tó barátságos helyecskére talált.

A Szekrényes mögött azonban — nunc venio ad
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summum montem — emelkedik magasság tekintetében 
mindent túlszárnyalván, a bosszúra nyúló Gerlachfalvi- 
csúcs, fokonként óriási gerinczét magasan fel a kékes égi 
légbe emelvén és hatalmas mellét ott a mély gerinczvá- 
gányán a Montifex maximus nagy-kordonjával ékesítvén.

Csak a Koncsisztát takarja a Gerlachfalvi - csúcs 
nyugati szárnya; annál pompásabban fejlődött ki a hosszú, 
szigszegben sokféleképen tört egész főgerincz a Gierlach- 
falvi-csúcstól kezdve egészen a áwinnicáig, az egész Tátra 
gránitzömének szögletpontjáig. Itt minden a főgerinczen 
ülő bástya látható. Ezek közt emelkedik különös pompá
val a meredek, 2555 méternyi magas Tátra-csúcs, mellette 
a 2508 méternyi magas Tengerszem-csúcsa. Utóbbi igen 
féltékenyen kancsalít felénk; mert sejdíti gonosz szándé
kunkat, hogy mi merészeljük, a Tátrában legszebb 
kilátási pontjának dicsőségét tőle megtagadni. 1879. évben 
midőn másodízben megmásztuk csúcsunkat, melyen most 
állunk, még pedig olyan egyén kíséretében, a ki a 
Tengerszem-csúcsával személyesen megismerkedett volt, 
azt gondolá ép az utóbbi csúcsnak jó barátja, hogy 
a legjobb lelkiismerettel kinyilatkoztathatja, hogy a 
Jégvölgyi-csúcs inkább tarthat rá számot ezen legszebb, 
legnagyobbszerü kilátási jogra, mint a Tengerszem-csúcsa. 
Lássa ő, hogy fogja magát igazolni előtte, t. i. a Tenger
szem-csúcsa előtt.

Ezen csúcs mögött következik a nagy Barát, mely 
még mindig 2485 méternyi magasságot tüntet fel. Mögötte 
oly nagy mértékben lejtősködik a főgerincz, hogy ez 
három helyen 2000 méteren alúl esik, tehát még 200 
méterrel mélyebbre, mint a majdnem 2200 méternyi magas 
Lengyel-nyereg. Majd észre sem vettük a Krivánt daczára 
annak, hogy ferde ormával mindent felülmúl, a mi a 
Menguszfalvi-völgyön túl mint hegycsúcs előfordúl és lát
ható. Közvetlenül a Tengerszem-csúcsa fölött ismerheti 
meg mindenki alakját.

A gránitgerincznek, de nem a kilátás végpontját 
képezi a 2293 méternyi magas áwinnica, úgyszólván a 
Jégvölgyi-csúcsnak szemközt álló sarkpontja, mely analóg 
fekvése következtében ép úgy mint a Jégvölgyi-csúcs 
állítólag szintén nagyszerű látó képet nyújt a Magas 
Tátrára.

A Kriván és áwinnica közt látható kékes távolság
ban a Liptói-havasak tömkelegé, mely a nyugati irányban 
a hatalmasan kifejlődött, de magasságra nézve már sok
kal alantabb álló folytatását képezi a Magas-Tátrának.

17
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NyNyE-felé látjuk először feneketlen mélységben lábunk 
alatt a Jégvölgyi-csúcs körül kígyózó Javorinka-völgyet, 
mely alsó részében a Murány tövében álláspontunkhoz 
képest már több mint 1500 méterrel áll mélyebben. A 
patak abban úgy tűnik fel, mint keskeny ezüstszalag, és 
az azt környező fenyőfák nem nagyobbak, mint kis, finom 
gombostűk.

Ezen völgyből emelkedik a keleti Siroka-ág kellemes 
zöldbe takarva és nehány szikladarabbal beborítva. De 
egynéhány hatalmas Tátra-ágnak tetőpontja, maga a 2215 
méternyi magas Siroka-csúcs, mily kicsinynek, mily csinos
nak tűnik fel, ha összehasonlítjuk a Jégvölgyi-csúcs nagy
szeré sziklalejtőjével.

A Siroka mögött elhúzódik a hosszúra nyúló Wolo- 
szyn-lánczolat, mely a Swinnicánál a főgerincztől elválik 
és északkeleti ii’ányban, párhuzamosan a hozzánk közelebb 
fekvő Miedziany-lánczczal a mélyen kivájt Bialka-völgy 
felé nyúlik.

Nem kevésbbé nagyszerű a távolba való kilátás. 
Körülöttünk van egy óriási földkorong, mely minél távo
labb, szélein annál jobban emelkedik és egy közepén 
kimélyített tányérnak alakját mutatja. Ha köröskörül a 
széleken túl még tenger volna látható, akkor egy úszó 
tányérnak nyernők képét, melylyel, mint tudva van, Home- 
rus a föld színét, egészen megfelelőleg a szembeszökő lát
ványnak, összehasonlítá.

Ezen kerek tányér, vagy földrajzilag illedelmesebben 
mondva, a látó határ ugyan el van zárva a Szalóki-csúcstól 
a Swinnieáig terjedő hegység által, csak a mélyebb 
gerinczlejtők fölött láthatók az alacsony Liptói-Tátra 
nehány részletei, és a mi mögötte finom légködben úszó 
hegyhullámok képében létezik. Ellenben látható a szélkör 
minden irányában mindaz, a mi csak a látó határnak 25 
mérföldnyire távol eső széléig elhúzódik. Mindezt itt felso
rolni akarni annyit tenne, mint az osztrák-magyar mo
narchia térképét elővenni, abban 25 mérföldnyire nyílt 
czirkalommal a Jégvölgyi-csúcs mint központból egy kört 
húzni, és azután mindazt igen szépen kiolvasni, a mi ezen 
körön belül fekszik; mindazon ott létező falut, várost, 
folyót, völgyet, síkot, hegykúpot és hegylánczot megne
vezni akarni, az lenne csak ám munkátlan munka.

Csak egy körülmény megfigyelketése ezen magas 
álláspontról felette érdekes volna ránk nézve. Erre pedig 
szükséges tökéletesen átlátszó levegő — igen ritkán 
beálló föltétel — és élesen mutató távcső.
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Értem azon kérdést, vájjon és mely hegylánczok, 
melyek látó határunkon túl léteznek, azon szemkör fölött, 
melyet a Jégvölgyi-csúcs valamint a Tátrának hasonrangú 
többi csúcsai nyújtanak, tűnnek fel szemünk előtt vagy 
legalább a távcső látó terében ? Egy a földgörbülés nagysá
gán alapúló számítás szerint kellene, hogy 1500—2000 
méternyi magas begyeket még 40 mérföldnyi egyenes 
távolságban vegyünk észre. Es ba e mellett a sugártö
résnek előmozdító hatását számba veszszük, akkor semmi
képen sem tartozik a lehetetlenségek közé, hogy Erdély- 
országnak nyugati begységszélét a Jégvölgyi- vagy Lom- 
niczi- és Gerlacbfalvi-csúcsról láthatnók. Hogy különben a 
Nógrádi-begyek Vácznál és a Mátra-begység igen jól lát
hatók, ez kétséget nem szenved. Mi magunk láttuk egy
szer szabad szemmel egy középszerű begykúpról Pásztónál 
és a miskolczi vasúti állomásról a Tátra-hegységet még 
az egyes hegycsúcsait is egészen jól kivebetőleg. Es Payer, 
a Ferencz-József-földnek híres felfedezője, ki ilyesmikre 
bizonyosan gyakorlott szemmel bír, állítólag a Nagy- 
Grlocknerről sziklás hegységet látott, mely a Lajtha-hegy- 
ségen túl, tehát legalább 55 mérföldnyi távolságban volt. 
Ezen dolog legyen tehát azoknak ajánlva, kiknek szeren
cséjük van, ezen vagy más csúcson tökéletesen átlátszó 
levegőt találhatni.

De hagyjunk fel ezen és hasonló vélekedésekkel. 
Könnyen csevegnénk estig, pedig arra kell gondolnunk, 
hogy Tátrafüredre vissza kell térnünk, mire könnyen 
megmagyarázható fáradságunknál fogva mindenesetre 6 
vagy 7 óra szükséges; felmászásra szintén 7 óra igé- 
nyeltetett, és ha a csúcson való időzést három órával 
számítjuk, összesen 16—17 óra ez, mely napi munka 
csakugyan tiszteletre méltó.

De mielőtt lefelé menuénk, ne feledkezzünk meg 
egyről. Vegyük elő a látogatási jegyet és rejtsük el a 
szilárdan összeillesztett gránitkamrácskába a mérnöki 
jelpózna mellett. Utódicsőségünk daczoljon itt diadalmasan, 
erős bátorsággal a meteorologia összes viharaival. De 
ime, ezen kamrácska már birja a maga lakóit! olvassuk 
tehát derék elődeinknek neveit, és hogy valakit jogától 
meg ne foszszunk, állítsuk össze mindazoknak neveit, kik 
eddigelé a Jégvölgyi-csúcsot megmászták, hozzá toldván 
még azokéit is, kikről egyéb szíves közlések nyomán van 
tudomásunk.

Időrendben a következők sorolhatók fel:
17*
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I. Az éjszaki oldalról:
1840-ki évben: Ball M., az angol alpesi club elnöke.
1867. Stolarczik, Zakopanéi lelkész (helybeli veze

tőkkel).
1868. Krolikovsky, poseni lelkész, és a Arakéi Li- 

brovsky Szaniszló.
1870. aug, 21. Paszkovsky Leó és Ferencz (kalauzuk 

Siecka Mátyás).
1873. aug. 15. Swierz Lipót tan., Asnyk, lengyel költő, 

Dr. Byliczky Fér., Dr. Krechoviecky A.
1875. aug. 12. Dr. Chatubinsky Titusz és társ. Varsóból.
1875. aug. 24. Parczewski.
1877. aug. 2. Dr. Janota E., lembergi egyetemi tanár.
1879. júl. 18. Dr. Chalubinsky Titusz és Chalubinsky 

Lajos.
1879. szept. 7. Pavlikovsky Iván (kalauza Siecka 

és Grsisienica Fronek).
II. A déli oldalról.

1876. aug. 21. 8 órakor reggel. — 10 ór. Dénes Fér. 
Lőcséről (egészen tiszta ég alatt volt az 
árnyékban -j- 3 0 R. hőmérsék, a napon -f- 13 0. 
R. Kisérő: Grreisiger O-Lesznáról).

1877. aug. 16. Döller Antal, a Magy. Kárp.-egylet 
alelnöke.

1878. Soszmann, Scbopf és társok, bécsi tanítók; 
vezérök Horvay S.

1979. szept. 12. Mordzejevsky Rezső, Dr. Dorn Emil, 
boroszlói egyetemi tanár (kalauzuk: Kirner 
K.-Uj-Lesznáról).

1879. okt. 4. (délutáni Y24—5) Dénes Ferencz és 
Kurovszky Ad. lőcsei tanárok. (A csúcsnak 
éjszaki oldalán, valamint a Lomniczi- és Ger- 
lachfalvi-csúcsok ugyanazon oldalain friss hó, 
de csak 2500 méternyi magasságon felül; a 
csúcson tiszta ég mellett érezhető hidegség. 
1000 méterrel alantabb az éjszaki oldalon 
messzire hullámzó felhőtenger.)

Es most tehát, utoljára körültekintvén a szélkör 
minden irányában, búcsút veszünk „Tábor“-hegyünktől. 
Vértezzük föl magunkat a türelem pánczéljával, a még 
mindig szükséges óvatosság- és elővigyázattal, és mi ép 
oly szerencsésen, a mint a csúcsra felértünk, a mi kedves 
Tátrafüredünket fáradtan ugyan és éhesen, de jogos büsz
keséggel telten ismét fogjuk találni.



TU.
Die Eisthaler Spitze.

(Von Franz Dénes. — Leutschau)

Mit zwei Beilagen.

Welchem aufmerksamen Beobachter wäre nicht auf
gefallen die gänzliche Verschiedenheit der Ansichten, 
welche die Tátrakette von einem südlichen und einem 
nördlichen Standpunkte betrachtet, gewährt! Kein Kamm, 
kein Gipfel und keine Scharte, deren Formen wir uns auf 
einem Standpunkte der Nordseite noch so genau einprägten, 
sind auf der Südseite wieder zu erkennen.

Es hat dies seine Ursache in dem eigenthümlichen 
Baue der Hohen Tátra.

Als ein echtes Kettengebirge besitzt dieselbe einen 
durch schroffe Gipfel, Hörner und Nadeln, sowie scharf
kantig eingerissene Scharten sehr mannigfach gestalteten 
Hauptkamm, welcher bekanntlich keineswegs geradlinig, 
sondern in amphitheatralischer Rundung, fast halbkreis
förmig verläuft. Dieser südwärts eingebogene Hauptkamm 
nun bedingt die Ansichtsform von der Nordseite der Tátra. 
Wir werden diese Ansicht später etwas eingehender 
besprechen.

Für die Ansicht der Südseite aber ist der Haupt
kamm fast unmaassgeblich; denn hier umgibt ihn mantel
förmig ein zweites System von Berggipfeln, die, wenn sie 
auch mehr isolirt in die Lüfte emporragen, dennoch je 
näher zu ihrem Fusspunkte, desto vollständiger zu einem 
einheitlichen Gebirgsmassiv zusammenfiiessen. Wenn wir 
durch diese Berggipfel eine Linie ziehen, so finden wir, 
dass auch diese südwärts ausgebogen ist, wie die den 
Hauptkamm darstellende Richtungskurve, nur dass die 
dem Hauptkamme, also der Kammlinie südlich vorgela
gerte Gipfellinie eine viel sanftere Krümmung zeigt.

Diese letztere Gipfellinie, in welcher die Kulmina
tionspunkte unseres Gebirges grösstentheils sich befinden,
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zieht sich in ihrer Mitte, wie schon erwähnt, südwärts 
eingebogen, von OON. naoh WWS. hin. Den OO.-nördlichen 
Eckpunkt bildet die Kesmarker Spitze, den WW.-südlichen 
der Grosse Kriván der Liptauer. An die Kesmarker Spitze 
reiht sich die Lomnitzer an, dann folgt der Mittelgrat- 
Thurm, weiter die Schlagendorfer Spitze und der Kasten
berg (Warze). Aus dem Felker Thale erhebt sich dessen 
westliche Riesenwand zur Gerlsdorfer Spitze, welcher sich 
westwärts die Konöysta aufmerksam zuwendet, die selbst 
in der stumpfen Tupa eine Dienstmagd besitzt, um nicht 
eigens in den tiefsten Riss der Südlehne des Tátra-Gebirges, 
in das Mengsdorfer Thal, sich hinabbemühen zu müssen. 
Jenseits des Mengsdorfer-Thales erhebt sich die Ost-Mauer 
der Kriván-Gruppe, die Bastei, von der wir über den 
Solisko, die Ostra und die Kratka zum westlichen Flügel
mann unserer Gipfellinie, dem Kriván, hingeleitet werden.

Die Verknüpfung dieser Gipfel ist, wie schon seit 
lange her bemerkt wurde, eine paarweise; die Kesmarker 
und Lomnitzer Spitze, die Schlagendorfer und die Warze 
(mittelst eines sehr hohen Grates verbunden), — der 
Doppelgipfel der Gerlsdorfer, die Konöysta und die Tupa 
bilden vier riesige Bergpaare; die Kriván-Grupe hingegen 
wird gebildet von mehreren oben erwähnten Gipfeln, die 
'einem gemeinsamen Bergaste ansitzen und selbst wieder 
fast senkrecht zu diesem Aste in südsüdöstlicher Richtung 
kürzere, sekundäre Aeste aussenden.

Diese Absonderung der Gipfelpaare ist aber bedingt 
durch die Gliederung der Mittellehne und des Fusses der 
Südseite der Tátra.

Diese Gliederung nun ist hervorgerufen durch die 
fünf Hauptbäche der südlichen Tátralehne: das Weiss- 
Wasser, den Kohlbach, den Felker Bach, den Popper-Fluss 
und die den Westsaum des Kriván benetzende Biela 
voda (deutsch ebenfalls Weiss-Wasser.) Diese 5 Haupt
bäche entströmen den fünf Hauptthälern der südlichen Tátra. 
Die Thäler selbst haben zu einander eine strahlenförmige 
Anordnung, die nach einen schon auf der Nordseite des 
Gebirges gelegenen Kreuzungspunkt hinweisen.

Diese Thäler nun gliedern als die tiefsten Einschnitte 
in die Südlehne der Tátra dieselbe in vier Hauptgruppen: 
die der Kesmarker und Lomnitzer Spitze, die der Schla
gendorfer-Spitze und Warze, die der Gerlsdorfer Spitze, 
der Konöysta und Tupa, und endlich in die Kriván-Gruppe. 
Diese Gruppen sind durch die schon erwähnten Gipfel
punkte auf das Wirksamste gekrönt. Nur der arme Mittel
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grat-Thurm ist zwischen die Lomnitzer und Schlagendorfer 
Spitze eingepresst und eingekeilt, wesswegen er auch sein 
schmerzzerrissenes Laokoon-Haupt wie hilfetlehend zum 
Himmel emporhebt.

Die bis jetzt erwähnten Bergmassen und ihre Gipfel, 
alle südlich dem Hauptkamme vorgelagert, bilden that- 
sächlich das lineare, unmittelbar von der Zipser u. Liptauer 
Niederung aufsteigende Erhebungsmaximum der ganzen 
Tátrakette. Hieraus folgt nun, dass der Hauptkamm selbst, 
der am Sattel zwischen den zwei Kupferschächten-Thälern 
mit der Weissensee-Spitze beginnt u. sich von dort über 
eine Anzahl von Gipfeln, Nadeln u. Hörnern im erwähnten 
Kreisbogen bis zur áwinnica westwärts hinzieht, von der 
Südseite zum allergrössten Theile nicht sichtbar ist. Wo 
er es dennoch ist, da sehen wir von ihm nur Anhöhen, 
die demüthig hinter den erwähnten Bergkolossen an Form
u. Höhe Zurückbleiben.

Gegen Süden senken sich die obbenannten vier Berg
massen der südlichen Tátra der Art zu dem Zipser und 
Liptauer Wellenterrain, dass sie nach abwärts sich immer 
mehr ausbreitend einander näher u. näher rücken, dadurch 
ihren Hintergrund absperren und in ihren hiedurch breit
gewordenen Lehnen noch Raum für sekundäre Thal- und 
Kesselbildungen (Steinbach- und Botzdorfer Thal, Gerls- 
dorfer Kessel, etc.) bieten, endlich aber in einen gemein
schaftlichen Tátrafuss zusammenfliessen, der ausser den 
erwähnten Hauptbächen noch von zahllosen anderen 
Wasseradern nur leicht durchfurcht ist.

Der gemeinsame Tátrafuss selbst, gleichsam der 
Sockel des gesammten Tátra-Gebirges im engeren Sinne, 
verliert sich in einer stets sanfter werdenden Verflächung 
in die schon erwähnten Waag- u. Popper-Niederungen.

Gegen Norden aber entsenden in 3 Fällen die Berg
massen selbst (Kesmarker u. Lomnitzer Spitze, Schlagen
dorfer Sp. u. Warze, Kriván-Gruppe) einen gemeinschaft
lichen, in 2 Fällen (Gerlsdorfer u. Konöysta) die einzelnen 
Gipfel je einen separaten Verbindungsgrat zum Hauptkamme. 
Die Verbindungsgrate selbst sind äusserst schartig, 
unglaublich schmal, und fallen stufenförmig oft noch recht 
bedeutende Gipfel formirend, die nicht selten wie Orgel
pfeifen an einander gereiht sind, zum Hauptkamme ab.

Aus der Popper- u. Waagthal-Niederung kann also 
der Hauptkamm nur selten, und auch dies nur in seinen 
höchsten Erhöhungen, die überdies stets den schon öfter 
erwähnten Bergriesen an Höhe nachstehen, erblickt werden
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Wenn wir nämlich in der Längsrichtung eines der erwähnten 
5 Hauptthäler Posto fassen, dann haben wir Gelegenheit, 
vom Hauptkamme den eben nur das Thal absperrenden, 
recht niedrig sich hinziehenden Theil oder gar nur den 
an demselben tief eingeschnittenen Schartenpunkt des 
Kammes zu erblicken.

Nur zwei Punkte des so in den Hintergrund gedrängten 
Hauptkammes gibt es, die einen ziemlich gelungenen 
Versuch machen, Ausnahmen in die Regel hineinzuschmug
geln : es sind die zwei höchsten Kamm-Erhebungen, die in 
der Richtung der betreffenden Thäler, zumal aus grösseren 
Entfernungen betrachtet, deutlich zeigen, dass sie es selbst 
mit den ihnen benachbarten Berg-Oligokraten erfolgreich 
aufnehmen können. Der eine Punkt ist die Tátra-Spitze, 
der andere, die noch bedeutendere „Eisthaler Spitze“, 
welcher wir die nächstfolgenden Zeilen zu widmen uns 
erkühnen.

Die Eisthaler Spitze befindet sich im Hintergründe 
der Kleinen Kohlbach, deren oberstes Kesselthal mit den 
Fünf-Seen von ihr im NW abgesperrt wird. In der von 
Igló aufgenommenen Südansicht der Tátra, welche die 
eine der Beilagen bringt, ist die Eisthaler Spitze derjenige 
Gipfel, den wir zwischen der Lomnitzer und Schlagendorfer 
Spitze, unmittelbar rechts vom Mittelgrat-Thurm mit etwas 
gespaltenem Haupte bemerken.

Längst des Popper-Thaies ist diese Spitze nur in der 
Strecke von Poprád bis etwas hinter Késmárk sichtbar. 
Wenn wir vom Parke Huss den Mittelgrat-Thurm des 
Genaueren mustern, so meinen wir denselben dreizackig 
zu finden; doch hiemit würden wir einen Irrthum begehen, 
denn der östlichste dieser 3 Zacken ist schon der Gipfel
punkt der Eisthaler.

Wenn wir dann auf der von Poprád nach Késmárk 
hinführenden Strasse weiter fahren, tritt unsere Spitze immer 
deutlicher aus dem Hintergründe des Mittelgrat-Thurmes 
hervor und präsentirt sich uns zwischen Matheócz und 
Gr.-Lomnitz noch auf das Vortheilhafteste, weil sie da am 
wenigsten von ihren missgünstigen und sich vordrängen
den Nachbaren verdeckt ist, bis sie schon nahe zu Késmárk 
abermals hinter die hier durch ihr grossartiges Aussehen 
alle Gipfel niederdrückende Lomnitzer Spitze sich zu 
verbergen beginnt, um bald hinter Késmárk für immer 
auf der Südseite unsichtbar zu bleiben.

Wenn wir uns demnach einen Tátra-Umkreis mit 
dem durch die Eisthaler Spitze markirten Zentral-Punkte
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denken,, so ist auf der Südseite unsere Bergspitze — die 
gehörige Entfernung vom Gebirge natürlich vorausgesetzt 
— nur in jenem Segmente dieses Umkreises sichtbar, das 
durch die über die Lomnitzer Spitze und den Mittelgrat- 
Thurm gezogenen Radien begrenzt ist. Doch lässt sie 
hier nirgends ihre stolze, schlankgeformte und an Höhe 
sie scheinbar weit überflügelnde Schwester, die Lomnitzer 
Spitze, zu rechter Geltung aufkommen.

Diesem zu bescheidenen Benehmen an der Südseite 
hat es aber die Eisthaler Spitze zu verdanken, dass sie, 
obwohl eine der schönsten Zierden des gesammten Tätra- 
Gebirges, so lange Aschenbrödels Schicksal erleiden musste, 
trotzdem ihr schon vor mehr als einem halben Jahrhunderte
K. Ritter, der Vater der vergleichenden Geographie, und
K. Sydow, der Bewunderer aller Naturerhabenheit, die ihr 
gebührende Achtung und Bewunderung zollten. Letzterer 
hat sie bekanntlich auf seiner freilich höchst primitiv 
aussehenden Tätra-Karte für den Kulminationsgipfel der 
ganzen Tätrakette erklärt, und selbst später in jener Zeit, 
da Schreiber dieser Zeilen in der ersten Gymnasialklasse 
unter dem gelehrten, aber der läiunenden Jugend gegen
über zu nachgiebigen Merklas Geographie aus Bellinger’s 
„Leitfaden“ lernte, war der Streit darüber, ob die Lomnitzer 
oder die Eisthaler Spitze die Protagonisten-Rolle des 
Tätra-Amphitheaters erhalten soll, noch nicht ausgefochten 
Von der Gerlsdorfer war damals noch kaum die Rede' 
Ihre sehr unvortheilhaft sich ausnehmende Gestalt, die aus 
der Umgebung von Kesmark betrachtet, wie eine uralte 
Greisin gebückten Rückens schwerfällig einherzukeuchen 
scheint und die sowohl Wahlenberg, den Begründer der 
Karpathologie, als auch die ersten Kartographen des 
Wiener Generalstabes bezüglich ihrer Höhe irre führte, 
liess sie damals in dem Gezänke zwischen der Lomnitzer 
und Eisthaler Spitze nicht zu Worte kommen, bis endlich 
einige Jahre nachher Fr. Fuchs (1862) und Koristka (1863) 
ihr die so lange vorenthaltene Krone aufsetzten.

Aber selbst in den letzten 15 Jahren, die endlich 
mehr Licht und Sicherheit in unser Gebirge, in jene „terra 
inhospitalis et latronibus referta“ Wahlenberg’s brachten 
und wenigstens den Grundriss und die Rangordnung der 
Gipfelpunkte desselben endgiltig festsetzten, und auch 
unserer Eisthaler neben der 24 Meter höheren Gerlsdorfer 
und der nur 4 Meter höheren Lomnitzer den dritten 
Ehrenplatz im oberwähnten Montau-Theater anwies, selbst 
in diesem tempus novissimum hatte sich bis zum Jahre
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1876 Niemand gefunden, der sich von der Südseite aus 
ihrer ritterlich angenommen hätte.

An dieser Vernachlässigung von Seiten des berg
gierigen Touristen-Schwarmes, der da wähnte, hier an der 
Südseite gebe es an dieser flachköpfigen Bergspitze keinen 
Aussichts-Honig zu schlürfen, trägt einen grossen Theil der 
Schuld sie selbst.

Wenn wir nämlich die Eisthaler Spitze seihst von 
einem für sie günstigsten Standpunkte der Südseite, z. B. 
vom Grossen Rehberg bei Leutschau betrachten, so sehen 
wir sie zwischen dem Mittelgrat-Thurm und der Lomnitzer 
Spitze ihr blaues Haupt über eine weisse Schneebinde 
erheben. Dieses Haupt ist unförmlich breit und trägt 
obendrein rechts und links je einen Höcker, von denen 
der nördliche, höhere und breitere der eigentliche Gipfel
punkt ist, der südliche aber mehr spitz ausläuft und um 
weniges hinter ersterem an Höhe zurückbleibt. Die breite 
Gestalt rührt daher, weil wir in diesem Gipfel — d e r  
h ö c h s t e n  E r h e b u n g  des  g a n z e n  Tá t r a - Haupt -  
k a m m e s — seine nord-südliche Längenentwickelung vor 
uns haben. Da nun die Kleine Kohlbach bis zu der in 
der Tátra enormen Höhe von über 2100 Meter unmittelbar 
bis unter die Steilwände der Eisthaler sich hinaufzieht und 
für letztere demnach kaum 530 Meter zur relativen Ueber- 
ragung erübrigen, so haben wir hier einen Berg vor uns, 
der wohl ein Haupt, aber weder Rumpf noch Fusslehnen 
zeigt. Wie anders nehmen sich neben ihr aus die voll und 
ganz ausgewachsenen Berggestalten der Lomnitzer und 
Schlagendorfer Spitze! Denn der Kopf allein, selbst des 
grössten Riesen hat nicht genug des Imposanten an sich. 
Hier sehen wir die Eisthalerin nur in ihrer Negligö-Lage, 
wie sie ihr gewaltiges Haupt — das hier von der ganzen 
Bergmasse allein sichtbar ist — an das hochgelegene 
Thalende der Kohlbach wie auf ein Kissen lehnt.

Wollen wir aber unsere Bergriesin in ihrer aufrechten 
Gestalt, mit feierlicher Würde angethan sehen, so müssen 
wir einen Aussichtspunkt an der Nordseite der Tátrakette 
suchen, den wir nach einiger Orientirung leicht auffinden.

Von einem auf dieser Seite befindlichen Aussichts
punkte bemerken wir mit nicht geringem Staunen, dass 
sowohl die ganze, hier fast endlos erscheinende Tátrakette, 
als auch insbesondere die in voller Bergrüstung aus dem 
Tátragrunde wie eine Minerva aus dem Jupiterhaupte 
aufspringende Eisthaler eine grundverschiedene Ansicht 
gewähren.



DIE EISTHALER SPITZE. 267

Als ein solcher Standpunkt bietet sich uns dar der 
wie ein Riesendom aus der Bialka-Diluvialebene bei der 
Gemeinde Krempach sich erhebende Klippenkalk-Felsen, der 
unmittelbar aus der wildrauschenden Bialka seine senk
rechten Wände emporhebt, und auch sonst ein grossartiges 
Panorama von Ebene, Mittel- und Hochgebirge prachtvoll 
entrollt.

Unser Standpunkt ist also ein schmaler Rücken eines 
50—60 Meter aus oberwähnter Ebene sich erhebenden 
röthlichen Kalkfelsens, eines Gliedes jener langgezogenen, 
fast gradlinigen Felsreihe des sogenannten Klippenkalkes, 
die sich vom Säroser Komitat bis nahe zu Neumarkt, in 
ihren einzelnen Gliedern an Höhe sehr — zwischen weni
gen und mehreren Hundert Metern variirend — hinzieht 
und einer ganzen Schaar von rüstigen und regsamen 
Geologen nicht geringes Kopfbrechen verursacht ha t..

Nehmen wir nun auf diesem klassischen Standpunkte 
eine Stellung mit dem Gesichte nach Süden gekehrt. In 
unserem Rücken haben wir die breite, nordwärts sich 
leicht senkende Dunajec-Ebene, welche von dem unmittel
bar am linken Ufer des Flusses sich bis 1300 M. absoluter 
Höhe erhebenden Waldgebirge des Niedzwiec abgesperrt 
wird. Rechts und links hingegen beginnen die ersten, nur 
sanft ansteigenden Erhebungen dieser breiten Terrain-Lehne, 
die vom Südrande unserer Dunajec-Ebene bis an die steil 
abfallenden Tätrahalden sich hinzieht und dort stellenweise 
eine absolute Höhe von über 1400 M. erreicht. Direkt von 
unserem Fusspunkt aber zieht sich gerade südwärts das 
von zahllosen weiss-schimmernden Granitrollsteinen über- 
säete und beiderseits von Steilufern eingerahmte 300—400 
M. breite Bialka-Thal, in welchem das schnell und brausend 
dahinströmende Flüsschen, vielfach gespalten und jedes 
Jahr sein Hauptbett wechselnd, zwischen, breiten weissen 
Geröilmassen seine schönen Fluten vorwärtspeitscht.

Im Hintergründe dieses Thaies aber ziehen sich in 
direkter Entfernung von 3—5 Meilen die 6—7 Meilen 
langgezogenen, blauen Zentral-Karpathen, den Gesichtskreis 
im Süden plötzlich und scharf absperrend. Sie erheben 
sich in SO bei Zdzar urplötzlich und aus dem bauernhaft 
niedrig dahinkriechenden Sandsteingebirge, steigen rasch 
bis zu ihren höchsten Höhen in zahllosen Kuppen, Gipfeln, 
Hörnern und Nadeln an, ziehen sich dann mannigfach 
gegliedert, zerzackt und zersägt gegen Westen hin und 
verlieren um und hinter Zakopane viel an Höhe und



268 DIE EISTHALER SPITZE.

Wildheit, wo sie dann als zahmere, aber noch immer 
achtunggebietende Alpenkette das Arva-Liptauer Grenz
gebirge bilden, und endlich allmählig hinter näher gele
genem Kleingebirge verschwinden.

Wenn wir das vor uns sich prächtig hindehnende 
Gebirge genauer betrachten, so können wir an demselben 
sowohl in seiner Längen- als auch Breitenausdehnung eine 
dreifache Gliederung leicht bemerken.

Links erheben sich zuerst in bläulich-grünen Far
bentönen die Bél er Kalkalpen, die mit einem hohen, 
langgezogenen, an Höhe leicht zunehmenden Rücken 
anheben, dann aber in vier Bergspitzen sich auflösen, von 
welchen die letzte und niedrigste der Murán, mit seinen 
zwei mächtigen Seitenwänden, über welchen sich im Früh- 
linge die Lawinen oft weithin donnernd herabstürzen, in 
das Thal von Javorina rasch versinkt.

Rechts beginnt an einem markanten Senkungsabschnitt 
der Zentral-Karpathen der schon berührte Alpenzug, eben
falls aus Kalkmassen aufgebaut, der viele, mannigfach 
gestaltete, aber fast durchgehend mit bläulichen Matten 
überzogene ^Kuppen aufweist und an Höhe stets verlierend 
endlich in Árva verschwindet.

In der Mitte dieser beiden, aus diversen Kalkschich
ten aufgebauten Seitenflügel steht, beide an Höhe weit 
überragend und in seinen Kämmen, Graten und Gipfeln die 
mannigfaltigsten und wildesten Formen aufweisend, der 
Granitkern der Zentral-Karpathen: die Hohe Tátra.

Auch in der Breite des Gebirgszuges köunnen wir 
zumal bei schräg einfallender Beleuchtung leicht eine 
dreifache Reihen-Gliederung unterscheiden.

Zuerst im Vordergrund des Gebirges erheben sich 
nämlich hinter und über dem niedrigen, dunkelwaldigen 
Sandsteingebirge steile grüne Lehnen, die in einzelne, 
nicht allzu schroffe Gipfel übergehen, schon hoch über die 
Baumregion sich erheben und mit grünen Matten überzogen 
sind. Das sind die Massen der Beier Kalkalpen und 
Siroka-Gruppe, ferner die vielgegliederte Woloszyn-Kette. 
Die Quellbäche der Bialka durchbrechen zweimal dieses 
kalkige Vorgebirge und haben sich in demselben, so wie 
auch der Weisse Dunajec steil aufsteigende Thäler einge
graben oder dieselben wenigstens vertieft.

Hinter dieser ersten, mehr den Charakter des Liebli
chen als Wilden an sich tragenden, vielfach durch Thäler 
unterbrochenen Gebirgsreihe zieht sich langgedehnt am 
Ost- und Westende merklich vortretend, in der Mitte aber
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stark nach Süden zurückweichend und hiedurch auch an 
Höhe verlierend, der wild zersägte und oft 1000 Meter 
abstürzende Hauptkamm der Tátra, an dem besonders 
einige Gipfel in imposanter Erhebung sich hervorthun.

Hinter diesem Hauptkamme endlich, der stellenweise 
starke Senkungen zeigt, ja sogar hie und da von empor
strebenden Gipfeln der ersten Reihe — dieser mit grünen 
Matten kekleideten „Velati“ unserer Tátralegion — gedeckt 
und überragt wird, erheben sich einzelne den Hauptkamm 
und selbst die meisten seiner höchsten Gipfel offenbar 
überragende Bergspitzen, die demnach einer dritten, hinter 
den „Hastaten“ des Hauptstammes postirten Phalanx 
angehören müssen. Und diese „Principes“ — um dem 
hinkenden Vergleich auf die Beine zu helfen — diese über 
den Zaun guckenden Riesenkinder sind keine anderen, 
als die schon anfangs beschriebenen Hauptgipfel der Tátra, 
die Kesmarker und Lomnitzer Spitze, der wie ein Hahnen
kamm gezackte Lomnitzer Nordtrabant, die Warze und 
deren Nachbaren, die gespaltene Gerlsdorfer Spitze und 
endlich die geneigte spitzige Koncysta, — dieselben, die 
auf der Südseite sich so übermüthig geberden, als wenn 
sie allein im Tátra-Labyrinth existirten. Der Kriván und 
sein Gefolge sind durch den langen Mengsdorfer Grat, 
dessen Fuss vom Fisch-See und dem Meerauge bespült 
wird, gänzlich verdeckt.

Wenn wir aber jetzt an uns die Frage stellen, 
welcher von den vielen Gipfeln unsere Aufmerksamkeit in 
grössten Maasse auf sich lenkt, so müssen wir, sobald wir 
nur hinreichenden Sinn für erhabene Majestät besitzen, 
übereinstimmend auf jenen Tátra-Gipfel unseren Zeige
finger richten, der rechts neben dem demüthig zu Boden 
sich bückenden Murán stolz und mächtig seine kolossale 
Pyramidenwand aufgerichtet hat und mit seiner fein model- 
lirten Spitze auch die höchsten Gipfel mei’klich überragt. 
Der Fuss dieses Berges aber birgt sich tief in das Thal, 
in welches sich seine . von Ferne fast senkrecht erschei
nende Nordwand, von riesigen Pfeilern wie ein gothischer 
Thurm gestützt und oben an der Brust mit einem hängenden 
Schneefleck wie mit einem mächtigen Ordeusstern ge
schmückt, mehr als 1300 Meter tief herabstürzt. Es ist 
die Eisthaler Spitze, eine imposante Berggestalt, wie 
solche auch andere Hochgebirge nicht viele aufweisen 
werden.

Da wir uns in den jetzt folgenden Zeilen über diesen 
Tátra-Gipfel des Näheren ergehen wollen, so verlassen wir
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unseren Standpunkt, um ihn mit einem am Fusse dieses 
Berges selbst befindlichen zu vertauschen.

Zu diesem Zwecke besteigen wir einen unter der 
Wand unseres Kalkfelsens bereit stehenden leichten, weil 
polnischen Wagen, der uns über das mit riesigem Gerolle 
erfüllte, reissend schnelle Bialka-Flüsschen mit schwerer 
Mühe transportirt, dann aber auf einem am linken Steilufer 
befindlichen, ganz primitiven, aber nicht gar üblen Wege 
flink nach Bialka, Jurgov, Podspadi und endlich nach dem 
wald- u. bachumrauschten Javorina bringt.

Während unserer 3—4 stündigen Fahrt verabschiedet 
sich, dem etiquette-mässigen Gesetze der Perspektive 
gehorchend, ein Berggipfel der Tátra nach dem anderen 
von uns, und wie wir endlich nach Javorina anlangen, 
da sind von der ganzen Gebirgskette nur eine Muran- 
Wand, ein Zipfel vom Öiroka-Gipfel und vielleicht nur 
noch einige Flanken vom Woloszyn zurückgeblieben.

Wo ist nun unsere Eisthalerin? Doch nur gemach; 
es ist ja  mittlerweile Abend geworden, und hohe Herr
schaften am Abende besuchen zu wollen, wäre ein Verstoss 
gegen die Etiquette. Richten wir uns für heute bei unserem 
Vereinsbrüder, dem verdienstvollen Direktor der Javoriner 
Industrie-Kolonie, schön häuslich ein: bei ihm lässt man 
uns die trefflichste Verpflegung gewürzt mit anregendster 
Unterhaltung angedeihen. So können wir uns zum morgigen 
Besuch aufs Beste vorbereiten,

Kühler Morgenwind weht uns vom Gebirge entgegen, 
wie wir bei Sonnenaufgang Javorina und seine tosenden 
Wasserstürze, in denen die ersten Strahlen der aufgegan
genen Sonne prachtvolle Miniatur-Regenbogen hinzaubern, 
verlassen und der engen, noch schattenbedeckten Thal
schlucht uns nähern. Wir kommen zum rauschenden Wild
bach, dessen kristallhelle Fluten zwischen riesigen Granit
blöcken, deren Kanten und Ecken nur die ersten Abrun
dungsspuren tragen, zu schneeweissem Gischt sich brechen. 
Dieser Bach mischt sich gar vorlaut in unser Gespräch 
und führt uns mit derber, aber bereitwilliger Gutmüthigkeit 
in etwa zwei Viertelstunden zuerst in eine enge, mit Busch 
und Baum gezierte Klamm, welche von den sich hier 
begegnenden Abhängen links des Murán und’ rechts der 
Siroka gebildet wird. Bald erweitert sich aber unser 
Defilé, und wir gelangen auf die Wiese „Galajdova Polana“, 
welcher nach den jüngsten Aufnahmen des Militär-geogra
phischen Institutes schon die Höhenkote von 1100 Metern
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zukommt; kein Wunder, dass wir in vollen Zügen das 
Ambrosia der Alpenluft mit seligem Behagen einatkmen.

Hiermit stehen wir an der Thorschwelle des herrlichen 
und grossartigen Javorinka-Thales, dessen ganze Pracht 
voll wilder Majestät uns plötzlich und deshalb mit über
wältigender Macht entgegentritt.

Die Längsachse dieses Thaies, markirt durch das 
dahinströmende Silberband, hat eine rein süd-nördliche 
Richtung, und misst sieben Kilometer. Seine grösste Breite 
hat es am unteren, nördlichen Ende mit beinahe 5 Klm., 
da es sich hier in das Kebentlial der Hinteren Kupfer
schächten ausbuchtet; das obere, südliche Ende aber wird 
durch die Gratvorsprünge der im Hintergrund befindlichen 
Bergriesen auf einen halben Kilometer verengt.

Das Thal wird von allen vier Seiten durch riesige 
Bergzüge von dem übrigen Tatra-Labyrinth ganz geschieden. 
Um diese Bergzüge etwas genauer in Augenschein zu 
nehmen, verweilen wir einige Zeit auf unserer schönen 
Wiese und mustern wir mit gebührender Sorgfalt die 
Grenzen des herrlichen Thaies.

Sind wir mit dem Antlitze südwärts gekehrt, so 
haben wir hart im Rücken die hoch und steil aufsteigenden, 
blumengeschmückten Wiesenlehnen des Murau, über welchen 
sich die mächtige Kalkwand dieses Berges in die schwin
delnde Höhe aufthürmt. An den Muran schliessen sich 
ostwärts die stufenweise an Höhe zunehmenden Gipfel des 
Novy u. Havran. Hinter dem Havran lehnt sich die Stara 
an ihren Vordermann. Diese Bergreihe, ein schöner, vier 
Kilometer langer Kalkzug, dessen dunkelgrüne Triften 
stellenweise von graulich- weissen Kalkschichtenköpfen 
durchbrochen werden, bildet also die 600—800 Meter hohe 
Kordgrenze unseres Thaies.

An diesen Kalkzug schliesst sich, von ihm durch 
den Sattel der Kupferschächten getrennt, der süd-östliche 
Abschluss des Thaies. Est ist der von KO. nach SW. 
streichende Hauptkamm selbst, der aus riesigen, dunkel
schwarzen Granitmassen aufgebaut, sich zuerst vom düsteren 
Waldes-Grund erhebt, dann steil zu letzterem abfallende, 
schwer zugängliche Alpenwiesen zeigt und über diesen in 
fast senkrecht abfallende Kesselthal-Wände, wild zersägte 
Scharten und in Wolken sich verlierende Felsengipfel 
übergeht.

Bevor wir aber diesen mit den Wolken sich vermäh
lenden Riesenwall, dessen Kinder, die Centauren und 
Lapithen, nach dem an seinen Abhängen in kolossaler
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Menge angehäuften Geröllmassen zu urtheilen, schreckliche 
Schlachten sich liefern mussten, bevor wir also diese 
Granitwände und Riesen noch eigehender zerlegen und 
die Namen sammt Rangstellung ihrer Koryphäen anführen, 
werfen wir zuerst noch einige Blicke auf die West- und 
Südseite unseres Thaies.

Die Westlehne also gehört zu dem östlichen Aste 
der Siroka-Gruppe. Die ganze Öiroka-Gruppe nämlich 
bildet ein hufeisenförmiges Bergsystem, dessen halbkreis
förmiger Abschluss mittelst eines bei 3 Kilometer langen 
Bindeastes mit dem Häuptkamme verknüpft ist, dessen 
zwei Enden aber, die éín über 4 Kilometer langes Hoch
thal einschliessen, nordwärts geradeaus gegen Javorina sich 
hinziehen. Die ganze Gruppe ist ausserdem durchfurcht von 
einer Menge steiler Thälchen, die mit üppigen Alpenwiesen 
überzogen sind.

Diese Grenzlehne besteht ebenfalls, wie mit geringen 
Ausnahmen die ganze Berggruppe, aus Kalksteinschichten, 
auf denen die.nackten Felsen nur stellenweise, oft stufen
weise über einander angeordnet auftreten.

Auch diese Lehne, die übrigens von unserem Stand
punkte nur in eizelnen Vorsprüngen sichtbar ist, zeigt in 
ihrer Steilheit, ihrem Baum-, Strauch- und Graswuchse, in 
ihren stellenweise auftretenden Schichtenköpfen denselben 
Charakter, den wir schon an der Lehne des Murán 
beobachteten. Ihre Höhe aber erscheint durch die bei 
Weitem grössere Entfernung ihres Kulminationspunktes 
bedeutend geringer, trotzdem derselbe den der Muran- 
Kette um mehr als 50 Meter Höhe überflügelt.

Der südliche Hintergrund unseres Thaies erscheint 
der Höhe nach als der niedrigste der ganzen Thalumrah
mung. Dieser Abschluss wird zwar von einer schroffen, 
ganz vegetationslosen, ein Kreissegment darstellenden 
Granitwand, die an der Thalsohle von ungeheuerem, steil 
aufsteigendem Trümmergeröll umsäumt ist, gebildet, ver
schwindet jedoch hinter seinem linksseitigen, ihn kolossal 
überragenden Riesennachbar in einer Weise, wie etwa 
kleine Kinder durch irgend ein Schreckbild geängstigt, 
hinter ihrer Mutter und deren Kleider Schutz suchen. Ein 
Blick auf die Karte der Hohen Tátra belehrt uns, dass 
diese Granit wand theils der obbenännte Verbindungsast 
der őiroka-Gruppe, theils der Hauptkamm selbst ist.

Und nun kehren wir nochmals zurück zur süd
östlichen Thallehne, die sowohl an Höhe als auch an 
Wildheit' der Formen die übrigen Lehnen bei Weitem
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übertrifft und durch ihre grossartige orographische Gliede
rung unserem Thale seinen wilderhabenen Charakter
aufdrückt.

Der hier von NO. nach SW. sich hinziehende Haupt
kamm der Tátra, meist wolkenumschieiert, steigt in seinen 
mächtigen Felsengipfeln derartig an, dass der nächst
folgende Felskoloss stets seinen Vordermann zu über
flügeln trachtet. Der Eindruck, den wir, diese Riesenwand 
mit ihren gigantischen Zinken betrachtend, empfangen, 
ist deshalb ein so besonders gewaltiger, weil die Anord
nung und Gruppirung der sich hier präsentirenden Berg
riesen wahrlich eine grandios-künstlerische ist, entsprechend 
der Regel der Real-Aesthetiker: dass „das Grosse neben 
dem Kleineren gefällt“, imponirt.

Der Stara gegenüber, von ihr durch den tiefen 
Sattel geschieden, erhebt sich zuerst die schon fast um 80 
Meter höhere Weissesee-Spitze, 2235 M. hoch. Ihre Nach
barin ist die 2425 M. hohe Rothesee-Spitze, welcher sich 
die 2436 M. hohe Papirusthaler Spitze anschliesst. Der 
nächstfolgende Berg, die Grünesee-Spitze, 2535 M. hoch, 
gehört schon zu den Tátragipfeln ersten Ranges, da sie 
mit der an der Südseite wohlbekannten Konöysta voll
kommen gleich hoch ist und schon den Kriván, den König 
der Liptauer Tatraspitzen, um 39 M. überragt.

Links also bewundern wir diese aufsteigende Reihen
folge von kühn in die Lüfte emporragenden Granitkegeln, 
während rechts unser Auge von den Matten der Öiroka- 
Lehnen über den Siroka-Gipfel schweift, den Javorove-Grat 
verfolgt und mit demselben auch hier, obgleich nur leichter 
ansteigen muss.

Beiderseits also streben die Bergsysteme zu einem 
gemeinschaftlichen Zentrum empor; sie beide, die an 
jedw eichen andern Erdenfleck versetzt, hinreichende 
Anziehungskraft für Tausende von steigwüthigen Touristen 
besässen, haben hier nur die bescheidene Aufgabe zu 
erfüllen, als Staffage für eine noch mächtigere Gebieterin 
zu dienen. Dieses gebietende Zentralmassiv nun ist die 
den Himmel stürmende Eisthaler Spitze, 2629 Meter hoch, 
welche einstens die Jurgover Wildschützen „Velki Kolba“ 
(Grosser Kohlbachberg) benannt hatten. In ihrer breit und 
massiv angelegten Majestät, indem sie einerseits in gewal
tigen Felsabstürzen bis unmittelbar zur Thalsohle hinab- 
sinkt, andererseits mit ihrer feingeformten Spitze den blauen 
Himmel zu berühren scheint, nimmt sie unsere ganze 
Aufmerksamkeit gefangen. Die Formen des Berges sind

18
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die bekannten, wie sie sich unsérem Gedächtnisse dort am 
Klippenkalk-Felsen eingeprägt haben, nur dass dieselben 
jetzt an Höhe und Breite viermal grössere Dimensionen 
angenommen haben.

Doch wir wollen uns nicht mit der blos passiven 
Bewunderung begnügen; wir wollen getreu dem Spruche : 
„admiratio est mater studiorum“, etwas kühleren Herzens 
uns ihren orographischen Aufbau, wenn es zu sagen 
erlaubt ist, ihre Architektonik des Näheren ansehen. Als 
leitendér Plan wird uns dabei die letzte Original-Aufnahme 
des k. militär-geographischen Institutes im Maassstabe von 
1:25,000 dienen. Wem jedoch die kostspielige Photo
graphie dieser Aufnahme nicht zugänglich ist, dem kann 
zu diesem Zwecke auch die meisterhaft ausgeführte 
Spezialkarte der Tátra, die im Maassstabe von 1:75,000 
in derselben Anstalt erschienen ist oder nächstens erscheinen 
wird und nur 50 Kr., für Offiziere gar nur 26 Kr. kostet, 
genügende Orientirung verschaffen.

Ein auch nur flüchtiger Blick auf diese riesige Berg
gestalt, die über der Thalsohle eine relative Höhe von 
1520 Metern besitzt, belehrt uns, dass ein besonderes, in 
der Tátra nicht allzuoft so rein vorkommendes Moment 
derselben solch eine prächtige und erhabene Form verleiht. 
Dieses Moment besteht dariu, dass unser Berg hier an 
der Nordseite eine eigene, isolirte, breit angelegte, fast 
viereckige Basis besitzt, deren Kanten 2 bis 2y2 Kilmr. 
lang sind, über welchen sich dann ihre mannigfach aus
gestalteten Riesenabhäuge aufbauen und zu einem gemein
samen Knotenpunkte, dem Gipfelpunkte der Eistkaler, sich 
vereinigen.

Als Eckpunkte dieser viereckigen Basis können wir 
unter Anleitung des oberwähnten Messtischblattes des 
milit.-geogr. Institutes folgende Stellen anführen:

1) Der mit der Kotenhöhe von 1316 Mtr. bezeichnete 
Punkt, welcher sich 3 Kilometer oberhalb der Galajdova 
Polona an jener Stelle des Thaies befindet, wo sich der 
Wildbach des Schwarzensee-Thales in die Javorinka ergiesst.

2) Der ungefähr 1630 Meter hoch gelegene Wende
punkt unseres Javorinka-Tkales, in welchem Punkte das
selbe seine nord-südliche Richtung in eine west-östliche 
ändert. Zwischen diesen 2 Eckpunkten erhebt sich zum 
Gipfel der Eisthaler deren breiteste und topographisch am 
reichsten ausgestaltete Berglehne, nämlich der Westabhang; 
dieser Abhang präsentirt sich prachtvoll denjenigen,
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welche den herrlich lohnenden Aussichtspunkt des Kryine 
erklimmen.

3) Diejenige Stelle im Hochthale der Kleinen Kohl
bach, wo der unter dem Kamen des Margasit-Thurmes 
bekannte hohe Grat der Eisthaler, von deren Gipfel sich 
loslösend und süd-südöstlich abfallend, den tiefstgelegeuen der 
Fünf-Seen berührt. Dieser Punkt ist demnach 2007 M. hoch.

Die unter 2) und 3) angeführten Stellen sind die 
Endpunkte jener Basislinie, über welcher der Südabfall der 
Eisthaler, in seiner Mitte am Hauptkamme selbst aufsitzend, 
sich zum scharfen Berggipfel emporschwingt. Den Besteigern 
der Schlagendorfer Spitze ist diese Lehne wohlbekannt.

4) Der mit 2150 Meter bezeichnete Kotenpunkt im 
oberen Schwarzensee-Thale, etwas über l l/2 Kilometer ober
halb des Sees. Diesen Punkt finden wir am leichtesten, 
wenn wir uns zuerst vom Schwarzen See aus der Thalsohle 
entlang zum Hauptkamme hinauf eine gerade Linie und 
eine eben solche vom unter 3) erwähnten See über die 
Scharteneinsenkung zwischen der Grünensee- und Eisthaler 
Spitze bis zur Thalsohle hinab gezogen denken. Der Durch
schnittspunkt dieser zwei Linien bezeichnet so ziemlich den 
vierten und letzten Basiseckpunkt der Eisthaler.

Ueber der Basisstrecke vom Punkte 3) zum Punkte 
4) erhebt sich die von der Popper-Niederung, überhaupt 
von der Süd-Ostseite des Gebirges sichtbare Ostlehne der 
Eisthaler. Diese Lehne hat, wie schon bemerkt wurde, die 
geringste relative Höhe und ausserdem auch die einfachste 
Formation. Ueber der Basisstrecke endlich von 1) zu 4) 
thürint sich auf die gestaltenreiche, in eine scharfe Pyrami
denspitze auslaufende Nordlehne unseres Berges. Es ist 
diesebe Lehne, die vom erwähnten Klippenkalk-Felsen bei 
Krempach, überhaupt von jedem nördlich zum Berge gele
genen Punkte sichtbar ist.

Dies also sind die vier Endpunkte der riesigen 
Pyramiden-Basis. Jetzt erlauben wir uns, die im Vorste
henden nur kurz angedeuteten Basis- und Seitenkanten 
ihrer Länge und Neigung nach, sowie die Gestaltungen 
der von ihnen eingeschlossenen Seitenflächen noch etwas 
näher zu betrachten.

1. Die westliche Basiskante, die vom Kotenpunkte 
1316 bis zum 1630 M. hoch gelegenen Thalwendepunkte 
sich erstreckt, ist beinahe 3 Kilometer lang, verläuft 
vollkommen dem Bache entlang und steigt nur wenig 
über 300 Meter an, hat demnach eine Neigung von 
ungefähr 10:1 (d. i. die horizontale Projektion ihrer Länge

18*
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verhält sich zu ihrer Steigung wie 10:1). Diese Neigung 
ist in der ganzen Basislänge eine fast gleichförmige und 
nimmt thalaufwärts nur ganz wenig zu.

An dieser westlichen Basiskante ruhen an den zwei 
Eckpunkten unten die nord-westliche, oben die süd-westliche 
Seitenkante des Berges, die von der Spitze zu den zAvei 
Eckpunkten sich herabziehen. Die erstere also hat von 
1316 M. bis zum 2629 M. hohen Gipfelpunkte reichend, 
eine relative Höhe von 1313 Metern und eine Längen
entwickelung von 3x/4 Kilometer. Ihre durchschnittliche 
Steigung ist 28:13. Von der unteren Hälfte dieser Seiten
kante senkt sich nordwärts ein sehr steiler Abhang in 
das Thal des Schwarzen Sees, südwärts hingegen erstreckt 
sich die Lehnenfortsetzung des Hauptthaies, welche gering
fügige Senkungen abgerechnet nur zwei bedeutendere 
Thaleinrisse trägt. In der oberen Hälfte dieser Kante von 
2100 Meter aufwärts gerechnet stürzen sich rechts und 
links von ihr unter mehr als 45 Grad steile, oft auch 
senkrechte Wände in die beiderseitigen Tiefen nieder.

Die zweite süd-westliche Seitenkante ist in ihrem 
oberen, in 2200 M. Höhe beginnenden und bis zum Gipfel
punkte reichenden Theile ebenfalls ganz scharfkantig und 
mit Felsnadeln besetzt; auch hier stürzen sich beiderseits 
ungangbare Felsgehänge herab. Der untere vom erwähn
ten Punkte abwärts bis zum Basis-Eckpunkte 1360 M. 
herabreichende Theil breitet sich ganz so, wie der untere 
Theil der ersten Seitenkante zu einer gegen Westen steil 
abfallenden Dreiecksfläche aus. Diese steile Fläche, gleich
sam die Südfortsetzung der oberhalb erwähnten Thallehne, 
ist unten vom Bache bespült und trägt an sich vier ein
gerissene Thalfurchen. Gegen Süden hat diese Seitenkante 
einen nur mässigen Abfall in den schon nach Osten 
umgebogenen Theil des Hauptthaies. Die Gesammtlänge 
dieser Seitenkante ist 2100 Meter ihre Neigung 25 o : 10.

Zwischen diesen zwei Seitenkanten, in seinem unteren 
Theile zwischen den zwei letzerwähnten Lehnen, den 
Ostlehnen des Hauptthaies, erhebt sich steil aufsteigend 
das Hochthal des Steinernen Rosses, das unten an der 
Sohle des Hauptthaies schluchtenartig beginnt und 
fortwährend in grosser Steilheit sich knapp bis zum Stei
nernen Ross emporzieht. Wenn sich dieses Thal als 
gangbar erweisen sollte, so wäre dies eine sehr angenehme 
Nachricht für alle Verehrer der stolzen Eisthalerin.

2. Die südliche Basiskante beginnt mit 1630 M. 
Höhe ungefähr einen Kilometer unterhalb des Kroten-Sees,
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durchschneidet denselben, beginnt hinter ihm scharf zu 
steigen, erklimmt in einer Höhe von 2350 M. den Haupt
kamm und senkt sich dann von hier dem westlichen 
Nebenthal des oberen Kessels der Kleinen Kohlbach ent
lang bis zum Fusspunkte des Margasit-Thurmes, hart am 
untersten, 2007 M. hochgelegenen See dieses Kessels. Diese 
Grundkante bildet demnach eine am Kamme gebrochene 
Linie, deren Gesammtlänge volle 3l/2 Kilometer beträgt, 
die Steigung vom Anfang bis zum Kamme das Verhältniss 
21:7, vom letzteren bis zum See in der Kohlbach 10:3’5 
aufweist.

Die Basiskante trägt die süd-westliche und die süd
östliche Seitenkante. Die erste kennen wir schon, die zweite 
beginnt an dem schon mehrerwähnten 2007 M. hoch gele
genen See im Kohlbach-Thalkessel und zieht sich von hier 
dem steil aufsteigenden und scharfkantig geformten Grate 
des Margasit-Thurmes entlang mit einmaliger und nur 
geringer Vertikal-Biegung zum Gipfel empor. Da nun diese 
Kante eine relative Höhe von 622 M. erreicht und ihre 
Horizontal-Projektions-Linie P3 Kilometer lang ist, so ist 
ihre Neigung 13:62. Diese Seitenkante hat vor ihren drei 
anderen Schwestern die besondere Eigenthümlichkeit an 
sich, das sie infolge ihrer so eben berührten Vertikal- 
Einbiegung an ihrer höchsten Erhebungsstelle der Eisthaler 
noch einen Nebengipfel verleiht, der nur um etwa 30 M. 
niedriger sein mag als der Hauptgipfel, und an der Süd
seite von der ganzen Popräd-Kesmarker Niederung, an 
der Nordseite aber vom Krzyine bemerkbar ist.

Da die südliche Basiskante den Hauptkamm über
steigt, so folgt daraus, dass die von beiden letztgenannten 
Seitenkanten unseres Bergmassivs eingeschlossene Südlehne 
desselben noch eine sekundäre Mittelkante trägt, die als 
Fortsetzung des Hauptkammes von dem Kreuzungspunkte 
zwischen der Südbasis-Kante und dem Hauptkamme sich 
zum Gipfel unter einer Steigung von 45° steil emporhebt. 
Diese Mittelkante hat gegen Osten einen steilen, tiefen, 
gegen Westen aber nur einen unbedeutenden Abfall.

Die Südlehne weist demnach einen weniger einheit
lichen Charakter auf; der als Mittelkante sich steil zum 
Gipfel emporhebende Hauptkamm theilt sie in zwei 
ungleiche Hälften. Die westliche Hälfte ist die breitere und 
mehr in die Tiefe sich hinabsenkende. Vom Kroten-See 
zieht sich an dieser Hälfte eine nicht sehr tiefe Thalsen
kung bis unmittelbar zum Hauptgipfel. Diese Senkung ist 
unten mit Trümmermassen erfüllt, oben aber mit prallen
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Felstafeln gepflastert. Die kleinere Osthälfte der Lehne 
wird ganz von dem zwischen dem Haupt- und dem 
Margasit-Kamm tief eingesenkten und sehr steilen Trüm
merthal gebildet. Dieses Trümmerthal reicht nicht bis an 
den Hauptgipfel selbst, sondern verflacht sich unterhalb 
des Kammes des Margasit-Thurmes. Nun folgt:

3. Die östliche Basiskante. Diese hat mit der vor
hergehenden zwei Eigenthümlichkeiten gemeinsam. Sie 
ist erstens ebenfalls sehr hoch gelegen, da von ihren 
Endpunkten der südliche in einer Höhe von 2007, der 
nördliche sogar von 2150 M. liegt. Zweitens muss auch 
diese sich dazu bequemen, den Hauptkamm einmal zu 
übersteigen, und das in einer Höhe von 2400 M. Ihre 
Steigung ist, so lange sie in der Thalsohle des Fünf-Seen- 
Kessels verbleibt, nur eine verhältnissmässig geringe — 
10:1. Unterhalb der Kammwand aber angelangt, muss 
sie recht steil den Sattelpunkt (Scharte) zwischen der 
Eisthaler und jGrünensee-Spitze erklimmen, um dann in 
einem nicht angenehmeren Gefälle von 2:1  zu ihrem 
oberwähnten Nordende herunterzuklettern. Von letzterem 
hebt die vierte, die nord-östliche Seitenkante der Eisthaler 
Pyramide an. Diese muss zuerst mit Zuhülfenahme einer 
blos gedachten, weil nicht in natura vorgezeichneten Linie 
an der Thal wand zu jenem Punkte am Hauptkamme 
emporklettern, von dem sich ins Sehwarzesee-Thal direkt 
nordwärts ein kurzer, beiderseits höchst steiler und arg 
zerklüfteter Ast herunterstürzt, geht dann aber von diesem 
Punkte schon auf eigenen Beinen, wollte sagen, auf einem 
möglichst scharf ausgeprägten Kantengrat bis auf den 
Scheitel der Eisthaler weiter. Diese Seitenkante ist merk
würdiger Weise eben so lang, wie ihre südliche Nach
barin, beginnt aber um runde 140 M. höher, hat am Haupt
kamme einen gegen 20 M. hohen, ganz senkrechten Absturz, 
der für die Physiognomie unserer Spitze wie ein Wärzlein 
an einem schönen Damengesicht charakteristisch ist, und 
zeigt unter allen Schwesterkanten die geringste relative 
Höhe von nur 480 M. Ihre Neigung ist bis zum Haupt
kamme 8 : 3, am Hauptkamme aber nur 4:1, ausgenommen 
eine kurze Strecke knapp oberhalb des Steinernen Rosses, 
wo sie abermals aus steil übereinander gethürmten Blöcken, 
die jeden Augenblick herabzustürzen drohen, aufgebaut ist.

Die zwischen diesen beiden Kanten sich erstreckende 
Ostlehne nun, der von der Popper-Ebene, überhaupt von 
Südosten sichtbare Abfall der Eisthaler Spitze ist, abge
sehen von dem ganz kleinen Theile im obersten Schwär
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zensee-Thale, allen Besuchern der Fünf-Seen von Schmecks 
aus so sehr bekannt, dass jeder verehrte und geduldige 
Leser dieser Zeilen gewiss einen Freund auftreihen kann, 
der ihm aus Autopsie diese wohl lang gedehnte, aber nicht 
übermässig hohe Wand, diesen nicht übertrieben gross
artigen Kessel-Hintergrund jener Seen viel anziehender 
und anschaulicher wird schildern Können, als es die unge
übte Feder, die diese Zeilen verbrochen hat, im Stande wäre.

Wir beeilen uns deshalb unser stereometrisches Kunst
stücklein zu beendigen und gehen über

4. zur letzten Basiskante der Eisthaler, welche als 
Schemel für den Nordfuss unserer erhabenen Grösse zu 
dienen die Ehre hat.

Diese Kante beginnt bei dem uns schon wohl- 
bekannten, mit 1316 Meter Höhe signirten Kotenpunkt, 
erreicht nach Zurücklegung eines Weges von einem Klm. 
und nach Ueberwindung einer Höhe von 200 Metern den 
Schwarzen See, badet sich in demselben, um durch diese 
Kaltwasserkur gestählt, nach 600, aber stets einen Meter 
langen Schritten in die Nordabtheilung der oberen Thal
etage einzulenken und weiter zwischen schauerlichen Fels
wänden, auf wild und wirr übereinander geworfenem 
Gerolle einen dachsteilen Weg von über einem Klmter 
emporzukeuchen und endlich schweisstriefend den schon 
erwähnten, 2150 M. hohen Thalpunkt zu erreichen. Hier 
kann sie sich am oberen Rande eines Schueehanges 
niedersetzen und sich damit zufrieden geben, dem gewal
tigen Steinadler zuzusehen, wie er in dieser Wildniss, voll 
feierlich stiller Majestät, erhabene Kreise um Felshörner 
und Nadeln zieht und mit stoischem Gleichmuthe seinen 
Hunger erträgt. Die Gesammtlänge der Kante ist also 
2‘5 Kilom., ihre Steigung 835 M, eine gewaltige Thal
steigung im Verhältnisse von 3:1. Zwischen der vierten, 
wie wir sahen, halb imaginären, halb reellen Seitenkante 
und der sub Nro 1. angeführten ersten starrt die Nord
seite der Eisthaler Spitze, diejenige, weichein ihren riesigen, 
in grundlose Tiefen sich herabsenkenden, prallen Felsen
stürzen, in ihren von eisigen Nordstürmen aufs Aergste 
zerzausten Felsengraten, ihren hochgelegenen, steil herab
hängenden Schnee- und Eisfeldern die Signatur jener 
fürchterlichen Majestät dem Berge verleiht, die wir von 
unserem Standpunkte auf der Galajdova Polana anstaunen.

Dies sind also die kurz angedeuteten Umrisse und 
leicht hingeworfenen Flächenschattirungen der Eisthaler 
Spitze. Aber das Eine dürfte schon daraus erhelle^
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dass es diese letzte, nördliche und die erstgenannte, west
liche Seitenabdachung ist, welche durch ihre gewaltigen 
Breiten- und Höhendimensionen dem Berge seine einheitliche 
Gestalt und seine vornehme Absonderung von seinen 
inferioren Nachbarn verleihen; denn die vielen und mit
unter recht grossen, an beiden Seitenlehnen vorhandenen 
Thal er, Schluchten, Grate und Vorsprünge werden durch 
die eben berührte Gesammtmasse des Biesenberges zu 
einer harmonischen Einheit verbunden. Die Relief-Mannig
faltigkeit des Berg-Individuums erhält unsere beobachtende 
Aufmerksamkeit stets in gespannter Thätigkeit. Auch die 
Südlehne wirkt z. B. von der Schlagendorfer Spitze be
trachtet, infolge ihrer noch immer achtunggebietenden 
Dimensionen in nicht geringem Grade imponirend. Die 
schlanke, beiderseits durch tiefe Kammscharten abgeson
derte, scharfspitzige Pyramide hält hier das Auge des 
Beobachters im besonderen Grade gefangen.

Die Ostlehne hingegen wegen ihres enorm hoch 
gelegenen Untergrundes, des hintersten Thalkesselbodens 
der Kleinen Kohlbach, relativ genommen kaum 600 Meter 
hoch, gewährt deswegen und wegen ihrer einfachen Glie
derung keinen besonders imponirenden Anblick. — Die 
Besucher der Fiinf-Seen bewundern wohl die schauder
erregenden Wandstürze des Mittelgrat-Thurmes und der 
Lomnitzer Spitze, aber an der ihnen vis k vis befindlichen 
breiten, vom Margasit-Thurm theilweise verdeckten Eis- 
thaler Spitze finden sie, ihre massenhaften Schneelager 
und die darüber befindlichen ungangbaren Wände abge
rechnet, kaum etwas Besonderes.

Alle diese Betrachtungen stellten wir an, ohne die 
Galajdova Polana verlassen zu haben. Die vor uns auf
gerollte Original-Karte des milit.-geogr. Institutes hat, 
dank ihrem grossen Maassstabe 1 :25,000 der natürlichen 
Längendimensionen, wo also 25 Meter in Wirklichkeit 
einem Millimeter auf dem Papiere entsprechen, uns in den 
Stand gesetzt, die Dimensionen, Steigungen und Gestal
tungen des Bergmassivs und seiner um- und anliegenden 
Thäler und Thälchen aufs Genaueste zu bestimmen. Nun 
müssen wir uns aber von unserer schönen Wiese ver
abschieden, weil uns noch ein langer, recht beschwerlicher 
Weg bevorsteht, ehe wir das erste Tagewerk unserer 
Gebirgsfahrt für beendet erklären dürfen.

Wir ziehen weiter. Die nun bekannten Basiskanten 
werden unsere Wegweiser sein, und an ihnen werden wir 
schon passende Haltestellen ausfindig machen, um die
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Flächen, Lehnen, Rinnen und Grate sammt Allem, was 
drum und dran ist, mit eigenen Augen und mit eigenen 
Fernrohren zu besichtigen.

Wir durchschreiten sanft ansteigend unsere Wiese, 
in gegtaler Richtung auf die Eisthaler lossteuernd. Bald 
sind m r hei einem Bächlein, das zwischen dem Novy- 
Abhang und einen plattgedrückteu Ast des Havran dahin
plätschert. Vom Bache besteigen wir einen 80 M. hohen 
Abhang und betreten damit den so eben erwähnten Ast 
des Havran, dessen Fuss wir nun in einer Strecke von 
3/4 Kilometer passiren, bis wir zu dem vom Kupferschäch- 
ten-Thale kommenden Bache anlangen. Hinter dem Bache 
besteigen wir eine Anhöhe von 40 M. und haben damit 
den untersten Thal des Velki-Uplaz und Portky benannten 
Gratabhanges der Rothensee-Spitze gewonnen. An der 
Lehne dieses Grates weiter ziehend überschreiten wir 3-—4, 
zur Trockenzeit meist wasserlere Riesel, welche in seichte 
Terrainsenkungen eingebettet sind, und treffen dann mit 
dem Wildbache des Javorinka-Thales zusammen, der uns 
mit seinem lauten, heiteren Geplätscher zum ersten, 1316 
M. hoch gelegenen Eckpunkte der Eisthaler Pyramide 
geleitet. Wir haben hiemit eine Strecke von 23/4 Kilom. 
zurückgelegt und eine Steigung von 204 Metern über 
der verlassenen Wiese vollführt. Die zwischen Fichten 
hin und wieder auftretenden Krummholzsträuche geben 
uns zu verstehen, dass wir schon die Alpenregion betreten. 
Hier wollen wir etwas stehen bleiben und Umschau halten.

Dieser Eckpunkt ist zugleich, wie wir sehen, die 
Mündungstelle des Schwarzensee-Thales in das Hauptthal. 
Dieses nicht unbedeutende Nebenthal, das seinen Namen 
von dem 1500 Meter hoch gelegenen Schwarzen See erhielt, 
wird gebildet von zwei mächtigen, herrlich entwickelten 
Graten des Hauptkammes, der nördliche, weit über 3 
Kilometer lange Grat lässt sich von der Rothensee-Spitze 
nord-westlich ins Javbrinka-Thal herab, ist in seiner obe
ren Hälfte ganz scharfkantig und stürzt sich dort mit 
dunklen Granitwänden diesseits ins Schwarzensee-, jenseits 
ins Pflocksee-Thal herunter. Im unteren Theile von 2000 
Metern abwärts entsendet er zur Solde des Hauptthaies sich 
ausbreitende, noch immer steile und Geröll tragende Gras
lehnen, die mannigfach durchfurcht und stellenweise von 
Steilwänden durchzogen sind.

Der zweite, 2xfi Kilometer lange, südliche Grat setzt 
schon, oben an dem zur Eisthaler Spitze sich emporheben
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den Hauptkamme an, kaum 100 Meter unterhalb der 
Kulminationsstelle selbst, und endigt ebenfalls nord-west
lich streichend, gerade an der von uns okkupirten Stelle, 
wo der Bach aus dem Schwarzen See in die Javorinka 
mündet. Bis 2100 M. abwärts ist auch dieser GratÄbeider- 
seits steil und zerklüftet, dann aber ebenfalls breit ange
legt und mit einer Grasdecke überzogen; nur südwärts 
sehen wir eine Felsenfurche eingerissen.

Das von diesen Aesten eingeschlossene Thal des 
Schwarzen Sees zerfällt in eine untere, bis 1650 M. Höhe 
hinaufreichende Etage, welche den See einschliesst und 
noch ziemlichen Graswuchs aufweist.

Dieser sanftere Charakter des Thaies verschwindet 
aber gänzlich, sobald wir einen halben Kilometer hinter 
dem See eine Kletterpartie unternehmen. Fürchterlich 
zerklüftete, fast senkrecht abfallende Felsenstürze treten 
uns da entgegen, die nur an wenigen Stellen tief ins 
Gestein ein gerissene Schluchten für die von oben herab
fallenden Wasseradern offen halten. Es gesellt sich hier 
nämlich zu den erwähnten zwei Hauptgraten noch ein 
dritter, nur 1 Kilometer langer Nebengrat, der sich eben
falls rechts vom Hauptkamme loslöst und an seinem Ende 
noch in zwei Aeste zerfällt. Aber auch von beiden Thal
wandungen springen kurze Rippen ab, die im Verein mit 
jenen zwei Aesten des Nebengrates die Scheidewand zwi
schen der untereu und oberen Thal-Etage bilden, die 
obere Etage zerfällt durch den eben erwähnten Nebengrat 
in ein grösseres, nordöstliches und ein kleineres, südwestli
ches End-Thälchen. Den Hintergrund des ersteren bilden 
die Rothesee-, Papirusthaler- und Grünesee-Spitze, — den 
des letzteren der Wandabhang der Eisthaler selbst, wel
cher Abhang mit einem steilen, hochgelegenen und weithin 
sichtbaren Schneefeld geziert ist.

Wir setzen nun nach dieser kurzen Digression unseren 
Weg im Javorinka-Thale fort.

Nach Ueberschreitung des Abfluss-Baches aus dem 
Schwarzen See betreten wir das unterste Ende der nord
westlichen Seitenkante der Eisthaler und hiemit auch ihre 
westliche Basiskante.

Unser Pfad hält sich ganz nahe am Bache und hat, 
am untersten Lehnensaum des Steinernen Rosses sich 
hinziehend, schon eine merklich grössere Steigung, so dass 
wir auf einer Strecke von nur l 1/«, Kilometer schon um 
beinahe 200 M. über den letzten Ruhepunkt am Schwar- 
zensee-Thal gestiegen sind. Wir sind nämlich an der
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1511 M. hoch gelegenen Mündungsstelle jenes Hochthaies 
angelangt, das unmittelbar unter dem Steinernen Rosse, 
kaum 100 Meter unterhalb der Spitze der Eisthaler beginnt 
und von fast senkrechten Wänden eingerahmt mit grosser 
Steilheit (17:10) in das Javorinka-Thal westlich, unten 
etwas gegen Norden ausbiegend ah fällt. Von hier könnte 
man, falls das Hochthal (besser Sturzthal) nicht unüber
windliche Schwierigkeiten böte, die Eisthaler Spitze in 
vier Stunden erklimmen.

Wenn wir uns um wenden und thalabwärts blicken, 
so sehen wir die Baumregion schon unter uns und aus 
dem Hintergründe die zierlichen Gipfel der Kalkberge 
uns freundlich zuwinken.

Wohlgemuth ziehen wir an der Thalsohle, den Bach 
stets zur Rechten unseres Weges weiter; riesige Trümmer
blöcke erfüllen das rauhe Bett des tosenden Baches, der 
unter den steilen Felsenabhängen kurzer, aus Südwest 
sich herablassender Queräste mit vieler Mühe sich die 
Bahn erzwingt.

Von diesen zwei Querästen bildet der erstere mit 
einem solchen vom Siroka-Gipfel sich herabsenkenden ein 
kurzes Thälchen, das den 1819 M. hoch gelegenen Grünen 
See birgt, mit dem zweiten aber eine noch kleinere Thal
schlucht, die ein Schneelager von ziemlicher Ausdehnung 
einschliesst. Diese zwei Queräste verengen unser bisher 
nicht eben enges Hauptthal in dem Maasse, dass es einen 
schluchtartigen Charakter anzunehmen beginnt.

Oberhalb des zweiten Querastes beginnt das Haupt
thal gegen Osten umzubiegen. Die gewaltigen Trümmer
massen, welche die Thalsohle in ihrer ganzen Breite 
bedecken, das Aufhören des Krummholzes, die immer 
grösser werdende Steigung des Thaies geben uns zu 
verstehen, dass wir uns der pfadlosen Felsenregion der 
Hohen Tátra nähern, wo Weg und Steg verschwinden 
und wo wir uns der Leitung des ortskundigen Führers 
ganz anvertrauen müssen. Es geht deshalb von hier schon 
viel langsamer vorwärts, und wir sind erfreut, dass uns 
der vor unseren Augen aufsteigende Kroten-See willkom
mene Gelegenheit bietet, uns wieder eine kleine Pause 
zum Rasten und zum Mustern unserer wilden Felsenum
gebung zu gönnen, in welche nur die hoch oben um die 
Steinpyramiden kreisenden Wolken etwas Leben bringen.

Der Ki’oten-See, ein Seechen kaum zweiten Ranges, 
das 270 Meter lang und nur 100 M. breit ist, liegt schon 
1887 M. hoch und ist ganz von Geröllmassen umringt,
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ein Zeichen, dass auch er, wie die meisten Seen der Tátra 
geologisch genommen rasch seinem Ende entgegeneile. 
Hier an diesem See ist das Krummholz schon gänzlich 
verschwunden, ein Beweis dafür, dass in diesem von der 
Südströmung ausgeschlossenen Thale die Jahrestemperatur 
eine viel geringere sein muss, als in den korrespondirenden 
Höhenlagen der Südseite, wo z. B. bei den Fünf-Seen in 
einer Höhe von 2200 M. einzelne Krummholz- und Wach- 
holdersträucher, freilich nur einige Zoll hoch und an den 
Boden plattgedrückt, angetroffen werden.

Der Kroten-See liegt schon in süd-westlicher Richtung 
vom Dipfel der Eisthaler und bespült den untersten 
Saum eines mehr flach gebetteten, als tief eingerissenen 
Steilthales, das unmittelbar vom besagten Gipfel herab 
zum Seespiegel fällt. Dieses Thal ist der gewöhnliche Weg 
für die Besteiger der Eisthaler Spitze von der nördlichen, 
der Javoriner Seite.

Wir gehen nun weiter und treffen gleich hinter dem 
See, noch im Monate August riesige Schneemassen, in 
welchen oft nach Gletscherart ein Thor, freilich nicht von 
Eis, sondern nur von Schnee erbaut, angetroffen wird, die 
Schneeoberfläche zeigt wellenförmige Furchungen, welche 
von der schmelzenden Wirkungsweise des Windes oder 
des Regens herrühren mögen.

Hinter dem Schneefelde fängt schon das ernstlichere 
Klettern an. Ueber steiles Gerolle und kahle Felswände 
vorsichtig, meist mit Zuhülfenahme der Hände geht es 
nun in östlicher Richtung, bis wir den Hauptkamm erklim
men, und zwar in der Scharte zwischen der Eisthaler und 
ihrem südlichen Nachbar, welchen die Vermessungskarte 
2465 Meter hoch, aber ohne Namen angibt.

Wir selbst haben nun eine Höhe von ungefähr 2350 
Metern erreicht. Wenn wir diesen unbekannten, 2465 Me
ter hohen Berg besteigen würden, so würden wir eine 
gute Ansicht der Südlehne der Eisthaler in ihrer ganzen 
Ausdehnung vom Kroten-See bis zum Fusse der Marga- 
sit-Thurmes und bis nahe zum Gipfel, der vom letztem 
gedeckt ist, gewinnen. Unmittelbar vor uns würden wir 
den Hauptkamm steil nahe zum Gipfel sich erheben sehen, 
welcher unseren Standpunkt noch um 164 Meter über
ragt. Links, knapp unter unseren Füssen sind die obersten 
Sturzwände des von uns durchzogenen Javorinka-Thales, 
das südlich zunächst vom Hauptkamme, dann vom Ver
bindungsgrat zwischen letzterem und der Siroka-Gruppe 
von der Grossen Kohlbach und dem Poduplaski-Thal
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getrennt wird. Rechts sehen wir die kleinere Osthälfte der 
Eisthaler Südlehne gegen den Bergscheitel sich erheben. 
Diese Osthälfte der Südlelme bildet eine äusserst steile 
Felsenmulde, an deren Fusse sich ungeheuere Trümmer
massen ansammeln.

Da wir mit dem Hauptkamme schon die Grenzlinie 
zwischen dem Javorinka-Thal und der schmaleren Süd
ost-Hälfte der Kleinen Kohlbach erreichten, so betreten 
wir gegen Osten abwärts kletternd schon das Gebiet der 
letzteren.

Diese enge Osthälfte der Kleiuen Kohlbach wird einge
rahmt links vom gewaltig hohen Nebengrät der Eisthaler, 
dem schon erwähnten Margasit-Thurme, rechts vom äus
serst zersägten, mit mannigfaltig schiefen Felsnadeln besetz
ten Bindekamm zwischen dem 2465 Meter hohen Berg 
ohne Namen und dem Mittelgrat-Thurme. Sobald wir 
diese einen Kilometer lange Thalschlucht passirt haben, 
befinden wir uns schon unweit des untersten der Fünf- 
Seen, welche wir in 10 Miauten nach einer Schwenkung 
gegen Nordost erreichen, und sonach mitten im Kessel- 
thale der allbekannten Seen stehen.

Wenn wir endlich, um unsere Rundreise ganz zu 
vollführen, auch noch die hochgelegene Scharte zwischen 
der Eisthaler und Grünensee-Spitze gewinnen, und das schau
erliche Schwarzesee-Thal gerade in seinem obersten Ende, 
wo es mit Trümmer- und Schneemassen angefüllt in 
fürchterlichen, ungangbaren Steilhängen links zur Eis
thaler, rechts zur Grünensee-, und gerade aus zur Papirus
thaler- und Rothensee-Spitze emporstrebt, besichtigen wollen, 
so lassen wir die Fünf-Seen links und steuern, soweit es 
Felsenbänke und Geröllschluchten gestatten, gerade auf 
jene Scharte los. Die Strecke vom ersten grossen See bis 
unter die Wände des Hauptkammes ist nur l 1/ Kilometer 
lang, nicht sehr steil, da die Steigung nur 5 : 1 beträgt, 
aber wegen des oberhalb der Seen befindlichen Trümmer
feldes, das mitunter Blöcke von unglaublicher Grösse wirr 
durcheinander geworfen aufweist, und wegen der ausge
dehnten Schneemassen, deren Oberfläche des Morgens 
gewöhnlich gefroren ist, recht beschwerlich zu begehen, 
so dass man beinahe zwei Stunden zur Bewältigung dieses 
kurzen Weges braucht. Vom Fusse der hier nur schon 
100 Meter hohen Kammwand führt uns eine trockene 
Wasserrinne, ein sogenannter „Fluss“ (wovon Namen, wie 
der „Rothe Flussthurm“ etc. herrühren) bis auf die Scharte, 
und hätten damit eine Höhe von 2400 Metern erreicht.
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Hier bietet der Kessel des Schwarzen Sees einen Anblick, 
der in seiner starren, jedes Leben ertödtenden Wildheit 
wohl in der ganzen Tátra seines Gleichen sucht. Nur der 
alte „Jonek,“ seiner Zeit der gewandteste und ortskun
digste Wildschütze aus Jurgov, soll es, wie Fr. Fuchs 
berichtet, verstanden haben, diesen kürzesten Verbindungs
weg zwischen Schmecks und Javorina zu benützen. Die 
hier berüchtigten Bänke, „Lavkä“ genannt, sind wohl nur 
für die aller-allergewandtesten Bergfexen gangbar, trotz
dem sie, ich meine die „Lavka’s“, ihren Weg sogar 
in Jókai’s „Schwarze Diamanten“ gefunden haben.

Und somit hätten wir das gewaltige Bergmassiv der 
Eisthaler glücklich umgangen, so weit dies wenigstens 
ohne besondere Gefahr möglich war. „Jawohl schön“ sagt 
der ironische, und: „Dummheit“ der von der Leber ohne 
Umschweife redende Leser, aber bekommen wir denn 
keine Beschreibung des Anstieges auf den angeblich so 
gawaltigen, grossartigen und schier wunderbaren Berg zu 
hören ?

Nun denn, es soll geschehen. Da aber Helios hinter 
dem Hauptkamme und vielleicht schon nahe dem unsicht
baren Okeanos weilt, und auch die sanft lächelnde Selene 
den Osten mit ihrem milden Schimmer erhellt, so wäre es 
an der Zeit, dass wir uns alle, wenn möglich in- Schmecks 
die Wohlthaten eines stärkenden Schlafes gönnen.

Denken wir uns also das liebliche Schmecks als 
Ausgangspunkt unseres kühnen Unternehmens.

Da von hier unser Ziel nur in der Horizontaldistanz 
genommen 7x/2 Kilóm, entfernt und um 1611 Meter höher 
gelegen ist, als die 1018 Meter hoch gelegene „Perle der 
Tátra“, so müssen wir uus schon lange vor Sonnenaufgang 
dem warmen Bette entwinden und mit eiligem Eifer uns 
reisebereit machen. Alles nöthige, leibliche und geistige 
Rüstzeug, worunter nicht nur Wein und „cetera spirituosa“, 
sondern auch Klinometer und Tangentometer, Aneroid 
und Barometer, Thermometer und Kompass, Fernrohr und 
sonstiges in das Gebiet der angewandten Mathematik und 
optischen Physik gehörige Zeug gemeint ist, wobei der 
Botaniker, Mineralog, Meteorolog und Herpetolog, Koleop- 
terenfänger und sonstige wissenschaftliche Raritätenkrämer 
am besten wissen werden, was Alles sie noch dem gedul
digen Packesel aus Neu-Walddorf aufbürden sollen, Alles 
dies also nach Thunlichkeit unter die begeisterte Gesell
schaft der Touristen und apathisch unbegeisterte der 
Träger vertheilt, treten wir guten Muthes unsern Weg
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an und bitten Jupiter Piuvius gar inbrünstig, dass er für 
heute sich jeder Regen- und Nebelspielerei enthalte.

Wohlbekannt ist jedem der Pfad, den wir jetzt noch 
im Dunkel des werdenden Tages hoffnungsvoll betreten; 
wir schreiten an einem sanft aufsteigenden Bergrücken, 
wie solche am Fusse der Schlagendorfer Spitze zahlreich 
Vorkommen, dem Kämmchen entgegen, das wir in einer 
Höhe von nicht ganz 1300 M. betreten, halten uns dann 
bei der etwas tiefer gelegenen Rosahütte nur einige 
Augenblicke auf, und eilen, zuerst uns etwa 80 M. herab
lassend und den kaskadenreichen, lauttosenden Bach 
erreichend und demselben dann aufwärts folgend, dem 
schon 1313 M. hochgelegenen, Rainerhütte benannten 
Blockhause entgegen. Wir hätten somit erst den halben, 
und zwar leichteren Weg zu den Fünf-Seen gemacht, 
denen wir auch heute, aber nur „per tangentem“ unsere 
Visite abstatten müssen, weswegen wir nur in aller Eile 
hier uns einen kleinen Imbiss oder „ Schluckgestatten , 
um dann rasch am nicht üblen Serpentinen-Steg das 
Treppchen zu ersteigen. Sollte uns der Riesensturz noch 
unbekannt sein, so können wir mit diesem 1408 M. hoch 
gelegenen und vielleicht 20 M. herabstrürzenden Wasserfalle 
rasche Bekanntschaft machen; dann eilen wir aber weiter, 
damit wir in 10 Minuten die Thalsohle der Kleinen Kohl
bach erreichen.

Wir sind da erst 1507 M. hoch, trotzdem uns schon 
dichtes Krummholz im Giehen hindert, und nur noch 
einzelne Fichten ihre moosbehangenen Aeste nach uns wie 
zum Segen für unser Vorhaben ausstrecken.

In weiteren 10 Minuten sind wir, gemächlich anstei
gend, beim russgeschwärzten Feuerstein und überschreiten 
dann 50 Schritte oberhalb desselben die Isohypse von 
1600 M.

Unser ganz mässiger Aufstieg auf ebenem, grasigem 
Grunde, stets den Wildbach zu unserer Linken, der aber 
oft, zumal bei trockener Jahreszeit in seinem Bette voll 
feinzertheilten Kieses Verstecken spielt, dauert dann noch 
1000 M. weit und eine Viertelstunde lang, bis wir unter 
die hohe Seewand zwischen der unteren und oberen 
Abtheilung der Kleinen Kohlbach gelangen. Dieser steile 
Thalabfali ist volle 300 Meter hoch, kein Wunder also, 
dass wir es kaum erleben können, bis wir ihn an einem 
riesigen Schuttkegel ansteigend, unter unsere Füsse zu 
sehen bekommen. Endlich aber stehen wir oben vor den 
Fünf-Seen und freuen uns des erhebenden Bewusstseins,
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dass wir schon eine Höhe von 2000 und etlichen Metern, 
und hiemit von der relativen Höhe der Eisthaler über 
Schmecks schon mehr als die Hälfte überwunden haben.

Doch massigen wir unsere Freude und werfen wir 
lieber spähende Blicke aus, wie wir am Zweckmässigsten, 
ob rechts oder links von den Seen den Weg zu jenem 
breit angelegten, steil ins Geröllthal voll Schneemassen 
abfallenden Bergriesen vor uns antreten sollen.

Dieser Bergriese ist unsere Eisthaler, der höchste 
Gipfelpunkt des vor uns einen wildschönen Bogen beschrei
benden Hauptkammes. Der etwas zur linken Hand knapp 
vor derselben sich erhebende, unmittelbar aus den Fünf 
Seen in scharfem Grate steil aufsteigende und spitzig aus
laufende Felsengipfel, der unsere Eisthaler nach dem 
Rechte der Perspektive nicht unbedeutend überragt, in 
Wirklichkeit aber um 30—35 M. ihr nachsteht, ist der 
Margasit-Thurm, (so nannte dieses „Promontoriumu mein 
erster Begleiter auf die Eisth.-Spitze aus Alt-Walddorf.)

Er ist also der Trabant der Eisthalerin. Es ist nur 
recht und billig, dass auch sie einen glänzenden Hofstaat 
führe. Wenn die Lomnitzer Spitze bekanntermaassen, und 
die Gerlsdorferin, wie uns schon ein einziger Blick von 
Osten und N.-Osten auf sie belehrt, jede ihren Trabanten 
besitzt, warum sollte das dritte Mitglied dieses erhabenen 
„Triumfeminates“ seines Fridolin’s entbehren?

Dieser Trabant der Eisthalerin, der seine Wände 
ganz nahe über den Seen aufthürmte und demzufolge 
zahllose Riesenblöcke hart um dieselben niederkollern liess, 
gibt uns zu verstehen, dass der Weg zur Erhabenen nur 
dort rechts, wo die Grünesee-Spitze und der Nord-Trabant 
etwas weiter ihre Ftisse von den Seen zurückgezogen 
haben und hin und wieder röthliche Grasileckchen, gleich
sam als ihre Beschuhungszierde zeigen, dass also der Weg 
nur dort rechts für uns offen stehe. Der einmal unter
nommene Versuch, den Weisungen des Trabanten der Eis
thalerin nicht zu gehorchen, fiel gar übel aus, und wir 
wollen uns fürderhin als Weise aus Erfahrung benehmen.

Also dem Winke des Hofmarschalls gehorchend 
halten wir uns beim Weitergehen nach Thunlichkeit 
geradeaus zu dem Sattelpunkte zwischen der Eisthaler 
und Grünensee-Spitze und benützen dabei jedes Grasplätz
chen, insoferne es uns nicht zu sehr seitwärts führen 
würde. Sobald wir dann die Seen im Rücken haben, geht 
es ziemlich steil und grösstentheils über Geröllmassen, 
die einen von der Grünensee-Spitze sich herablassenden
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flachen Grat bedecken. Nach Ueberwindung des Geröll- 
Labyrinthes, in dem man theils haushohen Felsblöcken, 
theils nicht minder grossen Geröllgruben vorsichtig aus- 
weichen muss, gelangen wir zum Rande eines mächtigen 
Schneefeldes, das unterhalb des besagten Sattelpunktes 
sich ausbreitet und von einem zweiten Schneefelde, welches 
längs der Wände der Eisthaler Spitze sich oft bis hoch 
hinauf in den Kantenwinkel zwischen dieser und dem Mar- 
gasit-Thurme emporzieht, nur durch eine schmale Strecke 
getrennt zu sein pflegt.

Friedrich Fuchs will an diesen Schneefeldern echtes, 
zerklüftetes Gletschereis gesehen haben. Ich glaube aber, 
dass der hochverdiente Begründer der Tátrakunde sich 
hierin geirrt habe. Eis ist wohl vorhanden, aber theils nur 
Grundeis, welches unter jeder älteren, etliche Meter mäch
tigen Schneemasse vorkommt und sowohl durch die 
schmelzende Wirkung der Bodenwärme, als auch durch 
den grossen Druck der überlagernden Schneemenge entsteht, 
theils Randeis, welches sich dadurch bildet, dass der 
tagsüber schmelzende Rand des Sclmeefeldes in kalten, 
klaren Nächten auf eine Breite von 1—2 Fuss und eine 
Dicke von nur 1—3 Zoll gefriert; aber echtes Gletscher
eis, zu dessen Bildung unvergleichlich bedeutendere Massen 
Firnschnee, ferner die bekannten Bewegungen thalabwärts 
sowohl des Firnes, als auch insbesondere des aus diesem 
entstandenen massenhaften Eises wesentlich gehören, sol
ches echtes Gletschereis ist hier, und da unsere Schnee
felder zu den grössten des Gebirges zählen, wohl in der 
ganzen Tátra nicht vorhanden.

Die hier unter der Eisthaler Spitze befindlichen und 
die andern ausgedehnteren, perennirenden Schneefelder 
sind nur noch geringe Ueberreste jener Schneefirnmassen 
der Diluvialzeit, die damals, als das nordische Meer noch 
verhältnissmässig nahe der Tátra war und dieselbe noch 
kein so fast streng kontinentales Klima mit heissen Som
mern und kalten Wintern, sondern ein maritimes Klima 
mit viel kühleren Sommern und viel wärmeren, aber eben 
deshalb auch bedeutend schneereicheren Wintern besass, 
die also damals die Berghänge, an denen Schnee haften 
kann, und die obersten Thalkessel, also hier z. B. den 
Kessel der Fünf-Seen ganz erfüllten und unterhalb in 
den tieferen Thaletagen zu echten Gletschern sich kon- 
densirten, weswegen auch die Stirn- und Mittelmoräuen 
der Diluvialzeit in der Tátra zwischen den Höhenlagen 
von 1300 und 1700 M. anzutreffen sind.

19
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Doch lassen wir diese Streitfragen, zu deren Erörte
rung wir ohnehin inkompetent sind, und sehen wir zu, 
dass wir vorwärts kommen. Ohnehin verging beim mühse
ligen Steigen über das Gerolle von den Seen bis zu den 
Schneefeldern eine volle Stunde, und wir sind kaum 2250 
M. hoch. Desto dräuender erheben sich vor uns die letzten 
Thalwände, und da heisst es allen Ernst, alle Besonnenheit 
Zusammenhalten.

Wir ändern unsere Wegrichtung gegen Süd-Westen, 
und stehen nach Durchquerung der Schneefelder am Fusse 
eines gewaltigen Schuttkegels, der oft langgezogene, mit 
Steinen besäete Schneezungen trägt. Zuerst müssen wir uns 
diesen Schuttkegel emporarbeiten, und erreichen dann, etwas 
links ausbiegend eine steile Graslehne, die nur hie und da 
von zerbröckelnden Felsplatten unterbrochen ist und uns 
ohne sonderliche Schwierigkeiten zum Hauptkamm hinauf
führt. Wir brauchten von der Kegelbasis bis hieher fast 
3/4 Stunden und hatten, wenn auch keine Gefahr, so doch 
genug Mühe zu überstehen, die wohlverdiente kleine Rast 
wird uns sicherlich wohlbekommen.

Wir sind also am Hauptkamme. Nordwärts hat der
selbe einen kleinen Höcker, südwärts zieht er sich unab
sehbar in die Höhe. Gegen Ost und West ist freie Aussicht. 
Diese ist schon von hier gar grossartig, wie es auch 
nicht anders sein kann, wenn wir bedenken, dass wir von 
einer Höhe, die den 2440 M. hohen Mittelgrat-Thurm 
schon beträchtlich überragt, aber die der Grünensee-Spitze 
(2535 M.) noch nicht erreicht, frei nach Ungarn und Ga
lizien niederblicken, und schon ein beträchtlicher Theil 
der Gipfel, Schluchten, Wände unsere Augen in Verwir
rung bringt.

Doch hier wollen wir unsere Fernsicht und den 
Anblick der tausendfältigen Felsformen mit Stillschweigen 
gemessen; wir wollen den letzteu Sturmangriff auf das 
Akroterion unserer Burg- und Bergfeste in hellenischer 
Weise ohne Lärm und ohne Geschrei unternehmen. Der 
Weg zu diesem Angriffe ändert au dem von uns erreich
ten Standpunkte plötzlich seine Richtung, dem kategori
schen Befehle des Hauptkammes, gehorchend, wird diese 
von jetzt an eine rein südliche. Auch die’ Beschaffenheit 
dieses Weges wird eine ganz verschiedene; bisher bewegten 
wir uns in der Thalsohle, auf einem Geröllkegel und an 
einem steilen, halb grasigen, halb felsigen Bergabhange, 
jetzt aber geht es den schmalen, höchstens 2 Meter, hin 
und wieder auch nur eine Spanne breiten Kamm
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aufwärts, der mit Granitblöcken jeden Kalibers besetzt 
rechts ins Javorinka-Tkal, links in den Thalkessel der 
Kohlbach sich jäh hinabstürzt. Zu unserem Glücke ver- 
läugnet dennoch hier der Hauptkamm seinen sonstigen Cha
rakter, der demselben im ganzen Gneiss-Granitgebiete seine 
beispiellose Schmalheit und seine schauerliche Zerklüftung 
verleiht, wodurch er in der Regel ungangbar ist. Hier auf un
serer Strecke, die wir nun begehen müssen, haben die ver
schiedenen Wirkuugsarten des Wassers, das schauerliche 
Verwüstungen in den abschliessenden Kesselthälern an Wand, 
Sohle, Grat und Kamm anstellt, den letzteren noch nicht 
so arg zerfezt und in Nadeln, Hörner und Spalten aufge
löst; hier kann man, wenn auch nicht tänzelnd, so doch 
wenigstens sicher entweder am Kamme selbst oder an den 
unterhalb desselben befindlichen Abhängen vorwärtskommen.

Nur an einer Stelle offenbart dieser Wasserdämon, 
oder welche andere Naturkraft hiebei ihre Hand im Spiele 
hat, seine ganze brutale Gewalt. An diesem Orte, den wir 
in 15 Minuten von der letzten Ruhestelle am Kamme errei
chen und mittels eines Nivellir-Instrumentchens schon höher 
als die Grünesee-Spitze finden, — laut unserem Kalkül c. 2570 
M., — an dieser Stelle nun muss sich unser Muth und unser 
schwindelfreier Kopf bewähren, falls wir uns nicht zu der 
beschämenden Rolle hergeben wollen, dass eine neue „Um
kehr,“ oder ein neuer „Greiner“ nach unserem Namen 
benannt werde. Wir sind nämlich hiemit an jene schwie
rige Stelle angelaugt, welche der um die Hohe Tátra hoch
verdiente Vize Präsident des Karpathen-Vereines, Anton 
Döller, sehr bezeichnend „Steinernes Ross“ benannt hat.

Doch nur rasch und muthig, dabei aber besonnen 
und kaltblütig vorwärts!

