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FELESÉGEMNEK





EZ E R K IL E N C Z SZ Á Z K E T T Ő  szeptemberének egyik napsugaras 
reggelén a Monte Cristallo ormáról mondottam búcsút Ampezzo 
derengő sziklavilágának. Itt fönt hallottam először a bérezek e tiszta 

régiójának, e szublimis világ ezerféle gyönyörűségének őszinte magasz- 
talását magyar nyelven. Ekkor jutott eszembe, bogy addig alig írtak még 
magyarul ezekről a begyi ideálokról és arról a derűs rajongásról, majd 
őserővel ébredő szenvedélyről, melynek mindenki boldog rabja lesz, a ki 
idefönt nézett Isten arczába. Néhány hét múlva készen volt Íróasztalomon 
az első könyv: „Úttalan utakon“. A könyvet önmagámnak írtam, csak 
azért, hogy emlékeimben gyönyörködjem.

S egyszerre örömmel tapasztaltam, hogy igazságokat kellett meg
írnom, szép és erős igazságokat, mert akadtak nálam erősebbek, kik 
nemcsak elolvasták a könyvet, hanem mikor letették azokat a lapokat, 
melyek valamit az örök ifjúság megoldásáról regéltek, csak azért tették 
le, hogy kezükbe vegyék a vándorbotot és megnézzék önmaguk, hogy

t
mi lehet az, a mi a lelket ennyire elbűvöli. Es én elégedett voltam nagyon ; 
ez a legnagyobb siker, az apostolok sikere. Vannak hívők. Azóta ifjú 
nemzedékek nálam sokkal jobban forgatják a csákányt is, a tollat is, 
de nagyobb szeretettel senki a világon nem ragaszkodik a hideg szik
lákhoz, a fagyos jégormokhoz, mint én, a kit annyi vendégszeretettel 
fogadtak és minden elválás alkalmával fejedelmi bőkezűséggel meg
ajándékoztak. Megajándékoztak e nagy hegyek önnön képükkel, mely 
kitörülhetetlenül vésődött lelkembe, nemesen, glóriásan.

Mikor visszatértem a Matterhornról 1905-ben, kedves téli esték rákény- 
szerítettek, hogy megírjam a „Sasfészkeket“ s azóta mindenütt, a hol 
meghallgattak, földrajzi társaságokban, turista estéken, Uránia előadá
sokon, a szabadegyetem tanszékén, Pozsonyban és Budapesten, Kassán 
és Sopronban, hirdettem a nagy hegyek dicsőségét, a derűs világnézet 
titkát, az erő apoteozisát, azét az erőét, mely nemcsak a karban, hanem
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a szívben és jellemben lakozik. Ezekből a korábbi könyvekből, ezekből 
a szabad előadásokból lett ez a mindenképen szubjektív könyv.

Majdnem az egész Alpesek legszebb részeit felöleli. Szándékosan 
tartottam meg az „Alpesek“ szót az „Alpok“ helyett, mert bár az előb
binek a törzse is már többesszám, nekem szokásosabb. A képeket, a 
megjelölt négy darab kivételével, magam készítettem vándorlásaimon. 
Sokkal szebb díszt kaphattam volna számos angol és olasz hegyi bará
tomtól, de szándékosan azt akartam bemutatni, a mit én vettem észre, 
a mi nekem volt legkedvesebb.

Mint a legnagyobb földi hatalmasságnak, a természetnek igénytelen, 
de hűséges íródeákja útnak bocsátom könyvemet és a legboldogabb 
ember leszek, ha akár csöndes fenyves ösvényeken, akár szellős tetőkön 
vándorra akadok, ki azt fogja nekem mondani: azért járok erre, mert 
valahol egy magyar könyvben olvastam erről és pedig igazat olvastam . . .

Riffelalp, Zermatt mellett, 1911 augusztus havában.

JANKOVICS MARCZELL.



ALPINISMUS
But breathe the air

Of mountains, and their unapproachable summits 
Will lift thee to the level of themselves.

Longfellow. *

Mennyi tartalom van ebben a lefordíthatlan idegen szóban! A testi-lelki 
erőnek és egészségnek micsoda kristálytiszta és kiapadhatlan ősforrása, 
a hatalmasnak és örökké szépnek, a szeplőtlen gyönyörűségeknek 
és érdekes tapasztalatoknak micsoda kincses foglalatja rejlik abban, 

a mit e szó jelezni akar! Igazán sajnálatos, nemcsak a szó idegen a nyelvünknek, 
hanem jóformán idegen maradt eddig ránk nézve mindaz is, a mit ez a szó jelent.

Mit is hallunk itthon az „alpinismus“-ról? Néha nyáron legelőkelőbb lapjaink 
hoznak egy-egy rövidke hírt valami elszerencsétlenedett hegymászóról, avval a 
hagyományos megjegyzéssel, hogy „ilyet csak angol tehetett“, és hozzáfűznek oly 
ítéletet, mely nemcsak a legelemibb tárgyismeret hiányát, hanem sokszor meglepő 
földrajzi és természettani fogalomzavart is árul el. Az ilyen megjegyzés azután 
teljesen lerontja a tárgy iránti érdeklődést, mert a hallgatásnál vagy a közönynél 
sokkal rosszabb a felületesség, mivel ez minden témának a megölője.

Ha hazatérünk az Alpesek közül, izmosán és pirospozsgásan, napbarnított 
ábrázattal és napsugaras kedélylyel, aczélos egészséggel és aczélos lelkülettel, és 
lelkesedve mesélünk valamit az „alpinismus“ terén átélt dolgainkról, a legtöbben 
nem hisznek el ezekből egy tizedrésznyit sem, mert azt tartják, hogy vén vadász 
módjára magunk költjük kalandjainkat; ha hisznek, meg nem értik, mi keresni 
valója van a parányi embernek ott azokon a viharszelő felhő-királyokon, „hideg“ 
jég és „kemény“ szikla között, mikor az embernek különb dolga, jó vendéglője, 
verejtékkel épített biztos útjai, sőt még fogaskerekű vasútjai is vannak a völgy 
ölében, — és egyszerűen ránk olvassák, hogy a mi szenvedélyünk czélnélkiili isten
kísértés, spleennek, modern hóbortnak, beteges idegizgalomnak a szüleménye. Végül 
akadnak olyanok, kik szívesen meghallgatnak, de maguknak a hegymászásról 
fogalmat alkotni még sem tudnak, mert azt gondolják, hogy a hatalmas hegytetők

* Csak végy lélekzetet a hegyek levegőjéből és megközelíthetetlen ormaik magukhoz 
emelnek. Longfellow.
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felkeresésének egyedüli czélja a kilátás vagy bizonyos vidéken való tájékozás. 
Mikor már azt hiszsziik, hogy egy lelkes új hivőt nyertünk a természetimádás 
e modern felekezetének, legtöbbször az egész érdeklődés ebben a banális kijelen
tésben foszlik semmivé: „No, én a hegyeket már inkább csak alulról nézem meg“, 
avagy igaz baráti kedélyességgel avval a jóslattal kecsegtetnek: „Majd rólad is 
fogom olvasni, hogy leestél . .