Zuerst besteigen wir einen Felsblock, der über einen 
M. hoch und kaum einen M. breit ist. Rechts und links ver
sinken unmittelbar von diesem Blocke abwärts senkrechte 
Felsstürze und kommen erst tief unterhalb als steile Thal
sohlen wieder zum Vorschein. Wie wir nun den Block 
mit Bein, Hand und Oberkörper nach allen Vorsichts- 
massregeln der edlen Turnkunst innehaben, so sehen wo
vor uns einen schmalen, sich allmählig hebenden, aber 
öfters stark unterbrochenen und bald rechts, bald links 
überhängenden Felsensteg, der ohne jegliches Geländer 
(0 löblicher Vereins-Ausschuss! erbarme dich unser und 
mache uns da einige Groschen flüssig auf Strickseilen oder 
Eisenstangen !) mit absoluter Unvermitteltheit in den Lüf
ten aufgebaut ist. Wenn wir nun mit fortwährender
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zuhülfenahme der Hände, Füsse und des Brustkastens, den 
wir vorsorglich von Fels zu Fels vorwärtsschieben und 
dabei dem pochenden Herzen Ruhe gebieten, auf diesem 
schmalen Grate weiterreiten, erreichen wir glücklich sein 
jenseitiges, oberes Ende, und jetzt können wir vom „Stei
nernen Rosse“ zwar nicht ritterlich beherzt heruntersprin
gen, sondern müssen es uns gefallen lassen, wie unbeholfene 
Kätzlein auf die 3—4 Meter tiefer gelegene Fortsetzung 
des Kammes hinunterzuklettern.

Wie wir aber diese kurze Strecke voll langer Ban
gigkeit überstanden haben, dann ist schon von keiner 
Schwierigkeit mehr die Rede; denn jener steile Kammsturz 
dort, der uns hoch die Augen emporzuheben zwingt, kann 
nur Kindern im Klettern Furcht einjagen. Hier befördern 
uns riesige, aber leicht zu überwältigende Granitstufen so 
rasch in die Höhe, als ob wir in einem Drahtseilbahn-Koupe 
von der Kettenbrücke zum Ministerpräsidenten-Palais em
porfahren würden, und lassen uns wohlerhalten den jetzt 
schon leicht aufsteigenden Vorhofgang der Eisthalerin 
betreten. Pochenden Herzens und vor Ungeduld an den 
umherliegenden Steinen strauchelnd eilen wir weiter, bis 
wir endlich in 10 Minuten nach dem Sprung vom Sattel 
des Steinernen Rosses mit hoher Befriedigung den Kro-  
n e n g i p f e  1 erreichen.

Wir sind 2629 M. hoch, nur um 5 Meter niedriger 
als die Lomnitzer Spitze, aber doch 34 M. tiefer als die 
Gerlsdorfer, alle übrigen Berge in der ganzen Runde nei
gen demüthig ihr Haupt vor uns.

Betrachten wir zuerst den Scheitel unseres Berges. 
Derselbe bildet die höchste Erhebung der Kammfortsetzung, 
welche von der Grünensee-Spitze zuerst bis zum Sattel
punkte der Kleinen Kohlbach gegen Westen, dann hier 
umbiegend über die Eisthaler Spitze bis zum 2465 M. 
hohen Gipfelnachbar derselben südwärts sich hinzieht und 
von dort wieder westwärts weiter geht. Unser Kulmina
tionspunkt des Hauptkammes bildet ein kleines von K. 
nach S. ausgezogenes Plateau, das gegen 0. und gegen 
W. eine leicht geneigte, 10—20 M. breite Abdachung 
trägt. An der Ostabdachung findet sich zwischen Felsta
feln und Blöcken stellenweise ein ganz spärlicher Gras
wuchs ; im Jahr 1876. entdeckte ich sogar eine niedrige, aber 
ganz schön entwickelte, gelbe, löwenzahnartige Blüte, 
die der Steigegenosse aus Alt-Walddorf Gemsenblüte nannte, 
wahrscheinlich dieselbe Blume, die einige Hundert Meter 
tiefer schon massenhaft in der Tatra vorkommt. Der
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Westabhang aber, der den erwärmenden Sonnenstrahlen 
mehr entzogen und den stürmischen und kalten Nordwest- 
Winden schutzlos preisgegeben ist, trägt nur eckige Fels
trümmer, die an den alten Bruchflächen mit dunkeln, 
tristen Flechten überzogen sind. Gegen Norden senkt sich 
der Gipfel zuerst sanft, dann aber sehr steil zum Steiner
nen Rosse hinab; gegen Süden aber neigt sich der Kamm 
nur allmählich, bildet dann in einer Entfernung von 
ohngefähr 200 M. eine Senkung von 50 M., setzt sich 
dann von letzterer gegen OOS. fort, und zwar mit aber
maliger Steigung von 20 M., und erhebt sich demnach in 
in einer Entfernung von 300 bis 350 M. zu einem zweiten 
Gipfel, welcher den 2590—2600 Meter hohen Kulmina
tionspunkt des Margasit-Thurmes, des Trabanten der 
Eisthalerin, bildet. Der weitere südliche, steile Abfall zur 
Scharte zwischen dem Nebenthal der Kleinen Kohlbach 
und dem Javorinka-Thal ist unsichtbar. Das also sind die 
Grundzüge der Scheitelkonfiguration unseres Berges.

Die Aussicht ist mit Inbetrachtnahme der Höhe und 
besonders günstigen Lage unseres erklommenen Stand
punktes selbstverständlich ein grossartige. Alle Gruppen 
der Hohen Tátra müssen als ebensoviel Bergbataillone vor 
uns Revue passiren. Im Norden u. N.-Osten erheben sich 
in letzter Reihe die zierlich gestalteten und klein ausse
henden, meistens im schönsten Grün prangenden Böler 
Kalkalpen. Am unteren Saume der Muran-Wand ist 
auch noch der Eingang zu jener Höhle gut sichtbar, die 
sammt ihren übrigen Höhlenschwestern in neuester Zeit 
von Prof. S. Roth durchforscht, sehr interessante Knochen
reste verschiedener Dfluvialthiere lieferte. Wir erkennen 
in diesen Bergen den platten Murán, den schiefen Novy, 
die Pyramidengestalt des Havran, die gebückte Stara und 
den langgezogene Bergrücken, dem die leichten Erhöhun
gen des Thörichten Gern, der Hinteren und Vorderen 
Fleischbänke aufsitzen. Der Stirnberg und das Eiserne Thor 
sind schon durch die vorstehenden Granitmassen gedeckt.

Gar gewaltig kontrastirt mit dem lieblichen Grün 
des jetzt vorgeführten Gebirgszuges das öde Schwarzgrau, 
in welchem die wildzerklüfteten Abstürze u. Gipfel der 
Grünen-, Rothen- und Weissensee-Spitze erscheint.

Im Osten, durch das tief gebettete Kesselthal der 
Kohlbach mit seinen vier blauen Augen (das fünfte war 
wahrscheinlich verletzt und deshalb mit einem Geröll- 
Umschlag verbunden) von uns geschieden, starrt die 
gewaltige Gruppe um die Lomnitzer Spitze empor. Hier
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erhebt sich kühn die schlanke Lomnitzer Spitze und 
berührt mit ihrer Triangulirungs-Pyramide weit im Osten 
das Himmelsgewölbe. Nord-westwärts von dieser will auch 
ihr Trabant das dunkelblaue Himmelsfirmament nicht ver
lassen, aber unser Nivellirinstrumentchen zwingt uns 
unerbittlich, jener den Höhenvorrang einzuräumen. Die 
Kesmarker Spitze hingegen begnügt sich bescheidener
weise damit, ihr breites Haupt in die fernen Wellenzüge 
des blauen G-ebirges zwischen Sáros und Galizien zu 
projizieren.

Süd-östlich zeigt uns in ersterbender Demuth der 
Mittelgrat-Thurm die Gegend, wo Zipsen’s Pentapolis sich 
in den Fluten der Popper spiegelt. Hoch weiter gegen 
SSO, gerade über dem zum Greifen nahen Margasit-Felsen- 
rücken ist die breit angelegte Schlagendorfer Spitze ; ihre 
langgezogene Kammfortsetzung (Kastenberg) zieht sich bis 
zur Warze hin, die mit beiderseits senkrechtem Abfall auf 
diesem Kamme gleichsam reitet. Vor dem Kastenberg 
und vor seinen niedrigeren westlichen Nachbarn krümmt 
sich der Javorove-Grat, dessen zum Javorinka-Thal hinab
stürzende Steilwände den Kroten-See tief, tief zu Füssen 
der Eisth.-Spitze einrahmen, dann aber weiter zur éiroka 
ziehen. Unter der öiroka hat der Grüne See ein trauliches 
Plätzchen gefunden.

Hinter dem Kastenberg aber — nunc venio ad 
summum montem — dehnt sich Alles überragend, die 
langgestreckte Gerlsdorferin, von Stufe zu Stufe ihr Riesen
haupt hoch in den blauen Himmelsäther hebend und ihre 
gewaltige Brust dort am tiefen Kammeinschnitt mit dem 
Gross-Kordon des Montifex maximus zierend.

Nur die Konöysta ist ganz verdeckt durch den west
lichen Flügel der Gerlsdorfer, dafür ist umso prachtvoller 
entfaltet der ganze lange,im Zickzack mannigfach gebrochene 
Hauptkamm von der Gerlsdorfer Spitze angefangen. bis 
zur Öwinnica, dem Eckpunkt des ganzen Tatra-Granit 
stockes. Alle dem Hauptkamme aufgesetzten Bastionen 
sind da sichtbar. Unter diesen erhebt sich mit besonderer 
Pracht die schroffe, 2555 M. hohe Tátra-Spitze, neben ihr 
die 2508 M. hohe Meeraug-Spitze. Letztere schielt gar 
eifersüchtig nach uns herüber; sie wittert die böse Absicht, 
dass wir uns unterfangen wollen, ihr den Ruhm des 
schönsten Aussichtspunktes in der Tátra zu schmälern. 
Anno 1879, als wir das zweitemal diesen unseren Gipfel, 
auf dem wir jetzt stehen, erstiegen hatten und zwar in 
Begleitung eines persönlichen Bekannten der Meeraug-
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Spitze, meinte eben dieser gute Freund der letzteren, dass 
er es mit bestem Gewissen erklären müsse, die Eisthalerin 
könne mehr Auspruch auf dieses schönste, grossartigste 
Aussichtsrecht erheben, als die Merraugerin. Er sehe zu, 
wie er das vor ihr, nämlich der letzteren, verantworten wird.

Hinter der Meeraug-Spitze folgt der Mönch, noch 
immer 2436 Meter hoch; dann senkt sich der Hauptkamm 
so bedeutend, dass er an drei Stellen sogar unter 2000 
Meter herabsinkt, also noch um 200 Meter tiefer, als der 
beinahe 2200 Meter hohe Polnische Kamm. Fast hätten 
wir den Krivan übersehen, der doch mit seinem schiefen 
Horn Alles überragt, was jenseits des Mengsdorfer Thaies 
an Bergspitzen vorhanden und sichtbar ist. Knapp über 
der Meeraug-Spitze wird jeder seine Gestalt erkennen 
können. Den Schluss des Granitkarames, aber nicht der 
Aussicht bildet die 2293 M. hohe áwinnica, gleichsam der 
Vis ä vis - Flügelmann zur Eisthalerin und soll wegen 
ihrer analogen Lage wie diese ebenfalls eine grossartige 
Ansicht der Hohen Tátra gewähren.

Zwischen dem Krivan und der Öwinnica ist in bläu
licher Ferne das Gewirre der Liptauer Alpen zu sehen, 
die in westlicher Richtung die mächtig entwickelte, aber 
an Höhe schon viel niedrigere Fortsetzung der H. Tátra 
bilden.

Gegen WWN. sehen wir zuerst in unergründlicher 
Tiefe zu unseren Füssen das um die Eisthaler sich schlin
gende Javorinka-Tlial, in seinem unteren Theile am Murán 
schon mehr als 1500 M. tiefer als unser Standpunkt. Der 
Bach darin erscheint wie ein feines Silberband und die 
denselben umstehenden Fichten sind nicht grösser, als 
kleine, feine Stecknadeln.

Aus diesem Thale erhebt sich der östliche öiroka- 
Ast, in liebliches Grün gekleidet und mit etlichen Felsen
streifen besetzt. Aber selbst der Kulminationspunkt dieses 
mächtigen Tátra-Astes, der 2215 M. hohe Öiroka-Gipfel, 
wie klein, wie niedlich erscheint er im Vergleiche zu den 
grandiosen Felsstürzen der Eisthaler!

Hinter der Siroka dehnt sich die langgezogene 
Woloszyn-Kette, die an der Swinnica vom Hauptkamme 
sich loslöst und in nord-östlicher Richtung, parallel mit 
der näher zu uns gelegenen Midziany-Kette, gegen das 
tief-eingeschnittene Bialka-Thal sich hinzieht.

Nicht minder grossartig ist auch der Blick in die 
Ferne. Ringsumher ist eine riesiege Scheibe, die je weiter 
desto mehr in ihren Rändern sich hebt und ganz die
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Form eines in seiner Mitte vertieften Tellers zeigt. Wäre 
nun über die Ränder noch Meer sichtbar, so gewännen wir 
ganz das Bild eines schwimmenden Tellers, womit bekannt
lich Homer in seiner Feinfühligkeit die Erdoberfläche 
verglich.

Dieser runde Teller oder, geographisch anständiger 
gesagt, der Horizont ist freilich durch das Gebirge von 
der Schlagendorfer Spitze bis zur áwinnica wie abgebro
chen ; nur über den tiefen Kammeinsenkungen sind etliche 
Partien der Liptauer Niederen Tátra und, was hinter 
derselben an feinen, ätherischen Wellenzügen sich befindet, 
sichtbar. Dafür ist aber in allen übrigen Radienrichtungen 
sichtbar, was nur bis an den 25 Meilen entfernten Rand 
des Horizontes sich hinzieht. Dies Alles hier aufzählen zu 
wolleo, hiesse die Karte von Oesterreich-Ungarn hervor
holen, darin mit einer Zirkelöffnung von 25 Meilen von 
unsorm Punkt einen Kreis beschreiben und dann Alles das 
schön fein herauslesen, was innerhalb der Kreisperipherie 
gebannt ist. Alle Dörfer, Städte, Bäche, Flüsse, Thäler, 
Ebenen, Bergkuppen und Bergketten dabei namentlich 
anzuführen wäre eine müssige Sache.

Nur Eines wäre höchst interessant von diesem erha
benen Standpunkte beobachten zu können. Vollkommen 
durchsichtige Luft — eine höchst seltene conditio — und 
ein scharfes Fernrohr wäre hiezu nothwendig. Ich meine 
die Frage, ob und welche Bergzüge, die jenseits dieser 
Horizontal-Grenze sich befinden, über dem Gesichtskreise, 
den die Eisthaler so wie die andern Tátragipfel gleichen 
Ranges bieten, vor unseren Blicken oder wenigstens im 
Gesichtsfelde des Fernrohres auftauchen ? Nach einer auf 
der Grösse der Erdkrümmung basirten Berechnung müssen 
Berge in der Höhe von 1500—2000 M. selbst aus einer 
direkten Distanz von 40 Meilen wahrnehmbar sein. Und 
wenn wir hiebei die fördernde Wirkung der Strahlenbre
chung in Anschlag bringen, so gehört es keineswegs zu 
den Unmöglichkeiten, selbst den westlichen Gebirgsrand 
von Siebenbürgen von der Eisthaler, Lomnitzer oder 
Gerlsdorfer Spitze bemerken zu können. Dass übrigens 
die Neograder Berge bei Waitzen und das Mátra Gebirge 
ganz gut sichtbar sind, steht ausser allem Zweifel. — 
Wir selbst haben einmal von einer mässigen Bergkuppe 
bei Pásztó und von der Bahnstation in Miskolcz das Tátra- 
Gebirge sogar in seinen einzelnen Berggipfeln aufs 
Schönste mit freien Augen gesehen. Und Payer, der 
berühmte Entdecker des Franz-Joseph-Landes, der für
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solche Sachen ein geübtes Auge hat, will vom Gross- 
Glockner aus ein felsiges Gebirge gesehen haben, das 
jenseits des Leitha-Gebirges, also wenigstens 50 Meilen 
entfernt war. Die Sache also sei denjenigen anempfohlen, 
die das Glück haben auf diesem Gipfel eine vollkommen 
durchsichtige Atmosphäre anzutreffen.

Doch lassen wir diese und ähnliche Vermuthungen. 
Leicht könnten wir uns sonst bis tief in den Nachmittag 
verplaudern, während wir doch bedenken müssen, dass 
uns noch der Rückweg nach Schmecks bevorsteht, der bei 
unserer erklärlichen Ermüdung seine 6 bis 7 Stunden gewiss 
benöthigt; zum Aufstieg brauchten wir ebenfalls sieben 
Stunden, und wenn wir eine Aufenthaltzeit von 3 Stunden 
auf dem Gipfel rechnen, bekommen wir 16—17 Stunden, 
ein Tagewerk, dass aller Ehren werth ist.

Doch ehe es abwärtsgeht noch Eins nicht zu ver
gessen ! Die Visitkarten herausgenommen, und dieselben in 
das festgefügte Granitkämmerlein neben der Signalstange 
geborgen! Unser Nachruhm möge hier starken Muthes 
allen Stürmen der Meteorologie siegreich trotzen. Doch 
siehe, dieses Kämmerlein hat schon seine Insassen! wohlan 
lesen wir die Namen unserer braven Vorgänger und stel
len wir, um Niemandemsein gutes Recht zu schmälern, die 
Namen der bisherigen Ersteiger des Eisthal er Spitze 
zusammen, in so weit sie uns auch durch sonstige gütige 
Mittheilungen bekannt wurden. Es sind chronologisch 
aufgezählt folgende:

I. Von der Nordseite aus:
Im Jahre 1840. M. Ball, Präsident des englischen Al- 

pen-Club.
„ „ 1867. Stolarczyk, Pfarrer aus Zakopane mit

dortigen Führern.
n „ 1868. Krolikovsky, Pfarrer aus Posen, und Stan.

Librovsky aus Krakau.
n n 1870. 21. August. Leon Paszkovsky und Franz 

Paszkovsky (Führer: Math. Öiecka.).
n n 1873. 18. Aug. Prof. Leop. Swierz, Asnyk poln.

Dichter, Dr. Franz Bylicky, Dr. A. Kre- 
choviecki.

n ii 1875. 12. Aug. Dr. Titus Chalubinsky und Ge^
nossen aus Warschau.

ii ii 1875. 24. Aug. Parczewski.T .
ii ii 1877. 2 August. Dr. E. Janota. Univ.-Prof. aus

Lemberg,
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Im Jahre 1879. 15. Juli. Dr. Titus Chalubinsky und Ludw, 
Chalubinsky.

„ „ 1879. 7. Sept. Jvan Pavlikovski (Führer áiecka
und G^sienica Fronek.).

II. Von der Südseite aus:
„ „ 1876. 21. Aug. 8 Uhr früh 10 Uhr. Fr. Dénes

aus Leutschau. (Bei ganz klarem Himmel 
Schattentemperatur 4-30 R.; in der Sonne 
—(—13-0 R. Träger Greisiger aus Alt- 
Walddorf.

„ „ 1877. 16. August Anton Doller, Vizepräses des
Ung. Karp.-Vereines.

„ „ 1878. Soszmann, Schopf und X., Wiener Lehrer.
Führer S. Horvay.

„ „ 1879, 12. Sept. Rud. Mordzejewski, Dr. Emil
Dorn, Univ.-Professor aus Breslau. (Füh
rer Kirner aus Neu-Walddorf.)

„ „ 1879. 4. Okt. ( /̂24—4 Uhr Nachmittag) Fr. Dé
nes und Ad. Kurovszky, Prof, aus Leut
schau. (An der Nordseite des Gipfels, so 
wie an denselben Seiten der Lomnitzer 
und Gerlsdorfer Spitze frischer Schnee, 
aber nur über 2500 M. Am Gipfel bei 
heiterem Himmel empfindliche Kälte. 1000 
Meter tiefer an der Nordseite ein weit 
wogendes Wolkenmeer).

Und nun nehmen wir mit einem letzten Rundblick 
nach allen Richtungen der Windrose Abschied von unse
rem Taborberge, wappnen wir uns mit dem Panzer der 
Geduld, der noch immer nöthigen Um- und Vorsicht, und 
wir werden ebenso glücklich, wie wir die Spitze erreichten, 
auch unser liebliches Schmecks müde zwar und hungrig, 
aber mit gerechtem Stolze erfüllt wiederfinden.
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Adalékok a Szepesi-Tatra alhavasi és havasi 
virányának ismeretéhez.*)

(Németből Scherfel W. Aurél után Dr. Daits Edé-től.)
II.

A mint ezen Évkönyvben megjelent első czikkem 
bevezetésében emlitém, feladatommá tettem: „mind a 
Kárpátok alja, mind pedig magának a Magas-Tátrának 
szűk határok közé foglalt vidékeit virányzati tekintetben 
leírni“. Az alantabbi növényösszeállítás illeti egyrészt a 
Tátra erdős, törpefenyűs és havasi táját, a Gerlachfalvi- 
csúcstól a Bélai-mészhavasokig bezárólag, másrészt pedig a 
Gánócztól nyugati irányban Teplicz mögött Lucsivnán 
túl, Szepes-megye határához húzódó hegylánczolatot, a 
Lucsivnától éjszakra fekvő rövid „Kienberg“ nevű hegy
emelkedés tekintetbe vételével. A Gánócz-Teplicz-Lucsivnai- 
hegyeknek ezen utóbbi részlete is az erdős tájhoz tartozik, 
azonban a Poprád-folyó jobb partja és ezen hegyek közt 
elterülő térségek is, melyek rét, szántóföld és kevés kopár 
dombból állanak, hasonlókép figyelemre méltattak és nem 
egy növénye a fensíknak talál itt utólagos említést.

Vidékünk magassági viszonyát tekintve, a Gerlach- 
falvi-csúcscsal felemelkedik 2f>62 méterre a tenger szine 
fölé, tehát a magas alpesi tájba, sőt az elméleti örökös 
hóhatár fölé.**)

Földtani szempontból eléggé változatos. Az alapzat 
a Gerlachfalvi-csúcstól a Fehérpataki-völgyön is túl gránit
ból áll, mely csak itt-ott hatalmas gneisz- és csillámpala- 
telepek által van megszakítva. A Kiálló-tói (Stösschen) 
keletre, melynek orma még gránitból áll, hozzá rakódnak 
veres homokkő, kösseni rétegek, quarzitok, aptychus-mész, 
felső triasmész, dolomit és tarka keupermárga. A Gánóczi-

*) L ásd: Évkönyv. VI. évfolyam. 1879. 245. 1.
**) Matyasovszky. A Magas-Tátra geológiai vázlata. Ezen Évkönyv 

VI. évfolyama. 1879.
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völgy alján találkozunk egy mésztuff-(savanyúvizes mész) 
teleppel, mely nyugat felé Tepliczig terjed, kelet felé azonban 
valószínűleg a déli Szepesség (Baldócz, Zsibra) hatalma
sabban kifejlett mésztuff-telepjeivel áll összeköttetésben. 
A Gránócztól délre fekvő hegység nagyobbrészt melaphyr- 
ból áll, mely különösen a pbprádi „Schlösschen“ nevű 
hegyen van szépen kifejlődve.

Tovább nyugat felé fellépnek veres homokkő, trias- 
mész, dolomit, szulovai törmelék és Lucsivna mellett 
egyszersmind kagylós mész.

Turfa-telepek és kiterjedt zsombékok találtatnak a 
Magas-Tátra erdős táján, a Felka-víztől kezdve egészen 
Rokusz határán túl, épen így a másik vidéken Gánócz 
és Teplicz között, valamint Lucsivna mellett is.

A Magas-Tátra vidéke, nevezetesen annak főtörzse 
(gránit) vízben igen dús. Nagyobb patakok : a Felka-víz, 
a Veres-patak (Rothbach), a Kő-patak (Steinbach), a Fehér
víz (Weisswasser), a Fekete-víz (Schwarzwasser) és a 
Hég-víz (Hegwasser), a két utóbbi már a mészalpesekben. 
A másik vidéken van a nem több, mint két kilométernyire 
futó, de vízben igen gazdag Tepliczi-patak és a Lucsivnai- 
víz, valamint az ezen vidéket jobb partjával érintő Poprád- 
folyó,

I. Az erdős táj.
■ Vidékünkön a tulajdonképeni erdő 720—790 mtrnyi 

magasságban kezdődik a Tátra lejtőin és csak nehány 
előbbre nyomuló erdőelejekkel, mint p. o. a késmárki 
Hosszú-erdő (Langenwald), száll alábbra. Zárt állományok
ban felemelkedik 1400 méternyire a tenger színe fölé.

A grániton az uralkodó fa jelenleg még mindig a 
veres jegenye (Abies excelsa DCé), de e mellett megemlí
tendő, hogy vágásokban, 1000 méternyi magasságban, hol 
a magvetés csupán a természetre bizatik, most a veres 
fényű (Abies Larix Lamé) telepedik meg.

Mondják, hogy azelőtt ott, hol jelenleg majdnem 
kizárólag csak veres jegenyék emelkednek, a fehér jegenye 
(Abies alba Miilé) egész összefüggő nagy állományokat 
képezett, p. o. a Nagyszalóki erdőben;*) most itt is sokkal 
gyérebb, vagy elszórt, vagy csupán kis ligeteket képez. 
Számosabban és túlnyomóbban lép fel a Bélai-mészhava- 
sokon. Az erdei fényű (Pinus silvestris Lé), az erdőkép-

*) Blásy Ede úr szóbeli közlései után.
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zésben csak alárendelten vesz részt, bár mindenhol talál
ta ik  és zárt állományokban is fellép.

A czörböly fényű (Pinus Cembra L.), jellemezve 3—5, 
hosszú, egy hüvelyben összeálló levele által, azelőtt szintén 
gyakoribb volt mint most. Tetemes maradványokkal talál
kozunk a Nagytarpataki-völgyben, hol a Tarajkáról a 
Nagy - vízeséshez vezető úton legelőször megpillantjuk, 
azután fent magasan a Nagyszalóki-csúcs meredek, hozzá
férhetetlen lejtőin, lOOOmtrnyi nagyobb magasságban számos 
példányban veszszük észre. A Kistarpataki-völgyben is 
előfordul. Tenyésztve Tátrafürednél találjuk szép fiatal 
fák alakjában.

A gyalog-fényű, boróka (Juniperus communis) termé
szetesen itt is mindenhol otthonos.

Egyenként s csak mintegy behintve, ritkábban kis 
ligetekké egyesítve, mint p. o. a késmárki Hosszú-erdőben, 
az új-lesznai Rotkbachbau és a lucsivnai Nyír-erdőcskében, 
találjuk a fehér nyírt (Betula alba L .); tőzeglápokon és 
zsombékos erdőkben, p. o. a Kiállón válfaját (var. obovata, 
Betula pubenscens Elír.), tojásdad, az alapon kikerekített 
levelekkel. Ez felhág 1570 méterre a tenger színe fölött. 
Az erdei bükk (Fagus silvatica A.), a Tátra déli oldalán 
egyes törpe példányokban csak meszes talajon a Bélai- 
havasokon és másfelől a Tepliczi-mészhegyeken található. 
Az éjszaki oldalon Zsdjár és Javorina felé már egész 
állományokat képez.

A fa- és cserjenemű fűzek közül el vannak még ter
jedve: posványos talajon a babér fűz Salix pentandra L .) 
Uj-Tátrafüred és a Lucsivnai-fürdő közelében; a parti fűz  
(S. riparia Willd.) , alúl szürkésen - molykos, szélén 
begöngyölített, lándzás-vonalalakú leveleivel, a Poprád- 
folyó partjain a Kienberg közelében; a kecske fűz (S. 
Capraea. L .) és a sziléziai fűz (S. silesiaca Willd.), melyek 
egészen 1500 méter magasságra felemelkednek, majdnem 
mindenütt; a füles fiiz (Salis aurita Lé), forrásos helyeken; 
a feketéi") fűz (S. nigricans Sm.), zsombékos helyeken a 
Tarpataki-völgyben, Tátrafüred és JJj-Tátrafüred mellett; 
a kukojcza fiiz (S. myrtilloides L ) posványokon Rokusz 
mögött,*) azóta azonban többé nem található.

A fekete loniczéra (Lonicera nigra L .), a Magas-Tátra 
valamennyi völgyében, egészen fel a törpe fényűig (1000 
—1600 méter).

*) Wahlenberg: Flóra Carpatorum principaliutu. Göttingae 1814.
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A juhar jávor (Acer Pseudoplatanus L .) nem épen 
ritka a Xagytarpataki-völgyben.

A veres berkenye (Sorbus aucuparia L.) gyakori a 
Nagytarpataki-völgyben, 1000 métertől 1500 méterig fel
hágva, mely magasságban csak júliushó elején virágzik.

Az Gánócz-Tepliczi-hegyonulatnak erdei, melyek már 
kürülbelől 730 méternyi magasságban a tenger színe fölött 
kezdődnek, ugyanazon fanemeket mutatják, túlnyomó itt 
azonban a fehér jegenye. (A Kienberg déli oldala, mely 
jelenleg majdnem egészen kopár, azelőtt ezen oldalon 
főképen erdei fényűkkel volt benőve.) A melaphyr-hegyek 
déli lejtőin, Grénicz felé a kocsántalan tölgy-nek (Quercus 
sessiliflora Sm.) egy kis állománya lép fel, azonban a tölgy
erdő mindinkább fogyni és a tűlevelű fáknak helyet 
engedni látszik. Gyakran és valódi vad állapotban talál
tatnak itt a fekete bodza (Sambucus niger L.) a fürtös 
bodza (S. racemosa L .) zöldes bokrétáival és pompás 
skárlát-veres bogyóival; az ühörke loniczéra (Lonicera Xy- 
losteum L .)

A pöszméte ribiszke és a havasi ribiszke (Ribes Gros- 
sularia és Ribes alpinum L.) mind meszes talajon, mind 
melaphyren és mészkő vön.

A sáska borbolya (Berberis vulgáris L .) a Kienberg- 
hegyen a malom felé, de ritkán.

A hárs szádok (Tilia europea L.) a tölgyerdőben 
(Dubina) gyakori.

A közönséges k'ónászpolya (Cotoneaster vulgáris Lindl.) 
melaphyr- és mészföldben, a poprádi Scklösschen-hegyen, 
valamint a Tepliczi- és Lucsivnai-hegyeken. A lisztes bar- 
kócza (Ária nivea. L .) igen kevés példányban a Lucsivna 
melletti tölgyerdőben.

A közép bajnócza (Spiraea média Sw.) melaphyren a 
Schlösschen déli lejtőjén; az árva rózsa (Rosa alpiua. L .) 
jellemezve törzsén és ágain hiányzó tövisei által, minde
nütt, de a Magas Tátra erdeiben is, p. o. mindkét Tátra- 
füred közelében, felhágva 1300 méternyi magasságig. A 
tompalevelii rózsa (Rosa pimpinelüfolia Lám.) bokros erdő
széleken mészföldön Teplicz mellett.

A cseresznye szilva (Prunus avium. L.) a tölgyerdőbeu 
a melaphyr-hegyek déli lejtőin gyakori.

A cserjenemüekkez még a hangaféléket is hozzá kell 
számítani, melyek közt nevezetesen a fekete áfonya (Vac- 
cinium Myrtillus L.), a veres áfonya (V. Vitis idaea L.) és 
a repcsén kalluna (Calluna vulgáris Salisb.) az erdős tájban 
nagy szerepet játszanak s ennek különös jelleget kölcsö
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nöznek. Mindenek előtt a fekete áfonya az, mely a Tátra 
erdeiben grániton a földet párnaszerűen befödi, a többi 
növényzetet majdnem egészen elfojtja és csak itt-ott a 
hasonlókép tömegesen fellépő repcsén kalluna által, mint 
p. o. az úton, mely Tátrafüredről a Tarajkára vezet, vál- 
tatik fel. E kettő között azután bőven találtatik mint 
harmadik a szövetségben, az ismeretes veres áfonya.

Meszes talajon a Bélai-havasokon a fekete áfonya 
ugyanszintén előfordul, itt azonban többé nem lép fel oly 
tömegesen, hanem csak egyenként. Ugyanaz áll a repcsén 
kallunáról is.

Figyelmesen körültekintvén, sajátságos viszony tárul 
fel előttünk. A tulajdonképem „Drechslerháuschen“ nevű 
havasi völgy nyilatánál összeszűkül és ott sziklatömegek 
mellett haladunk el, melyeken a már régen hiányzó rep
csén kalluna más, mi nálunk csak mészkövön előforduló 
növényekkel, mint p. o. a tollas szegfüvei (Dianthus plu- 
marius L.) és a górnyakú kankalinnal (Primula longifiora 
All.) tenyészik. A televényföldben csakugyan találtatik 
mész-görgeteg is, mely a felette levő mészszikláról szár
mazik, ha azonban pontosabban megtekintjük, észreveszszük, 
hogy a mellékes sárgás-fehér kőzet, melyet első pillanatra 
mésznek tartottunk volna, kiústályos quarzit.

Ezen három hangaféle növény közül a fekete áfonya 
hág fel legmagasabbra, körülbelül 1850 m. magasságra a 
tenger színe fölött.

A hamvas áfonya (Vaccinium uliginosum L.) fekete, 
hasonlókép kékesen hamvazott bogyóival, de festetlen vi
rágnedvével mindenütt nő tőzeges és zsombékos helyeken 
mint p. o. a Nagytarpataki-völgyben, de a hegyek lejtőin 
is felhág 1900 méternyi magasságra s a Felkai-völgyben 
még a Virágos-kerten is túl a Hosszú-tó felé. A sávbogyó 
áfonya (V. Oxycoccos L.) igen csinos növényke, kerek 
alakú visszahajlott, rózsa-piros pártával, igen finom bibor- 
veres virágkocsánokon, zsombékos posványokon kúszva 
Sphagnum között mindenütt nő; a Hagy tarpataki - völgy
ben, a Nagyszalóki-erdőkben igen közel Uj-Tátrafüred és 
Új Leszna mellett, a késmarki Nagy-erdőben (Grosser Wald) 
és Rokusz mellett. A mocsáros rozsdabuza (Ledum pallustre
L.) a Tátra legritkább növényei közé tartozik, magam is 
csak egyetlen egyszer a Nagytarpataki-völgy egyik kiter
jedt posványán találtam. Az orvosi medvegerezd (Arctosta- 
phyllos officinái!s W. et Gr.) a Tátrában grániton nő, 
igen elszórtan; egyes példányokban már a tátrafüredi 
fürdő ház felett, valamint a Károly-nyugalma felé vezető
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úton, számosabban a Keresztlialmon fordul elő ; a Lucsivnai- 
mészhegyeken is közönséges, hol egész területeket párna- 
szerüen beföd.

A többi hangafélék közül a Tátrában csupán az 
Andromeda polfolja L. jegyzendő meg, mely azonban már 
ezen vidéken kivül a Csorbai-tÖ mellett nő. Maga a hanga, 
az Azalea és a Rhododendron, más havasi tájaknak ezen 
diszei, nálunk egészen hiányzanak.

A virágtalan edényes növények közül előfordulnak 
az erdős tájon. A réti zsurló (Equisetum pratense Ehrh.), 
a késmárki Hosszú-erdőben (Ascherson *). Az édes gyökér 
páfrán (Polypodium vulgare L .) nedves, mohos sziklákon, 
szintúgy grániton, mint melaphyren és mészkövén; sziklákon 
a Tarajkarói a Nagytarpataki-völgybe vezető úton, a 
Schlösschen-hegyen Poprád mellett és mészsziklákon a 
Baba-hegyen Lucsivna mellett. Bükk páfrán (P. Phego- 
pteris L .) és tölgy páfrán (P. Dryopteris L .) ; mindketten 
árnyékos erdőkben. Gyakoriak Tátrafüred körül és a 
Nagytarpataki-völgyben. Az ilvai woodsia (Woodsia ilvense 
B. Br.) melapliyr-sziklákon a Lopusna-völgyben Lucsivna 
mellett. (Kalchbrenner.)

A tüskés páprág (Aspidium aculeatum Dőli.) a Bélai- 
mészhavasok völgyzugaiban s patakjai mellett; a Drechsler- 
háuschen nevű völgyben (Hazslinszky **). A töviskés páprág 
(A spinulosum Sekk.); nedves, árnyékos helyeken, patakok 
mellett s tőzeg felett; gyakori mindkét Tátrafüred köze
lében. A férfias páprág (A. Filix más Sw. ) ; hasonlókép 
az erdő árnyékos, nedves helyein, mindkét Tátrafüred 
közelében.

A mocsári páprág (A. Thelypteris Sw.) tőzeges, erdős 
helyeken; a késmárki Nagy-erdőben Rokusz felé (Hazs-

*) „Ungarns u. Szlavoniens Gefásspflanzen von Dr. August 
Neilreich. Wien 1866 u. 1870.“ szerint.

Vidékünkön, sőt az egész Szepességben az Equisetum hiemale 
L. lelő helye nem jelölhető meg egész biztonsággal. Azonban előfordúl 
Árvában, mint ezt az előttem fekvő, dr. Szontagh Miklós úr által, 
Djerova (savanyúvizes kút) mellett, az Árva-folyó bal partján nem 
messze torkolatától a Vág-folyóba gyűjtött példányok bizonyítják.

**) Az adatok Hazslinszky után részint annak Írásbeli közléseire, 
részint szerző következő müveire vonatkoznak :

„Hazslinszky Frigyes. Magyarhon edényes növényeinek fiivészeti 
kézikönyve. Pest. 1872.“

„Hazslinszky Frigyes. Éjszaki Magyarhon viránya. Füvészeti 
kézikönyv. Kassán 1864.“

„Hazslinszky Friedrich. Beitráge zűr Flóra dér Karpathen“ I. II. 
•u. III. Bd. dér Verhandlungen des zoologisch - botanischen Vereins 
in Wien.
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linszky. Wahlenberg). A papragy páprág (A. Filix femina 
Sw.), igen közönséges a Tátra valamennyi erdejében, endves 
árnyékos helyeken.

A törékeny hóiyagharászt (Cystopteris fragilis Dőli.), 
sziklákon és mohos helyeken a tepliczi erdőkben. A zilált 
hajú hordalap (Asplenium Trichomanes L.), közönséges a 
melaphyr-hegyek szikláin s köves téréin. A zöld hordalap 
(A. viride Hds.), mészsziklákon Lucsivna mellett és a 
Drechslerháuschen-ben.

A köruta hordalap (A. Ruta muraria L .), közönséges 
melaphyr- és mészkövön a poprádi Schlösschentöl Lucsiv- 
náig. A szarvasnyelvií rinyaliaraszt (Soolopendrium offici
narum Sw.), egykor nagyra becsült gyógyfünem, igen 
gyakori a mészhegyek völgyzugai és hasadékaiban a Vas
kapu közelében a Drechslerháuschen-ben.

A sas repö (Pteris aquilina L.), igen gyakori a Tátra- 
füred körüli erdőkben, baloldalt a Kilátás felé vezető 
sétaútról és a Tepliczi-mészhegyek bokros helyein. Tőkéjé
nek (rhizoma) keresztmetszete feketés rajzolatot mutat, 
melyben némi hasonlatosságot a két-fejű sashoz véltek 
feltalálni.

A holdruta fiirtharaszt (Botrychium Lunaria Sw.), az 
erdők rétéin, igen elszórva, sehol sem gyakori, mind grániton, 
mind mész- és homokkövén; a Drechslerháuschen-ben. A 
mddrafű-levelü fiirtharaszt (B. matricaricaefolium R. Br.), 
a Rokusz mögötti posványos réten a Moosbrunnen felé 
(Hazslinszky.) A hármaslevelü fiirtharaszt (3. ternatum Sw.), 
posványos réteken Rokusz mellett (Engler.)*)

A boróka korpafii ('Lycopodium annotium L.), a Stöss- 
chen erdeiben, a Mész-zugban (Kalkscblucbt) s a Drechsler- 
báuscbenben. A lapított korpafii (Tv. complanatum L.), a 
nagyszalóki erdőben, Uj-Tátrafüred alatt, igen ritka. A 
német ajkú lakosok „ Wiedertáudt“-nek (halál elleni fűnek) 
nevezik. A kapcsos korpafii (L . clavatum L.), mindenütt 
a Tátra erdeiben, már a Tátrafüred felé vezető úton 
ha nem is ritkán, de igen elszórtan.

A füvek még a következő fajok által vannak kép
viselve :

A lándzsáé nádtippan (Calamagrostis lanceolata Roth), 
a Tarpataki-völgyben (Fritze et Use **): a parti nádtippan 
(C. littorea DC.), a Lucsivnai-patak partjain, de a Poprád-

*) Dr. Aug. Neilreich : „Ung. Slavon. Gefässpflanzen“ szerint.
**) R. Fritze und Dr. H. Ilse: „Karpaten-Reise.“ Verhandlungen 

der k. k. zoolog. botanischen Gesellschaft in Wien. 1870.
20
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folyó mellett is ; az erdei nádtippan (C. silvatica DC.), 
közönséges valamennyi erdőben és vágásban, igen gyakori 
Tátrafüred és Új-Tátrafüred környékén. A hegyi nádtippan 
(C. montana DC.), a Tátrafüredtől a Tarpataki-völgybe 
vezető úton. A kék sesleria (Sesleria coerulea Arduino), 
mészsziklákon Lucsivna mellett s a Drechslerháuschen-ben.

A pelyhes czirók (Holcus lanatus Z.), a késmárki 
Hosszú-erdőben (Wahlenberg), itt-ott réteken is, de való- 
szinüleg csak behozatott. A puha czirók (H. mollis Z.), a 
késmárki Hosszú-erdőben (Wahlenberg).

A tar égős koeleria (Koeleria cristata, Pers.), a mela- 
phyr-hegyek száraz, gyepes helyein, de a rónaság útfelein is.

A gyepes zab (Avéna caespitosa Griessel.), posványos, 
nedves helyeken, gyakori az út árkaiban Tátrafüred felé. 
A vanyiga zab (A. flexuosa M. et K .) , kopár, verőfényes 
helyeken s vágásokban; gyakori a Tátrafüredtől a Tar
pataki-völgybe vezető úton. A szórösödö zab (A. pubescens 
Huds.), utakon és mesgyéken Felka mellett.

A henyélő danthonia (Danthonia decumbens DC.), 
erdőkben gyakori; az Új-Tátrafüredtől a Felkai-völgy felé 
vezető úton.

A bérezi perje (Poa alpina L.), közönséges a Tátra 
erdeiben, legelőkön és réteken. A kékellö perje (Poa caesia 
Sm.), a Drechslerháuschen-ben (Üchtritz*)- A sovány perje 
(P. triviális Z.), bokrok mellett Teplicz közelében, de az 
előbbeni tájon is közönséges.

A vízi mézpázsit (Glyceria aquatica Fresl.), a Tepliczi- 
patak partjain.

A juh csenkesz (Festuca ovina Z. var. glauca.), mész
sziklákon Lucsivna mellett.

A mezei rozsnok (Bromus arvensis Z.), réteken a 
Poprád melletti B'umenthal-ban.

A szárnyalt kurtatopp (Brachiopodium pinnatum Paul 
de Beauo.), gyakori a Lucsivnai-fürdö körül.

A sudár magár (Nardus stricta.), gyakori száraz 
talajon Tátrafüred közelében.

Sások. A kétszoros sás (Carex disticha Huds.), posvá
nyos réteken a késmárki Hosszú-erdőben. (Wahlenberg). 
A sulymos sás (C. muricata Z.), a Gánócz-poprádi-hegyek 
bokros helyein. A róka sás (C. vu'pinia Z.), a felkai 
Hosszú-út árkaiban (Langerweg) mellett. Az abajdócz sás 
(C. parodoxa Willd.), és a buglyos sás (C. paniculata Z.),

*) Dr. Aug. Neilreich: „Ungarns u. Slavon. Gefásspflanzen“ 
•eeriut.



A SZEPESI-TÁTRA VIRÁNYIHOZ. 307

a Tepliczi-patak partjain a források közelében. A csillagos 
sás (C. stellulata Gooden), nedves réteken s az egész vidék 
forrásos helyein. A kinyúlt sás (C. elongata L  ), posványo- 
kon Rokusz mögött. (Wahlenberg); a Nagy-erdőben Kés
márk mellett. (Heuffel.) A szürkés sás (C. canescens Lé), 
tőzeges talajon Új-Tátrafüred közelében; a Nagytarpataki- 
völgyben már a törpe fényű közt. A közönséges sás (C. 
vulgáris Fries.), mindenütt posványos réteken, tőzeges 
talajon; gyakori az Üjlesznai-mocsárokban, Tátrafüred 
körül, de a síkságon is. A buxbaum sás (C. Buxbaumii 
Wahlenb.), a késmárki Nagy-erdőben Rokusz mögött. 
A molyhos sás (C. tomentosa Lé), posványos réteken Teplicz 
és Felka mellett. A halmi sás (C. montana Lé), a mela- 
phyr-kegyeken Poprád és Grénicz között. A sokgyökii sás 
(C. polyrrhiza Wallr. =  C. umbrosa Hőst. ; C. longifolia 
Hőst.; C. praecox var. longifolia Wahlenb.), jó, C. praecox 
Jacq-kai épen nem felcserélendő faj. A szárak első virág
záskor rendesen 10 cmtrnyi hosszúak s a tavalyi fonyadt, 
de az alján rendesen még zöld, 40 cmtrnél is hosszabb és 
2 mmtrnyi széles levelektől sűrűn fedvék. A kög fonalas 
üstökös rostokká szétfoszlik. Éréskor a szárak akkorák, 
mint a levelek. Itt a felkai „Grosse Heeg“ nevű dűlő 
zsombékos rétéin meglehetős gyakori.

Az ujjas sás (C. digitata Lé), gyakori a Tepliczi- 
mészkegyeken; a lucsivnai Baba - hegyen (Hazslinszky.) 
A fehér sás (C. alba Scop,) és a madárlábú sás (C. orni- 
thopoda Willdé), a Lucsivna melletti Baba-hegyen (Hazs
linszky).

A szürke-zöld sás (C. glauca Scop.), a Drechsler- 
háuschen völgyében, egészen fel a törpefenyűs táig. A sápadt 
sás (C. pallescens Lé), a Tepliczi-hegyeken. Az erdei sás 
(C. silvatica Hudsé), a késmarki Hosszú-erdőben. Az oeder 
sás (C. Oederi Ehrhé) felénél kisebb maggal, mint a C. 
Hava L.; gyakori a Poprád-felkai vasúti állomás mellett 
lévő kavicsgödrök nedves helyein. A villás sás (C. Pseudo- 
Cyperus Lé), Késmárkon a vár-árokban. (Wahlenberg.) 
A hólyagos sás (C. vesicaria Lé), itt nem gyakori. A kés
márki Hosszú-erdőben Tátraháza mögött, de álló vízben 
a Felka melletti agyagbányában is. A bögrés sás (C. ampul- 
lacea Gooden.), mocsárokban Gánócz mellett; gyakori a 
Tepliczi-patak forrásai közelében. A borzas sás (C. hirta Lé), 
mindenütt elárasztott helyeken, posványok és árkokban.

A tavi káka (Scirpus lacustris. Lé) 2 50 méter magas 
szárral, mi nálunk igen ritka, eddig csak egyetlen egy 
helyen, álló vízben a Poprád-folyó egyik holt medrében.

20*



308 A SZEPESI-TÁTRA VIRÁNYIHOZ.

(Scherfel Kornél). A tabermontanus káka (S. Tabermon- 
tani Gmelé), posványos réteken a gánóczi savanyúvíz- 
források közelében és a tepliczi források mellett is. A 
lapított káka (S. compressus Pers), Teplicz mellett posvá
nyos réteken.

Azonkivül nőnek vidékünkön:
A mocsári scheuchzeria (Scheuchzeria palustris L . ) , 

tőzeglápokon a „Rothbachu-ban Űj-Leszna mögött, igen 
ritka. Vidékünkön az egyedüli, addig ismeretes termő bely. 
A sárgás luzula (Luzula flavescens Gaud.), a Nesselblösse 
táján. (Ilse*). A magas luzula (Luzula maxima DCé), min
denütt a Tátra erdeiben, különösen kissé nedves helyeken.

A fakó szittyó (Juncus glaucus Ehrhé), posványokban 
Teplicz és Gránócz, de Felka mellett is. Az erdei szittyó (Juncus 
silvaticus Reich.), Késmárk körül patakok mellett. (Hazs- 
linszky.) Ahavasi szittyó (J. alpinus Vili.), mesgyéken Késmárk 
és Rokusz között (Ilse). A kelyhecses tofjeldia (Tofjeldia 
calyculata Wahlbgj, tőzeges réteken Teplicz mellett és a 
Drechslerháuscken-ben. A fehér zászpa (Veratrum album 
Lé)’, mindenütt a Tátra erdeiben, már Tátrafüred közelé
ben, felbág a törpefenyüs táj fölé, 1900 méter magasságra.

A turbán liliom (Lilium Martagon Lé), rózsapiros, bíbor 
foltokkal ellátott leplekkel; mind grániton, mind melapkyr- 
és mészkövén. A Nagy tarpataki-völgyben a Tarajkán alúl, 
a poprádi Schlösscken-hegyen és Lucsivna mellett. Az ágas 
hölye (Anthericum ramosum Lé), Lucsivna mellett, mészkő- 
vön. A mezei tyúktaréj (Gragea arvensis Schulté), a melaphyr- 
hegyek alatt szántóföldeken Poprád mellett. A  szarvas 
hagyma (Allium carinatum Lé), a késmárki Hosszú-erdőben 
(Hazslinszky, Wahlenberg). Az ormos hagyma (A. acutan- 
gulum Schradé), száraz méztuff-halmokon Gránócz mellett s 
a Drechslerháuschen-ben 1700 méternyi magasságban.

A néqylevelií czillár (Paris quadrifolia Lé), elszórtam 
mindenütt a Tátra erdeiben, föl a törpe fényűig; Tátrafüred 
közelében a Kereszthalmon.

A sokbötykü gyöngyvirág (Convallaria Polygonatum L.), 
melaphyren Poprád és Grénicz között, mészkövön Teplicz 
és Lucsivna mellett. A pávafark gyöngyvirág (C. verticil- 
lata Lé), elszórtan az erdőkben; Tátrafürednél a nagy veres 
fényük alatt a Rainerház közelében. A májusi gyöngyvirág 
(C. majális Lé), a Tepliczi- és Lucsivnai-hegyek köves 
helyein. A kétlevelü árnyvirág (Majanthemum bifolium

*) Dr. August Neilreich: „Ungarns u. Slavoniens Gefásspflanzen“ 
szerint.
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DC.), mindenütt, árnyékos erdőkben; igen közönséges a 
Tátrafüred és Uj-Tátrafüred körüli erdőkben. A tavaszi 
sáfrán (Crocus vernus Wulf.), meglehetős magasságba hág 
fel és még május-hó végén virágozva olvadó hó mellett 
található a Nagytarpataki-völgyben a Rainer - gunyhó 
mellett.

A kikeleti hóvirág (Galanthus nivalis L.), a késmárki 
Hosszú-erdőben. (Scherfel Szilárd.) Az él'ódi korállyyök 
(Corallorhiza innata R. Br.), a Bélai-mészhavasokon a 
Kalkgrundban. (Mauksch.)

A füles kosbor (Orchis mascula L.), a Drechslerháus- 
chen-ben; a bodza kosbor (0. sambucina L.), a „ Veres-agyagu 
(Rother Lehm) mellett, ritka. A gömbös kosbor (0. globosa
L .), pázsitos legelőkön a Drechslerháuschen-ben.

A jószagú tarbibircs (Gymnadenia odoratissima Rich.), 
Lucsivna mellett.

A zöld pártakor (Coeloglossum viride Hartm.), szik
lákon, a Tarajkáról a Nagytarpataki-völgybe vezető úton; 
a Kistarpataki-völgy nyilatánál a Lépcsőké (Treppchen) 
felett. Á légyalakú bangó (Ophrys myodes Jacq.), igen 
ritka. Mészkövén Teplicz mellett, a Tepli'czi-patak forrá
saitól nyugatra és fölfelé. A gmelin bajuszvirág (Epipogum 
Gmelini Rich.), a Nesselblösse alatt (Hazslinszky). A piros 
tekeporhon (Cephalantera rubra Rich.), & Kienberg n. hegyen 
Lucsivna mellett, igen ritka.

A széleslevelil bibak (Epipactis latifolia Allion.), mind
két válfaj : a viridiflora és rubiginosa, erdőkben és vágá
sokban Teplicz és Lucsivna között elég gyakori.

A közönséges madárfészek (Neotia Nidus avis Rich.), az 
egész növény halvány barnás-sárga, árnyékos erdős helye
ken a Teplicz és Lucsivna melletti hegyeken.

A gyökerező goodyera (Goodyera repens R. Br.), ár
nyékos erdőkben moh között, Teplicz és Lucsivna mellett.

A papucs czip'óczím (Cypripedium Calceolus L.), bokros, 
köves helyeken a tepliczi források felett.

yA. sulymos baka (Sparganium natans L.), tőzeglápo
kon Uj-Leszna és Stóla mellett (Hazslinszky) (Sp. simplex 
Huds. már csak a Hernád-völgyben mocsárokban Kubach 
közelében nő; Sp. ramosum Huds. a Lucsivnai-fürdő tavá
ban gyakori.)

A vidra czikszár (Polygonum amphibium L.), álló víz
ben a Poprád-folyó mellett. (A „terrestre“ válfaj sertés 
burokkal gyakori Felkán az utak mellett, de mindenkor 
virágtalan.)
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A pajzos lórom (Rumex scatatus L.), gyakori a Tar
patak partjain s kavicsa között, a hasonnevű völgy alsó 
részűben.

A havasi bögretok (Thesium alpinum L.), a Tepliczi- 
és Lucsivnai-mészhegyeken, valamint a Tátra keleti mész- 
hegyein is.

A henye boroszlán (Daphne Cneornm L.), rózsapiros 
leplekkel, végálló, ernyőalakú csomókban, igen jószagú; 
elég gyakori a Tepliczi- és Lucsivnai-mészhegyekben az 
erdők tisztásain.

Az európai kopotnyak (Asarum europaeum L.), minde
nütt az erdőkben Gánócztól Lucsivnáig, a Rothbach szélén 
és a Rothbachban Új-Leszna mögött.

A tengerparti útilapú (Plantago maritima L.), mész- 
tuffon a gánóczi savanyúvíz-források közelében.

A hármaslevelű gyökénke (Valeriána tripteris L.), mind 
a Tátra mind pedig a Gánócz-lucsivnai - hegylánczolatnak 
valamennyi erdejében és vágásában, bokros, nedves helye
ken. Az egyszerűlevelii gyökénke (V. simplicifolia Kabath.), 
a késmárki Hosszú-erdőben.

A galamb sikantyu (Scabiosa Columbaria Coult. var. 
lucida.), gyakori a Drechslerháuschen-ben, fel a törpe 
fényűig.

A havasi bérczlapú (Adenostyles alpina Dőli.), a 
Tátra nedves helyein s völgyzugaiban. Gyakori a Nagy- 
tarpataki-völgyben, mindjárt a Tarajka alatt s a Felkai- 
völgyben.

A fehér szattyú (Petasites albus Gartn.), hasonlókép 
a Nagytarpataki-völgyben, az úton a Tarajka a la tt; a 
Bélai-mészhavasokon a „Scháchten- és Kalkgrund“ táján, 
valamint a Baba hegyén, Lucsivna mellett.

A havasi szamárlapú (Homogyne alpina Cass.), igen 
gyakori a Tátrafüred és Uj-Tátrafüred körüli erdőkben.

A mellaparti gerebcsin (Aster Amellus Z.), Lucsivna 
mellett a Kienberg n. hegyen; ezen vidéken az egyedüli 
lelő hely.

A michel rukerczgerebcsin (Bellidiastrum Michelii Cass.), 
mészhegyeken Teplicztől Lucsivnáig, valamint a Bélai- 
mészhavasok erdeiben is.

Az aranyos ritkaréj (Solidago Virga aurea L.), igen 
közönséges valamennyi erdőben.

A füzlevelű sertecsék (Inula salicina L.), a Kienberg n. 
hegyen Lucsivna mellett. A britt sertecsék, (J. britannica 
L.) a Felka mellett lévő Hosszú-út árkaiban.
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A varádicslevelű cziczkóró (Achillea tanacetifolia AUion.,) 
melaphyr- és mészhegyeken, Gánócztól Lucsivnáig.

A kereklevelű aranyvirág (Chrysanthemum rotundifolium 
W. et K.), mindenütt a Tátra nedves helyein s patakjai 
mellett, mind grániton, mind mészkövén, egészen fel a 
törpefenyüs tájig. A sátoros aranyvirág (Ch. corymbosum 
Z.), gyakori erdőszéleken s vágásokban Gánócztól Lu
csivnáig.

A fehér üröm (Artemisa Absynthium Z.), gyakori a 
tölgyerdöben, a melaphyr hegyek déli oldalán Grénicz felé. 
A mezei üröm (A. campestris Z.), mésztuffon a gánóczi
Kesselberg nevű hegyen.

Az erdei gyopár (Gnaphalium silvaticum Z.), gyakori 
a Tátrafüred és Uj-Tátrafüred körüli erdőkben.

A német fonalfü (Filago germanica var. albida), a 
késmárki Hosszú-erdőben. (Scherfel Szilárd.)

Az osztrák tarkör (Doronicum austriacum Jaeq.), nagy 
sárga fejecscsel, gyakori a Tátra erdeiben, nedves, árnyé
kos helyeken, valamint a patakok és csörgék mellett. Igen 
közönséges az Új-Tátrafüreden keresztül folyó patak men
tében.

A fodros dugasor (Cineraria crispa Jacq.), a Bélai- 
mészliavasokon a Kalkgrund nedves forrásos helyein. A 
hosszúlevelű dugasor (C. longifolia Jacq), a Drechslerháus- 
chen-ben. (Hazslinszky). A narancsszínű dugasor (C. auran- 
tiaca Hoppe.), bokros mészhalmokon a tepliczi források 
felett. A virágfejecskék tetemes nagyságúak, sötét narancs- 
sárgák.

Az erdei üszögér (Senecio silvaticus L.), a Tátra és a 
melaphyr-hegyvonulatnak erdeiben és vágásaiban; p. o. a 
Kilátásnál Tátrafüred mellett. A havasi üszögér (S. alpinus 
Koch.), mindenütt a Tátra erdeiben 9ö0 métertől a törpe 
fényűn is túl. A berki üszögér (S. nemoi'ensis Z.), az erdők
ben patakok mellett s völgyzugokban; gyakori Új-Tátra- 
füred mellett a patak mentén. A posvány üszögér (S. 
paludosos Z.), posványokon Rokusz mögött. (Wahlenberg.)

A közönséges körfény (Carlina vulgaris Z.), a Kienberg 
nevű hegyen Lucsivna mellett.

A hegyi csüküllö (Centaurea montana Z.), a Tepliczi- 
és Lucsivnai-, valamint a Bélai-mészhegyeken is.

Az álarczos bogács (Carduus Personata Jacq.), a Drechs- 
lerbáuschen nevű völgyben. A csüggedő bogács (C. defloratus 
Z.), a Lucsivna melletti mészhegyeken, a Kienberg-en 
s a Drechslerháuschen-ben; itt körűlbelöl 1600 m. magas
ságban mészsziklák között. A dombi bogács. (C. collinus
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W. et A.) a Gránócz-lucsivnai-hegyek száraz sziklás he
lyein.

A pöszke bárcs (Cirsium canum M. a B.), posványos 
réteken a Lucsivnai-fürdő körül. A változólevelű bárcs (C. 
heterophyllum Állton.'), a Tátra nedves helyein s a patakok 
partjain görgeteg között. Nem ritka a Felkai-völgyben.

A gyapott bárcs (C. eriophorum Scop.), erdőszéleken 
Rokusz mögött. Az enyves bárcs (C. Erisithales Scop.), 
czitromsárga virágfej ecscsel, a Lucsivnai- és Bélai-mészhe- 
gyeken.

A szőke oroszlánfog (Leontodon incanns Schrank.), 
mészhegyeken Teplicz és Lncsivna között, valamint a 
Bélai-mészhavasokon is.

Az alacsonyf pozdor (Scorzonera humilis L.), réteken 
a Rothbach-ba'n Új-Leszna mögött és pedig mind az angus- 
tifolia, mind a latifolia válfaj.

A kaczuros polyváhordó (Hypo,choeris radiata L.), 
erdőszéleken a Lucsivnai-fürdő és Új-Tátrafüred mellett. 
A foltos polyváhordó (H. maculata L.), gyakori a Tepliczi- 
hegyek erdeiben. Az egyviratú polyváhordó (H. uniflora 
Will.), gyakori a Tátra erdeiben 950 méternyi magasságtól 
kezdve egészen föl a törpefenyüs tájig, hol legnagyobb 
elterjedését nyeri el.

A piros csákkör (Prenanthes purpurea L.), árnyékos 
helyeken az egész táj erdeiben. A virágok bibor-veresek. 
A kófali saláta (Lactuca muralis Gartn.), közönséges erdők
ben s vágásokban.

A havasi tejóke (Mulgedium alpinum Less?), világos 
azúrviola, a kátánghoz hasonló virágokkal; a Tátra völgy
zugaiban s patakjai mellett; a Nagytarpataki-völgyben a 
Róza-menedékház közelében és a Felkai-völgyben.

A csonkagyökerii aszász (Crepis praemsosa Tausch.), 
a Tepliczi-hegyek bokros helyein. A jacguin aszász (C. 
Jacquini Tausch?). A Baba-hegy mészszikláin Lucsivna 
mellett; a Bélái-havasokon. A puha aszász (f). succisaefolia 
Tausch.), a Nyíresben Felka mellett, a késmárki Hosszú- 
erdőben, a Drechslerhauschen alatt (Wahlenberg), Rokusz 
mellett (Engler.).

A réti hölgyomál (Hieracium pratenseTausch?), a Kien- 
berg n. hegyen. A narancsszínű holgyomál (H. aurantiacum L.), 
sötét narancs-veres virágokkal, az úton Tátrafüredtől a 
Tarajka felé s a Kereszthalmon. A kövi holgyomál (H. 
saxatile Jacq.), a Bélai-havasok mészszikláin. A kófali hol
gyomál (H. murorum L.) közönséges valamennyi erdőben.

A gömbös raponcz (Phyteuma orbiculare A.), gyakori
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a mészhegyeken Teplicztől Lucsivnáig. A fűzéres raponcz (Pk. 
spicatum L .), sárgás-fehér virágokkal; a Róza-menedékház 
közelében a Nagytarpataki-völgyben.

A kereklevelű csengetyűke (Campanula rotundifolia L.), 
gyakori valamennyi erdőben. A piczi csengetyűke (C. pusilla 
Haenke), a Baba-hegy mészszikláin Lucsivna mellett. A 
széleslevelü csengetyűke (C. latifolia L.), a késmárki Hosszú
erdőben. (Ilse.) A kárpáti csengetyűke (C. carpatica Jacq.) 
mészsziklákon Lucsivna mellett. A scheuchzer csengetyűke (C. 
Scheuchzeri Vili.), a Tátra erdeiben, nem ritka a Kereszt
halmon.

A liliomlevelű harangvirág (Adenophora lilifolia Bess.), 
kellemes szagú, rövid harangalakú, halványkék virágokkal; 
a Kienberg-en s a vele határos mészhegyeken Lucsivna 
mellett.

Az éjszáki galaj (Galium boreale L.), a szántóföldek 
mesgyéin Felka mellett. Az apró galaj (G. pusillum L.), 
a sárgás-zöld virágokkal ellátott válfaj gyakori a Bélai- 
havasokon.

A festő müge (Asperula tinctoria L.), száraz mész- 
halmokon a tepliczi források felett. A galajképü müge (A. 
galioides M. a. B.), melaphyr- és mészhegyeken Tepücz és 
Poprád mellett.

A földi bodza (Sambucus Ebulus L .) , a poprádi 
Schlösschen-hegyen s a bélai erdőkben. A fecskegyökér 
méregölö (Vincetoxicum officinale Mönch), a Sch'össchen 
déli lejtőjén Poprád mellett.

A fecske tárnics (Gentiana asclepiadea L.), közön
séges az egész táj valamennyi erdejében. A virágok 
sötét azúrkékek, igen dúsvirágú, füzéralakú álernyőkben. 
A tavaszi tárnics (G. verna L. var. angulosa Wahlbg.), 
gyakori a Dreehslerháuschen-ben. A pillás tárnics (G. 
ciliata L.), Lucsivna mellett s a Bélai-havasokon csak 
mészkövön.

A gyujtovánlevelű földepe (Erythraea linarifolia Pers.) , 
tőzeges réteken Teplicz közelében. A csinos földepe (E. 
pulchella Fries.), Gánócz mellett mésztuífon, a savanyú
vizes források szélein.

A közönséges murvapik (Origanum vulgare L.), közön
séges a melaphyr- és mészhegyek köves, száraz helyein.

A fürtös és a havasi csombor ('Calamintha Acinos 
Clairv és C. alpina Lám.), a Tepliczi- és Lucsivnai-mész- 
hegyeken.

A melisszalevelű mozsárvirág (Melittis Melissophyllum
L.), bokros helyeken Teplicz és Lucsivna mellett,
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A havasi hunyász (Stachys alpina L.), gyakori a 
Bélai-havasokon s a Schlösschen-hegyen. A tisztes hunyász 
(St. recta Ló), száraz, köves helyeken Gánócz mellett.

Az orvosi árnö (Cynoglossum officinale Ló), gyakori 
Gánócz mellett az útszéleken.

A gumós nadálytö (Symphytum tuberosum Ló), a 
késmárki Hosszú-erdőben.

A kis szeplén (Cerinthe minor Ló), az út szélein 
Gánócz s a Schlösschen-hegyen Poprád mellett.

A keskeny levelii gálna (Pulmonaria angustifolia Ló), a 
Schlösschen déli oldalán, kissé nedves helyeken, Pulmo
naria officinalis kíséretében.

A mécs farkkóró (Verbascum Lychnitis Ló), gyakori 
Gánócz s a Schlösschen-hegyen Poprád mellett.

A scopoli tákajak (Scrophularia Scopolii Hoppé), 
bokrok között Teplicz és Lucsivna mellett.

A közönséges gyűszűvirág (Digitális ambigua Murró), 
tekintélyes növény, nagy halvány-sárga, bent világos-barna 
foltokkal s reczékkel ellátott pártákkal; valamennyi erdő
ben gránit, mész és melaphyren, helyenként gyakori.

A széleslevelű szigorától (Veronica latifolia Ló), a Kien- 
berg n. hegyen Lucsivna mellett. A fogas szigoráll (V. dentata 
Schm.), a Schlösschen déli oldalán. A macskafark szigoráll 
(V. spicata Ló), száraz halmokon Gánócz körűi s a 
Schlösschen-hegyen.

A salzburgi szálkacsík (^Euphrasia salisburgensis Fűnk.), 
gyakori a Bélai-havasokon s a Fehértavi-csúcson (Róth M.*)

A ligeti kajmacsor (Pedicularis silvatica Ló), Tátraháza 
mellett az „Erlchen“-ben s a Nagytarpataki-völgyben, 
ritka. A pálcza kajmacsor (P. sceptrum Carolinum Ló), 
tőzeges posványokon a nagyszálóki erdőben, Uj-Leszna 
mögött a Rothbachban s a Lucsivnai-fürdő közelében.

A gúnyoló és az erdei fintor (Melampyrum pratense
L. és M. silvaticum Ló), gyakori a Tátrafiired körüli 
erdőkben.

A kék szádor (Orobanche coerulea Vilió), az Achiliea 
Millefolium gyökerein, Lucsivna mellett a Kienberg-en. 
A sárga szádor (O. flava Martó), az egész növény sárga, 
mintegy viaszból készítve, majdnem 050 méternyi magas; 
Petasites albus gyökerein, a Baba-hegy tövén Lucsivna 
mellett; a „Scháchten-“ és „Kalkgrund“-ban is (Hazs- 
linszkyj. A galajszádor (0. Gallii Duhyó), Galium verum 
és Mollugo gyökerein, Gánócz, Teplicz és Lucsivna mellett.

‘) írásbeli közlései szerint.
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A pikkelyes vicsor (Lathraea Squamaria Lé), itt igen ritka ; 
egy völgyzugban a melaphyr-hegyek déli oldalán, a tölgy
erdőben.

A górnyakú kankalin (Primula longiflora Allion), a 
kankalin-félék egyik legszebbike, nagy baraczkszínü virá
gokkal, csak a Dreckslerháuschen-ben nő. Az orvosi kan
kalin (P. officinalis Scop.), a Karvak (Kehrweg) nevű 
hegy erdős rétéin, a Gánócz-lucsivnai - hegyvonulatban. 
A fülvirág kankalin (P. Auricula L .), a Baba-hegy mész- 
szikláin Lucsivna mellett s a Drechslerháuschen-ben.

A matthiolus cortusa (Cortusa Matthioli Lé), nem ritka 
a Bélai-mészhavasok nedves, árnyékos helyein.

A havasi harangrongy (Soldanella alpina Lé), igen 
csinos növény ke bőrnemü levelekkel s viola, harang-tölcsér 
alakú, hasított pártával, végálló, több virágú ernyőben. A 
„major“ válfaj a melaphyr-hegyek éjszaki oldalán; a 
„minor“ válfaj a Tátra erdeiben, már Új-Tátrafüred köze
lében ; a törpefenyüs tájon is túl hág fel s még augusztus 
havában olvadó hó mellett szakítható.

Az európai hegyéke (Trien taliseuropaea L.), növényeink 
közül az egyedüli, melynél virágainak és termés részeinek 
számát illetve a hetes szám jutott érvéuyre. A kehely, 
valamint a fehér, csillagalakú pártának széle hétosztatú; 
a hímek száma hét, a termés hétkopácsú. Ezen csinos 
8 —15 centiméter magas növényke, baloldalt azon üt mel
lett nő, mely Tátrafüredtől a Kilátás felé vezet; tőzeges 
talajon Új-Leszna mögött a Rothbachban is található.

A zöldviratá körtike (Pyrola cldorantha Sic.), mészkö- 
vön a Tepliczi-hegyekben. A kerekdedlevelü körtike (P. 
rotundifolia Lé), Új-Leszna mögött a Rothbach-ban. A kis 
körtike (P. minor Lé), elég gyakori a Nagy- és Kistarpataki- 
völgyben. Az egyoldalii körtike (P. secunda Lé), leggyak
rabban fordúl elő mind grániton, mint mészkövön. 
Közönséges a Tátrafüred és Uj-Tátrafüred körüli erdőkben. 
Az egyviratú körtike (P. uniílora Lé), nagy, fehér, jószagú 
virágokkal, sötét árnyékos, nedves helyeken, mind két 
Tátrafüred közelében, de igen elszórtan.

A fenyöaljú gázillat (Monotropa Hypopitys L .\  sápadt 
sárga, a Neotia Nidus avis-hoz hasonló növény. Árnyékos 
erdőkben Teplicz és Lucsivna mellett.

A nagy pimpinella (Pimpinella magna Lé), gyakori 
az erdő szélein Lucsivna mellett, valamint a Bélai-havasok 
erdeiben.

A rivin sarlóftí (Falcaria Rivini Hosté), a szántóföldek 
mesgyéin mésztuff-kövek és görgeteg között, Gánócz mellett.
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A gacsos szingallér (Bupleurum falcatum A.), gyakori 
a Kienberg n. begyen Lucsivna mellett. A hosszúlevelil szin
gallér (B. longifolium A.), a Tepliczi-begyek bokros helyein.

A fakó gurgulya (Seseli glaucum A.), melaphyren a 
Blumenthal n. völgyben Grénicz fele, mészkövön Lucsivna 
mellett. A színes gurgulya (L. coloratum Ehrl.), a Kesselberg 
nevű hegyen Gánócz mellett. A hegyi t'ómjénillat (Libanotis 
montana Crantz.), a Schlösschen melaphyr-hegy déli olda
lán Poprád mellett, mészkövön Lucsivna mellett s a Bélai- 
havasokon. A köménylevelü derezle (Selinum Carvifolia A.), 
posványos réteken az erdő tisztásain; a nagyszalóki erdő
ben ; Uj-Leszna mögött a Rothbachban. Az erdei angyelika 
(Angelica silvestris A.), gyakori a malomárok mellett a 
Kienberg alatt, de a Poprád-folyó és a Felkai-víz partjain 
is közönséges.

A széleslevelü lázerfű (Laserpitium latifolium A.), a Baba
hegy mészszikláin Lucsivna mellett és a Bélai-mészhavasokon 
a törpefenyüs tájig.

A turholya tüskernyő (Torilis Anthriscus Gmel.), a 
gánóczi parkban és a melaphyr-hegyek erdeiben.

A havasi turholya (Anthriscus alpestris Wim. et Grab.), 
gyakori a késmárki Hosszú-erdőben.

A mogyorós haraboly (Chaerophyllum bulbosum A.), 
erdőszéleken Teplicz mellett. A borzas haraboly (Ch. hirsu- 
tum A.), a Tátra valamennyi erdejében, patakok mellett s 
nedves helyeken; gyakori a tátrafüredi árok mellett a 
törpefenyüs táj fölé is hág.

Az osztrák bordamag (Pleurospermum austriacum 
Hoffm.), tekintélyes, 1— méternyi magas, ernyőben dús 
növény, nem ritka a Baba-hegyen Lucsivna mellett és a 
Bélai-mészhavasokon.

A piros szaka (Sedum Fabaria Koch.), világos bibor- 
színű virágokkal a Tátrában grániton nem ritka, de igen 
elszórtan. A Tarajkán, a Nagy tarpataki- és Felkai-völgy
ben. A fehér szaka (S. album L.), me'aphyr-hegyeken Poprád 
és Grénicz között.

A borzas fü lfü  (Sempervivum soboliferum Sims.), 
csak szélein pillás, egyébként kopasz levelekkel és kely- 
hekkel; a Kienberg nevű hegyen, Teplicz és Gánócz körül 
s a Bélai-mészhegyeken.

A fürtös kotor (Saxifraga Aizoon Jacq.), az egész 
Tátra nedves szikláin. Gyakori a Tarpatak partjain s 
zuhatagjainak szikláin. A piczi kotor, (S. tridactylites L.), 
gyakori Gánócz mellett a Kesselberg nevű hegyen. A 
bibircses kotor (S. granulata L.), Hunfalva és Kis-Szalók
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mellett (Mauksch); Hazslinszky szerint a Szepességböl 
eltűnt, és újabb időben nem is található.

A havasi berling, (Atragene alpina Z.) fákon és bok
rokon felkapaszkodva, tekintélyes, világos viola - kék 
virágokkal valamennyi erdőben mind mészkövön, mind 
melaphyren és grániton.

A kis virndncz (Tkalictrum minus L.)} a Lucsivnai- 
mészkegyeken.

A leány kökörcsin (Anemone pulsatilla /.. var. pátens 
Wahlb.), igen nagy világos-viola virágokkal, melyek még 
a levelek kifejlődése előtt kinyílnak; a Lucsivna melletti 
Baba-hegy mészszikláin és a Tepliczi-kegyeken.

A nyári hérics (Adonis aestivalis Z.), Teplicz mellett 
ugaron és gabona között.

A piczi mizura (Myosorus minimus Z.), vízjárta he
lyeken Késmárk mellett. (Wahlenberg. Hazslinszky).

A tavaszi szironták (Ranunculus aquatilis L. var. 
Petiveri Koch.) Lucsivna mellett Kalchbrenner. *)

A kuklókalevelű szironták ('Ranunculus aconitifolius Z.), 
a Magas-Tátra völgyzugaiban s meredélyein. A Tarajkáról 
a Nagytarpataki-völgybe vezető úton s a Felkai-völgyben. 
Felhág a törpefeuyüs tájig. Virágai fehérek.

A hegyi szironták (R. montanus Willdé) nagy arany
sárga virágokkal, a Tátrában mindenütt; gyakori a Kereszt
halmon, a törpefenyüs tájon túl is felhág. Az európai tor olya 
(Trollius europaeus Z), czitromsárga, gömbalakra összehajtó 
kehelylevelekkel, a leérti szirontákhoz hasonló ; posványos 
réteken Teplicz és Új-Leszna mellett, de a Felkai-völgy 
„Virágoskerta-jében is, 1773 méternyi magasságban.

A harang czámoly (Aquilegia vulgáris Z.), gyakori a 
Gánócz-lucsivnai-hegylánczolatnak bokros helyein.

A moldvai sisakvirág (Aconitum moldavicum Hacquet.), 
szennyesviola-színü virágokkal, a Schlösschen-hegyen és 
a Teplicz-lucsivnai - mészhegyeken. A kétszínű sisakvirág 
(A. variegatum Z.), a Bélai-mészhavasok erdőszélein.

A füzéres takta (Actaea spicata Z), árnyékos erdők
ben Teplicz és Lucsivna között.

A bűzös poloskavész (Cimicifuga foetida Z.) gyakori 
valamennyi mészhegyen Lucsivna és Teplicz mellett, vala
mint a Bélai-havasokon is.

Az odús keltike (Corydalis cava Schweigy & Körte.'), 
nem igen gyakori a Bélai-havasok völgyeiben.

*) Kalchbrenner Károly : „Jelentés a Szepes-megyében 1863. tett 
természettudományi utazásról.“ írásbeli közlései szerint is.
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A borzos ikrapik (Arabis kirsuta Scop.f a Teplicz és 
Lucsivna közötti mészhegyek erdőszélein. A homok ikrapik 
(A. arenosa Z.), mindenütt sziklákon és homokos helyeken, 
mind grániton, mind mészkövön és melaphyreir Háttéri 
ikrapik (A. Halleri Z.), helyenként gyakori az O-Leszna 
és Rokusz közötti erdőszéleken.

A keserű foszíár (Cardamine amara Z.), mindenütt a 
Tátra forrásos s posványos helyein. A borzas foszlár (C. 
hirsuta Z.) a Tepliczi-hegyek erdeiben.

Az ikrás fogasír (Dentaria glandulosa W. & K.), 
tekintélyes biborveres virágokkal, nedves helyeken a me- 
laphyr-hegyek éjszaki oldalán, Poprád mellett. A gumotermö 
fogasír (D. bulbifera Z.) a Dréchslerhauscken nevű völgy
ben (Waklenberg.)

A pompás estike (Hesperis matronalis Z.) szintén a 
Drechslerháuschen-ben (Hazslinszky).

A csészés ternye (Alyssum calycinum Z.), útszéleken 
Poprád és Gánócz között, s a Kienberg nevű hegyen.

A hegyes lapicz (Lunaria rediviva Z.), a „Wasser- 
schlucht“-ban a Bélai-hegyeken ; e növénynek egy másik 
lelő helyen — a Káposztafalvi-mészhegyek — már ezen 
vidéken kívül fekszik.

A bérezi tarsóka (Thlaspi alpesire Z.), Lucsivna mel
lett (Kalchbrenner).

A daravirág zsázsa (Lepidium Draba Z.), útszéleken 
Gánócz mellett. A mecsek zsázsa (L. rudeale Z.), Késmár
kon a katholikus templom mellett. (Hazslinszky.)

A sikált pajzspár (Biscutella laevigata Z.), a Lucsivnai- 
és Bélai-mészhegyeken.

A sárga rezeda (Reseda lutea Z.) útszéleken Gánócz 
mellett.

A kereklevelű harmatfü (Drosera rotundifolia Z.), 
kicsi virágocska csinos levelekkel; a levelek mirigy hordó 
pillaszőrökkel vannak megrakva, melyek a csúcson egy 
csillogó, üvegtiszta nedvgyöngyöt hordanak. Ez az úgyne
vezett rovarevő növényekhez tartozik s a Tátrában tőzeg
lápokon, Sphagnum között mindenütt nő. Gyakori Uj- 
Tátrafüred közelében.

A posvány viola (Viola palustris Z.), egy patakocska 
szélén Nagy-Szalók felett, (Mauksch után Waklenberg), a 
Nagy-erdőben (Mauksch), Rokusz mellett (Engler). A cso
dálatos viola (V. mirabilis Z.), a késmárki Hosszú-erdőben. 
(Wahlenberg). A háromszínű viola (V. tricolor Z. var. 
grandiflora.), nagy sárga és violaszínü pártalevelekkel ; a 
Bélai-hegyeken, de grániton is, mint p. o. a Hockwald
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vasúti állomásától a Csorbai-tó felé vezető út mentén, mely 
lelő hely azonban már vidékünkön kívül esik. A kétviratá 
viola (Y. biflora L .), a Tátra nedves forrásos helyein, 
mészkövön és gániton, mint p. o. a Tarpataki-völgyben ; 
felhág 1800 méternyi magasságra.

A czikkelyes csibehúr (Spergula nodosa L.), az út 
árkaiban a Kienberg közelében.

A veres lúdhúr (Alsine rubra Wahlbg.), pázsitokon s 
útszéleken a tátrafüredi kávéház és a „Floraw közelében. 
A tavaszi lúdhúr (A. verna Bartl.'), és az árlevélü lúdhúr 
(A. laricifolia Wahlbg.), mindkettő a Bélai-mészhavasokon.

A hárominú möhringia (Moehringia trinerva Clairv.) a 
Poprád-folyó partjain.

A réti csillaghúr (Stellaria uligiuosa Murr.) posványos, 
tőzeges réteken Nagy-Szalók és Uj-Leszua mellett. A ligeti 
csillaghúr (St. nemornm L.) bokrok között a Poprád-folyó 
mentén.

A vízi lágyoda (Malachium aquaticum Fries.), az erdős 
táj forrásos helyein s patakjainak partjain.

A csomós madárhúr (Cerastium glomeratum Thuill.), 
réteken és legelőkön (Hazslinszky), a Kistarpataki-völgy- 
ben körülbelül 2000 méternyi magasságban (Uchtritz). 
Cerastium longirostre, a C. triviale L. egyik válfaja, a 
Nesselbiössén nő (Use).

A klárizsos szegfű (Dianthus deltoides L.), a Kereszt
halmon ; gyakoribb a nyugati Tátrában, az erdők tisztás 
helyein; a Csorbai-tó felé vezető úton. A tollas szegfű 
(Dianthus plumarius L., D. hungaricus Hausknecht.), a 
Lucsivna melletti Baba-hegy mészszikláin Teplicz mellett 
és a Bélai-havasokon.

Az olasz sziléne (Silene italica Pers.), a Bélai-mész
havasokon a „Kalkgrund“ és „Nesselblösse“ tájain. (Wah- 
lenberg.)

A Silene nutans L. vai\ infracta (S. infracta W  & K.), 
mind a Baba, mind a Kienberg nevű hegyen Lucsivna 
mellett, valamint a Bélai-mészhavasokon is előfordúl.

A thüringiai lavatera (Lavatera thüringiaca L.): 
Gánócz mellett és a poprádi Schlösschen tetején.

Az erdei mályva (Malva silvestris L.), itt igen ritka ; 
Gánócz mellett egy lóherésen.

A négyszögű hnka (Flypericum quadrangulum L.), a 
Tátra erdeiben közönséges, kivált verőfényes helyeken, 
fel a törpefenyüs tájig.

A nagyocska csészeszárny (Polygala major Jacq). nagy 
rózsaszínű virágokkal, csak Teplicz mellett bokros halmo
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kon, (Krivda) igen korlátolt téren. A keserű csészeszárny 
(P. amara L.), azúrkék virágokkal, a Teplicz-lucsivnai-, 
valamint a Bélai-mészhegyeken, felhág a törpefenyüs tájig.

A borzas fütej (Euphorbia epithymoides Jagé), a 
Schlösschen-től jobb oldalra fekvő begyen, Teplicz felé. 
A baraczklevélű fütej (E. amygdaloides Lé), gyakori a begyek 
erdeiben Gánócztól Lucsivnáig, valamint a Bélai-begyeken.

Az évelő szélfü (Mercurialis perennis Lé), gyakori 
Grénicz felé a melaphyr-hegyek vöigyzugaiban s nedves 
helyein.

A ligeti gerely (Geránium silvaticum Lé), igen közön
séges patakok mellett s az erdők völgy zugaiban s vágá
saiban, fel a törpefenyüs tájig. A cseh gerely (G. bohemi- 
cum Lé), az erdő tisztásain, különösen régi tűzhelyeken a 
Kienberg keleti oldalán Lucsivna mellett. A bakbüzű gerely 
(G. robertianum Lé), gyakori a Gánócz-lucsivnai - begy
vonulatban s a Bélai-begyeken.

A sárga len (Linum flavum Lé), száraz halmokon a 
tepliezi források felett.

A hároméin csővirics (Epilobium trigonum Schrank), 
a Nagytarpataki-völgy erdeiben. A derécze csővirics (E. 
palustre Lé), Lucsivna mellett a Lopusna-völgy forrásos 
helyein.

A gyűrűs toborosta (Myriophyllum verticillatum Lé), 
álló vízben a Poprád-folyó mentén.

A kövi szeder (Rubus saxatilis Lé), világos - veres 
terméssel, a Lucsivnai- és Bélai-mészhegyeken; itt felhág 
a törpefenyüs táj határáig.

A tavi kömorka (Comarum palustre Lé), bibor-barna- 
színü virágokkal; posványokon és tőzeges lápokon a Roth- 
bachban Új-Leszna mögött, a nagyszalóki erdő alsó részé
ben s a Lucsivnai-fürdő közelében.

A fehér pimpó (Potentilla alba L.), a késmárki 
Hosszú-erdőben (Scherfel Szilárd). Az aranyos pimpó (P. 
aurea Lé), pimpóink közt a legszebb, nagy sötétsárga, 
az alapon narancs-pettyü virágokkal; közönséges a Tátra 
erdeiben, fel a törpefenyüs tájig. Gyakori a Tátrafüi’ed és 
Új-Tátrafüred körüli réteken. A tavaszi pimpó (P. verna 
var. opaca), a melaphyr-hegyek déli lejtőin, Grénicz felé. 
A buglyos pimpó (P. inclinata Vili.), száraz, verőfényes 
réteken Felka mellett. Az egyenes pimpó (P. recta Lé), 
száraz sziklás helyeken a Schlösschen déli oldalán.

A szakállos bajnócza (Spiraea Aruncus Lé), igen kicsi, 
de hosszú keskeny füzérekben, bugaszerüen összeálló fehér 
virágokkal; völgyzugokban, meredélyeken s az erdők
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nedves, árnyékos helyein, mind mészkő vön, mind grániton. 
A Baba-hegyen Lucsivna mellett; a Nagytarpataki-völgy. 
ben a Róza-menedékház közelében.

A feketéid zanót (Cytisus nigricans Z.), telített sárga, 
bosszú fürtöt képező virágokkal, a melaphyr-hegyek déli 
oldalán. A borzas zanót (C. hirsutus Z.), a ciliatus vál
fajjal is Wahlbg.), gyakori a Teplicz-lucsivnai - mész- 
hegyeken.

A gacsibás lóhere (Trifolium medium Z.), gyakori az 
erdő szélein Teplicz mellett. A bérezi lóhere (T. alpesire Z .), 
gyakori a Schlösschen déli oldalán. A dunamelléki lóhere 
(T. pannonicum Jacq.), nagy halvány-sárga virágfej ecscsel, 
a késmárki Hosszú-erdőben. (Wahlenberg.) Az eper lóhere 
(T. fragiferum Z.), a kelyhek a termés megéréseig igen 
megnagyobbodnak s végtére gömbidomra felfúvódnak; 
nedves réteken Gránócz mellett. A pej lóhere (T. spadi- 
ceum Z.), a Rokusz mögötti mocsárokban, mindjárt elől. 
(Kalchbrenner.)

A gombos bóka (Astragallus bypoglottis Z.), száraz, 
köves halmokon és köveken ; Teplicz mellett a „Krivdáa-n, 
mindjárt a források felett; a melaphyr-begyeken a Schlöss
chen közelében. Az édeslevelü bóka (A. glycyphyllos Z.), 
a Gánócz-lucsivnai-hegyvonulatnak vágásaiban és erdő
szélein.

Az erny'ós patkóczím (Hippocrepis comosa Z.) ; gyakori 
mészkövön Teplicz és Lucsivna mellett, s a Drechsler
häuschen nevű völgyben.

A takarmány csacsöröm (Onobrychis sativa Lám), 
útszéleken a Gránócztól éjszakra fekvő begyen.

A borsóka babó (Vicia pisiformis Z.), sárgás-fehér 
virágokkal, a Schlösschen déli oldalán. A ligeti babó (V. 
silvatica Z.), virágai halvány-ibolya színűek, sötét violaszínü 
erekkel,igen csinos növény, hasonlókép a melaphyrhegyeken, 
de a Drechslerháuschen-ben is a törpefenyüs tájig. A 
pannoni babó (V. pannonica Crantz), a késmárki Hosszú- 
erdőben (Wahlenberg.)

A borzas bükköny (Lathyrus hirsutus Z.), Nagy- 
Szalók mellett. (Mauksch.)

A tavaszi lednek (Orobus vernus Z.), gyakori a 
Gránócz-lucsivnai-hegyvonulaton és a Bélai-mészhavasokon.

2. A törpefenyüs táj.
Ha valahol, úgy a Magas-Tátrában alkalmazható 

teljes joggal a törpefenyüs táj elnevezése. Ezen alacsony 
fenyőnek oly szép és tömött gyűrűjét egyéb hegység

21
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aligha viseli, s itt annál inkább tűnik fel, mivel a kevésbé 
mélyen bevájt völgyek által megszakított hegy törzsön 
majdnem egyenletesen tovahúzódó vonalban elterül.

Sűrűn lép fel a törpe fényű (Pinus Mughus Scop), 
körülbelül 1450 egészen 1700 méternyi magasságban, jól
lehet már 1170 méternyi magasságban is feltalálható, és 
1920 méterre hág fel*). A törpe fényű valóban igazi kép
viselője a havasi növényzetnek. Oda lapítva, a földet 
keresve, alig 1-5 méternyi magasságra felemelkedő, de 
elég hosszúra elnyúló ágakat eresztve annál jobban tünteti 
szembe a havasi növényzetnek jellegét, a mennyiben más- 
kép egyes részeiben egészen erdeinknek egyik óriásához, 
az erdei fenyühöz, hasonlít. A havasi növények alacsony, 
nyomott s tömött volta, melyet .az ezen magasságban 
uralkodó éghajlati viszonyok okoznak, épen a törpe fényű
ben nyer különös jellegzetes kifejezést.

A fa- és cserjenemü növények közül a törpefenyüs 
tájban még a következők említendők:

A gyalogfenyű boróká-nak havasi válfafa (Juniperus 
communis L. var. nana Willd.), mindenütt a Tátra völgyei
ben 1580 méternyi magasságon is túl.

A dárdás fűz  (Salix hastata L.), a Bélai-mészhava- 
sokon a Lejtőkön (Leiten. Mészárszék=F1 eischbánke).(Wah- 
lenberg). A myrsineképü fűz (S. myrsinites L.), mészsziklák 
között a Drechslerháuschen nevű völgyben, a Homlokoson 
(Stirnberg) és a többi Bélai-mészhegyeken, 1600—2000 
méternyi magasságban. A reczés fűz  (S. reticulata L .) 
gyakori a Drechslerháuschen mészszikláin, a Vaskapunál 
és a többi Bélai-hegyeken. A csoi'ba fűz  (S. retusa L.), a 
Pelkai- és Tarpataki-völgy köves helyein s görgeteg 
között, 1600—2200 méternyi magasságban.

A kövi ribiszke (Ribes petraeum W u lff virágai bibor- 
veresek, a Felkai-völgyben, mindjárt nyilatánál a Kereszt
halmon felül elég gyakori.

Fünemü növények:
Az éjszaki vooodsia (Woodsia hyperboraea R. Br.), az 

ó-lesznai sziklafalon. (Hazslinszky).
A dárdaképű páprág (Aspidium Lonchitis Sw.), a 

Bélai-mészhavasokon; gyakori a Drechslerháuschen nevű 
völgyben.

A hegyi hóiyagharaszt (Cystopteris montana Link., 
valamint a sudetica válfaj is), a Bélai-mészhavasokon, a 
Vaskapunál. (Hazslinszky.)

*) Fuchs Frigyes: Die Centralkarpathen. Pest. 1863.
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A szelágo korpafü (Lycopodium Selago Ló), legelőkön 
és sziklákon a Felkai- és Tarpataki-völgyekben. A havasi 
lcorpafü (L. alpinum Ló), a Veres- és Kőpataki-tó mellett; 
a Lomniczi-csúcs alatt a Tarpataki-völgy felé. (Hazslinszky.)

A töviskés szelagócska (Selaginella spinulosa A. Braun.), 
kicsi sárgás növényke ; elég gyakori a Drechslerháuschen 
sziklafalai között.

A micheli komócsin (Phleum Michelii Allion), a 
Drechslerháuschen-ben, a Mészárszékeken. (Wahlenberg.J 
A havasi komócsin (Ph. alpinum Ló), mindenütt a Tátra 
gyepes helyein; gyakori a Tarpataki- és Felkai-völgyben, 
1300—1900 méterig.

A sziklai tippan (Agrostis rupestris AU.; A. alpina 
Waóhlbgó), az egész Tátra sziklás helyein. Gyakori a Felkai- 
völgyben, a Nagyszalóki-csúcson s a Tarpataki-völgyben, 
1500—2200 méterig.

A tarka zab (Avena versicolor Vili.), gyakori a Tar
pataki- és Felkai völgyben, 1500—2000 méterig. A sárga 
zab (A. flavescens Gaud. var. carpatica Hőst), a Felkai- 
völgyben a vízesés mellett; a Nagytarpataki-völgyben az 
alpestris válfaja a Bélai-mészhegyeken a törpefenyüs tájig. 
(Hazslinszky).

A tarka csenkesz (Festuca varia Haenke), a Tarpataki- 
völgyben a Nagy-vízesés mellett; a Drechslerháuschen
n. völgyben. A kárpáti csenkesz (T. carpatica Dietr.), a 
Drechslerháuschen nevű völgyben s a Mészárszékeken. (Hazs
linszky.)

A ngúlláb sás (Carex lagopina Wahlbg.), a Mészárszéke
ken (Hazslinszky), a Kistarpataki-völgyben (Fritze u. Ilse). 
A gyepi sás (C. caespitosa L.) a Zöld-tó mellett. (Wahlen- 
berg. Heuffel.*) A feketés sás (C. atrata Ló), az egész Tátrá
ban eléggé el van terjedve és pedig mind a conglomerata, 
mind a laxa válfaja. Gyakori a Tarpataki- és Felkai- 
völgyben, 1500—2100 méterig. A hajszál sás (C. capillaris 
Ló) a Drechslerháuschenben s a Durándi - hegyen; (Wah- 
lenberg); a Nesselblössén (Ilse). A kormos sás (C. fuliginosa 
Schk), a Zsdjar melletti Nagy-karámban (Velki Kosár) az 
erdő felső határán (Kalchbrenner), a Homlokoson (Hazs
linszky.) A mindígzöld sás (C. sempervirens Vilió) az egész 
Tátrában gyakori 1500—2000 méterig. A merő sás (C. 
firma Hőst.), a Nagy- és Kistarpataki völgyben, 1400— 
2000 méterig.

*) Heuffel J. M. D .: Fragmenta monographiae Caricum Hungá
riáé etc. edidit in Linueae Aug. Kanitz, 1863. külön lenyomat.

21*
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A hüvelyes gyapu (Eriophorum vaginatum Ló), pos- 
ványos tőzeges talajon; a Felkai-völgy Virágos-kertjében 
1773 méternyi magasságban. A sclieuchzer gyapu (E. 
Scbeuchzeri Hoppé), a Felkai-völgy Virágos-kertjében (Dr. 
Szontagh Miklós az Ö. B. Z. XIV. 282 1.).

A barna luzula (Luzula spadicea DCÓ), az egész Tátra 
sziklás, gyepes helyein; gyakori a Felkai- s Tarpataki- 
völgyben; a Nagyszalóki- és Gierlachfalvi-csúcson (Róth
M.), 1500—2300 méterig. A füzéres luzula (L. spicata DC.). 
a Homlokosan (Hazslinszky), a Kistarpataki - völgyben 
(Fritze et Ilse).

A czérnaszáiu szittyó (Juncus filiformis), tőzeges tala
jon a Zöld-tó mellett (Wahlenberg), gyakoribb vidékünkön 
kívül a Krivánon. A hármaságú szittyó (J. trifidus L ), szik
lás helyeken igen sűrű pázsítókat képez s az egész Tátrán 
honos. Xem ritka a Felkai- és Tarpataki-völgyben; a 
Király-orron (Róth M.), 1500—2200 méterig. A hárompoly- 
váju szittyó (J. triglumis Ló), a Mészárszékeken (Heuffel), a 
Lengyel-nyergen (Seid).

Az egyviratú lloydia (Lloydia serotina Salisbury.), 
kicsi növényke nagy fehér virággal, az egyes leplek három 
veres csíkkal ellátva. Az egész Tátra gyepes helyein; 
nem ritka a Felkai-völgyben, a Virágos-kert feletti gyepes 
lejtőkön.

A metélő hagyma (Allium Sckoenoprasum L. var. al- 
pinum) tőzeges talajon a Nagytarpataki-völgyben, 1900 
méternyi magasságban. Itt minden részében nagyobb s 
dúsabb, azonban a kertbe átültetve már a harmadik nyá
ron nem lehet többé a közönséges metélő hagymától 
megkülönböztetni.

A szárölel’ó nyakrovat (Streptopus amplexifolius DC.) 
a Nagytarpataki-völgyben (Hazslinszky), a Zöldtavi-völgy 
nyilatánál (Kalchbrenner), a Feketevíz-völgyében (Schwarz- 
wasser-Thal) Rokusz mellett (Engler), mindig csak egyenként.

A fehéres tarbibircs (Gymnadenia albida Rich), 
gyakori az egész Magas-Tátrán; többnyire e tájon fordul 
elő, azonban igen mélyre száll le és már a Lucsivnai-füraő 
parkjában is található.

A szívlevelű listera (Listera cordata R. Br.), a Kés
márki-kosár (juhászgunyhó) felett (Hazslinszky), a Fehér- 
víz-völgyében (Weisswasser-Thal) (Engler).

A fiadzó czikszár (Polygonum viviparum L ), fehér 
vagy vereses virágokkal, elszórtan mindenütt a Tátrában. 
Gyakori a Felkai- és Tarpataki-vö'gyekben.
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A hegyi útilapu (Plantago montana Lám.), a Nyergen
(Kopa-hágó). (Uchtritz).

A havasi gerebcsin (Aster alpinus A.) nagy tekinté
lyes virágfej ecsekkel, a sugár világos - azurviola, a bog 
sárga. Gyakori a Drechslerháuschen mészszikláin, a Hom
lokoson és a Lejtőkön.

A attikai küll'órojt (Erigeron atticum Vilii), a Drechs
lerháuschen nevű völgyben, közvetlen a mészsziklák alatt. 
A havasi küll'órojt (E. alpinum Z.), gyakori a Homlokoson, 
a Lejtőkön és a Bolond-Gerőn (Thörichter Gern). Az 
egyviratú küll'órojt (E. uniflorum Z.), úgy látszik, hogy ez 
mi nálunk a grániton előforduló E. alpinum egyik alakja, 
azonban első pillanatra felismerhető és jól megkülönböz
hető. A Kistarpataki-völgyben nem ritka.

A havasi aranyvirág (Chrysanthemum alpinum Z.), az 
egész Tátrán, 1500—2400 méterig.

A füzéres űröm (Artemisia spicata Wulf.), elszórtan 
mindenütt a Bélai-havasok mészszikláin, 1550—1900 
méterig.

A galléros gyopár (Gnaphalium Leontopodium Z.), a 
Bélai-mészhavasokon; a Drechslerháuschen-ben, jelenleg 
már csak megmászhatatlan sziklarepedésekben. A norvégiai 
gyopár (G. norvegicum Z.), nem épen gyakori a Tarpataki- 
és Felkai-völgyben. A henyélő gyopár (G. supinum Z.) 
nehány centiméter magas növényke, az egész Tátra pázsit
jain s köves helyein. A Felkai- és Tarpataki-völgyekben, 
1500—2000 méterig. A kárpáti gyopár (G. carpaticum 
Wahlbg.), mind grániton, mind mészkövön. A Felkai-völgy 
sziklafalain, a Virágos-kerttől baloldalt s a Lejtőkön. A 
Tátrafüredtől a Nagytarpataki-völgybe vezető út mellett, 
a Tarajka közelében. (Bonnier Gaston.*)

A clusius zergegyök (Aronicum Clusii Koch), az egész 
Tátra gyepes helyein, sziklákon és görgeteg között, 1500 
métertől felfelé a legmagasabb csúcsokig

A kotschy csükülló (Gentaurea Kotschyana Koch.), 
a Drechslerháuschen mészszikláin.

A pongyola pitypang (Taraxacum officinale Wigg. var. 
alpinum), a Felkai- s Tarpataki-völgyben.

A gyapjas holgyomál (Hieracium villosum Jacq.) a 
Bélai-mészhavasokon, a Vaskapu, Drechslerháuschen, Hom- 
lokos s a Lejtőktől a Bolond-Gerőig. A havasi holgyomál 
H. alpinum Z.), a törpefenyüs tájban mindenütt, réteken, 
(egelőkön s köves helyeken; már a Tarpatak vízeséseinél.

') Szóbeli közlései szerint.
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Az alacsony hölgyömül (H. humile Jacq), a Drechslerháus- 
chen nevű völgyben. (Hazslinszky.) A csakkörképű liolgyo- 
mál (H. prenanthoides Vili.), a Drechslerháuschen mész- 
sziklafalai alatt, nem épen ritka.

A havasi csengetyűke (Campanula alpina Jacq.), nagy, 
kék, áthajtó virágokkal, néha igen dúsvirágú példányok
ban; gyakori az egész Tátrán, 1500—2400 méterig.

Az évelő svertia (Swertia perennis L.) szürkés-viola- 
színű, sötétebben pettyegetett virágokkal, valamennyi völgy 
nedves, vizes helyein, mind grániton, mind mészkő vön, 
1600—1800 méterig.

A pettyegetett tárnics (Gentiana punctata L.), tekin
télyes virág, halvány-sárga, biborszinűen pontozott virá
gokkal, gyepes bokros helyeken s a törpefenyű között 
mindenütt, de igen elszórtan. A gyökérszedők nagyon 
keresik s e miatt folyton gyérül; 1300—2000 méterig. 
A szártalan tárnics (Gr. aeaulis Z.), mi nálunk csak mész
kövén a Bélai-havasokon. Gyakori a Drechslerháuschen 
nevű völgyben. Kicsivirág, igen nagy, sőtét-azurkék pár
tával. A havasi tárnics (G. nivalis L.), hasonlókép igen 
szép kék, de kicsi virággal, a Drechslerháuschen nevű 
völgyben s a vele szomszédos mészhegyeken.

A havasi szeplén (Cerinthe alpina Kit.), sziklafalak 
alatt a Drechslerháuschen nevű völgyben, ritka.

Az erdei miszót (Myosotis silvatica Hoffm. var. alpina.), 
nagy, szép azúrkék virágokkal; igen gyakori a törpefenyíís 
tájban, sőt még azontúl is, az egész Tátrán.

A levéltelen szigorait (Veronica aphylla L.), a Drechs
lerháuschen nedves forrásos helyein. A havasi szigorait 
(V. alpina L.), gyepes helyeken s sziklák alatt, a Tarpa
taki- és Felkai-völgyben, igen elszórtan. A kovi szigoréit 
Scop), a Drechslerháuschen sziklás helyein.

A havasi hartsia (Bartsia alpina L.), sötétszinű virá
gokkal, az egész Tátra nedves helyein, 1500—1900 
méterig.

A tarka kajmocsor (Pedicularis versicolor Wahlhg.), 
világos-sárga, a felső ajak alatt biborszinűen pettyegetett 
virággal; az egész Tátra sziklás, nedves helyein, mind 
grániton mind mészkő vön, 1580—2200 méterig. Hacquet 
kajmacsor (P. Hacquetii Gráf.), tekintélyes virág, kénsárga 
virágokkal; tőzeges talajon a Tarpatak partjain, 1350— 
1700 méterig. A gyűrűs kajmacsor (V. verticillata L.), 
bíborszínű virágokkal, közönséges az egész vidék gyepes 
helyein s legelőin, 1300—2000 méterig.
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A havasi lapor (Rhinanthus alpinus Baumgart.), a 
Felkai-völgyben a Gránát-fal alatt s a Zöld- és Veres-tó 
közötti lejtőn. (Róth M.)

A havasi hizóka (Pinguicula alpina Z.), különösen a 
mészhegyek vizes s nedves helyein; gyakori a Drechsler- 
háuschenben, de grániton is a Nagytarpataki-völgyben.

A borzas müköcs (Androsace villosa Wáhlbgi), a Bélai- 
mészhavasokon, gyakori a Drechslerháuschen nevű völgy
ben ős a Lejtőkön, 2016 méterig. A tompalevelű miiköc- 
(A. obtusifolia Allion.), a gránithegyek sziklás, gyepes 
helyein mindenütt, de igen elszórtan. A Felkai- s minds 
kőt Tarpataki-völgyben, 1450—2000 méterig.

Az apró kankalin (Primula minima Z.), igen rövid, 
legfeljebb 2\5 centiméter magas szárral, de ép oly széles 
világos-biborveres pártaszéllel; gyakori a Felkai- és Tar
pataki-völgyben s a Gerlachfalvi-csúcs alatt (Róth M.), 
olvadó havon virágzik, másodszor augusztus és szeptember 
havában.

A szirontákképű szingallér (Bupleurum ranunculoides 
Z.), a Drechslerháuschen mészszikláin.

A havasi medvegyök (Meum Mutellina Gártn.), gyepes 
helyeken s legelőkön mindenütt, úgy grániton, mind mész- 
kövön, 1550—2300 méterig.

A levéltelen gaya (Gaya simplex Gaud.), a Homío- 
koson és Lejtőkön. (Hazslinszky.)

A Fischer dérderezle (Conioselinum Fischeri Wimm & 
Gr ab.), a Drechslerháuschen nevű völgyben és sziklák 
között gyepes völgyzugokban.

Az orvosi archangyélika (Archangelica officinalis Hffm.) 
bokros, köves helyeken, a Gerlachfalvi-csúcs völgyzugai
ban a Felkai-völgy felé és a Tarpataki-völgyben.

A keskenylevelű tápsir (Heracleum angustifolium Jacq.), 
a Felkai-völgyben és a Nagyszalóki-csúcson a Három-tó 
mellett.

Az archangyélika lázerfil (Laserpitium Archangelica 
Wulf.), a Kőpataki-tó völgyében (Steinbachsee-Thal). (Hazs- 
linszky.)-

Az illatos myrrhafü (Myrrhis odorata Scop.), a Drechs
lerháuschen nevű völgyben. (Hazslinszky.)

A szagostövű rózsika (Rhodiola rosea Z.), nedves helye
ken, elég gyakori; a Felkai- és Nagytarpataki-völgyben, 
1400—1700 méterig.

A gyászoló szaka (Sedum atratum Z.), a Bolond-Gerőn. 
A mászó szaka (S. repens Schleich.), a Felkai-völgyben az
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Örökös-esö (Ewiger Regen) mellett s a Nagytarpataki- 
völgyben 1600—2000 méterig.

A hegyi fulfil (Sempervivum montanum Z.), rózsa
piros virágokkal ; leggyakoribb a törpefenyűs táj száraz, 
sziklás helyein, de leszáll az erdős tájba is.

A hölgyomállevelil kotor (Saxifraga hieracifolia W. &
K.), a Bolond-Gerő éjszaki oldalán; a Nagytarpaki-völgy
ben; a Felkai-völgy Virágos-kertjében, 1780—2000 méterig. 
A kékel'ó kotor (S. caesia Z.), gyakori a Drechslerháuschen 
mészszikláin és a Vaskapu mellett. Az őszi kotor (S. aizoi- 
des Z.), a Drechslerháuschen nedves helyein. A mohképü 
kotor (S. muscoides Wulf.), gyakori a Felkai-, a Nagy- és 
Kistarpataki-völgyben; felszáll a legmagasabb csúcsokra 
is. A tartós kotor (S. perdurans Kit.), a Mészárszékeken 
és a Bolond-Gerőn. A müköcs kotor (S. androsacea Z.), a 
a Felkai- és Tarpataki-völgyek nedves helyein és olvadó 
hó mellett. A felegyenesedő kotor (S. adscendens Z.), nem 
igen közönséges a Bélai-mészhegyeken, a Lejtőkön és a 
Baba-hegyen Lucsivna mellett (Kalchbrenner.) A kárpáti 
kőtör (S. carpatica JRchb.), nem igen ritka a Felkai- s 
Tarpataki-völgy árnyékos nedves helyein s sziklák alatt. 
A Gerlachfalvi-csúcson is (Róth M.j, 1580—2400 méterig.

A havasi kökörcsin (Anemone alpina Z.), nagy 
fehér, kívülről kissé kékesen hamvazott virágokkal, igen 
gyakori az egész Tátrán. Magassága szerint május— 
július havában virágzik, ősszel többnyire másodszorra. 
1200—2200 méterig. A nárczis kökörcsin (A. narcissiflora
K.), a fehér virágok a szár végén egy többvirágú (3—6) 
ernyőt képeznek. Gyakori a Felkai-völgy Virágos-kertjében, 
de a többi völgyben is, úgy grániton, mind mészkövön, 
1500—2200 méterig.

A bérezi szironták (Ranunculus alpestris Z.), a Bélai- 
mészhegyeken ; a Lejtökön és a Bolond-Gerőn. A gyilkos 
szironták (R. Thora Z. var. carpaticus Grieseb.), nem igen 
ritka a Homlokoson, Mészárszékeken, Bolon-Gerőn és a 
Durándi-hegyen. (Durlsberg.J

A magas sarkvirág (Delphinium elatum Z.), viola
azúrkék virágokkal, mind mészkövön, mind grániton; a 
Drechslerháuschen-ben, a Felkai-völgy Virágos-kertjében és 
a Gerlachfalvi-csúcs katlanjának meredélyein.

A katinka sisakvirág (Aconitum Napellus Z.), nedves 
helyeken s törpefenyűk között, az egész Tátrán honos, 
2000 méteren felül is.

A havasi ikrapik (Arabis alpina Z.) az egész Tátra 
patakjai mentén, úgy grániton mind mészkövön, 1300—
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1800 méterig. A pillás ikrapik (A. ciliata R. Br.), a 
Drechslerháuschen nevű völgyben. A rukerczlevelü ikrapik 
(A. bellidifolia Jacq.), a Drechslerháuschen nedves helyein. 
Az elhanyagolt ikrapik (A. neglecta Schultes), világos 
rózsaszinü virágokkal, a havasi patakok kavicsa között, a 
Felkai-völgy nedves, sziklás helyein és a Nagy- és Kis- 
tarpataki-völgyben, 1600—2200 méterig.

A Cheiranthus helveticus Wahlbg. Ascherson szerint 
az Erysimum strictum FI. d. Wett. egyik hosszbeczü vál
faja ; Uchtritz szerint nem különbözik a Cheiranthus alpinus 
Wahlbgi-töl. Ezen növény minden esetre még pontosabban 
megvizsgálandó. A levelek nem csak három, hanem négy- 
és öt-osztatú szőrökkel vannak behintve, mely körülmény 
tekintetbe veendő, a mennyiben az Erysimum-faj meg
határozásánál a szőrösödésre súlyt fektetünk. Elég gyakori 
mészsziklák alatt a Drechslerháuschen nevű völgyben.

Az éklevelíi szikladísz (Petrocallis pyrenaica R. Br.), 
a Homlokosou és a Drechslerháuschenben (Hazslinszky).

A kövér daravirág (Draba aizoides L.), a Bélai-mész- 
hegyeken a Vaskaputól a Bolond-Gerőig. Á molyhos dara
virág (D. tomeutosa Wahlbg.), a Homlokoson és a Hátsó- 
Mészárszéken (Waklenberg), a Drechslerháuschen-ben 
(Üchtritz.)

A havasi kernera (Kernera saxatilis Rchb.), a Drechs
lerháuschen nevű völgyben.

Az orvosi kanálfü (Cochlearia officinalis L.), a Felkai- 
völgy Virágoskert-jében és a Nagytarpataki-völgyben 1780 
méternyi magasságban.

A havasi hutchinsia (Hutchinsia alpina R. Br.), a 
Homlokoson, a Lejtőkön és a Bolond-Gerőn.

A sziklai tetemtoldó (Helianthenum oelandicum Whlbg.), 
gyakori a Durándi-hegyen, de a Bélai-mészhegyeken is.

A szagyan csibehúr (Spergula saginoides L.), a Nagy
vízesés mellett a Tarpataki-völgyben (Hazslinszky), s a 
Lejtőkön (Wahlenberg.)

A pillás homokhúr (Arenaria ciliata L.), közönséges a 
Bélai-mészhavasokon.

A madárhúr csillaghúr (Stellaria cerastoides L.), a 
Zöld-tó partjain.

A havasi madárhúr (Cerastium alpinum L. var. lana 
tűm.), a Bolond-Gerőn; a Gerlachfalvi-, Nagyszalóki- és 
Fehértavi-csúcson (Róth M.). A széleslevelii madárhúr (C. 
latifolium L.), a Felkai- és Kistarpataki-völgyben.

A terjedő derczefü (Gypsophila repens L.), gyakori
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a Drechslerháuschen mészszikláin, a Kistarpataki-völgyben
(Pantocsek.*)

A baglyos szegfű (Dianthus superbus L. var. D. 
Wimmeri. Wich.), a Veres-agyag (Rother Lehm) mellett.

A négyfogu sziléne (Silene quadrifida Lé), a Drechs- 
lerháuschen forrásos helyein s a Felkai-völgyben az Örökös- 
eső közelében. A szdratian sziléne (S- acaulis Lé), néha 
egész szikladarabokat gyepszerűen föd be, virágai világos- 
biborszínüek; az egész Tátrán 1500 métertől a legmaga
sabb csúcsokig.

A fekete mámorka (Empetrum nigrum Lé), az egész 
Tátra sziklás helyein, már a Tarpataki-völgyben, sziklákon 
az út mellett a Nagy-vízesés felé.

Az évelő len (Linum perenne Lé), gyakori a Drechs
lerháuschen nevű völgyben.

A lúdhúrlevelü csővirics (Epilobium alsinaefolium 
Vili.), és a havasi csővirics (E. alpinum L,.), mindkettő 
a Felkai- és a Tarpataki-völgyek nedves sziklás helyein.

A tavaszi jpimjpó (Potentilla verna Z. var. alpina =  
P. salisburgensis Hankeé), a Felkai-völgyben a tó mellett.

A hegyi cziklász (Geum montanum Lé), tekintélyes 
sárga pártával; igen közönséges s legelterjedtebb a törpe- 
fenyíís tájban, de az erdős tájban és a legmagasabb csú
csokon is.

A nyolczszirmú magcsákó (Dryas octopetala Lé) szép 
fehér virággal; a Bélai-mészhavasokon a Vaskapu mellett 
és a Drechslerháuschen nevű völgyben, de Lucsivna 
mellett a Baba-hegy mészszikláin is nő.

A barna lóhere (Trifolium badium Schrebé), a virág
fejecskék kivirágzásnál aranysárgák, de csakhamar gesz
tenyebarnára változnak, elég nagyok; a Drechslerháuschen 
nedves helyein.

A havasi kőlencse (Phaca alpina Lé), az Elölső-Mé- 
szárszéken és a Veres-tó mellett sziklafalakon (Hazslinszky). 
A zordon kőlencse (Ph. frigida Lé), a Drechslerháuschen 
mészszikláin.

A hegyi csajkár (Oxytropis montana DC. —  Ox. car- 
patica Uchtritz), és a Haller csajkár (Ox. Halleri Bunge), 
szintén a Drechslerháuschen mészszikláin. A mezei csajkár 
(Ox. campestris DC.), a Bolond-Gerőn.

A déli bóka (Astragallus australis Lamé), a virágok 
itt sárgás-fehérek, fekete-violaszínű csajkával, és a havasi

*) Dr. Aug. Neilreich: „Ungarn’s und Slavon. Gefásspflanzen“ 
szerint.
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bóka (A. alpinus L.), virágai ibolyaszínűek, sötétebb csí
kokkal ; mindkettő a Drechslerháuschenben. A lednek bóka 
(A. oroboides Horn.) a Hátsó-Mészárszéken (Wahlenberg.)

A függős baltaczim (Hedysarum obscurum L.) nagy 
biborszínű virágokkal, a fentebb elősorolt pillangós-félék 
közűi a leggyakoribb. A Drechslerháuschentől a Bolond- 
Gerőig, de a Felkai-völgyben is a Gránát-fal alatt.

3. A havasi táj.
Ott, hol végtére a törpe fényű sem találja meg többé 

a tenyésztésre szükséges feltételeket, hol minden cserjenem ü 
vegetatio majdnem végképen eltűnik, vagy csupán a kő
zethez szorosan odakapaszkodó havasi fűzekben tengődik, 
kezdődik a havasi táj. Itt többnyire már a kopár szikla 
és a kőzetről folyton lemorzsolódó roppant mennyiségű 
görgeteg és törmelék az uralkodó. Sziklahasadékokban és 
egyéb jobban védett helyeken egyenként és árván zöldül
nek a növények és sietnek legjobban felhasználni azon 
fölötte rövid időt, mely tenyészeti pályafutásuk bevégzé
sére van szánva.

^A különbség a törpefenyűs és havasi táj viránya 
között igen csekély. Az itten felsorolandó növények közül 
a legtöbb sokkal mélyebbre fekvő termő lielylyel is bír, 
és épen azok, melyek a legfelső emelkedéseken nőnek, 
mélyen alant a törpefenyűs tájon is előfordulnak. Más
részt igen sok fentnevezett növény ezen tájba is tartozik, 
különösen jellegzetesek azonban a következők:

A kétsoros sesleria (Sesleria disticha Pers.) és a gindár 
perje (Poa laxa Hanke), itt a legelterjedtebb füvek és 
mindenütt találhatók.

A havasi kosbor (Chamorchis alpina Picii.), a Bolond- 
Gerö csúcsán, a Dreclislerháuschen nevű völgyben (Ilse) 
és a Homlokoson. (Engler.)

A fiinemü fűz  (Salix herbacea L .), a fíízek legkiseb- 
bike, néha csak kétlevelű; elég gyakori a Felkai-völgyben 
a Virágos-kert felett a Hosszú-tó felé.

A kétnyelecsű savaska (Oxyria digyna Campdera — 
Rheum digynum Whlbg.), görgeteg között és sziklákon a 
Lengyel-nyereg alatt.

Az abrutlevelü üszögér fSenecio abrotanifolius L., S. 
carpaticus Herb.), a Lengyel-nyergen, a Bolond-Gerő 
éjszaki oldalán és a Király-orron (Róth M). A havasi 
üszögér (S. incanus L.), görgeteg között a Kistarpataki- 
völgyben az Ot-tó mellett és a Hosszú-tó felett; a Ger^
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lachfalvi-csúcson (Róth M.) A kopasz válfaj a S. carnio- 
licus Willd.

A havasi saussurea (Saussurea alpina DC.), a Ger- 
lachfalvi-csúcs sziklazugaiban a Virágos-kerttől balra; a 
széleslevelű válfaj macrophylla, a Homlokoson (Hazslinszky.) 
A törpe saussurea (S. pygmaea Spreng.), a Bolond-Gerőn, 
a Szekrényes (Kastenberg) déli és a Lomniczi-csúcs dél
nyugati oldalán; a Fehértavi-csúcson (Róth M.)

A pitypang oroszlánfog (Leontodon Taraxaci 1 oisel), 
a Virágos-kert felett a Felkai-völgyben; a Zöld-tó mellett 
és a Lejtőkön. (Wahlenberg.)

Az ikrás liolgyomál (Hieracium glanduliferum Hoppé), 
a Lomniczi-csúcson és a Lejtőkön (Hazslinszky) ; a Fehér-tó 
mellett (Hausknecht.)

A k&oésvirágú raponcz (Phyteuma pauciflorum L.) a 
Lomniczi-csúcs alatt (Kitaibel) ?

A jeges tárnics (Gentiana glaciális Vili), a Bolond- 
Gerőn és Lejtőkön. A hideg tárnics (Cs. frigida Haenke), 
alig négy centiméternyi hosszú, a havasi virány példány
képe gyanánt tekintendő, de mindamellett a törpe fényű 
közt is előfordúl p. o. a Tüzelő-kő (Feuerstein) mellett a 
Nagytarpataki-völgyben, körűlbelől 1600 mtrnyi magas
ságban; azután a Hosszú-tó mellett és a Lengyel-nyergen; 
a Lomniczi-csúcson (Wahlenberg); mindjárt a Nagysza- 
lóki- és Gerlachfalvi-csúcs alatt. (Róth M.). Virágai 
hal vány sárgák, kékes-zöld csíkokkal.

A csuklyás kotor (Saxifraga retusa Gouan), kis, bibor- 
színű virágokkal a földhöz szorosan szorított rövid száron, 
sziklákon a Gerlachfalvi-csúcs éjszakkeleti oldalán, a 
Felkai-völgyben, a Lengyel-nyergen. (Hazslinszky.) Az 
ellenes levelii kotor (S. oppositifolia L.), kúszó szárral s 
nagy, violaveres virágokkal; megmászhatatlan sziklákon a 
Gerlachfalvi-csúcson és a Kagytarpataki-völgyben; a 
Hinczó-tó felett is a Menguszfalvi-völgyben (utóbbi lelő
hely vidékünkön kívül) és Wahlenberg szerint a Hátsó- 
Lejtőkön és a Bolond-Gerőn. Tehát úgy grániton, mind 
mészkövön. A mohforma kotor (S. bryoides L.), virágai 
aránylag nagyok, sárgások, sötétebb pontokkal; sziklákon 
jobbról-balra a Virágos-kerttől, a Tarpataki-völgyben, a 
Zöld-tó felett; a Lomniczi- és Gerlachfalvi-csúcson (Wah
lenberg, Róth M.)

A rutalevelü szironták (Ranunculus rutaéfolius L.), a 
virágok fehérek, a sziromnyak sötétsárga; olvadó hó 
mellett a Hosszú-tó mellett a Felkai-völgyben; a Fehér-tó
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mellett (Wahlenberg). — A jeges szironták (R. glaciális Z.), 
virágai fehérek, rózsaszínű lehellettel, a kelyhek érdes- 
szőrüek; hasonlóképen olvadó hó mellett sziklahasadé
kokban a Lengyel-nyereg alatt, a Kalánfüves-tó (Löffel- 
kraut-See) felett a Nagytarpataki-völgyben ; a Gerlachfalvi- 
csúcson (Róth M.) A törpe szironták (R. pygmaeus Wahlbg.), 
igen kicsi, 2—3 centiméternyi hosszú növény ke, piczi 
sárgás virággal, hasonló a Ranunculus sceleratus törpe 
példányaihoz; a Kistarpataki-völgyben a Közép-orom alatt 
(Mittelgrat-Thurm. Fritze u. Hausknecht); mindjárt a 
Lorenz-horhos alatt, átjáró a felső Wahlenberg-tótól 
(Negyedik Furkotai-tó) a Szolyszkóu át a Mlinicza-völgybe, 
az utóbbi völgy felé néző lejtőn (Róth M.). Ezen második 
lelőhely már vidékünkön kivül esik.

A havasi mák (Papaver alpinum Z.) fehér virággal; 
görgeteg között a Szekrényes éjszakkeleti oldalán; a 
Felkai-tó mellett. (Róth M.)

A szakaképü Cherleria (Cherleria sedoides Z.), apró 
növényke, fehéres, többnyire hiányzó pártalevelekkel; a 
Lengyel-nyergen és hozzája hasonló helyeken nem ritka.

A jég szegfű (Dianthus glaciális Haenke), nagy bibor- 
veres vagy rózsaszínű virágokkal ; kavicsos, sziklás 
helyeken a Virágos-kert felett a FeJkai-, Nagy- és Kis
tarpataki-völgyben, de mélyen alant is a Tarpatak partjain 
a gránit bányák alatt a Nagytarpataki-völgyben; a Zöld-tó 
mellett. (Róth M.)

A terjedő cziklász (Geum reptans Z.), olvadó hó 
mellett sziklákon és törmeléken a Hosszú-tó felett a 
Felkai- és a Nagytarpataki-völgyben ; egészben véve ritka, 
helyenként gyakori.

Befejezésül szabad legyen: az Ecole normale supé- 
rieure tanárának, Dr. B o n n i é i - Gaston úrnak Párisban; 
a magyar tudományos akadémia r. tagjának és az eperjesi 
ág. hitv. collegium tanárának, H a z s l i n s z k y  Frigyes 
úrnak; a magyar tudományos akadémia rend. tagjának, 
K a 1 c h b r e n n e r  Károly esperes és lelkész úrnak Szepes- 
Olasziban; az iglói ág. h. gymnásium tanárának és ezen 
Évkönyv szerkesztőbizottság elnökének, R ó t h  Márton 
úrnak, valamint Uj-Tátrafüred tulajdonosának Dr. Szon- 
t a g h  Miklós úrnak, kik dolgozatomat részint egyes 
növények új lelőhelyeinek megnevezése által, részint más 
módon lényegesen elősegítették, legbensőbb köszönetemet 
kifejezni.
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Sajtóhiba-igazítás.
r

Ezen Évkönyv első czikkében, — VI. évfolyam. 
1879. 249. lap. — a (Phalaris arudinacea L.) utáni 
hely : „m e ly  e g y é b k é n t  H á g  y-S z a l ó k n á l  n e d 
ve s  r é t e k e n  is nőa törülendő és két sorral mélyebbre 
a (Phragmites communis Trin.) után helyezendő.

A 264. lap — 13 és 14 sorába „méc s f a r k k  óró 
(Verbascum Lychnitis L.)u helyett: „ f e k e t e  f a r k k ó r ó  
(Verbascum nigrum A.)“ teendő.



VIII.

Kleine Eeiträge zur Kenntniss der subalpinen 
und alpinen Flora der Zipser Tátra.*)

Von Aurel W. Scherfel. — Felka 

I I .

Wie ich in der Einleitung zu meinem ersten Artikel 
in diesem Jabrbuche erwähnte, habe ich es zu meiner 
Aufgabe gemacht „eugbegrenzte subkarpathische Gebiete 
sowohl, als auch solche der Hohen Tátra in floristischer 
Beziehung zu schildern “. Die nachfolgende Pflanzen
zusammenstellung ist nun einerseits der Wald-, Krummholz- 
und Hochalpen-Region der Tátra von der Gerlsdorfer 
Spitze bis einschliesslich der Béler Kalkalpen, andererseits 
aber der von Gánócz an in westlicher Richtung hinter 
Teplitz bis über Lucsivna an die Zipser Grenze sich hin
ziehenden Bergkette, mit Berücksichtigung des kurzen 
Höhenzuges des „Kienberges“ nördlich von Lucsivna 
gewidmet. Auch diese letztere Partie der Gánócz-Teplicz- 
Lucsivnaer Berge gehören der Waldregion an, jedoch 
sind auch die vom rechten Ufer der Popper bis zu diesen 
Bergen sich hinziehendeu Flächen bestehend aus Wiesen, 
Ackerland und wenigen kahlen Hügeln berücksichtigt 
worden, sowie auch noch manche Pflanze der Hochebene 
hier nachträglich aufgeführt erscheint.

Der Höhenlage nach erhebt sich unser Gebiet in 
der Gerlsdorfer Spitze bis zu 2662 Meter Seehöhe, reicht 
also tief in die Region der Hochalpen, ja bis hoch über 
die „theoretische ewige Schneegrenze“ hinaus**).

In geologischer Beziehung ist es ziemlich mannig
faltig. Von der Gerlsdorfer Spitze bis über das Weiss- 
wasser-Thal hinaus besteht die Unterlage durchaus aus

*) Siehe: Jahrbuch. YI. 1879. p. 265.
**) Matyasovszky: Geologische Skizze der Hohen Tátra. Dieses 

Jahrbuch. YI. Jahrgang, 1879.
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Granit, der nur hie und da durch wenig mächtigs Lager 
von mitunter Granaten führendem Gneiss und Glimmer
schiefer unterbrochen ist.

Östlich vom Stösschen, dessen Gipfel noch Granit 
ist, lagern sich demselben Rother Sandstein, Kössener 
Sandstein, Kössener Schichten, Quarzite, Aptychenkalk, 
Oberer Triaskalk, Dolomite und bunter Keupermergel an.

In der Thalsohle bei Gánócz begegnen wir einem 
Lager von Kalktuff (Sauerwasserkalk), welches sich west
lich bis Teplitz erstreckt, östlich aber wahrscheinlich mit 
dem dort mächtiger entwickelten Kalktufflagern der süd
lichen Zips (Baldócz, Őivabrada) in Verbindung steht. 
Der südlich von Gánócz gelegene Höhenzug besteht 
grösstentheils aus Melaphyr, welcher namentlich am 
Popráder „Schlösschen“ schön entwickelt ist. Weiter 
westlich treten Rother Sandstein, Triaskalke, Dolomite 
Sulover Konglomerat und bei Lucsivna auch Muschel
kalk auf.

Torflager und ausgedehnte Sümpfe finden sich an 
der Hohen Tátra in der Waldregion vom Felkwasser an 
bis hinter Rokusz (Rox), ebenso in dem andern Gebiet 
zwischen Gánócz und Teplitz, sowie bei Lucsivna.

Bewässert wird das Gebiet der Hohen Tátra, nament
lich der Hauptstock (Granit) sehr reichlich. Grössere 
Bäche sind: das Felkwasser, der Rothbach, der Kohlbach, 
der Steinbach, das Weisswasser, das Schwarzwasser und 
das Hegwasser, die beiden letzteren schon in den Kalk
alpen. Im anderen Gebiete haben wir den nicht viel über 
zwei Kilometer laufenden, aber sehr reichlich fliessenden 
Teplitzer Bach und das Lucsivner Wasser, sowie auch 
die das Gebiet mit ihrem rechten Ufer berührende Popper 
zu verzeichnen.

I. Die Waldregion.
Der eigentliche Wald beginnt in unserem Gebiete 

an den Abhängen der Tátra in einer Höhe von 720—790 
Metern und fällt nur in einigen wenigen vorgestreckten 
Vorhölzern z. B. dem Kesmarker Langenwald tiefer herab. 
In geschlossenem Bestände steigt er bis zu einer Seehöhe 
von 1400 Meter.

Der vorherrschende Baum auf Granit ist jetzt noch 
immer die Roth-Tanne, Fichte (Abies excelsa DC.~), wobei 
jedoch zu bemerken ist, dass in Holzschlägen in einer 
Höhe von über 1000 Metern, wo die Besamung der Natur
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überlassen wird, sich jetzt gewöhnlich der Lärchenbaum 
(Abies Larix Lam.) ansiedelt. Die Weiss-Tanne (Abies alba 
Mül.), soll früher dort, wo sich jetzt nahezu nur Roth- 
Tannen erheben, ganze, grosse geschlossene Bestände 
gebildet haben z. B im Gross-Schlagendorfer Walde;*) 
jetzt ist sie hier seltener, entweder zerstreut, oder nur 
kleine Gehölze bildend. Häufiger und vorherrschend tritt 
sie in den Beier Kalkgebirgen auf. Die Gemeine Föhre, 
Kiefer (Pinus silvestris L), nimmt hier an der Waldbil
dung nur in untergeordneter Weise Theil, obwohl sie sich 
überall findet und in Kulturen auch in geschlossenen 
Beständen auftritt.

Die Zirbelkiefer oder Arve (Pinus Cembra L.), aus
gezeichnet durch die langen, zusammenstehenden Blätter, 
kam ehemals auch häufiger als jetzt vor. Ansehnliche 
Ueberreste finden sich in der Grossen Kohlbach, wo man 
,sie zuerst auf dem Abstieg vom Kämmchen zum Grossen 
Wasserfall erblickt, und hoch oben an schroffen unzu
gänglichen Abhängen der Schlagendorfer Spitze noch in 
einer Seehöhe von 1600 Meter in zahlreichen Exemplaren 
wahrnimmt. Sie wächst auch in der Kleinen Kohlbach. 
Kultivirt trifft man sie in Schmecks in schönen, noch 
jungen Bäumen.

Der Gemeine Wachholder (Juniperus communis), ist 
hier natürlich auch überall zu Hause.

Vereinzelt und nur eingesprengt, seltener zu kleinen 
Gehölzen vereinigt wie z. B. im Kesmarker Langenwald, 
in der Neu-Walddorfer Rothbach oder im Lucsivner 
Birkenwäldchen begegnen wir der Weissen Birke (Betula 
alba L), auf Torfmooren oder in moorigen Wäldern z. B. 
am Stösschen ihre Abart (var. obovata, Betula pubescens 
Ehr.) mit eiförmigen, an der Basis abgerundeten Blättern. 
Sie steigt bis zu einer Seehöhe von 1570 Meter.

Die Gemeine oder Roth-Buche (Fagus silvatica L), ist an 
der Südseite der Tátra nur auf Kalk in den Béler Gebir
gen in einzelnen verkrüppelten Exemplaren, wie auch 
anderseits auf den Teplitzer Kalkbergen zu finden. Auf 
der Kordseite gegen 2dáar und Javorina bildet sie schon 
ganze Bestände.

Von bäum- oder strauchartigen Weiden sind noch 
verbreitet: auf sumpfigem Boden die fünfmännige Weide 
(Salix pentandra L.), in der Nähe von Neu-Schmecks 
und des Bades Lucsivna; die Ufer-W. (S. riparia Willd.)

*) Nach mündlichen Mittheilungen des Herrn Eduard Blásy.
22
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mit rückwärts graufilzigen, am Rande umgerollten lineal- 
lanzettlichen Blättern; an den Ufern der Popper in der 
Nähe des Kienberges; die Sahl-W. (S. Capraea L.) und 
die Schlesische W. (S. silesiaca Willd.), die nahezu, bis zu 
einer Höhe von 1500 Meter steigen, überall; die Geöhrlte 
Weide (S. aurita L.), an quelligen Stellen; die Schwärzliche 
W. (S. nigricans Sm.) auf moorigen Stellen in der Kohl
bach, bei Schmecks u. Neu-Schmecks; die Heidelb eerblätt- 
rige Weide (S. myrtilloides L.), auf Sümpfen hinter Rox 
(Wahlenberg*), seither jedoch nicht mehr gefunden.

Die Schwarze Heckenkirsche (Lonicera nigra L.), in 
allen Thälern der Hohen Tátra bis unter das Krummholz 
(1000—1600 Meter.)

Berg-Ahorn (Acer Pseudoplatanus L.), nicht selten in 
der Grossen Kohlbach.

Gemeine Eheresche, Vogelbeere (Sorbus aucuparia L.), 
häufig in der Grossen Kohlbach von 1000—1500 Meter 
aufsteigend und in dieser Höhe erst anfangs Juli blühend.

Die Wälder des Gánócz-Lucsivner Bergzuges, die 
schon bei einer Seehöhe von etwa 730 Meter beginnen, 
zeigen dieselben Holzarten; jedoch waltet hier die Tanne 
vor. (Der jetzt an der Südseite fast gänzlich kahle Kien
berg war früher auf dieser Seite vorzüglich durch Kiefern 
bewaldet). An der Südlehne der Melaphyr-Berge gegen 
Grenicz tritt ein kleiner Bestand der Stein-Eiche (Quercus 
sessiliflora Sm.) hinzu, der Eichenw'ald scheint jedoch immer 
mehr zu schwinden und den Nadelhölzern Platz zu 
machen. Hier finden sich auch häufig und wirklich wild : 
der Gemeine Hollunder (Sambucus nigra L.), der Traubige 
H  (S. racemosa L j  mit grünlichen Blüten und pracht
voll scharlachrothen Beeren; Gemeine Heckenkirchse (Loni
cera Xylosteum L.) ; die Stachelbeere und Alpen-Johannisbeere 
(Ribes Grossularia und R. alpinum L.), sowohl auf Kalk 
als auch Melaphyr und Sandstein.

Gemeiner Sauerdorn, Weinschädling (Berberis vulgaris
L.), am Kienberg gegen die Mühle zu, selten.

Die Linde (Tilia europaea L.), im Eichw~ald (Dubina) 
häufig.

Gemeine Bergmispel (Cotoneaster vulgaris LindL), auf 
Melaphyr und Kalk; am Popráder Schlösschen, auf den 
Teplitzer und Lucsivner Bergen. Weissfilziger Mehlbeerbaum 
(Ária nivea Host.), sehr vereinzelt, im Eichwald, bei 
Lucsivna.

!) Wahleuberg: Flora Carpatorum principalium Göttingae. 1814.
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Mittlere Spierstaude (Spiraea média Sic.), an der Süd
lehne des Schlösschens, auf Melaphyr ; Alpenrose (Rosa 
alpina L.), durch die an Stämmen und Aesten fehlenden 
Stacheln ausgezeichnet, hier überall, aber auch in der 
Hohen Tátra z. B. in der Umgehung der beiden Schmecks, 
steigt bis 1300 M. Biberneilblättrige Rose (Rosa pimpinelli- 
folia Lam.), an buschigen Waldrändern auf Kalk bei 
Teplitz.

Süsse Kirsche (Prunus avium L.), an der Südseite 
der Melaphyr-Berge im Eichwald häufig.

Zu den Strauchartigen müssen wir auch noch die 
Ericaceen rechnen, von denen namentlich die Gemeine 
Heidelbeere (Yaccinium Myrtillus L.), die Rothe Heidel- oder 
Preisselbeere (V. Vitis Idaea L.), und die Gemeine Besenheide 
(Calluna vulgaris Salisb.), in der Waldregion eine grosse 
Rolle spielen und derselben einen eigenthümlichen Cha
rakterverleihen. Vor Allem ist es die Gemeine Heidelbeere, 
welche in den Wäldern der Tátra auf Granit den Boden 
polsterförmig überzieht, fast alle andere Vegetation erstickt 
und nur hie und da, durch die ebenfalls massenhaft auf
tretende Besenheide z. B. auf dem Wege von Schmecks 
zum Kämmchen abgelöst wird. Zwischen beiden findet 
sich dann reichlich die dritte im Bunde, die bekannte 
Preisselbeere. Auf Kalk in den Beier Gebirgen kommt 
die Heidelbeere wohl auch vor, ihr Auftreten ist aber 
nicht mehr so massenhaft, sondern vereinzelt. Ebenso 
verhält es sich mit der Besenheide. Hält man nähere 
Umschau, so findet man ein ganz eigenthümliches Verhält- 
niss. Beim Eingänge in das eigentliche Alpenthal, Drechs
lerhäuschen, verengt sich dasselbe und man streift Fel
senmassen, auf denen die schon lange vermisste Besenheide 
mit anderen, bei uns nur auf Kalk vorkommenden Pflan
zen z. B. der Federnelke, (Dianthus plumarius L.) und 
der Langblütigen Primel (Primula longiflora All.) wächst. 
In der Dammerde findet sich allerdings Kalkgerölle, von 
den oberhalb befindlichen Kalkfelsen herrührend; wenn 
man aber näher zusieht, so findet sich, dass das hier 
anstehende weissgelbliche-Gestein, welches man für den 
ersten Augenblick als Kalk angesprochen hätte, kristalli
nisch, Quarzit ist.

Von diesen drei Ericaceen steigt die Heidelbeere am 
höchsten, ohngefähr bis zu 1850 Meter Seehöhe. — Die 
Moor-Heidelbeere (Vacciniura uliginosum L.), mit schwarzen, 
ebenfalls blaubereiften Beeren, aber ungefärbtem Frucht
safte wächst überall auf torfigem, moorigem Boden z. B.

22*  •
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in der Grossen Kohlbach, steigt aber auch bocb an die 
Gebirgslehnen bis zu 1900 Meter empor, und im Felker 
Tbale noch oberhalb des Blumengartens gegen den Langen 
See zu. Die Moosbeere (V. Oxycoccos L.'), ein sehr niedli
ches Pflänzchen, mit radförmiger, zurückgeschlagener, 
rosenrother Blumenkrone auf sehr feinen purpurnen Blü
tenstielen, wächst auf moorigen Sümpfen zwischen Sphag
num kriechend überall; in den Gross-Schlagendorfer Wäldern, 
schon ganz nahe bei Neu-Schmecks, auf Neu-Walddorfer, 
in der Grossen Kohlbach, im Kesmarker Grossen Wald, 
hei Rox. Der Sumpf-Porst (Ledum palustre L.), gehört 
zu den allerseltensten Pflanzen der Tátra, und wurde von 
mir nur ein einzigesmal in der Grossen Kolhbach auf 
einem ausgedehnten Sumpfe gefunden.

Die Gemeine Bärentraube (Arctostaphyllos officinalis 
W. et. Gr.), wächst in der Tátra auf Granit sehr zerstreut 
und kommt schon oberhalb des Badehauses in Schmecks, 
dann am Wege zur Karlsruhe sehr vereinzelt, häufiger am 
Kreuzhübel vor. Gemein ist sie auf den Kalkbergen von 
Lucsivna, wo sie ganze Strecken polsterförmig überzieht.

Von den übrigen Ericaceen haben wir in der Tátra 
nur noch Andromeda polifolia L. zu verzeichnen, welche 
jedoch schon ausserhalb dieses Gebietes am Csorberjäee 
wächst. Erica selbst, dann Azalea und Rhododendron, diese 
Zierden anderer alpinen Gegenden, fehlen uns gänzlich.

Von blütenlosen Gefässpflanzen wachsen in der Wald
region : Wiesen-Schachtelhalm (Equisetum px-atense Ehrh.), 
im Kesmai-ker Langenwald (Ascherson).*) Gemeiner Tüpfel
farn  (Polypodium vulgare L.), an feuchten bemoosten 
Felsen, sowohl auf Gi'anit, Melaphyr und Kalk. Auf Felsen 
am Wege vom Kämmchen in die Kohlbach, auf dem 
Schlösschen bei Popi'ád, auf Kalkfelsen des Berges Baba 
bei Lucsivna. Buchen-T. (P. Phegopteris Li), und Eichen- 
T. (P. Dryopteids L.), beide in schattigen Wäldeim. Häufig 
um Schmecks und Keu-Schmecks, in der Gi’ossen Kohlbach.

*) Dr. August Neilreich : „Aufzählung der in Ungarn und Sla- 
vonien bisher beobachteteten Gefässpflanzen nebst einer Pflanzengeografi
schen Uebersicht.“ Wien 1866. und „Nachträge und Verbesserungen 
zu demselben Werke“ Wien 1870.

V on E q u i s e t u m  hiemale L. ist aus unserem Gebiete, ja 
selbst in der ganzen Zips kein Standort mit Sicherheit bekannt. Wohl 
aber kommt dieser Schachtelhalm in der Ärva vor, wie vor mir lie
gende durch Herrn Dr. Nicolaus von Szontagh bei Djerova (ein Sauer
brunnen) am linken Ufer des Ärva-Flusses nicht weit von dessen Ein
mündung in die Waag gesammelte Exemplare beweisen.
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llver Woodsie (Woodsia ilvense R. Br.) auf Melaphyrfelsen 
im Thale Lopusua bei Lucsivna (Kalchbrenner).

Stachliger Schildfarn (Aspidium aculeatum Döll.) in 
Schluchten und an Bächen der Beier Kalkgebirge; im 
Drechslerhäuschen (Hazslinszky) *). Dorniger Schildfarn (A. 
spinulosum Schk.), an feuchten, schattigen Stellen, an 
Bächen, auf Moor. Häufig in der Umgebung der beiden 
Schmecks. Gemeiner Sch. (A. Filix mas Sw.), ebenfalls an 
schattigen, feuchten Waldstellen in den Umgebungen der 
beiden Schmecks. Sumpf- Sch. (A. Thelypteris Sw.), auf 
moorigen Waldstellen ; im Kesmarker Grossen Wald gegen 
Rox (Hazslinszky, Wahlenberg). Gezähnter Sch. (A. Filix 
femina Sw.), sehr gemein in allen Wäldern der Tátra an 
feuchten, schattigen Stellen.

Zerbrechlicher Blasenfarn (Cystopteris fragilis Döll.), 
auf Felsen upd moosigen Stellen, in den Teplitzer Wäl
dern. Dunkelstengliger Strichfarn (Asplenium Trichomanes 
Li), gemein auf Felsen und steinigen Plätzen der Mela- 
phyrberge. Grünstengliger St. (A viride Hds.), auf Kalkfelsen 
bei Lucsivna und im Drechslerhäuschen. Mauer-St., Mauer
raute (A. Ruta muraria L.), gemein auf Melaphyr und 
Kalk vom Popráder Schlösschen bis Lucsivna.

Gemeine Hirschzunge (Scolopendrium officinarum Sw.). 
einst ein geschätztes Heilkraut, nicht häufig in Schluchten 
und Rissen der Kalkgebirge; in der Nähe des Eisernen 
Thors im Drechslerhäuschen.

Adlerförmiger Saumfarn (Pteris aquilina L .\ in den 
Wäldern um Schmecks, links vom Spazierwege zur Aus
sicht ; an buschigen Stellen der Teplitzer Kalkberge sehr 
häufig. Auf dem Querschnitt seines Rhizoms zeigt sich 
eine schwärzliche Zeichnung, in welcher man einige 
Aehnlichkeit mit einem Doppeladler erkennen kann.

Gemeine Mondraute (Botrichium Lunaria Sw.), auf 
Waldwiesen sehr zerstreut und nirgends häufig, sowohl 
auf Granit als auch Kalk und Rothem Sandstein. Im 
Drechslerhäuschen. Mutterkrautblättrige M. (B. matricariae- 
folium R. Br.), auf der Sumpfwiese hinter Rox gegen den

*) Die Angaben nach Hazslinszky beziehen sich auf schriftliche 
Mittheilungen, dann aber auch auf folgende Werke des Autors: Hazs
linszky Frigyes : „Magyarhon edényes növényeinek füvészeti kézikönyve.“ 
Pest 1872. Hazslinszky Frigyes : „Éjszaki Magyarhon viránya. Füvészeti 
kézikönyv.“ Kassán 1864. Hazslinszky Friedrich : „Beiträge zur Flora der 
Karpathen.“ I., II. und III. Bd. der Verhandlungen des zoologisch-bota
nischen Vereins in Wien.
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Moosbrunnen (Hazslinszky). Dreiblättrige M. (B. ternatum 
Sw.), auf Sumpfwiesen bei Rox (Engler)*)

Wachholderblättriger Bärlapp (Lycopodium annotinum
L . ) in den Wäldern des Stösscben; Kalkschlucht, Drechsler
häuschen. Zusammengedrückter B. (L. complanatum L.), 
im Gross-Schlagendorfer Wald unterhalb Neu-Schmecks, 
sehr selten; wird von den deutschen Umwohnern „Wie- 
dertäudt“ (Kraut gegen den Tod) geheissen. Keulenförmiger 
B. (L. clavatum L.), überall in den Wäldern der Tátra, 
schon am Wege nach Schmecks, aber wenn auch nicht 
selten, doch sehr zerstreut.

Die Gr äs e r  sind durch nachstehende Arten vertreten: 
Lanzettliches Beitgras (Calamagrostis lanceolata Roth.) in 
der Kohlbach (Fritze et Ilse.) **) Ufer-R. (C. littorea DC.) 
an den Ufern des Lucsivner Baches, aber auch an der 
Popper. Wald-R. (C. silvatica DC), in allen Wäldern und 
Holzschlägen gemein; sehr häufig um Schmecks und Neu- 
Schmecks. Berg R. (C. montana DC.), am Wege von 
Schmecks in die Kohlbach. Blaue Seslerie (Sesleria coerulea 
Arduino), auf Kalkfelsen bei Lucsivna und im Drechsler
häuschen.

Wolliges Honiggras (Holcus lanatus L), im Kesmarker 
Grossen Wald (Wahlenberg), auch sonst auf Wiesen hie 
und da, wahrscheinlich aber nur eingeschleppt. Weiches H. 
(H. mollis L), im Kesmarker Langenwald (Wahlenberg.) 
Kämmige Koelerie (Coeleria cristata Pers.), auf trockenen 
grasigen Stellen der Melaphyr-Berge, aber auch an Weg
rändern in der Ebene.

Rasiger Hafer (Avena caespitosa Griessei.), an 
sumpfigen, nassen Stellen, häufig in den. Strassengräben 
am Wege nach Schmecks. Schlänglicher H. (A. flexuosa
M. K), auf kahlen, sonnigen Stellen, in Holzschlägen, am 
Wege von Schmecks in die Kohlbach häufig. Kurzhaariger 
H. (A. pubescens Huds), an Wegen und Rainen bei Felka.

Kurzgegrannte Danthonie (Danthonia decumbens DC), 
in Wäldern häufig; am Wege von Neu-Schmecks gegen 
das Felker Thal zu.

Alpen - Rispengras (Poa alpina L), in den Wäldern 
der Tátra, auf Triften und Wiesen gemein. Blaugraues R. 
(Poa caesia Sm), im Drechslerhäuschen (Uchtritz).***)

*) Nach Dr. August Neilreich’s „Ung. und Slavon. Gefäss- 
pflanzen.“

**) R. Fritze undDr. H. Ilse: „Karpaten-Reise.“ Verhandlungen 
der k. k. zoolog. botanischen Gesellschaft in Wien. 1870.

***) Nach Dr. Aug. Neilreich’s : „Ungarn’s und Slavon. Gefäss- 
pflanzen,“
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Gemeines R. (Poa triviális L .), zwischen Gebüsch hei 
Teplítz, aber auch im früheren Gebiete gemein.

Wasser-Siissgräs (Glyceria aquatica Presl.), an den 
Ufern des Teplitzer Baches.

Schaf-Schwingel (Festuca ovina L. var. glauca) auf 
Kalkfelsen bei LuCsivna.

Acker-Trespe (Bromus arvensis Li), auf Wiesen im 
Blumenthal bei Poprád.

Gefiederte Zieecke (Brackipodium pinnatum Paul de 
Beauv.) im Walde um Bad Lucsivna häufig.

Steifes Bürstengras (Nardus stricta.), in der Umgebung 
von Schmecks und Neu-Schmecks auf trockenem Boden 
häufig.

Seggen:  Zweizeilige S. (Carex disticha Huds.), auf 
Sumpfwiesen im Késmárkéi* Grossen Wald (Wahlenberg). 
Sparrige S. (C. muricata L.), an buschigen Stellen der 
Gánócz-Popráder Berge. Fuchs - S. (C. vulpina Li), in 
Strassengräben am Langenweg bei Felka. Seltsame S. (C. 
paradoxa Willdi) und Rissige S. (C. paniculata Li), an 
den Ufern des Teplitzer Baches in der Nähe der Quellen. 
Sternfrüchtige S. (C. stellulata Goodeni), auf nassen Wiesen, 
an quelligen Stellen durch das ganze Gebiet. Verlängerte
S. (C. elongata Li), auf Sümpfen hinter Rox (Wahlenberg), 
im Grossen Wald bei Késmárk (Heuffel). Grauliche S. (C. 
canescens Li), in der Nahe von Neu-Schmecks auf moori
gem Boden; in der Grossen Kohlbach schon zwischen 
Krummholz. Gemeine S. (C. vulgaris Fries) auf sumpfigen 
Wiesen, moorigem Boden überall; häufig in den Sümpfen 
von Neu-Walddorf, bei Schmecks, aber auch in der Ebene. 
Buxbaums S. (C. Buxbaumii Wahlbg.) im Kesmarker Gros
sen Wald, hinter Rox (Wahlenberg). Eilffrüchtige S. (C. 
tomentosa L), auf sumpfigen Wiesen bei Teplitz, bei Felka. 
Berg-S. (C. montana L), auf den Melaphyr-Bergen zwi
schen Poprád und Gre'nicz. Reichwurzelige S. (C. polyrrhiza 
Wallr. —  C. umbrosa Hőst.; C. longifolia Hőst.; C. prae
cox var. longifolia Wahlenb), eine gute, mit C. praecox 
Jacq. gar nicht zu verwechselnde Art. Die Halme zur 
Zeit der ersten Blüte gewöhnlich 10 Centiméter lang, 
von den vorjährigen verwelkten, an der Basis aber ge
wöhnlich noch grünen, bis über 50 Centiméter langen, 
und nur 2 Millimeter breiten Blättern dicht umhüllt. Die 
Scheiden in fädliche, schopfige Fasern aufgelöst. Bei der 
Fruchtreife sind die Halme so lang, wie die Blätter. Hier 
findet sie sich auf moorigen Wiesen des Feldriedes „Grosse 
Heeg“ auf Felker Terrain ziemlich häufig. Gefingerte S.
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(Carex digitata L .), auf den Teplitzer Kalkbergen häufig; 
auf dem Lucsivner Berge Baba (Hazslinszky). Weisse S. 
(C. alba Scop.) und Vogelfussförmige (C. ornithopoda Wiild), 
auf dem Berge Baba bei Lucsivna (Hazslinszky). Seegrüne
S. (C. glauca Scop.), im Drechslerbäuscben bis in die 
Krummbolzregion. Bleiche S. (C. pallescens L,), auf den 
Teplitzer Bergen. Oeder’s S. (C. Oederi Ehrh.). mit um die 
Hälfte kleineren Früchten als bei C. flava L., häufig an 
nassen Stellen, in den Schottergruben bei der Station 
Poprád-Felka. Wald-S. (C. silvatica Huds.), im Langenwald 
bei Késmárk. Trug-Cyperngras (C. Pseudo-Cyperus L.), im 
Schlossgraben von Késmárk (Wahlenberg). Aufgeblasene S. 
(C. vesicaria L.), hier nicht häufig; im Késmárk er Grossen 
Wald, hinter Tátraháza, aber auch in einer Lehmgrube 
im stehenden Wasser bei Felka. Flaschenfrüchtige S. (C. 
ampullacea Gooden.), in Sümpfen bei Gánócz ; in der Nähe 
der Quellen des Teplitzer Baches häufig. Kurzhaarige S. 
(C. hirta L.), überall auf überschwemmten Plätzen, in 
Sümpfen und Gruben.

See-Binse (Scirpus lacustris L.), mit 2*50 Meter 
hohen Halmen, bei uns sehr selten ; bisher nur an einer 
einzigen Stelle, in einem alten verlassenenen Bett der 
Popper im stehenden Wasser auf Felker Terrain (Kornél 
Scherfel). Tabernaemontan’s B. (Sc. Tabernaemontani Gmel.), 
auf sumpfigen Wiesen in der Nähe von Sauerwasser-Quellen 
bei Gánócz, dann auch bei den Teplitzer Quellen. Zusam
mengedrückte B. (Sc. compressus Pers.), auf sumpfigen 
Wiesen bei Teplitz.

Ferner wachsen in unserem Gebiete:
Sumpf-Scheuchzerie (Scheuchzeria palustris L.), auf 

Torf-Sümpfen in der „Rothbach“ hinter Neu-Walddorf, 
sehr selten. Der einzige, in unserem Gebiete bisher bekannte 
Standort.

Gelbliche Hainsimse (Luzula flavescens Gaud.), auf 
der Nesselblösse (Ilse). *) Grosse Hainsimse (Luzula maxima 
DC), in den Wäldern der Tátra, besonders an etwas 
feuchten Stellen überall zerstreut.

Seegrüne Simse (Juncus glaucus Ehrh.), in Sümpfen 
bei Teplitz und Gánócz, aber auch bei Felka. Wald-S. 
(J. silvaticus Reich), bei Késmárk an Bächen (Hazslinszky). 
Alpen-S. (J. alpinus Vili.), an Rainen zwischen Késmárk 
und Rox (Ilse).

*) Nach Dr. Aug. Neilreich’s : „Ungarn’s und Slavon. Gefäss- 
pflanzen.“



ZUR FLORA DER ZIPSER TÁRTA. 345

Kelchbliitige Tofjeldie (Tofjeldia calyculata Wahlbg.), 
auf torfigen Wiesen bei Teplitz, im Drechslerhäuschen.

Weisser Gerber (Veratrum album L.) überall in den 
Wäldern der Tátra, schon in der Nähe von Schmecks 
steigt bis über die Krummholzregion 1900 M. hoch.

Türlienbund TÁlie (Lilium Martagon L)., mit rosenfar
bigen, purpurn gefleckten Perigonen; sowohl auf Granit, 
als auch Melaphyr und Ka'k. In der Grossen Kohlbach 
unterhalb des Kämmchen, am Popráder Schlösschen und 
bei Lucsivna. Aestige Zaunblume, (Anthericum ramosum L .), 
auf Kalk bei Lucsivna. Acker-Gelbstem (Gagea arvensis 
Schult.), auf Aeckern bei Poprád unter den Melaphyr-Ber- 
gen. Gekielter Lauch (Allium carinatum L.) im. Kesmarker 
Langenwald (Hazslinszky, Wahlenberg). Scharfkantiger L. 
(A. acutangulum Sehr ad 1), auf trockenen Kalktuff-Hügeln 
bei Gánócz und im Drechslerhäuschen, hier in einer Höhe 
von 1700 M.

Vierblättrige Einbeere (Paris quadifolia L.), in den 
Wäldern der Tátra überall zerstreut bis in das Krumm
holz; in der Umgebung von Schmecks, am Kreuzhübel. 
Weisswurzliches Maiglöckchen (Convallaria Polygonatum L.), 
auf Melaphyr zwischen Poprád und Grenicz, auf Kalk bei 
Teplitz und Lucsivna. Quirlblättriges M. (C. verticillata L.), 
in Wäldern zerstreut; in Schmecks unter den grossen 
Lärchenbäumen in der Nähe des Rainerhauses. Wohlriechen
des M. (C. majális L.), an steinigen Stellen in den Tep- 
litzer und Lucsivner Bergen auf Kalk.

Zweiblättriges Schattenblümchen (Majanthemum bifolium 
DC.), überall in schattigen Wäldern; sehr gemein in den 
Wäldern um Schmecks und Neu-Schmecks. Frühlings-Saf
ran (Crocus vernus W ulff geht ziemlich hoch und findet 
sich noch Ende Mai bei der Rainerhütte in der Grossen 
Kohlbach am schmelzenden Schnee blühend.

Gemeines Schneeglöckchen (Galanthus nivalis L.), im 
Langenwald bei Késmárk. (Konstantin Scherfel.)

Eingewachsene Korallenwurz (Corallorhiza innata R. Br.), 
im Kalkgrund im Beier Gebirge ("Mauksch.)

Rothgesprenkeltes Knabenkraut (Orchis mascula L.), in 
Drechlerhäuschen. Hollunderblütiges R. (0. sambucina L.), 
beim Rothen Lehm selten. Kugelähriges R. (0. globosa L.), 
auf grasigen Triften im Drechslerhäuschen.

Wohlriechende Gymnadenie (Gymnadenia odoratissima 
Rieh.) bei Lucsivna.

Grünblühende Hohlzunge (Coeloglossum virie Hartm.), 
auf Felsen am Wege vom Kämmchen in die Grosse Kohl-
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MttUll ; vam  Eingang in die Kleine Kohlbach, oberhalb des 
Treppchen.

Fliegentragende Ragwurz (Ophrys myodes Jacq.), sehr 
selten. Bei Teplitz, westlich und oberhalb der Quellen des 
Teplitzer Baches auf Kalk.

Gmelins Bananenorche (TCpipogum Gmelini Rieh.), un
terhalb der Nesselblösse. (Hazslinszky.)

Rothbliihende Cephalantere (Cephalanthera rubra Rieh.), 
am Üienberg bei Lucsivna sehr selten.

Breitblättrige Sumpfwurz (Épipactis latifolia AVioni), beide 
Varietäten: viridiflora und rubiginosa in Wäldern und 
Üolzschlägen zwischen Teplitz und Lucsivna ziemlich 
häufig.

Gemeine Nestwurzel fNeotia Hidus avis Rieh.), die 
ganze Pflanze blass-braungelb, an schattigen Waldstellen in 
den Bergen um Teplitz und Lucsivna.

Kriechende Goodyere (Gfoodyera repens R. Br.), in 
schattigen Wäldern zwischen Moos bei Teplitz und Lu
csivna.

Gemeiner Frauenschuh (Cypripedium Calceolus L.), an 
buschigen, steinigen Stellen, oberhalb der Teplitzer Quellen.

Schwimmender Igelkolben (Sparganium natans L.), in 
Torfsümpfen bei Neu-Walddorf und bei Stola (Hazslinszky). 
Sp. simplex Huds. wächst erst in Sümpfen bei Kubach 
im Hernád-Thale; Sp. ramosum Huds. im Teiche des Bades 
Lucsivna häufig.

Wasser-Knöterich (Polygonum amphibium L.), in ste
hendem Wasser an der Popper. (Die Varietät: terrestre 
mit borstlichem Ueberzug häufig an Wegen in Felka, aber 
stets blütenlos.)

Schildförmiger Ampfer (Rum ex scutatus Li), häufig an 
den Ufern und im Kies des Kohlbaches in dem unteren 
Thale gleichen Hamens.

Alpen-Bergflachs (Thesium alpinum L.), auf den Tep
litzer und Lucsivner Kalkbergen, so wie auch auf den 
östlichen Kalkgebirgen der Tátra.

Wohlriechender Seidelbast (Daphne Cneorum L.), mit 
rosenfarbigen Perigonen in endständigen, doldenförmigen 
Büscheln, wohlriechend; an lichten Waldstellen der Teplitzer 
und Lucsivner Kalkberge ziemlich häufig.

Europäische Haselwurz (Asarum europaeum Li), über
all in den Wäldern von Gánócz bis Lucsivna, am Roth- 
bachs-Rand und in der Rothbach hinter Neu-Walddorf.

Meerstrands - Wegerich (Plantago maritima Li), auf 
Kalktuff in der Nahe yon Sauerwasser-Quellen bei Gánócz.
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Dreischnittiger Baldrian (Valeriana tripteris -L.) in 
allen Wäldern, Holzschlägen, an buschigen feuchten Orten, 
sowohl in der Tátra, als des Bergzuges von Gánócz bis 
Lucsivna. Einfachblättriger B. (V. simplicifolia Kabath), 
im Kesmarker Langenwald.

Tauben-Scabiose (Scabiosa Columbaria Coult. var lu- 
cida.), im Drechslerhäuschen bis in das Krummholz häufig.

Algen - Drüsengriffel (Adenostyles alpi na Doll ), an 
schattigen feuchten Stellen, in Schluchten der T átra; in 
der grossen Kohlbach gleich unterhalb des Kämmchen, im 
Felker Thal häufig; steigt bis 1550 M.

Weisse Pestwurzel (Petasites albus Gärtn), ebenfalls 
in der Grossen Kohlbach unterm Kämmchen am Wege; 
in Schächten- und Kalkgrund der Beier Kalkalpen, am 
Berge Baba bei Lucsivna.

Gemeiner Alpenlattig (Homogyne alpina Cass), in den 
Wäldern um Neu-Schmecks häufig.

Azurblaue Aster fAster Amellus L.) am Kienberg 
bei Lucsivna; der einzige Standort im Gebiete.

Gemeine Sternliebe (Bellidiastrum Michelii Cass) auf 
den Kalkbergen von Teplitz bis Lucsivna, sowie in den 
Wäldern der Bóler Kalkalpen.

Gemeine Goldruthe (Solidago Virga aurea L.), in allen 
Wäldern sehr gemein.

Weidenblättriger Alant (lnula salicina L), am Kien
berg bei Lucsivna. Gemeiner A. (J. britannica L ), in 
Strassengräben am Langenweg bei Felka, selten.

Rainfarnblättrige Schafgarbe (Achillaea tanacetifolia 
Allion.), auf den Melaphyr- und Kalkbergen von Gánócz 
bis Lucsivna. '

Rundblättrige Wucherblume (Chrysanthemum rotundi- 
folium W. & K ), an feuchten Stellen und an den Bächen 
der Tátra überall, sowohl auf Granit, als auch Kalk bis 
in die Krummholzregion. Doldentraubige W. (Ch. corym- 
bosum L ), an Waldrändern und in Holzschlägen von 
Gánócz bis Lucsivna häufig.

Wehrmuth-Beifuss (Artemisia Absynthium L ), auf der 
Südseite der Melaphyr-Berge gegen Grénicz im Eichwald 
häufig. FeldS  (A. campestris L ), auf Kalktuff am 
Gánóczer Kesselberg.

Wald-Ruhrkraut (Gnaphalium silvaticum L ), in den 
Wäldeim um Schmecks und Keu-Schmecks häufig.

Deutsches Fadenkraut (Filago germanica L. var albida), 
im Kesmarker Langenwald. (Konstantin Scherfel.)

Oesterreichische Gamswurz (Doronicum austriacum
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Jacq.), mit grossen gelben Blütenköpfchen an feuchten, 
schattigen Stellen, an den Bächen und Rinnsalen in den 
Wäldern der Tátra häufig; gemein an den Rändern des 
Neu-Schmecks durchströmenden Baches.

Krausblättrige Aschenpflanze (Cineraria crispa Jacq.), 
an feuchten quelligen Stellen im Kalkgrund der Béler 
Kalkalpen. Langblättrige A. (C. longifolia Jaeq.), im 
Drechslerhäuschen. (Hazslinszky.) Pomeranzenfarbige A. 
(C. aurantiaca Hoppe.), auf buschigen Kalk-Hügeln ober
halb der Teplitzer Quellen; die Blütenköpfchen ansehnlich, 
dunkel-pomeranzenfarbig.

Wald-Kreuzkraut (Senecio silvaticus X.), in Wäldern 
und Holzschlägen der Tátra und des Melaphyr-Höhen- 
zuges; z. B. auf der Aussicht bei Schmecks. Alpen-K. 
(S. alpinus Koch.), überall in den Wäldern der Tátra von 
950 Meter Höhe an bis über das Krummholz hinaus. Berg-
K. (S. nemorensis X.), an Bächen und in Schluchten der 
Wälder; am Bache in Neu-Schmecks häufig. Sumpf-K. (S. 
paludosus X.), in Sümpfen hinter Rox. (Wahlenberg.)

Gemeine Eberwurz (Carlina vulgaris X.), am Kienberg 
bei Lucsivna.

Berg-Flockenblume (Centaurea montana X.), auf den 
Kalkbergen bei Teplitz und Lucsivna und auf den Béler 
Kalkalpen.

Klettenartige Distel (Carduus Personata Jacq.) im 
Drechslerhäuschen. Abgeblühte D. (C. defloratus X.), auf 
den Kalkbergen bei Lucsivna, am Kienberg, im Drechs
lerhäuschen, hier hoch oben zwischen den Felsen bei 1600 
Meter. Weissliche D. (C. collinus W. & K.), an trockenen 
felsigen Stellen der Gánócz-Lucsivner Berge.

Graue Kratzdistel (Cirsium canum M. a B.), auf 
sumpfigen Wiesen beim Bad Lucsivna. Verschiedenblättrige
K. (C. heterophyllum Allion.), an feuchten Stellen, an den 
Ufern der Bäche zwischen Gerölle in der Tátra; im 
Felker Thal nicht häufig. Wollköpfige K. ("C. eriophorum 
Scop.), an Waldrändern hinter Rox. Klebrige K. (C. Erisi- 
thales Scop.), mit zitronengelben Blütenköpfchen, in den 
Kalkbergen bei Lucsivna und den Beier Kalkalpen.

Grauer Löwenzahn (Leontodon incanus Schrank), auf 
Kalkbergen zwischen Teplitz und Lucsivna und den Beier 
Kalkalpen.

Niedrige Schwarzwurz (Scorzonera humilis X.), auf 
Wiesen in der Rothbach hinter Neu-Walddorf und zwar 
sowohl die Varität angustifolia, als auch latifolia.
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Starkicurzliger Ferkelsalat (Hypochoeris radicata L), 
an Waldrändern beim Bad Lucsivna und Neu-Schmecks. 
Gefleckter F. (H. maculata L .\ häufig in den Bergwäldern 
bei Teplitz. Einblütiger F. (H. unifiora Vili.), häufig in den 
Wäldern der Tátra von 950 Meter Höhe an bis in 
die Krummholzregion, wo er seine grösste Verbreitung 
erreicht.

Purjpurblütiger Hasenlattig (Prenanthes purpurea Z.); 
in allen Wäldern des Gebietes an schattigen Stellen 
Blüten purpurn. Mauer-Lattig (Lactuca muralis Gärtn), in 
Wäldern und Holzschlägen gemein.

Alpen - Milchkraut (Mulgedium alpinum Less.), mit 
hell-azurvioletten, derCichorie ähnlichen Blüten; in Schluch
ten und an Bächen in der Tátra; in der Kohlbach in der 
Nähe der Rosahütte, im Felker Thal.

Abgebissener Pippau (Crepis praemorsa Tausch.), an 
buschigen Stellen der Teplitzer Berge. Jacquin’s P. (Crepis 
Jacquini Tausch), auf deu Kalkfelsen der Baba bei 
Lucsivna; in den Beier Kalkalpen. Abbissblättriger P. (C. 
succisaefolia Tausch), im Birkenwäldchen bei Felka, im 
Kesmarker Langenwald; unterhalb des Drechslerhäuschens 
(Wahlenberg), bei Rox (Engler.)

Wiesen-Habichtskraut (Hieracium pratense Tausch), auf 
dem Kienberg. Rothblühendes H. (H. aurantiacum L.), mit 
dunkel-orangeurothen Blumen, am Wege vom Schmecks 
zum Kämmchen, am Kreuzhübel. Felsen-PL. (H. saxatile 
Jacq), auf Kalkfelsen der Beier Kalkalpen. Mauer-H. (H. 
murorum L), in allen Wäldern gemein.

Rundköpfige Rapunzel (Phyteuma orbiculare L), häufig 
auf den Kalkbergen von Teplitz und Lucsivna. Aehrige 
R. (Ph. spicatum L ), mit gelblichweissen Blumen, an 
schattigen Stellen der Wälder, in der Nähe der Rosahütte 
in der Grossen Kohlbach.

Rundblättrige Glockenblume (Campanula rotundifolia L), 
in allen Wäldern häufig. Niedrige Gl. (C. pusilla Hänke), 
auf den Kalkfelsen der Baba bei Lucsivna. Breitblättrige 
Gl. (0. latifolia Z.), im Langenwald bei Késmárk. (Ilse.) 
Karpathen - Gl. (C. cai’patica Jacq.), auf Kalkfelsen bei 
Lucsivna. Scheuchzer’s Gl. (C. Scheuchzeri Vili), in den 
Wäldern der T átra; am Kreuzhübel nicht selten.

Lilienblättrige Becherglocke (Adenophora lilifolia Bess), 
mit angenehm riechenden, kurzglockigen, blassblauen 
Blüten; auf dem Kienberg und den angrenzenden Kalk
bergen bei Lucsivna.
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Nordisches Labkraut (Galium boreale L.), an Acker
rändern bei Felka. Zartes L. (G\ pnsillum L.), die Varietät 
mit gelblichgrünen Blüten häufig in den Beier Kalkalpen.

Färbender Waldmeister (Asperula tinctoria L .), auf 
trockenen Kalkhügeln oberhalb der Teplitzer Quellen. 
Labkrautartiger W. (A galioides M. a B.), auf den Mela- 
phyr- und Kalkbergen bei Popräd und Teplitz.

Zwerg-Hollunder (Sambucus Ebulus L.), am Popräder 
Schlösschen, in den Bdler Wäldern.

Gemeine Schivalbenwurz (V incetoxicum officinale Mönch.), 
auf der Südlehne des Schlösschen bei Popräd.

Schwalbenwurzelartiger Enzian (Gentiana asclepiadea
L.), in allen Wäldern des Gebietes gemein. Blumen dunkel
azurblau, gross, in reichblütigen, ährenförmigen Trugdolden. 
Frühlings-E. (G. verna L. var. angulosa Wahlbg.), im 
Drechslerhäuschen häufig. Gefranster E. (G. ciliata L.), 
bei Lucsivna, in den Beier Kalkalpen; nur auf Kalk.

Schmalblättriges Tausendgüldenkraut (Erythraea lina- 
rifolia Pers.), auf moorigen Wiesen bei Teplitz. Zerstreut
blutiges T. (E. pulchella Fries), bei Gänöcz auf Kalktuff, 
am Rande von Sauerwasser-Quellen.

Gemeiner Dosten (Origanum vulgare L.), an steinigen 
trockenen Stellen der Melaphyr- und Kalkberge gemein.

Klein- und Grossblütiger Bergthymian (Calamintha 
Acinos Claim, und C. alpina Zam.), auf den Teplitzer und 
Lucsivner Kalkbergen.

Melissenblättriges Immenblatt (Melitis Melissophyllum
L.), an buschigen Stellen bei Teplitz und Lucsivna.

Alpen-Ziest (Stachys alpina L.), häufig in den Beier 
Kalkalpen, am Schlösschen. Gerader Z. (St. recta L.), an 
trockenen steinigen Stellen bei Gänöcz.

Gemeine Hundszunge (Cynoglossum officinale L.), an 
den Wegrändern bei Gänöcz häufig.

Knollige Beinwurz (Symphytum tuberosum L.), im 
Langenwald bei Kesmark.

Kleine Wachsblume (Cerinthe minor L.), an Wegrän
dern bei Gänöcz; auf dem Schlösschen bei Popräd.

Schmalblättriges Lungenkraut (Pulmonaria angustifolia 
L.) au der Südseite des Schlösschen, an etwas feuchten 
Stellen, gemeinschaftlich mit Pulmonaria officinalis L.

Bepuderter Himmelbrand oder Königskerze (Verbascum 
Lychnitis L.), häufig bei Gänöcz, auf dem Schlösschen bei 
Popräd.

Scopoli’s Braunwurz (Scrophularia Scopolii Hoppe), 
zwischen Gebüsch bei Teplitz und Lucsivna.
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Gemeiner Fingerhut (Digitalis ambigua Murr.), eine 
ansehnliche Pflanze mit grossen, blassgelben, inwendig licht
braun gefleckten und genetzten Blumenkronen; in allen 
Wäldern, auf Granit, Kalk und Melaphyr stellenweise 
häufig.

Breitblättriger Ehrenpreis (Veronica latifolia L), am 
Kienberg bei Lucsivna. Gezähnter Eh. (V. dentata Schm), 
auf der Südseite des Schlösschen. Aehriger Eh. (V. spicata 
L), auf trockenen Hügeln bei Gänöcz; am Schlösschen.

Salzburger Augentrost (Euphrasia salisburgensis Funk), 
in den Böler Kalkalpen häufig, auf der Weissensee-Spitze 
(M. Röth*).

Wald-Läusekraut (Pedicularis silvatica L), in den 
„Erichen“ bei Tätrahäza, in der Grossen Kohlbach selten. 
Scepterförmiges L. (P. Sceptrum Carolinum L ), auf moori
gen Sümpfen im Gross-Schlagendorfer Walde, hinter Neu- 
Walddorf in der Rothbach, in der Nähe des Bades 
Lucsivna.

Wiesen- und Wald-Wachtelweizen (Melampyrum pra- 
tense L. und M. silvaticum L), in den Wäldern um 
Schmecks häufig.

Blaue Sommerwurz (Orobanche coerulea Vill), auf 
Wurzeln von Achillaea Millefolium am Kienberg bei 
Lucsivna. Gelbe Sommencurz (Orobanche flava Mart), die 
ganze Pflanze gelb, wie aus Wachs geformt, bis 0 50 Meter 
hoch; auf den Wurzeln von Petasites albus am Fusse des 
Berges Baba bei Lucsivna, auch im Schächten- und Kalk
grund (Hazslinszky). Labkraut-S. (0. Galii Duby), auf 
Galium verum und Mollugo bei Gänöcz, Teplitz und 
Lucsivna.

Gemeine Schuppenwurz (Lathraea Squamaria L ), hier 
sehr selten; in einer Schlucht an der Südseite der Mela- 
phyr-Berge im Eichwald.

Langblütige Frimel (Primula longiflora Allion), eine 
der schönsten Primeln mit grossen, pfirsichfarbigen Blüten, 
wächst nur im Drechslerhäuschen. Frühlings-P. (P. offici- 
nalis Scop.), auf Waldwiesen des Berges Karvak (Kehrweg) 
im Gänöcz-Lucsivner Höhenzuge. Aurikel (P. Auricula L.) 
auf den Kalkfelsen der Baba bei Lucsivna, im Drechsler
häuschen.

Matthioli’s Cortuse (Cortusa Matthioli L), an feuchten, 
schattigen Stellen der Beier Kalkalpen, nicht selten.

*) Nach brieflichen Mittheilungen.
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Gemeines Alpenglöckchen (Soldanella alpina L .), ein 
sehr zierliches Pflänzchen mit lederigen B’ättern und 
violetter, trichterig glockiger, geschlitzter Blumenki'one in 
einer endständigen, mekr'blütigen Dolde. Die Varietät: 
major, an quelligen Stellen auf der Nordseite der Melaphyr- 
Berge; die Var. minor, in den Wäldern der Tátra, schon 
um Keu-Schmecks und bis über die Krummholzregion 
steigend, wo man es noch im August am schmelzenden 
Schnee pflücken kann.

Europäischer Siebenstern (Trientalis europaea Li), die 
einzige unter unseren Pflanzen, bei welcher in ihren 
Blüten und Fruchttheilen die Zahl Sieben zur Geltung 
gelangt ist. Der Kelch und der Saum der weissen, stern
förmigen Blumenki’one siebentheilig ; Staubgefässe 7; 
Frucht siebenklappig. Das hübsche 8 —15 Centiméter 
hohe Pflänzchen wächst links am Wege von Schmecks zur 
Aussicht; auf moorigem Boden in der Rothbach hinter 
Neu-Walddorf.

Grünlichblühendes Wintergrün (Pirola chlorantha Sw.), 
auf Kalk in den Teplitzer Bergen. Rundblättriges W. (P. 
rotundifolia L.) in der Rothbach hinter Neu-Walddorf. 
Kleines W. (P. minor L.), ziemlich häufig in der Grossen 
und Kleinen Kohlbach. Einseitswendiges W. (P. secunda 
L .), kommt am häufigsten sowohl auf Kalk als auch 
Granit vor. Gomein in den Wäldern um Schmecks und 
Neu-Schmecks. Einblütiges W. (P. uniflora L.), mit grossen, 
weissen, wohlriechenden Blüten, an tief schattigen feuchten 
Stellen in der Umgebung der beiden Schmecks überall, 
aber sehr zerstreut.

Gemeines Ohnblatt (Monotropa Hypopitys L.), eine 
bleich-gelbe, der Neotia Kidus avis ähnliche Pflanze; in 
schattigen Wäldern bei Teplitz und Lucsivna.

Grosse Biberneil (Pimpinella magna L.), an Wald
rändern bei Lucsivna und in den Wäldern der Beier 
Kalkalpen häufig.

Gemeine Sicheldolde íFalcaria Rivini Host.), an Acker
rändern zwischen Kalk tuffblöcken und Gerolle bei Gánóez.

Sichelbättriges Hasenohr (BupleUrum falcatum L ), 
häufig am Kienberg hei Lucsivna. Langblättriges Hasenohr 
(B. longifolium L.), an buschigen Stellen der Teplitzer 
Berge.

Seegrüner Sesel (Seseli glaucum L.), auf Melaphyr 
im Blumenthal gegen Grénicz zu, auf Kalk bei Lucsivna. 
Gefärbter S. (S. coloratum Ehrh.)} auf dem Kesselberge 
bei Gánóez.
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Berg-Weihrauchicurz (Libanotis montana Crantz.'), auf 
der Südseite des Melaphyr-Berges Schlösschen bei Poprád, 
auf Kalk bei Lucsivna und in den Beier Kalkalpen.

Kümmelblättrige Silge (Selinum Carvifolia L.), auf 
sumpfigen Wiesen an lichten Waldstellen; im Gross- 
Schlagendorfer Walde; in der Neu-Walddorfer Rothbach.

Wilde Engelicurz (Angelica silvestris L.), häufig am 
Mühlgraben unterm Kienberg, aber auch an den Ufern 
der Popper und des Felkwassers gemein.

Breitblättriges Laserkraut (Laserpitium latifolium Li), 
auf den Kalkfelsen der Baba bei Lucsivna und den Béler 
Kalkalpeu bis in die Krummholzregion.

Hecken-Borstdolde (Torilis Anthriscus Gmel.), im 
Parke von Gánócz und in den Wäldern der Melaphyr- 
Berge.

Alpen-Kerbel (Anthriscus alpestris Wim. & Grab.), im 
Kesmarker Langenwald häufig.

Knolliger Kälberkrof (Chaerophyllum bulbosum Li), 
an Waldrändern bei Teplitz. Raühhaariger K. (Ch. hirsu- 
tum L,i), an Bächen, feuchten Stellen in allen Wäldern 
der Tátra; am Graben in Schmecks häufig ; steigt bis über 
die Krummholzregion.

Oesterreichischer Rippensame (Pleurospermum austriacum 
Hoffm.), eine ansehnliche 1 — 15 Meter hohe, reichdoldige 
Pflanze auf dem Berge Baba bei Lucsivna und in den 
Beier Kalkalpen nicht selten.

Gebirgs-Fetthenne (Sedum Fabaria Koch.), mit hell
purpurnen Blüten, in der Tátra auf Granit, nicht selten 
aber sehr zerstreut. Auf dem Kämmchen, im Felker Thal. 
Weissblühende F. (Sedum album Li), auf den Melaphyr- 
Bergen zwischen Poprád und Grönicz.

Sprossende Hausivurz (Sempervivum soboliferum Sims.), 
mit nur am Rande gewimperten, sonst kahlen Blättern 
und Kelchen ; auf dem Kienberg, bei Teplitz und Gánócz, 
auf den Beier Kalkalpen.

Traubenblütiger Steinbrech (Saxifraga Aizoon Jacq.), 
auf feuchten Felsen in der ganzen Tátra; häufig an den 
Ufern des Kohlbaches und an den Felsen seiner Wasser
fälle. Dreifingeriger St. (S. tridactylites Li), häufig auf dem 
Kesselberge bei Gánócz. Körniger St. (Saxifraga granulata 
Li), bei Hunsdorf und Klein-Schlagendorf (Mauksch), soll 
nach Hazslinszlcy aus der Zips verschwunden sein; wurde 
wenigstens in neuerer Zeit nicht gefunden.

Gemeine Alpenrebe (Atragene alpina Li), an Bäumen 
und Sträuchern klettex*nd, mit ansehnlichen lichtviolett-

23
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blauen Blüten, in allen Wäldern, sowohl auf Kalk als 
Melaphyr und Granit.

Kleine Wiesenraute (Thalictrum minus L.), auf den 
Lucsivner Kalkbergen,

Küchenschellenartiges Windröschen (Anemone pulsatilla 
L. var. pátens Wahlbg.'), mit sehr grossen, hell-violetten 
Blumen, die sich noch vor Entwickelung der Blätter ent
falten ; auf Kalkfelsen des Berges Baba bei Lucsivna und 
auf den Teplitzer Bergen.

Sommer - Adonis (Adonis aestivalis L.), auf Brachen 
und unter dem Getreide bei Teplitz.

Kleiner Mäuseschwanz (Myosurus minimus L,), an über
schwemmten Stellen bei Késmárk (Wahlenberg, Hazs- 
linszky.)

Wasser-Hanenfuss (Ranunculus aquatilis L. var. Peti- 
veri Koch.), bei Lucsivna (Kalchbrenner*).

Eisenhutblättriger Ilahnenfuss (Ranunculus aconitifolius 
L .f  in Schluchten und an Abstürzen der Hohen Tátra 
überall. Am Wege vom Kämmchen in die Grosse Kohl
bach, im Felker Thal; steigt bis in die Krummholzregion; 
blüht weiss. Berg-Il. (R. montanus Willd.) mit grossen 
goldgelben Blüten, überall in der Tátra ; häufig am Kreuz
hübel, steigt bis über die Krummholzregion.

Europäische Trollblume (Trollius europaeus L .) ; mit 
zitronengelben, kuglig zusammenschliessenden Kelchblät
tern, einer Gartenranunkel ähnlich ; auf sumpfigen Wiesen 
bei Teplitz und Neu-Walddorf, aber auch im Blumengarten 
des Felker Thaies in einer Seehöhe von 1773 Meter.

Gemeine AcJcelei (Aquilegia vulgaris L.), an buschigen 
Stellen des Gánócz-Lucsivner Bergzuges häufig.

Türkischer Eisenhut (Aconitum moldavicum Hacquet.), 
mit schmutzig-violetten Blüten, am Schlösschen und in 
den Teplitz-Lucsivner Kalkbergen; im Langenwald. (Ilse.) 
Bunter Eisenhut (A. variegatum L.), an Waldrändern der 
Böler Kalkalpen.

Aehrenförmiges Christofskraut (Actaea spicata L ), in 
schattigen Wäldern zwischen Teplitz und Lucsivna.

Stinkendes Wanzenkraut (Cimicifuga foetida L.), 
häufig auf allen Kalkbergen bei Lucsivna und Teplitz, so 
wie in den Bél er Kalkalpen.

Grosse Hohlwurz (Corydalis cava Schweigg & Körte), 
in den Thälern der Bél er Kalkalpen, nicht häufig.

*) Kalchbrenner Károly: „Jelentés a Szepes-megyében 1863. tett 
természettudományi utazásról“. Auch nach brieflichen Mittbeilungen.
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Rauhhaariges Gänsekraut (Arabis hirsuta Scop.), an 
Waldrändern der Kalkberge zwischen Teplitz und Lucsivna. 
Sand-Gr. (A. arenosa L.), auf Felsen, sandigen Stellen 
überall, sowohl auf Granit als auch Kalk und Melaphyr. 
Haller’s G. (A. Halleri Li), an den Waldrändern zwischen 
Alt-Walddorf und Rox stellenweise häufig.

Bitteres Schaumkraut (Cardamine amara Li), an 
quelligen und sumpfigen Stellen in der Tátra überall» 
Rauhhaariges Schaumkraut (Cardamine hirsuta Li), in den 
Teplitzer Bergwäldern.

Drüsentragende Zahnumrz (Dentaria glandulosa W. & K.) 
mit ansehnlichen purpurnen Blüten, an feuchten Stellen auf 
der Nordseite der Melaphyr-Berge bei Poprád. Zivibelknos- 
pentragende Zahnwurz (D. bulbifera Li), im Drechslerhäus
chen (Wahlenberg.)

Gemeine Nachtviole (Hesperis matronalis Li), im 
Drechslerhäuschen. (Hazslinszky.)

Kelchfriichtiges Steinkraut (Alyssum calycinum Li), an 
Wegrändern zwischen Poprád und Gánócz und am 
Kienberg.

Spitzfrüchtige Mondviole (Lunaria rediviva Li), in der 
„Wasserschlucht“ der Béler Kalkalpen; ein weiterer 
Standort der Pflanze in den Kapsdorfer Kalkgebirgen 
liegt ausserhalb des Gebietes.

Felsen-Täschelkraut (Thlaspi alpesire Li), bei Lucsivna 
(Kalchbrenner.)

Grauflaumige Kresse (Lepidium Draba Li), an Weg
rändern um Gánócz. Stinkende K. (L. ruderale Li), in 
Késmárk bei der katholischen Kirche. (Hazslinszky).

Gemeines Brillenschöttchen (Biscutella laevigata Li), auf 
den Kalkbergen bei Lucsivna und den Beier Kalkalpen.

Gelber Wau (Reseda lutea Li), an Wegrändern bei 
Gánócz.

Rundblättriger Sonnenthau (Drosera rotundifolia Li), 
ein kleines Pflänzchen mit zierlichen Blättern, welche mit 
drüsentragenden Wimpern besetzt sind, die an ihrer Spitze 
eine Perle glitzernden, glashellen Saftes tragen. Es gehört 
zu den sogenanten insektenfressenden Pflanzen und wächst 
auf Torfmooren zwischen Sphagnum durch die ganze 
Tátra. Häufig in der Umgebung von Neu-$chmecks.

Sumpf-Veilchen (Viola palustris Li), an einem Bächlein 
oberhalb Gross-Schlagendorf (Wahlenberg nach Mauksch), 
im Grossen-Wald (Mauksch), bei Rox (Engler.) Verschieden- 
blutiges V. (V. mirabilis Li) im Késmárkéi* Langenwald 
(Wahlenberg.) Dreifarbiges V. (V. tricolor L. var. grandi *
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flóra.), mit grossen gelben und violetten Blumenblättern; 
in den Béler Gebirgen, aber auch auf Granit z. B. am 
Wege von der Station Hochwald zum Csorber See, welcher 
Standort übrigens schon ausserhalb des Gebietes liegt. 
Zweiblütiges V. (V. biflora L.), an feuchten, quelligen Stellen 
auf Kalk und Granit in der Tátra z. B. in der Kohlbach; 
steigt bis 1800 Meter.

Knotiger Spark (Spergula nodosa L), in Strassengrä- 
ben in der Nähe des Kienberges.

Rothe Miere (Alsine rubra Wahlb.'), auf den Gras
plätzen und an Wegrändern in der Nähe des Kaffeehauses 
und der Flora in Schmecks. Frühlings-M. (A. verna Bartl) 
und Lärchenbaumblättrige M. (A. laricifolia Whlbg), beide 
in den Béler Kalkalpen.

Dreinervige Moehringie (Moehringia trinerva Clairv) , 
an den Ufern der Popper.

Wasser-Sternmiere (Stellaria uliginosa Murr.), auf 
sumpfigen, torfigen Wiesen bei Gross-Schlagendorf und 
Neu-Walddorf. Wald-St. (St. nemorum L.), zwischen 
Gebüsch an der Popper.

Wasser-Weichkraut ("Malachium aquaticum Fries.), an 
quelligen Stellen, an den Ufern der Bäche in der Wald
region.

Geknäultes Hornkraut (Cerastium glomeratum Thuill.), 
auf Wiesen und Weiden (Hazslinszky), in der Kleinen 
Kohlbach in einer Höhe von nahezu 2000 M. (Uchtritz). 
Cerastium longirostre eine Var. von C. triviale L. wächst 
auf der Nesselblösse. (Ilse).

Deltafleckige Nelke (Dianthus deltoides L .), am Kreuz
hübel, häufiger an lichten Waldstellen der westlichen 
Tátra ; am Wege zum Csorber See. Feder-N. (D. plumai’ius 
L. D. hungaricus Haussknecht), auf Kalkfelsen des Lucsiv- 
ner Berges Baba, bei Teplitz und auf den Béler Kalk
alpen.

Italienisches Leimkraut (Silene italica Fers.), im Kalk
grund und auf der Nesselblösse in den Béler Kalkalpen 
(Wahlenberg). Silene nutans L. var. infracta (S. infracta 
W. & K), wächst auf dem Berge Baba sowohl, als auf 
dem Kienberg bei Lucsivna und den Teplitzer Bergen.

Thüringische Lavatere (TLavatera thuringiaca L), bei 
Gánócz, auf dem Gipfel des Popráder Schlösschen.

Wilde Malve (Malva silvestris L,), hier sehr selten; 
auf einem Kleeacker bei Gánócz.

Vierkantiges Hartheu (Hypericum quadraugulum L.J,
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in den Wäldern der Tátra, besonders an sonnigen Stellen 
bis in das Krummholz, gemein. *

Grössere Kreuzblume (Polygala major Jacq.), mit gros
sen, rosenrothen Blüten, nur bei Teplitz auf buschigen 
Vorbergen (Krivda) auf einem sehr beschränkten Raume. 
Bittere K. (T. amara L.), mit azurblauen Blumen, auf den 
Teplitz-Lucsivner Kalkbergen und den Béler Kalkalpen; 
steigt bis in die Krummholzregion.

Rothfrüchtige Wolfsmilch ( Euphorbia epithymoides Jacq.), 
auf dem Berge rechts vom Schlösschen gegen Teplitz zu. 
Mandelblättrige W. (E. amygdaloides Li), häufig in den 
Bergwäldern von Gánócz bis Lucsivna und in jenen der Béler 
Kalkalpen. Ausdauerndes Bingelkraut (Mercurialis perennis 
L.) in Schluchten und an feuchten Stellen der Melayhyr- 
Borge gegen Grénicz häufig.

Wald - Storchschnabel (Geranium silvaticum Li), an 
Bächen, in Schluchten, Holzschlägen aller Wälder bis in 
die Krummholzregion sehr gemein. Böhmischer St. (G. bo- 
hemicum Li) auf Waldblössen, besonders an alten Feuer
stellen an der Ostseite des Kienberges bei Lucsivna. 
Stinkender St. (G. robertianum Li) auf dem Gánócz-Lucsiv- 
ner Bergzug und den Béler Kalkalpen häufig.

Gelber Flachs (Linum flavum L.), auf trockenen 
Hügeln oberhalb der Teplitzer Quellen.

Dreikantiges Weidenröschen (Epilobium trigonum 
Schrank.), in den Wäldern der Grossen Kohlbach. Sumpf- 
W. (E palustre L.j im Thale Lopuána bei Lucsivna an 
quelligen Stellen.

Quirlblütiges Tausendblatt (Myriophyllum verticillatum 
Li), an der Popper im stehenden Wasser.

Felsen-Brombeere (Rubus saxatilis Li), mit hellrothen 
Früchten, auf den Lucsivner und Béler Kalkalpen, hier 
bis an die Grenze des Krummholzes steigend.

Sumpf-Blutauge (Comarum palustre Li), mit purpur- 
braunen Blüten; auf Sümpfen und Torfmooren in der 
Rothbach hinter Neu-Walddorf, im unteren Gross-Schla
gendorfer Walde in der Nähe des Bades Lucsivna.

Weisblühendes Fünffingerkraut (Potentilla alba Li), im 
Kesmarker Langenwald (Konstantin Scherfel). Goldgelbes 
F. (P. aurea Li), die schönste unserer Potentillen, mit 
grossen, tiefgelben an der Basis orange-gefleckten Blüten; 
gemein auf Wiesen und an sonnigen Stellen in den Wäl- 
gern der Tátra bis in die Krummholzregion. Häufig auf 
den Wiesen in Schmecks. Frühlmgs-F. Var. (P. verna L. 
var. opaca.), auf der Südseite der Melaphyr-Berge gegen
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Grönicz. Auf steigendes F. (P. inclinata VilT), auf sonnigen 
trockenen Wiesen bei Felka. Aufrechtes F. (P. recta L.)} auf 
der Südseite des Schlöschen an trockenen felsigen Stellen.

Bocksbärtige Spierstaude (Spiraea Aruncus Z.), mit 
sehr kleinen, aber in langen schmalen Aehren rispig zu
sammengestellten weissen Blüten; in Schluchten, an 
Abstürzen, feuchten, schattigen Waldstellen, sowohl auf 
Kalk als Granit. Auf dem Berge Baba bei Lucsivna, in 
der Kohlbach in der Nähe der Rosahütte.

Schwärzlicher Geissklee (Cytisus nigricans L.) mit 
sattgelben Blumen in langen Trauben, auf der Südseite 
der Melaphyr-Berge. Rauhhaariger G. (C. hirsutus L. auch 
mit der var. ciliatus Wahlenb.) häufig auf den Teplitz- 
Lucsivner Kalkbergen.

Mittlerer Klee (Trifolium medium Z.), an Waldrändern 
bei Teplitz häufig. Wald-Klee (T. alpestre Z.), häufig auf 
der Südseite des Schlösschen. Pannonischer K  (T. pannonicum 
Jacq.), mit grossen, blassgelben Blütenköpfchen, im Kes- 
marker Langenwald (Wahlenberg). Erdbeerartiger K  (T. 
fragiferum Z.), die Kelche vergrössern sich bis zur Frucht
reife sehr und sind schliesslich kuglig aufgeblasen. Auf 
sumpfigen Wiesen bei Gänöcz. Kastanienbrauner K  (T. 
spadiceum Z.), auf den Sümpfen von Rox gleich vorne. 
(Kalchbrenner).

Wiesen-Traganth (Astragalus hypoglottis Z.) auf tro
ckenen, steinigen Hügeln und Bergen; bei Teplitz auf der 
Krivda, gleich oberhalb der Quellen; auf den Melaphyr- 
Bergen in der Nähe des Schlösschen. Süssholzblättriger T. 
(A. glyciphyllos L.), auf dem Gänöcz-Lucsivner Bergzug 
in Holzschlägen und an den Waldrändern.

Schopf ger Huf eisenklee (Hippocrepis comosa Z.) auf Kalk 
bei Teplitz und Lucsivna und im Drechslerhäuschen häufig.

Gemeine Esparsette (Onobrychis sativa Lam.'), an Weg
rändern des Berges nördlich von Gänöcz mit gelblich- 
weissen Blüten, auf der Südseite des Schlösschen.

Erbsenartige Wicke (Yicia pisiformis Z.), mit gelblich- 
weissen Blüten, auf der Nordseite des Schlösschen. Wald- 
Wicke (V. silvatica L , Blüten blasslila mit dunkelvioletten 
Adern, sehr zierlich; ebenfalls auf den Melaphyr-Bergen, 
aber auch im Drechslerhäuschen bis in die Krummholzre
gion. Ungarische W. (V. pannonica Crantz.), im Kesmarker 
Langenwald. (Wahlenberg). Behaartfrüchtige Platterbse (La- 
thyrus hirsutus L.), bei Gross-Schlagendorf (Mauksch.) \

Frühlings - Walderbse (Orobus vernus Z.) auf dem 
Gänöcz-Lucsivner Bergzug und den Böler Kalkalpen häufig.
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2. Die Krummholzregion.
Wenn irgendwo die Bezeichnung Krummholzregion 

mit vollem Rechte angewandt werden kann, so ist das in 
der Hohen Tátra der Fall. Einen solch schönen und 
dicht geschlossenen Gürtel dieser niederen Föhre dürfte 
kaum noch ein anderes Gebirge tragen. Er tritt hier 
umsomehr hervor, als er sich an den nur durch wenig 
tief eingeschnittene Thäler unterbrochenen Gebirgsstock 
in einer sich nahezu gleichmässig hinziehenden Linie 
anschmiegt.

Dicht geschlossen tritt das Krummholz (Pinus Mughus 
Scop.), in einer ohngefähren Höhe von 1450 bis 1700 M. 
auf, obwohl es sich schon auch in einer Höhe von 1170
M. findet und bis zu 1920 M. steigt. *) Das Krummholz 
ist so recht eigentlich der Repräsentant alpiner Vegetation. 
Hingestreckt, den Boden suchend, sich nicht viel über 1-5 
Meter erhebend, aber ziemlich lang auslaufende Aeste 
hinaussendend, veranschaulicht es umsomehr den Charakter 
der Alpen-Pflanzenwelt, als es sonst in seinen einzelnen 
Theilen ganz dem einen der Baumriesen unserer Wälder, 
der Gemeinen Föhre ähnelt. Das Niedrige, Gedrückte und 
Gedrungene der Alpenpflanzen, veranlasst durch die in 
dieser Höhe waltenden klimatischen Verhältnisse, kommt 
in der Erscheinung des Krummholzes zum besonders be
zeichnenden Ausdruck.

Von holzigen und strauchartigen Gewächsen sind in 
der Krummholzregion noch zu verzeichnen: Die Alpen
varietät vom Gemeinen Wachholder (Juniperus communis 
L. var. nana Willdi), überall in den Thälern der Tátra 
über 1580 Meter Höhe.

Spiessförmige Weide (Salix hastata Z.), auf den Leiten 
(Fleischbänke) der Beier Kalkalpen (Wahlenberg.) Myrten
blättrige W. (S. myrsinites Z.) zwischen Kalkfelsen im 
Drechslerhäuschen, Stirnberg und den übrigen Böler Kalk
alpen. 1600—2000 M. Netzaderige W. (S. reticulata Z.), 
auf Kalkfelsen im Drechslerhäuschen, beim Eisernen Thor 
und den übrigen Beier Kalkalpen häufig. Gestutztblättrige 
W. (S. retusa Z.) im Felker-Thal und in der Kohlbach 
an felsigen Stellen und im Gerolle, 1600—2200 M.

Felsen-Johannisbeere (Ribes petraeum Wulf.'), Blüten 
purpurroth; im Felker Thal, gleich am Eingang vom 
Kreuzhübel ziemlich häufig.

*) Friedrich Fuchs: „Die Centralkarpathen.“ Pest 1863.
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K ra u ta r tig e  Pflanzen.
Nördliche Woodsie (Woodsia hyperboraea R. Br.), an 

der Alt-Walddorfer Felsenwand (Hazslinszky.).
Lanzenförmiger Schildfarn (Aspidium Lonchitis Sw.), 

in den Béler Kalkalpen; häufig im Drechslerhäuschen.
Berg-Blasenfarn (Cystopteris montana Link., so wie 

auch die var. sudetica.), in den Beier Kalkalpen beim 
Eisernen Thor (Hazslinszky).

Tannenblättriger Bärlapp (Lycopodium Selago L.), auf 
Triften und Felsen im Felker Thal und in der Kohlbach. 
Alpen-B. (L. alpinum L.) am Rothen und Steinbach-See; 
unter der Lomnitzer Spitze gegen die Kohlbach. (Hazs
linszky).

Gezähnelter Moosfarn (Selaginella spinulosa A. Braun), 
ein kleines gelbliches Pflänzchen; ziemlich häufig im 
Drechslerhäuschen zwischen den Felsenwänden.

Micheii’s Lieschgras (Phleum Michelii Allion.), im 
Drechslerhäuschen, auf den Leiten (Wahlenberg). Alpen- 
L. (Ph. alpinum L.), überall an grasigen Stellen der 
T átra; häufig in der Kohlbach und dem Felker Thal von 
1300—1900 M.

Felsen - Windhalm (Agrostis rupestris All.; A. alpina 
Wahlenb.), auf felsigen Stellen durch die ganze Tátra. 
Häufig im Felker Thal, auf der Schlagendorfer Spitze, in 
der Kohlbach, von 1500—2200 M.

Bunter Hafer (Avena versicolor Vili.), häufig in der 
Kohlbach, im Felker Thal von 1500—2000 M. Gelblicher 
H. (A. flavescens Gaud, var. carpatica Host.), im Felker 
Thal beim Wasserfall; in der Grossen Kohlbach; die Var. 
alpestris in den Beier Kalkalpen bis in die Krummholz
region (Hazslinszky).