Szóval: nálunk eddig alig vettek valami tudomást az „alpinismusról“ vagy 
nem tekintették olyan komoly tárgynak, melylyel nagyon is érdemes foglalkozni.

Első sorban minden vonalon az angolok vezettek; abból a ködös északi 
országból kerülnek ki a bátrak bátrai, kik életük veszélyeztetésével is akarnak 
gyűjteni a tudás fájáról, kik akarják közelről ismerni azt, a mit eddig csak félve 
sejtettek a völgyek lakói és fel merik lebbenteni a fátyolt a saisi képről s mennek 
rendületlen kitartással és hallatlan nélkülözésekkel oda, hova eddig az eget helyezte 
a képzelet. Nem is csoda, az „angolt az egyéni energia és tetterő tette nagygyá, 
mert ott még a „man“ szón van a hangsúly (englishman!) és még hisznek Burns 
dalában, hogy a földön az ember az arany, s minden egyéb csak a v e re t“. 
Honnan van ez a lelki erő? Az egészséges nevelésből, a testi-lelki edzésből fakad 
ez az üde forrás, mely ellenállhatlan folyammá nőtt Albionban; Cambridge és Oxford 
erőteljes college-boy seregéből kerültek ki a merész utazók, kik szófukaron, de 
pazar tettvágygyal megismertették Európát önmagával, mert mint Szemere is írja 
(„Fiatal véreim“), a sporting university-n „kemény a legénység“.

Hányán vannak nálunk, kik fenn álltak a Lomniczi vagy Gerlachfalvi csúcson?! 
Azt nem is kérdem, hány magyar ember állt a hatalmas alpesi csúcsokon — mert 
ezeket könnyen összeszámlálhatnám ujjaimon.

A múlt század első felében aligha akadt magyar alpinista. A 30-as években 
egy magyar ember (Tessedik Ferencz) járt a pyrenäi hegyek több ormán, a híres 
Pic du Midi de Bigorre-on is (2877 m) és figyelmessé tett már akkor a hegy
vidékek szépségére. Nem igen hallgatott rá valaki, pedig Vörösmarty is nagy elisme
réssel ajánlotta. A 80-as években akadt az alpinismus történetében egy magyar 
név, melynek viselője a bátrak legbátrabbjai közt szerepelt, a vezető nélkül járók
nak hírneves vezére volt és ma is él emléke, mint a modern alpinismus egyik 
ideális lelkesedésű megalapítójáé, — de ő korán idegenbe szakadt, idegen nyelven 
forgatta a tollat és messze franczia földön álmodik szeretett hegyeiről, ott valahol 
délen a St. Christophe-i sírkertben, mert a haragos dauphinéei Dent de Meije 
magának kívánta őt ifjúsága virágában. Ez a pozsonyi származású dr. Zsig
mondy Emil volt. (1861-ben született, lezuhant a Dent de Meije (3987 m) faláról 
1885 augusztus 6-án). De mint mondom, idegen maradt nekünk magyaroknak. 
Ugyancsak pozsonyiak a nyolczvanas évek hírneves hegymászói, Tauscher Béla dr. 
pozsonyi orvos és neje, Geduly Hermin. A hegyek lelkes rajongói voltak még 
olyan korban, midőn minálunk teljesen ismeretlen, sőt a legtöbbek előtt érthetetlen 
volt ez a sport. Másfél száznál is több azoknak az óriásoknak száma, melyeknek 
ormát ez a házaspár felkereste. Ezek között vannak a legnagyobbak és legnehe
zebbek, mint p. o. az Aletschhorn, Matterhorn, Gabelhorn, Finsteraarhorn, Weiss
horn, Dom, Jungfrau, Eiger, Dent Blanche, Bernina, Schreckhorn, az engadini és 
suldeni ormok egész légiója, a Montblanc, számos Dolomittető. Méltán választotta
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a svájczi alpesi egyesület „Rätia“ osztálya a magyar úrasszonyt tiszteletbeli tagjává, 
ki egyeltek közt azáltal is megörökítette nevét az alpesi irodalomban, hogy az 
Ortlernek a Hochjochon át, a Trafoier Eiswand északi oldalának, a Pala di San 
Martinonak első női megmászója volt. Számos czikke jelent meg német nyelven 
az „Österreichische Alpenzeitung“, a „Jahrbuch des S. A. C.“, a „Zeitschrift des 
D. Ö. A. V.“ hasábjain. Csak példakép említem az Eiger, Jungfrau, Fluchthorn, 
ürtler über die Hinteren Wandln, Dent Blanche, Trafoier Eiswand, Gross-Litzner 
Silvretta-csoport, Fornoglecser stb. mesteri leírásait és a legérdekesebbek egyikét, 
melynek czíme: Piz Bernina vom Tschierva Gletscher, I. Ersteigung: Ein Wettlauf 
über den Wolken (1883). Magyar nyelven csak egy iratát ismerem, melyre később 
a Montblanc czímű czikkben visszatérek; czíme: Utazásom a Montblancra, Po
zsony, 1882. Nagy nevet szerzett Déchy Mór, kiről alább bővebben lesz szó.

Mióta báró Eötvös Loránd 1884 július 19-én elfoglalta Dél-Tirol egyik leg
híresebb ormát, a Croda da lagót, mely addig a megközelíthetetlenség hírében 
állott, csak nagyon sporadikusan fordultak elő „magyar“ túrák. Az utóbbi években 
Eötvös Rolanda és Ilona bárónő léptek a legnemesebb értelemben vett alpinismus 
hívei közé és egymást követték bámulatra méltó páratlan túráik, melyeken sorát 
kerítették nemcsak az ügyesség és erő határát képező vállalkozásoknak (Kleine 
Zinne Nordwand, Delago, Stabeier, Winklerturm, Schmittkamin, Rosengarten keletről, 
Marmolada délről, Antelao délről, Col Rosa, Guglia di Brenta stb.), hanem sikerrel 
foglalták el az eddig lehetetlennek hitt, érintetlen falakat is (p. o. Tofana via Eötvös).