Bunter Schwingel (Festuca varia Hänke.) in der 
Kohlbach beim Grossen Wasserfall; im Drechslerhäuschen 
Karpathischer Sch, (F. carpatica Dietr.), im Drechslerhäus
chen, an den Leiten (Hazslinszky).

Genährte Segge (Carex lagopina Wdhlbg.), auf den 
Fleischbänken=Leiten. (Hazslinszky) ; in der Kleinen Kohl
bach (Fritze et Ilse). Rasenbildende S. (C. caespitosa L.), 
am Grünen See (Wahlenberg, Heuffel). *) Schwarze S. 
(C. atrata L.), durch die ganze Tátra ziemlich verbreitet 
und zwar sowohl die Var. conglomerata, als auch laxa;

*) Heuffel J. M. D .: „Fragmenta monographiae Caricum Hungá
riáé etc. edidit in Linneae Aug. Kanitz,"1863.“ Separatabdruck.
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häufig in der Kohlbach und im Felker Thal, von 1500 
—2100 Meter. Haarstielige S. (C. capillaris L.), im Drechs
lerhäuschen uud auf dem Durlsberg (Wahlenberg); auf 
der Nesselblösse. Russfarbige S. (C. fuliginosa SchJc.), beim 
Zdáarer Velki Kosár, an der oberen Waldgrenze (Kalch- 
brenner) ; am Stirnberg (Hazslinszky). Immergrüne S. (C. 
sempervirens Vili.'), häufig durch die ganze Tátra von 
1500—2000 M. Steifblättrige S. (C. firma Hőst.) in der Gros
sen und Kleinen Kohlbach von 1400—2200 M.

Scheidiges Wollgras (Eriophorum vaginatum L.), auf 
sumpfigem, moorigem Boden ; im Blumengarten des Felker 
Thaies, 1773 M. Scheuchzer’s W. (E. Scheuchzeri Hoppe.), 
im Blumengarten des Felker Thaies (Dr. Nik. v. Szontagh 
in der Ö. B. Z. XIV. 282.)

Braunblütige Hainsimse (Luzula spadicea DC.), an 
felsigen, grasigen Stellen durch die ganze Tátra, häufig 
im Felker Thal und der Kohlbach. Auf der Schlagendorfer 
und Gerlsdorfer Spitze (M. Róth) von 1500—2300 M. Aehrige 
H. (L. spicata DC.), am Stirnberg ^Hazslinszky), in der 
Kleinen Kohlbach (Fritze et Ilse), auf den Leiten (Whlbg).

Fädliche Simse (Juncus filiformis L.) auf moori 
gern Boden; am Grünen See (Wahlenberg), häufiger 
ausserhalb des Gebietes am Krivan. Dreispaltige S. (J. 
trifidus L.), auf felsigen Stellen sehr dichte Rasen bildend, 
durch die ganze Tátra. Nicht selten im Felker Thal und 
der Kohlbach. Auf der Königsnase (M. Róth), von 1500 
—2200 M. Dreispelzige S. (J. triglumis Li), auf den Leiten 
(Heuftel), auf dem Polnischen Kamm. (Seid.).

Spätblühende Lloydie (Lloydia serotina Salisbury.), 
ein kleines Pflänzchen mit grosser, weisser Blüte, die ein
zelnen Perigonblätter mit drei röthlichen Streifen. An 
grasigen Stellen durch die ganze Tátra ; nicht selten im 
Felker Thal an den grasigen Abhängen links über dem 
Blumengarten.

Schnittlauch (Allium Schoenoprasum L. var. alpi- 
num.), auf moorigem Boden in der Grossen Kohlbach, 
1900 M. Hier ist er in allen seinen Theilen grösser und 
üppiger, lässt sich aber in den Garten verpflanzt im dritten 
Sommer von dem gewöhnlichen Schnittlauch nicht mehr 
unterscheiden.

Stengelumfassender Knotenfuss, (Streptopus amplexifo- 
lius DC.) in der Grossen Kohlbach (Hazslinszky), am 
Eingang in das Grünesee-Thal (Kalchbr.j, im Schwarz- 
wasser-Thale bei Rox (Engler), immer vereinzelt.

Weisslichblühende Gymnadenie (Gymnadenia albida
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Rieh.), durch die ganze Hohe Tátra häufig, kommt meis
tens in dieser Region vor, steigt aber bis tief hinunter 
und findet sich schon im Parke des Bades Lucsivna.

Rerzblättriges Zweiblatt (Listera cordata R. Br.), ober
halb des Kesmarker Koschar (Schäferhütte) (Hazslinzsky.) 
im Weisswasser-Thal (Engler.)

Spitzkeimender Knöterich (Polygonum viviparum L.), 
mit weissen oder röthlichen Blüten, überall zerstreut durch 
die ganze Tátra. Häufig im Felker Thal und den Kohl- 
bach-Thälern.

Berg - Wegetritt (Plantago montana Lam.), auf dem 
Sattel (Kopapass) (Uchtritz).

Alpen-Aster (Aster alpinus L.) mit grossen ansehnli
chen Blütenköpfchen, Strahl hell-azurviolett, Scheibe gelb, 
häufig auf Kalkfelsen im Drechslerhäuschen, am Stirn
berg und den Leiten.

Attisches Berufskraut (Erigeron atticum Vili.), im 
Drechslerhäuschen unmittelbar unter den Kalkfelsen. Alpen- 
B. (E. alpinum L.), häufig am Stirnberg, den Fleisch
bänken (Leiten), am Thörichten Gern. Einblütiges B. (E. 
uniflorum L.), scheint bei uns die Granitform von E. alpi
num zu sein, ist aber auf den ersten Blick zu erkennen und 
gut zu unterscheiden ; in der Kleinen Kohlbach nicht selten.

Alpen Wucherblume (Chrysanthemum alpinum L.) 
überall durch die ganze Tátra von 1500—2400 M.

Aehriger Beifuss (Artemisia spicata W ulff auf den 
Kalkfelsen der Báler Alpen überall zerstreut. 1550—1900 M.

Sternförmiges Ruhrkraut, Edelweiss (Gnaphalium Leon
topodium L.), auf den Beier Kalkalpen; im Drechlerhäus- 
chen jetzt beinahe nur schon in unerreichbaren Felsen
spalten. Norwegisches R. (G. norvegicum L.) in der Kohl
bach und im Felker Thal nicht häufig. Niedriges R. (G. 
supinum L.), ein etliche Centiméter hohes Pflänzchen, auf 
Triften und an felsigen Stellen durch die ganze Tátra. 
Im Felker Thal und der Kohlbach. 1500—2000. M. Kar- 
pathen-R. (G. carpaticum Wahlbg.) auf Granit sowohl, als 
auch auf K alk; im Felker Thal links vom Blumengarten 
an den Felsenwänden, auf den Fleischblänken; am Wege 
von Schmecks in die Kohlbach ohnfern des Kämmchen 
(Dr. Gaston Bonnier. *)

Schmalblättriges Schwindelkraut (Aronicum Ciusii Koch.), 
an grasigen Stellen, auf Felsen, im Gerolle durch die 
ganze Tátra, von 1500 Meter bis auf die höchsten Spitzen.

*) Nach mündlichen Mittheilungen.



ZUR FLORA DER ZIPSER TÁTRA. 368

Kotschy's Flockenblume (Centaurea Kotschyana Koch.), 
im Drechslerhäuschen an den Kalkfelsen.

Offizinelles Pfaffenröhrlein (Taraxanum officinale Wigg. 
var. alpinum.), im Felker Thal und der Kohlbach.

Zottiges Habichtskraut (Hieracium villosum Jacq.), auf 
den Beier Kalkalpen; vom Eisernen Thor, Drechslerhäus
chen, Stirnberg, Fleischbänken bis auf den Thörichten 
G-ern. Alpen-H. (H. alpinum L.), überall in der Krumm
holzregion, auf Wiesen, Triften, felsigen Stellen; schon 
bei den Wasserfällen des Kohlbaches. Niedriges H. (H. 
humile Jacq.) im Drechslerhäuschen. (Hazslinszky.) Hasen- 
lattigartiges H. (H. prenanthoides Vili.), unterhalb der 
Kalkfelsenwände im Drechslerhäuschen, nicht selten.

Alpen-Glockenblume (Campanula alpina Jacq.), mit 
grossen, blauen überhängenden Blumen in zuweilen sehr 
reichblütigen Exemplaren durch die ganze Tátra häufig 
1500—2400 M.

Ausdauernde Sicertie (Swertia perennis L.), mit grau
violetten, dunkler getüpfelten Blüten, an nassen, feuchten 
Stellen durch alle Thäler, auf Granit sowohl als auch 
Kalk. 1500—1800 M.

Punktirter Enzian (Gentiana punctata L.), eine ansehn
liche Pflanze mit blassgelben, purpurn punktirten Blüten, 
an grasigen buschigen Stellen, zwischen Krummholz überall, 
aber sehr zerstreut. Wird durch die Wurzelgräber viel 
aufgesucht und dadurch immer seltener. 1300—2000 M. 
Kurzstengliger E. (G. acaulis L.), hier nur auf Kalk in den 
Beier Gebirgen. Häufig im Drechslerhäuschen. Eine kleine 
Pflanze mit sehr grosser dunkel-azurblauer Blumenkrone. 
Schnee-E. (G. nivalis L.), ebenfalls mit schön blauer, aber 
kleiner Blüte, im Drechslerhäuschen und den angrenzen
den Kalkgebirgen.

Alpen-Wachsblume (Cerinthe alpina Kit.), im Drechs
lerhäuschen unter den Kalkfelsen, selten.

Wald-Vergissmeinnicht (Myosotis silvatica Hojfm. var. 
alpina), mit grossen, schönen azurblauen Blüten; sehr 
häufig in der Krumholzregion und noch über dieselben 
hinaus, durch die ganze Tátra.

Kurzstengliger Ehrenpreis (Veronica aphylla L.), an 
feuchten quelligen Stellen im Drechslerhäuschen. Alpen-Eh. 
(V. alpina L.), an grasigen Stellen, unter Felsen, in der 
Kohlbach, im Felker Thal, sehr zerstreut. Felsen-Eh. (V. 
saxatilis Scop.), an felsigen Stellen im Drechslerhäuschen.



364 ZUR FLORA DER ZIPSER TÁTRA.

Älpen-Bartsie (Bartsia alpina L .), mit dunkel - violet
ten Blüten, an feuchten Stellen durch die ganze Tátra. 
1500—1900 M.

Buntes Lausekraut (Pedicularis versi col or Wahlbg.), mit 
lichtgelber, unter der Spitze der Oberlippe purpurn gefleck
ter Blüte; auf felsigen feuchten Stellen durch die ganze 
Tátra auf Granit sowohl, als auch auf Kalk. 1580—2200
M. Hacquet’s L. (P. Hacquetii Graf.'), eine ansehnliche 
Pflanze mit schwefelgelben Blüten; auf moorigem Boden 
an den Ufern des Kohlbaches. 1850—1700 M. Quirliges 
L. (P. verticillata L .) mit purpurnen Blüten, gemein an 
grasigen Stellen, auf Triften durch das ganze Gebiet von 
1300—2000 Meter. *

Alpen-Klarer topf (Rhinanthus alpinus Baumgart.), im 
Felker Thal unter der Granatwand ; an der Lehne 
zwischen dem Grünen und Rothen See. (M. Róth.J

Alpen-Fettkraut (Pinguicula alpina L.), an nassen 
feuchten Stellen besonders der Kalkgebirge; häufig im 
Drechslerhäuschen, aber auch auf Granit in der Grossen 
Kohlbach.

Haariger Mannsschild (Androsace villosa Wählt.), in 
den Béler Kalkalpen, häufig im Drechslerhäuschen und 
auf den Leiten; bis 2016 M. Stumpf blättrig er M. (A. 
obtusifolia Allioni) ; an felsigen, grasigen Stellen der Granit
gebirge überall, aber sehr zerstreut. Im Felker Thal, in 
den beiden Kohlbach-Thälern; von 1450—2000. M.

Kleinste Primel (Primula minima L.), mit sehr kurzem, 
höchstens 2*5 Centiméter langem Stengel, aber eben so 
breitem, hell-purpurrothem Blumenkronensaum ; häufig im 
Felker und Kohlbach-Thale; unter der Gerlsdorfer Spitze 
(M. Róth). Blüht am schmelzenden Schnee; zum zweiten- 
male im August u. September.

Hahnenfussblütiges Hasenohr (Bupleurum ranunculoides 
L.), auf den Kalkfelsen des Drechslerhäuschen.

Alpen-Bärenwurzel (Meum Mutellina Gärtn.), an grasi
gen Orten, auf Triften überall sowohl auf Granit, als auch 
Kalk. 1550—2300 M.

Einfache Gaye (Gaya simples Gaud.), auf dem Stirn
berg und den Leiten. (Hazslinszky,)

Fischer’s Schirlingssilge (Conioselinum Fischeri Wimm. 
& Grat.); im Drechslerhäuschen, in grasigen Schluchten 
zwischen den Kalkfelsen.

Gemeine Erzengelwurz (Archangelica officinalis Hffm.) 
an buschigen steinigen Stellen; in Schluchten an der
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Gerlsdorfer Spitze gegen das Felker Thal, in der Kohlbach 
schon beim Grossen Wasserfall.

Schmalblättriges Heilkraut (Heracleum angustifolium 
Jacgi), im Felker Thal, bei den Drei-Seen an der Schla
gendorfer Spitze.

Angelikablättriges Laserkraut (Laserpitium Archangelica 
Wulf.) im Steinbachsee-Thal (Hazslinszky).

Wohlriechende Süssdolde (Myrrhis odorata Scop), im 
Drechslerhäuschen. (Hazslinszky.)

Gemeine Rosemmrz (Rhodiola rosea Li) an feuchten 
Stellen ziemlich häufig; im Felker Thal und der Grossen 
Kehlbach von 1400—1700 M.

Rothbraune Fetthenne (Sedum atratum Li), am Thörich- 
ten Gern. Kriechende F. (S. repens Schleich.), im Felker 
Thal am Ewigen Regen, in der Grossen Kohlbach. 1600 
—2000 M.

Berg-Hauswurz (Sempervivum montanum Li), mit 
rosenrothen Blüten; am häufigsten in der Krummholzregion 
an trockenen felsigen Stellen; steigt bis in die Waldregion 
herab.

Habichtskrautblättriger Steinbrech (Saxifraga hieraci- 
folia W. & K.), auf der Nordseite des Thörichten Gern ; in 
der Grossen Kohlbach, im Blumengarten des Felker 
Thaies. 1780—2000. M. Blaugrauer St. (S. caesia Li), auf 
den Kalkfelsen des Drechslerhäuschen, beim Eisernen 
Thor häufig. Immergrüner St. (S. aizoides Li), an feuchten 
Stellen im Drechslerhäuschen. Moosartiger St. (S. muscoi- 
des Wulf.), häufig im Felker Thal, in der Grossen und 
Kleinen Kohlbach; steigt bis auf die höchsten Spitzen. 
Ausdauernder St. (S. perdurans Kit.), auf den Leiten und 
dem Thörichten Gern. Mannsschildartiger St. (S. androsacea 
Li), an feuchtea Stellen, am schmelzenden Schnee im Fel
ker Thal und den Kohlbach-Thälern. Auf steigender St. (S. 
adscendens Li), in den Béler Kalkalpen, an den Leiten, 
auf dem Berge Baba bei Lucsivna (Kalchbrenner), nicht 
gemein. Karpathen-St. (S. carpatica Relibi), an schattigen 
feuchten Stellen, unter Felsen; im Felker Thal, in den 
beiden Kohlbach-Thälern nicht selten; auf der Gerls
dorfer Spitze (M. Róth). 1570—2400 M.

Alpen-Windröschen (Anemone alpina Li), mit grossen 
weissen, auswendig etwas bläulich angehauchten Blumen, 
sehr gemein dm-ch die ganze Tátra. Blüht im Mai—Juli, 
je nach der Höhe, und im Herbst häufig zum zweitenmale. 
1200—2200 M. Narzissenblütiges-W. (A. narcissiflora Li), 
die weissen Blumen in einer mehrblütigen (3—6) Dolde
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an der Spitze des Stengels. Häufig im Blumengarten des 
Felker Thaies, aber auch in den übrigen Thälern, sowohl 
auf Granit als Kalk. 1500—2200 M.

Alpen-Hanenfuss (Ranunculus alpestris Z.), in den 
Béler Kalkalpen; auf den Leiten, am Thörichten Gern. 
Giftiger Hanenfuss (R. Thora Z. var. carpaticus Grieseb.), 
am Stirnberg, den Leiten, Thörichten Gern und Durlsberg 
nicht selten.

Hoher Rittersporn (Delphinium elatum Z.), mit violett
azurblauen Blüten, sowohl auf Kalk als auch auf Granit; 
im Drechslerhäuschen, im Blumengarten des Felker Thaies 
und an den Abstürzen des Kessels der Gerlsdorfer Spitze.

Wahrer Eisenhut (Aconitum Napellus Z.), an feuchten 
Stellen, zwischen Krummholz durch die ganze Tátra 
gemein bis über 2000 M.

Alpen-Gänsekraut (Arabis alpina L.), an den Bächen 
durch die ganze Tátra, sowohl auf Granit als auch Kalk 
von 1300—1800 M.

Gewimpertes Gänsekraut (Arabis ciliata R. Br.), im 
Drechslerhäuschen. Massliebenblättriges G. (Arabis bellidi- 
folia Jacq.), an feuchten Stellen im Drechslerhäuschen. 
Vernachlässigtes G. (A. neglecta Schultest), mit lichtrosen- 
rothen Blüten, im Kies der Alpenbäche, an feuchten 
felsigen Stellen im Felker Thal, in der Grossen und Kleinen 
Kohlbach. 1600—2200 M.

Cheiranthus helveticus Wahlbg, ist nach Ascherson 
eine langschottige Varietät von Erysimnm strictum Fl. d. 
Wett, nach Üchtritz nicht verschieden von Cheiranthug 
alpinus Wahlbg. Die Pflanze ist jedenfalls noch näher zu 
unsersuchen. Die Blätter sind nicht nur mit 3-, sondern 
auch mit 4- und Öspaltigen Haaren bestreut, welcher 
Umstand Beachtung verdient, weil auf die Behaarung bei 
der Gattung Erysimum Gewicht gelegt wird. Sie wächst 
unter den Kalkfelsen im Drechslerhäuschen ziemlich häufig.

Pyrenäisches Steinschmückei (Petrocallis pyrenaica R. 
Br.), am Stirnberg und im Drechslerhäuschen (Hazlinszky.)

Immergrünes Hungerblümchen (Draba aizoides Z.), auf 
den Beier Kalkgebirgen vom Eisernen Thor bis zum Thö
richten Gern. Filziges H. (Draba tomentosa Wahlbg.), am 
Stirnberg und den Hinteren Leiten (Wahlenberg), im 
Drechslerhäuschen. (Üchtritz.)

Stein-Kernere (Kernera saxatilis Rclib.), im Drechs
lerhäuschen.
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Gemeines Löffelkraut (Cochlearia officinalis Li), im 
Blumengarten des Felker Thaies, in der Grossen Kohlbach 
in einer Höhe von 1780 M.

Alpen-Hutchinsie (Hutchinsia alpina R. Br.), am Stirn
berg, an den Leiten, am Thöriehten Gern häufig.

Oelandisches Sonnenröschen (Helianthemum oelandicum 
Wahlenb.) häufig am Durlsberg, aber auch auf den Böler 
Kalkalpen.

Mastkrautartiger Spark (Spergula saginoides L.) beim 
Grossen Wasserfall in der Kohlbach (Hazslinszky), auf 
den Leiten (Wahlenberg.)

 ̂ Gewimpertes Sandkraut (Arenaria ciliata Li), auf den 
Böler Kalkalpen gemein.

Hornkrautartige Sternmiere (Stellaria cerastoides Li), 
an den Ufern des Grünen Sees.

Alpen-Hornkraut (Cerastium alpinum L. var. lanatum.), 
am Thöriehten Gern; -auf der Gerlsdorfer, Schlagendorfer 
und Weissensee - Spitze (M. Róth.) Breitblättriges H. (C. 
latifolium Li), im Felker Thal und der Kleinen Kohlbach.

Kriechendes Gipskraut (Gypsophila repens Li), häufig 
an den Kalkfelsen im Drechslerhäuschen. Im Kleinen 
Kohlbach-Thal (Pantocsek.) *)

Pracht-Nelke (Dianthus superbus L. var. —  D. Wim- 
meri Wichi), am Rothen Lehm.

Vierzähniges Leimkraut (Silene quadrifida Li), an 
quelligen Stellen im Drechslerhäuschen, im Felker Thal in 
der Nähe des Ewigen Regen. Stengelloses Leimkraut (Silene 
acaulis L.) oft ganze Felsenstücke rasenförmig überzie
hend, Blüten hellpurpurn, durch die ganze Tátra von 1500
M. bis auf die höchsten Spitzen.

Schwarze Rauschbeere (Empetrum nigrum Li), an fel
sigen Stellen durch die ganze Tátra, schon auf Felsen 
am Wege zum Grossen Wasserfall in der Kohlbach.

Ausdauernder Flachs (Linum perenne Li), häufig im 
Drechslerhäuschen.

Mierenblättriqes Weidenröschen (Epilobium alsinaefolium 
Vilii), und Alpen-W. (E. alpinum Li), beide an feuchten, 
felsigen Stellen im Felker Thal und den Kohlbach-Thälern.

Fuühlings - Fünffingerkraut (Potentilla verna L. var. 
alpina =  P. salisburgensis Hänkei), im Felker Thal 
beim See.

*) Nach Dr. August Neilreich’s „Ung. und Slavon. Gefäss- 
pflanaen.“
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Berg-Benediktenkraut (Geum montanum L .), mit an
sehnlicher gelber Blumenkrone; sehr gemein und am 
häufigsten in der Krummholzregion, aber auch schon in 
der Waldregion und bis auf die höchsten Spitzen.

Gemeine Silberwurz. (Dryas octopetala L.), mit hüb
scher weisser Blüte; auf den Beier Kalkgebirgen, beim 
Eisernen Thor und im Drechslerhäuschen; wächst aber 
auch auf den Kalkfelsen des Berges Baba bei Lucsivna.

Lederbrauner Klee (Trifolium badium Schreb.), die 
Blütenköpfchen beim Aufblühen goldgelb, sich schnell 
kastanienbraun verfärbend, ziemlich gross; an feuchten 
stellen im Drechslerhäuschen.

Alpen-Berglinse, (Phaca alpina L.), auf den Vorderen 
Leiten an den Felswänden (Hazslinszky.), beim Rothen 
See. Kalte B. (Ph. frigida L.), auf den Kalkfelsen im 
Drechslerhäuschen.

Berg-Spitzkiel (Oxytropis montana DC. =  Ox. car- 
patica Üchtritz.), und Haller’s Sp. (Ox. Halleri Bunge.), 
ebenfalls auf Kalkfelsen im Drechslerhäuschen. Feld-Sp. 
(Ox. campestris DC.), am Thörichten Gern.

Südlicher Traganth (Astragalus australis Lam.), Blüten 
hier gelblichweiss mit schwarzviolettem Kiel; und Alpen- 
T. (A. alpinus L.), Blüten violett mit dunkleren Strichen; 
beide im Drechslerhäuschen. Walderbsenartiger Tr. (A. 
oroboides Horn.),auf den Hinteren Leiten (WahlenbergV

Dunkler Hahnenkopf (Hedysar'um obscurum L.), mit 
grossen purpurnen Blumen, ist unter den voranstehend an
geführten seltenen Papilionaceen die gemeinste. Vom 
Drechslerhäuschen bis zum Thörichten Gern, aber auch 
im Felker Thal unter der Granatwand.

3. Die Hochalpenregion.
Dort, wo endlich auch das Krummholz nicht mehr 

die Bedingungen zu seinem Wachsthum findet, wo beinahe 
jede strauchige Vegetation aufhört oder kaum noch in 
den das Gestein fest umklammernden Alpenweiden fortlebt, 
betreten wir die Hochalpenregion. Hier waltet schon gröss- 
tentheils der nackte Fels, kolossales Trümmergestein und 
Schutthalden sich allmälig abbx-öekelnden Gesteines vor. 
In den Spalten der Felsen und sonst an geschützteren 
Stellen, oft am schmelzenden Schnee grüuen Pflanzen 
einzeln und vereinsamt uud beeilen sich die kurze Spanne 
Zeit, die ihnen zur Vollendung ihres vegetativen Kreis
laufes gegönnt ist, bestens auszuuützen.

Der Unterschied zwischen der Flora des Krummhol
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zes und dieser Region ist jedoch ein sehr geringer. Die 
meisten der hier angeführten Pflanzen haben auch viel 
tiefere Standorte und gerade diejenigen, welche noch auf 
den allerletzten Erhebungen wachsen, finden sich auch 
tief unten in der Krummholzregion. Sehr viele der schon 
angeführten Pflanzen gehören also auch dieser Region an; 
als besonders charakteristische derselben können jedoch 
die Nachstehenden gelten.

Zweizeilige, Seslerie (Sesleria disticha Pers.), und 
Schlaffes Rispengras (Poa laxa Hanke), beide gehören hier 
zu den verbreitetsten Gräsern und sind überall zu finden.

Alpen-Zwergorche (Chamorchis alpina Rieh.), auf dem 
Gipfel des Thörichten Gern, im Drechslerhäuschen (Ilse), 
auf dem Stirnberg (Engler).

Krautartige Weide (Salix herbacea L), die kleinste 
unter den Weiden, oft nur zweiblätterig; ziemlich häufig 
oberhalb des Blumengartens im Felker Thal gegen den 
Langen See.

Nierenblättriger Säuerling (Oxyria digyna Campdera 
—  Rheum digynum Wahlbg), im Gerolle und auf Felsen 
unter dem Polnischen Kamm.

Stabwurzbiättriges Kreuzkraut (Senecio abrotanifolius 
L., S. carpaticus Herb), auf dem Polnischen Kamm, auf der 
Nordseite des Thörichten Gern. Auf der Königsnase (M. 
Röth.). Graues K. (S. incanus L ), im Gerolle der Kleinen 
Kohlbach bei den Fünf-Seen und oberhalb des Langen 
Sees. Auf der Gerlsdorfer Spitze (M. Röth). Die kahle 
Varietät ist S. carniolicus Willd.

Alpen-Saussuree (Saussurea alpina DC) in Schluchten 
an der Gerlsdorfer Spitze links vom Blumengarten. Die 
breitblättrige Varietät, macrophylla, auf dem Stirnberg. 
(Hazslinszky.) Zwerg - S. (S. pygmaea Spreng), auf dem 
Thörichten Gero, an der Südseite des Kastenberges, an 
der Südwestseite der Lomnitzer Spitze. Auf der Weissensee- 
Spitze (M. Röth). •

Schwarzköpfiger Löwenzahn (Leontodon Taraxaci Loisel), 
oberhalb des Blumengartens im Felker Thal. Beim Grü
nen See uud auf den Leiten (Wahlenberg).

Drüsentragendes Habichtskraut (Hieracium glandulife- 
rum Hoppe), auf der Lomnitzer Spitze und den Leiten 
(Hazlinszky); beim Weissen See (Hausknecht).

Armblumige Rapunzel (Phyteuma pauciflorum L), un
ter der Lomnitzer Spitze (Kitaibel) ?

Gletscher-Enzian (Gentiana glacialis Vill) auf dem 
Thörichten Gern und den Leiten. Kalter E. (F. frigida

24
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Hänlce) kaum 4 Centimeter lang, kann als Prototyp der 
Hochalpenflora angesehen werden, kommt aber nichtsdesto
weniger auch noch zwischen Krummholz z. B. unterhalb 
des Feuersteins in der Grossen Kohlbach in einer Höhe 
von beiläufig 1600 Meter vor; dann beim Langen See, 
am Polnischen Kamm. Auf der Lomnitzer Spitze (Whlbg), 
knapp unter der Schlagendorfer- und Gerlsdorfer Spitze 
(M. Röth). Blüten bleichgelb, blaugrün gestreift.

Gestutzter Steinbrech (Saxifraga retusa Gouan) mit 
kleinen purpurnen Blüten, auf dem fest an den Boden 
angedrückten kurzen Stämmchen ; auf Felsen an der Nord
ostseite der Gerlsdorfer Spitze im Felker Thal, am Kas
tenberg im Kohlbach-Thale. Auf dem Polnischen Kamm 
(Hazslinszky). Gegenblättriger St. (S. oppositifolia L.) mit 
kriechendem Stämmchen und grossen violettrothen Blüten; 
an nahezu unzugänglichen Felsen an der Gerlsdorfer Spitze 
und in der Grossen Kohlbach, auch ober dem Hinzen-See 
im Mengsdorfer Thal (letzterer Standort ausserhalb des 
Gebietes) und nach Wahlenberg auf den Hinteren Leiten 
und am Thörichten Gern. Kommt daher sowohl auf Gra
nit als auch Kalk vor. Birnmoosartiger St. (S. bryoides L.), 
Blüten verhältnissmässig gross, gelblich mit dunkleren 
Punkten. Auf den Felsen rechts und links vom Blumen
garten, in der Kohlbach, oberhalb des Grünen Sees. Auf 
der Lomnitzer- und Gerlsdorfer Spitze (Wahlenberg, M. 
Röth).

Rautenblättriger Hahnenfuss (Ranunculus rutaefolius Li), 
Blüten weiss, Nagel dunkelgelb; am schmelzenden Schnee 
beim Langen See im Felker Thal. Beim Weissen See 
(Wahlenberg.) Gletscher-H. (R. glacialis Li) Blüten weiss, 
rosenroth angehaucht, Kelche rauhhaarig; ebenfalls am 
schmelzenden Schnee in Felsenrissen unterhalb des Polni
schen Kammes, oberhalb des Löffelkraut-Sees in der 
Grossen Kohlbach. Auf der Gerlsdorfer Spitze (M. Röth). 
Zwerg H. (R. pygmaeus Wahlbgi), ein sehr kleines, 2—3 
Centimeter laDges Pflänzchen, mit winziger gelber Blüte, 
zwergigen Exemplaren von Ranunculus sceleratus nicht 
unähnlich ; in der Kleinen Kohlbach am Mittelgrat-Thurm 
(Fritze et Hausknecht); knapp unter dem Lorenz-Joch, 
Uebergang vom obern Wahlenberg-See (vierter Furkoter 
See) über den Solisko in das Mlinica-Thal, an der Lehne 
gegen dieses (M Röth); der zweite Standort ausserhalb 
des Gebietes.

Alpen-Mohn (Papaver alpinum Li) mit weisser Blüte
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an der Nordostseite des Kastenberges im Gerölle. Beim 
Felker See (M. Róth.)

Fetthennenähnliche Cherlerie (Cherleria sedoides L.), ein 
unscheinbares Pflänzchen, mit weisslichen, meistens fehlen
den Blumenblättern; am Polnischen Kamm und ähnlichen 
Orten nicht selten.

Gletscher-Nelke (Dianthus glaciális Hänkei), mit gros
sen, purpurrothen oder rosenfarbenen Blüten; an kiesigen 
felsigen Orten, oberhalb des Blumengartens im Felker Thal, 
in der Grossen und Kleinen Kohlbach, aber auch tief unten 
an den Ufern des Kohlbaches noch unterhalb der Granit
brüche im Grossen Kohlbachthale. Beim Grünen See (M. 
Róth.), '

Bankendes Benediktenkraut (Geum reptans L.), auf 
Felsen und an Geröllhalden am schmelzenden Schnee im 
Felker Thal oberhalb des Langen Sees, in der Grossen 
Kohlbach ; im Ganzen selten, stellenweise aber häufig.

Sctdiesslich sei es mir noch vergönnt: dem Professor 
an der Ecole normale supérieure in Paris, Herrn Dr. Gas
ton Bonnier; dem wirklichen Mitglieds der ung. Akademie 
und Professor am evang. Kollegium in Eperies, Herrn 
Friedrich Hazslinszky; dem wirklichem Mitgliede der un
garischen Akademie, Senior und Pfarrer in Wallendorf, 
Herrn Karl Kalchbrenner; dem Professor am evang. Gym
nasium in lgló und Präses des Redkationskomités dieses 
Jahrbuches, Herrn Martin Róth, und dem Eigenthümer von 
Neu-Schmecks, Herrn Dr. Nikolaus v. Szontagh, welche 
meine Arbeit theils durch Namhaftmachung neuer Pflan
zenfundorte, theils in anderer Weise wesentlich gefördert 
haben, meinen innigsten Dank auszudrücken.

Berichtigung»
Im ersten Artikel, Jahrgang VI. dieses Jahrbuches, 

Seite 270 ist nach (Phalaris arundinacea L.) die Stelle: 
„ w e l c h e s  ü b r i g e n s  s e h r  h ä u f i g  a u c h  a u f  n a s
se n  A e c k e r n  be i  G r o s  s-S c h l a g e n d o r f  w ä c h s t “ 
zu streichen und dieselbe 2 Linien tiefer nach: (Phrag- 
mites communis Trin.) zu setzen.

Seite 287, L. 9. und 10 von oben hat es anstatt: 
„Bepuderten Himmelbrad (Verbascum Lychnitis L .) zu 
heissen: „ S c h w a r z e n  H i m m e l b r a n d “ (Verbascum 
nigrnm L .)

24*



Eolyongások a Fogarasi-havasokban.
Dr. Primics György-től. — Kolozsvár.

Ez év nyarán (1879.) az erdélyi Muzeum-egylet 
megbízása folytán majdnem tíz hétig bolyongtam össze
vissza Erdély eme természeti szépségekkel dúsan fölruhá
zott, vadregényes, de még kevésbe ismert hegységében. 
Magános bolyongásom közben többször eszembe jutott 
azon legalább eddigelé igaznak bizonyult vád, hogy a 
magyar sok tekintetben jobban ismeri a külföldet, mint 
saját hazáját. Az Alpokról, Svajczról, Rajna vidékéről 
magyar nyelven írt dicsőítő közlemények, ha azokat 
összefoglalnék, szép kötetet tennének ki; ilyeneket azonban 
a „Magyar Alpokról“ daczára annak, hogy ezek természeti 
szépségekben nem sokat engednek amazoknak, igen keveset 
találunk; az is, a mi van, igen hiányos s felületes. Mind
össze két munka az, a melyekben a Fogarasi-havasokra, 
általában a Déli-Kárpátokra vonatkozólag egyet-mást föl
lelhetünk, s ezek Hauer és Stache geológiája*) és Hunfalvy 
János munkája**). Én tehát azon tudatban, hogy úgy 
a touristák, mint a természeti tárgyakkal foglalkozó szak
emberek érdeklődését ezen szép vidék iránt némileg föl
kelteni sikerülni fog, határoztam el magamat eme hegy
ségről szóló nehány közlemény közzétételére. Közleményem 
ez alkalommal a legszebb, de egyúttal legkevésbé ismert 
hegységben tett kirándulásaim s észleleteim leírására fog 
szorítkozni s ez a F o g a r a s i - h a v a s o k .

Az utas, ki a vonaton a homoródi vasúti állomást 
elhagyva, Brassó felé szándékozik, lehetetlen, hogy megle
petésében föl ne kiáltson, ha a Fogarasi-havasok hótól 
tarkálló, égbe nyúló, imposans bérczeit meglátja, mint ez 
történt velem múlt évi június végén, midőn Brassón át 
Fogarasba igyekeztem. Oly szép kép ez, melynek első

IX.

*) Geologie Siebenbürgens. Wien 1863.
**) Magyar birodalom természeti viszonyainak leírása. Pest. 

1864. II. k.
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benyomását lehetetlen elfelejteni annak, ki még a külföldet 
be nem járva, hasonló szép tájak szemléletében még nem 
gyönyörködött. Brassóba este 10 óra tájban megérkezve 
még az éjjel a postakocsival tovább folytattam utamat 
s másnap reggel 9 óra felé Fogarasba érkeztem.

A Fogarasi-havasok gyönyörű panorámájának álta
lános jellegzésére nem tehetek egyebet, minthogy kevés 
Változtatással ide iktatom Hunfalvy Jánosnak erre vonat
kozó költői leírását*). „A Fogarasi-havasok, mint hatalmas 
kőfalazat csaknem közvetlenül az Olt-síkságból emelkednek 
ki. Felséges hegysor ez, melyben menedékes oldalú kúpok, 
lankás ormok, darabos horgas tetők és szédítő mélységek 
váltakoznak, zergék és más vadak tanyáznak s nevezetes 
növények díszlenek. Csúcsaik és sziklaormaik az év leg
nagyobb részében hótól és jégtől fehérlenek, nyáron azonban 
csak egyes gödrökben és zugokban marad meg a hó s a 
hegységnek tarka kinézést kölcsönöz. Szépnek, felségesnek 
fogjuk találni, akár este szemléljük, mikor legmagasabb 
ormai az esti alkonyban ragyognak, míg a lapályt éji 
sötétség borítja; akár reggel, mikor ormai a ködfátyolból 
kezdenek kibontakozni s minden pillanatban más-más 
alakot öltögetve bizonytalan változó körrajzaikkal az ember 
kedélyére azon hatást teszik, melyet megfoghatatlan álom
képek tesznek, melyek az ember lelkét szünet nélkül 
váltakozva körüllebegik“.

E havasok a keleti hosszúság 42° és 43° közt majd
nem egyenes vonalban nyugatról kelet felé húzódnak; 
hosszúságuk tehát 15, szélességük pedig 2—3 mértföldre 
tehető, ide nem számítva a Kárpátoknak Oláhországba 
eső részét, a mely sokkalta negyobb területet foglal, mint 
a Fogarasi-havasok. Természetes határai keleten a Per- 
zsányi-hegység, illetőleg a Fogarasi-havasok és a Perzsányi- 
hegység közti völgyei etek, nevezetesen: 0- és Uj-Sinka, 
Pojana-merului, 0- és Új-Tohán ; legszorosabban a Pojana- 
merului környékén eredő hatalmas Sinka-patak, mely az 
említett két hegység közti völgyeken átfolyik, nyugaton a 
Verestoronyi-szoros, illetőleg e szoroson áthaladó Olt-folyó; 
éjszakon az Olt völgye; délen Erdély és Oláhország közti 
határvonal, mely épen e hegység gerinczébe esik.

A hegység keleten hirtelen emelkedik s már majd
nem a határába eső egyes pontjai tekintélyes nagyságot 
érnek el, mint ezt az Új-Sinka nyugati oldalán húzódó 
Muntea-lunga-(olv. Muntya-1, =  Hosszú-hegy) hegye mutatja,

*) Idézett munka II. k. 143. L.



374 BOLYONGÁSOK A FOGARASI-HAVASOKBAN.

melynek "egyes esúcsai már 1480 m. magasságot érnek el. 
Nyugat felé a hegység mind jobban és jobban veszít 
lankás s szelíd jellegéből, a csúcsok száma mind jobban 
szaporodik, míg az Olt-síkság közepe táján sziklás, szaka- 
dékos, meredek, valóságos alpesi jelleget ölt magára, ezek 
mellett tengerszín feletti magassága is folytonosan növe
kedik annyira, hogy Kerczesora, Porumbák s Frek-faluk 
feletti csúcsai nem csak e begyvonulatnak, hanem Erdély
nek is a legmagasabb pontjait képezik. Közép magassága 
e hegységnek 100 pont magasságából kiszámítva 2000 
méterre tehető. Legmagasabb csúcsai mind a gerinczébe 
esnek s ezek a következők:

1. Negoi csúcsa 2536 m. magas.
2. Coltiu Yislea maré (olv. Kolcz 

Yizlya m.) 2520 n fi
3. Vunatorea lui Buteanu (ol. Butyan)
4. Yerfu Orla (Yerfu-csúcs)

2510 n n
2479 n n

5. Yerfu Triponu 2461 fi fi
6. Yertopelu (olv. Yertopel)
7. Podragu csúcsa (olv. Podrag)
8. Piatra rosie (olv. PYrozje)

2459 fi fi
2455 n fi
2442 fi fi

9. Ucia maré (olv. Ucsi m.) 2431 n fi
10. Budislau 2420 n fi
11. Verfu Laitii (olv. V. Laiczi) 2398 fi fi
12. Baltina 2393 fi fi
13. Scara (olv. Szkara) 2307 fi fi

A 2200 m. magas csúcsok száma igen nagy, azért 
ezeket egyenként fölsorolni fölöslegesnek tartom, csak azt 
jegyzem meg, hogy a legáltalánosabban ismert Szurul nem 
magasabb mint 2288 méter.

Legjellegzőbb a Fogarasi-havasokra nézve azon saját
ságos domborzat, mely Erdély egyéb hegységein alig talál
ható föl, t. i. a gerincztől kezdve le az Olt völgyéig a 
hegység sűrűn, egymással párhuzamosan éjszak felé haladó 
szűk haránt-völgyek által van megszaggatva. E völgyek 
mindegyikének megvan a saját vízrendszere, mely azoknak 
alsó részében hatalmas, igen sebes, kristálytiszta vizű pata
kokat eredményez.

E hegyi patakok jéghideg vízében bőven tenyésznek 
a keresett és ízletes eledelül szolgáló pisztrángok. — E 
völgyek nagyobb része kimosási völgy, arról sok helyen az 
oldalain kiálló kristályos palák padjai s ezekben teléresen 
(gangförmig) föllépő tömeges kőzetek tanúskodnak, melyek 
legtöbbször a völgyek mindkét oldalán ugyanoly minősé-
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güek és ugyanazon dőlést mutatják. Tékát e hatalmas 
völgy-barázdákat részint a gyakori zápor- és hóolvadék- 
vizek, részint a kimosás és az elhordás munkáját most is 
híven teljesíti) vad hegyi patakok mosták ki. E patakok 
száma körűlbelől 30-ra tehető s mindnyájan vizűkkel az 
Olt-folyót táplálják. A völgyekkel párhuzamosan az el 
nem mosott hegyrészletek keskeny bordák alakjában az 
Olt-síkságtól kezdve fel a hegység gerinczéig húzódva 
teszik e hegység azon sajátságos jellegét, melynél fogva 
az Európa legszebb és legérdekesebb hegységei közé 
tartozik. Ha a völgyekre nézve áll az, hogy azok nagyobb
részt kimosási völgyek, minek bizonyítékát számos helyen 
a rétegek dőlésében föllelhetni, úgy e hegység az első 
földtani korszakban valószínű, hogy egyszerű, legfeljebb 
kissé ránczolt, háztetőforma alakot mutatott, melynek alját 
a későbbi erdélyi beltenger hullámai csapdosták; hogy ez 
körűlbelől így történt, arról tanúskodnak e hegység nyugati 
végén, Porcsesd falu mellett föllépő, megkövült tengeri 
állat-maradványokban bővelkedő durva mészkő és iszapos 
márgák. Nagyban emelik e hegység regényes szépségét 
a gerinczén majdnem sorban elhelyezett tavak is, melyek 
gyakran tekintélyes nagyok.

E hegység nem csak a tengerszín feletti magasságban, 
hanem egyrészt flórája és faunája tekintetében is a való
ságos Alpesckhez közelít. Különösen a flóra az, mely a 
szakember érdeklődését kiválóan magára vonja; itt is 
mint általában az összes Keleti-Kárpátokban a flóra az 
alpesi és kelet-európai jellegek keverékéből áll s ezáltal 
kétszerié nagyobb érdekkel bír, mint bármely más magyar- 
országi vidék növényzete. Úgy hiszem, nem lesz érdek
telen, ha nehány e havasokban tenyésző növényt betűrend
ben fölsorolva ide igtatok, reménylvén, hogy ezáltal a 
természettudomány ez ágával foglalkozóknak kis tájékozást 
nyújtok. E növények a következők:

Arabis  g lareosa  Schur., Alyssum repens Bmg., 
A 11 i u m x a n t h i c u m  Grsb., A l o p e c u r u s  l a n g u r i -  
f o r m i s  Schur., A n t h e m i s  t e n u i f o l i a  Schur., A n- 
t h e m i s  c a r p a r t i c a  Wild., A r t e m i s i a  B a u m g a r -  
t e n i  Bess., A s p e r u l a  c a p i t a t a  Kit., A v e n a  ses- 
qui t er t i a  Bmg., C ampanula Wannerii?ocá., Campanula  
carpa t i ca  L., Campanula  patula  W. Kit., Carp inus  
i n t e rmed i a  Wierzb., Carex dacica Heuf., C a r d u u s  
g 1 a u[c u s Bmg., C e r i n t h e  a l p i n a  Kit., C e r a s- 
t i u m  [tr  a n s s i l  v a n i c u m  Schur., C e n t a u r e a  Kot- 
s y a n a  Heuff., C i r s i u m  p a u c i f l o r u m  W. Kit.,
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Delphinium a lpinum W. Kit., Dianthus  callisonus 
Schott et Kotsy., D i a n t h u s  compactus  W. Kit., G e n 
t iana phlogi fo l i a  Schott et Kotsy., H elleb'orus pur- 
p u r a s c e n s  W. Kit., H e r ac l eum pa l matum Bmg., 
H e s p e r i s  Kladni i  Schur., Hieracium l a n a t u m W. 
Kit., Hype r i cum a l p i num W. Kit., Pr imula carpa-  
t i ca  Fuss., R a n u n c u l u s  c rena tus  W. Kit., Saxi f raga  
lut  e o-viridis Schott et Kotsy., Sax i f r aga  cymosa W. 
Kit., S a x i f r ag a  c a r p a t i c a  Rchb., Scabiosa lancifol ia 
Heuff., Sci l la Kladni i  Schur., S c l e r a t h u s  col l inus 
Schur., S. neg l ec tus  Rochel., S. unc ina tus  Schur., Se
dum g l a ucum W. Kit., Sempervivum Heuffelii Schott., 
Semperv i vum blandum Schott., Senecio glaber inus  
Roch., Sesler i  a filifolia Heuff., Sesler ia Heufler iana 
Schur., Si lene L er eb enfeldiana Bmg., S o l d a n e l l a  
puls i l l a  Bmg., Sve r t i a  punc t a t a  Bmg. stb.

Ezen növényeket részint saját észleleteim, részint 
Bieltz Albert munkája nyomán közöltem *).

Az állatvilág is szépen van képviselve e hegységben; 
a közönségesebb fajok mellőzésével, melyek Magyarország 
egyéb vidékein is előjönnek, csak azokat említem föl, 
mely sok tekintetben specialitását képezik e havasoknak. 
Ezek:

Cape l l a  r up i ca pr a  L., a Zerge. (Die Gemse)., 
Vul tú r einer eus Temk, barna keselyű. (Der graue 
Geier)., Vul tur  fulvus Gm., fakó keselyű. (Der weiss
köpfige Geier)., Te t rao  u roga l l us  L., siket fájd. (Der 
Auerhahn);, Tet rao t e t r i x  L., nyírfajd. (Das Birkhuhn.), 
Lagopus  alp inus  Nils., hófajd. (Das Schneehuhn)., Pe- 
lias Bert is Pall., közönséges pajzsócz (Kreuzotter), stb.

Ezeknek előfordulása a Fogarasi - havasokban két
ségtelen, azonban valószínűnek látszik, hogy itt még a 
kőszál i  kecske (C. ibex, der Steinbock) is előjön, és ezt 
onnan következtetem, mert e hegység sziklás vidékein oláh 
zerge-vadászok a vad kecskének három faját különböztetik 
meg t. i. a capra negrát (fekete kecske), a tulajdonképeni 
zergét, a capra albát (fehér kecske) vagyis az őzet és egy 
ezeknél sokkal nagyobbat, mely azonban csak roppaut 
gyéren látható. Ez utóbbi valószínű nem lehet egyéb mint 
a kőszáli kecske, ha ugyanazon oláhnak, a kitől ezt hal
lottam, hitelt lehet adni. Figyelemre méltó körülmény az 
is, hogy a Fogarasi-havasok egy helyén a Laita-völgyben 
(Valea-Laita), (valea-völgy) a vipera amnoditeshez hasonló

*) Handbuch der Landkunde, Siebenbürgens. Hermannstadt. 1857.
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kígyó jő elő; hogy tulajdonképen azok-e, azt a szakembe
rek eldöntésére bízom.

Mint minden tekintélyes'  magas hegységen, úgy á 
Fogarasi-havasokon is égyes határozott öveket vagyunk 
képesek megkülönböztetni, mely övék mindegyike saját 
jellegekkel bír. Ily övék a következők:

1. A l o m b l e v e l ű  f á k  öve,  mely a hegységnek 
az Olt völgyével érintkező lábain végig nyúlik, s jó széles 
koszorú módjára fogja körül a hatalmas hegylánczolatot. 
Ez öv uralkodólag bükkesek s tölgyesekből áll, melyekben 
gyertyán-, éger-, nyír- és hársfák is gyakran feltalálhatok.

2. A t ű l evel ű  f á k  öve,  közvetlenül a lomblevelű 
fák öve után következik. E kettő közt éles határt vonni 
nem lehet, mert egyik a másikba észrevétlenül megyen át. 
Ez öv párhuzamosan az elsővel, mint a koszorú második 
sora húzódik a hegyhátakon. Ez öv aránylag igen széles 
s gyönyörű fenyves erdőségekből áll.

3. A t ű l e v e l ű  c s e r j é k  öve,  mely gyalog- és 
boróka-fényűk cserjéseiből áll ; a többiekhez képest igen 
alárendelt, sőt sok helyen épen nem észlelhető, mert a 
hol a fenyvesek megszűnnek, közvetlenül a tisztás legelők 
következnek. Végtére a

4-ik ö v b e  e hegység azon terjedelmes része tartó 
zik, hol már a fás és cserjés tenyészet teljesen megszűnve 
t e r j e d e l m e s  l e g e l ő  k-nek ad helyet. Legjobban jel- 
legzi ez övét az áfonyának nagy mennyiségben való föl
lépése. Ebben az övben a növényzet túlnyomólag duzzadó 
mohák és elsatnyúlt füfélék fajaiból áll, melyek közt a 
ritkább alpesi és kelet-európai növényfajok békés szom
szédságban virúlnak.

Miután a Fogarasi-havasokkal így nagyjában meg
ismerkedtünk, részletesebb megismei’és czéljából tegyünk 
nehány kirándulást e hegység különböző részeibe ; — igaz, 
hogy ez kissé fárasztó, de annál élvezetesebb lesz. Mielőtt 
azonban ezt tennők, úgy hiszem, nem lesz fölösleges, ha 
ama központokkal ismerkedünk meg, honnan legkönnyeb
ben eszközölketők az ily kirándulások. Ha valaki a 
Fogarasi-hegység keleti részeit akarja bejárni, annak 
okvetlenül Fogarason kell megszállnia; s kivált ha tel
jesen ismeretlen a vidékkel, a szükséges utasításokat 
csakis itt nyerheti és a nélkülözhetetlen élelmi szereket 
szintén csak itt kaphatja, és végtére, ha e hegységben tett
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néhány napi fárasztó kirándulás után kimerül, itt üdítő 
pihenőt és barátságos kört is lelhet.

F o g aras  az Olt-folyó bal partján sík területen van 
építve. E város tisztaság és rendezettség tekintetében még 
sok kivánni valót hagy. Van körülbelül 5—6 ezer lakosa, 
és ezek majdnem egyenlő arányban magyarok, németek 
és oláhok. Van itt járásbíróság, posta- és távirdahivatal, 
polgári iskola és egy pár meglehetősen berendezett ven
déglő. E városka különös nevezetességei: a régi, most 
katonai laktanyáúl szolgáló vára, bárom oldalról körülvevő 
sétány nyal, ferenczrendi szerzetesek régi zárdája és bárom 
felekezet temploma. E városka erdélyi részekre nézve 
az, mi az Osztrák-magyar birodalomra Grácz, t. i. a törzs
lakosság tekintélyes százalékát a nyugdíjazott katonatisz
tek és hivatalnokok képezik.

Fogarassal átellenében az Olt jobb oldalán fekszik 
Galacz, oláh falu, melylyel a város egy födött, bizonyára 
nem mindennapi látványt nyújtó régi fahíd által van ösz- 
szeköttetésben. E falut tulajdonképen Fogaras külvárosá
nak lehetne tekinteni, mert rendesen ide rándúl ki mele
gebb nyári liónapokban üdülést szerezni a város intelligens 
lakossága. En azonban egyéb tekintetből szeretem Galacz 
környékét; ugyanis e falu felett húzódik egy Erdély 
belbegységeibez tartozó dombsorozat, melynek déli végső 
nyúlványai több mértföldnyi területen az Olt-folyó jobb 
partját teszik. Á Galacz feletti dombok gömbölyüdött, 
itt-ott szakadékos tetői tekintélyes nagyságot érnek el, 
melyekről a szemben fekvő Fogarasi-bavasok vidékére 
gyönyörű kilátás tárúl; innen tiszta időben a Fogarasi- 
bavasok aprólékosabb részeit is messze területen jól ki 
lehet venni. Ezen dombok legalább Fogarassal átellenében 
fiatal harmadkon képződésüek s uralkodólag márgákból 
és ezek közé települt homokkő-rétegekből állanak. A márgák 
azon agyagos változatai, melyek legalól foglalnak helyet 
a rétegsorozatbaD, nagy kőszén tuskókat zárnak magukba 
és egy pár 5—6 cm.-nyi vastag, jó minőségű kőszén-réte
gekkel váltakoznak ; több helyen e márgákban szép 
növénylenyomatok is találhatók. A homokkő pedig azon 
sajátságánál fogva nevezetes, hogy benne gyakran külön
féle nagyságú szép homokkő-gömbök jönnek elő, ép olya
nok, mint Kolozsvár mellett a Fcleki-hegyen, csakhogy 
kevesebb számban.

A hegység további vidékeinek bejárására legalkal
masabb állomások a hegység közepe táján lévő Alsó- 
Porumbák, és annak nyugati végéhez közel eső Frek
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falvak; ezekben az utas szerény igényeknek megfelelő 
vendég fogadókat és vendégszobákat is kaphat. Azért is 
czélszerü, a kirándulóknak ezen falvak valamelyikében 
megállapodni, mert nem messze a hegység tövétől, Fogaras- 
nagyszebeni országúiba vagyis Brassó és N.-Szeben közt 
közlekedő postakocsik útvonalába esvén, mind kettőben 
rendszeresített postahivatal is van, s így azon előnyben 
részesülnek, hogy netalán érkezendő leveleiket vagy egyéb 
küldeményeket azonnal megkaphatják, és tovább utazás 
alkalmával, a naponta közlekedő postakocsik rendelkezé
sökre állván, nincsenek utalva a román és szász fuvarosok 
drága és rósz előfogataira.

Mindezeknek előrebocsátása után megkezdhetjük ki
rándulásainkat, s hogy azonban minél több vidékkel 
ismerkedhessünk meg, kezdjük meg azokat e hegység keleti 
részeiben.

1. K irándulás Ű j-Sinka, Pojana-m erului és H olbach
vidékére.

Utunk Fogarastól a hegység keleti lábánál O-Sinka, 
az egykori határőrvidékhez tartozó faluig, az Olt völgyé
ben, többnyire diluvialis kavics-lerakodásokból képződött, 
szelíd, itt-ott egyes halmocska ált^l megszakított, termé
keny vidéken vezetett. E falutól Új-Sinkáig (Sinca-nouo 
románul) a hatalmas Sinka-patak mellett szűk völgyben 
folytattuk utunkat; e patak, mint már említettem, határ
vonalat képez a Fogarasi-havasok és a Perzsányi-hegység 
közt. A Sinka völgye a felette szép vidékek közé tartozik: 
két oldalát sürü erdőség fedi, s benne dús kaszállók és 
szántóföldek váltakoznak. Ha utunkban körültekintők 
vagyunk, észre veszszük, hogy az Ó Sinka feletti dombo
kon föllép vastag rétegekben egy szürkés-fehér üledékes 
kőzet, az úgynevezett trachy ttu ffa . Ezt a falu lakosai 
könnyen alakíthatóságánál fogva téglával keverve házfa
lak fölépítésére alkalmazzák. Körülbelül a völgy közepe 
táján a patak görkövei közül kiválogatott, mész-égetésre 
szolgáló, kékes-szürke mészkő-rakások vonják magukra a 
figyelmet, mikből megtudjuk, hogy e kőzet-faj is e vidé
ken előfordúl. Az út mellett számos helyen nagy quarz- 
darabok fordúlnak elő, melyek itt fölhasználatlanúl hever
nek. Az út sokszor a Fogarasi-havasok oldalába ütközvén, 
ezeknek kőzetét is láthatjuk; ez mindenütt kristályos 
palákból áll, melyek közt fehér és fekete színű, valamint 
tálkos változatok különböztethetők meg. Uj-Sinka mellett
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föllép egy vereses-szürke színű, palás szerkezetű homokos 
agyag, mely a krist, palákon tetepülve körülbelül 5—6 
iüéternyi vastag padokat képez. Uj-Sinka a hasonnevű 
patak mindkét oldalán, szűk völgyben, hegyek közé szo
rulva épült, tekintélyes oláh falu; lakosai jól birják 
magukat, mert terjedelmes erdők felett rendelkeznek s 
ezekből jól pénzelik magukat. Ez emberek nagy ellen
szenvvel viseltetnek a zsidók iránt; nincs is e tekintélyes 
faluban egyetlen egy zsidó sem, honnan meg az is követ
kezik, hogy itt egyetlen egy rendes fogadó vagy korcsma 
sem található; ez pedig az idegenre rendkívül kellemetlen, 
mert, ha nem érti az oláh nyelvet vagy fel nem keresi a 
m. k. erdővédet, nincs is, hol megállapodjék. Ha körül
tekintünk e falut környező hegyekben, azt látjuk, hogy 
ezek kivétel nélkül mind csillámpalából állanak. E csillám
pala legtöbbször dúsan át van hatva quarzzal, mely 
benne rétegekben vagy fészkekben kiválva fellette szilárd 
összeállítású kőzetet alkot. Egy ilyen quarzban dús 
csillámpala-kőzetben a falu déli szélén tömör, zöldes-barna 
diorit-kőzet lép fel vékony telérben. Ha utunkat a patak 
mellett Pojana-merului felé folytatjuk, találkozunk oly 
csillámpalával, mely fej nagyságú quarz-darabokat vagy 
borsónyi nagy gránátszemeket zár magába. A patak 
medrében az uralkodó csillámpalából álló görkövek közt 
gyakran láthatók gneisz-, porphyr- és mészkő-hömpölyök 
is. Vagy egy óra járásnyira a falutól, hol a Holbach a 
Sinka-patakba^szakad, utunkat kelet felé a Holbach mellett 
folytattuk, hogy megszemléljük az egykor virágzó ezüst- 
ólombányákat.

E bányák Pojana-merului határában, a Holbach 
déli oldalán a Parov-dracului (olv. P.-drakuluij pataka 
környékén egy nehezen fölkereshető helyen voltak, mondom, 
csak voltak, mert a bányászattal ott jelenleg teljesen föl
hagytak és a régi bányák annyira beomlottak, hogy egy
kori helyöket csak a dudvával sűrűn benőtt hányák jelölik. 
E hányákon (Halde) szétszórt ércztartalmú darabok közt 
találhatók olyanok is, melyekben benőve egyes cerussit- 
és apró quarz-kristálykák találhatók. A bányák, úgy 
látszik, a csillámpala és a porphyr érülési határáu voltak, 
legalább a bányákból kihányt kőzetekből erre lehet követ
keztetni. A porphyr e völgyecske oldalainak több pontján 
kiálló szikek alakjában is látható. Ha e völgyecskén, 
illetőleg árkán végig s nehány háztetőhöz hasonló meredek 
hegyoldalon áthaladtunk, följutunk egy tisztás magaslatra, 
melynek legmagasabb pontján durván összetákolt kunyhó
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és néhány ronda ól van. Ez egy oláh családnak állandó 
lakása; itt csak lóösvények által hozzáférhető helyen 
töltik el a telet és a nyarat. E ház gazdájánál zsellér
képen tartózkodik egy nagybányai születésű bányamunkás, 
ki még a régi bányák virágzásának idejében került e 
vidékre. Ez ember bámulatos kitartással, küzdve a nyo
morral érez után kutat és valóban — csupán tapasztalati 
ismereteire támaszkodva — fedezett is fel egy meglehetősen 
gazdag ezüst-ólombányát, közvetlenül a tisztás éjszak
keleti szélén, erdővel sűrűn benőtt mély ái'okban. E bánya, 
mely csillámpalába van mélyesztve, mutatja, hogy egyetlen 
egy ember is, ha remény által a kitartásra sarkaltatik, 
óriási munkát képes Véghez vinni; az ember nem hinné 
el, hogy azok a hosszú földalatti menetek, mély aknák 
mind egy embernek a két keze munkája, pedig az úgy 
van, e szegény bányász hosszú időn át vájta ki ezeket. 
Virágzó bányaipar azonban itt daczára a vidék érezben való 
gazdagságának csak tetemes összegek beruházása mellett 
lehetséges, mert a nyers éreznek e vidékről az abrud- 
vagy nagy-bányai olvasztókba való elszállítása, miut az 
jelenleg történik, igen csekély haszonnal járó vállalat. A 
bányától nehány meredek hegyoldal meghágása után több 
magányosan álló kunyhót érintve, feljutunk egy keletről 
nyugat felé vonuló hosszú hegygerinezre, mely vízválasztót 
képez a Holbach és a Bárczába szakadó hegyi patakok 
közt. Megragadó azon kilátás, mely e hegygerinczről 
a szemlélő elétárúl; lábaink alatt a gyönyörű, termékeny 
bárczasági síkság terül s azon túl teljes nagyságukban 
a Királykő és Bucsecs borzasztó kőtömegei meredeznek. 
Oly szép tájkép ez, milyennek ritkán akad párja, kivált 
ha esti alkonyaikor szemléljük e hegyóriásokat, midőn a 
róluk viszavert napsugarak minden zege-zúgát megvilá
gítva, az egésznek ragyogó, ezüsthöz hasonló színt kölcsö
nöznek. E hegygerinczen vagy egy óráig tartott jó szekér- 
útón tett gyaloglásom kilátás tekintetében a legélvezete
sebbek közé tartozott.

E vidék különböző tisztás részeiben Pojaua-merului-hoz 
tartozó számos ház van, melyek közt gyakran elég csinosak 
is találhatók. Itt a csillámpala a hegyalkotó kőzet, melyben 
itt-ott az amphibolpala is keskeny rétegekben előjön. Ezen 
hegygerinczről több igen meredek hegyoldalon föl- és 
leszállás után, Vulkoi és Holbach falukhoz tartozó, fenyű- 
és bükkfa keverékéből álló nagy erdőbe jutottunk s ezen 
áthatolva Holbach faluba ereszkedtünk le. Holbach keskeny 
völgyben hegyek közt fekszik, lakosai mind oláhok, kik
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közt több kőszén-bányamunkás is található. E falu környéke 
geológiai szempontból eléggé változatos: a falu déli oldalán 
emelkedő erdős hegység kristályos palákból áll, ennek alján 
közvetlenül a falu mellett föllép a diabasporphyrit s 
porphyr-kőzet, míg magában a faluban ennek egyik utcza 
partján tetemesen vastag rétegekben kiáll a kőszén; a 
falutól keletre és éjszakra eső vidéken egy szürke, tömör 
jurakori mészkövet uralja a tér. Holbachról egy dombon 
áthaladva szép bükkfa-erdőbe jutunk, melynek altalaja 
szintén mészkőből á ll; e mészkövet több helyenr mohával 
benőtt egyes sziklák alakjában is föltalálhatjuk. Érdekesek 
ez erdőben több helyen látható kerek gödrök az ú. n. 
dolinák is, mikből terjedelmes barlangokra lehet követ
keztetni, melyeknek bedűléséből keletkeztek e dolinák. 
Ezen erdő keleti szélén egy a bárczasági síkságból 
beszögellő kellemetes szűk völgyben van a „Concordia“ 
nevű kőszén-bányatelep, mely egy brassói társaság tulaj
donát képezi. — A kőszén itt kristályos palákhoz 
támaszkodva mész- és homokkő közé szorult, körül- 
belől 4 méter vastag rétegeket képez, melyek vékony 
agyagerek által vannak áthatva. A kőszénrétegek vagy 
egészen élére vannak állítva vagy igen magas fokú dűlést 
mutatnak s ez által a kőszén termelése igen meg van nehe
zítve. Ha e kőszénbányát megnéztük és úti fáradalmainkat 
a telep csinos vendéglőjében kipiheutük, mehetünk vissza
felé; utunkban, mely netn a már megjárt helyeket fogja 
érinteni, igen szép vidékre érünk. Ha a bányától keletre 
eső, éjszakról dél felé vonuló, többnyire mészkőből álló 
erdős hegygerinczet áthágtuk, igen szép hegyes-völgyes, 
erdő és tisztásokkal váltakozó, félig kultivált vidékre érünk. 
Innét utunk jó hosszú ideig mindenütt a sziklás hegy- 
gerincz alatt vezet, melynek alján buján tenyésző növényzet 
díszlett, itt-ott egész szamócza-mezők terültek pirosló ízletes 
gyümölcseikkel.

Végig menve e valóban gyönyörű tájon s egy szép 
erdőbe bekanyarodva a F e k e t e k ő  aljába jutunk. Ez 
körülbelől 1200 m. magas, kopár, sziklás, csak az alján 
sűrű erdővel körített mészkő-hegy, egyik kiváló pontja a 
Perzsányi-hegységnek. Innét utunk délnyugat felé irányúi 
s jó magas hegygerinczre érünk, honnan pompás kilátás 
tárul a hótol tarkálló távoli Királykő, Bucsecs és más oláh
országi bérczekre, míg alattunk egy-egy tisztás közepén 
álló s messze távolságokban szétszórt havasi kunyhókat 
látunk. Ezen kunyhók állandó lakosai Holbach községhez 
tartoznak, főfoglalkozásuk a juh- és marhatenyésztés s
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csak mellékesen űzik a földmívelést, mi különben e hegyes 
vidéken nem valami háladatos foglalkozás lehet; ezen 
havasi lakók közt találkozik azonban olyan is; ki előtt a 
tokaji és a szegszárdi bor — habár csak mint orvosság 
— nem ismeretlen.

E hegygerinczről éjszak felé fenyü-borította meredek 
hegyoldalon leereszkedtünk a G o n o s z a  patakába. E patak 
görkövei közt számos finom szemű homokkő és mészkő is 
látható, jeléül annak, hogy ezek is e kristályos pala- 
vidéken föllépnek. E patakon lefelé haladva utunkat egy 
mészbrecciából álló hegy zárja el, melyen a patak keresztül 
folyik. Ha a patak mentét a hegy belsejében is nehány 
lépésnyire követjük^ terjedelmes barlangban találjuk 
magunkat, s ha itt a nyírfahéjből készült fáklyák világítása 
segélyével körültekintünk, azt veszszük észre, hogy igen 
csinos csepkőbarlangban vagyunk, melyből számos nyílás 
és folyósó visz a hegy belsejébe; hogy mily terjedelmű s 
mit rejt még e barlang, azt gyarló eszközeim s a hely 
ismeretlensége miatt ki nem kutathattam, annyit azonban 
mondhatok, hogy ez igen érdekes hely, mely megérdemli, 
hogy minél többen fölkeressék s részletesen megvizsgálják, 
átkutassák. Ezen kis hegyet megkerülve megint a Gonosza 
patakába jutunk s utunkat e mellett vagy épen ennek 
medrében folytattuk rengeteg fenyvesekkel környezett 
regényes szűk völgyben, míg egy pár meredek hegyoldalt 
áthágya későn este visszaérkeztünk három napi bolyongás 
után Uj-Sinkára.

Mielőtt e környékről végképen eltávoznánk, czélszerü- 
nek tartom felemlíteni, hogy itt már kő- és bronzkori 
emberek is tartózkodtak, mint azt e vidéken talált ilynemű 
leletek tanúsítják. Egy sinkai paraszt birtokában gyönyörű 
csiszolt serpentin-kőbalta, egy másiknál szép bronz-buzo
gány van Sinka környékéről, mely tárgyakat az illetők 
tudományos czélra átengedni pénzért is vonakodtak, 
miután ők azokat kuruzslásra és más babonás czélokra 
használják.

Hogy a háromnapi fáradságunkat kipihenjük s kissé 
felüdüljünk, nem tehetünk czélszerübbet, mint szekeret 
fogadva Fogarasba visszatérni.

2. K irándulás a Scbesi- és a K opocseli-liavasokba.
Fogarasból czifra és igen tiszta oláh-nemzeti ruhába 

öltözött fiatal galaczi szekeresemmel a hegység tövében 
épült Sebes faluba mentem. Eddig az út többnyire allu- 
vialis, itt-ott diluvialis kavieslerakodásokból álló sík terű
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létén vitt, mely egyike a legtermékenyebb vidékeknek 
Erdélyben. Sebes igen nagy falu, lakosai itt is, mint álta
lában a Fogarasi-bavasok alján mindenütt, oláhok. Van itt 
két tisztességes korcsma s lakik itt három m. k. erdövéd, 
kik közül bármelyik szívesen ad az idegennek utasításokat 
és szükséghez képest kalauzról vagy más egyébről előzé
kenyen gondoskodik s járásába eső területén hasznos uti- 
társnak csatlakozik; ez különben mostanság szükséges is, 
mert a parasztok a legújabb erdőfelosztás miatt nagy 
ellenszenvvel viseltetnek a nadrágos ember iránt, nézvén 
az ilyeneket ellenségöknek. A falutól vagy félóra járás
nyira már a hegység kezdődik. Utunkat, hogy felette 
terhes ne legyen, a hatalmas Sebes-patak keskeny völ
gyében folytattuk. Mindjárt a hegység kezdetén feltűnik 
a kirándulónak, hogy a patak mindkét oldalán szétterülő 
kavicslerakodások össze-vissza vannak forgatva; kerek, 
mély gödrök és hatalmas kavicsrakások vagy negyedóra 
járásnyi területen váltakoznak egymással, ezek mind emberi 
kéz müvei, t. i. jó régen múlt időkben e helyen a terület 
és a munka nagyságából következtetve gazdag arany
mosási telep volt. Most már ezzel e vidéken senki sem 
foglalkozik. Itt önkénytelenül fölmerül a kérdés, hogy 
honnan került az arany e kavics közé ? Egy pillantást 
vetve a hegységre, biztosan mondhatjuk, hogy az e hegy
ségből hozatott ide a patak vize által. A kristályos palák 
tólkos chloritos változataira nézve bebizonyított tény, hogy 
azokban és különösen quarz-ér hálózataiban egyéb ásvá
nyok mellett finom aranyszemcsék is előfordúlnak számos 
helyen, mint ezt tapasztalták a Kolozsvártól nyugatra 
elterülő, az Aranyos- és Szamos-folyóknak forrásvidékét 
képező Gyalui-havasokban. Miután a tálkos chloritos csil
lámpala a Fogarasi-havasok ‘területén számos hegyen igen 
hatalmasan kiképződve található és miután minden való- 
szinüse'g szerint itt is ez az aranytartalmú kőzet, bátran 
kimondhatjuk, hogy a Fogarasi-havasok óriási mennyiségű 
aranykincset is tartalmaznak.

Az elől még jó tágas völgy ott, hol az erdős hegység 
már kezdődik, annyira összeszorúl, hogy az egészet majd
nem teljesen a patak medre foglalja el, alig hagyván kis 
helyet a keskeny szekérútnak. Sok helyen a patak túl
terjeszkedése miatt kénytelenek voltak, az utat a hegy 
oldalába mélyeszteni, mi által a hegység alkotásában sze
replő kőzetek számos helyen igen jól vannak föltárva. Itt 
is, mint általában az összes Fogarasi-havasok területén a 
kristályos palák az uralkodó kőzetnem, melyben már itt



BOLYONGÁSOK A FOGARASI- HAVASOKBAN- 385

is a következő változatok ismerhetők fel. Mindjárt a völgy 
kezdetén hatalmasan kiképződve föllép a fehér csillámpala, 
ezt követi zöldes-barna amphibolpala és ezt quarzban dús 
fekete csillámpala, — mindezek a völgy mentében még 
sokszor lépnek fel egymással váltakozva. Ezen kristályos 
palákban a völgyben, vékony tel éreket képezve, föllép 
tömör zöldes-szürke diorit és mandulaköves diabas-porphyrit 
tömeges kőzete is, valamint több helyen szürkés-fehér 
csillámtartalmú mészkőpala is. — Ezen völgy egyike a 
legérdekesebbeknek; az alján vadul rohanó hatalmas hegyi 
patak zuhog, melynek öblös helyein szép pisztrángok úsz
kálnak, az oldalain meredek hegylejtők emelkednek, sűrűn 
benőve sugár fényű- vagy terebélyes, lombos fákkal, me
lyeknek ágai közt az erdei éneklők víg dala zeng, — s 
mindez együttvéve oly összhanggá olvad, mely az ember 
érzékeire és kedélyére sajátságos varázshatalmat gyakorol.

A tulajdonképeni völgy végén egy kiváló ponton, 
Va c a r i a  (olv. Vekeria) nevű hegyoldal alatt van a m. kir. 
erdészeti hivatalnak egy svajczi ízlésben épült csinos erdő- 
tanyája. Ez épület egyik része az ott állandóan tartózkodó 
erdővéd lakásáúl szolgál, a másik meg vendégszobának 
van berendezve; a fogarasi erdőmester úr szivességéből 
ebben töltöttem az éjét, távol a világ zajától, de annál 
közelebb voltam a síri éji csendet megzavaró patak zúgá
sához.

Ez erdő tanya a patak jobb oldalán emelkedett 
helyen, quarzban dús csillámpala - szikla aljában épült a 
nyugatról emelkedő 1571. m. magas St eni sora  (olv. Szte- 
nizora) és keletről 1516 m. magas V erfu-nim aia hegyei 
közt. A völgy a tanyától kezdve torokká szűkül, melynek 
sziklás, meredek oldalai teljesen járhatatlanok, s így annak, 
ki e völgy bejárására szánja el magát, arra is el kell 
készülnie, hogy minden 20—30 lépés után a térdig érő 
patakot is átgázolja. Mi azonban utunkat kelet felé a 
Vacaria alatt Parov-hatarului-ban, a fa-szállításra készült 
vályú-csatorna mentében gyalog ösvényen folytattuk. Ezen 
patak mellett több helyen a csillám- és amphibolpalák közt 
föllép zöldes-szürke, mandulaköves diabas-porphyrit és zöld 
amphibolos kőzet. Ha a patak vége felé a sűrű dudvákkal 
benőtt, félig tisztás, meredek hegyoldalon felkapaszkodunk, 
fenn vagyunk a Vacaria alsó gerinczén. Ezeü hegygerincz 
keleti oldalán a Parov-Roncsi patakban van egy nem rég 
fölhagyott ólom-horganybánya. Az érez e bányában galeuit 
és sphalerit keverékéből áll, s hogy tartalmaz-e egyéb 
nemes fémeket is, azt csak a részletesebb vizsgálat dönt-

25
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hetné el. A bányaműveléssel való felhagyás, úgy látszik, 
itt is az érez feldolgozási és elszállítási nehézségeiben 
keresendő, mert a bányák ércztartalma elég gazdag. Utun
kat innen a liegygerinczen fölfelé csillámpala - területen, 
gyönyörű fenyvesben folytatva, feljutottunk az 1515 m. 
magasságban fekvő Stina-Vacare-micu-ig *) (olv. Sztina- 
Vekere-mik). Ez egy a hegycsúcson lévő kis tisztás köze
pén épült faház, honnan a hegység különböző részeire 
pompás kilátás tá rá i; a Királykő vad sziklás bérczei ide 
igen közel esvén, annak legapróbb részei is igen jól 
kivehetők, más részről az oláhországi hosszú hegyhátakon 
igen messze elláthatunk. Innen utunkat szintén a hegy
gerinczen, törpe fenyvesek és kristályos palasziklák 
közt, mely utóbbiakból nem egy helyen kristálytiszta 
forrás fakad, folytatva, feljutottunk a 1731 méter magas 
Verfu-Vacaria tetejére. E hegycsúcs tetején már a fate
nyészet teljesen megszűnik, csak a szétszórt gyalogfenyü- 
bokrok alkotnak itt-ott egyes foltokat a kövér legelőkön, 
melyeken az áfonyát (Yaccinium vitis idaea) uralja a tér. 
Ezen hegycsúcstól a szomszéd — már Erdély- s Oláhország 
határán fekvő — 1901 m. magas Verfu-comisu-ig (olv. 
V.-komisz) utunk teljesen fátlan, fensíknak mondható 
hegygerinczen vitt, melynek dús legelője számos juhnyáj- 
nak és apró hegyi lovaknak gazdag eledelül szolgált. E 
hegycsúcs alatt volt egykoron a határ-őrház, melynek 
nyomát azonban most csak a szétszórt téglarakások és 
egyes gödrök jelölik. E vidéken már a levegő annyira 
hideg, hogy csak téli kabát védelme alatt érezhetjük jól 
magunkat; a levegőnek ilyetén való meghűlését elősegítik 
az állandó szelek is, melyek itt csak kivételes esetekben 
szünetelnek. Ha utunkat a neutrális területen, t. i. az 
ország határát jelölő keskeny barázdában vagy másfél 
óráig folytatjuk, feljutunk a 2179. m. magas V erfu-luti 
tetejére. Itt már nem csak a levegő, de a környék is 
télies; e csúcs mélyebb helyein még július vége felé is 
mint midőn én ott jártam — terjedelmes hómezők terül
nek, melyeknek szegélyein a kora tavaszi virágok, neve
zetesen a Crocus-fajok díszlenek. Miután a nap leszállani 
kezdett, nem tehettünk egyebet, mint egy alig pár lábnyi 
széles, két oldalán falmeredek sziklás hegygerinczen végig 
mászva lemenni egy keskeny szurdokba a Stina-ciganului 
nevű juhásztanyához, hogy ott az éjét keresztül töltsük. 
Utunkban erre is csak a kristályos palák különféle válto

*) Stina oláh szó, annyi mint tanya, t. i. juhtauya.
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zataival találkoztunk: a Verfu-Vacare és a V.-comisu 
közt a csillámpalát fekete amphibolpala szakítja meg, a 
Y.-luti tetején pedig hatalmas telérben föllép tömör diori- 
tos közét, melynek nyomai a Stina ciganuluihoz vezető 
keskeny gerinczen is föltalálhatók. Stina-ciganului a Sebes
patak forrásánál, mindenünnen meredek sziklás hegyolda
lak által körülvett mély völgyben fekszik; az egész egy 
faragatlan fenyőfákból durván összetákolt ronda viskó, 
mely nyári tartózkodási helyét képezi egy juhtenyésztéssel 
foglalkozó Pojana-merului oláh családnak. E piszkos kuny
hóval nagy ellentétet képez az a felséges vidék, melyen 
e kunyhó áll; az ember nem tudja, min gyönyörködjék 
jobban, a sziklás, apró fenyvesekkel sűrűn benőtt magas 
hegyormokon-e, vagy a hegyek csúcsai és a hómezők alól 
vadul rohanó patakokon, melyek számos apró vízeséseket 
képeznek. — Ez apró, aránylag kis területen eredő pata
kok egyesüléséből lesz a hatalmas S e b e s-p a t a k.

Keserves éjszaka után másnap utunkat a Sebes-patak 
medrén lefelé folytattuk, mely utunk legnagyobb része 
egészen úttalan volt, a mennyiben a legcsekélyebb ösvény 
sem vezetett erre; majd térdig érő vízben kellett gázolni, 
majd pedig meredek hegyoldalokba, vagy kopasz sziklára 
felkapaszkodni s onnan megint csak a patakba lecsúszni. 
Ez út leginkább botanikai szempontból érdekes, mert a 
patak téresebb posványos helyeinek dús növényzete közt 
számos ritka példány is található. A patak oldalain kiálló 
sziklák itt is uralkodólag kristályos palákból állanak, 
melyekben több helyen diorit-, diabasporphyrit- és közép
kristályos amphibol-kőzetfajok is teléresen föllépnek. Gro- 
pele nevű hegy táján igen szép kristályos, csillámtartalmú 
mészkő is található, mely vastag, táblás elválása és tarka 
sávos színezete miatt ipari czélokra is igen ajánlható; ily 
mészkő az erdőtanyáig terjedő úton még két helyen lát
ható. — Ezen egy egész napot igénybe vett terhes út 
után fáradalmaimat a már ismert erdész-tanyán pihen
tem ki.

Innen a már bejárt Sebes-patak völgyében visszatérve 
tekintsünk kissé széjjel a Ko p o c s e l  és B e r i v o i  falvak 
felett emelkedő hegyekben.

A hegység kezdetén a Sebes-patak bal partján itt 
is 3—4 méternyi vastag kavics-rétegekkel találkozunk, 
melyekből régen e helyen is aranyat mostak. Terjedelmes 
cserjés területen áthaladva a Parov-spojelli n. csermelyhez 
érünk, a hol számos helyen föltárva föllép mintegy 1 xji 
m. vastag rétegekben kékes-barna agyagos s pyrittartalmú

25*
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graphitpala. E ' palát a falu nőnépe porrá törve, a házak 
falainak kiczifrázására, mint festő anyagot használja. In
nen a Y erfu -P e tric io ra  (olv. V.-Petricsóra) lankás, szép 
bükkerdővel benőtt hegyoldalon fölmenve annak tetejére 
jutottunk, hol már gyönyörű fenyvesek terűinek. Ez utunk
ban mindenütt csak a csillámpalával és annak chloritos- 
tálkos változataival találkoztunk. Hol a fenyvesek meg
szűnnek, ott a terjedelmes réteken egész ökörcsordák 
lege.nek. Érdekesek a jókora magas helyeken fakadó 
gazdag források is, melyek az ott legelésző szarvasmar
hákat bőven ellátják jó ivó vízzel. A Y er fu-deamnaz (olv. 
Y.-gyamnaz) csúcsán, mely gyalogfenyüvel van tarkázva, 
a csillámpalában hatalmas telért képezve föllép a man
dulaköves diabasporphyrit-kőzet.

Az idő, mely egész nap derült és forró volt itt, — 
körülbelül 1700 méternyi magasságban — hirtelen beborúlt, 
a szél nagy erővel fúni kezdett s mi hirtelen a felhőkben 
mozogtunk; a villám czikázott s reá hatalmas meny dörgés 
következett, mely megrezgette az ős szírieket. Ezen bor
zasztó helyzetben nem tehettünk egyebet, mint magunktól 
minden vasat tartalmazó tárgyat messze eldobva, egy 
kőszikla ala meghúzódni, mely azonban nem védett meg 
bennünket attól, hogy bőrig meg ne ázzunk. Innét keskeny 
ösvényen gyalogfenyü tömkelegében bolyongva és ázva, 
későn este a Stina-batriná-hoz érkeztünk, hol az éjét egy 
elhagyott kalibában lebegő tűz mellett töltöttük. Másnap 
egy meredek hegyoldalon inkább csúszva mint menve, 
lebocsátkoztunk a Yalea-Berivoi nevű völgybe, melyen a 
hatalmas Berivoi-patak folyik. E völgy szintén igen kes
keny, gyakran majdnem az egészet a patak medre foglalja 
el, az oldalain kiálló sziklák kivétel nélkül csillámpalából és 
annak ismert változataiból állanak; körűlbelől a völgy 
közepe táján vagy 2 méter vastag telér alakjában talál
ható tömör dioritos kőzet is. A patak görkövei közt lát
hatók : porphyros diabas-porphyrit, amphibolos kőzet s 
itt-ott mészkő-darabok is.

3. K irándulás a R écsei- és Breazai-hayasokba.
Récse s a vele összeköttetésben lévő Dézsán (Degiani 

olv. Dedzsan) falu, a 2231 m. magas PietriJe-popi csúcsá
val szemben, a hegységtől alig negyedóra járásnyira a Riu- 
Reci (Recsi-patak) mellett sík területen fekszik; lakosai 
mind oláhok. Kirándulásom alkalmával itt is, mint lég- - 
kisebb fáradsággal járó utat a Riu Reci mentét követtem.
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E patak völgyét fölöslegesnek tartom részletesen leírni, ép 
olyan ez, mint e hegység egyéb völgyei: szűk, meredek, 
szirtes, elején sftríí erdővel benőtt oldalokkal s az alján 
zuhogó nagy hegyi patakkal. A hegyalkotó kőzet itt a 
tálkos, részben agyagos változatú csillámpalák; ezekből 
állanak a patak két oldalán kiálló szirtek és ezek hever
nek a patak medrében szikladarabok és hömpölyök alak
jában. A patak görkövei közt találhatók azonban gyakran 
trachytkinézésű és zöldes színű tömör dioritos eruptiv kőzetek 
is, jeléül annak, hogy azok e környéken szálban is föllép
nek, és csakugyan a völgy bejáratától nem messze — a két 
fürészmalom közt — épen a patak medrében a dioritos 
kőzet a csillámpalából jókora szirt alakjában kiáll; teléres 
elterjedése azonban itt nem látható-. Ezen kőzettől alig 
nehány lépésnyire tömör, zöldes-szürke kőzet már szépen 
követhető telérben lép fel a csillámpala közt. A patakon 
félj e bb és feljebb haladva sokszor találkozunk az említett 
kőzetekkel, valamint szép középszemcsés, szürkés-fehér színű 
kristályos mészkővel is. Ha még feljebb haladunk, a völgy 
mind szükebb és szükebbre szőrül s gyakran annyira, hogy 
csak a patakban gázolva lehet tovább hatolni; erre is 
sokszor föllelhető a tömör dioritos kőzet és pedig egy 
helyen 2—3 méternyi vastag telérben is. A Parov-Lupsa 
patak táján, mely a Recsi-patakba nyugati oldalról szakad, 
nagy sziklákat alkotva föllép tömör, szürkés színű mészkő, 
melynek leszakadt óriási darabjai a völgyben is szétszórva 
hevernek. Ezen túl a völgy teljesen járhatatlanná vált s mi 
utunkat egy mellék-völgyecskében, a Valea- raduluiban, 
folytattuk mind addig, míg csak lehetséges volt. Ezen 
utunkban is csak csillámpalával s annak tálkos-chloritos 
és gránáttartalmú változataival s egy helyen a Parov- 
Babi-patak beszakadása táján a csillámpalában teléresen 
föllépő eruptiv kőzettel is találkozunk, a patak medrében 
meg sok mészkö-hömpölylyel. A hegy gerincze felé e 
vidék igen meredek, szirtes s csak nagy fáradsággal s 
ügyességgel járható meg, azért czélszerünek tartottam a 
megjárt úton visszatérni, hogy másnap a szomszéd Posorti- 
völgybe (Valea-Posorti, olv.Pozorti) rándúlhassak ki.

B r e a z a falu a Posorti-völgytől körülbelől fél óra 
járásnyira van. A falu s e völgy közti terület tágabb 
völgyet képez, mely az Olt-síkságból szögellik be jó mélyen 
a hegységbe. E völgyben ott, hol a Posorti-patak a Bres- 
tiora-patakkal (olv. Brescsóra) egyesül, sajátságos, a sík 
völgy alján keresztben fekvő jókora halom vonja magára 
a figyelmet, mely alakjánál és fekvésénél fogva aligha
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nem régi glecsernek a végmorénája. A völgy alakja és 
a felette levő hegyek szerkezete, melyeken kisebb fen- 
lapályok léteznek, nagyon valószínűvé teszik azon föltevést, 
hogy itt valaha glecser létezhetett. A Posorti-völgy, mely 
a fő völgynek keleti ága, teljesen hasonlít az előbbi völgyek
hez, azon hozzáadással, hogy valamivel sziklásabb. Az 
uralkodó esillámpalák, melyek gyakran gránátot is tartal
maznak, itt már sok amphibol palával váltakoznak. A 
patak görköveiböl azt is megtudjuk, hogy itt számos helyen 
eruptiv kőzet és mészkő is előjön, mert köztük gyakran 
találkozunk tömör, zöldes-szürke diorit és mandulaköves 
diabas-porphyrit eruptiv kőzetekkkel és palás szerkezetű, 
csillámban dús, tömör mészkő-hömpölyökkel, melyek közt 
hordónyi nagyok is előjönnek. A völgy közepe táján az 
út igen nehezen járhatóvá válik, sok helyen csak a mere
dek sziklák veszélyes megmászása után lehet tovább 
hatolni.

E völgy legszebb pontja azon óriási, sziklás mészkő
falazat, mely a völgy közepe táján annak nyugati oldalán 
jó messzire kivehető. E helytől kezdve, melyen túl már 
a fák pusztúlni kezdenek, csak nagy bajjal folytathatjuk 
utunkat a patak mellett, és miután itt már csak füvei 
benőtt kopasz, meredek hegyoldalokkal találkozunk, melye
ken itt-ott egyes kopár sziklák állanak ki és melyekről 
legfeljebb az Olt völgyére és Erdély belhegységére eső 
szép kilátást élvezhetjük, nem tehetünk helyesebben, mint 
a tett úton visszatérni és fáradalmainkat Fogarason ki
pihenni.

Ha dolgainkat e hegység keleti részeiben elvégeztük, 
mehetünk a második központi állomásra, A. Porumb ák-ra. 
Fogarastól A. Porumbákig az út egészen sík területen az 
Olt bal oldalán visz, párhuzamosan a hegység gerinczének 
irányával, s így útközben ezeknek gyönyörű panorámáját 
szemlélhetjük. Az út s a hegység közti területen számos 
helyen a hegységgel párhuzamosan haladó jó hosszú, 
magányos halmok emelkednek ki a sík területből, melyek 
alakj oknál és sajátságos fekvésöknél fogva igen emlékez
tetnek a glecserek végmorénáira; váljon azok-e vagy más 
eredetűek, azt csak a részletesebb vizsgálat dönthetné el. 
Legszebb ily halmok Bethlen és Yoila faluk közti területen 
láthatók.
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4. K irándulás a K ercesora fe le tti havasokba, neveze
tesen  a B utyán és Negoi környékére.

Ezen felette terhes kirándulás eszközlésére legtaná
csosabb A.Porumbákról Kére esora (olv. Kerczezóra) faluba 
menni át és itt tenni meg a szükséges előkészületeket. 
Kercesora tulajdonképen két faluból áll, Kis- és Felső- 
Kercesorából, melyek egymástól a Butyán és Negoi csúcsai 
alatt eredő Kerc-patak által választatnak el. E faluban 
lakik a gr. Teleky Soma-féle Tirádáimat kezelő vendég- 
szerető két gazdatiszt, kik közül bármelyik a legnagyobb 
előzékenységgel segédkezet nyújt a kiránduló szükségletei
nek beszerzésére; én magam is szerencsés voltam Boér 
Jenő úr vendége lenni és szívességét elfogadni. A falu 
alig negyedóra járásnyira van a hegységtől. Ennek kez
detén a gyönyörű uradalmi erdők tűnnek fel, melyeken 
meglátszik, hogy szakértőén kezeltetnek. Ha e kellemetes 
erdők közt vagy fél óráig haladunk elég tágas völgyecs- 
kén fölfelé, annak egy kiszélesedett helyén épült üveg
huta-telephez érünk, mely körülbelől 20 épületből áll. Ezen 
üveggyár czikkei elég csinosak és díszesek s e mellett 
igen olcsók, a hazai közönség előtt azonban kevésbé isme
retesek, mert kiviteli piaczuk Oláhország. Ez üveggyár 
munkásai közül nehányan muukaszünetelési idejében zerge- 
vadászattal is foglalkoznak s igy nagyon jól ismerik a 
hegységet; ha a kiránduló szerét teheti, — a mi nagyon 
könnyű — legjobb, ha egy ily zergevadászt fogad fel 
útvezetőnek, ez aztán elvezeti az embert sziklán-ormon 
keresztül oda, hová csak kivánkozik. Én is egy ily emberrel 
s az uradalmi erdővéddel indúltam neki a hegységnek. 
Utunkat az üveghutától a Pojla-havas felé irányoztuk, s 
miután a patak mellett — mint oly helyen, a hol leg
többet lehet látni — akartam haladni, utunk csakhamar 
igen nehezen járhatóvá vált. Itt mindenütt agyagos és 
tálkos csillámpala jön elő, helyenként nagy tömegeket 
zárva magába a fehér quarzból; a quarz különben a 
patak görkövei közt is eléggé gyakori, honnan a falusi 
emberek rendesen kiszedik és az üveggyárnak elárusítják. 
Ha a patakon mind mélyebbre hatolunk, találkozunk annak 
keleti oldalán kékes-szürke, tömör mészkő-sziklákkal és kevés 
amphibolpalával. Még tovább haladva egy helyen igen 
jól föltárt kristályos palarétegekkel találkozunk, hol azok
nak egymásután következő egyes változatai igen jól észlel
hetők: igy először föllép jó vastag rétegekben quarzban
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dús csillámpala, ezután tiszta csillámpala, erre meg chlo- 
ritos és fekete biotit-tartalmú csillámpalák következnek. 
Most utunkat a patakban meredek, magas sziklák állják 
el s itt kénytelenek vagyunk a keleti partoldalba felka
paszkodva, mélységek fölött és sziklák közt folytatni utun
kat a legközelebbi sztináig. A sztina a Kerc-patak felső 
részében, egyik kiszélesedő helyén kopasz, sziklás hegy
oldalok közt van. E kis völgy keleti oldalán, éjszakról dél
felé a Pi scu- But eanu (olv. Piszku-Butyán) hegygerincze 
vonúl, melynek felső része egészen kopár, borzasztóan 
sziklás s vad kinézésű, a völgy nyugati oldalán pedig 
szintén igen meredek, de alul még apró fenyvesekkel 
benőtt hegygerincz vonúl. A Piscu-Buteanu nagyobbrészt 
kristályos palákból áll, melyekben helyenként szürke 
mészkő-sziklák is föllépnek. A völgyecske felső részét, 
mely már nem messze van a hegység főgerinczétől, magas 
sziklás hegyoldalok zárják el. E hely valóban a hegység 
legszebb pontjának egyike, itt ugyanis a hatalmas Kerc- 
patak körűlbelől 100 m. magas meredek kőszikláról szökik 
le nagy zaj kíséretében. Pompás kép, melynek látása 
kárpótolja a tett fárasztó utat: élvezet nézni, hogy a patak 
sgész víztömege miként iramodik le a meredek szikláról 
e miként hullik széjjel millió apró részecskékre, ha útjában 
a kiálló szikladarabba ütközik. Ezt nem lehet nevezni 
teljes vízesésnek, hanem vízcsuszamlásnak, mely több apróbb 
vízesésből áll.

Utunkat innen csak úgy folytathatjuk tovább, ha 
arra szánjuk el magunkat, hogy a zuhatag keleti oldalán 
a sziklába vájt keskeny ösvényen tántongó mélység fölött 
felkúszszunk; erre azonban gyakorlottság és elszántság 
szükséges s különösen az, hogy ne szédüljünk. Ha ezen 
ösvényen szerencsésen felhaladtunk, egészen más regióba 
jutunk, hol az ember már szívesen eltűri a melegebb 
ruhát. A hegység e táján is a csillámpala az uralkodó 
kőzet, melyben több helyen fekete amphibolpala lép fel jó 
vastag rétegpadok alakjában. Utunkat innen ismét csak a 
patak mellett folytattuk. A völgy, melyen a patak keresztül 
folyik, elég tágas, nyugati és keleti oldalát kopár hegy- 
gerinczek alkotják, melyekből kiszakadt szikladarabok a 
völgyben szerteszét hevernek. Ezen szikladarabok közt 
csillámpala, amphibolpala, kékes-szürke tömör mészkő és 
quarzdarabok különböztethetők meg. A völgy felső része, 
mely ismét meredek sziklás hegyoldalok által záratik el, 
tele van kőomlásokkal, melyekben az amphibolpala az 
uralkodó. Itt már a Kerc-patak tulajdonképeni forrás
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vidékén vagyunk, a hol látható, hogy az három kisebb’ 
a sziklákról lerohanó patak egyesüléséből keletkezik, mely 
patakok közül kettő a hómezők alól, a harmadik pedig 
hegyi tóból veszi eredetét. Ha ezen akadályon is átha
ladtunk, fenn vagyunk a 2000 méternél magasabb sziklás 
területen, hol már a levegő igen hideg, és hómezöcskékkel 
igen gyakran találkozunk. E területen már az amphibol- 
pala kezd uralkodó lenni váltakozva csillámpalával, me
lyekből számos helyen kékes-szürke, tömör mészkő-sziklák 
bukkanak a felületre. Ha utunkat még vagy negyedóráig 
folytatjuk fölfelé, feljutunk a Butyán legmagasabb csúcsá
nak nyugati oldala alá, melynek tövében gyönyörű tó 
terül el sziklák közt. E tó (oláhul Lacu-Bni l  ea olv. Láku- 
Builya) tekintélyes nagy, körülbelül 150 m. hosszú és 20 
—30 m. széles és oly mély, hogy fenekét nem lehet látni, 
habár vize kristálytiszta. E tóban a szerves életnek még 
nyoma sem látszik. Vizét e tó részint a forrásokból, 
részint a környéknek egyes részein nagy tömegekben 
fölhalmozott hóból nyeri, mely melegebb hónapokban 
olvadván vizével a tavat táplálja. E tó környékén kicsi
ben egész glecsereket lehet látni, melyek a meredek sziklás 
hasadékokból egészen a tóba nyúlnak. Vezetőim állítása 
szerint, kik e vidéken nőttek fel, ily sziklahasadékokban 
a hó 20—30 évig is eláll, — különben nyílt helyen sem 
tartoznak a ritkaságok közé az egész éven át el nem 
olvadó hótömegek. A tó éjszakkeleti oldalán egyes töm- 
zsökben föllép kékes - szürke mészkő, mely a kristályos 
palákat áttörni látszik és valóban nagyon sajátságos az a 
tény, hogy ezen mészkőben számos, alig nehány újjnyi vastag 
csillámpala-rétegecskék egymással párhuzamosan haladva, 
lépnek fel.

Ha a tó környékén eleget gyönyörködtünk, folytat
hatjuk terhes utunkat a szikla-tömkelegben nyugat felé a 
Negoi csúcsa alá. Ez útban mindenek előtt a házfödélnél 
meredekebb, mohával s füvei benőtt Piscu-Builea sziklás 
hegygerinczét a 2393 m. Pa l t i na  csúcsa alatt kell átmász
nunk ; ez meleg s derült időben nem a legterhesebb út, 
de akkor, midőn a hegységet sűrű köd borítja s midőn a 
hideg eső miatt dideregni kell, mint az velem is történt, 
kimerítőleg fárasztó, ilyenkor az ember kénytelen a szó 
szoros értelmében négykézláb mé szni, s még ennek daczára 
is számtalanszor elbukhatik vagy megcsúszhatik a vizes 
füvön. Ha teljesen átizzadva szerencsésen feljutunk a hegy- 
gerinczre, itt oly hideg szél fogad bennünket, hogy vaczog 
a fogunk. E gerincz nyugati oldaláról a Valea-Dóm ná-ba
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való leereszkedés még veszélyesebb; a hegyoldal itt is 
helyenként igen meredek és sziklás, s ugyancsak ügyelni 
kell, hogy félre ne lépjünk, vagy lábunk alól a kö ki ne 
csuszamodjék, mert különben összezúzódnánk. A Valea- 
Dómna minden oldalról sziklás hegygerinczek s magasla
tok által környezett hosszú s jó tágas völgy, melynek 
aljában lévő kövér legelő számos juhnyájnak táplálékúl 
szolgál. — E környéken chloritos csillámpalák, kevés am- 
phibolpala s mészkő-sziklák váltakozva lépnek fel. Ha a 
völgy alján rohanó patak mellett vezető gyalogösvényen 
vagy két óráig lefelé haladunk, leérkezünk a fenyvesed
hez, hol teljesen besötétedve éji tanyát nyitunk.

Másnap a harmadtól és nedves levegőtől egészen 
vizesen föltápaszkodva, a múlt napinál nem kevésbbé ter
hes út várakozott reánk. Ugyanis czélom volt a Laita 
völgyét (Valea-Laita) bejárni; de hogy ide átmehessünk, 
okvetlenül szükséges a 2000 méter magas Piscu-Dómna 
hegygerinczén keresztül mászni. Az idő meleg és derűit 
volt, s így ez átmászás kellemetesebben történt a tegnapinál. 
E hegygerincz alsó i’észe fenyvesekkel van borítva, a 
középső félig kopár, a mennyiben csak egyes gyalog- és 
boróka-fenyüből álló cserjék borítják a sziklás hegyoldalok 
egyes területeit, a gerincz és annak legfelső része egészen 
kopár. Ha ezen uralkodólag csillámpalából, kevés amphi- 
bolpalából s helyenként mészkő-sziklákból álló hegyge
rinczen áthaladtunk, közvetlenül a Negoi csúcsa alatt 
kezdődő Laita-völgybe ereszkedünk le. A Piscu-Dómna 
és a Valea-Laita nyugati oldalán lévő, szintén borzasztóan 
sziklás Strunea-draculuinevű hegygerincz vidéke a zergék 
tulajdonképeni ha z á j a .  E környéken majdnem minden 
időben, ha utunkban figyelmesen körültekintők vagyunk, 
találkozunk ezen érdekes állatokkal; én magam is azon 
kedvező helyzetben voltam, hogy egy 6 tagból álló zerge- 
családot alig nehány puskalövésnyi távolságban megfigyel
hettem, a mint nyílt helyen, dús hegyi legelőn lakmároztak, 
és ezen érdekes jelenetnek vagy 15 perczig tanúja voltam, 
míg nem a zergevezérnek egy sajátságos fütyszerű hang
jára az egész csoport könnyed ugrásokkal a gerincz sziklái 
közé tűnt el. A Fogarasi - havasok leginkább e tájának 
sziklás bérezem olykor-olykor a ragadozó madarak királya, 
a kondor-kesely ű, is megjelenik, melyre legjobban a juh- 
pásztorok figyelmeznek. Valea-Laita völgye meglehetősen 
tágas, az alján és az oldalain elterülő, dús hegyi legelők 
gazdag táplálékot nyújtanak számos juhnyájnak. A völgy 
közvetlenül a Negoi csúcsa alatt kezdődő felső része óriási
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tálkos csillámpalából álló sziklafalak által záratik el, s 
ennek alján a lehullott szikladarabok egész kötengert 
képeznek, melyen keresztül hatolni csak nagy fáradsággal 
— egyik szikladarabról a másikra ugorva — lehetséges. 
Lefelé e völgy fokozatos lejtőt képez, melynek alján 
mindenütt kisebb-nagyobb szikladarabok szerteszét hever
nek. Alsó része ott, hol már a fenyves régió kezdődik, 
szűkre, majdnem óriási árokká szorul. Geológiai viszonyai 
e völgynek nagyon egyszerűek, uralkodólag itt is a chlo- 
ritos csillámpala van kiképződve, melybe helyenként 
quarzit s kevés amphibolpala van betelepülve; a völgyben 
szétszórt szikladarabjai közt itt-ott kékes-szürke mészkő 
is föllelhető, jeléül annak, hogy az a Strunea-dracului és 
a Piscu-Dómna hegygerinczeinek több helyén szintén föl
lép. A völgy közepén szép hegyi patak csörgedez. Ha 
utunkat a patak mellett a Laita-völgynek erdős területén, 
hol ez, mint említve volt, igen keskenyre szorul, folytatni 
akarjuk, fárasztó és igen veszélyes helyeken kell áthalad
nunk. A völgy alja, melyet majdnem teljesen a már több 
forrás vizének magába vétele miatt hatalmassá vált, rohanó 
Laita-patak medre foglalja el, csak helyenként járható, 
mert itt-ott egy-egy sziklafal vagy apró vízesés áthágha
tatlan akadályokat képeznek. Hogy ezen akadályokat 
kikerülhessük, nem tehetünk egyebet, mint a patak mere
dek és sziklás oldalai keskeny, alig pár arasznyi széles, 
tátongó mélységek felett vezető ösvényen folytatni utunkat. 
Egyéb tekintetben a völgy ezen erdős része festőileg szép; 
meredek oldalai sűrű fenyvesekkel borítvák, a két oldalán 
elvonuló hegyek gerinczei megközelíthetetlen sziklasoro
zatból állanak. Számos helyen a kristályos palák rétegei 
függélyesen vannak felállítva s óriás sima sziklafalakat 
képeznek, melyek a patak medrétől 150—200 m. magas
ságra nyúlnak fel; ezen falakon itt-ott mély sziklatörme
lékekkel betömött hasadékokban nyúlánk fényűk tengetik 
éltöket, melyeket minden kisebb szélroham végkipusztulással 
fenyeget. Ha utunkat ezen többnyire chloritos, agyagos 
s quarzitos csillámpalából álló s bizarr természeti szépsé
gekkel dúsan felruházott völgyben ekként vagy 4—5 ói*áig 
folytatjuk, valahára nyíltabb helyre s a hegység széléhez 
jutunk; és ha innen kelet felé veszszük irányunkat és a 
D e a l  u-Z o 1 f a (olv. G-yalu-Z.) lankás, bükkel benőtt nyu
gati lejtőjén fölmegyünk és a túlsó meredek oldalán 
leereszkedünk, éppen a kercesorai üveghutához érkezünk 
vissza.

Innen azután egyenes úton a faluba érünk, hol
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szekeret fogadva A.-Porumbákra hajtatunk, hogy úti fára
dalmainkat kipihenve, újabb kiránduláshoz erőt gyüjtsünk.

5. K irándulás a Porumbáki-havasoklba.
A.-Porumbákról F.-Porumbák, tekintélyes oláh faluba 

megyünk át, mely a hegység lábától alig negyedóra já 
rásnyira fekszik. Itt a kincstári erdővédet, mint a falu 
egyedüli értelmesebb lakóját fölkeresve és segélyével ve
zetőket szerezve, megkezdhetjük utunkat.

E falu s a hegység közti tág, két oldalán sánczszerü 
magas partokkal határolt Riu-mare (Nagy-patak) völgyét 
hatalmas, hasonnevű patak hasítja át. E völgy említett 
két partja, melyeket a patak irányával párhuzamosan 
haladó kiemelkedett halmok képezik, nagyon emlékeztet 
a glecserek oldalmorénáira. Mindjárt a falu felett, a pa
tak görköveiből üveggyár czéljaira kiválogatott quarz- 
halmok vonják magukra a figyelmet. Ha ezen dara
bokat behatóan vizsgáljuk, észreveszszük, hogy számos 
darab bizonyos sárgás-zöld, töredezett, hosszú oszlopos vagy 
rudas — és egy vöröses-fekete, fémesfényü ásványt egyen
ként vagy keverve tartalmaz, mely ásványok közül az 
első az amphibol-csoport egyik változata, a t remol i t ,  az 
utóbbi meglehetősen ritka ásvány, a rut i l ;  mind a kettő 
e vidékről eddigelé teljesen ismeretlen volt. A hegység 
kezdetén láthatóvá válik, hogy a hatalmas Riu-mare a kelet 
felől beléje szakadó P u r c a r i a c a  (olv. Purkariacza) 
és P o r u m b e s  a nyugatfelöl beléje ömlő T u n s u l u  
(olv. Tunzul) egyesüléséből keletkezett; azonban mi utunkat a 
hegység gerincze a 2261 m. magas Moscavo-csúcsa (olv. 
Moszkavo) alól eredő Riu-mare völgyében folytatjuk. — 
Mindjárt a hegység kezdetén a nagy területen fölhalmozott 
görélyeket vizsgálva, megtudjuk, hogy azok nagyobbrészt 
a kristályos palák csoportjába tartoznak, nevezetesen: 
csillámpala, amphibolpala, agyagos csillámpala, gneisz, 
vaskos csillámtartalmú quarz és mészkőből állanak, melyek 
közt gyéren eruptiv kőzetek, mint diabas-porphyrit és dio- 
rit is előfordúl. Ha utunkat a patak többszörös átgázolása 
mellett tovább a hegység belsejébe vagy 2 órányira foly
tatjuk, a következő földtani viszonyokról győződhetünk 
meg: legelőször föllép keskeny rétegekben az agyapala, 
erre következik hatalmas padokat képezve az agyagcsil- 
lámpala, mely 3—4 újjnyi vastag quarzit-rétegcséket is 
zár magába, ezután nagy területen mindenütt csak csil
lámpalával találkozunk, mely igen gyakran quarzit-réte- 
gekkel váltakozik, vagy nagy quarzdarabokat és ritkán
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borsónyi gránát-szemeket zár mágába. A patak görkövei 
közt gyakran találkozunk a vaskos és szépen rétegzett 
mészkövekkel. Körülbelül a völgy közepe táján, a patak 
keleti partján meglehetős terjedelemben csillámpalák közé 
települve föllép tömör, fehér színű mészkő, melytől nem 
messze hatalmasan kiképződött rétegekben quarzzal átha
tott graphitpala is előjön. Innét kezdve utunkat csak 
nagy kínnal folytathattuk tovább, részint a patak vizében 
gázolva, részint az oldalain kiálló sziklákba kapaszkodva, 
míg nem egy helyen a két szikla közé szőrűit patak jó 
koravízesése teljesen elzárta azt. Itt nem tehettünk egyebet, 
mint a patak nyugati oldalán elvonúló Magura-hegy lej
tőjére felkapaszkodni és ott csak vadászok által ismert 
ösvényen sziklák s ledőlt fák közt folytatni utunkat a 
czél felé. Az 1139. m. magas Magúra keleti lejtőjén vagy 
két óra járásnyi területen az egykori rengeteg fenyüerdő 
leégvén, most teljesen romban hever; a félig leégett és a 
ledűlt fényük egymáson keresztül-kasúl hevernek, majd
nem teljesen elfödve a hamvas talajon buján tenyésző 
növényzet által, és oly tömkeleget képeznek, melyen 
keresztül haladni vajmi keserves munka. Nevezetes, hogy 
e területen annyi málna terem, hogy egy egész várme
gyének e nembeli szükségleteit bőven lehetne fedezni vele. 
Ha ezen akadályokban gazdag oldalon keresztül kínlódtunk, 
már a fenyvesek véghatárának közelében ismét a patakba 
ereszkedünk le, hogy félórai gyaloglás után ismét csak a 
hegyoldalba kapaszkodjunk fel. A Magúra keleti oldala 
chloritos csillámpalából áll, mely a patak felső részében 
is uralkodó kőzetnem, itt ezen kívül számos mészkő-da
rabbal is találkozunk, jeléül annak, hogy ez e környéken 
is föltalálható. Ha ezen utolsó igen meredek, sziklás és 
fenyvessel benőtt hegyoldalon felkapaszkodunk s utunkat 
egy ideig a fátlan hegygerinczen folytatjuk, fenn vagyunk 
a 2034 m. magas Ska r i s o r a  (olv. Szkarizora) csúcsa alatt 
lévő Stina-Serbota juhtanyánál. — Mikor ide érkeztünk, 
már teljesen este lett, s így kénytelenek voltunk e kuny
hóban sajtrakások s zsendiczés csebrek közt vajszagú le
vegőben áttölteni az éjt.

Másnap az említett hegy csúcsa alatt csillám- s 
amphibolpala-területen utunkat a fátfan, hegyi levegővel 
borított vidéken nyugat felé folytatva, feljutottunk a V. 
Riu-mare és a V. Porumbe közti vízválasztóra, melytől 
gyönyörű kilátás nyílik az Olt völgyére és a Negoi sziklás 
bérczeire. Ha utunkat eme szintén csillám- s kevés amphi- 
bolpalából álló sziklás hegygerinczen nagyszerű kilátást
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élvezve vagy egy óráig lefelé folytatjuk, elérjük a feny
veseket, hol egy juhtanyára az u.n. Stina-Boh-ra akadunk. 
Ez a P o r u m b e - p a t a k  mellett fekszik,, de e patak 
innét még teljesen járhatatlan, azért mi utunkat a Magúra 
hegygerinczén eléggé taposott ösvényen folytattuk lefelé. 
Itt gyönyörű fenyvesek közt, körülbelől e hegyhát 1156 
m. legmagasabb pontjáig mindig csillámpala - területen 
haladtunk, itt azonban útunk hirtelen nyugati irányba 
kanyarodott, s mi felette meredek hegyoldalon inkább 
csúszva, mint menve teljesen kimerült állapotban a Porumbe- 
patakhoz ereszkedtünk le. Ha itt kissé kipihentük magunkat 
s szomjunkat a hegyi patak jéghideg s kristálytiszta vizével 
eloltottuk, már kényelmesen mehetünk lefelé. Ez utunkban 
legelőször találkozunk fa-usztatás czéljából épült vízfogó 
gáttal, melytől alig nehány lépésnyire a patak nyugati 
oldalán terjedelmes területen föllép kékes-szürke mészkő a 
csillámpalába települve. A csillámpala uralkodó kőzet itt 
is, mely a hegység széle felé agyagos csillámpalába megyen 
át. A patak medrében az uralkodó krist. pala-görkövek 
közt láthatók: fehér és kékes-színű, gyakran szép kris
tályos szerkezetű mészkövek, tömeges sötétzöld amphibolos 
kőzet, sok quarzit és nagy quarz-darabok. E völgy alsó 
részének egy kiszélesedő helyén van a porumbáki üveg
huta-telep. Innét vagy félórai gyaloglás után kijutunk a 
hegységből.

6. K irándulás a Szurulra.
A Szurulra legczélszerübb F r e k  (Avrigu, olv. Avrig) 

oláh faluból rándúlni ki. Frek a hegységtől körülbelől 
egy rövid óra járásnyira az Olt-síkságon fekszik. Ha a 
hegység bejárására a járt utat választjuk, mindjárt a falun 
túl a R i u - D s i b l i  nevű patak mellett újabb időben 
épült freki üveggyárt találjuk, mely Erdély ilynemű 
gyárai közt minden tekintetben első helyet foglal el. 
Kitűnő árúczikkeivel már is elárasztotta Erdély nagyobb 
városait. E gyár szakértő vezetője Erdély ez iparágának 
felvirágoztatására nagy reményekre jogosít. Utunkat innen, 
melyet Koczinszki, freki erdész, és Konrád Gusztáv, erdő- 
becslö úr, társaságában tettem meg, a Dsibli-patak mellett 
folytattuk. A hegység kezdetén e patak úsztatott fa fel
fogására el van gátolva, s itt a hegység összes kőzetfaja 
nagy mennyiségben halmozódott fel. Az itteni közet- 
görélyek nagyobbrészt csillám- s amphibolpalából állanak, 
de sok mészkő is előjön bennök. E mészkövek rendesen 
szürkés vagy fehér színűek és apró kristályos szemcsés
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szerkezetűek, közülök számos darabban szép, benőtt acti- 
nolit oszlopos kristályai vagy apró magnetit -szemcsék 
jönnek elő. Ha a patak mellett a hegység belsejébe tovább 
haladunk, legelőször kékes-szürke agyagpalával találkozunk, 
mely közvetlenül a hegység szegélyén mindenütt elterjedt 
kavics-lerakodások alatt következik, azután agyag-csillám- 
palával, mely számos helyen chloritos vagy tiszta csillám
palába megyen át; ezen palák többször gránátot is tartal
maznak.

Jó mélyen a hegységben a patak irányát elhagyva, 
kelet felé fordúlva feljutottunk az 1253. m. magas D ea lu- 
C l o b u c e l  (olv. Gyalu-Klobuczel) eléggé meredek hegy- 
gerinczére. Innen már szép fenyvesekben, többnyire chloritos 
csillámpala - területen, melyen háromszor tömör, szürke 
mészkővel is találkoztunk, folytatva utunkat ledűlt fák 
és sziklák közt, körülbelől másfél órai gyaloglás után 
kiérünk a fenyvesekből. Itt a hegyoldalon gyalog- és 
boróka-fenyücserjék közt rábukkanunk egy ronda sztinára, 
mely egy egész oláh családnak nyári lakásul szolgál ; 
mind a két nemből mindenkorú képviselőket láttam itten 
egész a síró gyermekig. E sztina környékén föllépő chlo
ritos csillámpalában bőven jön elő a staurolit és a gránát 
eléggé jól kiképződéit nagy kristályokban. Innét a Szúrni 
csúcsát körülbelől két óra alatt lehet megjárni, s miután 
az idő d, u. 4 óra felé járt s az ég derült volt, elhatá
roztuk, hogy még az nap meglátogatjuk a Szurult. Az út 
innen már roppant fárasztó, sziklák közt vagy meredek, 
hegyi legelővel borított oldalokon vezet, melyeken könnyen 
elcsúszhatunk. A Szurul csúcsának éjszakkeleti oldalán 
vagy négy helyen föllép tömör, kékes-szürke mészkő, mely 
nagy mennyiségű actinolit-kristályokat tartalmaz, vagy 
részben egészen kékes-szürke tremolitos kőzetbe megyen 
át, mely gyakran egész sziklákat alkot. Ha utunkat innen 
többnyire amphibolpala s kevés csillámpalából álló sziklák 
közt vagy egy jó hosszú óráig nyugat felé folytatjuk, 
oláhországi oldalról feljutunk a 2420. m. magas S z u r u l  
legkiválóbb pontjára, honnan nagyszerű kilátás nyílik 
részint az oláhországi bérezés-völgyes hegységre, részint 
az Olt völgyére és a Fogarasi-havasok egyéb tájaira. 
Sajnos azonban, hogy e remek tájképben nem sokáig 
gyönyörködhettünk, mert hirtelen keletkezett szélrohamra 
sötét felleg borított el. A szél neki dühödt, plaidunkat a 
fejünkre vagy a nyakunk köré csavarta, s ráadásúl meg 
eredt az ólmos hideg eső, —oda voltunk.

Kis ideig egy szikla aljába meghúzódva vártuk a
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förgeteg elvonulását, de hasztalan; a szél csak dühöngött 
és az eső szakadt, s miután az idő is esteledni kezdett, 
neki indúltunk a legközelebbi sztinához, hol az éjét eltöl
teni szándékoztunk. Azonban a köd oly vastag volt, hogy 
három lépésnyire sem lehetett látni, azt sem tudtuk, hogy 
mely irányban haladjunk, csak úgy találomra neki indul
tunk ; a vizes és csúszós füven minden három lépés után 
elbukva, sziklák közt s mélységek felett bolyongva eljutot
tunk oly helyre, honnan tovább haladni teljes lehetetlen
ség volt: előttünk sziklafal, alattunk tátongó mélység, 
melynek fenekéről a hegyi patak tompa zúgása hallatszott. 
Visszafordúltunk s más irányban folytattuk keserves utun
kat, míg nem megint az előbbihez hasonló helyzetbe 
jutottunk, de most már abban állapodtunk meg, hogy itt 
várjuk be a reggelt, s neki is készültünk egy a viszo
nyokhoz képest alkalmas hely kiszemelésére; ekkor azon
ban szerencsénkre a szél nehány percznyire eloszlatta a 
ködöt s tapasztalt vezetőnk azonnal felismerte magát, s 
mi kalauzolása után irtóztatóan fárasztó vagy két órai 
séta után, bőrig átázva s teljesen kimerülve szerencsésen 
megérkeztünk éjjel 10 órakor a sztinához, hol megérke
zésünket várva — vígan lobogó tüzet találtunk. Másnap 
a Riu-Dsibli n. patak mentében fenyvesek közt chloritos, 
helyenként gránáttartalmú csillámpala-területen, ismétlődő 
esőben lejutottunk a hegységből s d. u. 4 óra tájban 
Frekre érkeztünk. Ez volt e hegységben tett kirándulásaim 
legkeservesbike.

És most még egy kellemetes s igen tanúlságos kirán
dulást tegyünk e hegység legnyugatibb részeibe, s akkor 
bátran mehetünk tovább, mert a Fogarasi-havasok főbb 
helyeivel már nagyjában megismerkedtünk.

7. K irándu lás Felső- és Alsó-Sebes völgyébe és 
P orcsest környékére.

Frektöl délnyugatra, ezen és a szomszéd Rakovicza 
falu közti sík területen, nem messze a hegységtől gazdag 
sósforrással találkozunk. Ha utunkban ezen sósforrás 
mellett elfolyó M u r s a (olv. Mursza) csekély hegyi 
patakot követjük, ott, hol ebbe a szintén csekély Lupului- 
patak szakad, körülbelöl 50 méternyire a hegység szegélye 
igen jól van föltárva a patak alámosása következtében 
beszakadt part alakjában. E part majdnem teljesen már- 
gákból áll, melyek alatt tömör, homoktartalmú palás mészkő 
fekszik, s ez a márgákban is vékony rétegekben fellel-
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hető. Ily mészkő ezen patak s a Rakovicza közti dombos 
szegélyhegységhez tartozó vidéken, mely nyirokszerü kép
ződményekből áll, több helyen föltalálható, s ezt mész- 
égetésre használják. Ha e patakon egészen addig megyünk 
fel, hol már az erdős, hegyes vidék kezdődik, többnyire 
csillámpala s amphibolpala görköveivel s csak ritkán 
egyes nagy quarzitos tömegekkel vagy homokkő-dara
bokkal találkozunk. Ha utunkat innen nyugati irányban 
egy cserjésen keresztül folytatjuk, vagy félórai gyaloglás 
után leereszkedünk a kellemetes, bükkesekkel szegélyzett 
Rakovicza-völgybe. E völgy melső, lankás oldalain feltárás 
nem igen található, azért annak és a felette emelkedő 
hegységnek geológiai szerkezetéről csak a patak görélyei 
nyújtanak tájékozást; ezek közt pedig uralkodólag amphi- 
bolos s tálkos csillámpalát, gyéren mészkövet s tömör 
pyrittartalmú dioritszerü kőzetet találunk. Ezekből látható, 
hogy a viszonyok a hegység ezen részében is ugyan 
olyanok, mint egyebütt. E völgyből cserjékkel benőtt 
dombon keresztül haladva, F e l s ő - S e b e s  völgyébe 
ereszkedünk le. A hasonnevű falu már jó mélyen fekszik 
a hegységben; lakosai, úgy látszik, igen jómódú oláhok, 
kik más nemzetbelit nem igen tűrnek meg magok közt, 
azért nincs is e nagy faluban egyetlen rendes korcsma 
sem. Ha az éjt valamely oláh korcsmának kemény padján 
keresztűl-kinlódtuk, másnap bejárhatjuk ez érdekes völ
gyet. F.-Sebes völgye igen vonzó s gazdagon fel van 
ruházva természeti szépségekkel; oldalait magas hegylejtők 
képezik, melyeken erdők s tisztások váltakoznak, alján 
tekintélyes hegyi patak rohan, mely a völgy kezdetén 
több malmot is hajt. E patak (Parov-sebesului de susu, 
oláhul) a Szurul nyugati oldalán lévő 1893 m. magas 
Plaiu-Tataru, az ország határába eső hegygerinczből, veszi 
eredetét s mint a többi az Oltba szakad. F.-Sebes völgye 
geológiai tekintetben a Fogarasi-havasok összes völgyei 
közt legérdekesebb. Uralkodó könemét itt is a kristályos 
palák képezik; mindjárt a völgy bejárásánál hatalmas 
sziklákat alkotva föllép a quarzban dús csillámpala, mely 
igen nagy területen van kiképződve; már jó bent a hegy
ségben találkozunk hasadékos s eruptiv jellegűnek látszó 
amphibolpalával, mely hatalmasan kifejlett rétegekben 
többszörösen be van ékelve a chloritos csillámpalába; a 
csillám- s amphibolpala sokszorosan váltakoznak még e 
völgy további részeiben. A csillámpalákban sokszor szépen 
kiképződött gránát-szemek is előjönnek. Ha a patak gör- 
köveit vizsgáljuk, azok közt igen érdekes dolgokat fogunk
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találni. Ezek itt is uralkodólag amphibol- és csillámpalák 
különféle változataiból állanak, de köztük nagy mennyi
ségben szürke és fehér színű mészkő-, nagy quarz- és 
szürkés-fehér, határozottan eruptiv jellegű porhyritszerü 
kőzet-darabok is találhatók. Ez utóbbi nagy szikladara
bokban a völgy oldalain is számos helyen föltalálható, mi 
annál érdekesebb, mert a Fogarasi-havasok egész területén 
csak e helyen lelhető. A mészkövek közt, melyeket a falu 
lakosai mészégetés czéljából a patakból kiszedve halmokba 
raknak össze, kétféle változatot lehet megkülönböztetni, 
egy apró szemű, kissé szennyes kékes-szürkét, mely nagy 
mennyiségben az actinolit oszlopos kristályait zárja 
magába, és egy hófehér, nagy kristályos-szemcsést (már
vány), melyben az actinolit szintén előjön, részint szür
kés-fehér, tekintélyes nagy, oszlopos, részint apró, csillag
szerűen elhelyezett tűalakú kristályokban. A kékes-szürke 
apró szemcsés mészkő úgy kinézésre, mint zárványaira 
nézve a Szurul éjszakkeleti oldalán előjövő mészkővel 
teljesen azonosnak látszik, s miután szálban a völgy 
oldalain sehol sem található fel, feltehetjük, hogy ez is a 
Szurul, de annak nyugati oldaláról hozatott ide, mint a 
honnan a patak ered.

A hófehér márvány ellenben a völgy felső részének 
nyugati oldalán egész sziklákat alkot. Tekintve az utóbbi 
kőzetnek kitűnő hófehér szinét s a zárványképen benne 
előjövő actinolit-kristályokat, melyek csiszolva a különben 
is kitűnő kőnek díszét nagyban emelik, nagyon megérde
melné ipari czélokra való feldolgoztatását.

Miután e völgy sajátságaival is nagyban megismer
kedtünk, menjünk át a hegység alján cserjével benőtt 
dombon keresztül Alsó-Sebes völgyébe. A domb, melyen 
keresztül haladtunk, vastagon be van födve televénynyel, 
de azért több helyen az amphibolpala-rétegek kiállanak 
belőle. E domb nyugati oldalán épen Alsó-Sebes faluval 
szemben mély árokban tömör, szürkés színű mészkő-tömzs 
található, mely közvetlenül csillám- s amphibol-palákra rá 
települt. Ezen mészkő, úgy látszik, fiatalabb korú, mint 
a hegység egyéb helyein előjövő kristályos mészkövek; 
ezt itt fejtik és mészégetésre használják.

A.-Sebes völgye elől eléggé tágas, de minél beljebb 
hatolunk a hegységbe, annál inkább szükül; regényes 
szépségeiben nem sokat enged a F.-Sebesi-völgynek. Föld
tani viszonyai is az utóbbival majdnem teljesen azonosak. 
A völgy oldalain sok helyütt a rétegek igen jól föl vannak 
tárva. Itt is az amphibol- és csillámpala többszörösen
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váltakozva alkotja a völgy oldalait; a csillámpala igen 
sokszor szdp gránátot is tartalmaz. A krist. palákban csak 
egy helyen, mindjárt a falu felett találtam eruptiv kőzet- 
teléreket. Sokkal érdekesebbek a patak görélyei, melyek 
közt gyakran igen nagy quarzdarabokat is találhatni. Az 
alsó sebesi quarzhömpölyök arról nevezetesek, hogy ezekben 
egy meglehetősen ritka ásvány, a c y a n i t ,  lapított hosszú 
oszlopokban vagy kristályhalmazokban nagy mennyiség
ben jön elő.

A.-Sebesről vagy egy órányi gyaloglás után termé
keny dombon áthaladva eljutunk kirándulásunk utolsó 
helyére, P o r esést  faluba. Ez a Fogarasi havasok nyugati 
végéhez közel, közvetlenül a hegység tövénél, az Olt bal 
partján fekszik; nagy s eléggé vagyonos falu. A felette 
elvnúuló előhegység egy része fiatal harmadkori mészkőből, 
az úgynevezett durva-mészkőből áll, mely k i h a l t  t e n 
g e r i  á l l a t o k  m a r a d v á n y a i t  bőven tartalmazza. 
A paláontolog rövid idő alatt e mészkőből egész gyűjte
ményt szedhet össze magának a legkülönfélébb tengeri 
molluscák és echinodermatákból. De legnevezetesebb az, 
hogy egész Magyar- és Erdély országban csak itt jönnek 
elő a legnagyobb mennyiségben a kövült halfogak. Eddigi 
meghatározások szerint Porcsest könyékéről több mint 20 
fajta czápafog ismeretes.

Porcsesttől körülbelől egy órányira van az Olt- vagy 
V e r e s t o r o n y i - s z o r o s .  Ha kirándulásainkban követ
kezetesek akarnánk lenni, akkor Erdélynek eme legkivál
óbb pontját is kellene meglátogatnunk, ezt azonban ez 
alkalommal mellőzzük, s azokat, kik e természeti szépsé
gekben gazdag szorossal is óhajtanának közelebbről meg
ismerkedni, utalom Hunfalvy János idézett munkájára,*) 
hol annak szépségei és sajátságai avatott tollal vannak leírva. 
A Verestoronyi-szorossal szemben, az Olt jobb oldalán 
van B o i c z a, intelligens oláh falu; a vizen átkelve s itt 
szekeret fogadva, három napi gyaloglás után visszautaztam 
Frekre, hogy végbúcsút mondjak e szép hegységnek.

Ezek után geológiai szempontból vessünk még egy 
futólagos pillantást a Fogarasi-havasok területére. Mint 
kirándulásaim gyarló leírásában többször kiemelni volt 
szerencsém, az uralkodó s hegyalkotó kőzet itt a k r i s 
t á l y o s  p a l á k ,  melyek közt a következő nemek meg
különböztethetők: 1. Az a g y a g p a l a ,  mely a hegység 
legkülsőbb szegélyein lép fel keskeny övben; 2. a c s i 1-

*) Magyar birodalom természeti leírása. Pest. 1864. II. kt. 150.1.
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l á m p á i  a,  ez gyakran félig vagy teljesen átmenetet 
képez a chloritos, tálkos s agyagos változatokba, több 
helyen gránát, chiastolit, staurolit s quarzot zár magában; 
nralkodólag van kiképződve, a hegyhátak ebből állanak;
3. az a m p h i b o 1 p a 1 a, sokszor bőven tartalmaz gránátot, 
többnyire a legmagasabb pontokon lép fel, mondhatni a 
hegygerinczet ez alkotja, azonban felette gyakran csil
lámpalával váltakozva a hegyhátakon s mélyen a völ
gyekben is előjön; 4. g r  ap  h i t p a l a ,  az előbbiekhez 
képest igen alárendelten fordul elő, többnyire telérszerüen 
a csillámpalák közé települve; Mindezen kristályos palák
ban ólom- és horgany-ércztelérek, valamint igen finomul 
eloszlott állapotban az arany is előfordul. A kristályos 
palákra vagy ezek közé vannak települve a különféle 
mészkövek, melyek közt gyakoriak a teljesen kikristályo- 
dottak, és ezek szép márvány gyanánt feldolgozhatok; 
előjönnek bennök actinolit és tremolit. Nevezetes a kris
tályos palák közt egyes tömzsökben vagy gyéren kisebb 
rétegekben fellépő quarz, mely gyakran cyanit, ritkábban 
rutil s tremolit ásványokat zár magában ; e kőzet szolgál
tatja a hegység területén épült három üveghutának a 
feldolgozandó anyagot. Igen érdekesek a kristályos palák
ban teléresen föllépő eruptiv kőzetek, melyek a hegység 
éjszaki lejtőjének egész hosszában föltalálhatók s ezek: 
tömör vagy közép szemcsés diorit, feketés-zöld, igen szép 
kristályos szerkezetű amphibolos kőzet, — és zöldes-barna 
mandulaköves diabas-porphyrit.

Ennyiből áll az, mennyit a Fogarasi-havasok köze
lebbi megismerhetése szempontjából mondhattam, s ha ezen 
közleményemmel a tisztelt olvasók érdeklődését némileg 
is fölköltenem sikerült eme a nemzetgazdaságra nézve is 
fontos, de még kellőleg át nem kutatott hegység iránt, 
úgy czélomat elértem.



IX.

Wanderungen in den Fogaraser Alpen.
(Aus dem Ungarischen des Dr. Georg Primics von Stephan Münnich.)

Im Sommer des Jahres 1879 durchwanderte ich bei
nahe 10 Wochen hindurch im Aufträge des Siebeubürgi- 
schen Museum-Vereines dieses an Naturschönheiten reiche, 
wild romantische, jedoch noch wenig bekannte Gebirge. 
Während meiner einsamen Wanderungen fiel mir öfter 
der bis jetzt gerechtfertigte Vorwurf ein, dass der Ungar 
in vieler Hinsicht das Ausland besser kenne, als die 
eigene Heimat. Wollten wir die über die Alpen, die Schweiz, 
die Rheingegend in ungarischer Sprache geschriebenen und 
in Lobeserhebungen sich ergehenden Mittheilungen zusam- 
fassen, sie würden einen schönen Baud ergeben, während 
wir solche über die ungarischen Alpen, obwohl diese an 
Naturschönheit jenen kaum viel nachstehen, sehr wenige 
linden, und auch die vorhandenen sind sehr mangelhaft 
und oberflächlich. Im Ganzen sind es zwei Werke, in 
denen wir etwas in Bezug der Fogaraser Alpen (1. Foga
rascher A.) und im Allgemeinen der Süd-Karpathen nach- 
lesen können ; es sind dies die Geologie von Hauer und 
Stäche*) und das Werk Johann Hunfalvy’s**). Ich ent
schloss mich daher in der Voraussetzung, dass es mir 
gelingen werde, das Interesse der Touristen sowohl, wie 
der Fachmänner für diese schöne Gegend einigermaassen 
zu erwecken, zur Veröffentlichung einiger, dieses Gebirge 
betreffender Mittheilungen. — Diese werden sich diesmal 
auf meine Ausflüge in das zugleich am Wenigsten be
kannte Gebirge beschränken, und dies sind die F o g a 
r a s e r  A l p e n .  — Es ist unmöglich, dass der Reisende, 
wenn er die Eisenbahnstation Homoröd in der Richtung 
nach Hermannstadt verlässt, beim Anblick der schneege-

*) Geologie Siebenbürgens. Wien. 1863.
**) Magyar birodalom természeti viszonyainak leírása. Pest. 1864. 
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fleckten, in den Himmel ragenden imposanten Spitzen der 
Fogaraser Alpen einen Ausruf der Ueberraschung unter
drücke, wie es mir erging, als ich Ende Juni vorigen Jah
res über Kronstadt nach Fogaras reiste. Es ist dies 
ein derartig schönes Bild, dass derjenige, der das Ausland 
noch nicht bereist und sich am Anblick ähnlich schöner 
Gegenden noch nicht ergötzt, den ersten Eindruck kaum 
vergessen wird. In Kronstadt gegen 10 Uhr Abends 
angekommen, setzte ich noch dieselbe Nacht mittelst Post
wagen meinen Weg fort und erreichte nächsten Taggegen 
9 Uhr Morgens Fogaras.

Zur Charakteristik des herrlichen Panoramas der 
Fogaraser Alpen kann ich nichts Besseres thun, als mit 
geringer Aenderung die diesbezügliche poetische Beschrei
bung von Johann Huufalvy hier wiedergeben*): „Die 
Fogaraser Alpen erheben sich als mächtige Felswand 
beinahe unmittelbar aus der Olt-Ebene, eine majestätische 
Bergreihe, wo sanft ansteigende Kuppen, steile Gipfel, zer
klüftete krumme Hörner und schwindelnde Abgründe mit 
einander wechseln, Gemsen und anderes Wild sich aufhält, 
und seltene Pflanzen prangen. Spitzen und Felsengipfel 
erglänzen den grössten Theil des Jahres hindurch in 
Schnee und Eis, im Sommer aber bleibt der Schnee blos 
in einzelnen Vertiefungen und Schluchten und verleiht 
dom Gebirge ein buntes Aussehen. Schön, majestätisch 
werden wir dasselbe finden, ob wir es am Abend betrach
ten, wenn die höchsten Spitzen im Abendroth erglühen, 
während die Ebene das Dunkel der Nacht bedeckt, ob 
Morgens, wenn die Spitzen sich langsam des Nebelschleiers 
entkleiden und, jeden Augenblick andere Formen anneh
mend, mit ihren ungewissen, unbestimmten Unmssen auf 
das menschliche Gemüth wie undeutbare Traumbilder 
wirken, welche im stetem Wechsel die menschliche Seele 
umgaukeln.“

Diese Alpen ziehen sich in beinahe gerader Linie 
zwischen dem 42° und 43° östlicher Länge von Westen 
nach Osten hin; ihre Länge is daher 15, ihre Breite aber 
2—3 Meilen, nicht hinzugerechnet den nach Rumänien 
abfallenden Theil der Karpathen, welcher eine bedeutend 
grössere Fläche einnimmt als die Fogaraser Alpen. Die 
n a t ü r l i c h e n  G r e n z e n  sind im Osten das Perzsdny- 
Gebirge, respektive die Thäler zwischen den Fogaraser 
Alpen und dem Perzsäny-Gebirge, namentlich Alt- und

■) Obiges Werk 2. B. S. 143.
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Neu-Sinka (1. Schinka), Pojana-merului, Alt- und Neu- 
Tohän; im engsten Sinne jedocli der in der Gegend von 
Pojana-merului entspringende mächtige Sinka-Bach, welcher 
die Thäler zwischen den genannten zwei Gebirgen durch- 
fliesst, im Westen der Rothethurm-Pass, respektive der 
durch den Pass fliessende Olt, — im Norden das Olt-Thal, 
— im Süden die Grenzlinie zwischen Siebenbürgen und 
Rumänien, welche eben der Rücken des Gebirges trägt. 
Im Osten erhebt sich das Gebirge plötzlich, und schon 
erreichen einige beinahe an die Grenze fallende Spitzen 
eine ansehnliche Höhe, wie die längst der Westseite von 
Neu-Sinka sich hinziehende Muntea-lunga, (1. Muntja-lunga 
=  langer Berg), deren einzelne Kuppen bis zu einer 
Höhe von 1480 M. ansteigen. Gegen Westen verliert das 
Gebirge mehr und mehr von seinem langsam ansteigenden 
und zahmen Charakter; die Spitzen mehren sich, und in 
der Mitte der Olt-Ebene nimmt dasselbe einen felsigen, 
zerklüfteten, steilen, ausgesprochenen Alpencharakter an, 
dabei wächst auch seine Höhe fortwährend, so dass die 
Spitzen oberhab der Dörfer Kercesora, Porumbäk und 
Frek nicht nur die höchsten des Gebirgszuges, sondern 
auch die höchsten Punkte ganz Siebenbürgens bilden. 
Die Durchschnittshöhe dieses Gebirges kann nach Mes
sungen von 100 Punkten mit 2000 M. angenommen wer
den. Die höchsten Spitzen fallen alle in den Hauptkamm 
und sind es folgende:

1. Der Negoi 2536 Meter
2. Coltiu Vislea mare (1. Kolz Vislja m.) 2520 fl
3. Vuuatorea 1 ui Buteanu (1. Butjan) 2510 7)
4. Yerfu Orla 2479 fl
5. Verfu TripoDu (1. V. Tripon) 2461 ??
6. Vertopelu (1. Vertopel) 2459 V)
7. Podragu (1. Podrag) 2455 T)
8. Piatra rosie (1. P. rosje) 2442 fl
9. Ucia mare (1. Utschi m.) 2431 7)

10. Budislau 2420 7)

11. Verfu Laitii (1. V. Laizi) 3398 Ti
12. Baltina 2393 fl
13. Scara (1. Skara) 2307 T)

Die Zahl der 2200 M. hohen Spitzen ist sehr gross, 
weshalb ich es für überflüssig erachte, diese einzeln auf
zuzählen, nur will ich bemerken, dass der am meisten 
bekannte S u r u 1 nicht höher als 2288 M. ist.
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Am meisten charakteristisch für die Fogaraser Alpen 
ist deren Konfiguration, welche bei den übrigen Gebirgen 
Siebenbürgens kaum zu finden is t; dies Gebirge ist näm
lich vom Hauptkamme bis in das Olt-Thal von zahlreichen, 
gegen Norden parallel auslaufenden, engen Querthälern 
eingefurcht. Jedes dieser Thäler hat sein eigenes Wasser
gebiet, welches in den untern Theilen mächtige, reissende, 
kristallklare Bäche zeigt. In diesen gedeihen reichlich die 
gesuchten und als wohlschmeckende Speise bekannten 
Forellen. — Der grösste Theil dieser Thäler sind Erosions- 
Thäler; hiefür zeugen die an vielen Stellen der Gehänge 
aufragenden kristallinischen Schieferbänke und die in 
diesen gangförmig auftretenden Massen-Gesteine, welche an 
beiden Seiten gleichartig sind und dasselbe Streichen haben.

Diese mächtigen Thalfurchen sind also theils vom 
häufigen Regen- und Schneewasser, theils aber von den 
an der Erosion und dem Fortschwemmen noch jetzt fort
arbeitenden, wilden Bergbächen ausgewaschen. Die Zahl 
derselben ist ungefähr 30, und sämmtliche speisen mit 
ihrem Wasser den Olt-Fluss. Die nicht fortgeschwemmten 
Partien des Gebirges drücken in Form von schmalen, 
mit den Thälern parallel laufenden Rippen das eigen- 
thümliche Gepräge diesem Gebirge auf, infolge dessen es 
zu den schönsten und interessantesten Gebirgen Europa’s 
gehört. Bewahrheitet es sich, dass diese Thäler grössten- 
theils Erosions-Thäler sind, wofür an vielen Stellen das 
Streichen der Schichten Zeugniss ablegt, so dürfte dieses 
Gebirge in der ersten geologischen Periode wahrscheinlich 
die Gestalt eines einfachen, äusserst seicht gefalteten Da
ches gehabt haben, dessen Fuss die Wogen des nachhe- 
rigen siebenbürgischeD Binnenmeeres umspülten; dass dies 
ungefähr so war, dafür zeugt der am westlichen Endpunkte 
des Gebirges bei dem Dorfe Porcsest (1. Portschescht) 
auftretende, an versteinerten Überresten von Meerthieren 
überreiche grobe Kalkstein und schlammige Mergel. Die 
romantische Schönheit dieses Gebirges wird auch durch 
die am Hauptkamme desselben, beinahe in einer Reihe 
vertheilten, oft ziemlich grossen Seen gehoben.

Dieses Gebirge steht nicht nur zufolge seiner Höhe, 
sondern einerseits auch in Anbetracht seiner Flora und 
Fauna den wirklichen Alpen nahe. Besonders ist es die 
Flora, welche das Interesse des Fachmannes weckt; auch 
hier wie überhaupt in den ganzen Ost-Karpathen besteht 
die Flora aus einem Gemisch der Alpen- und osteuropäi
schen Arten, besitzt demnach doppelt soviel Interesse, wie
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die Flora jeder anderen Gegend Ungarns. Ich halte es 
demnach nicht für uninteressant, einige in diesen Alpen 
vorkommende Pflanzen in alphabetischer Reihenfolge hier 
anzuführen, in der Hoffnung, hiedurch den sich mit diesem 
Zweig der Naturwissenschaften Befassenden eine kleine 
Orientirung zu bieten. Diese Pflanzen sind folgende:

A rab is g la reosa  Schur., A lyssum  repens Bmg., 
A l l i u m  x a n t h i c u m  Grsb, A l o p e c u r u s  l a n g u r i 
f o r m i s Schur., A n t h e m i s  t e n u i f o l i a  Schur., A n- 
t h e m i s  c a r p a r t i c a  Wild., A r t e m i s i a  B a u m g  ar
te n i Bess., Aspe r ul a c a p i t a t a  Kit., A v e n a  ses- 
q u i t e r t i a Bmg., Campanul a  Wanne r i  Roch., Campaunl a  
c a rp a tica  L., Campanu l a  pat ul a  W. Kit., Car p i nus  
i u t e r medi a  Wierzb., Carex daci ca  Heuf., C a r d u u s  
g 1 a u c u s Bmg., C e r i n t h e a 1 p i n a Kit., C e r a s- 
t i u m t r a n s s i l v a n i c u m  Schur., C e n t a u r e a  Kot- 
s y a n a  Heuff., C i r s i u m p a u c i f l o r u m W. Kit., 
De 1 phinium a 1 pinum W. Kit., Di ant hus  cal l i souus 
Schott et Kotsy , Di an t hus  comp actus W. Kit., G e n 
t i ana phl ogi fol i a  Schott et Kotsy., Hel l eborus  pur- 
p u r a s c e n s  W. Kit,, He r a c l e um pa l ma t um Bmg., 
He s p e r i s  Kl adui i  Schur., Hieracium l a na t um W. 
Kit., Hyper i cum alpinuni  W. Kit, Pr imul a c a r p a 
t ica Fuss., Ra nuuc u l us  c reuat us  W. Kit., Saxi f r aga  
1 ut e o-viridis Schott et Kotsy., Saxi f r aga  cymosa W. 
Kit., Sax i f r aga  c a r pa t i c a  Rchib., Scabiosa lanci fol ia 
Heuff., Sci l la Kladui i  Schur., S c l e r a t h u s  col l inus 
Schur., S. negl ec t us  Rochel., S. unci nat us  Schur., Se
dum gl aucum W. Kit., Sempervi vum Heuffeli i  Schott., 
Sempervi vum bl andum Schott., Senecio gl aber inus  
Roch., Ses l er i a  filifolia Heuff., Sesler i a Heuf ler i ana 
Schur., Si lene Ler ch  enfeldiana Bmg., S o l d  a n e i l  a 
pul s i l l a  Bmg., Sver t i a  punc t a t a  Bmg. u. s. w.

Diese Pflanzen führte ich theils auf Grund eigener 
Beobachtungen, theils nach dem Werke von Albert 
Bieltz *) an.

Auch das Thierreich ist in diesem Gebirge schön 
vertreten; die bekannteren Arten übergehend, welche auch 
in anderen Gegenden Ungarns Vorkommen, erwähne ich 
nur diejenigen, welche in vieler Hinsicht eine Specialität 
dieser Alpen bilden. Solche sind:

Cape l l a  r upi capr a  L., ( Gemse), Vul t ur  cine- 
r eus  Temk, (Grauer Geier)., Vul tur  fulvus Gm., (Weiss-

*) Handbuch d. Landeskunde. Siebenbürgens. Hermannstadt. 1857.
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köpfiger Geier), T e t r a o u r o g a l l u s  L. (Auerhahn.), 
T e t r a o  t et  r i x  L. (Birkhuhn), L a  g o p u s  a l p i n u s  
Nils. (Schneehuhn) P e l i a s  B e r u s  Pall.. (Kreuzotter) 
u. s. w.

Dass diese in den Fogaraser Alpen angetroffen werden, 
steht ausser allem Zweifel, wahrscheinlich jedoch kommt 
hier noch der S t e i n b o c k  (C. ibex) vor, und dies folgere 
ich daraus, dass rumänische Gemsenjäger in den felsigen 
Gegenden dieses Gebirges drei Arten von wilden Ziegen 
unterscheiden, nämlich: die eapra negra (schwarze Ziege), 
die eigentliche Gemse, die capra alba (weisse Ziege) oder 
das Reh und eine viel grössere, welche man jedoch nur 
äusserst selten zu Gesicht bekommt; diese letztere dürfte 
kaum eine andere, als der Steinbock sein, wenn anders 
die Rumänen, von denen ich dies vernommen, glaubwürdig 
sind. Erwähnungswerth ist noch der Umstand, dass an 
einer Stelle der Fogaraser Alpen im Laita-Thale (Valea 
Laita) viele der Vipera amnodites ähnliche Schlangen 
Vorkommen; ob es solche sind, überlasseich dem Urtheile 
der Fachmänner.

Wie bei allen ansehnlichen Gebirgen können wir 
auch bei den Fogaraser Alpen einzelne bestimmte Regionen 
unterscheiden, wovon jede ihre charakterischen Eigen- 
thümlichkeiten besitzt. Es gibt deren folgende:

1. D ie R e g i o n  d e s L a u b h o l z e s ,  welche sich am 
Fasse des das Olt-Thal berührenden Gebirgs-Theiles hin
zieht und einem ziemlich breiten Kranze gleich die 
Gebirgskette umschlingt. Vorherrschend ist hier Buchen- 
und Eichenwald, in welchem jedoch auch Weissbuchen, 
Erlen, Birken und Linden oft angetroffen werden.

2. D ie  R e g i o n  der  N a d e l b ä u m e  folgt unmit
telbar auf die des Laubholzes; doch kann zwischen beiden 
eine scharfe Grenze nicht gezogen werden, da die eine 
unbemerkt in die andere übergeht. Dieser Gürtel zieht 
sich paralell dem ersten gleichsam als zweite Reihe des 
Kranzes den Berglehnen entlang; derselbe ist verhältniss- 
mässig sehr breit und besteht aus prachtvollen Nadelholz
waldungen

3. D ie  R e g i o n  der  s t r a u c h a r t i g e r  N a d e l 
hö l z e r ,  welche aus Ki'ummholz und dem Wachholder
strauch besteht; mit den andern verglichen ist diese sehr 
untergeordnet, ja an vielen Stellen durchaus nicht bemerkbar, 
weil unmittelbar oberhalb der Nadelholzwaldungen die 
freien Hutweiden beginnen. In die
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4. R e g i o n  zuletzt gehört derjenige ausgedehnte 
Theil des Gebirges, in we'chem die Vegetation der Bäume 
und Sträucher gänzlich aufhört und ausgedehnten Alpen- 
w e i d e n  Platz macht. Am besten charakterisirt diese 
Region das massenhafte Auftreten der Heidelberre. Hier 
vertreten das Pflanzenreich überwiegend schwellende Moose 
und verkrüppelte Grasarten, zwischen welchen die selteneren 
Arten der Alpen- und ost-europäischer Flora in friedlicher 
Nachbarschaft erblühen.

Indem wir derart im Grossen mit den Fogaraser 
Alpen bekannt geworden, unternehmen wir zum Zwecke 
detaillirterer Erkeuntniss einige Ausflüge in verschiedene 
Theile des Gebirges, was allerdings etwas beschwerlich, 
aber umso genussreicher seiu wird. Bevor wir dies jedoch 
thun, erachte ich es für nicht überflüssig, den geehrten Leser 
mit jenen Mittelpunkten bekannt zu machen, von welchen 
aus derlei Exkursionen am Leichtesten zu bewerkstelligen 
sind. Will Jemand die östlichen Theile der Fogaraser 
Alpen begehen, so muss er unbedingt in Fogaras einkehren, 
schon deshalb, weil, wenn ihm die Gegend vollkommen 
unbekannt, er blos hier die uöthigen Fingerzeige erhalten 
und die unentbehrlichen Nahrungsmittel auch nur hier 
bekommen, schliesslich aber, wenn er von den Tage 
lang fortgesetzten, ermüdenden Ausflügen in diesem 
Gebirge erschöpft, hier auch erfrischende Ruhe und einen 
freundschaftlichen Kreis finden kann.

Fogar as  ist am linken Ufer des Olt-Flusses in der 
Ebene erbaut. Diese Stadt lässt, was Reinlichkeit und 
Ordnung betrifft, noch viel zu wünschen übrig. Die Ein
wohnerzahl beträgt bei 5—6 tausend Seelen, welche 
in beinahe gleichem Verhältnisse Ungarn, Deutsche und 
Rumänen sind. Es gibt hier ein Bezirksgericht, Post- und 
Telegraphenamt, eine Bürgerschule und einige ziemlich gut 
eingerichtete Gasthöfe. Besondere Merkwürdigkeiten des 
Städtchens sind: die alte, jetzt als Kaserne benützte Festung, 
von drei Seiten mit einer Promenade umgeben; das alte 
Kloster der Franziskaner und die Kirchen der drei Kon
fessionen. Dies Städtchen ist für die siebenbürgischen 
Theile ungefähr dasselbe, was Graz für die Östereichisch- 
Ungarische Monarchie, ein bedeutendes Perzent der Stamm
bewohner nämlich bilden die pensionirten Offiziere und 
Beamten.

Fogaras gegenüber am rechten Ufer des Olt liegt 
G a l a c z ,  ein rumänisches Dorf, mit welchem die Stadt
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durch eine alte, jedenfalls keinen alltäglichen Anblick 
bietende Holzbrücke verbunden ist. Man könnte dies 
Dorf eigentlich als eine Vorstadt von Fogaras betrachten, 
denn in den wärmeren Sommermonaten sucht der intelli
gentere Theil der Bevölkerung hier Erholung.

Mir jedoch ist die Gregend von Galacz in anderer 
Hinsicht von Bedeutung ; über diesem Dorfe verläuft nämlich 
eine zu dem Binnen - Gebirge Siebenbürgens gehörige 
Hügelkette, deren südliche Ausläufer auf mehrere Meilen 
das rechte Ufer des Olt-Flusses bilden. Die abgerundeten, 
hie und da zerklüfteten Gipfel der Hügel oberhalb Galacz 
erreichen eine ansehnliche Höhe, welche auf die gegen
überliegenden Fogaraser Alpen eine herrliche Aussicht 
bieten, und kann man von hier aus bei klarem Wetter 
auch die Einzelheiten der Fogaraser Alpen auf weite 
Strecken ganz gut unterscheiden. Diese Hügel sind 
wenigstens gegenüber Fogaras — jüngere Tertiärbildungen 
und bestehen vorherrschend aus Mergel und dazwischen 
gelagerten Sandsteinschichten. Diejenigen lehmigen Abarten 
des Mergels, welche in der Schichtung den tiefsten Platz 
einnehmen, schliessen grosse Steinkohlenflötze in sich und 
wechseln mit 5—6 Cm. mächtigen Steiukohlenschichten 
guter Qualität; auch sind an mehreren Orten in diesem 
Mergel schöne Pflanzenabdrücke zu finden. Beim Sandstein 
hingegen ist das Vorkommen von schönen Sandstein
kugeln verschiedener Grösse bemerkenswerth, es sind dies 
dieselben, wie sie auf dem Feleki-Berge bei Klausenburg 
Vorkommen, jedoch in geringerer Anzahl.

Die günstigsten Stationen für die Begehung der 
übrigen Gegenden des Gebirges sind das in der Mitte 
desselben gelegene Dorf Al s ö - P o r u m b d k  und die 
nahe dem westlichen Endpunkte gelegene Ortschaft F r e k ,  
in welchen der Tourist, falls er bescheidene Ansprüche 
hat, auch Gasthäuser und Zimmer vorfinden kann. Des
halb ist es für Touristen zweckmässig, in einem dieser 
Dörfer Station zu nehmen, denn nicht weit vom Fusse 
des Gebirges liegen beide an der Fogaras-Hermannstädter 
Landstrasse, d. h. in die Route der zwischen Kronstadt 
und Hermannstadt verkehrenden Fahrpost fallend, besteht 
in beiden ein Postamt; und somit geniesst der Reisende 
den Vorzug, allenfalls ankommende Briefe und Sendungen 
sogleich erhalten zu können, und ist im Falle der Weiter
reise — da die täglich verkehrenden Postwagen ihm zur 
Verfügung stehen — nicht an die theuren und schlechten 
rumänischen und sächsichen Fuhrleute gewiesen.
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Nach dem Vorangegangenen können wir nun unsere 
Ausflüge beginnen uud zwar, um mit je mehr Gegenden 
bekannt zu werden, in die östlichen Theile des Gebirges.

1. E xk u rsion  in  die G egenden von Ü j-Sinka, Pojana- 
m eru lu i und H olbach.

Unser Weg führte bis zu dem, früher zur Militär
grenzegehörenden Dorfe O-Sinka (Alt-Sinka, sp. Schinka), 
das am östlichen Fusse des Gebirges liegt, im Olt-Thale 
durch eine meist von diluvialen Schotterablageruugeu 
gebildete, liebliche, hie uud da von einzelnen Hügeln unter
brochene, fruchtbare Gegend. Von hier bis Üj - Si nka  
(Neu-Sinka, rumänisch Sinca nouvo) setzten wir uusern 
Weg in dem engem Thale des mächtigen Siuka-Bäches 
fort; dieser bildet — wie schon erwähnt — die Grenzlinie 
zwischen den Fogaraser Alpen und dem Perzsäny-Gebirge. 
Das Sinka-Thal gehört zu den überaus schönen Gegenden. 
Beide Lehuen bedeckt dichter Wald, im Innern wechseln 
saftige Felder und Wiesen. Blicken rwir umher, so bemer
ken wir auf den Hügeln oberhalb O-Siuka das Auftreten 
eines grau weissen, sedimentären Gesteines in breiten Schich
ten, den sogenannten T r  ac h y  t t  u f f. Diesen verwenden 
die Bewohner des Dorfes, da derselbe leicht formbar 
ist, mit Ziegeln abwechselnd zum Bau ihrer Häuser. 
Ungefähr in der Mitte des Thaies ziehen unsere Aufmerk
samkeit bläulich-graue, aus dem Gerolle des Baches 
geschiedene Kalksteinhaufen, welche zum Kalkbrennen 
dienen, auf sich ; also .auch diese Gesteinart kommt hier 
vor. Neben dem Weg treten an vielen Stellen grosse 
Quarzstücke zu Tage, welche unbenützt umher liegen. Da 
der Weg oft die Abhänge der Fogaraser Alpen streift, 
können wir auch deren Gestein betrachten; dieses besteht 
hier überall aus kristallinischem Schiefer, bei welchem 
weisse und schwarze, sowie talkige Abarten zu unter
scheiden sind. Unmittelbar vor Üj-Sinka tritt ein röthlich- 
grauer, sandiger Thon in Schieferformation auf, welcher 
auf dem kristallinischen Schiefer gelagert, 5 — 6 M. dicke 
Schichten bildet. Üj-Sinka liegt an beiden Ufern des 
gleichnamigen Baches, in einem schmalen Thale zwischen 
Berge eingeengt, es ist ein ansehnliches rumänisches Dorf, 
dessen Bewohner wohlhabend sind, da sie über ausge
dehnte Waldungen verfügen, welchen sie ein hübsches 
Erträgniss abgewinnen. Die Leute hegen hier eine eigen- 
hümliche Antipathie gegen die Israeliten, woher es auch
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kommt, dass im ganzen Dorfe kein einziger Jude wohnt; 
die Folge hievon jedoch ist, dass auch nicht ein ordent
liches Einkehr- oder Gasthaus vorzufiuden, was für den Rei
senden höchst unangenehm; denn ist er der rumänischen 
Sprache nicht mächtig, oder sucht er den k, ung. Forst
wart nicht auf, so weiss er nicht, wo einzukehren.

Betrachten wir die Berge rings um das Dorf, so 
sehen wir, dass alle ohne Ausnahme aus Glimmerschiefer 
bestehen. Dieser ist an vielen Stellen von Quarz durch
setzt, welcher in dem Glimmerschiefer in Schichten oder 
Nestern hervortritt, somit ein Gestein von überaus fester 
Struktur bildet. Am südlichen Ende des Dorfes zeigt sich 
in dem quarzreichen Glimmerschiefer ein fester, grünlich
brauner Diorit in schmalen Lagern. Setzen wir unsern 
Weg entlang dem Bache gegen Pojana-merului fort, so 
treffen wir einen Glimmerschiefer, welcher kopfgrosse 
Quarzstücke oder erbsengrosse Granatkörner in sich 
schliesst.

Im Bette des Baches kann man oft neben dem 
Gerolle des herrschenden Glimmerschiefers auch Gneiss, 
Porphyr und Kalksteingeschiebe erblicken. Ungefähr eine 
Stunde von dem Dorfe, wo der Holbach in die Sinka 
mündet, setzten wir unsern Weg östlich neben dem ersten 
fort, um die einst blühenden Silber- und Bleigruben zu 
besichtigen. Diese Gruben befanden sich au einem schwer 
aufzufindenden Orte auf dem Hotter von Pojana merului, 
am südlichem Ufer des Holbach in der Nähe des P a r o v -  
d r a cu 1 u i-Baches (sp. P.-drakului), ich sage: befanden 
sich, denn der Bergbau ist dort gegenwärtig vollkommen 
todt, und die alten Werke sind derart verfallen, dass blos 
die mit Unkraut dicht bewachseneu Halden deren Stelle 
bezeichnen. Unter den auf diesen Halden zerstreuten 
Erz-Stuffen sind auch solche zu finden, in welchen einzelne 
eingewachsene Cerussit- und kleine Quarzkristalle hervor
treten. Wie es scheint, waren diese Gruben am Berüh
rungs-Punkte des Glimmerschiefers und Porphyrs angelegt, 
hierauf lassen wenigstens die aus den Gruben herausge
förderten Gesteine schliessen. Der Porphyr ist an den 
Seiten dieses Thaies stellenweise auch in Form hervor
springender Felsen sichtbar.

Durchwandern wir dies Thälchen, respektive diese

i Schlucht und übersteigen einige dachsteile Höhen, so
erreichen wir eine freie Kuppe, auf deren höchstem Punkte 
eine roh zusammengefügte Hütte und etliche elende 
Ställe stehen. — Es ist dies die stabile Wohnuug einer
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vumänischen Familie; an dieser nur auf Saum wegen 
erreichbaren Stelle verbringt diese Sommer und Winter. 
Beim Besitzer dieses Hauses hält sieb ein aus Nagybánya 
gebürtiger Grubenarbeiter als Knecht auf, der noch zur 
Zeit der Blüte der alten Gruben in diese Gegend kam.

Dieser Mann, der mit Elend zu kämpfen batte, 
schürfte dennoch mit bewunderungswürdiger Ausdauer 
nach Erz und eröifnete auch wirklich blos auf seine prak
tischen Kenntnisse gestützt, unmittelbar am nördlichen 
Rande der Waldblösse in einem dicbtbewaldeten Graben 
eine ziemlich reiche Silber-Bleigrube. Diese, in Glimmer
schiefer getrieben, beweist, dass selbst ein einzelner Mensch 
von Hoffnung zur Ausdauer gespornt, ein riesiges Werk 
zu vollführen im Stande is t; man würde nicht glauben, 
dass all die langen, unterirdischen Läufe, tiefen Schächte, 
das Werk Eines Menschen seien, und dennoch ist dem so, 
der arme Bergmann gewältigte sie durch eine Reihe von 
Jahren allein. Ein blühender Bergbau kann jedoch hier 
trotz des Erzreichthums nur bei erheblicher Investirung 
ermöglicht werden, denn die Verfrachtung des Roherzes 
aus dieser Gegend in die Hütte von Abrud- oder Nagy
bánya ist ein Unternehmen von sehr geringer Rentabilität. 
Nun erreichen wir nach Erklimmen einiger steilen Berg
lehnen und, nachdem wir etliche einsame Wohnhütten 
passirt, einen langen, von Ost nach West verlaufenden 
Bergrücken, welcher die Wasserscheide zwischen dem 
Holbach und den in die Bárcza mündenden Gebirgsbächen 
bildet. Die Aussicht, die sich dem Beobachter von diesem 
Rücken bietet, ist hinreissend. Zu unsern Füssen die wun
dervolle, fruchtbare Ebene des Burzenlandes, und dahinter 
in voller Grösse die furchtbaren Steinkolosse des Királykö 
(sp. Kirakjköh) und Bucsecs (sp. Butschetsch), ein Land- 
schaftshild, wie selten ein zweites, besonders wenn die in 
der Abenddämmerung reflektirten Sonnenstrahlen jeden 
Winkel beleuchten uud dem Ganzen eine glänzende, dem 
Silber ähnliche Farbe verleihen. Die ungefähr einstündige 
Wanderung auf dem guten Fussweg dieses Bergrückens 
gehört, was Aussicht anbelaugt, zu meinen genussreichsten.

Auf mehreren Waldblössen dieser Gegend stehen 
zahlreiche zu P o j a n a-m e r u 1 u i gehörige, oft ziemlich 
nette Häuser. Hier ist der Glimmerschiefer, in welchem 
hie und da auch schmale Schichten von Amphibolschiefer 
Vorkommen, das gebirgbildende Gestein. Von diesem Berg
rücken erreichten wir, nachdem wir mehrere steile Höhen 
auf- und abgestiegen, den zu Vulkoi uud Holbach gehö-
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renden Wald, ein Gemisch von Nadelholz und Buchen, 
passirten diesen und stiegen in das Dorf Holbach hinab. 
Ho I b a c h  liegt in einem engen Thale zwischen Bergen, 
die Einwohner, unter ihnen mehrere Steinkohlenarbeiter, 
sind durchwegs Rumänen. Die geologische Gestaltung der 
Umgebung dieses Dorfes bietet ziemlich viel Abwechslung: 
das bewaldete Gebirge am südlichen Ende des Dorfes 
besteht aus kristallinischem Schiefer, am Fusse desselben, 
hart am Dorfe zeigt sich Diabas-Porphyrit und Porphyr, 
während im Dorfe selbst an einer Strassenseite in ziemlich 
mächtigen Schichten die Steinkohle zu Tage tritt; östlich 
und nördlich vom Dorfe herrscht ein grauer, kompakter 
Kalkstein der Jurazeit. Von hier übersteigen wir einen 
Hügel und gelangen in einen schönen Buchenwald, dessen 
Boden ebenfalls aus Kalkstein besteht, diesen können wir 
an vielen Stellen auch in Gestalt einzelner, mit Moos 
bedekter Felsen finden. Interessant sind in diesen Waldun
gen die runden Vertiefungen (Pingen), die sogenannten 
Dohnen, welche an vielen Orten sichtbar sind, und nach 
denen man auf ausgedehnte Höhlen folgern kanu, durch 
deren Einsturz diese Dohnen eustanden sind. Am östlichen 
Saum dieses Waldes, in einem von dem Burzenlande ein
springenden lieblichen Eng-Thale ist das „Concordia“ 
Steinkohlenbergwerk, Besitz einer Kronstädter Gewerk
schaft. Die Steinkohle tritt hier kristallinischem Schiefer 
aufgelagert, zwischen Kalk und Sandstein auf, bildet 
ungefähr 4 M. mächtige Flötze und ist von schmalen 
Thonadern durchzogen. Die Steinkohlenlager sind hier 
entweder stehend, oder steil vei’flächend, wodurch der 
Abbau sehr erschwert wird.

Haben wir die Steinkohlengruben besichtigt und 
uns in dem netten Gasthause der Kolonie von den Müh
seligkeiten des Weges ausgeruht, so können wir zurück
kehren ; doch berühren wir im Rückweg, der von dem 
bisherigen verschieden, sehr schöne Gegenden. Wenn wir 
den meist aus Kalkstein bestehenden, waldigen Bergrücken, 
der sich östlich der Grube von Nord nach Süd zieht, 
übersteigen, so erreichen wir eine sehr schöne, von Berg und 
Thal durchschnittene halbkultivirte Gegend, in der Wald 
und Lichtungen mit einander ab wechseln. Von hier führt 
unser Weg geraume Zeit unter dem felsigen Bergkamme, 
an dessen Fuss eine üppige Flora prangt; hie und da 
breiten sich ganze Erdbeerfelder mit ihren sckmackhaften, 
rothen Früchten aus. Nachdem wir diese in der That 
herrliche Gegend durchschnitten und in einen schönen
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Wald eingebogen, kommen wir unter den „ F e k e t e k ö “ 
(Schwarzenstein). Es ist dies ein nur am Fusse mit dich
tem Wald besetzter, ungefähr 1200 M. hoher, kahler, 
felsiger Kalkberg, einer der hervorragenden Punkte des Per
zsán y-Gebirges. Von hier nimmt unser Weg die Richtung 
nach Südwest, und wir gelangen auf einen ziemlich hohen 
Bergrücken, welcher eine herrliche Aussicht auf den schnee
gefleckten Königsstein,Bucsecsu. andere rumänische Spitzen 
bietet, während wir unter uns die einzelnen, hie und da 
auf Waldblössen weit zerstreuten Alpenhütten erblicken. 
Die stabilen Bewohner dieser Hütten gehören zur Gemeinde 
Holbach, ihre Hauptbeschäftigung ist Schaf- und Rind
zucht, und nur nebenbei betreiben sie etwas Ackerbau, 
was in dieser gebirgigen Gegend nicht eben eine dank
bare Beschäftigung sein mag ; dennoch finden sich unter 
diesen Alpenbewohnern solche, denen der Tokajer und 
Szegszárder Wein, wenn auch nur als Arznei, nicht unbe
kannt ist.

Von diesem Bergrücken stiegen wir gegen Norden 
an einer mit Nadelwald bedeckten steilen Lehne zum 
G o n o s z  a-Bach hinab. Unter denRollstücken dieses Baches 
gibt es auch zahlreiche, feinkörnige Sand- und Kalk
steine, ein Zeichen, das in dieser Gegend des kristallini
schen Schiefers auch jene Vorkommen. Am Bach strom
abwärts schreitend, hemmt unsere Schritte ein aus 
Kalkbreccien gebildeter Berg, durch welchen der Bach 
fliesst. Verfolgen wir den Lauf desselben einige Schritte 
im Innern des Berges, so befinden wir uns bald in einer 
geräumigen Grotte und beim Licht einer aus Birkenrinde 
hergestellten Fackel bemerken wir, dass dies eine sehr 
hübsche Tropfsteinhöhle ist, aus der zahlreiche Öffnungen 
und Gänge in das Innere des Berges führen; wie gross 
diese Höhle sei und was sie noch berge, konnte ich mit 
meinen primitiven Behelfen und aus Mangel an Orts- 
kenntniss nicht erkunden; so viel vermag ich jedoch zu 
behaupten, dass dies ein sehr interessanter Punkt ist, der 
es verdiente, je mehr besucht und eingehend durchforscht 
zu werden. Diesen kleinen Berg umgehend erreichten wir 
abermals den Gonosza-Bach und setzten unseren Weg 
am Ufer, theilweise auch im Bette desselben in einem 
romantischen, von riesigen Nadelwäldern eingerahmten 
Eng-Thale fort, bis wir einige steile Berglehnen überstei
gend nach dreitägiger Wanderung spät am Abend in 
Öj-Sinka wieder anlangten.

Bevor wir uns aus dieser Gegend gänzlich entfernen,
27
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halte ich es für zweckmässig zu'”erwähnen, dass sich hier 
schon zur Stein- und Broncezeit Menschen aufhielten, wie 
dies einige diesbezügliche Funde beweisen. Im Besitze 
eines Sinkaer Bauern befindet sich eine vorzüglich geschlif
fene Steinaxt aus Serpentin, bei einem andern ein Sreit- 
kolben aus Bronce, welche Gegenstände die Betreffenden 
zu wissenschaftlichem Zwecke selbst für Geld herzugeben 
sich weigerten, da sie dieselben zu Zauber- und anderen 
abergläubischen Zwecken gebrauchen. Um von den drei
tägigen Strapazen auszuruhen und uns ein wenig zu 
erholen, können wir nichts Zweckmässigeres thun, als 
einen Wagen aufnehmen und nach Fogaras zurück
kehren.

2. Ausflug in  d ie Sebeser und K opcseler Alpen.
Von Fogaras fuhr ich mit meinem in die eigentüm 

liche Nationaltracht, aber sehr rein gekleideten jungen 
Rumänen aus Galacz in das am Fuss des Gebirges gele
gene Dorf S e b e s (spr. Schebesch). Bisher führte der 
Weg über eine durch alluviale und diluviale Schotter
ablagerungen gebildete Ebene, eine der fruchtbarsten 
Gegenden Siebenbürgens. Sebes ist ein ausgedehntes Dorf, 
die Bewohner sind — wie überhaupt alle Anwohner der 
Fogaraser Alpen — Rumänen. Es gibt hier zwei anstän
dige Gasthäuser; auch wohnen drei k. ung. Forstwarte, 
von denen Jeder dem Fremden bereitwillig Auskunft 
ertheilt, nach Bedarf Führer oder Sonstiges zuvorkommend 
verschafft und im Rayon seines Reviers sich als nützlicher 
Begleiter anschliesst.

Dies ist aber derzeit auch nöthig, denn die Bauern 
verhalten sich infolge der neuesten Waldsegregation gegen 
Unsereins überaus anthipathisch und erblicken in Jedem, 
der Hosen anhat, ihren Feind. Etwa eine halbe Stunde 
vom Dorfe beginnt das Gebirge. Wir setzten unsern 
Weg, damit er nicht gar zu anstrengend werde, im 
schmalen Thale des bedeutenden S e b e s  - B a c h e s  fort. 
Gleich am Fusse des Gebirges fällt es dem Wanderer auf, 
dass die an beiden Ufern des Baches sich ausdehnenden 
Schotterablagerungen bunt durch einander geworfen sind, 
runde Vertiefungen und mächtige Schotterhaufen wechseln 
eine Viertelstunde Weges mit einander; es ist dies das 
Werk menschlicher Hände. Vor langen Zeiten nämlich 
gab es hier, der Ausdehnung und der Grösse der Arbeit 
uach zu schliessen, eine reiche Goldwäscher-Kolonie.
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Jetzt befasst sich hiemit in dieser Gegend Niemand 
mehr. Unwillkürlich entsteht die Frage, woher das Gold 
in diesen Schotter kam ? Ein Blick auf das Gebirge lässt 
uns bestimmt folgern, dass der Bach es hieher gebracht. 
Es ist erwiesene Thatsache, dass in den chloritisch 
talkigen Abänderungen des kristallinischen Schiefers und 
besonders in den Quarzadernetzen derselben an vielen 
Orten neben anderen Mineralien auch kleine Goldkörner 
Vorkommen, wie man dies in den das Quellengebiet des 
Aranyos (sp. Aranjosch) und der Szamos (sp. Ssamosch) 
bildenden Gyaluer Alpen westlich von Klausenburg in 
Erfahrung gebracht. Nachdem der chloritisch - talkige 
Glimmerschiefer im Gebiete der Fogaraser Alpen an vielen 
Stellen sehr mächtig ausgebildet auftritt und nachdem 
auch hier aller Wahrscheinlichkeit nach dies das gold
haltige Gestein is, können wir kühn behaupten, dass die 
Fogaraser Alpen auch einen riesigen Goldschatz bergen.

Das Anfangs noch breite Thal verengt sich beim 
Beginn des bewaldeten Gebirges derart, dass der Bach 
dem schmalen Fahrweg kaum etwas Raum gestattet, 
sondern dasselbe beinahe vollkommen einnimmt. Infolge 
der übergrossen Ausbreitung des Baches war man an 
vielen Stellen gezwungen, den Weg an die Berglehnen 
zu verlegen, wodurch die gebirgbildenden Gesteine an 
zahlreichen Orten sehr gut biosgelegt sind. Auch hier wie 
in den Fogaraser Alpen im Allgemeinen ist der kristal
linische Schiefer die vorherrschende Gesteinsart, in welchem 
schon jetzt die folgenden Abarten zu unterscheiden sind. 
Gleich an der Thalöffnung tritt mächtig ausgebildet der 
weisse Glimmerschiefer auf, diesem folgt ein grünlich
brauner Amphibol-Schiefer und diesem ein quarzreicher, 
schwarzer Glimmerschiefer; alle diese treten öfters wech
sellagernd im Thale auf. In diesen kristallinischen Schiefern 
kommt auch ein fester, grünlich-grauer Diorit und ein 
mandelsteinartiger Diabas-Porphyrit in schmalen Gängen 
vor, so wie auch an mehreren Orten ein grau-weisser, 
glimmerhältiger Kalksteinschiefer. Es ist dies eines der 
interessantesten Thäler; in der Sohle rauscht der wilde 
Gebirgsbach, in dessen Buchten schöne Forellen schwim
men ; an den Seiten erheben sich steile Berglehnen, dicht 
mit schlanken Nadelbäumen oder breitästigen Laubhölzern 
bewachsen, in denen das frohe Lied der Waldsänger 
ertönt, und all dies verschmilzt zu einer Harmonie, welche 
auf die Sinne und das Gemüth des Menschen mit eigen- 
thümlicher Zaubergewalt einwirkt.

27*
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Am eigentlichen Thalschluss, am Fusse der V a c a ri a 
(sp. Wekeria) genannten Berglehne besitzt das k. ung. 
Forstamt ein nettes, im Schweizerstyl erbautes Forst
häuschen ; der eine Theil dieses Häuschens dient dem dort 
stabil wohnenden Forst wart zur Wohnung, das andere ist 
als Gastzimmer eingerichtet. Dank der Gefälligkeit des 
Herrn Forstmeisters in Fogaras verbrachte ich die Nacht 
hier, fern von dem Geräusch der Welt, doch war ich 
um so näher dem die nächtliche Grabesstille störenden 
Brausen des Baches.

Diese Forsthütte ist am rechten Ufer des Baches, 
am Fusse eines quarzreichen Glimmerschieferfelsen, zwischen 
der sich südlich erhebenden S t e n i s o r a  (1571 M.) und 
östlich gelegenen V e r f u - n u n a i a  (1516 M.) auf einer 
Anhöhe erbaut; das Thal verengt sich oberhalb dieser 
Hütte zu einer Schlucht, deren felsige, steile Gehänge 
vollkommen ungangbar sind, weshalb derjenige, welcher 
dieses Thal passiren will, gefasst sein muss, nach je 20—30 
Schritten den knietiefen Bach zu durchwaten. Wir setzten 
jedoch unsere Tour auf dem Fusswege unter der Vacaria 
entlang der in Parov-hatarului errichteten Holzreuse in 
östlicher Richtung fort. Neben diesem Bach tritt zwischen 
dem Glimmer- und Amphibolschiefer auch grünlich-grauer, 
mandelsteinartiger Diabasporphyrit und grünes amphibo- 
litisches Gestein auf. Erklimmen wir nun gegen das Ende 
des Baches die theil weise waldfreie, mit Unkraut dicht 
bewachsene Berglehne, so sind wir auf dem niederen 
Rücken der Vacaria. An der östlichen Seite dieses Berg
rückens neben dem Parov-Roncsi-Bach befindet sich eine 
unlängst ausser Betrieb gesetzte Blei-Zinkgrube. Das Erz 
besteht aus einem Gemisch von Galenit und Sphalerit; ob 
selbes auch andere Edelmetalle birgt, könnte blos eine 
nähere Untersuchung entscheiden. Der Grund der Ausser
betriebsetzung dürfte auch hier in den Schwierigkeiten 
bei der Aufarbeitung und Verfrachtung zu suchen sein, 
da der Erzreichthum der Gruben genügend ist. Von hier 
setzten wir unsern Weg dem Bergrücken entlang auf 
Glimmerschieferboden in einem herrlichen Nadelwald fort, 
und gelangten bis zu der 1515 M. hoch gelegenen Stina- 
Vacare-micu. (sp. mik.) Es ist dies ein kleines, auf einer 
Waldfreie erbautes Holzgebäude, woher sich nach ver
schiedenen Richtungen des Gebirges eine herrliche Aussicht 
bietet; die wilden felsigen Spitzen des Königsstein liegen 
sehr nähe, daher man deren kleinste Details genau unter
scheiden kann, anderseits überblicken wir weithin die
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langgezogenen rumänischen Bergrücken. Nun ging es 
zwischen Krummholz und kristallinischen Schieferfelsen, 
denen an manchen Stellen die klarsten Quellen entspringen, 
abermals dem Bergrücken entlang aufwärts, bis wir den 
Gipfel des V erfu-V acaria (1731 M.) erreichten. Hier endet 
bereits jegliche Baum Vegetation und nur zerstreute Krumm- 
holzsträucher bilden hie und da vereinzelte dunkle Flecken 
inmitten der fetten Weiden, auf denen die Preisselbeere 
(Yaccinium vitis idaea) das Terrain beherrscht.

Von dieser Spitze bis zu dem schon an der Grenze 
von Siebenbürgen und Rumänien gelegenen Nachbargipfel 
V e r f u - c o m i s u  (sp. Y.-komis) (1901 M.) führte unser 
Weg auf einem beinahe als Hochplateau zu bezeichnenden, 
vollkommen baumlosen Bergrücken, dessen saftige Weide
plätze zahlreichen Schafherden und kleinen Gebirgspferden 
reichliche Nahrung bieten. Am Fusse dieses Berges stand 
einst das Grenzwachhaus, dessen Spuren jedoch heute 
blos zerstreute Ziegelhaufen und einzelne Löcher bezeichnen. 
Hier ist die Luft bereits derart rauh, dass wir uns nur 
unter dem Schutze eines Winterrockes Wohlbefinden; dies 
Abkühlen der Luft ist zum Theil auch den ständigen 
Winden zuzuschreiben, welche hier nur in Ausnahmsfällen 
ruhen.

Setzen wir unsern Weg ungefähr iy 2 Stunden auf 
der neutralen Linie, d. h. in der schmalen Furche, welche 
die Landesgrenze bezeichnet, fort, so erreichen wir die 
Kuppe des V e r f u - L u t i  (2179 M.); hier ist nun nicht 
blos die Luft, sondern auch die Umgegend winterlich, in 
den Runsen breiten sich selbst im Juli, zu welcher Zeit 
ich dort gewesen, ausgedehnte Schneefelder aus, an deren 
Rande die zeitigen Frühlingsblumen, insbesondere Crocus- 
Arten prangen. Da die Sonne bereits stark im Sinken 
war, blieb uns Nichts übrig, als längs eines kaum etliche 
Fuss breiten, rechts und links wandsteilen Berggrates 
kriechend zu einer Stina-ciganului genannten, kleinen 
Schäferhütte in einer Schlucht hinabzusteigen, um hier 
die Nacht zu verbringen. Auch hier begegneten wir blos 
den verschiedenen Abarten des kristallinischen Schiefers. 
Zwischen dem Verfu-Vacaria und Verfu-comisu unterbricht 
den Glimmerschiefer schwarzer Amphibolschiefer; am Gipfel 
des Verfu-Luti aber tritt ein festes Diorit-Gestein in 
mächtigen Lagern auf, dessen Spuren auch auf dem zur 
Stina-ciganului führenden schmalen Grat zu finden sind. 
Die Stina liegt an der Quelle des Sebes-Baches, in einem 
von allen Seiten mit steilen, felsigen Berglehnen umge-
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benen, tiefen Thale; das Ganze ist eine aus unbezimmerten 
Fichten roh zusammengeflickte, elende Hütte, welche einer 
rumänischen Schafzüchter-Familie als Sommeraufenthalt 
dient. Diese Hütte bildet einen grossen Kontrast zu der 
erhabenen Gegend, in welcher jene steht; der Mensch 
weiss nicht, soll er mehr die felsigen, mit niederen 
Fichten dicht bestandenen hohen Bergspitzen oder die 
unter dem Berggipfel und den Schneefeldern wild hervor
stürzenden, zahlreiche Kaskaden bildenden Bäche bewun
dern. Durch die Vereinigung dieser zahlreichen, auf dem 
verhältnissmässig kleinen Revier entspringenden Bäche 
entsteht der mächtige Sebes-Bach.

Hach einer jämmerlichen Nacht setzten wir längs 
des Sebes-Baches unsere Tour fort; jeder Weg und Steg 
hatte hier aufgehört, bald musste man im knietiefen 
Wasser waten, bald wieder an steilen Berglehnen oder 
nackten Felsen emporklimmen, um sich abermals in den 
Bach hinabzulassen. Diese Tour ist hauptsächlich in 
botanischer Hinsicht interessant, denn zwischen dem üppigen 
Pflanzenwuchs der geräumigeren, sumpfigen Stellen des 
Baches finden sich auch zahlreiche seltene Spezies. Die 
an den Ufern des Baches hervorragenden Felsen bestehen 
auch hier vorherrschend aus kristallinischen Schiefern, in 
welchen an mehreren Stellen auch Diorit, Diabasporphyrit 
und mittelkristallinische Amphibol-Gesteine auftreten. In 
der Gegend des Berges Gropele (Grube) findet man einen 
kristallinischen, glimmerhältigen Kalk, welcher zufolge 
seiner geschichteten Struktur und mannigfaltiger Farben
streifen auch zu indrustriellen Zwecken verwendbar wäre ; 
ein derartiger Kalkstein ist am Wege bis zum Forst
hause noch an zwei Stellen sichtbar. Nach diesem, einen 
ganzen Tag ausfüllenden beschwerlichen Weg ruhte ich 
mich von den Strapazen in dem schon bekannten Forst
hause aus.

Indem wir nun von hier in dem schon durchwan
derten Sebes-Thal unsern Rückweg antreten, wollen wir 
ein wenig die oberhalb der Dörfer Kopocsel  und Ber ivoi  
emporsteigenden Berge besichtigen.

Am Beginne dieses Gebirges treffen wir am linken 
Ufer des Sebes-Baches auch hier eine 3—4 M. dicke 
Schotterschichte, in der einst Gold gewaschen wurde. — 
Indem wir ein ausgebreitetes Gestrüpp - Terrain durch
dringen, erreichen wir das Bächlein Pa r o v-s p o j  el I i , 
wo an vielen Stellen ein blau-brauner, thoniger, pyrithäl- 
tiger Graphitschiefer in circa 15 M. mächtigen Schichten
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auftritt. Die weiblichen Bewohner des Dorfes gebrauchen 
diesen Schiefer pulverisirt als Farbe zum Ausschmücken 
der Hauswände. Von hier die sanfte, mit schönen Buchen
wald bestandene Berglehne des Ve r f u - Pe t r i c i o r a  (sp.V.- 
Petritschora) emporsteigend, gelangen wir auf dessen 
Gipfel, wo schon herrlicher Nadelwald sich ausdehnt. Auf 
diesem Wege begegneten wir überall blos dem Glimmer
schiefer und dessen talkigen Abarten. Wo der Nadel
wald aufhört, weiden auf den ausgebreiteten Matten 
gauze Heerden von Ochsen; interessant sind auch die in 
dieser beträchtlichen Höhe entspringenden Quellen, welche 
das hier weidende Hornvieh reichlich mit gutem Trink
wasser versehen. Am Gipfel des mit Krummholz bedeckten 
Ver f u- deamnaz  (1. V.-djamnas) tritt im Glimmerschiefer 
ein mächtiges Lager bildend der mandelsteinartige Diabas- 
Porphyrit auf.

Das Wetter, den ganzen Tag klar und heiss, änderte 
sich hier in einer Höhe von ungefähr 1700 M. plötzlich; 
ein gewaltiger Sturm erhob sich und wir befanden uns 
alsbald in Wolken; Blitze zukten, denen mächtige Donner
schläge folgten, welche die uralten Felsen erzittern mach
ten. In dieser fürchterlichen Lage wussten wir Nichts 
weiter zu thun, als alle Gegenstände, die Eisen enthielten, 
weit von uns zu werfen und unter einem Felsen uns zu 
kauern, der uns jedoch nicht davor schützte, bis auf die 
Haut durchnässt zu werden. Auf einem schmalen Stege 
im Labyrinth des Krummholzes herumirrend, erreichten 
wir durchnässt spät am Abend die Stina-batrina, wo wir 
die Nacht in der verlassenen Hütte beim flackernden 
Feuer verbrachten. Tags darauf Hessen wir uns auf einer 
steilen Lehne mehr rutschend, als gehend in das soge
nannte B e r i v o i - T h a l  (Valea-Berivoi) hinab, in welchem 
der bedeutende Berivoi-Bach fliesst. Dies Thal ist ebenfalls 
sehr schmal und oft nimmt das Bett des Baches die ganze 
Sohle ein; die Seiten sind sehr steil und mit dichten 
Wäldern bedeckt. Die hervorstehenden Felsen der Lehnen 
sind ohne Ausnahme Glimmerschiefer und dessen bekannte 
Abarten; ungefähr in der Mitte des Thaies ist auch ein 
festes, dioritartiges Gestein in Form eines 2 M. mächtigen 
Ganges zu finden. Im Gerolle des Baches findet man 
porphyrartigen Diabasporphyrit, amphibolitisches Gestein 
und hin und wieder Kalkstücke.
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3. Ausflug in  d ie R ecseer und Breazaer Alpen.
Das Dorf R e e s e  (sp. Retsche) und das mit diesem 

verbundene D é z s á n  (rum. Degiani), liegt gegenüber der 
Spitze Pietrile-popi (2231 M.), eine halbe Stunde vom 
Gebirge am Ufer des Riu-Recsi (R iu= B ach) in der Ebene; 
die Bewohner sind insgesammt Rumänen. Bei meinem 
Ausfluge wählte ich auch hier als den am wenigsten 
beschwerlichen Weg den Lauf des Recsi-Baches. Ich halte 
es für überflüssig, das Thal desselben zu beschreiben, da 
es den übrigen Thälern dieses Gebirges gleicht: es ist 
enge, mit steilen, felsigen, am Beginne dicht bewaldeten 
Lehnen, und hat auch seinen rauschenden Gebirgsbach.

Das gebirgbildende Gestein ist hier die talkige, 
theilweise thonige Abart des Glimmerschiefers; aus diesem 
bestehen die an den Seiten vorspringenden Felsen, und 
diese liegen im Bette des Baches als Fels- und Rollstücke 
umher. Zwischen dem Gerolle ist jedoch oft ein trachyt- 
ähnliches, grünliches, kompaktes dioritisches Eruptivgestein 
zu finden, ein Zeichen, dass dieses in der Gegend auch 
anstehend vorkommt; und wirklich tritt dies Dioritgestein 
auch unweit des Thaleinganges zwischen den zwei Säge
mühlen gerade im Bette des Baches in Form eines Felsen 
aus dem Glimmerschiefer hervor, die gangartige Ausbrei
tung ist jedoch hier nicht wahrnehmbar. Kaum etliche 
Schritte von diesem tritt festes, grünlich-graues Gestein 
schon in regelmässig aufeinander folgenden Lagern 
zwischen dem Glimmerschiefer auf. Während des Aufstie
ges längs des Baches treffen wir genanntes Gestein öfter 
an, sowie auch einen mittelkörnigen, grau-weissen, kristal
linischen Kalk.

Das Thal verengt sich mehr und mehr, oft derart, 
dass man blos im Bache watend vorwärts kommen kann; 
auch hier stösst man auf das feste Dioritgestein und zwar 
an einer Stelle in einem 2—3 M. mächtigen Gange. In 
der Gegend des P a  r o v - L u p s a - B a c h e s ,  der von 
Westen in den Recsi-Bach mündet, tritt in mächtigen 
Felsen ein kompakter, graulicher Kalkstein auf, von dem 
abgelöste, riesige Blöcke auch im Thale umher liegen. 
Weiterhin wurde das Thal vollkommen unzugänglich, und 
wir setzten unsern Weg, so weit als möglich, in einem 
kleinen Nebenthälchen, dem V a l e a - r a d u l u i ,  fort. Auch 
hier begegnen wir blos Glimmerschiefer, sowie den talkigen, 
chloritischen und granatenführenden Abarten desselben
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und an einer Stelle in der Gegend der Mündung des 
Parov-Babi-Baches einem im Glimmerschiefer gangförmig 
auftretenden Eruptivgestein, im Bachbette aber Kalkstein- 
gerölle. Gegen den Rücken des Berges ist das Thal
gehänge sehr steil und felsig, so dass dieses nur mit 
grosser Mühe und Vorsicht begangen werden kann, wes
halb ich es für zweckmässig hielt, auf dem bisherigen 
Weg zurückzukehren, um am nächsten Tag mich in das 
P o s o r t i - T h a l  (Valea-Posorti) begeben zu können.

Das Dorf B r e a z a  liegt ungefähr eine halbe Stunde 
von dem Posorti-Thal. Zwischen dem Dorfe und diesem 
dehnt sich ein geräumiges Thal aus, welches aus der Olt- 
Ebene tief in das Gebirge eindringt. In diesem Thale 
fesselt ein eigenartiger, bei der Vereinigung des Posorti- 
und Brestiora-Baches quer über die ebene Sohle des Thaies 
gelagerter Hügel die Aufmerksamkeit, welcher nach Form 
und Lage wahrscheinlich die Endmoräne eines Gletschers 
sein dürfte. — Die Form des Thaies und die der 
Höhen darüber, auf welchen auch kleinere Hochplateaus 
sich befinden, verleihen der Voraussetzung, dass hier 
l'emals Gletscher gewesen, viel Wahrscheinlichkeit. Das 
Posorti-Thal, eine rechtsseitige Abzweigung des Hauptthaies, 
ist den früheren vollkommen ähnlich, nur dass es etwas 
felsiger ist; die herrschenden Glimmerschiefer, die oft 
Granaten führen, wechseln hier schon mit Amphibolschie
fer. Aus den Rollsteinen des Baches ersehen wir, dass 
hier an vielen Stellen auch Eruptiv- und Kalksteine Vor
kommen, denn zwischen diesen treffen wir oft kompakte, 
grünlich-graue Diorit- und mandelsteinartige Diabaspor- 
phyrit-Eruptivgesteine, so wie schieferige, glimmei-reiche 
kompakte Kalkstein-Blöcke, unter denen manche oft die 
Grösse eines Fasses haben. In der Mitte des Thaies wird 
der Weg sehr schwierig und an vielen Stellen kann man 
nur durch gefahrvolles Erklimmen steiler Felsen Vor
dringen. Der schönste Punkt dieses Thaies ist die riesige, 
felsige Kalksteinwand, welche ungefähr in der Mitte des 
Thaies auf der westlichen Seite desselben eine lange 
Strecke verfolgt werden kann. Von dieser Stelle, hinter 
welcher die Bäume schon zu schwinden beginnen, können 
wir nur mühselig neben dem Bache unsern Weg fort
setzen, und da wir hier nur mehr kahle, mit Gras 
bewachsene Berglehnen antreffen, aus denen hie und da 
einzelne kahle Felsen sich erheben, von denen wir höchstens 
eine schöne Aussicht auf das Olt-Thal, in die Binnen- 
Gebirge Siebenbürgens gemessen können, lässt sich nichts
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Besseres thun, als auf demselben Weg zurückkehren und 
von unseren Strapazen in Fogaras ausruhen.

Haben wir unsere Sachen im östliehen Theile des 
Gebirges beendigt, so können wir uns nach der zweiten 
Zentral-Station, nach Alsö-Porumbäk begeben. Von Fogaras 
bis A.-Porumbäk führt der Weg am linken Ufer des Olt 
in vollkommener Ebene parallel mit dem Rücken des 
Gebirges, und so können wir unterwegs dies schöne 
Panorama besichtigen. Zwischen dem Weg und dem 
Gebirge erheben sich aus der Ebene an vielen Stellen mit 
dem Gebirge parallel laufende, lang gedehnte, einzelne 
Hügel, welche durch ihre Gestalt und eigenthümliche 
Lage lebhaft an die Endmoränen der Gletscher ei’innern; 
ob es solche sind oder ob ihre Entstehung andern Ursachen 
zuzuschreiben sei, dies könnte blos eine nähere Unter
suchung entscheiden. Die schönsten derartigen Hügel sind 
zwischen den örfern Bethlen und Voila zu sehen.

4. Ausflug in  die Alpen von K ercesora, nam entlich  
in  die Gegend des B ntyän u. N egoi.

Behufs dieses äusserst beschwerlichen Ausfluges ist 
es am Rathsamsten, sich von A.-Porumbäk in das Dorf 
Ke r ces or a  zu begeben und hier die nöthigen Vorbereitun
gen zu treffen. Kercesora besteht eigentlich aus zwei 
Dörfern, aus Kis- und Felsö-Kercesora, welche durch den 
unter den Spitzen Butydn und Negoi entspringenden 
Kerc-Bach von einander getrennt werden. In diesem Dorfe 
wohnen zwei gastfreundliche Oekonomiebeamten, welche 
die gräflich Samuel Teleki-sche Herrschaft verwalten 
und deren Jeder mit der grössten Zuvorkommenheit bereit 
ist, dem Touristen hülfreich an die Hand zu gehen; auch 
ich war so glücklich, der Gastfreundschaft des Herrn 
Eugen Boör theilhaftig zu werden. Das Dorf liegt kaum 
eine Viertelstunde vom Gebirge; am Fusse desselben fallen 
die prächtigen, herrschaftlichen Waldungen auf, denen 
man die fachmännische Behandlung ansieht. Schreiten wir 
in^diesem angenehmen Wald ungefähr eine halbe Stunde 
in einem ziemlich breiten Thälchen aufwärts, so gelangen 
wir zu der auf einer Ausweitung erbauten Glashütte, 
welche aus circa 20 Gebäuden besteht. Die Artikel dieser 
Glasfabrik sind recht nett und dabei sehr billig, dem 
vaterländischen Publikum jedoch weniger bekannt, da 
hiefür der Exportplatz Rumänien ist. Einige der Arbeiter 
dieser Kolonie befassen sich, wenn die Arbeit feiert, auch
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mit Gemsenjagd und kennen daher das Gebirge sehr gut; 
wenn es dem Touristen möglich, was übrigens sehr leicht, 
so ist es am Zweckmässigsten, sich einen dieser Gemsen
jäger als Führer zu nehmen, der geleitet dann jeden über 
Felsen und Gipfel, wohin man nur wünscht. Auch ich 
brach mit einem dieser Leute und dem herrschaftlichen 
Forstwart in das Gebirge auf. Wir nahmen unsern Weg 
von der Hütte aus gegen die P e j l a - A l p e ;  ich wollte 
dem Bache entlang, wo man das Meiste zu sehen bekommt, 
aufwärts, doch wurde unser Weg bald sehr schwierig. Hier 
kommt überall der thonige und talkige Glimmerschiefer 
stellenweise mit mächtigen Einschlüssen von weissem 
Quarz vor; dieser ist übrigens auch im Bachgerölle 
häufig, die Dorfbewohner lesen ihn auf und verkaufen ihn 
an die Glashütte. Im weiteren Verlaufe begegnen wir 
am östlichen Ufer blau-grauen, festen Kalksteinfelsen und 
etwas Amphibolschiefer ; noch weiter stossen wir auf sehr 
schön blosgelegte kristallinische Schieferschichten, wo man 
die auf einander folgenden einzelnen Abänderungen ganz 
wohl ausnehmen kann; zuerst tritt in einer ziemlich 
mächtigen Schichte ein quarzreicher Glimmerschiefer, dann 
reiner Glimmerschiefer auf und diesem folgen chloritischer 
und schwarzer biotithältiger Glimmerschiefer. Nun ver
treten uns steile, hohe Felsen den Weg am Bache und 
wir sind'gezwungen, die rechte Uferlehue zu erklimmen 
und bis zur nächsten Stina unsern Weg neben Abgründen 
und zwischen Felsen fortzusetzen. Die Stina steht im 
oberen Thale des Kerc-Baches auf einer Ausweitung 
zwischen kahlen, felsigen Berglehnen. An der Ostseite 
dieses kleinen Thaies zieht sich von Nord nach Süd der 
Bergrücken P i s c u - B u t e a n u  (1. Pisku-Butjan), dessen 
obere Partien mit ihren ganz kahlen, schauerlichen Felsen 
wild herabblicken; an der westlichen Thallehne erhebt 
sich ebenfalls ein sehr steiler, unten jedoch mit niedrigem 
Nadelwald bedeckter Bergrücken. Der Piscu-Buteanu 
besteht grösstentheils aus kristallinischen Schiefern, in 
denen stellenweise auch graue Kalksteinfelsen auftreten. 
Den oberen Theil des Thälchens nicht allzuweit vom 
Hauptrücken schliessen hohe, felsige Berghänge ab. Dieser 
Punkt gehört zu den schönsten des Gebirges; der mächtige 
Kerc-Bach stürzt nämlich hier mit riesigem Getöse von 
einem ungefähr 100 M. hohen, steilen Felsen herab. Ein 
herrliches Bild, dessen Anblick für die Beschwerden des 
Weges reichlich entschädigt; es ist ein Hochgenuss zu 
ßehen, wie die ganze Wassermasse des Baches von xlem
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steilen Felsen hinunterjagt und in Millionen kleiner Theil- 
chen zerschellt, wenn sie an die vorspringenden Felsen 
anprallt. Es ist dies kein eigentlicher Wasserfall, sondern 
eine Stromschnelle, welche aus mehreren kleinen Wasser
fällen besteht.

Von hier können wir unsern Weg nur derart fort
setzen, dass wir uns entschliessen, an dem rechten Ufer 
des Wasserfalles auf dem schmalen, in den Felsen gehauenen 
Pfad über schwindelnde Abgründe emporzuklimmen ; hiezu 
ist jedoch Gewandtheit und Entschlossenheit nöthig, ins
besondere aber, dass wir vom Schwindel frei sind. Haben 
wir diese Stelle glücklich passirt, so betreten wir eine ganz 
andere Region, wo man schon gern ein wärmeres Kleid 
verträgt. Auch hier ist der Glimmerschiefer das herr
schende Gestein, in welchem vielerorts in Form mäch
tiger Schichten ganze Bänke bildend Amphibolschiefer 
auftritt. Von hier aus setzten wir unseren Weg wieder 
neben dem Bache fort. Das von demselben durchflossene 
Thal ist ziemlich breit, die westliche und östliche Lehne 
bilden kahle Berghänge, deren losgelöste Felstrümmer 
unten zerstreut umher liegen. Unter diesen Blöcken sind 
Glimmer-, Amphibolschiefer, blau-grauer fester Kalkstein 
und Quarzstücke zu unterscheiden. Den obern Theil des 
Thaies, der wieder durch steile, felsige Berglehnen abge
sperrt ist, füllen Geröllhalden, in welchen Amphibolschiefer 
vorherrscht. Hier sind wir schon in dem eigentlichen 
Quellengebiete des Kerc-Baches, der aus der Vereinigung 
dreier kleinerer, über Felsen niederstürzender Bäche 
entsteht, von denen zwei unter den Schneefeldern, der 
dritte in einem Gebirgssee entspringt. Übersteigen wir 
auch dies Hinderniss, so sind wir oben auf einem über 
2000 M. hohen, felsigen Terrain, wo die Luft schon 
bedeutend abgekühlt ist und wir kleinen Schneefeldern 
sehr oft begegnen. Hier beginnt schon der Amphibol
schiefer mit Glimmerschiefer abwechselnd vorzuherrschen, 
aus denen an vielen Stellen blau-graue kompakte Kalk- 
Felsen zu Tage treten. Setzen wir unsern Weg noch 
ungefähr eine Viertelstunde aufwärts fort, so gelangen wir 
unter die Westseite der höchsten Spitze des Butyän, unter 
dem sich zwischen Felsen ein herrlicher See ausbreitet. 
Dieser See (rumänisch L a c u - B u i l e a ,  spr. Laku-Builja) 
ist ziemlich gross, etwa 150 M. lang und 20—30 M breit 
und so tief, dass trotzdem das Wasser kristallklar ist, 
der Boden dennoch nicht sichtbar wird. In diesem See 
ist nicht einmal die Spur organischen Lebens zu erblicken
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Das Wasser erhält er theils aus Quellen, theils von dem 
stellenweise in grossen Massen angehäuften Schnee, welcher 
in den wärmeren Monaten schmilzt und so den See speist. 
— In der Umgebung kann man ganze Minaturgletscher 
erblicken, welche von den steilen Felsschluchten bis in 
den See reichen. Nach Angabe meiner Führer, die in 
dieser Gegend aufgewachsen sind, liegt der Schnee in 
diesen Felsklüften auch 20—30 Jahre, übrigens gehören 
freiliegende, das ganze Jahr nicht schwindende Schuee- 
massen nicht zu den Seltenheiten. An dem nordöstlichen 
Ufer des Sees tritt in einzelnen Putzen weisslich-grauer 
Kalkstein auf, welcher die kristallinischen Schiefer zu 
durchbrechen scheint; und ist es wirklich höchst eigen- 
thümlich, dass in diesem Kalkstein zahlreiche, kaum einige 
Finger breite, parallel laufende Thonglimmerschiefer-Adern 
auftreten.