Mi lehet tehát annak oka, hogy nálunk nemcsak hívei, hanem még prófétái 
is alig akadtak az alpinismusnak?*

Lesznek, kik azt felelik : hogy a magyar rónaságra termett. Petőfi csodaszép 
költeményének megszületése óta szokássá vált idézni a bűvösen csengő szavakat:

„Mit nekem te zordon Kárpátoknak 
Fenyvesekkel vadregényes tája!
Tán csodállak, ámde nem  s z e r e t l e k  
S képzetem hegy-völgyedet nem járja . . . “

Igaz, hogy alföldi népeknek nyomasztó a völgy szűk világa, a bérezek 
egetérő oszlopa. Magam is a somogyi homokon születtem és mikor 1890-ben 
először bolyongtam Tirolban, találkoztam egy magyar közhuszárral, ki a Rufreddo 
pataknál lovát itatta. Beszélgettem vele, kunsági fiú volt. Keservesen vágyakozott 
ki a sziklák közül, epedve emlegette a délibábos síkságot, a bogárhátú tanyákat, 
mert a „Görbeország összeszorítja az ember szívét“. Egy pillanatig úgy éreztem, 
mintha ez a szomorú arczu barna legény lelkemből beszélt volna : szép kimond
hatatlanul az alpesi táj, de nem az én világom. Mikor azután lapozgatni kezdtem 
abban a világszép műben, melyre akkor csak futó pillantást vetettem, rájöttem, 
hogy nagyot tévedtem. Annak a közhuszárnak szemeit csak a honvágy homályo- 
sította el, az enyémet pedig a képnek szokatlansága és a tapasztalatlanság s mert 
a magyar gazda-nép, hajlandó eltagadni a bájt attól, a mi kopár és terméketlen.

* Ezt a czikket 1902-ben Írtam; ma már különösen a „Budapesti Egyetemi Turista- 
Egyesület“ tagjai épen a Dolomitokban nagy sikerekről számolnak be.
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Eszembe jutott, hogy édes hazám czímerében is van három hegy ; — eszembe 
jutott, hogy nekünk is van bérczes-völgyes Erdélyországunk, mely ép annyira 
magyar föld, mint a kunsági róna — s mindjárt elszállott lelkemröl minden 
szorultság, mikor az első hegytetőre tettem lábamat és ott éreztem százszorozva 
azt, a mi a síkon is megdobbantotta szívemet: hogy „börtönéből szabadult sas 
lelkem“.

Szó sincs tehát arról, hogy a magyar faj ne tudná szeretni és érteni a 
hegyeket; hiszen a magyar faj páratlanul fogékony a természet iránt: még a műve
letlen szántóvető is megfigyeli minden lélekzetét és hangulatát; annál inkább képes 
erre az, kinek felfogása még finomodott is. Természetes azonban, hogy nem lehet 
az Alpesek és a róna szépségeit összehasonlítani és egymással mérni, a miként 
nem lehet egy szép férfiarczot egy női fej szépségével párhuzamba állítani.

Az alföld szeretete tehát nem lehet oka a részvétlenségnek. Akadnak, a kik 
azt fogják mondani, hogy nem kell az alpinismussal foglalkoznunk, mert hát — 
„maradjunk itthon“. Igaz, hogy a mi darabka földünknek adott a teremtés annyi 
kincses szépséget, hogy „ha a föld isten kalapja, hazánk a bokréta rajta“. De hát 
másutt is szép ám a világ — s a  mi Kárpátainkban igazi alpinismus aligha fej
lődhetik ki, mert azok magasság, kiterjedés és a nyújtott alpin problémák tekin
tetében a tulajdonképeni Alpesekkel nem versenyezhetnek; a Kárpátok csak elő- 
iskolát képezhetnek, de az egyetem külföldön van és ezért úgy kell tennünk evvel 
a sporttal, mint a középkorban tettünk a tudománynyal, mikor nem volt főiskolánk 
és eljártak ifjaink a Sorbonne-ra is, Bolognába is — és bizonynyal nem vallották 
kárát. Nem fogjuk kárát vallani annak sem, ha ifjaink az Alpesek szikláiról és 
hómezőiről hoznak haza aczélos erőt és üde testi-lelki fürgeséget, miként ezt már 
évtizedek óta teszi két nagyon sík országnak, Angliának és Németországnak 
fiatalsága.

Azt hiszem tehát, nálunk e sport iránt való részvétlenségnek oka csak az 
volt, hogy nem ismerik eléggé annak lényegét, bűbájos gyönyörűségeit és páratlan 
előnyeit. Sokszor találkoztam emberekkel, kik nem is vettek tudomást arról, 
micsoda hatalmas forgalom van ott a Dolomitok sziklafalain vagy a Mer de (tlace-ok 
jégsérac-jai közt; ezek még Ovidius Naso-nál tartottak, ki csak a „ventosae-late- 
brosae Alpes“-ről bírt fogalommal, vagy Juvenalissal a felső régiókat csak „saevae 
Alpes“-ként képzelték, melyek barátságtalan világába ne hatoljon fel a kíváncsi 
ember.

Ennek az igénytelen vázlatnak czélja, hogy a természet barátainak figyelmét 
felhívja az alpinismusra és eloszlasson némely téves felfogást. Most már joggal 
kérdheti bárki tőlem, miért lelkesedem én annyira e sportért?

Mert jó, mert szép, mert nagy dolog; a ki megízleli, rabja lesz és marad, 
és kincseket hoz haza, szellemi és nemzetgazdaságilag is értékes tőkét, mert a 
testileg megerősödött, a szellemében felüdült, a jellemében megedződött ember 
jó munkás; a tapasztalt ember törekvő és értelmes.

Lássuk tehát az előnyöket, melyeket az alpinismus nyújt — s ezekben 
megtaláljuk a választ is, hogy micsoda helyet foglal el ez a passzió a többi 
sporthoz viszonyítva.