Wenn wir uns genügend an der Umgebung des Sees 
ergötzt, können wir unsern Weg im Felsenlabyrinth west
lich unter die Negoi-Spitze fortsetzen. Hier müssen wir vor 
Allem den felsigen, mehr als dachsteilen, mit Gras und 
Moos bewachsenen Grat Piscu-Builea unter der 2303 M. 
hohen P a 11 i n a-S p i t z e überklettern; dies ist hei warmem 
klaren Wetter eine nicht eben beschwerliche Tour, wenn 
aber das Gebirge dichter Nebel umhüllt und man, wie 
dies mir passirt, zufolge des kalten Regens zittern muss, 
bis zur Erschöpfung beschwerlich; in diesem Fall ist man 
gezwungen, im vollen Sinne des Wortes auf allen Vieren 
zu kriechen und trotz ailedem kann man noch unzählige 
Male am feuchten Rasen stürzen und hinunter rutschen. 
Haben wir schweissgebadet denselben erreicht, empfängt uns 
hier ein derart kalter Wind, dass uns die Zähne klappern; 
der Abstieg auf der Westseite dieses Grates in das Domna- 
Thal (Valea-Dömna) ist noch gefährlicher. Die Berglehne 
ist auch hier stellenweise äusserst steil und felsig, und 
man muss überaus vorsichtig sein, keinen Fehltritt zu thun 
oder einen Stein ins Rollen zu bringen, ’es könnte dies 
sehr traurig enden. Das Domna-Thal, dessen saftige 
Weideplätze in der Sohle zahlreichen Schafheerden Nah
rung bieten, ist ein allseits von Felsgraten und schroffen 
Höhenzügen eingerahmtes Thal. In dieser Gegend treten 
chloritischer Glimmerschiefer, etwas Amphibolschiefer und 
Kalkfelsen abwechselnd auf. Wir wandern nun auf dem 
Fusspfade neben dem in der Thalsohle hinbrausenden 
Bache ungefähr zwei Stunden abwärts und erreichen den 
Nadelwald, wo wir, da es unterdessen vol'kommen finster



geworden, unser Nachtlager aufschlugen. — Es kostete 
einige Anstrengung, tags darauf vom Thau und der 
feuchten Luft total durchnässt uns vom Lager zu erheben 
und unsere Tour fortzusetzen, die an Beschwerlichkeit der 
gestrigen kaum nachstehen sollte. Mein Zweck war 
nämlich, das L a i t a - T h a l  (Valea-Laita) zu durchwan
dern; um jedoch dahin zu gelangen, ist es unbedingt 
nöthig, den Grat des 2000 M. hohen Piscu-Dömna zu 
übersteigen. Das Wetter war warm, heiter, und so gestal
tete sich der Uebergang angenehmer als der gestrige. Der 
Fuss dieses Bergrückens ist mit Nadelwald bedeckt, die 
Mitte halb kahl, inwiefern nur Krummholz und Wach- 
holder-Buschwerk hie und da die felsigen Lehnen bedeckt, 
der Kamm und dessen höchste Partien aber sind ganz 
kahl. Wir überschreiten diesen, vorherrschend aus Glim
merschiefer, etwas Amphibolschiefer und stellenweise Kalk
felsen gebildeten Bergrücken und lassen uns in das 
unmittelbar am Fusse der Negoi-Spitze beginnende Laita- 
Thal hinab. Die Gegend des auf der West-Seite des 
P i s c u - D ö m n a  und des Laita-Thales gelegenen, ebenfalls 
fürchterlich felsigen Bergrückens des Strunga-dracului ist 
die eigentliche Heimat der G e ms e n .  Hier treffen wir, 
wenn wir unterwegs aufmerksam umherspähen, zu jeder 
Zeit diese interessanten Thiere an; ich selbst war in der 
günstigen Lage, ein aus 6 Stück bestehendes Rudel in 
einer Entfernung von kaum einigen Schussweiten beobachten 
zu können, wie sie sich auf einer offenen, fetten Alpen
weide gütlich thaten, und ich war 16 Minuten Zeuge dieser 
interessanten Szene, bis auf einen eigenartigen, pfiffähn
lichen Laut des Gemsenführers das ganze Rudel in leichten 
Sprüngen zwischen den Felsen des Rückens verschwand. 
Auf den Felsgipfeln der Fogaraser Alpen zeigt sich auch 
hin und wieder der König der Raubvögel, der Kondor, 
auf welchen besonders die Hirten Acht haben. Die in 
der Sohle und an den Lehnen des ziemlich breiten Laita- 
Thales sich ausdehnenden Weideplätze bieten zahlreichen 
Schafheerden reichliche Nahrung. Der unmittelbar unter 
dem Negoi beginnende obere Theil des Thaies wird von 
riesigen Wänden talkigen Glimmerschiefers abgeschlossen, 
und verwandeln die herabgestürzten Trümmer die Thal
sohle in ein Felsenmeer, welches nur mit vieler Mühe, 
indem man von einem Felsen auf den andern springt, zu 
passiren ist. Abwärts stuft sich das Thal ab, und auch 
hier liegen grössere und kleinere Felstrümmer überall 
herum. Der untere Theil, wo bereits die Region des
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Nadelholzes beginnt, verschmälert sich beinahe zu einer 
Klamm. Die geologischen Verhältnisse dieses Thaies sind 
sehr einfach; vorherrschend ist auch hier der chloritische 
Glimmerschiefer, in welchem stellenweise Quarzit und 
Amyhibolschiefer eingelagert ist; unter den im Thale 
zerstreuten Felsstücken ist hie und da blau-grauer Kalk
stein zu finden, ein Beweis, dass dieser auch in den 
Hochpartien des Strunga-dracului und des Piscu-Dömna 
auftritt. Die Mitte des Thaies durchzieht plätschernd ein 
schöner Gebirgsbach. Wollen wir unsern Weg an diesem 
Bache, in dem bewaldeten Rayon des Laita-Thales, welches 
hier, wie erwähnt, sich sehr verengt, fortsetzen, so müssen 
wir an einigen, überaus schwierigen und gefährlichen Stellen 
vorüber. Die Thalsohle, welche hier der durch Aufnahme 
mehrerer Quellen schon bedeutend angewachsene, reissende 
Laita-Bach beinahe vollkommen einnimmt, ist nur stellen
weise gangbar, denn hie und da bilden einzelne Felsen
wände oder kleinere Wasserfälle unübersteigbare Hin
dernisse. — Um diesen auszuweichen, bleibt uns Nichts 
übrig, als unsern Weg auf einem kaum etliche Spannen 
breiten, über schwindelnde Abgründe führenden schmalen 
Pfad an den steilen und felsigen Ufern des Baches fort
zusetzen. Uebrigens ist dieser bewaldete Theil des Thaies 
malerisch schön; die steilen Lehnen sind mit dichten 
Nadelwäldern bedeckt und die zu beiden Seiten sich 
hinziehenden Gebirgsrücken aus unnahbaren Felsenreihen 
gebildet. An vielen Orten sind die Schichten der kristal
linischen Schiefer senkrecht auf einander gethürmt und 
zeigen riesige, glatte Wände, welche aus dem Bachbette 
in eine Höhe von 150—200 M. emporragen; in tiefen, 
trümmergefüllten Spalten fristen auf diesen Felsenwändeu 
einzelne schlanke Nadelbäume ihr Leben, von jedem kleinen 
Windstoss mit Verderben bedroht. Wenn wir unsern 
Weg in diesem aus chloritischen, thonigen und quarzit- 
hältigen Glimmerschiefern bestehenden und mit bizarren 
Naturschönheiten reichlich ausgestatteten Thale in solcher 
Weise 4—5 Stunden fortsetzeu, gelangen wir endlich an 
eine freiere Stelle und an den Saum des Gebirges; wenden 
wir uns von hier nach Osten, ersteigen die sanfte 
buchenbestandene Lehne des D e a l u - Z o l f a  (sp- Djalu- 
Solfa) und lassen uns auf dem drübigen Steilhang desselben 
hinab: so kommen wir gerade zur Glashütte von Kercesora 
zurück. Von hier gelangen wir geradeaus in das Dorf, 
nehmen einen Wagen auf und fahren nach A.-Porumbäk, 
um von den überstandenen Mühen auszuruhen und zu 
neuen Exkursionen Kräfte zu sammeln.
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5. Ausflug in  die Porum bäker Alpen.

Von Alsö-Porumbäk begeben wir uns nach Felsö- 
Porumbäk hinüber, welches Dorf kaum eine Viertelstunde 
vom Fusse des Gebirges liegt. Von hier aus können wir, 
nachdem wir den aerarischen Forstwart als den einzig 
verständigeren Bewohner des Dorfes aufgesucht und^mit 
dessen Hülfe uns Führer verschafft, unsern Weg fort
setzen. Das breite, beiderseits von hohen, schanzenartigen 
Ufern begrenzte Thal des R i u - m a r e ,  (Grosser-Bach) 
welches zwischen dem Dorfe und dem Gebirge sich hin
zieht, durchschneidet der gleichnamige, mächtige Bach. 
Die erwähnten zwei Ufer des Thaies, welche mit der 
Richtung des Baches parallel verlaufende Hügel bilden, 
erinnern lebhaft an die Seitenmoränen der Gletscher. 
Gleich oberhalb des Dorfes ziehen aus dem Gerolle für 
Glashüttenzwecke geschiedene Quarzhaufen die Aufmerk
samkeit auf sich. Untersuchen wir diese Quarzstücke 
eingehend, so bemerken wir, dass zahlreiche Stücke ein 
gelblich-grünes, zersprungenes, in langen Säulen oder stänge- 
lig auftretendes, oder aber ein röthlich-schwarzes Mineral mit 
Metallglanz einzeln oder gemengt enthalten; von diesen Mine
ralien ist das erstere eine Abart der Amphibolgruppe, der 
sogenannte Tremolit, das letztere hingegen ein ziemlich 
seltenes Mineral, der Ruti l .  Beide waren in dieser Gegend 
bisher vollkommen unbekannt. Am Fusse des Gebirges 
wird ersichtlich, dass der mächtige Riu-mare aus der 
Vereinigung des östlich einmüudenden Purcariaca (spr. 
Purkariaza) und Porumbe und des westlich einmündenden 
Tunsulu-Baches (spr. Tunsul) entstanden ist; wir setzen 
indessen unsern Weg im Thale des unter dem Hauptkamme 
des Gebirges, nämlich der 2261 M. hohen Moscavo-Spitze 
entspringenden Riu-mare fort. Gleich bei Beginn des 
Gebirges können wir aus dem weithin angehäuften 
Gerolle ersehen, dass dieses grösstentheils zur kristallini
schen Schiefergruppe gehört, es besteht aus Glimmer-, 
Amphibol-, thonhältigem Glimmer-, Amphibolschiefer, Gneiss, 
kompaktem, glimmerhältigem Quarz nnd Kalkstein, zwischen 
welchen spärlich auch Eruptivgesteine wie: Diabasphyrit 
und Diorit Vorkommen. Setzen wir unsern Weg unter 
mehrmaligem Durchwaten des Baches ungefähr 2 Stunden 
weiter in das Innere des Gebirges fort, so gewinnen wir 
bezüglich der geologischen Verhältnisse nachstehende 
Ueberzeugung. Zuerst tritt in dünnen Schichten der
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Thonschiefer auf, dann folgt in mächtigen Bänken der 
Thonglimmerschiefer, welchen auch 3—4 Finger dicke 
Quarzit-Adern durchzielen, dann stossen wir weithin nnr 
auf Glimmerschiefer, der oft mit Quarzitschichten abwech
selt und grosse Quarzstücke, selten erbsengrosse Granat
körner einschliesst. In dem Gerolle des Baches finden 
wir oft kompakte und schön geschichtete Kalksteine. 
Ohngefähr in der Mitte des Thaies, am östlichen Ufer des 
Baches tritt in einer ziemlichen Ausdehnung, zwischen 
Glimmerschiefer gelagert, ein kompakter Kalkstein auf 
und nicht weit von diesem in mächtig ausgebildeten Schich
ten ein mit Quarz durchzogener Graphitschiefer.

Yon hier wurde unser Weg ein recht mühseliger; 
theils mussten wir im Bache waten, theils über vorste
hende Felsen klettern, endlich aber wurde derselbe an 
einer Stelle ganz abgesperrt, der Bach bildete nämlich 
zwischen zwei Felsen eingeengt einen ziemlich grossen 
Wasserfall. Es blieb nichts Anderes übrig, als auf der 
Lehne des M a g u r a - B e r g e s  emporzuklimmen und auf 
einem Jägersteige zwischen Felsen und umgestürzten Bäu
men unsere Wanderung fortzusetzen. Die Ostlehne dieses 
1139 M. hohen Berges ist auf einer Strecke von beiläufig 
einer Stunde durch einen Waldbrand total devastirt; es 
liegen hier die zur Hälfte angebrannten und ungestürzten 
Fichten über und durch einander, beinahe vollständig von 
den auf dem Aschenboden üppig gedeihenden Kräutern 
gedeckt, und bilden ein Labyrinth, wo das Durchkommen 
zu einer saueren Arbeit wird. Nicht unerwähnt möge die 
grosse Menge der hier wachsenden Himbeeren bleiben, 
hinlänglich, um ein ganzes Komitat damit zu versehen. 
Nachdem wir die Hindernisse an dieser Lehne glücklich 
bewältigt, lassen wir uns schon nahe der oberen Vegeta
tionsgrenze der Nadelbäume wieder zum Bache hinab, um 
nach einer halben Stunde abermals zum Emporklettern 
an der Berglehne gezwungen zu sein. Die Ostseite der 
Magura besteht aus chloritischem Glimmerschiefer, der 
auch im obern Theile des Baches das herrschende Gestein 
bildet, ausserdem stossen wir noch auf zahlreiche Kalk
stücke, ein Zeichen, dass auch dies Gestein in der Umge
gend vorkomme. Haben wir nun das letzte Stück dieses 
felsigen, fichtenbestandenen Steilhanges erklommen und 
sind wir eine Strecke dem baumlosen Rücken gefolgt, so 
befinden wir uns bei einer Schafhürde, namens Stiua- 
Serbota, unter der 2034 M. hohen S c a r i s o r a  (spr. 
Skarisora). Es war schon vollständig Abend geworden, als
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wir hier ankamen, weshalb wir bemüssigt waren, in die
ser nach Butter riechenden Luft inmitten von Käsehaufen 
und Molkenbechern die Nacht zu verbringen.

Tags darauf setzen wir unsern Weg unterhalb der 
erwähnten Spitze auf Glimmer- und Amphibolschiefer- 
Terrain über baumlose Alpenweiden in westlicher Rich
tung fort und gelangten auf die Wasserscheide zwischen 
dem Riu-mare und dem P o r u m b e  - Ba c h e ,  woher sich 
eine herrliche Aussicht auf die Olt-Ebene und die Fels
zacken des Negoi eröffnete. Im Genüsse dieses grossar
tigen Ausblickes setzen wir unsere Bergfahrt auf dem 
ebenfalls aus Glimmer- und wenig Amphibolschiefer beste
henden Felsrücken etwa eine Stunde fort, erreichten die 
Waldregion und bald darauf eine Schafhürde, Stina-Bohi. 
Diese steht am Porumbe-Bache, doch ist derselbe hier 
durchaus nicht gangbar, demzufolge wir den weitern 
Abstieg längs des Rückens der Magura auf ziemlich aus 
getretenem Pfade bewerkstelligten. Dieser führt durch 
einen prächtigen Nadelwald beiläufig bis zum höchsten 
Punkte dieses Bergrückens (1156 M.) ununterbrochen 
über Glimmerschiefer; hier wendet sich unser Weg plötz
lich nach Westen und nun lassen wir uns an einem über
aus steilen Abhang mehr rutschend als gehend in einem 
Zustand totaler Ermüdung zum Porumbe-Bache hinab. 
Hier halten wir eine kurze Rast, stillen unsern Durst 
mit dem eiskalten, kristallhellen Wasser des Giessbaches 
und nun geht es bequem abwärts.

Unterwegs begegnen wir das erstemal einer zum 
Zwecke des Holzflössens erbauten Schleusse, von welcher 
kaum etliche Schritte am westlichen Ufer des Baches, in 
Glimmerschiefer gelagert, weithin ein blau-grauer Kalk
stein auftritt. Der Glimmerschiefer ist auch hier vorherr
schend und geht am Saume des Gebirges in thonigen 
Glimmerschiefer über. Im Bette des Baches sind ausser 
dem vorherrschenden kristallinischen Schiefergerölle noch 
zu erblicken: weisse und bläuliche Kalksteine oft von 
schönem, kristallinischem Gefüge, dichtes, dunkelgrünes 
Amphibolgestein, viel Quarzit und grosse Quarzstücke. 
An einer Ausweitung der unteren Thalhälfte befindet sich 
die Porumbäker Glashütte. Von hier aus sind wir nach 
einer halbstündigen Wanderung aus dem Gebirge.
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6) Ausflug au f den Szurul.

Am zweckmässigsten ist es, den Szurul von F r e  k 
aus (rumänisch Aorigu, spr. Avrig) zu besteigen. Frek 
liegt ungefähr eine knappe Stunde vom Gebirge in der 
Olt-Ebene. Wählen wir zum Ersteigen des Gebirges den 
gewöhnlichen Weg, so passiren wir gleich hinter dem 
Dorfe an dem D s i b l i - B a c h e ,  (Riu-Dsibli), die in neu
erer Zeit erbaute Freker Glashütte, welche unter den 
siebenbürgischen Etablissements dieser Art in jeder Bezie
hung den ersten Platz einnimmt. Schon bis jetzt versah 
diese mit ihren ausgezeichneten Produkten die grösseren 
Städte Siebenbürgens. Der fachkundige Leiter dieser Fabrik 
lässt die Hoffnung aufkommen, dass- dieser Industriezweig 
Siebenbürgens zur Blüte gelangen werde. Von hier 
setzen wir unsern Weg — den ich in Gesellschaft des 
Freker Försters, Herrn Koczinszki und des Waldschätz
meisters, Gustav Konrád, zurücklegte — neben dem Dsibli- 
Bache fort. Am Fusse des Gebirges ist dieser Bach zum 
Auffangen des geilössten Holzes gedämmt, und sämmtliche 
Steinarten des Gebirges sind hier in grossen Massen 
angehäuft. Das Gerolle besteht hier grösstentheils aus 
Glimmer- und Amphibolschiefer, doch kommt auch viel 
Kalkstein dazwischen vor. Dieser ist gewöhnlich graulich 
oder weiss und von kleinkörnigem, kristallinischem Gefüge; 
in zahlreichen Stücken kommen schöne, eingewachsene 
Kristallsäulen des Aktinolits oder kleine Magnetitkörner 
vor. Dringen wir entlang dem Bache tiefer in das Gebirge 
vor, so stossen wir zuerst auf bläulich-grauen Thonschiefer, 
welcher unmittelbar den am Saume des Gebirges überall 
ausgebreiteten Schotterlagern folgt, dann Thonglimmer
schiefer, welcher an zahlreichen Stellen in chloristischen 
oder reinen Glimmerschiefer übergeht; diese Schiefer füh
ren öfters auch Granaten. Ziemlich tief im Gebirge den 
Lauf des Baches verlassend und nach Osten einbiegend 
erreichen wir den etwas steilen Rücken des 1253 Meter 
hohen D e a l u - C l o b u c e l ,  (spr. Djalu-Klobucel.) Von 
hier aus setzten wir unseren Weg im schönen Nadelwald 
meistens auf chloritischem Glimmerschiefer-Gebiet, in wel
chem wir dreimal auf massiven, grauen Kalkstein stossen, 
zwischen umgestürzten Bäumen und Felsen fort, und ha
ben nach ungefähr anderthalbstündiger Wanderung den 
Wald hinter uns. Nun gelangen wir an der Berglehne 
zwischen Krummholz und Wachholderbuschwerk zu einer
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elenden Stina, welche einer ganzen rumänischen Familie 
als Sommerwohnung dient; ich sah hier Vertreter von 
beiden Geschlechtern jeglicher Altersstufe herab bis zum 
weinenden Kinde. Im chloritischen Glimmerschiefer, wel
cher in der Umgebung dieser Stina auftritt, kommen 
reichlich Staurolit und Granaten in ziemlich gut ausge
bildeten Kristallen vor. Von hier kann man den Gipfel 
des Szurul in ungefähr 2 Stunden erreichen und, da es 
erst gegen 4 Uhr Nachmittags, der Himmel aber heiter 
war, so beschlossen wir, den Szurul noch an diesem Tage 
zu besteigen. Der Weg von hier ist schon sehr ermüdend 
und führt zwischen Felsen oder an steilen Rutschlehnen 
aufwärts. An der nordöstlichen Seite des Szurul tritt an 
etwa vier Stellen massiver, blaugrauer Kalkstein auf, 
welcher zahlreiche Aktinolit-Kristalle enthält oder theilweise 
ganz in blau-graues, oft ganze Felsen bildendes Tremolit- 
gestein übergeht. Setzen wir unseren Weg meistens zwi
schen Amphibol- und etwas Glimmerschiefer-Felsen unge
fähr eine gute Stunde westlich fort, so erreichen wir von 
der rumänischen Seite aus den G i p f e l p u n k t  des 2420
M. hohen S z u r u l ;  von hier bietet sich eine grossartige 
Aussicht theils auf das rumänische Gebirge mit seinen 
Höhenzügen und Thälern, theils auf das Olt-Thal und die 
übrigen Partien der Fogaraser Alpen. Schade, dass wir 
die herrliche Landschaft nicht lange bewundern konnten, 
denn in Folge eines plötzlichen Sturmes umhüllten uns 
dunkle Wolken, der Sturm ward immer wilder und wickelte 
uns die Plaids um Kopf und Hals; überdies begann es 
zu regnen, es wurde kalt und bildete sich Glatteis; wir 
waren verloren! — Eine Weile warteten wir, unter einem 
Felsen kauernd, auf das Vorüberziehen des Unwetters, 
doch vergebens; der Sturm tobte fort, der Regen goss in 
Strömen; da es bereits Abends geworden, brachen wir zur 
nächsten Stina auf, wo wir die Nacht verbringen wollten. 
Der Nebel war jedoch so dicht, dass wir keine drei 
Schritte vorwärts sahen, ja  nicht einmal wussten, nach 
welcher Richtung wir uns halten sollten; wir gingen also 
auf gut Glück vorwärts, bei jedem dritten Schritte rutsch
ten wir auf dem nassen, schlüpfrigen Rasen aus; so ge
langten wir, zwischen Felsen und über Abgründen 
herumii’rend, an eine Stelle, wo ein Vorwärtskommen un
möglich wurde: vor uns eine Felswand, unter uns ein 
gähnender Abgrund, aus dessen Tiefe das Brausen und 
Rauschen des Wildbaches sich vernehmen liess. Wir kehr
ten zurück und setzten in anderer Richtung mühselig
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unsern Weg fort, bis wir wieder an eine ähnliche^Stelle 
gelangten; hier jedoch ^beschlossen wir den Morgen zu 
erwarten, sahen uns schon nach einem, den Umständen 
angemessenen Platz um, da zerriss zu unserem Glücke 
der Sturm auf einige Augenblicke den Nebel, unser erfah
rener Führer orientirte sich sogleich, und wir erreichten 
unter seiner Weisung nach einer zweistündigen, fürchter
lich ermüdenden Tour, bis auf die Haut durchnässt und 
vollkommen erschöpft, Nachts 10 Uhr glücklich die Stina, 
wo wir erwartet worden und ein lustig flackerndes Feuer 
fanden. Am nächsten Tage setzten wir längs des Dsibli- 
Baches, durch Nadelwälder, auf chloritischem, stellenweise 
granathältigem Glimraerschiefergebiet, bei erneuertem Regen 
unsern Abstieg fort und langten gegen 4 Uhr Nachmittags 
in Frek an. Es war dies der jammervollste meiner Ge- 
birgs-Ausflüge.

Und nun machen wir noch einen angenehmen, höchst 
lehrreichen Ausflug in die westlichsten Theile des Gebirges, 
dann können wir getrosst weiter, denn mit den Fogaraser 
Alpen haben wir uns im Grossen u. Ganzen schon bekannt 
gemacht.

7. Ausflug in  das Thal von Felsö- und Alsd-Sebes 
und in  die Gegend von P orcsest.

Südwestlich von Frek, auf dem ebenem Terrain 
zwischen diesem und dem Nachbardorfe Rakovicza, unfern 
des Gebirges finden wir eine reiche Salzquelle. Verfolgen 
wir den kleinen, bei dieser Quelle vorüberfliessenden Ge
birgsbach Mursa, so haben wir da, wo der ebenfalls 
unbedeutende Lupului-Bach einmündet, am Saume des 
Gebirgs auf ungefähr 50 M. in dem unterwaschenen und 
eingestürzten Ufer einen vortrefflichen Aufschluss. Dies 
Ufer besteht beinahe vollkommen aus Mergel, unter dem 
fester, sandiger, schieferiger Kalkstein liegt, dieser tritt 
auch in den Mergeln in dünnen Schichten auf. Ein sol
cher Kalkstein ist auch in der zu dem hügeligen Saum
gebirge gehörenden Gegend, zwischen diesem Bache und 
der Rakovicza an mehreren Stellen aufzufinden und wird 
zum Kalkbrennen benützt. Folgen wir dem Bach aufwärts 
bis zu dem Punkte, wo schon die waldige Gebirgs-Gegend 
beginnt, so finden wir meist Rollstücke von Glimmer- und 
Amphibolschiefer und nur selten einzelne grosse Quarzit
massen oder Sandsteinstücke. Setzen wir von hier aus 
unsern Weg nach Westen zwischen Buschwerk fort, so
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steigen wir nach ungefähr halbstündiger Wanderung in 
das liebliche, von Buchen bestandene R a k o v i c z a -  
T h a 1 hinab. An den sanften diesseitigen Lehnen dessel
ben ist kein Aufschluss, weshalb über die geologischen 
Verhältnisse des darüber sich erhebenden Gebirges blos 
das Gerolle des Baches Orientirung bietet; unter diesem 
aber finden wir vorherrschend amphibolitischen und tal- 
kigen Glimmerschiefer, vereinzelt Kalkstein und festes 
pyrithältiges, dioritisches Gestein; die Verhältnisse sind 
somit dieselben, wie auch anderwärts in diesem Gebirge. 
Aus diesem Thal steigen wir einen mit Buschwerk bedeck
ten Hügel überschreitend in das Thal von F e l s ő - S e b e s  
(spr. Schebesch) hinab. Das gleichnamige Dorf liegt schon 
ziemlich tief im Gebirge, die Bewohner sind dem Anscheine 
nach sehr wohlhabende Rumänen, die andere Nationalitä
ten unter sich kaum dulden, weshalb denn auch im gan
zen Dorfe kein einziges ordentliches Gasthaus zu finden 
ist. Haben wir nun die miserable Nacht auf der harten 
Bank eines rumänischen Wirthshauses hinter uns, so kön
nen wir den nächsten Tag das interressante Thal bege
hen. Dasselbe ist sehr lieblich und reich an Naturschön
heiten ; die Seiten bilden hohe Berglehnen, auf welcheu 
Wald und Lichtungen wechseln, in der Sohle plätschert 
ein ansehnlicher Gebirgsbach, der am Eingänge des Tha
ies auch mehrere Mühlen treibt. — Dieser Bach (rumä- 
nicsh Parov-Sebesului de susu) entspringt an der Lehne 
des in die Grenze des Landes fallenden 1893 M. hohen 
P l a i u - T a t a r u  (spr. Plaju-Tatar) auf der Westseite 
des Szurul und ergiesst sich wie die andern in den Olt. In 
geologischer Beziehung ist dieses Thal unter allen Thä- 
lern der Fogaraser Alpen das interressanteste. Das herr
schende Gestein bilden auch hier die kristallinischen 
Schiefer; gleich am Thal-Eingang tritt in mächtigen Fel
sen ein weithin ausgedehnter, quarzreicher Glimmerschiefer 
auf; ziemlich tief im Thale begegnen wir zerklüftetem, 
anscheinend eruptivem Amphibolschiefer, welcher in mächtig 
ausgebildeten Schichten mehrfach in den chloritischen 
Glimmerschiefer eingekeilt ist. — Glimmer- und Am
phibolschiefer wechseln noch mehrmals in den übrigen 
Partien des Thaies ab. Im Glimmerschiefer kommen oft 
schön pntwickelte Granatkörner vor. Besichtigen wir die 
Rollsteine des Baches, so finden wir höchst Interessantes. 
Diese bestehen auch hier vorherrschend aus Abarten des 
Amphibol- und Glimmerschiefers, doch finden wir darunter 
in grossen Mengen grauen und weissen Kalkstein, grosse
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Quarz- und grau-weisse, porpliyritartige Gesteinstücke von 
entschieden eruptivem Charakter. Letztere sind auch an 
der Thallehne vielerorts in Form mächtiger Klippen 
anzutreffen, was um so interessanter, als diese in den 
Fogaraser Alpen blos an dieser Stelle zu finden sind. Beim 
Kalksteine, welchen die Einwohner des Dorfes zum Kalk
brennen aus dem Bache aufleseu und in Haufen legen, 
kann mau zwei Arten unterscheiden, einen kleinkörnigen, 
etwas schmutzig-blaugrauen, der zahlreiche Säulen des 
Aktinolits in sich schliesst, und einen schneeweissen, kristal
linisch-grosskörnigen (Marmor), darin ebenfalls Aktinolit 
vorkommt, theils in grauweissen, ziemlich grossen Säulen, 
theils in kleinen, sternförmig angeordneten, nadelförmigen 
Kristallen; der blau-graue, kleinkörnige Kalkstein scheint 
sowohl dem Aussehen, als auch den Einlagerungen nach 
mit dem auf der nordöstlichen Seite des Szurul vorkom
menden Kalksteine vollkommen identisch, und da derselbe 
an den Lehnen des Thaies anstehend nirgends aufzufinden 
ist, können wir voraussetzen, dass dieser auch vom Szurul, 
jedoch von dessen Westseite, wo eben auch der Bach 
entspringt, herabgeschwemmt wurde. Der schneeweisse 
Marmor dagegen bildet an der Westseite im oberen Thale 
ganze Felsen, ln Anbetracht der schneeweissen Farbe des 
Gesteines und der darin als Einlagerungen auftreteuden 
Aktinolitkristalle, welche geschliffen die Pracht des ohne
hin ausgezeichneten Gesteines noch erheblich steigern, 
würde es sich verlohnen, dieses zu industriellen Zwecken 
verarbeiten.

Nachdem wir mit den Eigenthümlichkeiten auch 
dieses Thaies im Grossen bekannt geworden, gehen wir 
über den am Fusse des Gebirges liegenden, mit Busch
werk bewachsenen Hügel in das Thal von A l s ó - S e b e s  
(sp. Alscholi-Schebesch). Der Hügel, den wir überstiegen, 
hat eine ansehnliche Humusdecke, trotzdem ragen an 
mehreren Stellen Amphibolsclnefer-Schichten hervor; an 
der Westseite desselben, dem Dorfe Alsó-Sebes gegenüber, 
findet sich in einem tiefen Graben ein massiver, graulicher 
Kalkstein, der unmittelbar auf Glimmer- und Amphibol
schiefer gelagert ist. Dieser Kalkstein scheint jüngeren 
Ursprungs zu sein, als die an den andern Stellen des 
Gebirges auftretenden kristallinischen Kalksteine; er wird 
hier gebrochen und zum Kalkbrennen verwendet.

Am Eingänge ist das Thal von A.-Sebes ziemlich 
ausgebreitet, je tiefer wir jedoch in das Gebirge dringen, 
desto mehr verengt es sich; in Betreff seiner romantischen



440 WANDERUNGEN IN DEN FOGARASER ALPEN.

Schönheit steht es dem von F.-Sebes um vieles nach; die 
geologischen Verhältnisse dagegen sind mit letzterem 
beinahe vollkommen identisch. An den Lehnen sind vieler 
Orten die Schichten sehr gut erschlossen. Auch hier bildet 
Glimmer- und Amphibolschiefer mehrfach wechselnd die 
Thallehnen; der Glimmerschiefer enthält sehr oft auch 
schöne Granaten. In dem kristallinischen Schiefer entdeckte 
ich blos an einer Stelle gleich oberhalb des Dorfes Lager 
von Eruptivgesteinen. Viel interessanter ist das Gerolle des 
Baches, in welchem man oft sehr grosse Quarzstücke 
finden kann. Die Quarzblöcke von A.-Sebes sind deshalb 
wichtig, da in denselben ein ziemlich seltenes Mineral, der 
C j  a n i t in abgeplatteten, langen Prismen oder Kristall
stöcken sehr häufig vorkommt. Von A.-Sebes erreichen 
wir nach ungefähr einstündiger Wanderung über einen 
fruchtbaren Hügel den letzten Ort unseres Ausfluges, das 
Dorf P o r c s e s t  (sp. Portschescht.) Dieses liegt nahe 
dem westlichen Ende der Fogaraser Alpen unmittelbar 
am Fusse des Gebirges, am linken Ufer des Olt und ist 
ein grosses, ziemlich wohlhabendes rumänisches Dorf. Ein 
Theil des sich hier hinziehenden Vorgebirges besteht aus 
frischem tertiärem Kalkstein, dem sogenannten Grobkalk
stein, der r e i c h l i c h e  U e b e r r e s t e  a u s g e s t o r b e 
n e r  M e e r t h i e r e  enthält. Der Paläontolog kann aus dem 
Kalkstein in kurzer Zeit eine ganze Sammlung der 
verschiedensten Meermollusken und Echinodermaten zu
sammenlesen ; in ganz Ungarn und Siebenbürgen kommen 
hier diemeisten versteinerten Fischzähne vor.Nach bisherigen 
Bestimmungen sind aus der Gegend von Porcsest mehr 
als 20 Arten Haifischzähne bekannt.

Ungefähr eine Stunde von Porcsest ist der Olt- oder 
Ko th  e t h u r m- P a s s .  Wollten wir in unseren Ausflügen 
konsequent sein, so müssten wir auch diesen hervorra
gendsten Punkt Siebenbürgens besuchen, dies wollen wir 
jedoch für jetzt unterlassen, und empfehle ich denjenigen, 
welche mit dem an Naturschönheiten reichen Pass näher 
bekannt zu werden wünschen, das zitirte Werk von Johann 
Hunfalvy*), in welchem die Schönheiten und Eigenthüm- 
lichkeiten mit gewandter Feder beschrieben sind. Gegen
über dem Rothenthurm-Pass, am rechten Ufer des Olt 
liegt B o i c z a ,  ein intelligentes rumänisches Dorf; nach
dem das Wasser passirt und hier eine Fahrgelegenheit 
aufgenommen worden, reiste ich nach dreitägiger Fuss-

*) 2 Band P. 150.
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Wanderung zurück nach Frek, um von dem prächtigen 
Gebirge Abschied zu nehmen.

Werfen wir nach all diesem in geologischer Hinsicht 
noch einen flüchtigen Blick auf das Gebiet der Fogaraser 
Alpen. Wie ich in den mangelhaften Beschreibungen 
meiner Ausflüge mehrfach zu erwähnen so frei war, sind 
hier die vorherrschenden und gebirgbildenden Gesteine d ie 
k r i s t a l l i n i s c h e n  S c h i e f e r ,  unter welchen wir die 
nachfolgenden Arten unterscheiden können: 1. T h o n 
s c h i e f e r ,  welcher an den äussersten Grenzen des Gebir
ges in schmalen Zonen auftritt; 2. Gl i m m e r s c h i e f e r, 
dieser bildet oft halb oder ganz den Übergang zu den 
chloritischen, talkigen und thonigen Abarten und schliesst 
an mehreren Stellen Granaten, Chiastolit, Staurolit und 
Quarz in sich; ist vorherrschend ausgebildet und bestehen 
die Bergrücken aus demselben; 3. A m p h i b o l s c h i e f e r ,  
schliesst oft reichlich Granaten in sich, tritt meistens an 
den höchsten Punkten auf und bildet sozusagen den 
Hauptrücken des Gebirges; 4. G r a p h i t s c h i e f e r ,  kommt 
im Verhältniss zu den anderen untergeordnet vor, meistens 
gangförmig, in Glimmerschiefer gelagert.

In all diesen kristallinischen Schiefern kommen Blei- 
und Zinkerzgänge, sowie eingesprengt auch Gold vor. Auf 
oder zwischen denselben sind die K a l k s t e i n e  gelagert, 
bisweilen vollkommen kristallisirt, die zu schönem Marmor 
verarbeitet werden könnten, Aktinolit und Tremolit kom
men darinnen vor. Bemerkenswerth ist der zwischen den 
kristallinischen Schiefern in einzelnen Stöcken oder in 
kleineren Schichten auftretende Quarz, welcher oft Cyanit, 
seltener Rutil und Tremolit in sich schliesst; dies Gestein 
liefert den drei Glashütten im Gebiete des Gebirges das 
zu verarbeitende Material. Sehr interessant sind die längs der 
Nordseite vorkommenden, in den kristallinischen Schiefern 
gangförmig auftretenden Eruptivgesteine nämlich: dichter 
oder mittelkörniger Diorit, schwarz-grünes amphibolitisches 
Gestein mit schöner kristallininischer Struktur und grün
lich-brauner mandelsteinartiger Diabasporphyrit.

So viel ist es, was ich vom Standpunkt der näheren 
Kenutniss der Fogaraser Alpen sagen konnte, und wenn 
es mir durch diese Mittheilungen gelungen, das Interesse 
der geehrten Leser für dieses, auch in nationalökonomi
scher Hinsicht wichtige, allein noch nicht genügend durch
forschte Gebirge auch nur einigermaassen zu erwecken, 
so habe ich meinen Zweck erreicht.



A tél a Tátrán.
(Dr. S z o n t a g h  Mi k l ó  8-tól. — Új-Tátrafüred.)

Az engadini hegylakos nem kis túlzással szokta 
éghajlatáról mondani, hogy kilencz hónapig tél és három 
hónapig hideg.

Nekem, ki a Tátra déli hegyoldalán élem át a telet, 
a nyár gyönyörei után kevésbbé van okom ily siralmas 
hangra, s engadini hegytársam panaszát oda módosítom, 
hogy „a T á t r á n  öt  h ó n a p i g  t é l  és hé t  h ó n a p i g  
h ű v ö s . “ Ez ugyan csak a Tátra déli oldalára s közvet
lenül a meteorologiai észlelési állomás helyére, Új - Tá t r a -  
f ü r e d r e  szól, de amennyiben az egész déli lejtő hasonló 
topographiai viszonyokat mutat, az észlelt adatok bátran 
átvihetők a többi déli lejtőkre is kivéve a nagy hegyi 
völgyeket s vízmedréket, melyekben hideg légáramlatok 
vonúlnak lefelé, s az éjszaki szeleknek is levezető csator
nákul szolgálnak.

A Tátra nem képez eléggé compact hegytömeget, 
hogy annyira önálló helyi éghajlati különbzeteket mutat
hasson fel, mint azt az Alpokban találjuk. Az országban 
általában uralkodó légtünteti viszonyok a Tátra vidékére 
is kihatnak, s a midőn az alföldön meleg, derült idő van, 
akkor a déloldali Tátrán is nagyobbára tiszta az ég, s a 
tartós országos eső itt is rendszerint csapadékot szül, 
csakhogy e jelenségek az alacsonyabb hőmérsék és lég
nyomás s a helyi viszonyok által némileg módosíttatnak, 
még pedig többnyire a Tátra előnyére.

Egy körültekintés a Tátrán csakhamar arról győz 
meg bennünket, hogy annak déli hegyoldala, felette 
kedvező alakulásban részesült, a mennyiben dél felé minden 
előhavasok nélkül mérsékelt lejtőzettel a völgybe simul el 
s e lejtőnek ny í l t  és t á g  l á t ó  s í k j a  van ,  melyen az 
emberi szem messze-messze elbarangolhat a Királyhegyig, a

X
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Borzova, Holicza és Ördög-lakodalma nevű havasokig. 
Eme sima lejtőzeten a n a p  v i s z o n y l a g o s a n  korán 
k é l  s t é l e n  k é s ö n  is n y u g s z i k  s ennek folytán a 
talajt kellőleg áthevíti, annyival inkább, minthogy a nap
sugarak tompább szögben esnek a talajra s a völgyénél 
tisztább s ritkább levegő kevesebb ellentallást nyújt a 
napsugaraknak, úgy hogy azok a talajra esve nagyobb 
bőt fejthetnek ki. A völgyből felszálló vagy a havasokról 
leereszkedő köd a ny í l t  l e j t ő n  h a m a r  e l v o n u l  s 
ritkán állapodik meg, mint azt a lapályon és mély havasi 
völgyekben észlelhetjük. A Tátra magasan kiemelkedő 
csúcsain s zig-zug tarajain az éj szaki viharok megtörnek, 
s a téli lejtő övét m e g v é d i k  a h i d e g  s z e l e k  ellen. 
De ha az éjszaki vihar túlerővel tombol s a Királyhegy
csoportra ront, akkor az innen visszaverődve, mint délről 
jövő hideg szél érezhető. S végre fel kell még említenem 
a c s e k é l y e b b  l é g n y o m á s t ,  tehát a levegő ritkább 
voltát, a g le c s e r e k  h i á n y á t  s a t a l a j  r ó s z  m eleg
v e z e t ő  képességét. Míg ugyanis a fennhavasokon a 
kisebb-nagy óbb gránit-törmelék, illetőleg ennek levegővel 
telt hézagai az anyakőzetet a hideg és meleg ellen egy
aránt megvédik, addig a havasi legelők, a gyepes és erdős 
területeknek csak félig korhadt növényrészekből álló, 
tehát még szerves természete az, mely rósz meleg vezető
ként szerepel. Mert valamint a vastag szőnyegekkel 
beterített szoba jóval melegebb annál, mely márványnyal 
van padolva, úgy a föld is jobban őrzi meg melegét, ha 
azt vastag, meleg takaró fedi, mint minő a tőzeg-állomány, 
a sürü hanga- és afonya-bozótok s végre a kiterjedt 
erdőség. Egy próba-ásás téli időben meg fog bennünket 
arról győzni, hogy a föld a hó alatt alig nehány centi
méternyire van befagyva.

íme ezek azon tényezők, melyek a Tátra déli hegyoldalán 
egyforma éghajlatot, azaz hűvös nyarat és enyhe telet 
okoznak, s mely viszonyokat számtételekkel igazolva, a 
következőkben óhajtom előadni.

Azt, a mit nehány év előtt a Tátra déli hegyolda
lának topographiai fekvésére állapítva, egész visszatartóig 
csak nehány hozzám közelebb álló szakférfival közölni 
mertem, azt ma bátran kimondhatom: „a Tátra déli oldala 
a téli időben sem zord s távolról sem oly hideg, mint azt 
eddig képzelték; sőt számba véve a meteorologiai jelen
ségek összegét, azaz nem csak a hőmérséket, hanem az 
esős és havas, ködös és szeles, borús és derűit napok 
viszonylagos számát, a levegő és föld nedvességét, a dél-
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o l d a l i  T á t r a  t é l i  é g h a j l a t a  e n yhé bb ,  ke l l  e m e- 
s e b b  és e g é s z s é g e s e b b  az  o r s z á g  m i n d e n  
v i d é k é n é l . “

Még mielőtt eme feltevésemet tapasztalati adatokkal 
igazolhattam volna, midőn még csak elméletben vonúltak 
el képzeletemben a tudomány-szabta következtetések, 
búvárlataim egy régibb író adataira vezettek, melyek 
egyaránt érdekesek és tanulságosak. Ugyanis Ma uks c h  
T a m á s  „Uber die Witterung in dér Zips, besonders unter 
den karpathischen Alpen. Wien. 1795.“ czímü füzetében 
többek közt ezeket mondja a mi Tátránkról: „Sajátságos 
dolgok történnek a hegyeken novemberben és október 
végével. Midőn magas barometeri állás mellett az ország 
vékony ködtől van elborítva, s következésképen lehűlt, a 
havasok középtáján az ég nem csak egészen derült, hanem 
a levegő is jóval melegebb, mint lent. A parasztok, kik 
ily időben fáért felmennek, összhangzólag állítják, hogy 
törpefenyü gályáikat ing-újban hordják össze, könnyen 
megizzadnak és kellemes, enyhe levegőt szívnak. Ugyanezt 
mondják a vadászok is, kik, ha a hó még nem felette 
nagy, a fennhavasokra rándúlnak, hogy ott a téli álomba 
merült raorgákat földalatti fészkeikből kiássák. Ha ezután 
visszatérve a ködös vidékre jönnek, akkor a jeges levegő 
oda lenn nem csak nyomasztólag hat reájuk, hanem alig 
bírják magukat gyorsabb járás által veszélyes betegségektől 
megóvni. Hasonlót észlelnek a vadászok a kora tavasz derült 
napjain is. Mindenkor úgy látszik nekik, hogy a levegő 
a törpefenyűs tájban, ha ezt a hó miatt elérhetik, jóval 
melegebb, mint lenn az erdőben vagy a mezőn. E jelen
ségeknek oka abban keresendő, hogy a nap sugarai 
egyenes irányban majdnem függélyesen esnek a lejtőre s 
hogy a sík, mely ilyformán megvilágíttatik, igen nagy és 
felette púpos, a sugarak tehát különféleképen töretnek 
sokszoroztalak s nagyon intensivekké válnak“.

B r e d e c z k y  Sá mu e l ,  a híres magyar topograpb, 
Mauksch észleleteit tökéletesen igazolja s a „Beitráge zűr 
Topograpbie d. K. Ung. Wien. 1803.“ ez.müve még a követ
kezőkkel pótolja: „A Tátra-hegység félmagasságát az 
esőfelhők rendes állásáúl lehet felvenni. A kiálló hegyek 
tehát természetszerűleg több világosságot és meleget szívnak 
magukba, mint lent a völgyek. S nagyon fontos észlelet 
az, melyet a M o n t-B lanc*) megmászásánál tettek, mely 
szerint a napsugarak élő testekre való hatásuknál magas

') Saussure : Útirajzok. IY. 360. 1.
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hegyeken csaknem türhetetlennekké válnak. E hatásnak 
természetszerűleg nagyobbnak kell lennie a ritkított levegő 
által feszítő erejűkben csökkent véredényekre és az azokban 
nagyobb kiterjedésben lévő folyadékokra. Hanem maguk 
a sziklák is a folyton rajtuk nyugvó napsugarak által 
jobban átmelegednek s e meleg a sziklák belsejére is 
kiterjed úgy, hogy e magas hegyeken a hó és jég még 
a legszigorúbb télen is folyton olvad. A föld benső melege 
60—80 lábnyi mélységben mindig egyforma.

A fagyott föld tehát a hó alatt ismét felolvad és a 
források körül a hó már kora tavaszszal eltűnik. S 
u g y a n  e z e n  h e g y e k  a d j á k  az e l ső  t a v a s z i  
s a l á t á t ,  a m i d ő n  k é r t e i n k  m é g  t e l j e s e n  el  
v a n n a k  t ő l ü n k  z á r v a “.

„A szepesi sík apró városkáival és falvaival“ — 
mondja továbbá B r e d e c z k y  — „egy nagy havasi völgy
nek tekinthető, mely keletnek a sárosi havasok, délnek a 
Királyhegy és nyugatnak a Tátra által van körülvéve. 
A havasi völgyek kerek alakjával bír, s azért a forgó 
szelek fészke, — a fennhavasok nyílt torkolataiból jövő s 
más okokból fent keletkezett viharok körűlsánczolt tábora“.

A télnek nagy nap-melege sokak előtt hihetetlennek 
látszik s ez még is így van. Az ember Új - T á tr  a fü r  e- 
d en  a l e g h i d e g e b b  t é l i  h ó n a p o k b a n  a hó között 
nem ritkán 30,sőt37° C. is é s z l e l h e t  a napon.  „ So h a  
s em s z e n v e d t e m  a hős ég t ő l  a n n y i t “ — mondja 
Tyndall — „ m i n t  m i d ő n  a C o r r i d o r r ó l  a Mon t -  
B l a n c  n a g y  s í k j á r a  l e m e n v e ,  a s u g á r z ó  
m e l e g t ő l  s z e n v e d ő k ,  me l y  j é g h i d e g  k ö z e g e n  
á t  é r i n t e t t . “ S ez nem kivételes eset, hanem normális 
állapot, melyről minden verőfényes nap bizonyságot adhat.

M a u k s c h  és B r e d e c z k y  észleletei óta közel 
egy század múlt e l; vizsgálataik eredménye lassan-lassan 
feledésbe ment. Mintha csak a Tátrát a számkivetés súlyos 
átka terhelné és minden közünk hozzá megszűnt volna, 
oly közönbösséget és fásúltságot mutattunk irányába. A 
régibb búvárlatok alapján szerzett ismeretek helyébe 
regeszerü combinatiók, babona és álhit lépett. A Magyar- 
országi Kárpátegyletet illeti meg az érdem, hogy o köd
homályon át új világosságot árasztott a Tátra sötét feny
veseibe s e fénysúgárral új dicsőséget is biztosított magának.

Ezen általános körültekintés után lássuk már most 
a déloldali Tátra meteorologiai visszonyait télen, azaz nov. 
1-től márcz. 31-ig, úgy mint azok az új-tátrafüredi észlelő 
helyen 1874. óta megfigyeltettek: ____ __



1. Légnyomás milliméterekben.
BU =  B —| ^  képlet szerint 0 C°-ra redukálva.

közép-légnyomás
Ev hó reggeli 

7 órakor
déli

2 órakor
esti

7 órakor

havi
közép

absolut
maximum

absolut
minimum

1874

1875

1876

1877

1878

1879

6 évi átlag

november 675- 5 

673-7 

6760 

6792

676- 6 

681-5

677 1

675- 5 

673-7

676- 7 

678-7

677- 0 

6799

676-9

6821

676-1

675-4

679- 0 

678-2

680- 5

678-5

677-7 

674-5 

676.0 

679 1 

677-2 

680-6

677-5

6850

683-3

682-4

690-6

687-3

689- 8

690- 6

659-7

662-5

670-4

667-9

666-2

675-3

659-7
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Ev hó
közép-légnyomás havi absolut absolut

reggeli 
7 órakor

déli
2 órakor

esti
7 órakor

közép maximum minimum

1874 deczember 670-8 670-4 671-3 6708 681-4 6598

1875 n 675-8 675-2 6760 675-7 684-4 6622

1876 n 670-8 671-1 671-0 6710 683-8 6597

1877 n 679 0 678-7 6790 678-9 6860 664-9

1878 W 673-4 676-7 677-2 675-8 6820 663-9

1879 n 685-7 685-4 685.0 685-4 693-3 675-9

6 évi átlag 675-9 676-2 676-2 676-2 693-3 659-7
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Év hó
közép légnyomás havi absolut absolut

reggeli 
7 órakor

déli
2 órakor

esti
7 órakor

közép maximum minimum

1875 január 677-8 678-5 678-1 678-1 686-4 660-6

1876 r> 681-8 681-5 681-5 681-6 689-5 6716

1877 n 678 9 679-8 679-6 679-7 685-8 667-9

1878 n 679-3 680*0 680-5 6800 686-6 665 0

1879 n 679-2 678-4 677-6 678-5 683-6 668-2

1880 n 681-8 6819 681-4 680-7 693-1 670-5

6 évi átlag 679-8 680.0 679-7 679.8 6931 660-6
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közép-légnyomás havi absolut absolut
Ev hó

reggeli 
7 órakor

déli
2 órakor

esti
7 órakor

közép maximum minimum

1875 február 674-8 674-8 676.0 675-2 684-3 664-7

1876 n 6754 6744 674’6 674-6 688-3 667-3

1877 n 672-7 672-9 673-3 6730 682-5 662-7

1878 n 682-5 684-5 683.2 683-4 6890 673-6

1879 V 675-7 673-4 671-4 673-5 679-6 661-4

5 évi átlag 676-2 6760 675-7 675-9 688-3 661-4
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Ev hó
közép-légnyomás havi absolut absolut

reggeli 
7 órakor

déli
2 órakor

esti
7 órakor

közép maximum minimum

1875 márczius 677-2 677-1 677-1 676-6 686-8 664-9

1876 n 670-8 670-7 670-7 670-7 676-9 6611

1877 n 672-3 673-3 673 2 672-8 681-7 662*0

1878 n 675-9 676-0 676-8 676-1 687-2 662-9

1879 n 676-3 6764 675-8 676-2 686-4 664-1

5 évi átlag 674-5 674-8 674-7 674-7 687-2 6611
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A téli közép-légnyomás Uj-Tátrafüreden 676 8 milli
méter. A barometer legmagasabb állását január - hóban 
észleltem 6931 milliméterrel, míg a legkisebb légnyomás 
659 7 mm.-rel a hóolvadás (márezius) idejére esik. Az 
ingadozás az egyes hónapok közép-légnyomása közt csak 
0*7—3*9 mmt képez. A nupi ingadozások pedig még 
kisebbek és 0*7 és 15 mm. közt változnak. Az absolut 
maximum és minimum közti különbség 33*3 mm.

Ezen felette csekély ingadozás a légnyomásban 
Uj-Tátrafürednek különös sajátságát képezi, s a hömér- 
séki alacsony különbségekben ismétlődik. A barometer 
magas állása a déloldali Tátrán majd mindég derült időt 
jelent, s a visszonylagosan nagyon alacsony állás télen 
biztosan havat hoz.



2. Hőmórsék Celsiusi fokokban.

Ev hó
közép-hőmersék havi absolut absolut

reggeli 
7 órakor

déli
2 órakor

esti
7 órakor

közép maximum minimum

1874 november -3 -5 +  1-5 —25 — 15 +13-5 —145

1875 n - 2 4 +1-4 —14 -0 -8 +  9-n , -  9-5

1876 » —3-9 +3-8 -3 -3 — 11 +15-0 —120

1877 n —09 +5-8 — 11 + 2  0 +  15-0 — 85

1878 n +  1-9 +6-1 —1-9 +3-3 +  17-5 — 5-5

1879 V) —40 +0-5 —23 —1*9 +  125 - 1 6 0

6 évi átlag — 2-7 +3-2 — 10 +0-0 +17-5 — 160
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Ev hó
közép-hömérsék havi absolut absolut

reggeli 
7 órakor

deli
2 órakor

este
7 órakor

közép maximum minimum

1874 deczember —3-3 — 15 - 3 7 —2-8 4- 7-2 -13-5

1875 V -8 -6 - 3 1 —7-2 —6-3 +  2 5 —24*0

1876 V — 1-9 +2-6 — 1.3 - 0 2 +  13-5 — 160

1877
r

» - 5 2 —0-5 — 1-5 - 2 - 4 4-12-0 —15*5

1878 y> —6-3 —0-3 -4 -5 —3-7 4- 6-5 -15-0

1879 fi -8 -3 -2 -2 —51 - 5 2 4- 3.0 - 2 6 -0

6 évi átlag —5-6 —08 -3 -8 —3 4 4-13-5 —260
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Év hó
közép-hőmérsék havi absolut absolut

reggeli 
7 órakor

déli
2 órakor

esti
7 órakor

közép maximum minimum

1875 január — 7-5 — 1-9 —5-5 -4 -8 +  70 — 170

1876 n -  90 - 2 5 —7 3 -5 -9 -f 6-5 —21-0

1877 Ti — 1*7 +4-4 —1-3 +0-5 +15-0 - 1 2 0

1878 n — 6-9 — 11 —5-3 —4-4 +  50 —220

1879 n -  6-2 —11 —4-4 -3 -9 -b 8-5 —220

. 1880 V — 10-6 —32 —6-6 —6-8 -b 9 0 -22-0

6 évi átlag — 7-0 —0-9 —50 -4 -2 +  150 —220
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Év hó
közép-hőmérsék havi absolut absolut

reggeli 
7 órakor

déli
2 órakor

esti
7 órakor

közép maximum minimum

1875 február — 12-5 —5-2 — 10-8 —9-5 0 - 2 0 0

1876
7 ? — 4-5 +1-2 -  2-9 - 2 0 +  6-0 — 16-5

1877 n -  5-5 + 2 0 — 3-9 -2 -4 +  80 — 18-0

1878 T) -  3*5 +  1-3 — 2-8 — 1-6 +12-0 — 145

1879 V — 21 +  2-0 — 07 —0-2 +  8-0 —140

5 évi átlag -  5-6 +0-2 -  4-2 —31 ‘ +12-0 —200
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Év hó
közép-hőmérsék havi absolut absolut

reggeli 
7 órakor

déli
2 órakor

esti
7 órakor

közép maximum minimum

1875 márczius -8 -7 —1*5 —5-9 —5-4 4- 6.5 — 130

1876 n +0-2 +4-0 4-0-5 4-1-6 4-120 — 120

1877 n —3-5 +2-4 —11 —0-7 4-13-0 —22-8

1878 r> —3-3 ■4*1*9 -1 -9 —11 4-10-5 — 13*2

1879 n —3.0 +3-5 — 1-5 —0-3 4-14-0 — 11-0

5 évi átlag —3.6 +2-0 -2 -0 —1-2 4-14-0 —220
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A téli közép-hőmérsék — 2-4° C.; a téli hőmérsék 
absolut maximuma a maximalis hőmérő jelzése szerint 
-j- lT’ö0 C. 1878. novemb. 28-kán; a téli hőmérsék 
absolut minimuma a minimális hőmérő jelzése szerint — 
26° C. 1879. decz. 15-kén; a legnagyobb ingadozás tehát 
43,5° C. Az ingadozások az egyes hónapok közép-hőmér- 
sékében csekélyek s 0-8 és 3'4° C. közt váltakoznak.

A fenti táblázatból látjuk, hogy a déloldali Tátrán 
vannak a téli évszakban is napok, midőn a déli hőmér
sék árnyékban -f- 17‘5° C, és napon egész -f- 37° C-ra 
száll. Ily napokat élveztem 1877. január első felében, 
midőn a hónak semmi nyoma sem volt s enyhe levegő 
tavaszi fuvalma járta át a fenyveseket. Semmi sem emlé
keztetett a zord téli hónapra. A sötét fényük alatt örök
zöld ericák, mirtuslevelü áfonyák, szálás páfrányok friss 
legyező lombjukkal, mohok és apró harasztok puha gyep- 
vánkosai s az alhavasi flora számos örökzöld levelű 
képviselője, mint a kivételesen januárban is virágzó geum 
montanum, fényes lombú pyrolák, kúszó veronicák (V. offi
cinalis) apró halványkék virágfürteivel állottak helyükön 
ugyan azon friss s eleven színezetben, melylyel nyáron 
meg szoktak igézni.

Sőt a törpefenyü feletti táj, a tulajdonképeni feun- 
havas sem öltötte fel még téli köntösét, s a sziklapárká
nyok és bordák sötét színezete magasan kiemelkedett a 
szirttorkolatok fehérlő hómezőiből.

Az 1879—80-ki tél, mely ritka szigora, állandósága 
s területi kiterjedése által egész Európa haragját vonta 
magára, a déloldali Tátrán a legszebb s legkellemesebb 
telek közé tartozik. A legalacsonyabb hőmérsék jelzése 
ugyan épen e télre esik s a deczember és január közép- 
hőmérséke is T8, illetőleg 1’6° C-al alacsonyabb a rendes 
középnél, de még mindég 5*3° C-al magasabb a budapestinél. 
Ezen bizonyára rendellenesnek látszó előnyben legfőbb 
része van a napnak, mely derült égből s tiszta levegőn át 
árasztotta áldásos melegét hetekig egyforma intensitással 
a nélkül, hogy azt a legkisebb felhő is zavarta volna. 
Könnyen megfogható dolog tehát, hogy ha a nap reggeltől 
déli 2 óráig 30—37° intensitással hevíti a talajt és levegőt, 
utóbbi a déli órákban már annyira felmelegedett, hogy 
árnyékban is -f- 8, 10° ad, s e meleg még az esti
megfigyelési órára is kiterjed, a mennyiben 7 órakor még 
mindég 0 körül vagy kevéssel az alatt változik. A reggeli 
nagy hideg nem alterálja a nap déli hőkifejtését, sőt
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csaknem biztosan lehet állítani, hogy az excessiv reggeli 
hideg biztosan meleg delet hoz.

Megjegyzendő még, hogy a déloldali Tátrán az“egész 
téli időszak alatt, tehát november elejétől márczius végéig 
csak ritkán áll be oly enyhe idő, mely a havat olvasztaná. 
A talaj jobbadán az egész télen fagyva marad, mi egy
aránt egészséges és kellemes is.



3. É g 1 é s  f e l h ő z e t ,

H ónapok
É v  e k

Ha
vi 

kö
zé

p

1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880

November 6-5 6 0 3-5 4-0 7-6 6-3 — 5 6

Deczember 7-8 5 6t • 6-3 5-1 5 5 3-2 — 5-7

J  anuár — 3-6 2-8 ' 5.0 7-3 . 5-4 2.2 4-7

Február — 5-3 4 5 5-6 3-9 6-4 — 5-1

Márczius _ 41 5T 6-4 6-7 7 0 — 5-8

Téli közép — 4-9 4-4 5 2 6-2 5-6 — 5-3



. . .

4 Csapadék milliméterekben. 5. Ozon 14° léptékben.

H ónapok
É  v CD

ha
vi

m
en

ny
isé

g

N
ap

pa
l

'S
• l— S

‘5? kö
zé

p

ab
so

lu
t

m
ax

im
um

ab
so

lu
t

m
in

im
um

1875 1876 1877 1878 1879 1880

November 43-4 9-3 291 100-6 65-8 — 49-6 9-3 9.2 9-3 11 8

Deczemb. 52- 369 22-6 49-5 220 — 36-7 9-2 9-1 9-2 11 8

Január — 34-8 19-4 891 28-4 20-8 38-5 9-5 90 9-3 11 8

Február — 66-6 81-6 12-3 40-8 — 50-3 9-6 9-0 9-3 11 8

Márczius — 1021 27-8 89-6 48-3 — 66-9 10-2 8-5 9-4 11 7

Téli összeg — 249-7 180-5 3411 205-3 téli 1 
átlag j

_  242 
mm. Téli közép == 9-3 11 7
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6. Pára-nyomás milliméterekben. 7. Nedvesség százalékokban.

H ónapok
P á r a -n y  o m á s N e d v e s s é g

reggeli
7h

déli
211

esti
7h

havi
közép r. 7h d. 2h e. 7h havi

közép
absolut
maxim.

absolut
minim.

November 3-2 4-5 3-5 37 89 83 90 87 45 100

Deczember 30 41 3-3 3-5 93 95 98 96 61 100

Január 1-3 4-1 3-1 3-2 79 87 99 88 30 100

Február 1-3 3-5 2-7 2-8 99 90 98 96 33 100

Márczius 31 4 3 3-5 3-6 96 85 94 92 38 100

Téli közép 2-8 4 0 32 3-3 91 88 96 91 30 100
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8. Hó, eső, köd, szél és égi háború.
A  n ap ok  szám a, m e ly e k e n  észlelhetett :

É v h ó n a p hó eső köd vihar
^  § 
1 *  cu m .© sz

él
cs

en
d

ur
al

ko
dó

sz
él

irá
ny

ég
i 

há
bo

rú
1

1874 november 11 0 6 0 11 19 É.Ny. 0

1875 ■11 8 3 3 0 12 18 É.Ny. 0

1876 11 10 3 7 0 14 16 É.Ny. 0

1877 11 6 0 6 0 6 24 D.ÉNy. 0

1878 11 6 8 4 0 14 16 D.Ny. 0

1879 11 9 0 0 0 9 21 Ny. 0

6 évi átlag 8-3 2-3 4-3 0 11 19 É.Nv. 0
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E v h ó n a p hó eső köd vihar

m

'3
M

<2

1

3
0 3

_ü

N
0 3 ur

al
ko

dó
 s

zé
 

irá
ny

ég
i 

há
bo

rú

1874 deczember 13 0 6 1 5 25 É.Ny. 0

1875 n 12 1 1 0 7 24 É.Ny. 0

1876 n 7 7 4 1 9 21 E.Ny. 0

1877 n 11 1 , 3 0 3 28 É.Ny. 0

1878
JJ 13 2 0 0 6 25 D.Ny.

É.Ny. 0

1879
V 7 0 1 0 7 24 Ny. 0

6 évi átlag 105 1-8 2-5 03 6 i 24 5 É.Ny. 0



1

É v h ó n a  p hó eső köd vihar

2—
4 

fo
kú

 s
zé

l

sz
él

cs
en

d

ur
al

ko
dó

 
sz

él


irá
ny

ég
i 

há
bo

rú

1

1875 január 11 6 0 1 11 19 É.Ny. 0

1876 n 9 0 1 0 7 24 É.Ny. 0

1877
r> 6 3 4 0 13 18 É-Ny. 0

1878 n 14 1 2 0 , 9 22 É.Ny. 0

1879 n 8 4 1 0 6 25 É.Ny. 0

1880 T) 12 2 1 0 7 24 Ny-D. 0

6 évi átlag 10 1-7 1-5 0-2 88 22 É.Ny. 0
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E v h ó n a p hó eső köd

•

vihar

—
4 

fo
kú

 s
zó

l

T
ö
OQ

Ti
Mai

H3
O ^

M  a  
T5 *g ;i 

há
bo

rú

Cí
N

sí
OJÜ

Ti

1875 február 12 0 4 0 12 15 E. 0

1876 n 12 4 7 0 9 20 É. 0

1877 n 15 2 5 0 18 10 É. 0

1878 n 9 0 2 0 8 20 EK.
DNy. 0

1879 n 13 3 3 0 8 20 DKy. 1

5 évi átlag 12-2 1*8 4-2 0 11-2 17 É.ENy 
DN y. 0-2
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E v h ó n a p hó eső köd vihar

2—
4 

fo
kú

 s
zé

l

sz
él

cs
en

d

ur
al

ko
dó

 s
zé

l
i rá

ny

ég
i 

há
bo

rú

1875 márczius 10 0 2 1 18 12 Ny. 0

1876 n 14 2 2 0 19 12 Ny. 0

1877 n 5 4 1 0 11 20 Ny. 1

1878 n 17 7 1 0 20 10 ÉNy.
DNy. 0

1879 n 13 3
•
2 0 9 22 ÉNy.

DNy.
0

5 évi átlag 11.8 3-2 1-6 02 15-4 15-4 Ny. 02
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Ha a déli tartományok partvidékeinek csaknem 
örökön tiszta egét a mi Tátránk felé vai'ázsolhatnók, úgy 
bérczeink tele legfelííl állna Közép-Európában. Mert hisz 
a híressé vált franzia-olasz Riviéra örökön virágzó kertéivel 
nem is déli fekvésének, hanem a napsugaraknak, a derült 
égnek köszöni áldásos melegét. A mi földövünk, fájdalom, 
nem dicsekedhetik ezzel áz előnynyel. Közép-Európa 
völgy vidékeit és lapályait,tél elején s végén gyakori ködök 
borítják, s a borúit napok száma jóval fölülmúlja a derül
teket. S e viszony annál kedvezőtlenebb, mennél mélyebben 
fekszik a hely, s annál kedvezőbb, mennél feljebb megyünk 
a havasi régióban. Uj-Tátrafüred 988 méternyi magas
ságával már is oly előnyöket nyújt, minőket más magyar 
észlelési állomásokon nem figyelnek meg, s Davos- (1650 
m.) s St.-Moritz-ból (1856 m.) tudjuk, hogy e viszony a 
magasabb havasi régiókban még sokkal kedvezőbb.

Ugyanis a fenti táblázatból látjuk, hogy Uj-Tátra- 
füreden a f e l h ő z e t  télen középszámban =  5*3, azaz ha 
az égboltozatot 10 egyforma részre szeljük, annak 0.53 
része, azaz valamivel több mint a fele borúit, és 0.47 része 
derült. Valósággal kifejezve pedig Uj-Tátrafüredeu az ég 
minden második napja derült.

A k ödö s n a p o k  télen a Tátra déli oldalán nagyon 
ritkák és átlag a hónapnak csak 4 3 napján észlelhetők, s 
ez is múló köd, mely többnyire a déli vagy délutáni órákban 
emelkedik fel a völgyből s tovább vonúl. A kinek csak 
egyszer volt alkalma s bátorsága egy ily téli ködös napon 
Uj-Tátrafüredre rándúlni, annak örökön emlékezetes marad 
a nap. Ilyenkor fent a levegő rendkívül tiszta és átlátszó, 
az ég oly kék, a hegy-völgy, az éles szirtek és sötét 
szakadások megvilágítása oly festői, mint a minőt csak 
déli országok tengerpartjain szoktunk megbámúlni. S míg 
a havasok eme lélekemelő tájképét, a hófedte csúcsok 
lángba borúit pirját, az éles világosság alatt majd ijesz
tően halvány színben kiemelkedő szirtcsúcsokat, majd azok 
sötét árnyékát szemléljük, addig lent egy messze elömlő 
tenger hasonmásában elmerengünk. S valóban oly annyira 
hasonlít ama vastag köd, mely a völgyön nehezedik s 
melyet mi felülről napfénynél szemlélünk, a tenger árjához, 
hogy idő kell, míg a csalfa ábrándból kieszmélünk. Az 
ember az oczeán hullámzását, napfényben úszó felületét 
véli látni, melyből a távoli tengerpartok a Gömör-liptói- 
havasokban mintegy kiemelkednek.

Ha a déloldali Tátra éghajlatának fényoldalai közül 
eddig a derült napok viszonylagos nagy számát, a ködök

30*
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ritkaságát és ennek folytán a nap hőkifejtésének inten- 
sitását hoztam fel, úgy közvetlenül hozzájuk kell soroznom 
a s zé l  ritkaságát s a v i h a r o k  majd egész hiányát. 
Utóbbi az egész télen csak 07-szer, azaz minden 3-ik télen 
2-szer fordul elő, míg a szeles napok száma 52*5, a 
szélcsendes napoké pedig 97'9. Megjegyzendő azonban, 
hogy a fenti számba a mérsékelt légáramlatok s a még 
oly rövid ideig tartó szelek is bele vanuak vonva. De 
még így is a tél a Tátra déli oldalán 65°/0 szélcsendes 
napot nyújt, mi téli időben nagyon is számba veendő. 
Hisz épen a szél az, mely az élő testnek legtöbb meleget 
von el s legérzékenyebben érezteti a hideget; míg ellen
ben sokkal mélyebb hideg csendes levegőben kevésbbé 
alterálja a külső érzékeket, s ennél fogva sokkal türhetőbb. 
Csak is ily csendes napokon képes a nap sugara is a 
hőmérőt 30—37° C-ra felvinni.

A mi a t é l i  c s a p a d é k o k  mennyiségét illeti, úgy 
az nagyon mérsékeltnek mondható, s alig teszi ki a felét 
annak, mi egyenlő körülmények közt az Alpokban esik. 
Ugyanis a csapadékok téli összege a Tátra déli oldalán 
— 242 milliméter, mely összeg 63-6 napra oszlik el, még 
pedig 52'8 napra havazással és 108 napra esőzéssel. Az 
előbbi szokta rendszerint a telet bekezdeni s azért annak 
megfigyelése felette fontos. Az első hó kivételképen már 
október végével íedi be a Tátra erdős táját, de még oly 
vékony lepellel, hogy azt a legelső derült nap vagy déli 
szel enyészetre indítja. Csak ha erre nehány erős fagy 
állott be, hullatják el a lombfák és a veres fényük leve
leiket. Ez november első felében történik, midőn a föld 
és levegő a bekövetkező havat már meg is tűri s a tél in 
optima forma elejét veszi. Négy^ és egy fél havi tél 
után áll be márczius közepe felé a hó-olvadás, mely a 
hóuap végével annyira haladt, hogy a fürdő területe 
felszáradt s az első tavaszi zsengék, mint a mogyoró- és 
égerfák, Chrysosplenium alternifolium, Tussilago farfara, 
Bellis perennis, Caltha palustris, Daphne mezereum, 
Lamium purpureum, Croeus vernus s mások színes 
pártáikkal hirdetik Flora ébredését.

A hó a Tátra erdős táján nem nagy, s bár novem
bertől márcziusig folyton egymásra halmozódik a nélkül, 
hogy időközben nagyobb mennyiségben engedne, mégis 
csak ritkán haladja meg a fél métert, s zárt erdőben még 
ennél is kevesebbet. A közlekedés Uj-Tátrafüreddel soha 
sincs elzárva, s onnan le- és felfelé mintegy 1200 méter 
magasságig el lehet barangolni minden nagyobb nehézség
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nélkül. Hiszen az ó-lesznai és mühlenbachi községek a nyári 
hónapokban ölekbe vágott törpefenyűt január-februárban 
szokták a havasokról lehozni. A tél vége felé, midőn a 
hó kérges kezd lenni s felületén az embert eltartja, hó- 
sarúval vagy néha a nélkül is fel lehet érni a törpe- 
fenyűig. De nagy jártasság, helyi ismeret s óvatosság kell 
hozzá, mert a talaj, melyen az ember lába jár, csalfa és 
ingatag. Felül egyenes mint a hófedte mező, de alatta 
vastag görgetegek s mély hézagok vannak, melyeket rég 
simára fújta a hózivatar, s melyek veszélyesekké válhatnak 
az emberre, ha a láb alatt enged a hó. így jártam én egy 
ízben, midőn tél elején a batizfalvi oldalról a Gerlachfalvi- 
katlant másztam meg.

Ez magában véve nem nagy nehézséggel járt, de 
viszamenet a Felkai-völgynek vettem utamat. Ez egy 
keserves napi munka volt, mert minden második-harmadik 
lépésnél embermagasságig egy-egy verembe sülyedtem, 
melyből kibontakozni is feladat volt; s végre is örvendtem, 
hogy minden nagyobb sérülés nélkül, de kékre törve a 
Hunfalvy-menházat elértem. Itt megpihenve, az Örökös-eső 
felé tartottam. De itt mintha „megálljw-t kiáltana a 
természet s azt mondaná: „hadd’ békében az én hegyei
met“, úgy el volt zárva a világ attól, a mi feljebb fekszik. 
Az Örökös-eső sziklapárkánya a vízeséssel egy síma hó
felületet képezett, melynek felső részén mintegy 6—8 
méternyi mély repedés a szikla és hó közti határt jelölte. 
Én ezt a Scyllat és Charybdist több oldalról próbáltam 
megkerülni, hogy a Virágos-kertbe juthassak. De hiába 
volt minden fáradozásom ; vágyam nem teljesült. E hely 
néha még június végével is hozzáférhetetlen, s e szerint 
a Lengyel-nyereg mint átjáró október végétől június végéig 
zárva marad.

Ennél sokkal könnyebb a felmenet a Szalóki-csúcs 
egyes kúpjaira a Kis- és Kagy-Sóhegyre s a Három-tóhoz, 
honnan derült napon a hegy minden árnyalatát oly tisztán 
s világosan lehet kivenni, mintha csak közvetlenül előttünk 
volna. Innen látja az ember a szél müvét télen, hogy 
hordta le tisztára a kiálló szirtcsúcsok s tarajok havát, 
mint töltötte be vele a mély sziklavölgyeket s simára 
egyengette a vad görgeteget.

A Tarpataki-völgy a Felkai-völgygyel hasonló viszo
nyokat mutat. Itt is meglátszik a hóvihar nyoma a 
Tarajkáról a vízesésekig. De tél elején, mielőtt még a szél 
a havat felverte volna, hálás kirándulás. Ilyenkor a Tarpa
taknak még elég vize van, s esése oly látványt nyújt,
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A téli csapadékok mennyisége 224 0 mm.
A levegő Ozon-tartalma 9*3
A levegő páranyomása 33 mm.
A levegő nedvessége 91%
A napok száma hóhullással 52*8
A napok száma esőzéssel 10-8
A napok száma köddel 14.1
A napok száma viharral 0-7
A szeles napok száma 52-5
A szélcsendes napok száma 97*9
A napok száma égi háborúval 0-4

melyet annak nyári bámulói bizonyára nem gejtenek. Az 
esés által porrá tört víz ugyanis apró hópelyhekben hull 
alá, melyek a nap tükrében a spectrum minden színét mutat
ják. Egy későbbi kirándulásnál a Tarpatakot már nagyon 
megapadtnak találtam s a vízeséseket hatalmas jégburko
latok vették körül, melyeknek teljesen meg volt a vízesés 
eredeti alakja, de legalább tízszerte nagyobb tért foglal
tak el.

Hátra van még, hogy a vi l lanyos j e l enségeket ,  
azaz a villámlást és az égi háborút említsem fel. Ily et a 
megfigyelt 5 télen kétszer észleltem ú. m. 1877. márczius 
24-én és 1879. február 23-ikán, mind a kettőt — 2° C-i 
hömérsék mellett. Az 1879-ki égi háborút szerfelett erős 
dörgés és villámlás követte s 1 óráig tartott, mi alatt a 
barométer 665*1-röl 663*6-ra esett le.

Végül a téli  á t l a goka t  a következőkben foglalom 
össze:

Közép-légnyomás a november-márcziusi hónapokban a 
Sanatorium földszintén 988 m. magasságban 676*8 mm. 

A légnyomás absolut maximuma 693T „
A légnyomás absolut minimuma 659*7 „
A légnyomás legnagyobb ingadozása 33*3 „
Téli közép-hőmérsék —24
A téli hömérsék absolut maximuma a 
maximalis hőmérő jelzése szerint —f— 17*5°

A téli hömérsék absolut minimuma a mini
mális hőmérő jelzése szerint —26°

A hömérsék legnagyobb ingadozása 43*5° mm.
Az ég felhőzete tized-hányadban kifejezve 5*3 
azaz az égboltozat 0-53 része



X.

Der Winter in der Tátra.
(Von Dr. Nikolaus v. Szontagh. — Neu-Schmecks.)

Der Engadiner Bergbewohner pflegt mit einer 
gewissen Übertreibung von seinem Klima zu sagen: „neun 
Monate Winter und drei Monate kalt“. Ich habe wohl 
weniger Grund zu gleichen Klagen, — obgleich ich die 
Annehmlichkeiten des Sommers mit jenen des Winters in 
den Bergen theile, — würde vielmehr den Jamerruf meines 
Engadiner Berg-Kollegen dahin ändern, dass ich sagte: 
„In der Tá t r a  ist  es fünf  Monat e  Wi n t e r  u n d  
sieben Monate k ü h l“. Dies gilt allerdings nur für die 
Südseite der Tátra, und unmittelbar für die meteorologische 
Beobachtungs-Station N e u - S c h m e c k s .  ln wiefern jedoch 
die ganze Südlehne unseres Gebirgsstockes analoge topo
graphische Verhältnisse aufweist, so lassen sich die be
obachteten Angaben ganz gut auch auf die anderen 
Südabhänge übertragen, mit Ausnahme der grossen Alpeu- 
thäler und Wasserrinnen (von den Zipser Deutschen 
„Flösse“ genannt), in denen die kühlere Alpenluft thal- 
einwärts zieht und die selbst den Nordwinden als Abzugs
kanäle dienen.

Die Tátra bildet keine genügend grosse Bergmasse, 
um eben so selbstständige klimatische Differenzen auf
zuweisen, wie wir sie in den Alpen finden. Die in Ungarn 
im Allgemeinen herrschenden meteorologischen Verhältnisse 
wirken auch auf die Tátra zurück, und wenn beispielweise 
in der ungarischen Tiefebene warmes, heiteres Wetter 
herrscht, so ist auch über der Tátra der Himmel rein, sowie 
ein andauernder Landregen auch hier Niederschläge zur 
Folge hat, nur dass diese Erscheinungen durch den niedern 
Grad der Temperatur und des Luftdruckes und durch die 
Lokalverhältnisse eini^ei*maasseu modifizirt werden u. z. 
meist zum Vortheile der Tátra.

Ein gründlicher Umblick in der Tátra genügt, uns 
davon zu überzeugen, dass die Südseite derselben ausser
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ordentlich günstige Lage- und Formverhältnisse besitzt, 
indem die Masse des Gebirgsstockes ohne alle Voralpen mit 
massiger Abdachung in das Thal verläuft und an der 
Südlehne eine w e i t  o f f e n e  P e r s p e k t i v e  bietet, über 
die das Auge umherschweifen kann bis zum Königsberg, 
die Baba, Borzova und Teufelshochzeit. — Auch hat 
diese Lage den Vortheil, dass an der Abdachung die 
S o n n e  v e r h ä l t n i s s m ä s s i g  f r ü h  a u f g e h t  u n d  
im W i n t e r  a u c h  s pä t  u n t e r g e h t ,  mithin den 
Boden anhaltender durchwärmt, und dies um so mehr, da die 
Sonnenstrahlen in einem mehr stumpfen Winkel auf die 
Lehne fallen und die viel reinere und verdünnte Luft den 
Strahlen weniger Widerstand bietet, wodurch auch die 
Wärmeentwickelung derselben eine viel intensivere wird.

Der vom Thale aufsteigende oder von den Alpen 
herabsinkende IST e b e 1 v e r z i e h t  s i ch  r a s c h  a u f  dem 
o f f e n e n  A b h a n g e  und hält nie so lange an, wie auf 
den Ebenen und in tiefen Alpenthälern.

Die hohen Spitzen, Scharten und Kämme, an denen 
sich die Kordstürme brechen, s c h ü t z e n  d e n  G ü r t e l  
d e r  Sü d l e h n e  vor  ka l t en  W i n d e n ;  diese werden 
jedoch ausnahmsweise, wenn der Wind zum Sturm an
wächst, von der Königsberg-Gruppe zurückgeworfen und 
als von Süden kommende kühle Luftströmungen em
pfunden.

Schliesslich will ich noch den geringen atmosphä
rischen Luftdruck, also die v e r d ü n n t e  r e  L u f t ,  den 
g ä n z l i c h e n  M a n g e l  an G l e t s c h e r n  und die 
schl ech t e Wä  rm e 1 ei t u n  g s fä h i g k e i  t des Bodens 
erwähnen. Während nämlich in den Hochalpen das feine 
und grobe Gerolle, respektive die mit Luft gefüllten 
Zwischenräume derselben das Muttergestein vor Kälte und 
Wärme schützen: ist es auf den Grasmatten der Alpen, 
den Bergwiesen und in den Waldungen die Beschaffenheit 
des Bodens, der aus halb vermoderten Pflanzenresten besteht, 
somit noch organischer Natur ist, der als schlechter 
Wärmeleiter fungirt. Denn sowie ein mit dichten Teppichen 
belegtes Zimmer viel wärmer ist, als ein solches mit 
unbedecktem Marmorfussboden, so bewahrt auch die Erde 
ihre Wärme besser, wenn sie mit einer so dichten, warmen 
Decke belegt ist, wie dieselbe der halbvermoderte Humus, 
die dichten Erica- und Heideibeergesträuche und schliess
lich der ausgedehnte Wald bilden. Ein Probestich im 
Winter würde uns deutlich zeigen, dass die Erde nur 
wenige Centimeter unter der Schneedecke gefroren ist.
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Dies sind die Faktoren, welche der Südlehne der 
Tátra ein gleichmässiges Klima, d. h. einen kühlen Sommer 
und massigen Winter sichern. Ich will es versuchen, dies 
in Nachfolgendem mit Ziffern zu beleuchten.-

Was ich, gestützt auf die topographische Lage des 
südlichen Abhanges der Tátra, vor einigen Jahren nur 
mit aller Schüchternheit einigen mir näher stehenden 
Fachmännern mitzutheilen wagte, kann ich heute unver
hohlen ausprechen: Die Südlehne der Tátra ist auch im 
W i n t e r  nicht  r auh  und bei Weitem nicht so kalt, wie 
man dies bisher sich vorstellte. Ja, wenn wir die gesammten 
meteorologischen Erscheinungen in Anbetracht ziehen, d. h. 
nicht allein die Temperatur, sondern auch die relative 
Zahl der Regen-, Schnee-, Nebel- und Wind-, der bewölkten 
und klaren Tage, die Feuchtigkeit der Luft und des 
Bodens, so kommen wir zu der Überzeugung, dass der 
Wi n t e r  an der  Südlehne der  T á t r a  milder,  a n ge 
nehmer  und g es un d e r  sei, als der  j ede r  anderen 
Gegend des Landes.

Noch bevor ich diese Behauptung durch Erfahrung 
erhärten, als ich aus meinen Beobachtungen nur theoretische 
Schlüsse deduziren konnte, führten mich meine Forschungen 
auf die Angaben eines älteren Zipser Schriftstellers, des 
ehemaligen Gr.-Schlagendorfer evaug. Pfarrers, Thomas 
Mauksch,  der in seinem Buche „Über die Wi t t e rung  
in der  Zips,  besonders  un t e r  den Karpa th i schen  
Alpen.  Wien .  1795.“ wörtlich Folgendes sagt; „Etwas 
Besonderes ereignet sich im November und zu Ende des 
Oktober auf dem Gebirge. Wenn bei hohem Barometer
stand das Land mit dünnen Nebeln bedeckt, folglich auch 
erkältet ist, so ist in der mittleren Region der Alpen der 
Himmel nicht nur sehr heiter, sondern auch die Luft um 
vieles wärmer, als unten; die Bauern, die bei solchem 
Wetter nach Holz fahren, versichern durchaus, dass sie ihr 
Krummholz entkleidet zusammenbringen, leicht in Schweiss 
gerathen und eine angenehme, laue Luft in ihrer Höhe 
einathmen Eben dieses sagen auch die Jäger, die bei 
nicht zu tiefem Schnee höher hinaufklimmen und die 
Murmelthiere, die sich eine Zeit vorher in ihre Höhlungen 
zum Winterschlaf hinbegeben haben, ausgraben. Dann 
aber, wenn sie hinab iu den Nebel kommen, ist ihnen 
die frostige Luft nicht nur sehr beschwerlich, sondern sie 
können sich durch starkes Gehen, kaum gegen gefährliche 
Erkältungen schützen. Etwas Ähnliches bemerken die 
Jäger auch im Frühjahre bei durchaus heiterer Luft,
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Immer scheint es ihnen in der Krummholzregion, wenn 
sie sie anders des Schnees wegen erreichen können, wärmer, 
als unten im Wald oder Felde zu sein. Die Ursache 
dieser Erscheinung mag wohl hierin zu suchen sein, dass 
die Sonnenstrahlen in gerader Richtung, fast senkrecht 
dahin gelangen, und weil die Fläche, die so beschienen 
wird, sehr gross und sehr höckerig ist, die Strahlen 
verschieden gebrochen, vervielfältigt und sehr wirksam 
werden“.

Der bekannte ungarische Topograph Samuel  Bre- 
deczky bestätigt die Beobachtungen Mauksch’s voll
ständig nnd ergänzt sie in seinen „Be i t r äge  zur Topo
g r a p h i e  des Kön. Unga r n .  Wien.  1803.“ noch mit 
Folgendem: „Man kann ungefähr die halbe Höhe des 
Gebirges für den gewöhnlichen Stand der Regenwolken 
annehmen. Ich sah sie selbst wie ein weisses Tuch unter 
meinen Füssen ausgebreitet und genoss ober ihnen das 
Vergnügen, eine höhere Welt zu ahnden, die frei von 
dem irdischen, verunreinigten Dunstkreise im ewigen 
Lichte steht. Dieser erhabene Körper inuss natürlich mehr 
Licht einsaugen, als die unteren Ebenen; ja  es ist eine 
sehr wichtige Erfahrung, die man bei dem Versuche, den 
Mont-Blanc*),  den höchsten der Schweizer Berge, zu 
ersteigen, gemacht hat, dass die Sonnenstrahlen in hohen 
Gegenden in ihrer Wirkung auf lebendige Körper fast 
unerträglich waren. Nothwendig musste die direkte Wir
kung derselben auf die durch die verdünnte Luft ent- 
spannten Gefässe und auf die in derselben in grösserer 
Ausdehnung enthaltenen Flüssigkeiten viel stärker sein. 
Aber auch die Felsen selbst werden von der auf ihnen 
den ganzen Tag über liegenden Sonne erwärmt und erhitzt; 
und diese Wärme dringt auch in das Innere ein, dass 
selbst während der strengsten Kälte des Winters der Schnee 
und das Eis dieser hohen Berge nicht aufhören zu schmelzen. 
In einer Tiefe von 60 bis 80 Fuss ist sich die innere 
Wärme der Erde immer gleich. So thaut der gefrorene 
Boden unter dem Schnee wieder auf ; so schmilzt um die 
Quellen zeitig im Frühjahre der Schnee hinweg, und diese 
Berge geben uns, wenn unsere Gärten noch längst ver
schlossen sind, den ersten Frühlingssalat.“

„Die Zipser Fläche selbst“ — sagt an einer anderen 
Stelle Bredeczky — „mit allen ihren Städten und Dörfern 
ist eines der gi’össten Alpenthäler, welches alle die Erschei

*) iáaussure: Reiseskizzen. IY. S. 360.
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nungen im Grossen darbietet, die auch im Innern Vorkommen. 
Sie ist östlich von den scharischen Karpathen, südlich von 
der Königshöhe und westlich vom Tátra umgeben. Sie 
hat die zirkelförmige Gestalt der Alpenthäler und ist eben 
daher ein Nest der Wirbelwinde, ein verschanztes Lager 
der aus den offenen Thälern der Alpen aufgenommenen 
und aus andern Ursachen in ihm selbst erzeugten Stürme.“ 

Die grosse Sonnenwärme im Winter scheint vielen 
unglaublich und ist dennoch eine Thatsache. M an  k a n n  
in N e u - T á t r a f ü r e d  (Schmecks) an den k ä l t e s t e n  
W i n t e r  t a g e n ,  umgehen von Schnee und Eis, e i ne  
S o n n e n t e m p e r a t u r  von 30 bis  37° C. b e o b a c h 
ten.  „Nie habe ich von der Hitze so viel gelitten“ — 
sagt Tyndall — »wie, als ich vom Korridor auf das grosse 
Plateau des Mont-Blanc» hinabging, von der strahlenden 
Wärme, die mich durch das eiskalte Medium traf.“

Seit den Beobachtungen Mauksch’s u . Bredeczky’s 
ist nahezu ein Jahrhundert verflossen. Das Resultat ihrer 
Forschungen ist langsam in Vergessenheit geratheu. Als 
ob die Tátra in Acht und Bann gelegt worden wäre, als 
ob sie uns gar Nichts mehr anginge, solche Gleichgiltig
keit legte man gegen sie an den Tag. An die Stelle der auf 
Grund älterer Forschungen erworbenen Kenntnisse traten 
märchenhafte Kombinationen, Aberglaube und Vorurtheile. 
Dem Ungarischen Karpathenverein gebührt das Verdienst, 
über die dunklen Nadelwälder der Tátra einen neuen 
Lichtstrom der vollen Erkenntniss ergossen zu haben.

Nach dieser allgemeinen Umschau wollen wir nun 
die meteorologischen Verhältnisse der Südlehne der Tátra 
im Winter, d. i. vom 1. November bis z. 31. März näher 
betrachten, so wie dieselben seit dem Jahre 1874 am 
meteorologischen Observatorium in Neu-Tátrafüred ver
zeichnet wurden:



1. Luftdruck in Millimetern.
Nach der Formel B0 =  B —|  ^ auf 0° C reduzirt.

J a h r Monat
Mittlerer Luftdruck Monats-

Mittel
Absolutes

Maximum
Absolutes
Minimum7 Uhr 

Morgens
2 Uhi- 
Mittags

7 Uhi- 
Abends

1874 November 675-5 675-5 682-1 677-7 6890 659-7

1875 r> 673-7 673-7 676-1 674-5 683-3 662-5

1876 ri 676-0 676-7 675-4 ' 676.0 682-4 670-4 •

1877 n 6792 678-7 679-0 6791 690-6 667-9

1878 n 676-6 677-0 678-2 677-2 687-3 666-2

1879 n 681-5 6799 680-5 6806 689-8 675-1

6 jähr. Durchsch. 677-1 676-9 678-5 677-5 690-6 659-7
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J a h r Monat
Mittlerer Luftdruck Monats- Absolutes Absolutes

7 Uhi- 
Morgens

2 Uhx- 
Mittags

7 Uhr 
Abends

Mittel Maximum Minimum

1874 Dezember 670-8 670-4 671-3 670-8 681-4 659-8

1875 675-8 675-2 6760 675-7 684-4 6622

1876 V 670-8 671-1 671-0 6710 683-8 6597

1877 n 679 0 678-7 6790 678-9 6860 6649

1878 V 673-4 676-7 677-2 675-8 682-0 663-9

1879 n 685-7 685-4 685.0 685-4 693-3 675-9

6 jähr. Durchsch. 675-9 676-2 676-6 676-2 693-3 659-7
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J a h r Monat
Mittlerer Luftdruck Monats-

Mittel

Absolutes

Maximum

Absolutes
Xminimum7 Uhi-

Morgens
2 Uhi- 

Morgens
7 Uhi- 

Abends

1875 Jänner 677-8 678-5 678-1 678-1 686-4 6606

1876 n 681-8 681-5 681-5 681-6 689-5 6716

1877 n 678-9 679-8 679-6 679-4 685-8 667-9

1878 n 679-3 6800 680-5 6800 686-6 665 0

1879 n 679-2 678-4 677-6 678-5 683-6 668-2

1880 n 681-8 6819 681-4 680-7 693-1 670-5

6jähr. Durchsch. 679-8 6800 679-7 679.8 693-1 660-6
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J  a h r Monat
Mittlerer Luftdruck Monats- Absolutes Absolutes

7 Uhr
Morgens

2 Uhr 
Mittags

2 Uhr 
Abends

JVlittel Maximum Minimum

1875 Feber 674-8 674-8 676.0 675-2 684-3 664-7

1876 n 675-4 674-4 674*6 674-6 688-3 667-3

1877 n 672-7 672-9 673-3 6730 682-5 662-7

1878 n 682-5 684-5 683-2 683-4 6890 673-6

1879 n 675-7 673-4 671-4 673-5 679-6 661-4

5jáhi\ Durchsch. 676-2 676 0 675-7 675-9 6890 661-4
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J a h r Monat
Mittlerer-Luftdruck Monats- Absolutes Absolutes

7 Uhr 
Morgens

2 Uhl- 
Mittags

7 Uhi- 
Abends

Mittel Maximum Minimum

1875 März 677-2 677-1 677-1 676-6 686-8 664-9

1876 n 670-8 670-7 670-7 670-7 676-9 6611

1877 Г) 672-3 673-3 673-2 672-8 681-7 662-0

1878 n 675-9 676*0 676-8 676-1 687-2 662-9

1879 n 676-3 676-4 675-8 676-2 686-4 6641

5 jähr. Durchsch. 674-5 674-8 674-7 674-7 687-2 661-1
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Der mittlere Luftdruck in der Tátra beträgt im 
Winter 676 8 Millimeter. Den höchsten Barometerstand 
beobachtete ich im Monate Jänner mit 6931 Mm., den 
tiefsten während der Schneeschmelze im Monate März 
mit 659*7 Mm. Die Fluktuation im Luftdrucke der ein
zelnen Monate übersteigt nicht 0 7—3 9 Mm. Die Tages
fluktuation ist noch geringer und variirt zwischen 0 7 und 
1*5 Mm. Der Abstand zwischen dem absoluten Maximum 
und dem absoluten Minimum beträgt 33*3 Mm.

Diese äusserst geringe Fluktuation der Barometer
säule gehört zu den spezifischen Eigentümlichkeiten von 
Neu-Schmecks und wiederholt sich in den Temperatur
abständen. Der hohe Barometerstand der Südlehne dér 
Tátra bedeutet fast immer heiteren Himmel, der relativ 
tiefe Stand im Winter sichern Schneefall.*

31



2. Temperatur in Graden nach Celsius

J a h r Monat
Mittlere Temperatur Monats- Absolutes Absolutes

7 Uhi-
Morgens

2 Uhi- 
Mittags

7 Uhi- 
Abends

Mittel Maximum Minimum

1874 November —3-5 +1-5 —25 —  1-5 +  135 —145

1875 n —24 +1-4 — 1-4 -0 -8 +  90 — 9-5

1876 V — 3-9 +3-8 —3-3 — 11 +15-0 —120

1877 n —09 +5-8 —1-1 +2-0 + 1 5 0 -  8-5

1878 n +1-9 +6-1 —1-9 +3-3 +17-5 — 5-5

1879 •n —40 +0-5 —23 —1-9 +12-5 — 160

6 jähr. Durch sch. —2-7 + 3 2 —1 0 +0-0 +17-5 —160
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J a h r Monat
Mittlere Temperatur Monats- Absolutes Absolutes

7 Uhi- 
Morgens

2 Uhi- 
Mittags

7 Uhi- 
Abends

Mittel Maximum Minimum

1874 Dezember —3-3 — 1-5 - 3 7 —2-8 4- 7-2 -13-5

1875 V —8-6 - 3 1 —7-2/ -6 -3 4- 2-5 —24-0

1876 n '—1-9 4-2-6 —1-3 -0 -2 4-13-5 —160

1877 7) —52 —0-5 —1-5 -2 -4 4-120 —15-5

1878 1)
-6 -3 —03 —4-5 —3-7 4- 6-5 —15-0

1879 n
—8-3 —22 —51 - 6 2 4- 3.0 —260

6 jähr.Dtirchsch. —5-6 —0-8 -3 -8 —34 4-13-5 —260



#

J a h r Monat
Mittlere Temperatur Monats- Absolutes Absolutes

7 Uhi- 
Morgens

2 Uhi- 
Mittags

7 Uhr
Abends

Mittel Maximum Minimum

1875 Jänner — 7-5 —1-9 —5-5 —4-8 +  7-0 — 170

1876 V — 90 —25 —7-3 -5 -9 +  6-5 —21-0

1877 V — 1-7 +4-4 —1-3 +0-5 + 1 5 0 - 1 2 0

1878 V — 6-9 — 11 —5-3 —4-4 -H 5 0 —220

. 1879 n — 6-2 —11 —4-4 -3 -9 +  8-5 —220

1880 n — 10-6 —3-2 —6-6 —6-8 +  90 -22-0

6 jähr. Durclisch. — 70 -0 -9 —50 —42 +15-0 -22-0
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J a h r Monat
Mittlere Temperatur Monats- Absolutes Absolutes

7 Uhi- 
Morgens

2 Uhi- 
Mittags

7 Uhi- 
Abends

Mittel Maximum Minimum

1875 Feber —12-5 —5-2 —10-8 —9-5 0 - 2 0 0

1876 n — 4-5 +1-2 — 2-9 —20 +  60 —16-5

1877 n — 5-5 + 2 0 — 3-9 —2-4 +  8-0 —180

1878 n -  3*5 +1-3 — 2-8 —1-6 + 1 2 0 — 14-5

1879 Ti — 2-1 + 2 0 — 0-7 —02 +  8-0 — 140

6 jähr. Durchsch. — 5-6 +0-2 — 4-2 —31 + 1 2 0 —200
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J a h r Monat
Mittlere Temperatur Monats- Absolutes Absolutes

7 Uhi- 
Morgens

2 Uhr 
Mittags

7 Uhi- 
Ahends

Mittel Maximum Minimum

1875 März -8 - 7 — 1-5 — 5-9 —5-4 +  6.5 — 130

1876 r> +0-2 + 4-0 4-0-5 + 1 -6 4 -1 2 0 — 120

1877 7) - 3 - 5 + 2-4 — 1-1 —0-7 4 -1 3 0 -2 2 -8

1878 7) —3-3 + 1-9 — 1-9 —11 +10-5 —13-2

1879 n —3.0 H-3-5 — 1-5 —0-3 + 1 4 0 — 11-0

5jähr. Durchsch. —3.6 +2-0 —2-0 —1-2 + 1 4 0 —22-8
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Die mittlere Temperatur der Südlehne der Tátra 
beträgt im Winter — 2-4° C., das absolute Maximum vom 
Maximal-Thermometer abgelesen war bisher -f- 17-5° C. 
am 28. November 1878; das absolute Minimum laut 
Minimal-Thermometer betrugbisher — 26° C. u. z. am 15. 
Dezember 1879. Die höchste Fluktuation ist mithin 
43\5° C. Jedoch sind die Unterschiede zwischen der mitt
leren Temperatur der einzelnen Monate nur gering und 
variiren zwischen 08 und 3'4° C,

Aus der obigen Tabelle ersehen wir, dass es an der 
Südlehne der Tátra auch im Winter Tage gibt, an denen 
die Mittagstemperatur im Schatten -f- 17 5° C. erreicht 
und an der Sonne bis -f- 37° C. steigt. So hatten wir in 
der ersten Hälfte des Jänners 1877 Tage, die uns gar 
nicht an einen rauhen Wintermouat erinnerten. Rings um 
uns breitete sich das Meer von dunkeln Fichten aus, unter 
welchen immergrüne Erica-, myrthenblätterige Preisselbeer- 
sträuche, breite Farne mit frischem Fächerlaub, die weichen 
Rasenkissen der Moose und kleiner Stauden, und zahlreiche 
immergrünne Repräsentanten der subalpinen Flora, wie 
das ausnahmsweise auch im Jänner blühende Geum mon- 
tanum, Pyrolen mit grünglänzenden Blättern, Veronica 
officinalis mit ihren kleinen, blassblauen Blüten in der
selben Farbenfrisehe standen, mit der sie uns im Sommer 
bezaubern.