Kezdjük a legegoisztikusabb oldalról, mert el kell ismernünk, hogy önzők vagyunk.
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Nincsen az a megteremtett tollforgató természetbarát, ki az igazi hegymászás 
gyönyöreit kimerítően részletezni vagy kellően leírni tudná, csak annyit mond
hatunk: Menj és éld át magad! Ez örömöknek ezernyi faja és árnyalata van, 
a magasztostól a köznapiig, a fenségestől a naiv gyermekesig, de minden nuance 
ellenállhatlan vonzóerővel bír. Az első gyönyörűség már a tervek kovácsolása, 
az előkészületek szervezése, a remény, melylyel este nyugovóra térünk, az édes 
remény, hogy holnap önnön erőnk beavat bennünket egy hegyóriás misztériumába
— az a tudat, hogy a hegy, a melyre ma még mint titokzatos Síinxre néztünk 
fel, holnap már mint felejthetetlen bizalmas jó barát tekint le reánk felhőottho
nából. Azután a koránkelés. Aggódva pillantunk ki, mit szól vállalkozásunkhoz 
a mennybolt, az időnek kiszámíthatlan szeszélyes szelleme, mely orkánjával isten
ostora, mosolygó napsugarával őrangyalunk lehet. Micsoda gyönyörűség éjjeli 
órában kilépni a szabadba! A némaság olyan mély és hatalmas, hogy szinte 
„hallani a csöndöt“ ; a többiek még alszanak, álmodoznak tehetetlenül, mi nagyobb
nak, erősebbnek érezzük magunkat azoknál, mert mi virrasztónk és küzdeni fogunk 
a legnemesebb, a legigazságosabb és leghatalmasabb ellenséggel, ki egyúttal a 
legjobb barátunk is: a természettel.

Indulunk ki, a csodák és megfejthetlen titkok országába. Hajnalodik. Minden 
ilyen hajnalodás olyan, mintha egy reményteljes, gyönyörű ifjúságot újra meg 
újra élnénk át. Egymást követik az élvezetek: kilépünk az emberek régiójából 
s a búcsúzás öröme és a viszontlátás vágya csodás harmóniába olvadnak lelkűnk
ben; elhagyjuk a növényzet határát is: az utolsó fenyőgaly, a parányi bársonyos 
havasi gyopár a jó ismerősök, kik a határig kísérnek bennünket és azt susogják: 
„Ha visszajössz, itt várlak, verejtékedet szárítom gályáim árnyékával, — kalapodat 
ékítem szirmaim jutalmával". — És mi megyünk abba a világba, mely feledtet 
velünk jelent és jövőt, visszavarázsoljuk magunkat a jég- és kőkorszakok idejébe, 
vissza évezredekkel; — s midőn sikerrel leküzdjük az első akadályt, önérzetünk 
erősödni kezd ; a legszebb erények, a bátorság és az összetartás érzete fokozódnak 
szívünkben, mert érezzük a felelősséget önmagunkért és társunkért. A láb meg- 
ingathatlansága, a feszülő izmok szívóssága, a pihegő lélekzet és a sebesen verő 
szív kitartása: önnön sorsunk; együtt czélt érni, vagy együtt elveszni, de egymás 
mellett kitartani jóban, rosszban, minden vészben, ez a jelszó. Egymást érik a 
nehézségek; minden jéghasadék, minden kopár sziklafal egy-egy hatalmas talány,
— megoldjuk ügyességgel és erővel. Halljuk a lavina dörejét, egy-egy kőszilánk 
csatagolyó módjára süvít el fejünk felett, vagy az égiháború szélvésze ordítva veri 
a jégtűket arczunkba . . . s mindez elmúlt, és mi állunk épen és sértetlenül és 
érezzük a gyönyörűség egyik legsajátosabb válfaját, a veszély, az elmúlt veszély 
kéjét. Mert ez igazán létezik; már Pascal megírta: élvezet vihartól hányt sajkán 
ülni, ha bízunk abban, hogy az elveszni nem fog.

Mikor fentállunk törekvésünk czélpontján, a szellős hegytetőn, megelégedé
sünk tökéletes; a szín- és fénypompa elbűvöli a szép iránti érzékünket és kiki 
válogathat azokban a képekben, melyek hajlamának leginkább megfelelnek, mert 
van itt változatosság, hogy hónapokig tartó utazásokon, évek tapasztalatával és 
szemléletével ezt másként meg nem szerezhetjük. A ki akar, a feneketlen mélység 
szélén gyönyörködhetik a méretek mérhetetlenségében; más ismét körüljártatja
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szemét az ormok hullámos tengerén, a látóhatár végtelenségén, megyék és országok 
területén és átérzi, hogy csak az az igaz ember, csak az boldog, csak az füg
getlen, ki az alkotást bámulni és a természetet szeretni tudja, megfeledkezve 
minden kicsinyesről; — a ki evvel már beérte, hanyatt dől a puszta kövekre és 
föltekint a rezegő kékségbe, melyen fantasztikus ködök hajókáznak ide s tova, 
és érzi, „nincs nálam magasabban semmi, semmi, csak a mindenség és az a 
hatalom, mely ezt összetartja“ ; — s a  kiben van szelidebb érzés, fog egy pillantást 
vetni a mélységes mély völgybe is, melyet elhagyott : a kis fehér házak a karcsú 
torony körül hivogatóan, nyájasan intenek fel hozzánk, mint a szeretet hajlékai, 
és eszünkbe juttatják, hogy bizony mi mégis csak a röghöz vagyunk kötve, hát 
vonzódunk is hozzá és vissza is kell térnünk, le, le a röghöz.

Indulunk haza; minden lépés, melyet lefelé teszünk, jobban és jobban átala
kítja bennünk az átszellemült egyéniséget földi Epikurussá. Örülünk a szellőnek, 
mely üde játékával a hegygerinczen megszárogatja izzadt homlokunkat; örülünk 
az ízletes falatnak, mely új erőt kölcsönöz; örülünk a megolvadod hónak, mely 
a kavics és homok közt kiszivárog, mert a határtalan szomjúság oltása paradicsomi 
élvezet és e kis hóvíz mellett Hegyalja lángízű nedve kristálybillikomban is csak 
lőre. Ily körülmények között megértettem azt a bölcs mondást, melyet diákkorom
ban Livius-ban olvastam: fáradozás és élvezet, habár természetüknél fogva ellen
tétesek, mégis bizonyos szükségképi kapcsolatban állanak egymással.

Mikor a szikláról vagy jégről lelépünk a törmelékre, jól esik a tudat, hogy 
nem leselkedik ránk a rejtett veszélyek sora; mikor a törmelékről lelépünk a 
gyepre, üdvözöljük az első virágszálat, az első pillangót: visszatértünk az élet 
országába; mikor leléptünk a gyepről az emberjárta ösvényekre, felébred bennünk 
a kényelem szeretete és jól esik, hogy nem kell minden lépésünknél találgatni, 
számítani és vigyázni. Bevonulunk a völgybe : a velünk rokonérzésűek egyet
értőn üdvözölnek — mi még egyszer visszanézünk a csúcsra és a túra be van 
fejezve !

A fáradságot elveszi egy édes álom; az anyagi és szellemi kincs, melyet 
onnan a magasból magunkkal.hoztunk, elrabolhatlanul a miénk marad : tagjainkban 
erő és aczélos egészség, a lelkűnkben az emlékezés, melynek kaleidoszkópjában 
megőrizünk minden képet, minden nagy és apró benyomást egyaránt.

A kisebb-nagyobb élvezeteknek ez analizálásával azonban még korántsem 
merítettem ki az alpinismus előnyeinek „egoisztikus“ részét. Természetesen, ezeken 
a gyönyörűségeken kívül, melyek csakis az illető egyén életét szépítik, a hegyi 
sportnak oly hasznai is voltak és vannak, melyek megbecsiilhetlen közkincset 
képeznek. Csak röviden érintem a nagy eredményeket, melyeket a tudomány 
szolgálatában létesített. Igaz, hogy ezen a téren az új híveknek már csak a tar
lózás maradt, de azért még mindig van a természet nagy művében sok megfejteni 
való hieroglif, melyre csak ezer és ezer figyelő lélek tapasztalata vethet világos
ságot. Az is igaz, hogy a mai sportszerű hegymászás mellett alig látunk alpinistát, 
ki tudományosan is kiaknázná útjait, de azért még a kezdetben tisztán sportszerű 
szereplésnek is, ha nem is közvetlenül, de közvetve igen nagy tudományos és 
kulturális értéke volt, mert éppen a sport emberei közül kerültek ki a legmeré
szebb utazók (p. o. Güssfeldt a Cordillerákban, Mummery, Bullock-Workmann a



13

Himalayaban, Merzbacher a Kaukázusban), kik egytől-egyig az Alpesek iskoláját 
járták. Az öt világrész összes hegyvidékeit kizárólag alpinisták fedezik fel és 
kutatják át, mert csakis ő bennök egyesülhet a megfelelő vállalkozó szellem a 
hosszú traininggel és a technikai készséggel.

Nincs ugyanis testmozgás, melynek gyorsabb, jobb és általánosabb hatásai 
volnának, mint a hegymászásnak, mert míg a többi testedzést egyhuzamban csak 
néhány óráig lehet és szokás gyakorolni, addig egy hegynek megmászása jóval 
tovább tart; másrészt míg a többi testedzés részlegesen fejleszti az izmokat, a 
hegymászás igénybe veszi az egész testet. A ki észszerűen űzi, aránylag rövid 
idő alatt és nagyobb megerőltetés nélkül edzettségét, szívósságát és nélkülözési 
képességét olyan tökéletességre viheti, hogy kitartása versenyezhet a legkeményebb 
vitézével. A fogékonyság és hajlamosság bajok iránt elenyészik, mintha a lélekerő 
a testet is immunissá változtatná. így lehet csak elképzelni azt, hogy emberek 
minden előkészület nélkül és minden utóbaj kikerülésével 4000—5000 méter magas
ban bivouacot élhetnek át; így lehetséges, hogy hallunk gyakran 20—30 órás 
gyaloglásokról is. (P. o. endékezetes a Montblanc megjárása az Aiguille Blanche 
de Péteret-n keresztül, mely három napig tartott két meghálással szabadban 
4000 méter magasban; vagy a híres kombinált túrák: Ortler, Königspitze, Zebrú 
egy napon; — Antelao-Pelmo egy napon; Fünffingerspitze keresztezése négy oldalról 
egy napon stb.) És be is válik az örök igazság: mens sana in corpore sano, mert 
az alpinismus élesíti az elmét, mint a mathezis, nemesíti, mint a művészet és 
szórakoztatja, mint a regény. így hat ellenállhatatlanul a jellem fejlődésére.

Valami átmegy a mi lelkűnkbe is ezeknek a hegyeknek — hogy úgy mond
jam — jelleméből. A mint az élő világgal való érintkezésben átragad valami ránk 
az embertársaink gondolkozásából, — a mint ránk is átsugárzik vajami a hatalmas 
és nemes jellem tulajdonságaiból, ha annak légkörében gyakran forgolódunk, úgy 
a teremtésnek élettelen alkotásai is befolyásolják egész lényünket. Csiszolnak és 
megjavítanak. Ha akárhol pillantunk egy alpesi tájra, eszünkbe jut az írás egyik 
legelső mondata: „— és látá az Úr, hogy jó“. Ha látjuk itt azt az örök válto
zatlan rendet, melyből annyi szeretet árad reánk, és melyet semmiféle emberi 
kultúrával sem lehet önmagából kivetkőztetni, szinte mi is consequensebbek leszünk 
és jobb emberek; itt nincs szemrehányás és lelki furdalás, mert nincs rá ok. 
Ha látjuk közvetlenül és nap nap után a természet szentséges és megmásíthatlan 
törvényeit érvényesülni, bennünk is logikusabb és magvasabb lesz a gondolkodás; 
a gondolat úgy illeszkedik gondolat mellé, mint itt kő a kőhöz és elbírja a szen
vedélyek nyomásának terhét. Az igazi esztétikai szépnek ezerféle és dúsgazdag 
megnyilvánulása színpompában és alakban, bájosban és fenségesben kifejleszti az 
ízlést és finomítja a felfogást. Az ember festő szeretne lenni, hogy megrögzítse 
a színeket, melyektől megittasul lelke; — költő, hogy leírhassa mindazt, a mit 
e kép hallgatag mond; — zenész, hogy hallhatóvá tegye azt a harmóniát, a mi 
e néma tájképeken átömlik. És ha feltekintünk a magasra törő, egetkérő csúcsokra, 
melyek abból a szenny nélküli világból hozzánk átderengenek, lelkesedést merítünk 
e hegyek szemléletéből, dagad a lélekben az erő s felpezsdül az energia: meg
tanulunk merni — és elfog az ellenállhatatlan vágy tenni, nagyot tenni és valami 
e bűvös jelszót súgja fülünkbe: annak, a ki mer, nincs akadály.
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És last but not least : az alpinismus ledönti a kicsinyes nyomorult korlátokat 
és felbonthatlan, tiszta barátságokat teremt, a milyenek nem sarjadzanak a köznapi 
élet forgatagában, barátságokat, melyek virágzanak odafenn, abban a kristálytiszta 
jégvilágban, de rügybe sem szökhetnének a völgyek fülledt szélcsendjében. Ez az 
egy körülmény elég volna az alpinismus teljes igazolására, mert igaz barátságot 
csak a szép és nagy dolgok fűzhetnek egybe. Újra hivatkozom Whymperre, a ki, 
midőn kérdezték tőle, hogy mi haszna volt abból a sok megerőltetésből, a mit 
túráira pazarolt, ezt felelte: „Nos, a mi élvezetünket nem lehet úgy megbecsülni, 
mint a hogy a bort kimérik vagy az ólmot mérlegre teszik, mindazonáltal az valódi. 
Ha minden emléket elmoshatnék és emlékezetemből mindent kitörölnék, akkor is 
még mindig azt mondanám, hegyi túráim nagy értéket adtak, mert azzal a két 
legjobb dologgal ajándékoztak meg, melyret az ember egyáltalán bírhat: adtak 
egészséget és barátokat“.