Ja selbst die Gegend über dem Krummbolze, die 
eigentliche Alpenwelt, hatte noch nicht ihr Winterkleid 
angethan, und die Felsenrisse und Scharten hoben sich von 
dói weissblinkende)) Schneefeldern der Schluchten scharf ab.

Der Winter 1879/80, welcher durch seine Strenge, 
Dauer und geographische Ausbreitung den Unmuth von 
gauz Europa auf sich geladen, gehört zu den augenehmsten 
und schönsten Wintern der Tátra. Die tiefste Temperatur 
des 6 jährigen Cyclus wurde zwar gerade in diesem Jahre 
notirt, und auch die mittlere Temperatur im Dezember 
und Jänner war um 1-8, respektive 1-6° C. niedriger, als das 
Monatsmittel, doch noch immer um 6-3° C. höher, als das 
von Budapest. Den grössten Antheil an dieser anomal 
scheinenden Begünstigung hatte die Sonne, die vom klaren 
Himmel und durch eine gleichreine Luft wochenlang mit 
derselben Intensität ihre wohlthuenden Licht- und Wärme
strahlen herabsandte, ohne dass auch die geringste Bewöl
kung sie getrübt hätte. Es wird also unschwer einleuchten, 
dass bei einer so starken Insolation, wo die Sonne vom 
Morgen bis 2 Uhr Nachmittags mit einer Intensität von
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30—37° C. auf Luft und Boden einwirkt, erstere in der 
mittägigen Beobachtungszeit schon so durchwärmt ist, dass 
sie auch im Schatten -{- 8 bis 10° C. gibt und selbst des 
Abends um 7 Uhr noch positive Temperaturen aufweist. 
Die tiefe Morgentemperatur alterirt hiebei durchaus nicht 
die mittägige Wärmeentwickelung; ja  man kann sogar 
sicher sein, dass es an solchen Tagen auch des Mittags 
überaus warm wird.

Noch ist zu bemerken, dass in der Tátra während 
der ganzen Winterszeit, also vom 1. November bis 30. 
März nur selten Thauwetter eintritt. Der Boden bleibt 
konstant gefroren, was "sowohl angenehm als auch der 
Gesundheit zuträglich ist.



3. H i m m e l  u n d  B e w ö l k u n g .

M onat
J a h r

M
on

ats
-M

itt
.

1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880

November 6-5 6-0 3-5 4*0 7-6 6-3 — 5 6

Dezember 7-8 5-6 6-3 5-1 5-5 3-2 — 5-7

Jänner — 3-6 2-8 5.0 7-3 5 4 2.2 4-7

Feber — 5-3 4-5 5-6 3-9 6-4 — 5-1

März — 4-1 5 1 6-4 6-7 7 0 — 5-8

Winter-Mittel — 4-9 4-4 5-2 6-2 5-6 — 5-3
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4. Niederschlag in Millimetern. 5. Ozon n.140 Skala.

M onat
J  cl h  r

M
on

at
s-

Q
ua

nt
itä

t

M
itt

el

® a 
2  a 
M B

A
bs

ol
ut

es
M

in
im

um

1875 1876 1877 1878 1879 1880 Ta
gs P-dO ® 'Sas a

« ja

November 43-4 9-3 291 100-6 65-8 — 49-6 9-3 9.2 9-3 i i 8

Dezemb. 52-7 36-9 22-6 49-5 22-0 — 36-7 9-2 9-1 9-2 i i 8

Jänner — 34-8 19-4 891 28-4 20-8 38-5 9 5 90 9*3 i i 8

F eber — 66-6 81-6 12-3 40-8 — 50-3 9-6 9-0 9-3 i i 8

März — 102-1 27-8 89-6 48-3 — 66-9 10-2 8-5 9-4 i i 7

Winter-
Summe

— 249-7 180-5 341-1 205-3 Wint. 1 
Durchs J

_  242 
Mm. Wint. Mitt. =  9-3 i i 7
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6. Dunst-Druck in Millimetern. 7. Feuchtigkeit in Perzenten.

Monat
D u n s t  - D r  ii c k F  e u c h t i g k e i t

7 Uhr 
Früh

2 Uhi- 
Mittags

7 Uhi- 
Abends

Monats-
Mittel

7 Uhr 
Früh

2 Uhi- 
Mittags

7 Uhi- 
Abends

Monats-
Mittel

Absolut.
Maxim,

Absolut.
Minim.

November
.

3-2 4-5 35 3-7 89 83 90 87 45 100

Dezember 30 41 3-3 3-5 93 95 98 96 61 100

Jänner 1-3 4-1 3-1 3-2 79 87 99 88 30 100

Feber 1-3 3-5 2-7 2-8 99 90 98 96 33 100

März 31 4-3 3-5 3-6 96 85 94 92 38 100

Winter-Mittel 2-8 40 3-2 3-3 91 88 96 91 30 100
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8. Schnee, Regen, Nehel, Wind und Gewitter.
Zahl der Tage, an welchen dieselben bem erkt wurden.

J  a h r Monat Schnee Regen Nebel Sturm

2—
4 

gr
äd

. 
W

in
d

W
in

ds
til

le
.

H
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ch
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W
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dr
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ht
.

G
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1874 November 11 0 6 0 11 19 N.W. 0

1875 V 8 3 3 0 12 18 N.W. 0

1876 V 10 3 7 0 14 16 N.W. 0

1877 n 6 0 6 0 6 24 S.NW. 0

1878 n 6 8 4 0 14 16 S.W. 0

1879 n 9 0 0 0 9 21 w . 0

6 jähr. Durclisch. 8-3 2-3 4-3 0 11 19 NW. 0
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J a h r Monat Schnee Regen Nebel Sturm
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1874 Dezember 13 0 6 1 5 25 NW. 0

1875 V 12 1 1 0 7 24 N.W. 0

1876 V 7 7 4 1 9 21 N.W. 0

1877 n 11 1 3 0 3 28 N.W. 0
s .w .

1878 n 13 2 0 0 6 25 N.W. 0

1879 T) 7 0
/

1 0 7 24 W. 0
>

6jähr. Durchsch. 105 1*8 2-5 03 6 1 24-5 N.W. 0



J a h r Monat Schnee Regen Nebel Sturm
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1875 Jänner 11 6 0 1 11 19 NW . 0

1876 n 9 0 1 0 7 24 N.W. 0

1877 V 6 3 4 0 13 18 N.W. 0

1878 n 14 • 1 2 0 9 22 N.W. 0

1879 n 8 4 1 0 6 25 NW . 0

1880 n 12 2 1 0 7 24 w .s . 0

6jähr. Durchsch. 10 1-7 1-5 0-2 88 22 N.W. 0



J  a k r Monat Sckmee Regen Nebel Sturm

4 
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Ja .2o

1

©
£ a *

1<N g o

1875 Feber 12 0 4 0 12 15 N. 0

1876 n 12 4 7 0 9 20 N. 0

1877 n 15 2 5 0 18 10 N. 0

1878 n 9 0 2 0 8 20 NO.
SW. 0

1879 n 13 3 3 0 8 20 w s . 1

5 jáhr. Durchsch. 12-2 1-8 4-2 0 112 17 N.NW.
s .w .
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J a h r Monat Schnee Regen Nebel Sturm
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1

1875 März 10 0 2 1 18 12 W. 0

1876 n 14 2 2 0 19 12 W. 0

1877 n 5 4 1 0 11 20 w. 1

1878 n 17 7 1 0 20 10 NW.
SW. 0

1879 n 13 3 2 0 9 22 NW.
SW.

0

Ö.jähr.Durchsch. 11.8 3-2 1-6 0*2 15-4 15-4 w. 0-2
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Wenn wir den fast ewig klaren Himmel südlicher 
Küstenstriche über unsere Tátra zaubern könnten, so 
stünde der Winter derselben obenan in Mittel-Europa. 
Denn die überaus begünstigte Riviera di Ponente mit 
ihren stets blühenden Gärten verdankt ja  ihre Wäi’me, 
nach der Tausende sehnsüchtig wahlfahrten, nicht so sehr 
ihrer geographischen Lage, als vielmehr den Sonnenstrahlen. 
Unsere Zone erfreut sich leider nicht dieser Begünstigung. 
Auf den Ebenen und Thälern Mittel-Europas lagern zu 
Beginn und gegen Ende des Winters dichte Nebel, und 
die Zahl der bewölkten Tage übersteigt um ein Bedeu
tendes jene der klaren. Dieses Verhältniss wird in den 
tiefer gelegenen, geschlossenen Thälern noch ungünstiger, 
dagegen um so besser, je höher man in die Alpenregion 
kommt. Neu-Schmecks weist in einer Höhe von 988 
Metern schon so bedeutende Vortheile auf, wie sie andere 
ungarische Beobachtungsstationen nicht zu verzeichnen 
haben, und es ist uns aus Davos (1650 M.) und St. Moritz 
(1856 M.) bekannt, dass dieses Verhältniss in der höhern 
Alpenregion noch günstiger wird.

Aus der obigen Tabelle ersehen wir nämlich, dass 
in Neu-Schmecks die B e w ö l k u n g  im Winter =  53 ist, 
d. h. wenn wir die Himmelssphäre in zehn gleiche Segmente 
theilen, so sind davon im Mittel 5*3 Segmente bewölkt 
und 4 7 Segmente oder nahezu die Hälfte des Himmels 
klar. In Wirklichkeit gesprochen wechselt also ein klarer 
Tag mit einem bewölkten in gleicher Aufeinanderfolge.

N ebei  sind an der Südlehne der Tátra im Winter 
sehr selten und im Mittel nur an 4‘3 Tagen des Monates. 
Auch diese sind flüchtige Nebel, die um die Mittagszeit 
aus dem Thale emporsteigen und wieder weiter ziehen. Wer 
nur einmal Gelegenheit und den Muth gehabt hat, an 
einem nebligen Tage des Winters einen Ausflug nach 
Neu-Schmecks zu wagen, dem wird der Tag ewig im 
Gedächtniss bleiben. Zu solcher Zeit ist die Luft oben 
meist sehr klar und durchsichtig, der Himmel so blau 
und die Beleuchtung von Berg und Thal, der spitzen 
Felsenzacken und der dunklen Klüfte so malerisch, wie am 
Meeresufer südlicher Länder. Ja  es gibt Tage, wo wir in 
Neu-Schmecks bei schönem, heiterem Himmel einerseits 
die herzerhebende Landschaft der Alpen, das flammende 
Roth der schneebedeckten Gipfel, bald die unter der 
scharfen Beleuchtung in erschreckend blasser Farbe hervor
ragenden Felsenspitzen, bald deren dunkeln Schatten, 
und anderseits zu unseren Füssen das wogende Meer
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beobachten können. Und in der That gleicht der dichte 
Nebel, der im Thale lagert und den wir von oben bei 
der Beleuchtung der Sonne betrachten, so sehr der Meeres
flut, dass es Zeit braucht, bis wir uns der Täuschung 
entschlagen. Man glaubt das Wogen des Oceans, dessen 
im Sonnenlicht schwimmende Fläche zu sehen, aus der 
die Gömör-Liptauer Alpen sich gleichsam als ferne Meeres
ufer erheben.

Wenn wir bis jetzt von den klimatischen Lichtseiten 
der Südlehne der Tátra im Winter die relativ grosse Zahl 
der heiteren Tage, die Seltenheit der Nebel und dem
zufolge die intensive Wärmeentwickelung der Sonnen
strahlen hervorgehoben haben, so müssen wir denselben 
die S e l t e n h e i t  d e r  Wi n d e  und den nahezu völligen 
M a n g e l  a n  S t ü r m e n  anschliessen. Letztere kommen 
im Winter 0‘7-mal, d. h. in 3 Wintern 2-mal vor, während 
die Zahl der windigen Tage =  52*5, die der ganz wind
stillen Tage 97*9 beträgt. Doch ist zu bemerken, dass in 
obige Zahl auch die ganz schwachen Luftströmungen, 
sowie die nur kurz dauernden Winde eingerechnet sind. 
Aber auch ohne diese bietet uns der Winter noch 65°/0 
vollkommen windstiller Tage, was doch in dieser Jahres
zeit von hoher Wichtigkeit ist. Denn es ist ja stets die 
Bewegtheit der Luft, welche den Organismen die meiste 
Wärme entzieht und die Kälte doppelt fühlen lässt, während 
an ruhigen Tagen auch viel tiefere Temperaturen ganz 
gut ertragen werden, ja  selbst angenehm erscheinen. Nur 
an solchen ganz ruhigen Tagen ist die Sonne im Stande, 
das Thermometer auf -J- 30 bis 37° C. steigen zu machen.

Was die Quantität der N i e d e r s c h l ä g e  im Winter 
anbelangt, so sind selbe mässig zu nennen, und machen 
kaum die Hälfte jener aus, die in den Alpen beobachtet 
werden. Die Gesammtmenge derselben beträgt 242 Mm. 
und vertheilt sich auf 63*6 Tage, wovon 52 8 Tage auf 
solche mit Schnee und 10*8 Tage auf Regen entfallen. 
Da der Schnee in der Tátra zumeist den Winter einzuleiten 
pflegt, so ist die richtige Notirung desselben besonders 
wichtig. Der erste Schneefall tritt wohl schon Ende 
Oktober ein, doch weicht er stets bald den ersten Sonnen
strahlen oder einer milderen Luftströmung. Erst wenn 
stärkere Fröste eintreten, verlieren die Laubbäume ihr 
Blätterwerk und die Lärchen ihre Nadeln. Dies geschieht 
meist in der ersten Hälfte des November, wodann der 
Boden und die Luft dem allenfalsigen Schnee Nichts mehr 
anhabeu können und der Winter in optima forma seinen
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Einzug hält. Nach vier und einem halben Monat tritt meist 
Mitte März Thauwetter ein, welches den Schnee langsam 
schmilzt, so dass erst Ende März die Umgebung des 
Bades trocken wird und die Erstlinge des Frühlings, wie 
Hasel- und Erlenstaudeu, Chrysospleuium alternifolium, 
Tussilago Favfara, Bellis perennis, Caltha palustris, Daphne 
Mezex’eum, Lamium purpureum, Crocus vernus und andere 
mit ihren bunten Blumenkronen das Erwachen Floras 
verkünden.

In der Waldregion ist der Schnee, obgleich er sich 
vom November bis März fortwährendübereinander schichtet, 
ohne inzwischen wesentlich zu schmelzen, selten über einen 
halben Meter hoch und in geschlossenem Walde noch um 
ein Bedeutendes geringer. Dem gemäss ist auch die Kommu
nikation mit Neu Schmecks nie gestört, und kann von 
hier aus der Wald ab und auf bis etwa 1200 Meter Höhe 
ohne besondere Schwierigkeiten begangen werden. Führen 
doch die Mühlenbacher und Altwalddorfer ihr während 
des Sommers in Klaftern geschlagenes Krummholz gerade 
zur Winterszeit im Jänner und Feber von den Alpen herab.

Gegen Ende des Winters, wenn der Schnee eine 
gefrorene Rinde bekommt und den Menschen zu tragen 
im Staude ist, kann man mit Hülfe von Schneereifen oder 
öfters wohl auch ohne diese bis in die Krummholzregion 
gelangen. Ein solcher Ausflug erfordert aber grosse 
Gewandtheit, Vorsicht und Ortskenntniss. Der Boden 
unter den Füssen ist gar trügerisch. Oben glatt und eben 
wie ein mit Schnee bedecktes Feld, ist es in der Tiefe 
oft eine weite Trümmerstätte, ein Granitgerölle mit Untiefen 
und hohlen Räumen, die dem Menschen gefährlich werden 
können, wenn die schwache Schneerinde unter seinen 
Füssen nachgibt. So erging es mir einmal, als ich von der 
Botzdorfer Seite den Gerlsdorfer Kessel bestieg und im 
Rückwege das Felker Thal besichtigen wollte. Bis zum 
Kessel ging es anstaudlos, auch von dort herab zur Kanzel 
ohne besondere Schwierigkeiten; je tiefer ich jedoch kam, 
desto verfänglicher wurde die Sache. Das grobe Gerölle 
war vom Schnee ganz überweht, kein Stein, keine Erha
benheit bezeichnete die Trümerhalde. Ich fiel bei jedem 
zweiten, dritten Schritt tief in eine Grube, aus der es 
Mühe kostete, mich wieder hinauszuarbeiten. So ging es 
fort bis zum Felker Wasser, von wo ich bald auch die 
Hunfalvy-Hütte erreichte und überglücklich war, mit 
einigen Duzend blauer Beulen davon gekommen zu sein. 
Ich musste diesmal an mir selbst die böse Erfahrung
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machen, dass der Schnee nur an den Süd- und Südwest- 
Lehnen hart und tragfähig wird, während er im Schatten 
mehr-weniger immer weich bleibt. Nach kurzer Rast bei der 
Hütte ging ich dem „Ewigen Regen“ zu. Doch welch 
eine Schnee-Barricade ! Als wenn mir die Natur ein „Halt“ 
gebieten und zurufen wollte: „Störe nicht die Ruhe meiner 
Berge“, so verschlossen war jeder Weg hinauf. Die Fel
senterrasse des Ewigen Regens bildete mit dem Wasser
falle e i n e  steile Schneefläche. Ein Absatz oder eine 
Vertiefung an derselben war nirgends zu bemerken. Nur 
am östlichen, der Qranatwand zugekehrten Seite sah man 
einen wohl 6—8 Meter tiefen Riss, der die Fels- und 
Schnee wand von einander trennte. Vergeblich versuchte 
ich auf Umwegen die Terrasse zu erklimmen: es war und 
blieb ummöglich, und musste ich, ohne den Blumengarten 
gesehen zu haben, meinen Rückweg antreten. Die stets 
hoch angewehten Schneemassen am Felker Wasserfall 
und am Ewigen Regen sperren schon gegen Ende Oktober 
den Blummengarten ab, und ist derselbe oft noch Ende 
Juni unzugänglich.

Weniger schwer ist der Aufstieg auf den Kleinen 
und Grossen Salzberg und zu den Drei-Seen unter der Schla
gendorfer, von wo aus man an schönem Wintertagen auch 
die kleinsten Erhöhungen und Vertiefungen des Berges 
mit allen seinen Nuancen so klar und deutlich ausnimmt, 
als wenn sie in unmittelbarster Nähe stünden. Hier sieht 
man das Alles nivellirende Werk der Schneestürme, wie 
sie die vorspringenden Felsen und Kämme vom Schnee 
kahl gefegt, tiefe Schluchten und unebenes Gerolle glatt 
überweht haben.

Die Kohlbach zeigt im Winter mit dem Felker Thale 
analoge Verhältnisse. Auch hier pflegen die Stürme vom 
Kämmchen bis zu den Wasserfällen arg aufzuräumen. 
Doch ist der Ausflug zu den Wasserfällen bei Beginn 
des Winters, nicht uninteressant, zumal wenn noch keine 
Schneestürme waren und der Zugang nicht besonders 
erschwert ist. Der Kohlbach hat um diese Zeit noch 
reichlich Wasser und seine Kaskaden bieten ein Bild, wie 
es dessen Bewunderer im Sommer gewiss nicht ahnen. 
Das im Falle zerstäubte Wasser fällt in Schneeflocken 
herab, welche beim Scheine der Sonne in allen Fai’ben 
des Spectrums erglänzen. Bei einer anderen Gelegenheit 
zu späterer Winterszeit fand ich den Kohlbach schon 
bedeutend kleiner und dessen Fälle mit starkem Eis bedeckt, 
das genau die Form der Kaskade hatte, jedoch diese an 
Masse zehnfach überstieg.

M A G Y «
IU & O M A N rO ' AMBÖtf.

K0NYVUKA



DER WINTER IN DER TÁTRA. 501

Es erübrigt mir noch von den e l e k t r i s c h e n  
E r s c h e i n u n g e n ,  von Donner und Blitz, im Winter 
kurz Erwähnung thun. Ich beobachtete in den verflossenen 
6 Wintern zweimal Gewitter, u. z. am 24. März 1877 und 
am 23. Feber 1879, beidesmal bei — 2° C. Das Gewitter vom 
Jahre 1879 war von mehrfachem, starkem Donner und 
Blitz begleitet und hielt eine Stunde an, während dessen 
die Barometersäule von 6.65'1 auf 663 6 Mm. fiel.

Zum Schlüsse fasse ich die Wintermittel in Folgendem 
zusammen:

Mittlerer Barometerdruck während der Zeit von
1. November bis 31. März 676 8 Mm.

Das absolute Maximum des Luftdruckes 693-1 Mm. 
Das absolute Minimum des Luftdruckes 659 7 Mm.
Die grösste Fluktuation im Luftdrucke 33 3 Mm.
Mittlere Temperatur im Winter —2*4° C.
Das absolute Maximum der Temperatur

am Maximal-Thermometer + 1 7 -5
Das absolute Minimum der Temperatur

am Minimal-Thermometer —26° C.
Bewölkung 5.3
Die Menge der Niederschläge im Winter 242 Mm. 
Ozongehalt der Luft „ „ 9 3 Mm.
Dunstdruck der Luft „ „ 3 3 Mm.
Feuchtigkeit der Luft „ „ 91 °/°
Tage mit Schneefall „ „ 52*8
Tage mit Regen „ „ 10-8
Tage mit Nebel „ „ 14*1
Tage mit Sturm „ „ 0 7
Tage mit Wind „ „ 52 5
Windstille Tage „ „ 97-9
Tage mit Gewittern „ „ 0 4



Képek a Eereghi-havasokról.
(Lohoczky Tivadar-tól. — Munkács.)

B e r e g h m e g y é n e k  délnyugati része sík föld, 
melyet éjszak-keletről fokonként emelkedő kegyek akkép 
vesznek körűi, kogy azok a megye s illetőleg hazánk 
katáránál a legnagyobb magasságot érik el. A magyar 
medenczének egyik széle benyúlik e megye területébe is, 
jelesül Naménynál a Tisza mellett, hol az egykori t e n g e r  
maradványát képező finom lisztszerü n y í r i  h o m o k  is 
látható még, kova-tovább azonban a talaj kötöttebbé és 
tömöttebbé válik.

E megye legnagyobb emelkedései éjszak-keleten 
vannak, hol a Kárpátok ágazatai, a h a v a s o k  s a  
B e s z k í d hegyláuczolata magaslik.

A szakadozott és lánczolatos emelkedések vagyis 
hegységek magassága különböző, annál inkább, mert 
viszonylagosan tekintve ez a talajnak a tengerszín feletti 
magasságától függ. így a legalantabban fekvő H e t y  en  
helység csupán 9955 méternyire fekszik az Aquilea 
melletti Adriai-tenger színe felett; a Tisza legkisebb víz
állása Naménynál 101 m. s a S z e r n y  e - t ó  kifolyása 
Gátnál 108’19 m. magasságban van; még fentebb 
Munkács, hol az előhegység kezdődik, már 122-41 m. és 
ismét feljebb már hegyek közt a paszikai Latorcza-híd 
165,HoIubina 205, Polena 273, Uklina 273, Felső-Hrabonicza 
az üveghutánál 433, Pudpolóez 366, Alsó-Vereezke 453, 
Zavadka 489, Verbias 522 s végre a beszkídi átjáró a 
hon határánál 846 méternyire fekszik; az e tájon emel
kedő, legelőkben dús havasok közepes magassága 1263 m.

A savanyú vízéről elhíresült S z o l y v á t ó l  kelet 
felé nyúló azon völgy, melyen a Munkács-beszkídi vasút
vonal terveztetett s mely természeti szépségekben oly gazdag, 
szintén fokonként emelkedik; így Szolyva fekszik 203, 
Hársfá ivá,  melynél a jó hírben álló s látogatott fürdő 
diszlik, 219, a Vicsa-völgy 270, Osza 381, Almamező helység

XI.
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446, Volócz 500, Szkotárszka 579 ás Hukliva 644 méternyi 
magasságban.

Megyénket 4/5 részben magaslatok és hegyek borítják, 
földsziue különösen az éjszak-keleti részekben számtalan 
kisebb-nagyobb völgyek és horpodások által erősen szét
szaggatott lévén, ezek közt legnagyobbak az éjszakról 
nyugat félé húzódó Latorcza-völgy, továbbá a Vicsa- és 
Vocsi-, az éjszakról kelet felé vivő Zsdenova- és Ploszkó- 
(„Pinye“ nevű), a keletről éjszakra tartó Roszos-sztrojnai, 
lent az Ilosva-bilkei-, írsava-, Borsova-, Viznicze-, Bubu- 
liszka- s egyéb apróbb völgyek, melyeken keresztül több
nyire üde patakok és folyók hömpölyögnek.

Minthogy Bereghmegye felső részén Szolyvától kezdve 
fel a galicziai határszélig az ú. n. k á r p á t i  h o m o k k ő  
túlnyomóbb, ez oknál fogva a növényzet itt általában nem 
csak buja és viruló, hanem e kőzet sajátságos színben 
tünteti elő a hegyhullámú vidéket. Gyönyörű látványt 
nyújtanak az egymás felett emelkedő, egymáshoz majdnem 
hasonló alakú hegykúpok megszámlálhatatlan sokasága s 
a szűk völgyeket és erdők oldalait ékesítő sötét-szürke 
p a l a - r é t e g e k  és kékes-szürke s mállási helyein fehér 
vagy sárgás homokkőszirtek, mik, csodálatos alakzatokat 
mutatva, folytonos változatosággal gyönyörködtetik a szem
lélőt. Es mit mondjak az ünnepélyes csendben nyugvó, 
nyáron át ambra-illattal eltelt, virágokkal, télen át 
pedig ragyogó fehér lepellel borított s üde, éltető, ozon- 
teljes léget árasztó felvidéki völgyeinkről, melyek oly 
kedves vonzó erővel bírnak, melyeket minden vadságuk 
mellett oly örömest látogat, oly szivesen üdvözöl a nem 
ritkón esőzések vagy hófuvatagok idején még életveszély 
közt is az utazó! Jó kedvvel halad rajtok keresztül 
a természet nagyszerűségén elmerengő, a természet bájain 
gyönyörködni képes ember, ki ilyenkor feledve az élet 
mindennapi terheit, könnyebbűlt szívvel kíséri szemeivel a 
völgyek alján, sötét-zöld színű éger, rezgő ezüstl evei ü nyár, 
fűz, majd terebélyes bükk, jávor s egyéb lombos fák s 
cserjék közt elrejtve, kellemesen csörgedező, itt-ott vadon 
zúgó patakokat s folyókat, melyeknek medreit óriási 
hömpölyök, kisebb-nagyobb kőtömbök, itt-o tt mohhal és 
folyondárral befutott dűlt fák és tuskók borítják; jól esik 
az idegennek szemlélni, midőn a szokatlan tájkép kiegé
szítéséül a vidékbeli pór a zúgó, mély áron át helyezett 
vékony szálon, a parton készletben heverő rúdra támasz
kodva, könnyedén átsiet, vagy a havasok-alji karaván 
gabonával, gyümölcssel telt zsákokkal vagy szesztartalmú
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bödönökkel terhelt lovakon hosszú sorban átlépegett a 
sebesen folyó vizen, hogy a túlsó partra érve gyorsabban 
tovább ügessen.

A művészi ecsetre érdemes panoráma szépségét emelik 
a kékes távolban emelkedő havasok, melyek óriási emlék
gúlákként állanak hazánk határainál.

A félre eső völgyekben nálunk a hidak még nem 
igen divatoznak; de sok helyett a legjobb akarat mellett 
sem létesíthetők, mert a hóolvadás vagy esőzések alkal
mával a meredek hegyekről vadon lezuhanó árvíz s jég- 
torlástól menthetetlenül elsodortatnának. Rendes kőhidak 
csak a fővonalon állanak, különösen a Munkácsról Alsó- 
Vereezke felé terjedő mintegy 11 mértföldnyi úton, hol 
nem csak a természet szépségei, hanem kielégítő vendég
lőkkel ellátott állomások is kellemessé teszik az’ utazást. 
E völgyvonal már az őskorban is szolgált közlekedési 
pályáúl, mint a koronként napfényre kerülő bronzmívü 
emlékek igazolják. így E ge rés  k én  a Somoshegyen 
1832, Kanora  1833, P u d p o l ó c z o n  1860, S z u s z k ó n  
pedig 1864. évben merültek fel agyagedényekbe helyezett 
különféle számos mű- és ékszerek, fegyverek s gazdasági 
eszközök, mint lándzsák, kések, vésők, fűrészek, csákányok, 
karpereczek, sőt még arany gyöngyszemek is ; ezekből a 
közelebbi években lelt tárgyakból több darab gyűjtemé
nyembe került; 1870. évben pedig a szolyvai határban 
az útnál egy terjedelmes halmot felásatván, abban egy 
ős magyar levente tetemére akadtam, az illető vitéz és 
lovának felszerelését a Nemzeti-Múzeumnak ajándékozván.*)

E vonalon Munkácstól haladva a polenai állomáson 
túl Uklinánál emelkedik az 562 m. magas Rozgyila nevű 
hegy, melyen túl kezdődik az úgynevezett „Hegyvidék“, 
oroszúl „V e r c h o v i n a “, mely a Beszkid mentében 
az éjszakról szomszédos Ungh s keletről Máramaros 
felé terjed s kizárólag görög-keleti vallású ruthén (orosz) 
ajkú néptől lakatik. Polena körül fa- és vadban dús hegyek 
terülnek el; ilyenek a 856 m. magas Lipki, a 908 m. m. 
Uklinai-gyíl, az 1082 m. magas Virliscse, a 868 m. Javor- 
nik, a 777 m. Dubrava s a 697 m. Kicsera; majd a 
Vics a - völgyben a 633. m. magas Gombicza, a 785 m. 
C sertész, a 842 m. Romaniszka s a többi, melyek a

*) F. évi ápr. 7-kén árokásás alkalmával P o d h e r i n g  hatá
rában egy helyen 14 b r o n z - k a r d  találtatott, melyek a munkácsi 
kastélyban őriztetnek.
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Szolyvai-havas alján terülnek el s alattok a legbájolóbb 
völgyek húzódnak.

P u d p o l ó c z n á l  a völgy magas hegyektől elzárt 
h e g y s z o r o s s á  válik s e katlanszert! mélyedés a megye 
egyik legszebb pontját képezi. A homokkő alakulása itt 
igen élénken jelentkezik; a magánosán álló uradalmi 
kényelmes korcsma felett a hegyek oldalaiból merészen 
kiemelkedő durva szemcséjű kősziklák (Konglomerat) 
toronyként állanak a horhosok által szaggatott hegy
oldalon nagy mennyiségben felhalmozott kőtöredékek gyüle- 
dékéböl kimagasodva; e sziklacsoport a legfényesebb vilá
gítás mellett is a tájnak oly komor színt ad, mely a lét 
múlandóságát önkénytelenül juttatja eszünkbe.

Rege is fűződik e meredek szirtekhez. Ugyan is 
ezek közt egy anyamedve tartá kölykeit, kik a sokáig 
tartott kemény tél idején megéhezvén, midőn anyjok a 
völgy alján elhullott lovat nekik eledelül fel akará vonszolni, 
a meredek vonal félmagaslatán a nagy erőlködésben meg
szakadt s élettelenül lerogyott. . . .

E hegyszorosból különben négyfelé vezetnek völgyek 
s illetőleg útvonalak; éjszak felé nyílik a szép Zsdenova- s 
dél felé a Latorcza-völgy, melynek közepe táján 272 
méternyi magasan fekszik Hanykovicza nevű falu. E 
völgyön át jöttek volna a népmonda szerint a IX. század
ban a bevonúló honfoglaló magyarok, valamint a XIII. 
században a tatárok. Annyi bizonyos, hogy később is e 
völgyet használták közlekedési vonalúi. Ejszakkelet felé 
húzódik az alsó-vereczkei országút, nyugat felé pedig a 
Munkácsra vivő útvonal. A völgyből szembetűnik a La- 
torcza- és Vicsa-völgyek közt kiemelkedő 1097 m. magas 
S c h ö n b o r n - h e g y ,  mely azelőtt Buzsorá-nak nevez
tetett, 1778-ban azonban mostani nevét gróf Schönborn 
Jenő Ervin-ről nyerte. Innen jól fentartott úton egy óra 
alatt elérhető A 1 s ó-V e r e c z k e nevű igénytelen mező
városba, mely első nágyobb hely és állomás a szomszéd 
Lengyelből érkezők számára. Van postája és a Schön
born grófi családnak jól rendezett majorja s értékes juhá- 
szata ; innen ismét egy óra járásnyira fekszik a galicziai 
határ, az úgynevezett Vereczkei-hágó, mely a Beszkíd- 
hegy tetején van, hová kígyói úton mehetni. A tetején 
a postaút választja el a két országot egymástól, melynek 
két oldalán Galiczia felöl gróf Romer s innen gróf Schön
born családi birtokához tartozó korcsmák állanak. A 
magyar korcsma, hol rendesen jó bor is kapható, nem 
egyszer víg összejöveteleknek színhelye, különösén &
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lengyelek szoktak ide csoportosan rándúlni, hogy a magas
latról az ország belsejébe tekinthessenek. E határpont 
különben nem egyszer érzékeny jeleneteknek is volt tanúja: 
midőn a Galicziában sokáig állomásozott magyar ezredek, 
különösen a huszárok hazájokba visszatérendők, itt az 
ország földére léptek, könnyei szemekkel borultak le s 
örömtől áthatva csókolák a rég nem látott föld hantjait.

A P udpolócztól éj szakra fekvő Z s d e n o v a-völgy,melyben 
már a fenyvesek is díszlenek, szintén gazdag a természet 
bájaiban s ezért a természet-kedvelők által gyakran látogat
talak. Zsdenován díszesen emelkedik az uradalmi erdészeti 
hivatal helységéül is szolgáló emeletes kastélyszerű tiszti 
lak, mely a negyvenes években épült s melynek éjszak
keleti oldalán kiálló köröndjéből három havas, neveze
tesen éjszakról a Huszla, keletről az 1408 m. magas 
Osztva és délről a Schönborn-hegy látszik. Mind Zsdenován 
mind feljebb Zbun határában a gróf Schönborn-családnak 
jeles fürészgyárai és vizfogói vannak; Zbunon már a 
XVIII. században voltak derék vizgátok, mik azután 
1802-ben és ismét 1871-ben megnagyobbíttattak.

Zbun felett emelkedik az Unghból átjövő Polonina-  
R u n a  nevű havas, melynek tágas fensíkja jó legelőt 
nyújt, de az alatta levő tájt zordonná és rideggé teszi. A 
délre fekvő Pinye-völgy, valamint a Túrjától Izvor, Olenya 
és Ploszkó felé terjedő hegyek közt, mely utóbb nevezett 
két helységben híres savanyúvíz - források bugyognak, a 
táj szintén rideg. Legmagasabbak itt a Korna, a Nagy- 
és Kis-Visen; fentebb Vereczke körül emelkednek az 
1311 m. magas Ruszki-Put, az 1327 m. m. Nad-Mencselom, 
a 1121 m. Vogyáu, 10G1 m. Trihotári, 883 m. Kószák, 
1104 m. Siroki-Mencsel, 1405 m. Pekna - Huszla, 1307 m. 
Zelemenj, tovább nyugat felöl a 858 m. m. Szinyák-hegy, 
melynek 385 ín. magas völgyében az uradalmi sikerben 
dús szinyáki kénes fürdő díszük; az 1292 m. Dsjurovi- 
Zsolob sat.

Mindezeknél azonban legérdekesebbek a felső vidék 
azon magaslatai, melyeket közönségesen h a v a s o k n a k  
szoktunk nevezni. Ezek alatt azonban koránt sem értendők 
a szepesi, svajezi vagy tiroli alpesekhez hasonló bérezek, 
mert míg ezek többnyire égbe nyúló, kopár s örökös hóval 
borított szikla-csoportozatokból, addig a mi havasaink 
szelíden emelkedő hegytömegekből állanak, miknek két
harmada óriási jávor-, juhar-, gyertyán-, bükk-, hárs-, 
körös-, fényű- s számtalan egyéb terebélyes lombos fák és 
bokrokkal borított, míg Y3-nyi erdőtlen gerinczeiken és
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és gömbölyűdet! tetöikön buja havasi növényzetű gyep- 
mezök terűinek el, mik ezer és ezer felhajtott marhának 
bö és igen táplálékony legelőt nyújtanak ; a havasoknak 
a falukhoz közelebb eső részein levő réteket, mint Volócz 
és Hukliva felett, évente le is kaszálják s a gyűjtött 
szénát gallyakon vagy szánkán részint lehozzák, részint 
fent megetetik a juhokkal.

A S z o l y v a i -  és H ű k  1 i vai-néven ismert legma
gasabb havasaink nyúlványai mindenfelé terjedvén, azok 
azután mind meg annyi külön hegyeket és völgyeket 
képeznek, miért is e havasokon köd idején a legjártasabb 
tájismerő is könnyen eltéved s órákig eltévelyeg, míg 
váratlanúl épen ott találja magát ismét, honnan nehány 
órával elébb kiindúlt. A nagy havasi tömeg legmagasabb 
pontja a Sztoj  nevű bérez, mely 1679 méter magas s a 
szabolcsi síkságról is meglátható ; a Hukliva feletti Nagy- 
hegy (Veliki-Vereh) 1598, a Plaj 1334, a Rjepeczka 1212, 
a Szkaljanka 1254, a Zrenyova 1367, a Bileczka 909, az 
Ivolova 1112, a Gemba 1493, a Zsid-Magura 1519, a Hrab 
1247 s a Kruhli 1243 m. m. csúcsok. A Sztoj ormát nehány 
homokkőszirt koronázza, honnan a kilátás az alatta elte
rülő végtelen tájra és alföldi rónára — valóban fejedelmi.

E havasok nyúlványai hajdan B o r s o v a  - h e g y s é g  
néven ismertettek s a Máramaros-megyében fekvő Keveczke- 
völgyig, sőt azontúl terjednek, négy mértföldnyi kietlen 
és teljesen lakatlan tért foglalván el, melyeken nyaranta 
most is csak pásztorok tanyáznak. A havasok kopasz 
gerinczeiken és kúpdad tetőiken buja havasi gyepmezők 
terülvén el, melyeken a felhajtott marha nehány hét alatt 
csodálatosan meghízik, azért e térek az oroszoktól P o 1 o- 
n i n á - nak (mezőségnek) mondatnak s a bérlők által 
kedveltetnek, különben azonban roppant sivatagjain egyetlen 
falu, sőt lakóhely sem találtatik.

Ki e havasokat csak távolról, példáúl a magas Sztoj 
bérczet a munkácsi Latorcza-hidról mint valamely remek
művű képet tekinti, homályos fogalommal sem bírhat azon 
borzasztó nagyszerűségről, melylyel közelebbről szemlélve 
bírnak. S épen azért eddig nem is igen látogattattak 
idegenektől, holott megközelitésök nem csak kényelmes, 
hanem minden tekintetben élvezetes és tanulságos is.

Munkácsról, hol az éjszak-keleti vasút egyik szárny
vonala végződik, jó kocsikon 2 V2 óra alatt elérhető Szolyva 
vagy az innen Y4 órányira fekvő jól berendezett s 70 
szobával ellátott Hársfalvi-füx*dő, honnan lovon 3 óra alatt 
könnyen fel lehet menni a havasra. Nyárban akkép lehet
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intézni a kirándulást, hogy délután kiindulván a fürdőből, 
az éjt akár a bérczhez már nem messze fekvő erdőben, 
melengető tűz mellett, akár az ott fellelhető juhásztanyáknál 
töltve, hajnal hasadtával elérjük a havas ormát.

Biztosítom a tisztelt olvasót, hogy az erdőben töltött 
ily éjszakát is oly élvezetesnek fogja találni, hogy arra 
gyakran fog kedvesen visszaemlékezni. Tudja a jó Isten, 
mi büvszerü van a vadon erdőben, a lombkoszorúzta sötétlő 
völgyben, melyen a madárdalon, a patak egyhangú csör- 
gedezésén s a koronként a fák sudarai közt végig rohanó 
sóhajszerű zúgáson kivűl más hangot alig hall a természet 
nagyságán elmerengő. . . . Én legalább rendkívüli gyönyört 
találok ily magányban, oly otthonosnak érzem magam a 
fák méla árnyékában, hogy szinte irigylem sorsát azoknak, 
kiket a végzet arra hivatott, hogy éltüket ily helyen, távol 
a fondorkodó, alacsony lelkű, irigykedő emberek zajától 
töltsék . . . .

S mit mondjak azon élvezetről, midőn elérve a hegy
tetőt, mint valamely óriási színhelyről kezdjük nézni azt, 
mi millió évek óta naponként megszakíthatatlan követke
zetességgel történik, s minek még is oly kevesen a szem
lélői, t. i. a nap, az ég e királynőjének, felséges feltűnését.

Toliam gyenge ecsetelni e jelenetet, azon színválto
zásokat, melyek a nap fényét megelőzik. Eleintén, midőn 
keleten még csak gyenge fehérség mutatja némileg azon 
pontot, melyről a nap föl fog jönni, sötét fátyol borítja a 
látó határt úgy, hogy alig lehet az alattunk fekvő bérezek 
sokaságából valamit kivenni; majd igen sötét-zöld színbe 
változik át minden, midőn a kelet felől fehérlő kör hova
tovább fejlődni s pirosodni kezd; majd lángszerű sugarak 
látszanak kilövellni s a veres szín élénkül, mi a föld 
felületének színezetére is mindannyiszor hatást gyakorol; 
a sötét-zöldet a legszebb lilaszín váltja fel, hasonló a görög tűz 
fényéhez. Most a nap bíborsugárai mindinkább tüzesedni 
kezdenek, elébb csak a kiálló bérezek tetejét világítván 
meg, míg a többi részek annál homályosabb árnyékban 
maradnak; majd a látó határ bérczhullámzatai fokonkénti 
derületben kezdenek föltünedezni s elébb tengerzöld, majd 
világos-zöld színt öltenek magukra; míg végre előbukkanván 
a ragyogó nap tüzes tekéje s elárasztván földünkre vilá
gosságát, minden természetes színében tűnik fel előttünk, 
kik elragadtatván e gyönyörű látvány által, mint valamely 
jeles szinészt megéljenezzük a napot. . .

Nagyszerű a kilátás a Sztoj tetejéről, száz és száz 
bérczekből álló hegycsoportozat tűnik szemeink elé, mely
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sok mértföldnyi területen húzódik Galiczia és Máramaros 
felé, míg délről az beláthatatlan síkság le Debreczenig s 
nyugatról a lánghullámú bort termő Hegyaljáig terjed. 
Közvetlenül a Sztoj alatt a lombos erdők hova-tovább 
eltörpülnek s elmosódnak szemeink előtt úgy, hogy Mun
kács és Beregszász táján csak egyes sötét pontok jelölik 
a lapályos, ligetszerü erdőket, míg a völgyben a Latoícza 
ezüst szalagként húzódik végig s távolról a Tisza villámlik 
föl. Munkács város háztömegei s a magas gúlaként álló 
munkácsi vár is csak parányi pontok tűnnek fel. Összeolvad, 
elvész minden a nagy 8—9 mértföldnyi távlatban. Össze
véve azonban oly gyönyörű panorámát nyújt a néptelennek 
látszó s csendes látó határ, melyet nem egyhamar felejtünk 
s melynél bájosabbat én még a Tátra magas bérczeiröl, 
midőn iljú koromban az ötvenes években a Lomniczi- 
csúcsot, Lengyel-nyerget s az óriás terjedelmű Királyhegyet 
bejártam, sem szemléltem.

Az itteni v irány , mint mindenütt a homokkő képletén, 
havasalji jellemű; sürü, árnyas erdőkből, nedves hegyi 
gyepekből s általában buja növényzetből áll. A gyepmezök 
itt hosszú szárú, sűrű tápláló füvei fedvék. A fűben itt-ott 
a hajszál és hajlongó magár feltűnik, valamint helyenként 
a nápicz- és tippanfélék; az illatos anyaméhfü, borsfű, a 
sáfrányszínü és havasi hölgy omál, arany virágú gyűszű- és 
szőke kis harangvirágok; a szarvas perje, luzula, havasi 
szattyú, az üstökös virágú kajmacsor és kükörics. Föltűnök 
élénk színezetükkel az arnika aranyos csillagai, a külön
féle színű szegfű, csillagos gerebcsin, sikkantyú, mécsvirág, 
zsálya, csengetyüke, gerely és tárnics. A réteken itt-ott 
kirí a gyönyörű violaszínü sáfránfej, veres virágú mügefaj, 
rózsa-alakú harangvirág csomóba egyesített kékes virá
gokkal s a dákoska piros kalászaival stb. Fönebb apró 
zsombokon az olaj-barna színű izlandi moh nő s a fekete 
és veres afonya (Vacciunim myrtillus) ízletes bogyóival 
és mirtus-alakú leveleivel kínálkoznak a ruganyos földön 
lepihenő utasnak. Szóval a növényzet oly sokféle nemei 
díszlenek itt szűzies szépségben és üdeségben, hogy a 
botanikus is igen háladatos térre talál. De a földtan-ked
velő is találhat tért a kutatásra, mennyiben a homokkövön 
kivül a palakőzet túlnyomó, mely kő belsejében mintegy 
fészekben rejlenek a máramarosi gyémánt név alatt isme
retes apró, fényes, csillámló jegőezök (dragomitok), melyek 
a kő elmállása után bontakoznak ki hüvelyükből s a 
hegyek oldalait a Huklivai-szoros alatt Vereteczőn, Volóczon, 
Dorosón, sőt Vereczkén még az utakat és folyók medreit
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is nagy számban ellepik. — E tájbeli patakokban a pisz
tráng is tenyészik, valamint a rengeteg erdőségekben a 
vad különféle nemei, főleg a szarvas, őz, medve és vad
sertés, melyekre a vadászatok különösen a nevezett grófi 
tulajdonos részéről a legnagyobb rendszerességgel intéz
teinek.

A bereghmegyei havasok táján az éga l j  zord, a tél 
hamar beköszön és sokáig tart. Október elejéu már hó 
borítja a magaslatokat s a kandallók régóta használtat
nak, s mikor Munkács rónáin a tavasz már márczius végén 
tényleg beáll s a nap melengető sugárai a havat már 
többnyire megolvasztják, addig Vei’eczke körül még folyvást 
vígan száukáznak. De nyárban is itt gyakran s hirtelen 
változik a lég, főleg a gyakori éjszak-nyugati szél van 
nagy hatással, mely különösen a napéj egyénkor néha
3—4 napig orkánként dühöng, élő fákat s épületeket halomra 
dönt s gyakran egész hegyoldal fáit gyökerestől feldönti, 
mely lejtőket azután Zalom vagy Zalomistyének (széltörés 
=  Windbruch) neveznek az oroszok. Nyárban az ily 
szélvész szétriasztja a havasokon legelésző csordákat, melyek 
veszettként iramodnak az alantabb fekvő erdőkbe s önként 
menekülnek a sűrűbe. Ilyfergeteg gyakran a nyár közepén 
is fagylaló s ember és állatokra egyenlően veszélyes.

Általában véve megyénkben a légtünetek folytán a 
sík földön tiszta felhőtlen nap, a közép hegyeken esős s a 
magaslatokon havas időjárás a túlnyomó. így, míg 
1857-ben Mezőkaszonybau 223 tiszta és csak 75 esős nap 
mellett 67 borús nap eső nélkül volt, addig ez arány 
Vereczke vidékén megfordítva áll, hol egy évre ha több 
nem, 270 esős és havas nap bizonyosan esik. Az égalj a 
Rozgyilán túl és Munkács közt oly szembetűuő, hogy, 
midőn itt nyárban hideg eső beköszönt, akkor Zsdenova és 
Hukliva táján bizonyosan hó esik s télen is 6—7 foknyi 
különbség észlelhető. Köztudomású, hogy a hegyek és 
erdők inkább vonzák magokhoz a felhőket és szeleket 
mint a róna, azért itt több a hó, zápor és jégeső, valamint 
hogy a szelek is gyakortabban változnak mint a lapályon, 
hová tapasztalat szerint leginkább a déli szél szokott esőt 
hozni. — Őszkor és télen sűrű ködök borítják a tájakat, 
a bérczekre s havasokra gyakran nyárban is oly sűrű 
köd borúi, mely két lépésnyire sem enged kilátást, mi 
azután nem egyszer okozta, hogy a havasokon otthonos 
ember is napokig tévedez s életével játszik. A zord idő
járás miatt itt alig érik meg a rozs, a bab ritkán, a tengeri 
meg soha. A fötermény a burgonya és zab.

KÉPEK A BEREGHI-HAVASOKRÓL.____________
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Természetes, hogy ily viszonyok folytán a lakosság  
is észrevehetőig elüt a megye más népeitől mind lakás, 
mind élet és szokásaik tekintetében. A helységek többnyire 
a hegyek lejtőin elszórtan álló faházakból állanak, melyek
nek a terebélyes hársfák vagy fényük árnyékában álló 
fatemplomok sajátlagos jelleget kölcsönöznek; a bejáratnál 
tornáczczal ellátott lakházak magas, meredek zsindel- vagy 
szalmafedéllel födvék, hogy a hó és esőjáratnak jobban 
ellenállhassanak. Tehetősebb gazda magas kőalapra építi 
házát, mely alatt pinczeszerü kamarája van, míg a hosszú 
tornáczon különféle szereit tartja s nyáron az éjeket is itt 
tölti. Nagy súlyt fektetnek arra, hogy a határ két vége 
díszes feszülettel el legyen látva, melyeknek minél czifrább 
kiállításában azután versenyeznek. Itt-ott egy darab pala- 
köböl kifaragott s kirívó színekkel befestett keresztek is 
láthatók már, melyek előtt az orosz már messziről leveszi 
a kalapját s hétszer vet keresztet magára. A pór foglal
kozása földmívelés, marhatenyésztés, favágás, usztatás és 
szállításból áll. A zord időt és telet azonban édes heve- 
résben szokta tölteni a nélkül, hogy otthon valamely 
hasznot hozó mellékfoglalkozással rövidítené a végtelen 
hoszúra nyúló uapokat; a gondosabb nő azonban maga 
szövi szükségletét. A hegyes-bérczes tájnak tulajdonítható 
az, hogy a ruthén pór termetére nézve inkább középes 
mint magas, de csontos s könny üdéd testalkatú, rugékony 
izmokkal, erős mellel s kitartó tüdővel; láttam 70 éves 
férfiakat, kik a havas tetejére könnyen, minden erőltetés 
nélkül felhaladtak. Sűrű hajuk, melyet hosszúra növesz
tenek, többnyire vereses-barna, de szőke és fekete is talál- 
tatik. Mélyen fekvő s messzelátó szemeik többnyire világos- 
szürkék vagy sárgás színűek s vastag szemöldöktől köröz- 
vék. Arczuk csontos, erős, a rokon szláv fajhoz hasonló. 
Szakállukat és bajuszokat borotválják scsak vén korukban 
meghagyják, vagy némileg megnyirbálják. A nők is 
inkább zömök, erős, mint nyúlánk karcsú termetüek; de 
mellők sokaknál rendkívül terjedelmes, úgy vállaik is 
feltűnően szélesek. A nők hajzata erős, sűrű s hosszú
varkocsaik vastagságát sok úri hölgy megirigyelné............
Lelkületűkre nézve a ruthének nyugodt, jószívű s szolgálatra 
kész emberek , kik a koldust, ki Isten nevében jár házról 
házra, megemberelik, behívják, leültetik, megmelegítik s 
liszttel vagy egyéb alamizsnával ellátva, elbocsátják; 
idegenek iránt barátsággal s a szegényebbek s nyomorúl- 
tak iránt szánalommal viseltetnek. A bizalmat nyíltszívü- 
séggel viszonozzák ugyan, ajkaik hamar megnyílnak s
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bajaikat, sérelmeiket könnyen kitárják; de azért kétkedők 
s ügyes-bajos dolgaikban bizalmatlanok, a hazudozást, 
ámítást ilyenkor nem tartván véteknek. Ok különben 
kedélyesek, tréfára, dévajkodásra hajlandók; nemmerengők 
és búsongók s elkeseredésből ritkán vetemednek öngyil
kosságra. A szeszes italokat szeretik s ez természetűk 
egyik fő rósz vonása. A gyakori lerészegedéstől sem iszo
nyodik, az ünnepeket, vásárlásokat, torokat, keresztelé
seket, menyegzőt s egyéb kiválóbb mozzanatokat pedig 
rendessen ivással, áldomással megünnepli. Ha lcrészegszik, 
danol vagy sír, társának nyakába borúi s csókolódzik; 
nem kötekedő, czivodást ritkán kezd s ha épen összevész 
valakivel, inkább csak hajba kap és csakhamar ismét 
kibékül. A zsémbes férj azonban ilyenkor könnyen bele
botlik nejébe s régi hibáját szemére vetvén, jól eldöngeti, 
a minthogy a pórnö csakis akkor van meggyőződve férje 
szeretetéről, ha néha-néha megütlegeli. Gyilkosságra vagy 
nagyobb bűntény elkövetésére azonban ritkán ragadtatik el.

Az orosz szereti az erdőt, hegyet, bérczet; azért kész 
napokig elidőzni a távoli hegyi kaszálóin, különösen 
szénatakarításnál, mi nálok a szüreti mulatozást pótolja. 
Szeret jártában - keltében tüzet rakni s annak lángjánál 
sütkörészni vagy pipáját izzasztani s szénnel gyújtogatni. 
Ősi vallásához is híven és vakon ragaszkodik; mit hit dol
gában papja mond, azt szentnek tartja. Az oroszok a 
tömérdek böjtöket szigorúan megtartják s annak meg
szegését legnagyobb bűnnek tartják; sőt oly szigorúak e 
tekintetben magok iránt, hogy példáúl a János fő vételi 
böjtben ételül mitsem vennének be olyat, minek feje volt, 
példáúl káposztát vagy gombát, sőt még tálból som esznek 
akkor a történeti összefüggés miatt, tálon hozatván be 
János feje egykor. Különben szeretik, ha papjok vendég
szerető s ha előkelő idegenek s urak által megbecsültetik 
s meglátogattatik; ez által, úgy vélik, a községre is 
háramlik némi fényes dicsőség. Egykori elhagyatottsága 
okozza azt is, hogy a verchovinai nép most is folyvást 
nem csak alkalmi különös szertartásaihoz és ősi szokásai
hoz, hanem minden felvilágosítást mellőzve, ősi babonáihoz 
is híven és hamisítatlanúl ragaszkodik. E nélkül ridegnek, 
egyöntetűnek találná az életet, mely új állapot vég veszélyt, 
elháríthatatlan pusztulást és elszegényedést eredményezne.

Messze vezetne czikkem, ha ünnepi s alkalmi szoká
saikat s megrögzött babonáikat itt ecsetelni akarnám, azért 
mellőzve most azok felsorolását, szűk ethnographiai rajzom 
kiegészitéseül még csak azt említem meg a szepességi s
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más vidéki kárpátalji ruthenekéval való összehasonlítás 
tekintetéből, hogy a bereghi verchovinai lakók öltözéke 
sajátságos s teljesen eltér az alsóbb vidékeken lakó hit- 
sorsosaikétól. A férfiak ugyan is széles kalapot vagy 
báránybör-kucsmát viselnek, itt-ott veres gyapos zsinórral 
átkötve, melynek gombos végei hátúi lelógnak, hosszú 
bajukkal összevegyülve, melyet minden ünnep s vasárnap 
márcziusi vajjal jól kikennek. A ránezos ing gallértalan s 
hátúi van a nyitja, nyakravalót a pór nem ismer. Az ing 
felett lóg baloldal felől a bőrből vagy szőrből készült 
t a r i s z n y a ,  melyet sohasem tesz le, még betegség, alvás, 
munka vagy táncz közben sem, s melyben apró szükség
leteit tartja. Derekát keskeny, csattos szíj veszi körül, 
mely gyakran rézgombokkal van ékítve. Az ing fölé egy 
daróczból készült újjast húz; magyar szabású nadrágja 
(holosnye) is e szövetből készült; vállára fekete vagy fehér, 
fürtös rövid gubát (petek) kanyarít, mely hátúi sokkal 
hosszabb, mint elől; lábait télen nyáron bocskor fedi.

A n ő k  s l e á n y o k  öltözéke sokkal díszesebb, főleg 
ünnep s vasárnapokon, vigalom vagy vásár alkalmával. 
A férjes nő fején egy búb, azaz abroncsra feszített zacskó 
emelkedik, melyről hátúi czipőig érő kilencz szalag lóg le ; 
e fejkötő c s ép i  ez vagy csepák-nak neveztetik, azon 
bojtos zsinór pedig zapl  i t ki -nak,  melyet két tekercsbe 
font zsiros hajába fon s hátúi derekához veres övvel leköti, 
a varkocsokba különben sárga, zöld s veres szalagokat is 
szoktak fonni. A nők fehér homlokszalagot is viselnek s 
fejükön ily kendőt. Nyakán jókora súlyú üveggránátot 
hord, mely rézgombokkal, sárga érmekkel s keresztekkel 
van feldíszítve s mely sajátszerü nyakék monisz t ya tá-nak 
bivatik; e gránát mindig 10—15-szörös. Derekáig érő házi 
vászonból vagy patyolatból készült inge vállain s mellén 
különféle színű s alakú czifrákkal hímezett, ugyan így 
van díszítve a kézelő is, melyről bő fodrok lógnak le. A 
hímzés kereszt, körded vagy virágalakú s többnyire kék 
és veres színű. Szoknyája basonlóúl fehér patyolat vagy 
házi vászon s főleg hátúi száz ránczú, alja öt sorban 
kivarrott s tarkán bimzett. Nyárban mezítláb lépdegel e 
havasi nympba, míg télben szörlábtyübe illeszti lábait s 
arra bocskort húz, melyet fekete szőrszalaggal erősít láb
szárához ; most azonban már csizmát, néha épen piros 
színüt is hordanak már.

Övébe rézsodrony-lánczon függő kulcsokat akaszt s 
egy díszesen kivart sallangos bőrzsacskót. Kötény (kat- 
rincza) egy kirívó színű virágos kendő; újjai pedig ragyog-

33
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nak a kigyóalakú rézgyűrűktől. Kedvelik a pirosítót is s 
alkalmilag nem fukarkodnak vele. Fejkötőjük sokban 
hasonlít a nagy-oroszországi pórnők csapkái -hoz.

A hűbéri viszony megszűnte óta e nép anyagilag 
hová - tovább sülyedt, holott némi iparkodás és okszerű 
gazdálkodás mellett terjedelmes birtokán kényelmes életet 
folytathatna.

A hegyvidéki népek közt élő mondák közül csak 
azt az egyet akarom itt megemlíteni, mely azt tartja, 
kogy a Kárpát-hegység s az alatta elterülő erdőség felett 
két isten uralkodik, kik magok közt a birodalmat s így 
az abban tenyésző állatokat is megosztván, azokat ez 
okból külön sajátlagos jegyeikkel ellátták. S valóban 
tapasztalt vadászok állítása szerint az itteni vadak, jelesül 
a szarvasok és őzek fülein két különböző jelek észlelhetők; 
némelyikén ugyanis (V) háromszögű, másokén ( O )  
dűlényes (rhombus) horpodás látszik, mi kétségtelen az 
elterjedt monda keletkezésére adott alkalmat.

Saját népdalaiban és k ö z m o n d á s a i b a n  is gazdag 
e szlávajkú lakosság, melyek gyermekről gyermekre átszár
maznak. Vallásosságuk ezekben is nyilatkozik, egyik 
szokásosabb közmondása azt tartván: „Per Boha nye do 
poroka“, azaz magyarul: I s t e n  né l kü l  a küs zöbi g  se!
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Adatok a máramarosmegyei petroleum-e l
jövetel megismertetéséhez.

( Ge s e i l  S á n d o r - t ó l  — Máramaros-Sziget.)

A felső magyarországi petroleum előjövetelre vonat
kozó értekezésem megjelenése óta (Földtani közlöny 1874. 
évfolyam) alkalmam nyílt, Magyarország éjszakkeleti részé
ben Máramaros-megyében még több ponton ezen hasznos 
ásvány fekhelyeit tanulmányoznom.

Dragomérfalva vidékén a megye délkeleti részében 
az Iza mellett már köríílbelöl 10 évvel ezelőtt földgyantát 
tartalmazó,paratinban dús naphta-előjövetelre 2—3 aknában 
több hónapig folyt a mívelés legfényesebb eredménynyel, 
és e helyen a váltakozó homokkő és agyagpala-rétegek 
lapos települése a kiaknázás tartósságára nézve legjobb 
eredményt igér.

E mívelet felhagyása iránt tudakozódván kitűnik, 
k ,y azt kizárólag a kezdetleges, nem szakszerű drága 
mivelési mód okozta, miután a petroleum e területen 
bizonyos mélységben aunyira megs ürül, hogy tovamívelés 
csak is bányászati előmunkálatokkal eszközölhető, melyek 
költségeitől a vállalkozók — szakértői vélemény meghall
gatása nélkül — visszarettentek.

Sarg és Cie. bécsi ezég megnyitott több ponton ugyan 
e területen is p. Szacsal vidékén furatásokat földgyautára, 
melyek eredménye azonban előttem ismeretlen.

Vaskőre való kutatások alkalmával a Tisza felső 
völgyében Fehérpatak közelében a Vissó és Tisza össze
folyásán túl Luckybányán találtam földgyantát és olajat 
a vaskőtelep feküjét képező krétamész üregeiben, és utal
hatok ez iránt ebbeli értekezésemre (Adatok a máramarosi 
m. kir. bányaigazgatósághoz tartozó a megye éjszak-keleti 
részében fekvő vaskő-bányaterület földtani megismerteté
séhez. Magy. tud. Akad. közlöny IX-ik füzet. 1876. éri 
kötet pag. 207.)

33*
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Végre még Királymezőn a Taraczvölgy felső részén 
es Kőrösmezőn a Tiszavölgyben is mutatkoznak petróleum- 
tartalmú kőzetek és különösen az utóbbi helyen több 
ponton a kőolajra való kutatás meg is lett indítva.

A Körösmezőn eddig ismert naphtaterületen válta
kozó homokkő és agyagpalarétegek mutatkoznak, a gács- 
országi olajterületet jellemző rétegcsoporttal azonos kőze
tekkel, amazokkal egyenlő főcsapásirányt t. i. 21—20h- 
követve és ez által a gácsországi ola j rétegcsoport kárpát
inneni folytatásának bizonyulván, — Nagy kiterjedésű 
párhuzamos vonalokban kibúvnak ezen rétegek 38—45° 
foknyi ellenkező düléssel a Lazescsina jobb partján, hol a 
mellékelt vázlat ó) pontján petróleum a felszínen is mutat
kozik.

1878-ban a) pontnál az első kísérleti akna magáno
sok által meg lett kezdve, mely akna jelenleg 20° mély 
és itt a 13. ölben kőolajra találtak; a Haurilecz-völgyben
c) ellenkező 30—35 foknyi dőléssel jellemző olaj-kőzetek 
szépen feltárt szelvényeken tanúlmányozhatók, nem külön-

•
.
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ben a közellevő Sztebna-völgyben, ős igy kétséget nem 
szenved, hogy e három pont által jelzett területen a kőolaj 
és földgyantára való kutatás sikert ígér, a mennyiben a 
felületen valamennyi ily bányavállalat előnyös keresztül
vitelére utaló előjelek mutatkoznak.

Ezen tanulmányok nyomán szigeti és körösmezei 
lakosokból álló társulat 1879. június hóban 2000 frt „fond 
perdua-t gyűjtött össze, szabadkutatási engedélyt kért és a 
vázlat b) pontján kutató aknát nyitott, 1879. végéig a 
következő eredménynyel:

Csekély telvényföld átfúrása után az akna 40 méterig 
váltakozó homokkő- és agyagpala-rétegekben hatolt le, elérte 
már 26 méterrel a petroleumtartó rétegcsoportot, munka 
közben földgyanta-nyomokat is találván; a jelenleg még 
kis mennyiségben mutatkozó kőolaj magasb fokú, mint a 
gácsországi és nagyon gazdag parafinban.

Tény tehát, hogy e ponton petroleumtartalmú kőzetek 
már csekély mélységben megfurattak és tovahatolva a 
kőzetek kőolajjal való telítése fokozódik; észleltetett 
továbbá, hogy gázok nagy mennyiségben fejlődnek és 
ezen kedvező kisérleti eredmény következtében nevezett 
terület több ponton megindítandó kimerítő furatásokra 
nagyon is alkalmasnak tűnik fel, csak ily módon megfejt
hető lévén azon fontos kérdés, hogy e vidéken a kőolaj 
kiaknázása érdemes vagy sem.

Szem előtt tartván azt, hogy Magyarországon e 
nemzetgazdaságilag oly fontos bánya-iparág még egészen 
parlagon hever, ezen ipartér megnyitásának felkarolása 
— magyarországi kőolajat ígérő területek tanulmányozása 
és felkutatása által — a k o r má n y  részéről  nagyon is 
indokolva volna.

A hazai petroleumterületekre vonatkozó eddig ismert 
adatokat összefoglalván, meglehetős biztonsággal vonhatunk 
következtetéseket arra nézve, hogy a Kárpátok déli lejtőin 
e hasznos anyagnak szintén előfordulnia kell, melynek 
jövedelmező kiaknázhatósága megfelelő részletes földtani 
tanúlmányok és feltárási munkálatok nyomán nálunk is 
kilátásba van helyezve.

Szép hazánk több pontján a jelenleg szegény lakosnak 
ezen bányaiparág állandó keresetet és anyagi jólétet bizto
sítana, magasb culturalis fejlődésre ez által kellő eszközöket 
nyújtván.



XII.
Beitrag zur Eenntniss der Miramaroser Petrol

fundstätten.
(Yon Alexander Gesell. — Märamaros-Sziget.)

Seit dem Erscheinen meines Artikels über das ober
ungarische Petrolvorkommen hauptsächlich in der Gegend 
nördlich von Unghvär bei Luch und Stavna (Földtani közl. 
Jahrgang 1874.) hatte ich Gelegenheit, noch an mehreren 
Punkten im nordöstlichen Ungarn in dieser Richtung 
Studien zu machen, und zwar an folgenden Orten der 
Mdramaros:

In Dragomörfalva an der Iza im südöstlichen Theile 
des Komitates, wo ein erdwachsführendes, sehr parafin- 
reiches Nafta Vorkommen bereits vor 10 Jahren durch 
mehrere Monate in einigen nahe bei einander liegenden 
Schächten äusserst ergiebige Ausbeute gab und wo die 
wechsellagernden Sandstein- und Schieferthonschichten so 
flach liegen, dass für die Ergiebigkeit der Exploitation 
die besten Chancen vorhanden sind. Nach Allem, was ich 
über diesen interessanten und für den Massen-Aufschluss 
des Petrols so wichtigen Punkt erfahren konnte, scheint 
einzig die primitive, nicht fachgemässe theure Betriebsart 
die Leute zum Einstellen der Arbeiten bewogen zu haben, 
nachdem mit dem Erreichen einer gewissen Tiefe das 
Nafta sich derart verdickte, dass der Weiterbetrieb nur 
mit Anwendung bergmännischer Hilfsarbeiten ermöglicht 
gewesen wäre, vor deren Kosten die Unternehmer, ohne 
ein fachmännisches Urtheil einzuholen, zurückschreckten.

Die Wiener Firma Sarg u. Co. hat an anderen 
Punkten dieses Terrains, so in der Nähe von Szacsal, das 
Abteufen von Bohrlöchern auf Erdwachs in Angriff genom
men, deren Resultate mir jedoch leider unbekannt sind.

Bei Gelegenheit von Schürfungen auf Eisensteine im 
oberen Theissthale fand ich auf dem Bergbaue Luchy in 
der Nähe von Feherpatak oberhalb des Zusammenflusses
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der Vissó und Theiss im Kreidekalk dem Liegend des 
Sphaerorideritlagers Drusenräume mit Petroleum und Erd- 

unc  ̂ ^n(Jet sich Näheres darüber in meiner 
Abhandlung über das Máramaroser Eisensteinvorkommen. 
(Adatok a máramarosi m. kir. bányaigazgatósághoz tartozó 
a megye é. k. részében fekvő vaskőbányaterület földtani 
megismertetéséhez. Magyar tudományos akadémiai Közi. 
lX-dik füzet. 1876. pag. 207.)

Es findet sich ferner Petroleum in Királymező und 
es wurde an letzterem Orte in neuester Zeit eine Schür
fung ms Leben gerufen, worüber ich in Nachfolgendem 
meine Erfahrungen mittheile:

Das ^ei Körösmező beobachtete Petrol eumterrain 
esteht in abwechselnden Lagen von Sandstein und Schie- 
ei .̂ ?n> unc\  zwar typisch aus Gesteinen, welche den 

ga izischen, ölführenden Schichtencomplex kennzeichnen, 
zug eich auch hier der Hauptstreichungsrichtnng von 21 

folgend, sich hiedurch als die Fortsetzung der 
ga izischen Petroleumschichten über dem Karpathenkamme 
darstellend.
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In ausgedehnten parallelen Streifen zeigen diese von 
einigen Zollen bis mehrere Schuh mächtigen wechsella
gernden Schichten ein widersinniges Verflachen unter 
Winkeln von 38—45°, und treten besonders schön am 
rechten Ufer des Lazeäöina-Thales zu Tage, wo auch nach 
beiliegender Terrainskizze bei Punkt h) Petroleum an der 
Oberfläche sich zeigt.

Bei Punckt а) wurde im Jahre 1878 durch einen 
Privaten der erste Versuchsschacht in Angriff genommen, 
derselbe ist gegenwärtig 20° tief, und traf man bereits in 
der 13-ten Klafter Petrol; bei dem Punckte c) im Hauri- 
lec-Thale kann man typische Bergölgesteine mit wider
sinnigem Verflächen von 30—35° auf schön aufgeschlos
senen Profilen beobachten, ebenso im Stebna-Thale, und so 
unterliegt es wohl keinem Zweifel, dass auf dem durch 
das Dreieck abc markirten Terrain das Schürfen nach 
Bergöl und Erdwachs Erfolg verspricht, nachdem an der 
Oberfläche alle einem derartigen Bergbauunternehmen 
äusserst günstigen Anzeichen vorhanden sind.

Auf Grund obiger lokaler Terrainstudien brachte denn 
auch im Juni vorigen Jahres eine Gesellschaft von Szigeter 
und Körösmezöer Inwohnern 2000 fl. als „fond perdu“ 
zusammen, nahm einen Freischurf und begann auf dem 
Punkte b) der Skizze das Abteufen eines Schurfschachtes, 
welcher bis Ende 1879 nachstehende Resultate erzielte:

Nach Durchsenkung einer geringen Humusschichte 
blieb der Schacht bis 40 M. Tiefe in wechsellagernden 
Sandstein- u. Schieferthonlagen und stiess in 26 M. die 
ölführenden Schichten an, beim Fortsetzen der Arbeit 
auch Spuren von Erdwachs treffend; das bis nun noch 
in geringer Menge erschürfte Petroleum ist hochgradiger, 
als das galizische und sehr parafinreich.

Die Thatsache nun, dass an obigem Punkte Petroleum 
und erdwachsführende Schichten schon in so geringer Tiefe 
erbohrt wurden, die Tränkung des Gesteines mit Nafta 
gegen die Tiefe zunimmt u. sich Gase in grosser Menge 
entwickeln, spricht wohl deutlich dafür, dass das betref
fende Terrain zur gründlichen Beschürfung geeignet ist 
und es wohl der Mühe werth wäre, durch Abteufen von 
tieferen Bohrlöchern an mehreren Punkten sich über die 
Exploitirbarkeit genaue Kenntniss zu verschaffen.

Die eminent nationalökonomische Bedeutung dieses 
in Ungarn noch ganz brach liegenden Bergbauindustrie
zweiges vor Augen haltend, wäre die Inangriffnahme von 
ausgedehnten Detailstudien auf ungarischen, Petrol ver-
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sprechenden Gebieten — selbst für den Fall des nicht 
ganz befriedigenden Resultates, welches bei Bergbauunter
nehmungen nicht ausgeschlossen werden darf — von 
Seite des Staates im Interesse de& Landes wohl begründet.

Fasst man das bis nun bezüglich des Petrol Vorkom
men in Ungarn zur Verfügung stehende Daten-Materiale 
zusammen, so lässt sich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit 
annehmenn, dass auch längs des Südabhanges der Karpa
then dieses nützliche Mineral vorhanden ist, und es nur 
entsprechender Studien und Aufschlussarbeiten bedarf, 
um an vielen Orten unseres schönen Vaterlandes der 
gegenwärtig armen Bevölkerung durch Inslebenrufen dieses 
Industriezweiges dauernde Beschäftigung, Wohlstand und 
hiedurch die Befähigung zu höherem kulturellen Aufschwung 
zu sichern.
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A „M agyarországi K árpátegylet“ 1879. Aug. 3-ár\ Tátrafüreden  
tartott VII. rendes év i k özgyű lésének

j e g y z ő k ö n y v e .
E l n ö k :  M a j l á t h  Béla, az egyleti tisztviselők és 

120 tag.
1. Majláth Béla I. alelnök megnyitván a gyűlést s 

szívélyesen üdvözölvén a megjelent egyleti tagokat, mind
ennek előtt azon meggyőződésének ad kifejezést, hogy a 
Magy. Kárpátegylet életre való egylet s hogy kitűzött 
czélját, illetőleg culturalis feladatát két irányban oldja 
meg, t. i. egyrészt kiadványai, másrészt építkezései által. 
Kiadványai által sok hamis és téves nézetet eloszlatván, 
hazánk helyes megismerését eszközli a külföld előtt; épít
kezései által pedig hozzáférhetőkké tevén hazánk legszebb 
vidékeit és pontjait, vonzó hatással van az idegen touris- 
tákra s így nemzetgazdászati szempontból is fontos tényező. 
Óhajtja, hogy a M. K.-egylet ezután is a megkezdett úton 
haladjon előre.

2. Bemutatja a gyűlésnek dr. Alth Alajos urat, a 
Galicziai Tátra-egylet választmányi tagját, kit a Galicziai 
Tátra-egylet azért küldött a M. K.-egylet közgyűlésére, 
hogy ezen a nevezett egylet érdekeit képviselje.

A közgyűlés dr. Alth egyetemi tanár 
urat mint a Galicziai Tátra-egylet képviselőjét 
lelkes „éljen^-nel üdvözli.

3. Erre Majláth Béla I. alelnök felolvasá e l n ö k i  
j e l e n t é s é t .

A közgyűlés e jelentést általában elfogad
ván és tudomásul vevén, az egyes értekezések 
szerzőinek, az Évkönyvet szerkesztő bizottság
nak, különösen pedig a bizottság elnökének 
Róth Márton tanár úrnak önzetlen fáradozá
saiért, továbbá Liptó-megye közigazgatási bizott
ságának a Hochwaldi-állomástól a Csorbai-tóhoz 
vezető út kiépítéséért és végre az egyleti pénz-

I.
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tárnoknak Döller Antal úrnak az egyleti vagyon 
kü és lelkiismeretes kezeléséért, valamint a 
vagyonkezelésnél tanúsított rendkívüli fáradó 
zásaiért meleg köszönetét szavaz s ezt jegyző
könyvbe vétetni határozza, a netán fogana- 
tosítandókkal pedig az egyleti választmányt 
bízván meg.

4. Az egyleti p é n z t á r  á l l a p o t á r a  nézve felol- 
vastatváu és tudomásúl vétetvén a pénztári - vizsgáló 
bizottságnak Írásbeli jelentése, Döller Antal egyleti pénz
tárnok a kővetkező szóbeli jelentést terjeszti a közgyűlés elé :

Vau az egyletnek 3618 frtnyi fel nem 
használható 2000 frtnyi felhasználható vagyona 
daczára annak, hogy az egylet minden tartozása 
leróvatott már s még körülbelül 500 egyleti tag 
nem fizette be a tagsági díját. A rendes tagok 
száma 1800 az alapítótagok száma 100-nál több.

E jelentés kedves tudomásúl vétetik.
5. E ponttal kapcsolatban Majláth Béla I. alelnök 

jelenti, hogy Döller Antal pénztárnok saját költségére több 
rendbeli kiadásokat tett s hogy állásánál fogva — a 
mennyiben rendkívüli buzgósággal viseli hivatalát s szen
teli idejét az egylet érdekeinek előmozdítására — a kiadá
sokat a múltban el nem kerülhette s a jövőben sem fogja 
elkerülhetni, minél fogva azon indítványt terjeszti a 
közgyűlés elé, hogy Döller Antal pénztárnoknak az elmúlt 
évekre nézve 100 frtnyi összeg, a jövőre nézve pedig 
évenkint 200 frtnyi összeg utalványoztassék az egyleti 
pénztárból kárpótlási összeg és illetőleg (repraesentationalis) 
egyleti képviselési költség fejében.

A közgyűlés — méltányolván a felhozott 
indokokat —az indítványt egyhangúlag elfogadja 
s Döller A. pénztárnok számára kárpótlási 
összeg fejében 100 frt utalványoz az egyleti 
pénztárból, a jövőre nézve pedig 200 frtnyi évi 
összeget szavazott meg ('repraesdita.tiöiia.lis) 
egyleti képviselési költség fejében.

6. Azon indítványt, hogy a jövő budgetnél irányadó 
legyen azon elv, hogy 40°/0 cuíturális, 40°/0 építkezési 
czélokra, 20°/0 pedig általános költségek fedezésére fordit- 
tassék,

a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
7. Az é p í t k e z é s e k r e  nézve a közgyűlés elvileg 

elfogadja azon indítványt, hogy az egylet a jövő évben
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esetleg a liptói részben — a Kriván keleti oldalánál 
lenyúló „H a n d e l “ n. völgyben vagy a „Szmrecsina“ nevű 
helyen — építsen egy menházat, azonban természetesen 
csak akkor, ha egyletünk liptómegyei tagjai osztályt 
alakítanak s az építkezést illetőleg határozatot, javaslatot 
fognak beterjeszteni.

8. Olvastatván a G a l i c z i a i T á t r a - e g y l e t n e k  
hirdetménye — mely szerint nevezett egyletnek a H alas
t ónál  lévő menházában csakis a Galicziai Tátra egylet 
tagjai bírnak az éjjeli szállás jogával, mások pedig csak 
annyiban, a mennyiben még hely maradna fenn —

a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a választmány 
azon indítványát, hogy a Magy. K.-egylet a 
nagy Ha l as - t óná l  — magyar területen — 
egy kényelmes menházat építsen, a mint ezt a 
n a g y  Ha l a s - t ó  látogatottsága megkívánja. 
Az építés foganatosításával a választmány bíza
tott meg.

9. A választmány indítványára a közgyűlés elhatá
rozta, hogy a Csorbai-tónál legalább k é t vezető 
alkalmaztassék állandóan, hogy ez által az 
egylet a közönség igényeinek e tekintetben is 
eleget tegyen.

E czélra 25 frtnyi összeg lett megsza
vazva. A közgyűlés által B!ásy Ede és Döller 
Antal urak bizattak meg, hogy ez ügyet ille
tőleg az á l l a n d ó s í t á s t  mielőbb foganatosítsák.

10. E r k ö v y  A d o l f  egyleti tag a c z i r b o l y a  
f e nyőf a  ne me s í t é s e  ügyében azon indítványt terjeszti 
a közgyűlés elé, hogy alakittassék egy bizottság, melynek 
feladata legyen alaposan kinyomozni, mikor, hogyan, mi 
mérvben s ki által és mi eredménynyel eszközöltettek a 
fenyőfa nemesítései? stb. s hogy a bizottsági jelentés 
a Kárpát-egylet Évkönyvében valamint a hazai erdészeti 
lapokban közöltessék.

A közgyűlés ez indítványt magáévá teszi 
s az e tekintetbe í szükséges intézkedések meg- 
tevésére az egylet elnökségét kéri fel.

11. Ér kövy  Adol f  úrnak a felkai  Vi r ágos - ker t  
pusztításának megakadályozása ügyében benyújtott indít
ványát a közgyűlés szintén elfogadja s határozza,

hogy a nevezett hely hosszabb időre kibérel- 
tessék s hogy N.-Szalók község a Kárpát
egylet által felhivassék arra, hogy a Virágos
kertnek a marhák általi pusztítását akadályozza
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meg s illetőleg hogy a szerződősben magára 
vállalt kötelezettségnek eleget tegyen,s végre 
hogy i n t ő  t á b l á k  felállítása által az arra 
járók-kelők a Virágos-kert lehető k í mé l é s é r e  
hivandók fel.

12. Az elnökség jelenti, hogy a m á r a  ma r  ős
in egyei  osztály megalakulása folyamatban van.

A közgyűlés örömmel üdvözli az alakúló 
félben levő osztályt s határozza,hogy egyle
tünk máramarosmegyei tagjai a választmány 
által felhivassanak arra, hogy az osztály vég
leges megalakításában legyenek szívesek köz
reműködni.

13. E ponttal kapcsolatban Döller Antal indítványára
S i e g m e t h  Károly úrnak a közgyűlés 

a b e s z k i d a l j i  fiókosztály megalakítása 
körül tanúsított rendkívüli fáradozásaiért, úgy 
szintén W e b e r  R e z s ő  tanárnak a b u d a 
p e s t i  b i z o t t s á g n á l  kifejtett munkásságáért 
meleg kösönetet szavaz s jegyzőkönyvileg is 
felveszi.

A budapesti bizottság p é n z b e s z e d ő  
szolgájának az egyleti pénztárból 10 frtnyi 
összeg utalványoztatott.

14. Az elnökség részéről jelentetik, hogy Reinprecht 
Alajos nevű művész „T o u r i s t e n-M a r s e h“ czímű zene
szerzeményét a Magy, K.-egyletnek ajánlotta.

A közgyűlés e jelentést tudomásúl veszi s 
határozza, hogy nevezett művésznek — a Kárpát
egylet iránt tanúsított ezen figyelméért—jegyző
könyvileg köszönet nyílváníttassék.

15. Jelentik, hogy a tátrafüredi és új-tátrafüredi 
fürdő-vendégek által f. é. augustus 1-jén tartott közgyűlése 
határozata folytán az 1878-ik évi „Kéj utazásokat rendező 
bizottság“ által fel nem használt s az 1878-ik évről feles
legképen megmaradt 12 frt 81 krnyi összeg a M. K.-egy
letnek ajándékoztatott.

A közgyűlés e jelentést kedves tudomásúl 
vevén, határozza, hogy a fürdővendégeknek 
ezen ajándékáért jegyzőkönyvileg köszönet 
nyilvánittassék.

16. Az építkezési bizottság részéről jelentik, hogy a 
Poprádi-tónál épített menház már teljesen elkészült és igen 
sikerült úgy, hogy a közönség igényeit remélhetőleg



528 JEGYZŐKÖNYV.

minden tekintetben ki fogja elégíteni. Az építkezés összesen 
568 írtba került.

A közgyűlés e jelentést tudomásul veszi, 
az építést vezető bizottságnak, különösen Kum- 
mer úrnak kitűnő szolgálataiért jegyzőkönyvileg 
köszönetét szavaz.

17. A választmánynak azon indítványát, hogy a Poprádi- 
tónál épített menház, Majlátb Béla I. alelnöknek az egyleti 
ügyek előmozdítása körül tanúsított kitűnő szolgálataiért 
és rendkívüli eredményeiért, a „M aj 1 á t h - menházu nevet 
viselje,

a közgyűlés helyeslő éljenzéssel elfogadja és 
tudomásúl veszi.

18 Vancsó Gyula úrnak a két Tátrafüred közelében 
gyakran előfordúló erdőpusztítás megakadályozása tárgyá

ban tett indítványát a közgyűlés helyesléssel 
fogadja, magáévá teszi s utasítja a választ
mányt, hogy keresse meg a megyét, miszerint 
ez közegei által az erdőpusztítást megakadá
lyozza s a mennyiben ez már megtörtént, tegye 
meg a szükséges intézkedéseket az iránt, hogy 
a hol a fák kivágattak, ott új fák ültettessenek.

19. Kármán József Zsedényi nevének megörökítése 
ügyében tett indítványt s ajánlja, hogy Tátrafüred kör
nyékének valamely szép pontja (pl. a Róza-menház alatti 
kilátás) Z s e d é n y i - k i l á t á s n a k  neveztessék el. Miután 
pedig Gajzágó ő excellentiája azon jelentést terjeszti elő, 
hogy a fürdő-vendégek bizottsága e tekintetben már 
megtette a szükséges lépéseket s a régi z u h a n y  helyén 
szándékozik egy emléket felállítani, ennélfogva a közgyűlés

oda utasítja a választmányt, hogy ez ügyet 
illetőleg a kéj utazásokat rendező bizottsággal 
lépjen érintkezésbe.

20. Ugyancsak Kármán József még két indítványt 
terjesztett elő, a) az üt-tó-hoz vezető út egyengetése, 
b) a vízeséseknél bizonyos jelző táblák alkalmazása 
ügyében.

A közgyűlés ez indítványokat elfogadván 
a választmányt oda utasítja, hogy e tekintetben 
tegye meg a szükséges intézkedéseket.

21. Geyer Gyula a Róza menházhoz vezető úton, 
különösen pedig a szép kilátásnál alkalmatlankodó fél 
mesztelen csordásra hívja fel a közgyűlés figyelmét.
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A közgyűlés oda utasítja a választmányt, 
hogy tegyen lépéseket az iránt, hogy a kér
déses csordás onnét mielőbb eltávolittassék.

22. Az elnökség részéről jelentik, hogy Galiczia egyesült 
vasút-vonalain Lemberg, Przemysl és Tarnow állomásoktól, 
és a Cs.-Ferdinand éjszaki vaspályán és a Kassa-oderbergi 
vonalon Bécs, Brünn, Olmütz, Troppau és Krakó állomá
soktól a Tátra és a kárpáti fürdők látogatói tettemes 
árleszállítási kedvezményben részesültek a M. K.-egylet 
megkeresése folytán,

miért a közgyűlés a nevezett vasúti igazgatósá
goknak meleg köszönetét szavaz s ezt jegyző
könyvileg is felveszi.

23. Jelentik, hogy a bécsi Al pe gy l e t ,  az Ö s t e r 
r e i ch i s che r  Tour i s t enc l ub  a müncheni N é m e t  és 
O s z t r á k  Al p e g y l e t  központi bizottsága, valamint végre 
Déchy Mór egyleti tag és ismert tourista a közgyűlés 
napján táviratilag üdvözölték a M. K.-egyletet.

A sürgönyök felolvastatván kedves tudo
másul vétettek.

24. Gajzagó Salamon indítványára a közgyűlés az
egyleti választmánynak, különösen pedig a két 
elnöknek önzetlen fáradozásaiért köszönetét 
szavaz s jegyzőkönyvébe is felvétetni határozza.

25. Napirenden lévén egyúttal az elnöki  t i szt ség 
betöltésének ügye is — a közgyűlés Gajzagó Salamon 
indítványára

egyhangúlag és perczekig tartó lelke« éljenzéssel 
nagyságos Szentiványi József urat választotta 
meg a M. K.-egylet elnökének.

Kelt Tátrafüreden, 1879. augusztus 3-án.

^ Y A R I N Y I  jS Á N D O R ,

egyleti titkár.

84
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P r o t o k o l l
der an \ 3. A ug. 1879. zu Schm ecks abgehaltenep VII. ordent
lichen, G eneral-V ersam m lung des „U ng. K arpathen-V ereines“.

Gegenwärtig: Erster Vizepräses, Béla Majláth, als 
Vorsitzender, die Vereinsfunktionäre und bei 120 Vereins
mitglieder.

1. Vorsitzender eröffnet die Sitzung, indem er die 
erschienenen Vereinsmitglieder freundlich begrüsst und 
hierauf seiner Überzeugung dahin Ausdruck verleiht, dass 
der Ung. Karpathen-Verein ein lebensfähiger Verein sei 
und seinem vorgesteckten Ziele, beziehungsweise seiner 
kulturellen Aufgabe in zwei Richtungen nachkomme, 
nämlich einerseits durch Veröffentlichungen, anderseits 
durch Bauten; zufolge ersterer wurden viele falsche und 
unrichtige Ansichten über unser Vaterland zerstreut und 
eine richtige Kenntniss desselben dem Ausland gegenüber 
angebahnt etc.

2. Wird Herr Dr. Aloys Alth, Ausschussmitglied des 
Galizischen Tátra-Vereins als Vertreter dieses vorgestellt.

Die Versammlung begrüsst Universitäts- 
Professor Hr. Dr. Alth als Vertreter des Gal. 
Brudervereins mit lebhaften Eljen-Rufen.

3. Verliest Vorsitzender den Präsidial-Bericht.
Indem derselbe zur befriedigenden Kennt 

niss genommen wird, wird zugleich beschlossen
den Verfassern der einzelnen Abhandlungen; 
dem Redaktions-Komitö, insbesondere dem Ob-, 
mann desselben, Hr. Prof. Martin Róth für 
deren Mühewalten, ferner dem Verwaltungs- 
Ausschüsse des Liptauer Komitates für den 
Ausbau der Wegstrecke Station Hochwald- 
Csorber See, schliesslich dem Vereins-Kassier, 
Hr. Anton Döller für dessen treue und gewis
senhafte Kassaführung, sowie für den in der
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Vermögensverwaltung an den Tag gelegten 
ausserordentlichen Eifer den wärmsten Dank zu 
votiren und demselben auch protokollarisch 
Ausdruck zu geben, mit den sich ergebenden 
Durchführungen aber den Ausschuss zu betrauen.

4. Wird der Bericht der Zensurirungs-Kommission 
bezüglich der Kassagebahruug verlesen und nachdem 
derselbe zur Kenntniss genommen, referirt Vereiuskassier, 
dass das Vermögen in unantastbaren 3618 fl. und ver
wendbaren 2000 fl. bestehe, trotzdem alle Auslagen 
schon gedeckt seien und an 500 Mitglieder ihre Jahres
beiträge noch nicht entrichtet haben, und dass die Zahl 
der ordentlichen Mitglieder 1800, die der gründenden über 
100 betrage.

Dient zur erfreulichen Kenntniss.
5. Uber gestellten Antrag seitens des Vorsitzenden, 

dass dem Vereinskassier, der einen ausserordentlichen Eifer 
in seiner Stellung entfalte und seine Zeit der Förderung 
unserer Vereinsinterressen widmet, dabei aber mehrfache 
Auslagen aus Eigenem schon gedeckt, und solche auch in 
Zukunft unvermeidlich sein werden, für die verflossenen 
Jahre 100 fl. als Entschädigung in Hinkunft aber alljährlich 
200 fl. als Rep räsentational-Auslagen zugesprochen würden,

wird in Würdigung der angeführten Gründe 
Herrn Kassier, Anton Doller, die Summe von 
100 fl. als Entschädigung, jährliche 200 fl. aber 
als Repräseutational-Auslagen bei der Vereins- 
Kassa einstimmig angewiesen.

6. Der Antrag, dass auch künftighin beim Budget 
das bisher befolgte Prinzip maassgebend sei, nach welchem 
40°/0 zu Kulturzwecken, 40°/0 zu Bauten, 2O°/0 aber zur 
Deckung der General-Regie verwendet werde,

wird ebenfalls einstimmig angenommen.
7. Betreffs der Bauten wird seitens der General- 

Versammlung
im Prinzipe beschlossen, dass der Verein im 
nächsten Jahre auf der Liptauer Seite, eventuell 
in dem die Ostlehne des Krivan bildenden 
Handel-Thale oder an der Smreöina benannten 
Stelle eine Hütte errichte, jedoch nur dann, wenn 
unsere Vereinsglieder in Liptau sich zu einer 
Sektion konstituiren und in Betreff des Baues 
einen Beschlussantrag vorlegen werden,

8. Nach Verlesung eine Kundmachung seitens des 
Galizischeu Tätra-Vereines, laut welcher in der genanntem

3 4 *
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Vereine gehörigen Schutzhütte am Fisch-See nur Mitglie
der des Gral. Vereines das Recht zum Übernachten besitzen, 
andere aber nur insofern, als dies der Raum gestatten 
würde,

wird der Antrag des Ausschusses einstimmig 
angenommen, demgemäss der Ung. Karpathen- 
Verein auf unserer Seite ein bequemes Schutz
haus erbaue, wie ein solches die bedeutende 
Frequenz dieses Sees erheischt, mit der Durch
führung aber der Ausschuss betraut.

9. Über Antrag des Ausschusses
wird beschlossen, heim Csorber See wenigstens 
zwei Führer ständig anzustellen, um auch in 
dieser Richtung den Wünschen des Publikums 
gerecht zu werden; zu diesem Behufe werden 
25 fl. votirt und die Herren Eduard Bläsy und 
Anton Doller betraut, in diesem Betreff die 
Stabilisirung ehestens durchzuführen.

10. Den Antrag des Vereinsgliedes, Adolf Erkövy, auf 
Bildung eines Komitös mit der Aufgabe, genau zu eruiren, 
wann, in welcher Weise, durch wen und mit welchem 
Erfolge Veredelungen mit Zirbelkiefern stattgefunden haben 
und hierüber im Jahrbuche als auch in den vaterländi
schen forstwissenschaftlichen Blättern zu berichten,

macht die Versammlung zu dem ihrigen und 
ersucht das Präsidium diesbezüglich das Nothige 
zu veranlassen.

11. Über Antrag seitens desselben Mitgliedes, be
zweckend die Hintanhaltung der Devastirung des Blumen
gartens im Felker Thal,

wird beschlossen, dass genannte Thalpartie auf 
längere Zeit gepachtet, die Gemeinde Gross- 
Schlagendorf aber seitens des Vereines aufge
fordert werde, die durch das Weidevieh erfol
gende Davastirung des Blumengartens zu 
verhindern, respektive der vertragsmässigen 
Verpflichtung nachzukommen, schliesslich dass 
mittelst Warnungstafeln die dort passirenden 
Touristen zu möglicher Schonung aufzufordern 
sein werden.

12. Die Meldung des Präsidiums, dass die Bildung 
einer Sektion in der Märamaros im Werden begriffen sei,

wird mit Freuden begrüsst und beschlossen, der 
Auschuss habe die dortigen Vereinsglieder 
anzugehen, dieselben mögen die endgültige
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Konstituirung der Sektion sich recht angelegen 
sein lassen.

13. Anschliessend an diesen Punkt wird über Antrag 
seitens des Hr. A Doller

dem Vereinsgliede, Hr. Karl Siegmeth, der sich 
um das Zustandekommen der Sektion Beskid 
in hervorragender Weise verdient gemacht, 
ebenso Hr. Prof. Rudolf Weber, der bei der 
Budapester Kommission eine anerkennenswerthe 
Thätigkeit entwickelt hatte, protokollarischer 
Dank ausgesprochen, zugleich dem einkassie
renden Diener genannter Kommission 10 fl. 
votirt.

14. Meldet Vorsitzender, dass Hr. Aloys Reinprecht 
seine „Touristen-Marsch“ betitelte Komposition dem Vereine 
gewidmet habe.

Wird zur Kenntniss genommen und ge
nanntem Herrn hiefiir Dank votirt.

14. Wird gemeldet, dass zufolge Beschlusses der 
Schmeckser und Neu-Schmeckser Badegäste v. 1. Aug.
1. J . 12 fl. 81 kr. als ein von dem Arrangirungs Komitö 
für Ausflüge nicht verausgabtes Plus vom Jahre 1878 dem 
Vereine gespendet worden.

Wird unter gleichzeitiger Dankvotirung 
zur Kenntniss genommen.

15. Der Bericht des Bau-Komitös, dass die Unter
kunfts-Hütte heim Popper-See um den Betrag von 568 fl. 
vollkommen hergerichtet und es anzuhoffen sei, dass die- 
dieselbe allen Auforderungen entsprechen werde,

wird zur Kenntniss genommen und dem erwähn
ten Komitö, namentlich aber Herrn Kummer 
für deren Mühewalten der verbindlichste Dank 
ausgespochen.

16. Der Antrag seitens des Ausschusses, erwähnte 
Schutzhütte beim Popper-See dem ersten Vizepräses, Hr. 
Böla Majläth, zu Ehren, der sich um den Verein hoch
verdient gemacht, „Majläth-Hütte“ zu taufen,

wird unter zustimmenden Eljen-Rufeu ange
nommen.

17. Der Antrag des Hr. Julius Vancsö betreffs Ver
hütung der um beide Schmecks öfters bemerkbaren Wald
verwüstung

wird angenommen und der Ausschuss beauftragt, 
beim Komitate einzukommen, dasselbe möge 
durch seine Organe der Waldverwüstung Einhalt
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thun, und in wie weit dies schon geschehen, 
die nöthigen Anordnungen treffen, dass dort, wo 
Bäume gefällt, auch neue Anpflanzungen vor
genommen werden.

18. Infolge gestellten Antrages seitens des Herrn Josef 
Kármán, zur Verewigung des Namens Zseddnyi in der 
Umgebung von Schmecks einen schönen Platz z. B. die 
Aussicht unterhalb der Rosa-Hütte Zsedönyi-Aussicht zu 
benennen, wird, nachdem das Vereinsglied H. Gajzágó zur 
Kenntniss gebracht, dass das Kurgäste-Komitö in diesem 
Betreff schon Schritte gethan und bei der alten Douche 
eine Denksäule zu errichten beabsichtige,

wird der Ausschuss angewiesen, sich diesbe
züglich mit dem Arrangirungs-Komité für Aus
flüge ins Einvernehmen zu setzen.

19. Zwei andere Anträge des Genannten, nämlich 
a) den Steg zu den Fünf-Seen herzustellen und b) bei den 
Wasserfällen Tafeln anzubringen,

werden angenommen und der Ausschuss betraut, 
das Nöthige in dieser Beziehung zu veranlassen.

20. Herr Julius Geyer lenkt die Aufmerksamkeit der 
General-Versammlung auf die am Wege zur Rosa-Hütte 
lästig fallenden, halb nackten Hirten.

Die Versammlung beauftragt den Aus
schuss, behufs je früherer Entfernung des frag
lichen Hirten von dort die nöthigen Schritte 
zu thun.

21. Die Meldung seitens des Präsidiums, dass über 
Ansuchen des Vereines auf den Linien der vereinigten 
Galizischen Eisenbahn von den Stationen Lemberg, Prze- 
mysl und Tarnow, ferner auf der Kaiser-Ferdinand-Nord- 
bahn von den Stationen Wien, Brünn, Olmütz, Troppau 
und Krakau, endlich auf der Kaschau-Oderberger Eisen
bahn den Besuchern der Tátra und Karpathen-Bäder 
eine bedeutende Fahrpreis-Ermässigung gewährt worden,

wird zur erfreulichen Kenntniss genommen und 
den betreffenden Eisenbahn-Direktionen hiefür 
der wärmste Dank hiemit protokollarisch ausge
sprochen.

22. Wird gemeldet, dass vom Zentral-Ausschuss des 
Wiener „Alpen-Vereins“, des „Österreichische Touristen
klub“ und des „Deutschen und Österreichischen Alpen- 
Vereins“, sowie vom Vereinsglied und bekannten Touristen 
Herrn Moritz Dechy Begrüssungs-Telegramme zur heutigen 
Versammlung eingelangt seien.
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Nach Verlesung werden dieselben zur 
angenehmen Kenntniss genommen.

23. Über Antrag seitens der Hr. Salamon Gajzdgö
wird dem Vereins-Ausschuss, insbesondere den 
beiden Vizepräsidenten für ihr selbstloses Mühe
walten Dank votirt und derselbe auch in das 
Protokoll aufzunebmen beschlossen.

24. Auf der Tagesordnung steht noch die Besetzung 
der Präsidentenstelle und wird über Antrag des Hr. Salamon 
Gajzägö

einstimmig und unter minutenlangem „Eljen“- 
Rufen Herr Josef Szentivdnyi zum Präses des 
Ung. Karpathen-Vereines gewählt.

Schmecks, den 3. August 1879.

A lex an d er  ^ZvARfNYi,
Vereins-Sekretär.
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II. A „Maiyarorszáfi Kárpteiylet“ pénztárának
Y erkekrs- und V erm ögens-Ausweis des „U ngar.