Távolról sem tudtam teljes képet nyújtani az alpinismus gazdag tartalmáról, 
mert a kimeríthetlent nem lehet kimeríteni; — s tudnak-e ellene egy alapos 
kifogást is felhozni azok, kik szeretik e lelkesedést „műszenvedélynek“ bélyegezni? 
Egy kifogás van csupán, mely alaposnak látszik, ennek a sportnak veszélyessége 
— s csakis ezzel akarok még röviden foglalkozni.

—-----Midőn 1893-ban Zermattban jártam, egy délután vezetőm, Biner John
az anglikán templomba kísért. A fiatal, alig 24 éves deli ifjú sorra mutogatta 
nekem a sírokat, melyek a Matterhorn és Lyskamm áldozatait takarják, — és azt 
az ércztáblát, melyen a színes ablakokon átszűrődő napsugárban a három híres 
vezetőnek, a Knubel testvéreknek neve csillan meg. (Lezuhantak 1877 szept. 6-án 
Lewis és Paterson urakkal a Lyskammon, és ezóta a nép „Menschenfresser“-nek 
hívta e hegyet.) Pár nap múlva Biner, a dalos vidám fiú maga is összezúzva 
feküdt a Matterhorn sziklái közt. Midőn ekkor újra felpillantottam a Matterhorn 
glóriában úszó, egethasító oszlopára, először borzongott rajtam is végig a gondolat, 
hogy talán mégis csak fölösleges istenkisértés az alpinismus. Újra betértem a 
csendes anglikán templomba és ott szemembe tűnt W. E. Gabbett (f 1882. 
aug. 12-én a Dent-Blanche-on) sírján a bibliai felírás, melyet pár nappal előbb 
Biner kibetüzött: „In the midst of life we are in death“ (az élet közepén benne 
vagyunk a halálban); szemembe tűnt a kápolna felirata: „ice and snow, sun and 
cold bless tha Lord and magnify him . . .!“ — és újra eszembe jutott a bátor 
parasztfiúnak, Binernek, tréfás mondása, mély és jámbor fatalismusával: „az élet 
maga a veszélyes, mert végre mindenki belehal, tehát semmitől sem kell félni“. 
A tapasztalat bennem is megérlelte ezt a hitet és elmúlt, el örökre, minden elő
ítéletem a hegyek veszélyességével szemben. Azok, kiknek nevét ott egy sorban 
olvastam, egy félszázad alatt vesztek el az elemek harczaiban és névsoruk csak 
látszólag hosszú, mert nem áll mellette azoknak az ezreknek, azoknak a száz
ezreknek névsora, a kik örömtől dobogó szívvel, egy egész emberéletet besugárzó szép 
emlékekkel tértek meg onnan felülről édes hazájukba. A csaták veszélyeinek leírásánál 
is szokás felemlíteni azt, ki ott maradt a téren, de megfeledkeznek a fegyverviselt 
hadfiról, ki mint tisztes aggastyán békés nyugdíjban fejezte be pályafutását.

A napilapok nagy hűhóval hirdetnek minden, az Alpesekben történt balesetet 
az alpinismus rovására, pedig azoknak legnagyobb része járt utakon, virágszedés



közben és veszélytelen helyeken következett be, ú. n. „normális“ baleset, melynek 
okozója legtöbb esetben vigyázatlanság vagy túlzott önbizalom. Az igazi alpinismus 
híveinek épen egyik legszebb talizmánja a higgadt óvatosság és ép ezért 
elenyésző csekély az igazi alpin szerencsétlenségek százaléka. Természetesen a 
kétkedők azt fogják mondani, kérdés, nem épen mi leszünk-e csekély százalék
egyik elemévé?------- Átkozzuk-e a lángot, mert tűzvészt is okozhat? Megvessük-e
a tudományt, mert martirokat is követelt? Kerüljük-e a legnagyobb gyönyörűséget, 
mert voltak áldozatai is? A hegyi sport végtelen gyönyörűség ; Whymper a Matter
horn falán négy társát látta meghalni, megtanulta ismerni a hegyek rémeit, de 
nem tanult meg félni és nem szűnt meg e tiszta élvezetért rajongani.

Tagadhatlan tehát, hogy ez a sport veszélyes, de nem annyira, mint a be 
nem avatottak hiszik. Vannak veszélyei, melyeket csak a legnagyobb gondossággal 
és hosszas gyakorlattal lehet elkerülni (szubjektív v. p. o. megcsúszás, eltévedés, 
erő hiánya) és vannak olyanok, melyeknek néha nem lehet kitérni (objektiv v. 
p. o. lavina, kőomlás, jégszakadékba esés, köd, zivatar, éj beállta stb.). Most már 
csak az a kérdés, jogosult-e a veszélyesnek szeretete és a veszélyesnek felkeresése 
esetleg akkor is, ha szublimis érdekek egyenesen erre nem kényszerítenek.

Bizonyára szabad rajongani azért is, a mi veszélyes ; szabad, mert csak annak 
van igazi becse, a mit küzdelem árán érhetünk el és minden küzdelem bizonyos 
fokú veszélylyel jár ; szabad, mert kiolthatlan igazi emberi vonás a vonzódás a 
kalandoshoz, a koczkázattal, veszélylyel járó vállalkozáshoz. Megvan ez a vonás 
a legnaivabb emberben, a gyermekben is, ép azért őszinte, valóságos emberi 
tulajdonság. Ha visszagondolunk gyermekségünk tündérvilágára, eszünkbe jut, 
hogy a mesebeli hősök sorsában az érdekelt legjobban, miféle akadályokkal és 
veszélyekkel kellett megküzdeniük, — s nem volt-e legkedvesebb olvasmányunk 
kalandoknak, utazásoknak, éleményeknek leírása, melyekben szerepet játszott a 
merészség? Maga az élet rátanít a veszélyes megszokására (nem említve a modern 
közlekedést !), mert hisz a közönséges foglalkozások fele veszélyekkel van össze
kötve s a kik nem kényszerülnek így megismerni a koczkáztatást, felkeresik 
kedvtöltésből a gátugratásnál, az evezésnél, a vadászatnál és más tömérdek sportnál. 
Ha kerülni akarjuk a veszélyest, leszünk békés és óvatos polgárok, de meg fog 
állani a világ s végelgyengülésben múlnak ki a férfierények ; ne foszszuk meg 
az életet zamatjától; ne száműzzük a lakomából a pezsdülő bort, mely ízessé teszi azt. 
Félre a könnyelműséggel, de elő a bátorsággal.

De hol van a bátorság határa?
Igen gyakori a szemrehányás, hogy a legújabb idők alpinistái, különösen a 

vezető nélkül járók általában túlságba viszik kedvencz sportjukat, oktalanul kocz- 
káztatják életüket és ép ezért szerencsétlen véget érnek. Igaz, hogy sokan nagyot 
mernek ; de az is igaz, hogy a páratlan gyakorlat, kifejlett érzék és a veszélyek 
tökéletes ismerete következtében olyan óvatosak is, hogy a legnehezebb és leg
vakmerőbb vállalkozásoknál nagyon ritkán van baj, míg a mindennapos, igazán 
sétaszerű dolgoknál az avatatlanok könnyelműsége miatt napirenden van a baleset, 
ép azért, mert a tapasztalatlanok úgy tesznek, mint a gyermek, ki nem tudja, 
hogy az elemi erővel robogó vonat vágányain veszélyes játszani, de kellő időben 
ki is lehet térni. Nem akarom a túlhajtásokat védelmezni, de annyi bizonyos, hogy
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nem az alpinismusban van a hiba ; ez nem a tárgynak az árnyékoldala, hanem a 
korszellem irányzata, mert a modern ember mindenben a végső tökélyre akar vergődni, 
mindenben törekszik eljutni addig, hol a természet törvényei megsemmisítő és 
kérlelhetetlen szigorúsággal, kijátszhatatlan következetességgel parancsolják : idáig 
és ne tovább ! A modern irányzat elve fenékig üríteni a poharat.

A merészség még nagyon távol van az esztelenségtől, és hogy ha valaki 
másokat nem veszélyeztet és mások iránti kötelességét súlyosan nem sérti, a 
konkrét esetben meg kell bocsájtanunk merészségét is, mert végre is kiki tudja, 
miért koczkáztathatja az életét. Az ilyesmit nem lehet igazságosan megítélni és 
elbírálni a békés völgy öléből, a kényelmes karosszékből ; nem is szabad a hegy
ormokon kalandozókat hazaváró, aggódó szív szempontjából felfogni a „szeczessziós 
iskola“ tetteit. Csak menjen fel valaki oda a sasok fészkeihez, a felhőkben fürdő 
sziklák falaihoz, az esti pirt tükröző hómezőkhöz és hallja meg ott az Alpesek 
sziréna-hívását, csak egyszer próbálja meg ezt és meg fogja ismerni a csodálatos 
dämoni vonzóerőt, vissza fog oda kívánkozni és vissza is fog oda térni, mint a ki 
a mesebeli lotoszt megízlelte. így fog járni az is, ki talán röviddel előbb nagyon 
csóválta fejét, mikor az alpinisták „istenkísértéseiről“ hallott. Erezni kell az ilyesmit, 
akkor meg is lehet érteni, s a mit meg lehet érteni, annak megvan igazolása és 
jogosultsága.

Lord Byron írja valahol : „Mit tapasztaltam és alkottam volna, ha békés 
politikus, szatócs vagy az előszoba lordja volnék ? Utazni, az örvénybe rohanni, 
— azaz élni kell!“ Igaza van: merni, küzdni, azaz élni kell. A ki sohasem mert, 
nem tudja mi a gyönyörűség, a ki sohasem mert, nem tudja, mi a siker, a ki 
sohasem mert, nem tudja, mi az emlék. Minden igazi nagy dolognál szerepet 
játszott a merészség és a nagy koczkázat.*

Az előző fejtegetésekben most már arra is meg van adva a válasz, micsoda 
tulajdonképen az alpinismus ; — egy szóban képtelen vagyok e fogalmat meg
határozni. A rövidség okáért egyszerűen sportnak neveztem magam is, de többre 
tartom ennél a fogalomnál. Ha az alpinismus egyszerűen „sport“ — akkor bizo
nyára az arany a sportok aczélossága közt ; igaz, hogy a vashoz könnyebb hozzá
férni és használata a közönséges életben praktikusabb, de az arany csillogóbb 
is, nemesebb is, kívánatosabb is. A többi sport nagyon is a földön marad és 
mert rendesen az emberek szeme előtt szokták gyakorolni, mozgató varázsukat 
a legkülönbözőbb érdekek és a verseny adják meg ; az alpinismus minden bilincstől 
megszabadítja a lelket és sportszerű oldala csak az eszköz, mely az etikai rész 
szolgálatában áll. Van benne tevékenység, mely valóságos művészet és van benne
elem, mely igazi művészi élvezet. Páratlan felsőbbsége a többi sport felett, hogy