A. Bevétel. — Einnahme.
1. 1878. évi pénztári készlet. Baarkassa vom J. 1878 frt. 518.89
2. Alapítók — Gründer-Konto . . . . . .  „ 420.—
3. Tagsági díjak — Jahresbeitrags-Konto . . „ 4294.—
4. V. Évkönyv — Jahrbuch V-Konto . . . .  „ 9.—
5. VI. Évkönyv — Jahrbuch VI-Konto . . .  „ 63.—
6. Eladott Tátratérképek — Tátrakarten-Konto „ 232.17
7. Eladott oklevelek — Diplomen-Konto . . „ 6.25
8. Eladott egyl. jelvények — Ver. Abzeichen-Konto „ 287.—
9. Tőke-visszafizetések — Kapital-Rückzahluugen „ 2749.03

10. Kamatok — Kapital-Zinsen.....................................   303.09
11. Józsefmenház — Josefhütten-Konto . . .  „ 200.—
12. Tátrafiiredi 1878-iki gyógydíjak részlete —

Schmeckser 1878. Kurtaxen-Antheil . . .  „ 153.22
13. Különféle bevételek — Diverse Einnahmen-

K o n to ......................... ........................................„ 434.62
frt. 9670.27

Megvizsgáltatott és helyesnek találtatott. 
Revidirt und richtig befunden.

Késmárkon, 1880. áprílis-hó 16-án.

W eher Sam u, Cornides D án iel, R éler, Húsz 
Dávid.
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1819. ír! foraalom-kimutatása és vaiyonraérlep.
K arpatlieii-Y ereines“ für das V ereinsjahr 1879.

1. Yiteldíj, fuvarbér, táviratok — Porti, Frachten, 
T e le g ra m m e ........................................................frt. 327.92

2. VI. Évkönyv-számla — Jahrbuch VI-Konto . „ 2080.05
3. VII. Évkönyv-számla — Jahrbuch YII-Konto „ 3 0 ,-
4. Könyvtár — Bibliothek ....................................  „ 55.85
5. Kárpáti Múzeum — Karpathen-Museum . . „ 272.10
6. Tátratérképek-számla — Tátrakarten-Konto . „ 1 —
7. Egyleti jelvények — Ver.-Abzeichen-Ankauf „ 200.68
8. Osztályok — an S ek tio n e n ..............................  „ 120.—
9. Ajándékok — Spenden-Konto.......................... „ 150,—

10 Betétek — G eld -E in lag en ..............................  „ 4518.79
11. József-menház — Josef-Hütte . . . . .  „ 2 3 ,-
12. Róza-menház — R o s a - I Iü t te .........................  * 54.35
13. Majláth-menház — Majláth-Hiitte . . . .  „ 601.87
14. Rainer-menház — Rainer-Hütte . . . . .  „ 10.—
15. Egyed-menház — A e g id i-H ü tte ....................  „ 2,—
16. Biztosítások — A ssekuranzen.......................... „ 45.65
17. Útépítések és átjelzések — Wegbauten und Weg- 

markirungen .........................................  „ 230.08
18. Általános kiadások — General-Regie . . .  „ 805.58
19. Pénztári készlet — Kassa-Saldo . . . . .  „ 141.35

frt. 9670.27

1. Alapítványok — G ründer-K apital.................... frt. 3812.78
2. Ingó töke — Mobiles K a p i t a l ......................... ....... 2618.35
3. Róza-menház — R o s a - H ü t te ................................. 1135.18
4. Huufalvy-menház — Hunfalvy-Hütte . . . .  „ 1436.70
5. Majláth-menház — Majláth-Hiitte........................... . 601.87
6. Egyed-menház — Aegidi-Hütte .................... „ 313.11
7. Rainer-menház — R a in e r-H ü tte ............................ 200.—
ö* Szaloki-csucs alaLti üidiliíjly — Sclilu^t/iidúi ftii 

Spitze-Schutzbftu ............................................. ....... 135.—
9. Egyleti könyvtár — Vereinsbibliothek . . .  „ 369.37

10. Kárpáti Múzeum — Karpathen-Museum . . „ 440.36
11. Tátratérképek: 1685 a 30 kr. írt. 505.501

Tátrakarten: 515 a 50 „ „ 257 50/ » 763,—
12. Egyleti jelvények — Vereinsabzeichen-Vorrath „ 300.—
13. Oklevelek — Diplomen-V o r r a t h .................... ....... 133.75
14. Ingóságok és szerszámok — Mobilien u. Werkzeuge „ 55,—
15. Irodai készlet — Kanzlei-Utensilien . . . .  „ 14.—
16. Pénztári készlet — Kassastand am 31. Dez. 1879 „ 141.35

n 12469.82

Késmárk, 1880. január-hó 1-én.

B ö ller  Antal,
egyleti pénztáritok —  Vereint-Kattier

B. Kiadások. — Ausgaben.

C. Envleti vanvon. — Vereíns-Vermöaen.



III.

Az egyleti tisztviselők és a választmányi tagok
névsora.

Namensverzeichniss der Vereinsfunktionäre und 
Ausschussmitglieder.

E l n ö k  (Präses): vacat.
E l s ő  a lel  n ő k  (1. Vize-Präzes): Majlátk Béla.
M á s o d i k  a l e l n ö k  (2. Vize-Präses): Döller Antal.
T i t k á r  (Sekretär): Zvarínyi Sándor.
P é n z t á r n o k  (Kassier): Döller Antal.
M ú z e u m i  őr  (Kustos): Genersich Károly.
V á l a  s z t m á n y i  t a g o k  (Ausschussmitglieder): Bartsch 

Lajos, Bárczay József, Bexheft Ármin, Bittner József, 
Blásy Ede, Dr. Bókay János, Bornemisza István, 
Cornides Dániel, Cserépy Nándor, Dr. Dezső Dénes, 
Déchy Mór, Dr. Emericzy Géza, Engel József, Dr. 
Flittner Frigyes, Gr. Forgách Kálmán, Gajzágó 
Salamon, Genersich Károly, Geyer Gyula, Görgey 
Gfusztáv, Görgey István, Graefl József, Dr. Herzogh 
Árpád, Herfurth József, Dr. Hidegh Kálmán, Hoepfner 
Gusztáv, Hradszky József, Dr. Hunfalvy János, Húsz 
Armin, Húsz Dávid, Irányi Dániel, Dr. Kanitz Ágost, 
Kegel Ede, Dr. Kézmarszky Tivadar, Dr. Klein 
Armin, Kolbenheyer Károly, Dr. Kőnek Sándor, 
Kostenszky Károly, Kövi Imre, Lónyay Ödön, Dr. 
Lorx Sándor, Lukáts Béla, Dr. Lumnitzer Sándor, 
Máriássy Ferencz, Maurer Ádolf, Báró Mednyánszky 
Ede, Mesko Samu, Molnár Aladár, Muzslay Sándor, 
Nagy Samu, Gróf Nyáry Izidor, Oltványi Pál, Payer 
Húgó, Payer Jenő, Péchy Zsigmond, Pilaszanovics 
József, Pietz Ewald, Platthy Gyula, Raisz Miksa, 
Radvány István, Róth Márton, Dr. Rotli Samu, Row- 
land Vilmos, Szakmáry Donát, Scherfel Aurél, Schön- 
wieszner János, Szentiványi József, Szilassy Aladár, 
Schlosser Albert, Dr. Szontagh Ábrahám, Dr. Szontagh 
Miklós, Takácsy Sándor, Dr. Téry Ödön, Tors Kálmán 
Türsch Nándor, Weber Samu, Wünschendorfer Károly.



IV.

A „Ma&yarországi Kárpátegylet“ tagjainak névsora.
N a m e n s - Y  IlAM ENS^J/ ERZEICHN1SS 

der Mitglieder

des „Ungarischen Karpathen-Vereines.“

A.
Alapító tagok. — Gründende Mitglieder.

Nevek — Name

Aebly Adolf 
Gf. Andrássy Gyula 
Gf. Andrássy Gyuláné 
Gf. Andrássy Sándor . 
Gf. Andrássy Aladár . 
Balogh Péter 
Berzeviczy Egyed 
Bogdanovich-Sztojanovics L . 
Er. Bókay János 
Borsod-Miskolczi gőzmalom 
Bornemisza István 
Budapest fővárosa 
Burchard Konrád 
Gf. Csáky Albin .
Gf, Csáky László 
Császka György .
Csengery Antal 
Csernátony Lajos .
Csillag Gusztáv 
Csorna István 
Csorna József

Lakhely — Wohnung frt.

Budapest 20
Terebes 50
Terebes 20
Velejte 30
Velejte 30
Mezőhegyes 30
Kassa 20
Budapest 30
Budapest 20
Miskolcz 50
üzapanyit 20
Budapest 50
Budapest 30
Mindszent 20
Szendrö 30
Szepeshely 50
Budapest 20
Budapest 20
Kecskemét 20
llásony 20
Devecser 20
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IV« v é l i  — N a m e Lakhely — Wohnung frt

Demiány Albert . Késmárk 20
Dr. Dezső Dénes . Bruxelles 20
Dióssy Imre Szentmihályúr 20
Doms Julius Ratibor 20
Doms Heinrich Ratibor 20
Doller Antal Késmárk 20
ifj. Doller Antal . Késmárk 30
Döller Gabriéla . Késmárk 30
Baron Eichborn L. Zakopane 20
Érkövy Adolf Arad-Pécska 20
Fekete Lajos Selmeczbánya 30
Fuchs Gusztáv Budapest 30
Fűlep Jónás Pozsony 20
G-ajzágó Sálamon Budapest 20
Gajzágó Salamonná Budapest 30
Glósz Jenny. igió 20
Görgey Gusztáv . Görgő 20
Gyömröy Vilmos . Budapest 20
Graefl József Megyaszó 20
Graefl Józsefné Br. Györjfy 

Róza . . . . Megyaszó 20
Gf. Hadik Béla . Palócz 20
Hantken Miksa Budapest 30
Hanzély László Szügy 20
Erbprinz Christian Kraft 

zu Hohenlohe- Oehringen Slawentschitz 30
Huzly Károly Debreczen 20
Jahn Vilmos Boros-Sebes 30
Jakabfalvay Gyuláné Br. 

Wimersperg M. Budapest 20
Jálics Ignácz Budapest 30
Jony Tivad&r Miskolcz 20
Dr. JTanyurszky György Kalocsa 20
Gf. Károlyi Viktor Budapest 30
Dr. Kéry Imre Boros-Sebes 20
Dr. Kéry István . Budapest 30
Dr. Kézmarszky Tivadar Budapest 20
Kostialik István . Késmárk 20
Kovács Zsigmond . Veszprém 20
Kovách Gyula Tisza-Fvured 20
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IV© v e l e  — N a m e n Lakhely — Wohnort frt

Kytka Ferencz Kassa 20
Br. Eipthay Béla Budapest 20
Loisch Ede . . . . Budapest 20
Loisch Ottília Budapest 20
Lowe Waltér Bezant Dortmouth 30
Lőcse városa Lőcse 30
Dr. Lumniczer Sándor . Budapest 20
JLLajláth György . Budapest 50
ifj. Majláth György Budapest 30
Margó 1 ivadar Budapest 30
Máriássy Miklós . Körtvélyes 30
Dr. Markusovszky Lajos Budapest 30
Br. Mednyánszky Ede . K.-Ör 20
Muslay Sándor Budapest 20
JYey Ferencz Budapest 20
Dr. Nowak Gustav Oswiqrim 20
Okolicsányi Kálmán Lőcse 20
Okolicsányi Ödön . Budapest 20
Oltványi Fái Szeged 20
Ozv. Onody Zsigmondné Budapest 30
Ordódy István K. Markófalva 30
id. JPápay Jgnácz Budapest 20
Payer Hugó Késmárk 20
Péterffy Zoltán Kassa 30
Filaszanovícs József Budapest 20
Br. Pongrácz-Tscherkasojf M .. Videfalu 20
Popper Leopold Wien 30
Haáb Sámuel Zólyom 30
Dr. Rupp János . Budapest 30
Salamon Attila Lőcse 50
Szakmáry Donát . Lucsivna 20
Sebastiam Frigyes Budapest 30
Szent-Iványi Miklós Sajó- Gömör 30
id. Szent-Iványi József Sz. Iván 50
Szilágyi Virgil . . Budapest 20
Szlávy József Wien 40
Somssich Pál Budapest 100
Somssich Andor . Várd 20
Dr. Szontagh Abraham Budapest 20
Dr. Szontagh Miklós Tátrafüred 20
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N e v e k  — N a m e Lakhely — Wohnung frt

Schoícz Rezső Beszterczebány a 30
Gf. Schönborn-Buchheim Ervin Munkács 30
Schlosser Albert . Rozsnyó 20
Spöttl Jgnaz Wien 30
Stamk Samu Dobracs 20
Schwartz Raul Wien 20
Takácsy Sándor . Budapest 20
Dr. Tauscher Béla Pozsony 30
Thaly István Ipoly ságh 30
Türsch Nándor , Budapest 50
Vladár Emil Kladzán 30
Wieland Sándor . Farkasfalva 20
Gf. Zichy Ödön . Árva- Váralja 100
Gf. Zichy Rezső . Enyiczke 20
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B.
Rendes tagok*) — Ordentliche Mitglieder.**)

Név és lakhely
N a m e und W ohnort

Abos
Fizély Frigyes

A.-Kubin 
Divéky Ágoston 
Tomala Gusztáv

Alsó-Regmecz 
Kazinczy Andor

Andrásfalu 
Pongrácz Antónia 

Appony
Gr. Apponyi Antal 
Gr. Apponyi Sándor 

Arad
Dr. Avarfy Károly 
Bíró Ákos 
Drescher Lajos 
Dr. Gaal Jenő 
Ifj. Kristyory János 
Ifj. Krivány Jánns 
Dr. Miilek Lajos 
Neumann Ede 
1 ’etrogally Arthur 
Purgly Jánas 
Rajkai József

Név és lakhely
N am e und W ohnort

Rotter János 
Szarka István 
Szontagh Gyula 
Szontagh Géza 
Vásárhelyi Béla 
Wallfisch Károly 
Wally György 
Dr. Weisz Sándor 

Aranyos-Marótli 
Dr. Bethlenfalvy György 

A.-Várai ja 
Cancrinyi Mihály 
Guber József 
Kregcsy Theohald 
Kregcsy József 
Kuhinyi Miklós 
Lavotha József 
Lehotzky Antal 
Robonyi Géza 
Rowland Vilmos 
Br. Schmertzing Adolf 

A.-Újvár 
Gr. Csáky Lajos 

Aszód
Micsinay János

*) a) Csak azon egyleti tagok neveit tartalmazza ezen névsor, 
kik az 1879-ik évre eső tagsági díjukat 1880. április 29-ig lefizették.

b) Netaláui reklámadók a nevek helyesírása vagy kimaradások 
tárgyában a Kárpát-egylethez Késmárkra intézendők.

**) a) Das Verzeichniss wurde am 29. April 1879 geschlossen 
und enthält nur die Namen derjenigen Mitglieder, welche bis zu diesem 
Tage pro 1879 den Jahresbeitrag entrichtet haben.

b) Reklamationen wegen unrichtiger Schreibweise des Namens 
oder etwaiger Auslassungen wolle man au den Karpathen-Verein in 
Késmárk gelangen lassen.
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Név és lakhely
N am e und W ohnort

Név és lakhely
Nam e und W ohnort

BerzékAtkái*
Malatinszky György né 

Bagota
Ordódy-Ghyczy Teréz 

Baja
Berényi Dániel 

Bárcza
Bárczay József 

Bártfa
Mayscheider József 
Dr. Mihalovits Sándor 

Bást,
Br. Nyáry Jenő

Batavia
Posewitz Tivadar 

Batizfalva 
Beer Henrik 
Dianiska András 
Urban Lajos

Bautzen 
Krantz Gustav 

Beje
Csemiczky Pál

Békés-Csaba 
Dessewffy Győző 
Gärtner Adolf 
Pápay Ödön 
Stark Adolf

Békés-Gyula 
Dobosfy Alajos

Beregszász 
Péchy Tamás

Berlin
Eaabe Gustav 
Sachse A.
Br. Ziegler Agnes 

Berzéte 
Hermann Gusztáv

Potocki Dezső
Berzevieze

Dr. Berzeviczy Albert 
Berzeviczy Tivadar 

Beretko 
Fialka Erzsébet

Beszterczebánya 
Almann Andor 
Dillnberger L. E. 
Eisert Ede Sándor 
Flittner Károly 
Göllner Frigyes 
Grumich Géza 
Harnisch Rezső 
Herritz Rezső 
Dr. Hupka Lajos 
Janics András 
Klein Ödön 
Knauer Károly 
Krappe Nándor 
Muttyasovszky Farkas 
Móry József 
Mór у Adám 
Móry Emil 
Ifj. Nowak Nándor 
Palkovics Ferencz 
Puschmann Gusztáv 
Puschmann József 
Ifj. Puschmann Ignácz 
Reitzner 
Schlott Ede 
Seyfried József 
Seyfried Károly 
Stadler H. G. 
Szumrák Ede 
Sztrakoniczki Károly 
Thuránszky József 
Tihanyi Dénes 
Varinyi Lajos
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Név és lakhely
N am e und W ohnort

Bethlenfalva
Bethlenfalvy lmre 
Moncsko Ferencz 

Beuthen 
Koesler F.
Nagel Bernhard 
Ritter Adolf 
Sloivig Karl 
Dr. Waeldner Josef 

Biala
Fialkowsky Raimund 
Frankel Samuel 
Frankel Heinrich 
Riese Franz

Név és lakhely
N am e und W ohnort

Dr. Winkler Kari 
Zipser Louis

Bisztricska 
Lehotzky Lajos 

Bitkof
Brockmann Adolf 

B. Olaszi. 
Lónyay Ödön

Boros-Sebes 
Bilky József 
Placsintár Károly 

Borsa 
Markovics János

Bielitz
Amster Ignaz 
Bernatzik Max 
Biolek Josef 
Danel Franz 
Fabian Johann 
Dr. Florian August 
Förster Karl 
Fröhlich Wilhelm 
Hertrich Robert 
Hetschko Alfred 
Hojnkes Julius 
Keler Robert 
Klimek Eduard 
Kolbenheyer Karl 
Kotscity Karl 
Mänliardt Karl 
Moravietz Ignaz 
Bolacsek Maximilian 
Pollitzer Max 
Putschek Georg 
Scholz Moritz Gustav 
Schubert Wilhelm 
Stanko Alexander 
Stefan Karl jun. 
Weczerek Franz

Borsig werk 
Kapuste F.

Bö leske
Szent Irányi Miklós 

Breslau
Bergmann Bernhard 
Birken féld Max 
Braunhälter Hermann 
Fleischer Franz 
Freyer Paul 
Hergesell Johann 
Dr. Jany 
Dr, Köhler Sylvio 
Lilienhoff Theodor 
Dr Lunge 
Naumann Paul 
Dr. Oesterley Hermann 
Dr. Richter Viktor 
Schaubert Max 
Dr. Scherner C. A.
Dr. Scholz Theodor 
Schroeter Gustav 
Schube Theodor 
Schüller Theodor 
Seidel Hermann 
Seidel Georg

35
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N év é s  lak h ely
N am e und W ohnort

Dr. Steuer Philipp 
Wiskott Max 
WisJcott Theodor

Brzezinka 
Hammer Ottó

Budapest (osztály)
Adám Károly József 
Adler Károly 
Aebly Frigyes 
Alber János 
Dr. Alexy Albert 
Andaházy László 
Angyal Dénes 
Angyal József 
Gr. Apponyi Albert 
Arany László 
Augenfeld Louis 
Augenfeld Izidor 
Bacsinszky János 
Dr. Ballagi Aladár 
Dr. Balogh Kálmán 
Balogh József 
Bánó József 
Barabás Miklós 
Bárvárt Károly 
Dr. Bartha János 
Bárczy László 
Bartók Lajos 
Bartsch Lajos 
Dr. Bartsch Gusztáv 
Basch Gyula 
Dr. Bászel Aurél 
Dr. Batizfalvy Sámuel 
Báthory Ferencz 
Bekk Dénes 
Beliczay Béla 
Bénáik József 
Beöthy Algernon 
Gf. Berényi Ferencz 
Bermüller Ferencz

Név é s  la k h ely
N am e und W ohnort

Bexheft Mór 
Bexheft Ármin 
Blelek Miksa 
Bielitz Sándor 
Blaskovich István 
Bobula János 
Böekli János 
Bogisich Lajos 
Bókay Árpád 
ifj. Bókay János 
Bolla Mihály 
Dr. Bolyó Károly 
Boros Adolf 
Breuer Imre 
Brúder János 
Bún József
Dr. Burghardt Ferencz. 
Búr ián János 
Búth Károly 
Csáky Ármin 
Csendics Gyula 
Csengery Lóránt 
Csengey Endre 
Csízik Gyula 
Damjanich Jánosné 
Daruváry Géza 
Debreczeny István 
Déchy Mór 
Dedinszky Ilona 
Dedinszky Kálmán 
Deme László 
Demko János 
De Maistre Artliur 
Dernheimer Frigyes 
Dietrich Florentine 
Dietrich Emil 
Diescher Ferencz 
Dirner Gusztáv 
Dr. Dirner Lajos 
Dlhányi Pál 
Dobranszky Péter
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Név é s  la k h ely
N am e und W ohnort

Eggert Gyula 
Eisdorfer Gyula 
U  Ellevaux Frigyes 
Eles Henrik 
Elischer Gusztáv 
Br. Eötvös Lóránt 
Erdélyi Sándor 
Erdélyi Antal 
Etelvári Alajos 
Fabínyi és fia 
Fabricius József 
Fabriczy Kornél 
Fakh Károly 
Dr. Fáik Miksa 
Fáik Henrik 
Fonta Károly 
Fauser Árpád 
Féder Ferencz 
Fényes Miklós 
Fest Imre 
Fisclier Lajos 
Fleischmann Nándor 
Fleseh Fiilöp 
Dr. Flittner Frigyes 
Foltin Fongrácz 
Forgó István 
Förster Lajos 
Gajzágó Boldizsár 
Dr. G ár dós János 
Gártner Sándor 
Geist László 
Geittner Ferencz 
Gelléri Szabó János 
Gergelyt Kálmán 
Dr. Gerlóczy Gyula 
Gervay Mihály 
Gergely Jakab 
Gesell János 
Geyer Rozina 
Ghiczey Samu 
Glatz Henrik

Név é s  lak h ely
N am e und W ohnort

Gludovatz József 
Gonda Béla 
Gorove Antal 
Görgey István 
Grissza Kálmán 
Dr. Grósz Lajos 
Grucker Emil 
Grum Ferencz 
Grünvald Béla 
Guda György 
Gyalus Ferencz 
Győri.- Gscliwindt Aladár 
Győri- Gscliwindt Mihály 
Gyurkovics István 
Dr. tlaberern Jonathán Fiíl 
Haberern Jonathán 
Halbauer Vilmos 
Halbauer Rezső 

I Halbauer Nándor 
j Uanzély Ignáczné 

Harkányi Károly 
Harkányi József 
Harlcoss István 
Dr. Hasenfeld Manó 
Hauf Lajos 
Hindik Károly 
Dr. IJauer Sándor 
Hedry Ernő 
Dr. Hegedűs Sándor 
Hegedűs Kálmán 
Hegedűs Gyula 
Dr. Heinrich Gusztáv 
Hellebronth János 
Dr. Herrmann Samu 
Hercsko Mihály 
Hercsko József 
Dr. Hidegh Kálmán 
Hidegliethy Imre 
Dr. Hirschfeld Lajos 
Hirschfeld Emil 
Iloepfner Ármin

35*
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Név és lakhely
N am e und W ohnort

Dr. Hoffmann Károly 
Hollós J.
Hopp Ferencz 
Horváth Alajos 
Horváth Lajos 
Horváth Károly 
Hornyánszky Győző 
Habért József 
Dr. Hunfalvy János 
Hunfalvy Pál 
Huszár Károly 
Dr. Inkey Béla 
Irányi Dániel 
Jágócsi Péterjfy József 
Jálics Kálmán 
Jálics Géza 
Dr Jankovich János 
Jankovich Balogh Adél 
Dr. Jármay Gyula 
Dr. Jelenik Zsigmond 
Br. Kaas lvor 
Ifj. Kammer Ernő 
Kammer Ernő 
Kapotsy József 
if  j. Karikás Mihály 
Kecskeméthy Ödön 
Kecskeméthy Aurél 
Kellner János 
Keleti Károly 
Kéler Napóleon 
Kertész József 
Kertész Tivadar 
Keresztessy József 
Keresztessy Luiza 
Kereszlerjfy János 
ifj. Kereszlerffy János 
Kherndl Antal 
Kilián Frigyes 
Kiss Aladár 
Dr. Klein Gyula 
Klenovits György

Név és lakhely
N am e und W ohnort

Klimm Mihály 
Dr. Koller Béla 
Dr. Koller Gyula 
Kollarits Jenő 
Kollarits Ferencz 
Koller ich Pál 
Kolb Mária 
Dr. Kőnek Sándor 
ifj Dr. Kőnek Sándor 
Dr. Korányi Adolf 
Kossuch János 
Dr. Kovácsy Sándor 
Kozma Sándor 
Kälber Ferencz 
Körösi József.
Körösi Imre 
Kővágó Aurél 
Králik Samu 
Kranz Ede 
Kranz Gyula 
Krause W.
Dr. Krenner József 
Kriesch János 
Krivácsy József 
Dr. Krajtsik Ferencz 
Dr. Kugler János 
Kugler Henrik 
Kun Gyula 
Dr. Ladányi István 
Lafrarikó István 
Lampl Húgó 
Láng Fiilöp 
Láng Gyula 
Latinovics Gábor 
Dr. Laubhaimer Ferencz 
Dr. Lázár Sámuel 
Lechner József 
Dr. Lengyel Béla 
Leonhárd Ede 
Leonhárd Mór 
Libloy-Graef
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Név és lakhely Név és lakhely
N a m e  u n d  W o h n o r t N a m e  u n d  W o h n o r t

Linzer Imre 
Dr. Lövik Adolf 
Lovrich, Gusztáv 
Lövő Antal 
Löwy Samuét, 
Luczenbacher Pál 
Ludviqh Gyula 
Lukács- Gajzágó Fatime 
Lukács Béla 
Lusztig Károly 
Lux Ede 
Machlup Adolf 
özv. Majthényi Alajosné 
Majláth Béla 
Malecki Vilmos 
Markúsz Gyula 
Márkus István 
Márkus Miklós 
Markó Albert 
Máriássy Aladár 
Massanek Rezső 
Masirevics Samu 
Maszák Hugó 
Mattyasovszky Miklós 
Matyasovsky Jakab 
Matavovszky Artliur 
Matolay Elek 
Matuska Péter 
Bikafalvi Mátlié Domokos 
Mauricz E. K.r

Mayer Ármin 
Molnár Aladár 
Dr. Molnár Győző 
Molnár János 
Molnár József 
Móry Károly 
Nádudvari Győri Lajos 
Nagy Dezső 
Nagy Sámuel 
Nagy Miklós 
Naisz Gyula

Dr. Németh József 
Németh Samu 
Németh Antal 
Dr. Nendtwich Károly 
Dr. Neuhofer János 
Neumann Károly 
Névy László 
Niki Mihály 
Dr. Novak Antal 
Olay Szilárd 
Dr. Ország Sándor 
Orosz Antal
Dr. Osterlamm Szilárd 
Ott Károly 
Pollatsek Alfréd 
Dr. Pap Sámuel 
Pataky Bernát 
Patz Gusztáv 
Pausinger József 
Péchy Andor 
Péchy Aurél 
Péchy Imre 
Pettenhofer Antal 
Péts Ödön 
Pilch Ágoston 
Polgár Ignácz 
Pólyák Béla 
Pongrácz Bertalan 
Pórfi Ferencz 
Posner Károly J  ajos 
Pospischel Győző 
Quentzer Henrik 
Quickl József 
Rácz Pál 
Rainai Vilmos 
Rajner Gyula 
Rausch Ferencz 
Dr. Reményi Antal 
Rhorer Vilmos 
Richter Lajos 
Rogge A.
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N év é s  lak h ely
N a m e  u n d  W o h n o r t

Roszner István 
Dr. Rothfeld Samu 
Rotli Mihály 
Roih Lajos 
Rózsa Péter 
Rötzer Ferencz 
Ruffinyi Aladár 
Ságody István 
Sajóhelyi Frigyes 
Dr. Salamon Ferencz 
Sárkány dános 
Dr. Sassy János 
Saxlehner Andor 
id. Saxlehner András 
ifj. Saxlehner András 
Saxlehner Jolán 
Saxlehner Kálmán 
Saxlehner Ödön 
Saxlehner Emma 
Saxlehner Emília 
Schalek Lipót 
Scharff Alajos 
Dr. Schiller Zsigmond 
Schmidt Adolf 
Schneller Alajos 
Schneller Gusztáv 
Schneidert József 
Scholtz Ágoston 
Scholz Robert 
Schön Vilmos 
Dr. Schulek Vilmos 
Schüler Alajos 
Schultes Ágoston 
Sebök Imre 
Serák Károly 
Simonyi Ernő 
Dr. Singer Jakab 
Siráky E. M.
Gr, Somssich Iván 
Somogyi Rezső 
Sopronyi Dezső

N év é s  lak h ely
N a m e  u n d  W d h n o r t

Spelletich Bódog 
Spitzer József 
Spitzer Gábor 
Staub Mór 
Steinhaus István 
Steinacker Arthur 
Stessel Nándor 
Dr. Stiller Mór 
Dr. Stiller Bertalan 
Stoll Jenő 
Dr. Suhay Imre 
Svoboda István 
Dr. Szabó József 
Szabó Ágoston 
Szabó János 
Szabó Albert 
Szabó Dénes 
Dr. Szalagyi Aurél 
Szalmitai Kozák Mária 
Szávost Emil 
Dr. Székács Béla 
Szelmayer Károly 
Szemere Gizella 
Szentgyörgyi Albert 
Szentgyörgyi Lajos 
Szent Iványi György 
Szénássy Mihály 
Szeniczey Ödön 
Dr. Szénássy Sándor 
Szepessy Géza 
Szikszay Ferencz 
Szilágyi Dezső 
Szilassy Aladár 
Szily Kálmán 
Szlovik József 
Szloboda János 
Sztoczek József 
Sztrelko Gusztáv 
Takács János 
Tanfi Gusztáv 
Dr. Tarczy Zs.
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N év é s  la k h e ly
N a m e  u n d  W o h n o r t

Télfy Iván 
Dr. Téry Ödön 
Téry Ödönné 
Ternyei Ferencz 
Dr. Than Károly 
Dr. Thirring Lajos 
Thoma József 
Tóth Elek 
Tors Kálmán 
Udránszky László 
Ullmann Adolf 
Unger Antal 
Dr. Unger Bernát 
Vámossy Mihály 
Vancsó Gyula 
Dr. Vécsey István 
Dr. Vécsey Tamás 
Vértessy Sándor 
Veszprémy János 
Veszter Imre 
Viczián József 
Viczmándy Ödön 
Vimmer Antal 
Vogel Péter 
Vuskits József 
Wachsmann Ferencz 
Wagner Alajos 
Wagner Emil 
Wagner Géza 
Wagner László 
Waldhauser A. G. 
Walther Ágoston 
Dr. Wartha Vincze 
Weber Rezső 
Wehner Gyula 
Dr. Weisz Miksa 
Dr. Wenczel Tivadar 
Weninger Vinczéné 
Werther Alvin 
Wittenberg J.
Wohl Janka

N év é s  lak h ely
N a m e  u n d  W o h n o r t

Wolkenberg Gyula 
Zeilinger Gyula 
Zoffcsák József 
Zsigmondy Vilmos 

Budáméi* 
Ujházy Zsófia 
Ujházy József

Budatin 
Buday Nándor 
Horváth János 

Buly
Bleuer Samu

Busócz
Grinvalszkg Kornél 

Bustyabáza 
Marczelly Gusztáv 

Cambridge
Benyon-Winsor W. S. 

Cosel
Kynast Paul 
Porske Heinrich 
Ring Fedor

Csaklyó 
Roxer János

Csacza
Sevcsik Gáspár

Csehovitz 
Demborn Kari 
Gana Iheodor

Csepregh 
Markovics István 

Csetnek 
Madarász Pál

Csobánka 
Losonczy Gyula 

Csobád 
Farkas István
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N év é s  la k h e ly
N a m e  u n d  W o h n o r t

Csún
Nagy Sándor

Czeglód 
Deutsch Salamon 
Szekeres Miklós 

Darócz 
Szalay Antal

Debreczen 
Békési Gyula 
Borsos Fér encz 
Géresi Kálmán 
Hajdú Gyula 
Kain Albert 
Kardos László 
Kemény 0. Mór 
Dr. Kóla János 
Gr, Kornis Zsigmondné 
Márton László 
Dr. Medve Kálmán 
Debreczeni ref. ifjúsági 

könyvtár 
Reviczky Emil 
Sesztina Lajos 
Simonjfy Antal 
Szakszó Rezső 
Szilágyi Károly 
Dr Varga Géza 
Varga Ferencz 
Weszter István

Dechtár 
Kubínyi Bertalan 

Demónfalva 
Kubinyi-Meinert Ida 

Dettva
Csauder János 
Háncsok L.
Tröszt József

Detk
Beökönyi Győző

N év é s  lak h ely
N a m e  u n d  W o h n o r t

Diósgyőr 
Greisiger Károly 

Dittmerau 
Wermund

Dobsina 
Brecz Sándor 
Dobay Vilmos 
Dobsina városa 
Fábry Károly 
Gömöry Gusztáv 
Gömöry Miksa 
Dr. Kellner Győző 
Klein Samu 
Mega Endre 
Mesko Samu 
Mikulik József 
Dr. Feledi János 
Pelech-Dobiecki Wanda 
Ruffinyi Jenő 
Sárkány Boldizsár 
Sárkány Kálmán 
Sárkány Sándor 
Sárkány Miksa 
Ozv. Sárkány Emilia 
Szontagh Márton 
Szontagli Bertalan 
Szontagli Boldizsár 
Szoyka Lajos

Dóiba 
Prihradny Ödön 

Dresden 
Geucke Eduard 
Meding Rudolf 

Duránd 
Vnemcsák János 

Ebeczk
Tihanyi Ferencz 

Edelóny 
Berger Manó

Eger
Begovcsevich Róbert
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Név és lakhely
N a m e  u n d  W o h n o r t

Danielik János 
Fekete Sándor 
Répássy János 
ifj. Schoartz Soma 
Zrumetzky Béla 

Enying 
Tóth Kálmán

Eperjes 
Bauernebel Szilárd 
Bielek László 
Binder Károly 
Díváid Károly 
Floegel Antal 
Flórián Jaltai> 
Fontana János 
Hazslinszky Frigyes 
Herfurtli József 
Horn Valér 
Húsz Ármin 
Kosch Frigyes 
Dr. KrajzeU Aurél 
Kubínyi Albert 
Linkescli Károly 
Linkesch Samu 
Mikolik Gyula 
Nehrer Ágost 
Oszvald Dániel 
Péchy Zsigmond 
Podraczky János 
Pulszky Géza 
Eadvány Kálmán 
Rödler Ágost 
Scliütze Károly 
Schwarz János 
Széchenyi-kör 
Windt Lajos 
Zavatzky Szilárd

Erdöbénye 
Szirmay Ödön

Erfurt
Breslau

Név és lakhely
N a m e  u n d  W o h n o r t

Eszek
Faragó Gyula 

Fel ka 
Adriányi Robert 
Blásy Ede 
Danhauser Rezső 
Emeri czy Ödön 
Emericzy Dávid 
Fábry Gusztáv 
Fabry Tivadar 
Húsz János 
Krompecher 
Krompecher László 
Pisch Béla 
Scherf el Aurél 
Scherf el Kornél 

Felfalu
Szent-Iványi Árpád, 

F.-Láncz 
Lánczy Béla

Felső-Szt.-Iván 
Grün Ferencz

Felső-Diós 
Jedlicska Pál

Felső-Fiigöd 
Hidegli János 
Hidegh László

Feldkirchen 
Klemens Bohuslaw 

F erdinandshütte 
Westhoff Kari

Finke
Miklósvári Miklós Gyula 

Földeik 
Návay Kornél

Frankfurt a. M. 
Marsch Hermann 

Freystadt 
Dr. Fiedler Anton
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Név és lakhely
N a m e ' ur\d  W o h n o r t

Dr. Rothe Emil
Oalantlia 

Horvát Gyula 
Thurőczy Ágost

Gálszécs 
Br Fischer Ilona 

Gáva 
Grünwald Mór 
Mezei Ggula

Glatz
Koch Friedricli

Gnadenfeld 
Wetschky Max E.

Gnezda 
Gareis Nándor 
Morgenbesser Konrád 
Propper Mór

Golop 
Br. Vay Sándor 

Goldberg 
Rubel Alexander

Golassowitz 
Pinder Reinhold 

Gödöllő 
Kodolányi Antal

Göllniczbánya 
Dr. Czölder L.
Faltér Sándor 
Göllniczbánya városa 
Henel A.
Jeszenák Alfonsz 
Kim József 
Mattyasovszky Gábor 
Menesdorfer Károly 
Menesdorfer Gusztáv 
Patz Adolf 
Stark Gábor 
Tatarkó F.
Valko Győző

lÜNév és lakhely
N a m e  u n d  W o h n o r t

Gömör
Szontagli Zoltán 

Görgő
Lányi Mihály

Görlitz
Fechtner Friedrich 

Gratz
Justh Ede

Grénicz 
Tecshler János

Gr.-Strelitz 
Mosler Frdmann 

Gurbo
Lészay Ferencz

Gyergyó-Szt.-Miklós 
Kuntz Kornél

Gyöngyös 
Himfy József

Győr
Baky István 
Kucelnik Vilma

Gyulafalva 
Bujovszky Simon

Habelschwerdt 
Koschella August

Halberstadt 
Zedtwitz E.cald

Hannover 
Ohlmeyer C. í .

Hanva
Hanvay Zoltán

H.-Sámson 
Dr. Jámbor Mihály 

Hatzfeld 
Duclion Lipót

Helpa
Dr. Kalchbrenner H.
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Név és lakhely
N a m e  u n d  W o h n o r t

Helczmauócz 
Farkas Pál

Hidas-Ndmeth 
Dobozy Pál

Hodnet Hall
Mrs. Heber Percy Algernon 
Mr. Heber Percy Algernon 

H.-Lomnicz 
Raisz Szilárd

Hóm fogd 
Kdllay E/ek

Hradek 
Lásd L. Újvár.
Siehe L. Újvár. 

Hunfalva
Dr. Kurimszky Antal 
Loisch Mátyás 
Roth M.

Huszth
Deutsch Jenő

;Igló
Alpár Ernő 
Antal Károly 
Benigny Ervin 
Boemisch Ede 
Cservenka R.
Hamv ton-Dundas Gábor
Egner Adolf
Dr. Emericzy Géza
Fábry János
Fiadljevics
Fest Ottó
Gartner Kálmán
Geyer G. Gyula
Gotthard Albert
Görgey István
Guhr M.
Gyidajfy József 
Hajts János

Név és lakhely
N a m e  u n d  W o h n o r t

Hajts Lajos 
Hajts R.
Havlovék F. József 
! lazslinszky Gyula 
Hazslinszky Marczel 
Iglói f'ógymnásium 
Jgló városa 
Jácz Kálmán 
Jantner B.
Jermy Gusztáv 
Kaufmann K.
Frischer Ede 
Klug B.
Klug Otto 
Kolba Károly 
König Lajos 
Kövi Imre 
Kuntz Ödön 
Langsf éld Ede 
Langsfeld K.
Lehotzky Jenő 
Dr. Lorx Sándor 
Lövy Mór 
Marton Károly 
Marschalkó József 
Melczer Ágoston 
Mikolay L.
Müller
Münnich Adolf 
Münnich Károly 
Dr. Neubauer Lajos 
Neuberger Ármin 
Payer Jenő 
Br. Pillér storf Ervin 
Pollak J.
Posewitz Gyula 
Posewitz Arthur 
Prihradny Guido 
Putsch Tóbiás 
Rosenberg B.
Róth Márton
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N év é s  lak h ely
N a m e  u n d  W o h n o r t

N év é s  lak h ely
N a m e  u n d  W o h n o r t

Senger A.
Dr. Simenszky Sándor 
Somogyi Géza 
Soós László 
Schivetz Lipót 
Scholz Vilmos 
Schumann Sánd. 
Szomp Emil 
Szontagh Frigyes 
Tirscher Gyula 
Topscher György 
Ujlalcy Jenő 
Várallyi F.
Windt Hugó 
Windt J, L.
Windt L.
Zimann János 
Zlocha Ferencz

Igló-Hutta 
Ploderer K.
Wiesner L.

Insterburg 
Reusch Kari

Ipolyságit 
Berkó István 
Berczeller Lajos 
Lipcsey Soma 
Schiller Antal 

Irsa
Hejfele Antónia

Jankóvácz 
Dr. Boromisza Tibor 

Jánok 
Sziklay Ede

Jánosiad 
Fábry Pál

Jászó
Barlangliy Adorján 
Richnavszky Ákos

Jászberény 
Lippay Lajos

Jauer
Heffler Emil

Javorina 
Kegel Ede

Jekelfalva 
Pillér Sándor 
Winkler Pál

Jerne
Szinnyey Pál

Jólsva 
Kotzmann Emil

Káposztafalva 
Fendt József 
Neogrády Ignácz 
Raab József 
Weszter Miksa

Karczag 
Főző Mihály

Kassa 
Dr. Alexy Lajos 
Aranyossy László 
Baszel Károly 
Benigny Sándor 
Benczúr Gzéa 
Dr. Bernolák József 
Berzeviczy Ilona 
Bielek Aladár 
Brosz Jonát 
Darvas József 
Demeter Manó 
Domae József 
Duka Marczel 
Fábry József 
Fiedler Gyula G. 
Gf. Hadik Endre 
Haske Emil 
Haymann Ferencz
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Név és lakbely
N am e und W ohnort

Hoff marni Mór 
Dr. Imling Konrád 
Jerm;y Károly 
Justh-Keczer J.
Keczer Miklós 
Komáromy István 
Komáromy László 
Korányi Károly 
Kosztka Győző 
Kozák József 
Kozák G. E.
Macher Béla
Maiéter Vilmos
Maurer Adolf
Maurer Gusztáv
Maurer Gyula
Maurer Rezső
Br. Melczer Georgine
Br. Melczer Malviné
Mericzay Lajos
Metzner Adolf
Dr. Moskovics Jakab
Müllner Frigyes
Dr. Offenlieimer Gyula
Pápay Zsigmond
Pischel Ferencz
Polcz József
Quirsfeld Károly
Radányi Sándor
Raisz Béla
Rónay Gusztáv
Roxer Vilmos
Saarossy-Kapeller Ferencz
Scharf Fül'öp
Schlatter Aladár
Schmidt Lajos
Szmrecsányi Jenő
Seydl Adolf
Stollar Gyula
Dr. Stöhr Szilárd Antal
Studinka Gyula

Név és lakhely
N am e und W ohnort

Szakmáry Károly 
Szémann Sándor József 
Tomka Mór 
Wandracsek Károly 
Dr. Wittenberger János 

Kätscher 
Hartmann Hugo

Kattowitz 
Jarislowsky Adolf 
Ring Siegfried 
Welt Karl

Kecskemét 
Dr. Beliczay Jónás 

Késmárk 
Beck G. E.
Berzeviczy Nándor 
Bethlenfalvy Kornél 
Blásy György 
Bódvai István 
Cserépy Nándor 
Cornides Boldizsár 
Cornides Dániel 
Dessewffy Aurél 
Fdeskiity Ilona 
Engel József Ágoston 
Führer Gusztáv 
Genersich Károly 
Genersich Tivadar 
Glücksmann Bernát 
Gőzzel Lajos 
Grescli Ágoston 
Gr esch Gyula 
Ilandl Gyula 
Huminszky János 
Hensch Andor 
Dr. Herzogh Árpád 
Horrak József 
Kéler Pál 
Késmark városa 
Késmárki főgymnásium
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Név és lakhely
N am e "und W ohnort

Dr. Klein Ármin 
Plein Pál 
Klopsch Kárain 
Kolbenhayer Pál 
Koller Károly 
Koromzay Győző 
Kostenszky Károly 
Kottlar Samu 
Lám Andor 
Dr. Lám Frigyes 
Linberger István 
Lumtzer Károly 
Marczelly Albert 
Matty asovszky József 
Meese Vincze 
Ortmann Ernő 
Pollak Ignácz 
Rainer György 
Raisz Miksa 
Dr. Rosenthal 
Roth Ignácz 
Schmidt K. Robert 
Scholcz János 
Scholcz Frigyes 
Schultz Károly 
Schwarz Samu 
Stenczel r Tivadar 
Stern Ármin 
Stern Lajos 
Stockinger Ede 
Switafsky Ferencz 
Szelényi Gusztáv 
Szontagh Imre 
Dr. Szontagh Imre 
Szopko Sándor 
Dr. Tátray Gergely 
Teller Ernő 
Toperczer László 
Waliczky Pál József 
Weber Pál 
Werdonits Sándor

Név és lakhely
N am e und W ohnort

Br. Wildburg Ármin 
Witényi Ernő 
Wlossák János 
Zvarínyi Sándor

Király telek 
Keresztessy István 

Király-Lehota 
Lehoczky Jenő

Kis-Zombor 
Rónay Béla 
Rónay József

Kis-Várd a 
Fisch Mór 
Somogyi Gyula

K Léva 
Gencsy Samu

K. Szeben 
Diamska Albert

K. Pál úgy a 
ifj. Ballázs Mátyás 

Kolozsvár 
Gr. Bethlen Sarolta 
Dr. Concha Győző 
Dániel Joakim 
Ilutfesz Károly 
Dr. Kanitz Ágoston 
Dr. Koch Antal 
Kugler Mihály

Kolos-Hosszúmező 
Rónai Károly

Konesán 
Tőke Bertalan

Korbielov 
Heinrich Michael

Korytnicza 
Sztanek Károly

Koscielisko 
Raiser Edvin



NÉVSOR. — NAMENSVERZEICHNISS. 5 5 9

Név és lakhely
N am e und W ohnort

Kotaj
Mandl Lipót

Königshütte 
Carliczek Ottoman 
Dr. Uelsmann Hermann 

Königsberg 
Gruhl H. 0.

Kőszeg
Pötzelberger Kárain 

Kővár 
Kubinyi Ferencz 

Krakau 
Dr. Alth Aloys 
Beniasz Franz 
Czudowsky Julius 
Eljasz Walery 
Gusztavicz Bronislaw 
Hostasch J. N. 
Markiewicz Ladislaus 
Miildner Heinrich 
Pauli Zegota

Króm pacit 
Graf Pál 
Kéler Lajos 
Kovácsj Sándor 
Lorenz Győző

Kuresin 
Ruby József 
Szepessy Dániel 

Landeck 
Sack Ferdinand 

Landok 
Deutsch Gyula

Lasztomér 
Szemere Gyula

Laurahütte 
Wachsmann F

Leibitz
Landiger Antal

Név és lakhely
N am e und W ohnort

Michalik János 
Leipzig 

Kuntze Otto
Lemberg 

Finkel Ludwig 
Kreyser Oskar 
Plawicki Felix 
Schub uth Friedrich 
Sykora Karl 
Witkovszky Adam 

Leobschütz 
Berliner Moritz 

Léva
Bolemann Ede 

Libau
Zimmer m ann Friedrich 

Liegnitz 
Welz Eduard

Lilienthal 
Galle Alfred

Linz
Grienberger Hugo

L. Sz. Miklós
Andaházy Géza 
Andaházy Sándor 
Baalgha Győző 
Bobrovnyiczky Kód mán 
Bohus Péter 
Büttner József 
Detrich Dániel 
Ehrenzweig Dávid 
Friedländer Jakab 
Dr. Groszman Ignácz 
Joób Marczel 
Joób Frigyes 
Kállay Adolf 
Kovács József 
Kral András 
Dr. Kux Bernát
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Név és lakhely I Név és lakhely
N am e und W ohnort i N am e und W ohnort

Lányi Bertalan 
Lechoczky Abris 
Mattyasovszky Gyula 
Matuska Jánosr
Dr. Mayer Ármin 
Dr. Mihályik Győző 
Palugyay Gusztáv 
Palugyay Gyula 
Povolny Bertalan 
Ruzják János 
aSchlesinger Miksa 
Spengel Sándor 
Stern Jónás 
Uram Gergely 
Vitális Antal 
Vitális Péter

L. Újvár 
Adriányi Antal 
Bielek István 
Collinászy Flórián 
Herbeck Nándor 
Jahn Nándor 
Kolba Jenő 
Kossányi Róbert 
Léhotzky Péter 
Pischl Pál 
Rády István 
Reich Adolf 
Dr. Roth Adolf 
Stern Jakab 
Strasser Jakab

L. Sz. Iván 
Klimo Samu

L. Petii 
L'óvey Sándor

Livohutta 
Kuhinka Géza

Loclygowio 
Klobus Adolf

Lónyabánya 
Geduly Elek

Loslau
Brauns Eduard 

Losoncz 
Ambrus Mór 
Andrejcsik Román 
Belagh Lajos 
Benítzky Kálmán 
Borbás Géza 
Búsbak Adám 
Franki Sándor 
Grimm Lajos 
Hudec Miksa 
Illés Károly 
Jeszenák Ráfael 
Kishalmy Ferencz 
Lászly István 
Parassin Győző 
Rachler Ferencz 
Schmidl Soma 
Dr. Schneller László 
Selmeczi Sándor 
Szommer Náthán 
Szőke Adolf 
Vdt József

Lőcse
Dr. Beer Mór 
Borostyám Béla 
Breuer Sándor 
Gf. Csáky Zeno 
Dénes Ferencz 
Engelmaier József 
Feleki Rezső 
Dr. Fleischer Frigyss 
Dr. Faykiss Károly 
Halász László 
Hoepfner Gusztáv 
Kaynár Gyula 
Kermeszky Mór 
Dr. Kézmarszky Brúnó 
Kurponay Ágoston 
Kray István
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Név és lakhely
N am e und W ohnort

Kupecz Lykurg 
Lenner Kálmán 
Dr. Lindner Adolf 
Linkess Miksa 
Ludmann Pál 
Mattyasovszky János 
Mercz Pál 
Müller Antal 
Pater Kálmán 
Pollág Géza 
Prihradny Oszkár 
Probstner Arthur 
Probstner Gyula 
Raisz Aladár 
Répássy Sándor 
Dr. Roih Samu 
Roxer Illés 
Schmiedt Sándor 
Seeliger Károly 
Spitz Lipót 
Dr. Steiner Antal 
Sváby Nándor 
Sváby Frigyes 
Székely Farkas 
Szönyey Kálmán 
Ternovszky Alajos 
Dr. Weisz Sándor 
Winter Samu 

Mád
Zwolinski Broniszláv 

Magdeburg 
Hermann Ernst

Magyar-Ovár 
Koritsánszky János 
Dr. Kosutány Tamás 
Peck Ágoston 
Dr. Ulbricht Richard 

Magyar-Pécska 
Róth Ede

Majerka 
Pompéry József

Név és lakhely
N am e und W ohnort

Renner Károly
Majorócz 

Vladár Tamás
Mándok

Gf. Forgách Sándor 
Gf. Forgách László 

Margonya 
Dessewjfy Pál 
Dessewjfy Kálmán 

Marienau
Br. Koppy-Krain Marie 

Márkusfalva 
Máriássy Tiborcz 
Máriássy Ferencz

Máramaros-Sziget 
Draskóczy G.
Jelenjfy Kornél 
Kutka Kálmán 
Lator Bálint 
Prugberger József 

Matheócz 
Adriányi Sándor 
Alexy Lajos 
H'óntz Adolf 
Scholtz J. Emil

M.-Ostrau 
Dr. Richter C.

M.-Schönberg 
Faschingbauer Heinrich 

Merény 
Dr. Kreichel 
Ujág Károly

Meczenzéf 
Posewitz Kornél

Mező-Csáth 
Dr. Kardos f Imre 
Majthényi Adám

Miechovitz 
Thiele• Winkler

36
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Név és lakhely
N am e und W ohnort

Név és lakhely
N am e und W ohnort

Miskolcz 
Horváth Lajos 
Kardos Lajos 
Kun József 
Láng Károly 
Mayer Rezső 
Dr. Markó László 
Mezey Pál 
Nagy Péter 
Dr. Szabó Gyula 
Szekrényessy Lajos 

Módos 
Höfer János 
Rupcic József

Muttno 
Andassy Károly 
Kovács József

Mühlenbach 
Grinvalszky Ágoston 
Mühlenbach községe 
Pfeiffer Rezső

Nádas
Baan Bertalan

Nagybánya 
Gábriel Frigyes 
Stoll Béla

N.-Becskerek 
Dr. Duka László 
Várady Mihály

Nagy fa lu 
Bekény Péter 
Schurina József

N. Káiló.
Dr. Bleuer Miklós 
Forberger Vilmos 
Dr. Jósar András 
Kállay Akosné 
Ozv. Kvassay-Kállay Ilona 
Klincsek József

Madarász Gusztáv
N.-Kanizsa 

Weiser József
N.-Károly 

Pollatsek Bertalan
N. Kázmér.

Gf. Török László
N.-Kikinda. 

Bayer Alajos 
Gartlgruber Ferencz 
Grubits Tivadar 
Kühnell Oszkár 
Rakoczay Sándor 
Rosenberg Miksa 
Zakó György

N.-Lomnicz 
Berzeviczy Titus 
Nits Samu 
Spóner Andor

Nagy-Márton 
Szontagh Hugo

N.-Mihály 
Bartus Boldizsár 
Br. Kotz W.
Polányi Gyula 
Dr. Raisz Gedeon 

Námesztó 
Szkicsak Károly 
Szkicsak István 
Szontágh Szaniszló 

Náthafalu 
Szirmay F.

N.-Rőcze 
Míhalik Dezső

N.-Szaláncz 
Gf. Forgách Kálmánné 

N.-Szalonta 
Balog György
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Név és lakhely
N am e und W ohnort

N.-Szalók
Bábura László 
Nagy-Szalók községe 
Schönwiszner János 
Weszter Pál

N.-Szombat 
Franciscy Alfonz 
Hodza Cyrill 
Klein Márkus 
Kratky Ferencz 
Nekanovich Miklós 
Fóliák Kálmán 
Fóliák Adolf 
Vallner János 
Vrchovszky Károly 

N.-Torony a 
Steiner A.

Nagy-Várad 
Biharmegyei orvos-egylet. 
Dr. Ercsey Ernő 
Dr. Konrád M. 
ifj. Középessy Gyula 
Lederer Mór 
Losschmidt Ferencz 
Dr. Lukács János 
Makróczy G. Ferencz 
Szíj József 
Talapkovics Antal 
Várady Dénes 
Vinkler József

Neczpáll 
Justh György 
Justh Sándor

Nedecz
Begala Sándor 
Eichmüller Ayoston 
Gf. Zichy Ferencz István 

Nemes-Miletics 
Széchenyi Jenő

Név és lakhely
N am e und W ohnort

Neustadt 
Koschella Adolf 
Nawrath

Neuhaus 
Weszther Paul

Nikolai
Jungfer 
Moecke Alex.
Schwand Karl

Niedex-pfauenstiel 
Bischojf Ferdinand 

Nyitra 
Matirko Konrád

Nyíregyháza 
Bónis Barnahásné 
Dr Heymann Ignáicz 
Korányi Imre 
Kubassy Gusztáv 
ifj. Krúdy Gyula 
Dr. Meskó László 
Nikelszky Lajos 
Nyiri Ferencz 
Fatay András 
Szopko Alfréd 
Zoltán János

f

O-Becse 
Farcsetich Felix 

Oels
Dr. Reich Josef 
Weisz Louis

Ofalu 
Cornides Tamás 
Sztaváts Győző

Okolicsnó 
Thuránszky Tamás 

Ö-Lubló 
Bogyáni János 
Dlugolinszky Ferencz. 
Dubay Péter

3ö*
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Név és lakhely
N am e und W ohnort

r
Flachs Ágoston 
Glatz János 
Dr. Herz Ignácz 
Krivácsy Géza 
Ksensigh Tivadar 
Lippóczy Vilmos 
Matsik Péter 
Ocsovszky Pál 
Szlopovszky Károly 
Zawatzky Antal

Oravicza 
Koczián Antal

Orzesche 
Sachse Kari

Paliók
Koller Vilma

Palugya 
Platthy Gyula

Palocsa
Dulemba Alfréd 
Kirchmayer Vilmos 

Pankota 
Jegesy Mór

Pancsova 
Roth Gergely

Pápa 
Szilágyi József 

Páris
Lászlóéalvi Lajos 

Paskau
Reitter Edmund 

Pécs
Cr. Barthler Ödön 
Dzvetkovits Gyula 
Dr. Daempf Sándor 
Pollak János 
Schapringer Zsigmond 

Pecska
Dr. Szabados József

N év é s  lak h ely
N a m e  u n d  W o h n o r t

Péch-Ujfalu 
Péchy Antal

Pfanenstiel 
Br. Beust Leopold 

Pilsen
Dr. Vogel stein

Podolin 
Aberth Győző 
Gla,cz János 
Kai ab a József 
Lippóczy Ferencz 
Sólyomi József 

Podbjel 
Demian Elek

Pohorella 
Emericzy Jenő

Polhora
Lokcsánszky Flórián 

Poltár
Br. Baratta Alajos 

Polgárdi 
Procopius Pál

Popelau 
Dr. Strelil

Poprád 
Gótz Ferencz 
Hanko Arthur 
Húsz Dávid 
Krompecher Imre 
Kulmann János 
Münnich Sándor 
Neufeld Gusztáv 
Poprád városa 
Strompf S. A. 
Wilnschendorfer Károly 

Poronin 
Uznánski Adam 

Posen
Haber Ernst
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Név és lakhely Név és lakhely
N am e und W ohnort N am e und W ohnort

Jerzykiewicz B.
Kantok Kasimir 
Köhne Ottó

Pozsony 
Aixinger László 
Bacsók Pál 
Botló Károly 
Burián Pál 
Dr. Deutsch Jgnácz 
Gf. Deym Izidor 
KAI Tivadar 
Edl Irma
Gf. Eszterházy István 
Forray István 
Gály Lajos 
Dr. Gervay Nándor 
Dr. Gotthardt Károly 
Gottl Mór 
Gráf Vilmos 
Grienberger Ede 
Hubert János 
Hackenberger Ida 
Imely Antal 
Dr. Kanka Károly 
Kari József 
Kassoivitz J.
Kiss Sándor 
Dr. Kovács György 
Koller Gyula 
Lanfranconi Aeneas 
Lányi Gyula 
Dr. Mudron Mihály 
Mossóczy István 
Okolicsányi György 
Pisztóry Félix 
Richter Ede 
Dr. Ruprecht Márton 
Scherz de Vászosa Ernő 
Schvábi Kálmán 
Stampel Károly 
Steltzner Nándor

Streihamer Frigyes 
Szénért János 
Szépréty Gyula 
Dr. Szigány Mihály 
Br. Vay Dénes 
Wagner Lajos 
Wigand Károly 
Wimmer Géza 
Záborszky Adolf 
Zsigárdy Árpád

Prakfalva 
Arady János 
Lupkovits Miklós 

Primócz 
Wyda Péter

Puszta-Gyál 
Koós Róbert

Rabcza 
Latzko Miklós

Ragály
ifj. Ragályi Gyula 

Rakovicz
Br. Mednyánszky Dénes 

Ratibor 
Fruhner Julius 
Jonas Karl 
Lieres Friedrich 
Pohl Max 
Ring Julius 
Ring Moritz 
Schilling
Schwaneberger G. 
Wentzel Adolf

Räuden
Lipczyk Johann 
Schmidt Karl

Regensburg 
Dr, Brunhuber A.
Loritz Gregor
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N év é s  la k h e ly
N a m e  u n d  W o h n o r t

Remscheid
Neuhaus Robert 

Riga
Rothert G. Adolf 

Rimaszombat 
Adorján Aloizia 
Baksay József 
Groó Vilmos 
Hámos Aladár 
Pongrdcz Adorján

R.-Szt.-László 
Botka Sándor

Rókus.
Klein János 
Lersch Jakab

Romhány 
Laszkáry Gyuláné 
Laszkáry Gyula 
Prónay Sarolta 
Prónay István

Rosenberg 
Beck Siegfried 
Cirves Hermann

Rózsahegy 
Barsy Rikárd 
Bobrovnyiczky László 
Bobrovnyiczky Tamás 
Dr. Duschnitz Frigyes 
Grill Gyula 
Habrovszky József 
Huszár Nándor 
Kiszely Vendel 
Kiszely Antal 
Mattyasovszky Honor 
Nikkel József 
Podliorányi Gyula 
Dr. Policzer Bernát 
Skokan Sándor 
Thuránszky Kálmán

N év é s  lak h ely
N a m e  u n d  W o h n o r t

Uhlyarik Gida 
Vlkolinszky Dániel 
Winkler Manó

Rozsnyó
Dr. Madarász Rezsó 
Máriássy Gizella 
Markó József 
Markó Pál 
Dr. Markó Sándor 

Rybnik 
Berliner Wilhelm 
Fritze R.
Idzikowski 
Mutter G.
Semprich Max.

Sacza
Semsey Jenő

Salgó-Tarján 
w  Gusztáv 
Rajsinger Imre 
Schleicher Emil 
Tuczentaller Gyula 
Tuczentaller Lajos 

Sárospatak 
Dr. Szánthó Gyula 

Sáros-Oroszi 
Morvay P.

' S.-A.-Ujhely 
Ambrózy Nándor 
Csuka Ödön 
Br. Fillenbaum Ferencz 
Gallik Géza 

Karsa Ferencz 
Keresztessy Lajos 

| Dr. Sebők Antal 
Dr. Schön Vilmos 
Szerviczky Ödön 
Szállási Arthurné. 

í Zinner Henrik
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N év é s  lak h ely
N a m e  u n d  W o h n o r t

Saybusch
Kaufmann Ferdinand 

Szabadka
Miloszávlyevics Milán 
Vissy Károly 
B. Vojnits Antal 
ifj. Vojnits Lukács 

Szabolcs 
Szemere József 

Szakái 
Grantner József 

Szál ács 
Zsigó Endre

Szarvas 
Lonovics Ferencz 

Szathmár 
Glatz György 
Jakó Mihály 
Jandrisics János 
Lehotzky János 
Smoczer Ignácz 
Szentpály Jenő

Selmeczbáuya 
Bellus János 
Dr. Bolemann István 
Broszmann Jenő 
Gaitner Tivadar 
Golián Károly 
Gretzmacher Gyula 
Hankisz Jenő 
Iluber József 
Kerpely Antal 
Marschalko Gyula 
Melesiczky János 
Mossóczy Sándor 
Nagy István 
Nikel Zsigmond 
Scholcz Gyula 
Schostal Ede

N év é s  la k h e ly
N a m e  u n d  W o h n o r t

Szepesi társaság 
Tíbely Ágoston 
Tibely Vilmos 
Tirts Resző

Szécsény 
Serly Antal

Szeged 
Gábor József 
Katona Antal 
Magyar Gábor 
Steinhausz József 

Szegszárd 
Safáry Irma

Szjelnicz 
Liptay Ferencz

Székely-Udvarhely 
Molnár Károly

Székesfehérvár 
Gremsperger István 
Dr. Fonta Adolf 
Fittler Béla 
Halász Ignácz r 
Hornyánszky Ágoston 
Liszy Lajos 
Schwartz Róbert 
Vértessy József

Szemere 
Mocsáry Miklós 

Szencz
Farkas Gyula

Szendrő
Orgróf Csáky-Pallavicini 

Szent-Iván 
Szent-Iványi Barna 
Szent-Iványi István 
ifj. Szent-Iványi József 
Szent-Iványi Kázmér 
Szent-Iványi Márton 
Szent-Iványi Sándor
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Név és lakhely
N a m e  u n d  W o h n o r t

Zuskin Ferencz
Szepeshely 

Fertsek Nándor
Szepes-Yáralj a 

Hradszky József 
Wyda Antal

Szepes-Olaszi 
Förster Ede 
Förster Frigyes 
Hradszky Antal 
Kalchbrenner Károly 
Kosáry János

Szepes-Béla 
Bélavárosa 
Dr. Greisiger 
Gretzmacher Frigyes 
Haitsch Pál 
Kaltstein Ágost 
Kaltstein Kornél 
Krompecher Jenő 
Ludvigh János 
Stephányi János 
Szamuely János 
Weber Samu 
Dr. Weisz János 
Weisz János 
Weisz András

Sz.-Szombat 
Bethlenfalvy Antal 
Burchardt Pál 
Dulovics János 
Gréb János 
Hensch Ede 
Kehrling Károly 
Kimer Sándor 
Koósch Sándor 
Májunké György 
Mauks Kálmán 
Philippy Ödön 
Ribiczey Kornél

Név és lakhely
N a m e  u n d  W o h n o r t

Schmör Aurél 
Szepes-Szombat városa 
Walther Ede

Szered
Varga Ferencz

Szerencs 
Hermann Lajos 
Kolos Barnabás 
Gf. Szirmay Vincze 

Szinye-Váralj a 
Lánczky Sándor 

Szlanicza 
Metko Amand

Szmizsán 
Braxator Tivadar 
Czölder F.
Klein József 
Trompler János

Szmrecsán 
Szmrecsányi Antal 
Szmrecsányi Bogomér 

Soóvár 
Sikorszky András 

Soprony 
Gf. Csáky Manó 
Hayden Pál 
Müller Paulin

Szolnok 
Killias Vilmos

Szomolány 
Gf. Pálffy János 
Gf. Pálffy József 

Sonnenburg 
Schiebel Kari

Sztárnya
Radvánszky Károlyné 

Subenyik 
Kaufmann Albert
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Név és lakhely
N am e und W ohnort

Szucsány 
Juhász Sándor 
Pollak József 
Schulz József 
Schulz Emanuel

Schweinitz 
Zimmer Martin 

Szvarin 
Sabatovicz Adolf 

Svedlér 
Piger János 
Svedlér városa

Slawentzitz
Biihler

Strehlen
Dr. Frij

Spaulitz 
Huneke Róbert 

Tállya
Weiszer Károly 

Tancs
Gf. Teleky Miklós 

Tarczal 
Spóner Tivadar 
Szabó Lajos

Tarnowitz 
Lukaschik J.
Dr. Pfundhéller Emil 

Tátra-Fűred 
Pékár Sándor

Tayna
Br. Révay Gyula 

Temesvár 
Babusnik Ágoston 
Eissen Elek 
Faykiss József 
Horváth János

Név és lakhely
N am e und W ohnort

Jahner C. M  
Kaufmann Jakab 
Lévay Sándor 
Melzer Adolf 
Mosdorfer Ágost 
Dr. Niamessny Gyula 
Prunlechner Vilmos 
Rácz Géza 
Schopf Antal 
Schronk József 
Steingassner Kálmán 
Strasser Albert 
Szólóssy József 
Takács József 
Traupmann József 
Zörnlaib Benedek 

Teplitz 
Wallentsik József 

Teschen 
Feitzinger Gustav 
lllich Franz 
Klemens Eduard 
Dr. Mantel Friedrich 
Münzberg Adolf 
Prochaska Karl 
Turek Ferdinand 
Ziffer Ferdinand 

Tiflis
Zoubalojf Alexander 

T.-Szt.-Márton 
Dr. Haas Jakab 
Gf. Nyáry Kálmán 

Tiszolcz 
Ambrózy József

Tisza-Eszlár 
Kállay Clamsse 

Tokaj 
Ambrózy Antal
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Név és lakhely Név és lakhely
N am e und W ohnort N am e und W ohnort

Bíró Imre 
Demeczky József 
Farkas László 
Fazola Henrik 
Galambos Ferencz 
Dr. Juhász Pál 
Karácsonyi Mihály 
Karácsonyi Péter 
Kohn Áron 
ifj. Kottán József 
Kozma János 
Krajnyák Géza 
Kükemezey Zsigmond 
László Lajosné 
László Lajos 
Mattyasovszky Albert 
Matyi Mihály 
Novák József 
Olcsváry Bertalan 
Olcsváry Farkas 
Pomán János 
Bili Henrik 
Soltész Etelka 
Dr. Springer József 
Szenczy Gyula 
Takács Sándor 

Tolcsva
Mattyasovszky Boldizsár 

Topporcz 
Jurkovich József

Toroallya
ifj. Hevessy Bertalan 

Tótfalu 
Badányi Mátyás 
Mattyasovszky István 

Török-Kanizsa 
Vizéki Tallián J, 

Trencsén
Dr. Brancsik Károly 
Franki Henrik 
Platthy Gyula

Troppau
Br. Burkhardt Franz 
Glassner Gustav 

Tvszteua 
Mutnyánszky Jenó 

Turócz-Divék 
Stróbl József

Új-Lubló 
Propper Mór

Uj-Tátrafüred 
Bölcsházy Imre

Új-Verbász 
Kármán József

Unghvár
Beszkidalji osztály 

(Lásd 571—573 1.) 
(Siehe p. 571—573.)
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A „beszkidalji osztály“ tagjainak névsora.

Namensverzeichniss der Sektion „Beskid“.

Név és lakhely
N am e ur\d W ohnort

Batyu
Killer Antal

Beregszász 
Jobszty Gyula

Bereg.-Szt.-Miklós
Junker

B.-Újfalu
Dobersberger Alajos 

Budapest 
Fésűs Mihály 
Kollos Manó 
Kovács Lajos 
Novelly Imre 
Nyiry Lajos 
Polinszky Emil 

Csap
Bleha János 
Bootz Ferencz 
Margaretha István 
Dr. Özvegyi Ferencz 
Roth Ignácz 
Szabó Lajos

Debreczen 
Werner József

Dombok 
Staudtner Gyula 

Dubrinics 
János János

Név és lakhely
N am e und W ohnort

Eperjeske 
Pilissy Lajos

Fridrichsdorf 
Eggelsberger Franz 

Hornon a 
Doby Antal 
Géczy István 
Dr. Ihoman Dávid 

Jenke
Ibrányi László 

Kassa 
Kral József

Klucsárka 
Jedlicska József 

Miskolcz 
Guttmann J.

Munkács 
Ballogh László 
Brazarotto Károly 
Divald Oszkár 
Frankovics Sándor 
Haslinger Emil 
Helowka Ferencz 
Hoenig Alajos 
Komka Ervin 
Latobárdi Kerekes László 
Liedermann József 
Meissels János
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N év é s  la k h e ly
N a m e  u n d  W o h n o r t

Melczer Aurél 
Nikolofsky R.
Pap József 
Puschmann Gyula 
Ripper V. K.
Dr. Schlesinger Kálmán 
Dr. Scholz Ede 
Schulz N.
Schuller Samu 
Dr. Silberg Henrik 
Stelzer Pál 
Takách László 
Taussig József 
Weisz Károly 
Wimment Vitális 
Záhay Gyula 
Zahn József

N.-Mihály 
Cometter Bernát

N.-Szaláncz 
Gf. Forgách István 

Perecsény 
Gf. Török József 

P.-Kerepecz 
Protovinszky János 

Podhering 
Libmann Ferencz

S.-A.-Ujhely 
Ambrus Sándor 
Boronkay György 
Dr. Chyzer Kornél 
Friedmann Vilmos 
Gross Robert 
Illasievits László 
Kankovszky Károly 
Kiss György 
Lobmeyer Lajos 
Majerszky Mihály 
Nagy Hugó 
Nelhiebel Ede

N év é s  lak h ely
N a m e  u n d  W o h n o r t

Pick Ignácz 
Siegmeth Károly 
Szabó Benedek 
Wurda József

Szatmár 
Medvetzky Jenő

Szt.-Miklós 
Polifka Alajos

Szerencs 
Lonszky Adolf

Strabicsó 
Ehrmann Antal 
Landsmann Ignácz 

Strabiczón 
Horváth Károly 

Szolyva
Grabofszky Nándor 
Pavük József

Tokaj
Dobrowsky Alfréd 
Haydu Gyula

T.-Remete 
Cornides György 

Unghvár 
Baller Adolf 
Belházy Jenő 
Böszörményi József 
Budanovits Béla 
Deutsch Adolf 
Firczak Gyula 
Hlavathy József 
Ibrányi Lajos 
Dr. lvánczy LAszló 
Jánosy Dénes 
Jettmar János 
Kisztler Ferencz 
Mocsáry Béla 
Nehrebeczky György 
Polányi Lajos
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N év é s  lak h ely
N a m e  u n d  W o h n o r t

Polák József 
Remenicki Mihály 
Rochlitz Nándor 
Rojko Béia 
Ruthner Antal 
Schürger Ferencz 
Dr. Spitzer Sándor 
Stern Károly 
Szieber Ede 
Tomcsányi Gyula 
Gf. Török Napóleon 
Gf. Török Hermina 
Valla Ede 
Zoltsák János

V.-Namény 
Wallandt Ernő

V ereczke 
Babinecz János 
Glatz Samu

Uzapanyit
Szent-Miklóssy Miklós 

Vaál
Botka József

Yácz
Vajda Ferencz

Vácz-Hartya 
Kvassay Jenő

Vadász 
Gf. Vay Tihamér 

Vágh-Ujhely 
Gf. Pongrácz Adolf 

Vajkócz 
Pazar Károly

Varannó 
Hazay Ödön 
Dr. Horváth Géza 
Pereszlényi István 
Raisz Győző

Vásecz 
Kireg Vilmos

N év é s  la k h ely
N a m e  u n d  W o h n o r t

Kompis János
Végardó 

Abonyi Emil
Yégkles 

Kis de Nemeskér 
V erbicze 

Eördeögh Alajos 
Mikó Péter

Veszprém 
Gál Lajos

Vichnyecz
ifj. Kachelmann Károly 

Vinga
Dr. Szmólay Vilmos 

Vizkelet
Deiszler Kelemen 

Vizesrét 
Szijft Adolf

Vittauova 
Dluhovits Lerencz 

Vychodna 
Móys Péter

Wagstadt 
Salcher Ferdinand 

Waldau
Dr. Schliephacke Kari 

Weisswasser 
Dr. Purkyné E.

Weimar
Biegeleben-Buhr Auguste 

Werschetz 
Wantsik Mária 
Wantsik Pál

Weszele
I Bajacsek János 

Wien
j Dr. Bassermann August
I Bergcviczy Madár
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Név és lakhely
N am e und W ohnort

Bolgár Mihály 
Bräuer László 
Brietze Eugen 
Bazin Rezső 
Delhacs Stefan 
Bóczy Lajos 
Br. Eichler 
Br. Fischer Lajos 
Henn Kari 
Hess Heinrich 
Jahn Bruno 
Kirchhoff Wilhelm 
Br. Kornhuber A.
Br. Kürschner K. 
Laforest Alexis Ihiard 
Langfelder Eduard 
Leonhardt Ernst 
Meurer Julius 
Mikolay Gusztáv 
Moser Joh Anton 
Oesterr. Touristen-Club 
Br. Passau Moritz 
Péchujfalussy Péchy Imre 
Pichler Maximilian 
Br. Pintér Gyula 
Polsch A. K.
Pröbstl Ferdinand 
Quirsfeld Ernst C 
Kupp Lajos 
Schrödl Emil 
Br. Simony Oskar 
Skrzeszewski Adolf 
Spöttl Ignatz 
Strakosch Alexander 
Tomaschek Josef 
Br. Topscher Gusztáv 
Gf. Török Miklós 
Br. Wallmann Heinrich 
Weilen Josef 
Br. Winter Géza

Név és lakhely
N am e und W ohnort

Wogenthin 
Holtz H.

Záhony 
Comers Károly 
Pemberger Gyula 

Zakopane 
Finger Gustav

Zakamene 
Rowland Róbert 

Záturcs 
' Lehotzky Vilmos 

Zavadka 
Andaházy Szilárd 

Zay-Ugórcz 
Gf. Zay Albert 

Zenta
Bán Lajos 
Blázek Lajos 
Szegfű György 

Zittau
Schiller August

Zuióváralja 
Akantisz Rezső

Zólyom 
Finke Sándor 
Raab Samu

Zsákócz 
Laufik Ferencz 
Székely Gyula 

Zsolna 
Khade Bomokos 
Br. Ring Mór 
Br. Schauer Gyula 
Schwertner Gyula 
Sztranyavszky Ferencz 

Zsombolya 
Hetueu Kálmán 

Zwolli
Grabbe J. W.



Egyéb egyleti ügyek.

V .

a) B u d a p e s t i  o s z tá ly .
E l n ö k :  Majláth Béla; a 1 elnök:  Tors Kálmán, 

t i t k á r  és k ö n y v t á r n o k :  Dr. Téry Ödön Vilmos ; 
p é n z t á r n o k :  Weber Rezső; v á l a s z t m á n y :  Dr. 
Ballagi Aladár, Dr. Bartsch Gusztáv, Déchy Mór, Dr. Erődy 
Béla, Fest Aladár, Fest Imre, Dr. Flittner Frigyes, Gervay 
Mihály, Havas Sándor, Hunfalvy János, Hunfalvy Pál, 
Dr. Kezmárszky Tivadar, Krenner J. Sándor, Krivácsy 
József, Br. Lipthay Béla, Dr. Loisch Ede, Máriássy Aladár, 
Dr. Markusovszky Lajos, Dr. Matavovszky Arthur, Matya- 
sovszky Jakab, Dr. Névy László, Niki Mihály, Dr. Oster- 
lamm Szilárd, Dr. Staub Móricz, Dr. Szabó József, Szent- 
györgyi Ottó, Takács János, Tolnay Lajos, Dr. Vetsey 
István, Zsigmondy Vilmos.

A fővárosi tagok, kik eddig a „Budapesti bizottság^-ot 
képezték, az egylet alapszabályainak IV. §. 5-dik bekez
dése folytán f. évi ápr. 24-én a fenti czím alatt osztálylyá 
alakultak, melynek alapszabályait a magas minisztérium 
már meg is erősített.

b) Beszküdalji osztály.
Székhely: Unghvár .  — E l n ö k :  Ruthner Antal; 

t i t k á r :  Siegmeth Károly ; p é n z t á r n o k :  Stern Károly. 
A tagok száma 137, kik közűi 125 az 1879-re eső tagdíjat 
lefizették. Múlt évi június 1-jén a Munkács mellett lévő 
HársfalváD tartotta az osztály a közgyűlését, melyen 
számos tag és vendég jelen volt s melyhez egy kirándulás 
a Vicsa-völgybe, tánczmulatság és tűzjáték járult. Aug. 
16-kán az osztály hivatalos kirándulást rendezett Unghvár 
mint kiránduló pontról a Túrja- és Sipoth-völgyön végig 
az Osztra havasra és Uzsókra, mely alkalommal az osztály- 
épittette út a Polonina-Runára is megvizsgáltatott.

Nov. 21—24-ig Ő cs. és kir. Fensége, Rudolf trón
örökös szerencséltette magas látogatásával az osztály terü
letét, Schönborn gróf meghívása folytán a Paszika mellett,
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a Hrabonicza- és Viznieze-völgyben rendezett medvevadá
szaton részt vevén, mely alkalommal ő Fensége 2 medvét, 
2 őzbakot, 1 vadkant és 1 császármadarat terített le.

Az egyleti választmány az osztálynak ez évben is 
120 frtot utalványozott a beszkídi Tengerszem mellett 
épült két menedékház javítására. Az osztály területén 
következő tagok tettek kirándulást: Máj. 6-kán Dr. Chyzer 
Korúéi és Siegmeth Károly-Uj helyről Mislyéig az Ocsvai- 
szakadék megvizsgálására; botanikai kirándulás a hegy
ségen át N.-Szalánczra és vissza Ujhelyre. Máj. 13-kán 
ugyanazok; zoolog.-botanikai és topographiai kirándulás 
K. Helmecz és Leleszre. Jun. 9-én ugyanazok Szinyák, a 
Szninszki-Kamen, a beszkídi Tengerszemhez, Homonna, Pod- 
Szkalka és vissza Ujhelyre (4 nap). Július 15-kén Siegmeth 
K., Honig Alajos és Polifka Alajos: Munkács, Hársfáivá, 
Vocsi, Sztoj, Voloczó, A. Vereczke és a Pinye-völgyön át 
vissza Munkácsra. (4 nap.) Aug. 27-én Siegmeth K. és 
Polifka A.: Munkács, Polena, a Nagy- és Kis-Pinyevölgyi 
ásványos források megvizsgálása, a Duzsina-völgy, Szinyák 
és a Hrabonicza- és Latorcza-völgyön végig vissza Mun
kácsra. (4 nap.)

c) Máramarosi osztály.
Székhely: M. -Sziget .  — E l n ö k :  Lónyay János; 

t i t k á r  és p é n z t á r n o k :  Elutka Kálmán. A tagok 
száma a f. évi ápr. 2-kán tartott alakúló gyűlésen 50 volt.

d) Helyi ügyvivők.
Béla: Weber Samu; Dobsina : Mesko Samu; Eperjes: 

Húsz Ármin; Ig ló : Dr. Lorx Sándor; Kassa: Maurer 
Adolf; Késmárk: Handl Gyula; Losoncz : Jeszenák Ráfael; 
Lőcse: Dénes Ferencz; Lubló: G.iatz János ; Poprád : Húsz 
Dávid; Pozsony: Burián Pál; Selmeczbánya: Pauer János 
és Tirts Rezső; Szepes-Szombat: Schmör Aurél; Temesvár: 
Tuezentaller Lajos; Tokaj: László Lajos-

e) Az egylet ez é v i (1880) k ö z g y ű l é s é t  aug. 
elsején Tátra-Füreden fogja tartani. Az é v i j á r u l é k  
2 frtot teszen; belépti díj nem létezik. — A VII. E v- 
k ö n y v  csak azon egyleti tagoknak jár, kik az 1880-ra 
eső évi járulékot befizették. — L e v e l e z é s e k  egyleti 
ügyekben „a Magyarországi Kárpát-egylet“ czíme alatt 
május végéig Késmárkra, azontúl aug. végéig Tátra-Füredre 
intézendők.



Anderwärtiges aus dem Vereine.

V.

a) Sektion Budapest.
P r ä s e s :  Béla Majláth; V i z e p r ä s e s :  Koloman 

Tors; S e k r e t ä r  und B i b l i o t h e k a r :  Dr. W. Edmund 
Téry; K as si e r : Rudolf Weber; Au s s c h u s s :  Dr. Aladár 
Ballagi, Dr. Gustav Bartsch, Moritz Déchy, Dr. Béla Erödy, 
Aladár Fest, Emerich Fest, Dr. Friedrich Flittner, Michael 
Gervay, Alexander Havas, Johann Hunfalvy, Paul Hunfalvy, 
Dr. Theodor Kezmárszky, Dr. Alexander Krenner, Josef 
Krivácsy, Br. Béla Lipthay, Dr. Eduard Loisch, Aladár 
Máriássy, Dr. Ludwig Mavkusovszky, Dr. Arthur Mata- 
vovszky, Jakob Matyasovszky, Dr. Ladislaus Nevy, Michael 
Niki, Dr. Konstantin Osterlamm, Dr. Josef Szabó, Otto 
Szentgyörgyi, Johann Takács, Ludwig Tolnay, Dr. Stefan 
Vetsey und Wilhelm Zsigmondy.

Die Mitglieder in der Hauptstadt, bisher die „Kommis
sion Budapest“ bildend, konstituirten sich am 24. April 
1. J. laut §. 4. Absatz 5. der Vereins-Statuten als „Sektion 
Budapest“, und wurden deren Statuten vom hohen Mini
sterium auch schon genehmigt.

b) Sektion Iiewkid.
Pr ä s e s :  Antal Ruthner; S e k r e t ä r :  Karl Siegmeth 

K a s s i e r :  Karl Stern. Anzahl der Mitglieder 137. Hievon 
haben 125 den Mitgliederbeitrag pro 1880 erlegt. Am 1-ten 
Juni 1879 fand im Bade Hársfáivá bei Munkács die 
General-Versammlung der Sektion statt, welche von zahl
reichen Mitgliedern und Gästen besucht war; zugleich war 
damit ein Ausflug in das Vicsa-Thal, eine Tanzunterhal
tung und ein Feuerwerk verbunden.

Am 16-ten August fand die oftizielle Exkursion der 
Sektion von Unghvár aus durch das Túrja- und Sipoth- 
Thal auf die Alpe Ostra und nach Uzsók statt. Zugleich 
wurde der durch die Sektion kergestelJte Weg auf dio 
Poloniua Runa kollaudirt.

37
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Von 21-ten bis 24-ten November beehrte Sr. kaiserl. 
und königliche Hoheit Kronprinz Rudolf das Sektions
gebiet mit höchst seiner Anwesenheit. Sr. kaiserl. Hoheit 
nahmen in Folge Einladung des Herrn Grafen Schönborn 
an den bei Paszika, im Hrabonicza- und Viznicze-Thal 
veranstalteten Bärenjagden Theil und erlegten hiebei 2 Bären 
2 Rehböcke, 1 Keuler und 1 Haselhuhn.

Der Vereins-Ausschuss hat der Sektion auch in diesem 
Jahre 120 fl. angewiesen, welche zur Reparatur von 2 
Schutzhütten beim Beskiden-Meerauge verwendet werden.

Im Sektions-Gebiet wurden durch Vereinsmitglieder 
folgende Exkursionen unternommen: 6-ten Mai. Dr. Kornél 
Chyzer und Karl Siegmeth von Ujhely nach Mislye behufs 
Erforschung des Felsenspaltes an der Ocsva; botanische 
Exkursion über das Gebirge nach N.-Szaláncz und retour 
nach Ujhely. 13. Mai. Dieselben zoologisch-botanische und 
topografische Exursion nachK.-Helmecz und Lelesz. 9. Juni. 
Dieselben nach Szinna, zum Sninski-Kamen, zum Beskiden- 
Meerauge, nach Hommona, Pod-Skalka und zurück nach 
Ujhely. (4 Tage.) 15. Juli. Karl Siegmeth, Aloys Honig 
und Aloys Polifka. Von Munkács nach Hársfáivá und 
Vocsi, auf den Stoj, über Voloczó nach A. Vereczke und 
durch das Pinjathal zurück nach Munkács (4 Tage) 
27. August. Karl Siegmeth und Aloys Polifka. Von Munkács 
nach Polena; Untersuchung der Mineralquellen im Velika- 
und Mala-Pinja-Thal, in das DaZina-Thal und nach Szinyák, 
durch das Hrabonicza- und Latorcza-Thal zurück nach 
Munkács. (4 Tage.)

c) S e k tio n . M ä r a m a r o s .
Sitz: M á r a m a r o  s-Sziget .  P r ä s e s :  Johann 

Lónyay; S e k r e t ä r  und  K a s s i e r :  Koloman Kutka. Die 
Zahl der Mitglieder betrug zur Zeit der konstituirenden 
Versammlung am 2. April 1. J. 50.

d) Lokal-Vertreter.
Béla: Samuel Weber; Dobschau: Samuel Mesko; 

Eperies: Armin Husz; Georgenberg: Aurel Schmor; Igló : 
Dr. Alex Lorx ; Kaschau : Adolf Maurer; Késmárk: Julius 
Handl; Leutschau: Franz Dénes; Losoncz : Rafael J<-sze- 
nák; Lublau: Johann Glatz ; Poprád : David Husz: Press
burg: Paul Burián; Schemuitz: Johann Pauer und Rudolf 
T irst; Temesvár : Ludwig Tuozentalhr; Tokaj: Ludwig 
László. *
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e) Die G e n e r a l - V  e r s a m m l u n g  des Vereins 
wird in diesem Jahre (1880) am 1. August in Schmecks 
abgehalteu. — Der Vereinsbeitrag beträgt jährlich 2 fl. 
Eintrittstaxen bestehen beim Vereine nicht. — J a h r b u c h  
VII. gebührt jenen Mitgliedern, welche den Jahresbeitrag 
für 1880 entrichten. — K o r r e s p o n d e n z e n  an den 
Verein sind zu adressiren: An den„Ung. Karpathen-Verein“, 
u. z. bis Ende Mai nach Kesmark, von da bis Ende August 
nach Schmecks.



Nagyobb sajtóhibák.
L ap: Sor: Hiba: Igazítás:

34 5 felülről 635-65 735-55
40 22 „ azt az
rt 10 alúlról fiúságát fiúágát
43 1 fel. a mit mit
58 9 és 13 „ kórlátó kárlátó
92 14 „ mélységek hegységek

106 Tengerszem 7-00 10-00
„ 10-00 11-20

153 7 felülről bekötve lekötve
160 11 alúlról 84% 74%
171 4 „ 249134 249194
173 9 fel. 80% 70%
326 6 „ álhajtó áthajló

n 9 alúl kajmocsor kajmacsor
384 20 „ tólkos tálkos.
446 7 „ 685-0 6890
452 este 7 „ — 1-1 +  11

1) 4 — 1-9 +  1-9
464 7 „ eső t í 0

Namhaftere Druckfehler.
Seite Zeile statt lies

76 22 unten Vorbringen verbringen
79 11 oben sich ist

129 1 » bemerke Zugleich bemerke
130 Meerauge 1000 8-75

7-00 10-00
174 14 oben herzuzufinden herauszufinden
204 1 u. 14 „ chlorsaures borsaures
281 14 „ Thal Theil
345 2 unten virie viride
418 14 oben Kopcseler Kopocseler
433 3 „ durchzielen durchziehen
482 Abends — 1-1 +  11

rt n — 1-9 +  1-9
494 7 unten Regen 6 0

>1

M agyar T udom ányos Akadénaí* 
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DIVALD KÁROLY
fénykép-s fényképnyomat- (L ich td ru ck ) műintézet

B udapest (II. Jégverem-útcza) és Eperjes, 
ajánlja

A „KÁRPÁTI ALBUMOT“
( 3 0  k é p  a  M a g a s - T f t t r á b ó l )

kis negyedrét nagyságú fényképpel, finom czímlappal 
és elegáns borítékkal; ára 12 frt. Egyenkint ugyan 

azon képek, kabinetnagyságban, darabja 30 kr. 
Ugyan azon áron kaphatók ó- és Uj-Tátrafüreden, 

a flirdoigazgatóságnál, Húsz D. Poprád, H andl Gy. 
Késmárk, Seeliger  K. Lőcse, Maurer A. Kassa, Pro- 
chaska K. Teschen, Calderoni Budapest.

Egyúttal ajánlom nagyban berendezett fénykép- 
nyomdámat, melyben jutányos áron, leggyorsabban 
akárminemü és számú képek sokszorosítása eszközöltet
hetik.

Bővebb tudósítással szívesen szolgálok.

KARL DIVALD
Artistische Anst. für Photc grafie u Phototypie (Lichtdruck)

Budapest (II. Eisgrubengasse) und  Eperies, 
empfiehlt seiu

( 3 0  B i l d e r  d e r  H o l i e n - T ä t r a )
im kleinen Quartformat, mit feinem Titelblatt und ele
gantem Umschlag. Ausgeführt in Photografie. Preis 
eines Exemplares 12 fl. Dieselben Bilder sind auch einzeln 

in Kabinetformat, a 30 kr. per Stück zu haben.
Zu denselben Preisen halten Lager: die Badeyer- 

w altung in Alt- undNeu-Schmecks, J . H andl Kesmark, 
K. Seeliger Leutschau, A. Maurer Kaschau, K. P ro -  
chaska Teschen, Calderoni Budapest, Husz D. Popräd.

Gleichzeitig empfehle ich meine grossangelegte 
Anstalt für Phototypie (Lichtdruck), allwo in welcher 
immer Art und Anzahl Bilder auf Billigste und 
Schnellste vervielfältiget wercfen.

Nähere Auskunft bereitwilligst.



Allen Frcnudeii der Tátra
wird es gewiss eine willkommene Nachricht sein, dass von 
dem Buche:

Karl Kolbenheyer
Professor.

Dritte, ganz neu um gearbeitete Auflage

erschienen ist, die diesen besten aller existirenden Führer 
wieder möglichst vervollkommnet und zeitgemäss erhält.

Ausser der Beigabe der vom „Ungarischen Karpathen- 
Vereine“ herausgegebenen, vorzüglichen Spezialkarte der 
Hohen Tátra bringt die dritte Auflage noch eine detaillirte 
Karte der Umgebung von Schmecks, mit der sich Jeder auf 
den Spaziergängen und Touren in der Nähe dieses besuchte
sten Kurortes orientiren kann.

Der Preis bleibt, wie der der zweiten Auflage: 3  f l .

Die Verlagsbuchhandlung Karl Prochaska in Teschen,

TÁTRAI EMLÉKEK.
Örömmel hozzuk tudomásra, hogy a Magas-Tatra igen & 

sikerűit zeneszerzeményekre szolgáltatott alkalmat s ezek ^  
Egner A. következő zongoradarabjai: 1. Csónakázás a Csorbái- u  
tavon. 2. A Tengerszem-csúcson. 3. Búcsú Tátra-Füredtől. Cf
4. Emlékezés a Lucsivnai-fürdőre. 5. Holdvilágos éjjel a ^  
Halas-tónál. u

Az általános elismerés folytán, melyben ezen darabok 
részesültek, kötelességünknek tartjuk, hogy a Tátra zeneértő 
barátjait az elegánsan kiállított füzetre (ára S  f r t )  figyel- M 
meztessük, különösen azért, mert ez a hazai alpeseinkben (fi 
tett látogatásnak szép emlékét képezheti. Kapható a szerző- (X
nél I g f l ó n .  (Szepes.) y

ERINNERUNGEN AN DIE TÁTRA, f
Mit Vergnügen bringen wir dem musikalischen Publikum zur Anzeige, 

dass die Hobe Tátra zu sehr gelungenen Tongemälden liebliche Motive abge- fr  
geben. Es sind dies die von A .  E g n e r  zunächst für Klavierspieler ver- 
fassten Stücke : 1. Gondelfahi't auf dem Csorber See. 2. Auf der Meeraug- fr  
spitze. 3. Abschied von Schmeeks. A. Erinnerung an Bad Lncsivna. 5. Eine é 
Mondnacht am Fischsee. frt

Bei der allgemeinen Anerkennung, welche sich diese Stücke sehr jjj- 
bald erworben, glauben wir die kunstsinnigen Liebhaber der Tátra auf das fr  
elegant ausgestattete Heft (Preis #  f l . )  aufmerksam machen zu sollen, be- Jj 
sonders da sich dasselbe auch als Erinnerungszeichen an den Besuch der fr 
ungarischen Hochalpen vortrefflich eignet. Jj

Zu beziehen bei dem Verfasser in Igló. Zips. (O.-Ungarn.)



/ Einladung zur Pränumeration! '

SAGEN aus der KARPATHEN WELT,
I für Jung und Alt.

G e s a m m e l t  u n d  e r z ä h l t  von
J. Philipp.

Es ist die vorliegende Sammlung von Sagen die 
Frucht jahrelangen emsigen Suchens Galt es ja  doch 
gleichsam eine Ehrenrettung des ungarischen Volkes; 
galt es doch zu zeigen, dass sich Ungarns Volk auch 
in dieser Hinsicht den gebildeten Völkern kühn zur 
Seite stellen darf!

Die „Sagen aus der Karpathenwelt“
sollen vorläufig in einem Bande von 180—200 Druck
seiten erscheinen. Um das Buch je glänzender aus
zustatten, sollen demselben mehrere kolorirte Bilder 
einverleiht werden.

Der P ränum erationspreis is t  bei e legan 
tem Einbände m it nur 1 fl. 20 kr. n o n n ir t. Der 
Ladenpreis w ird ein  höherer sein. —

Das Werk wird etwa im November d. J. fertig 
j  vorliegen, so dass die Eltern in die angenehme Lage 

versetzt sind, es ihren Kindern als willkommenes 
Weihnachtsgeschenk zu bieten. Falls das Unternehmen 
Anklang findet, wird dem ersten Bande ein zweiter 
folgen. Es werden daher die Gebildeten aller Stände 
zur Pränumeration auf obiges Werk eingeladen. Del* 
P ränum erationspreis w ird  erst bei Uebergabe
des Buches behoben.

— — • — ——
Aus dem reichen Inhalte des Werkes seien hier nur folgende 

Sagen erwähnt:
Das Schloss zu Késmárk. Der Blumengarten. Die Schatzkammer 
Gottes. Der Räuber Krudinhob. Die periodische Quelle. Der 
Teufelsstein bei Donnersmarkt. Der Zufluchtsstein. Am Mar
kusbrunnen. Auf der Geraun. Das Schloss zu Göllnitz. Der Ritter
v. Lublau. Gründung von Leutschau. Die Jungfrau vom Zipser- 
schloss. Das Teufelsloch bei Polyanócz. Das steinerne Weib bei 
i.ipöcz. Gründung von Diósgyőr. Die Türkenflaschen zu Gross- 
wardein. Die Felsenkluft bei Torda. Wie der Plattensee enstand. 
Das schiefe Kreuz auf der ungarischen Krone. Das Schloss bei 
Schemnitz. Der Zmok. Der steinerne Mönch vor der Burg 

llricsö. Der Berggeist der Karpathen.
Pränumerationen bittet man einzusenden an

jIoSEF jScHMIDT.
B u c h h a n d lu n g  i n  yló, (Ungern.) J





Fényképnyomat Díváid K. Budapest és Eperjes.

Jégvölgyi-csúcs az öt-tó felül. 
E isthaler Spitze von den Fünf-Seen aus





A  M A G A S -T Á T R A  IÁT K É P E  IG LÚ RÓ L —  A N S ID H T  D É R  H O H E N  TÁTRA VON IGLQ.

...
-...

-K
rtv

án
 Í

Kr
iv

an
) 

24
96

 ^
f--

---
--

-O
sz

tra
 ( 

Os
tra

 ) 
231

8 m
. ^

---
---

---
Sz

ol
yi

sz
kó

 (
So

lis
ko

) 
24

17
m

|
---

---
--

“
-E

-v
- S

átá
n 

( 
Sa

ta
rJ

 2
37

7m
W

 
Cr

t 
w

F 
EB 

'-<{

t -̂--
---

--
lu

pa
 

21
83

ir'

\
\ J

i
 

K
on

cs
isz

ta
 (

K
on

őy
sta

) 2
53

6I£
L

\ X -t
-X

- ..
ße

rla
ch

fa
lv

i-
ka

tla
n 

(G
er

lsd
or

fe
r K

es
se

l) 
20

49
'

-B
er

lac
hf

alv
i 

- 
cs

úc
s 

'f
f 

(J
er

ls
do

rf
er

 S
pi

tz
e)

 2
66

2 
6"

_̂_
__

_F
el

ka
i-c

sú
cs

 (
Fe

lk
er

 S
pi

tze
) 

22
18

 ^
• 

- —
 -

Le
ng

ye
l -

 n
ye

re
g 

1 
(P

ol
ni

sc
he

r 
Ka

m
m

) 
21

96
m

tk P
K

—
-B

iii
rc

s(
W

ar
ze

) 
24

90
 ^

|p
---

--
Sz

ek
ré

ny
es

 (
K

as
te

nb
er

g)
 

23
54

 m
\ % %

J—
N

ag
ys

za
ló

ki
 -

 c
sú

cs
(S

ch
la

ge
nd

or
fe

r 
Sp

itz
e)

 
24

53
 m

 
K

irá
ly

-o
rr 

(K
öm

gs
na

se
) 

21
60

m

Ja
vo

ro
ve

-c
sú

cs
 (

Já
vo

r ö
ve

 S
pi

tz
e)

—
V

ar
an

gy
os

ta
vi

 - 
cs

úc
s 

í'K
ro

ten
se

e 
Sp

itz
e)

 2
40

3 
T

-H
eg

ye
s -

 to
ro

ny
 (S

pi
tz

er
 T

hu
rm

) 
23

70
 m

r-
 -

---
-V

er
es

-to
ro

ry
 (

Ro
fh

er
 

Th
ur

m
) 

24
85

 m
^

 
Kö

zé
p 

- o
ro

m
 (

M
iti

el
gr

at
-T

hu
rm

) 
24

40
m

Jé
gv

öl
gy

i-c
sú

cs
 (

Ei
sth

al
er

 S
pi

tze
) 

26
29

'2m

s sp
i:,̂

---
Éj

sz
ak

i -
 m

el
lé

kc
sú

cs
 (

No
rd

tra
ba

nt
) 

26
18

™
 

gj
Jjr

~"
Io

m
ni

ßi
i -

 c
sú

cs
 

(L
om

ni
tze

r 
Sp

itz
e)

 2
63

3 m

—
-K

és
má

rk
i -

 c
sú

cs
 (K

es
m

ar
ke

r S
pi

tz
e) 

25
59

 m
 •

---
---

-M
or

gá
s (

Ra
tze

nb
er

g)
 2

03
9'6

 ™







M agyar K árpát-egy let VII. évkönyv 1880.
Jah rb u ch  des Ung. K arpathen-V ereines. VII. Jah rg an g . 1880.

TÁTRA-FÜRED. -  BAD S C H M E C K S .
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