' r
r

* Az itt felhozottakra nagyon talál, a mit Güssfeldt mond. (Der Montblanc. Berlin 1894. 
81. lapon.) „Trotz dieser Auseinandersetzung glaube ich, dass mancher Leser in Expeditionen 
der geschilderten Art etwas verwerfliches erblickt. Es gibt Grenzgebiete, auf welchem dem 
Einen als Laster, was dem Andern als Tugend erscheint. Aber der einundzwanzigjährige Schiller 
hat auch von seinem Karl Moor gesagt : Ein Geist, den das äusserste Laster nur reizet, um der 
Grösse willen, die ihm anhänget ; um der Kraft willen, die es erheischet ; um der Gefahren 
willen, die es begleiten. — Wem etwas als gut erscheint, der soll es auch so hinstellen ; jeder 
Glaube erzeugt das Bedürfnis, ihn zu verbreiten.“
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minden fázisa a természet legnagyobbszerű környezetében folyik le és ez adja 
meg magasztos, tiszta és szabad jellegét. Ennyire a természet kellő közepén még 
csak a vadászat találja meg a helyét, — csakhogy az alpinismusnál c s a k i s  
bámuljuk a természetet, de nem veszünk belőle el semmit, míg a vadászat, bármily 
nemes élvezet is (és bocsássanak meg nekem vakmerőnek a szenvedélyes vadászok), 
gyanútlan, bűntelen szép teremtmények rövidke életének kioltásával jár.

És most — menjünk a hegyek közé !
A régi eposzok írói, mielőtt énekükbe fogtak, magasztos invokácziókban 

esdekeltek felsőbb hatalmakhoz, hogy azok adjanak nékik a nagynak és szépnek 
leírásához „szárnyas szavakat“ — pedig ők csak emberi tettekről regéltek. Bizony 
szüksége volna ily esdeklésre és „szárnyas szavakra“ annak is, ki a természet 
nagy könyvéből jegyez, melynek bűbájos halhatatlan nyelvét sohasem tudja senki 
kellőképen lefordítani. Hogy csak némi képet adhasson valaki az Alpesek végtelen 
szépségéről, művésznek kellene lennie, ki bírja Compton rajzónját, Segantini 
ecsetjét, Gabriele d’Annunzio leíró tollát.

Nálunk a vadászatnak van Bársony Istvánja, kinek tollát megihlette a tárgy 
határtalan szeretete ; bárcsak akadna a hegymászás sportjának is ilyen magyar 
krónikása.

Ez igénytelen soroknak egyedüli czélja, mint fentebb jeleztem, a legnemesebb 
sport iránt némi érdeklődést felkelteni és némely előítéletet eloszlatni. Az én 
rajzaim csak afféle „pillanatnyi felvételek“. Az amatőr pillanatnyi felvételeket 
készített és örömmel mutatja ismerőseinek és az érdeklődőknek. Habár halaványak 
a képek és néhol foltosak, talán még sem lesznek érdektelenek azoknak, kik a 
tájat és hangulatját már ismerik, mert az emlék közössége feledteti a kezdetleges 
kidolgozást és pótolja a hiányokat ; — talán nem lesznek érdektelenek azoknak 
sem, kik a vidéket még nem ismerték, mert a képecske újat mutat nekik.

AZ ALPINISMUS TÖRTÉNETÉNEK VÁZLATA.

Mielőtt ismertetném azokat a völgyeket és ormokat, melyek egész életemet 
bearanyozták az el nem múló szépség emlékeivel, melyek megifjítottak újra meg 
újra szeplőtelen birodalmuk napsugarával és férfias küzdelmével, vázlatosan össze
állítom az alpinismusnak, a bérczeken keletkezett modern hitvallásnak történetét. 
Természetesen vázlat az egész, melyet a pozsonyi és budapesti népszerű főiskolai 
tanfolyamon tartott előadásaim nyomán állítottam össze. Nem tarthat eredetiségre 
számot és nem saját kutatásaim eredménye, azért igyekeztem mindenütt megjelölni 
a forrást, melyből az adatokat merítettem. A mi a tényeket magyarázza és kiegészíti, 
húsz évi vándorlás és bolyongás tapasztalata.

Az egyes fejezeteknek a történelemből vett czímeket adtam, czímeket, melyeket 
eléggé megokol az analógia. Szólok arról a korról, melyben alig ismerték a hegyeket, 
inkább csak sejtették a környezet nagyszerűségét — nevezzük kőkorszaknak. Mikor 
oszladozik a hegyeket övező mithosz, elkövetkezik az igazi „hőskorszak“. A leg
nehezebb, legviszontagságosabb küzdelem minden téren a legfényesebb korszakot 

Jankovics .* Az  Alpesek. 2
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szüli, azért az alpinismusban is beáll egy „klasszikus kor“, melyet csakhamar 
fölvált a modern fejlődés. Külön fejezet foglalja össze az Európán kívül fekvő 
vidékek átkutatását — és ezzel kapcsolatban záró résznek taláh nem lesz érdek
telen a Himalaya örökös problémájával foglalkozni.

I. AZ ALPINISMUS „KŐKORSZAKA“.

A történelem legrégibb korszakaiban az emberiség nem keresi fel ugyan a 
hegyeket, de öntudatlanul átérzi, hogy a hegyekben valami magasztosság nyilvánul 
meg. A görögök isteneiket az Olympos ormára helyezik. A 2973 m magas bércz- 
tető Makedonia és Thessalia határán Homeros isteneinek székhelye. Mózes választott 
népe is tisztelettel nézett fel a hegyekre, a biblia tele van ilyféle vonatkozásokkal. 
A Sinai-hegységben fekszik Horeb hegye, melyen Mózes átvette a tízparancsolat 
tábláit. A Hermon tetején ősidőktől fogva templom állott. A hagyományok szerint 
Tabor hegyén járt a megdicsőiilt Megváltó és a szentírásból tudjuk, hogy a 
kísértő sátán az Üdvözítőt bérezre vezette, hogy onnan mutassa meg neki a világ 
szépségeit. Szóval a történet és a hit nagy eseményei a magasságokon mentek végbe.

Hasonló felfogást találunk a legtávolabb keleten és a legmesszebb nyugaton. 
A világ legmagasabb hegyei Kínával határosak, azért ott csakhamar kifejlődött 
a hegyek kultusza. Kina szent könyveiben olvassuk : „Honán hegyei ragyognak 
a kék egeken“, — „a fehér hegyek tündökölnek szépségükben“. Konfucius tanítja : 
„a bölcsek öröme a vízfolyás, az erényeseké a bérez“, mert a szellem gyorsan 
jár, miként a viz, az erény pedig állhatatos és rendületlen, mint a szikla. (Utalok 
Steinitzer jeles tanulmányára : Menschen und Berge in China, Zeitschrift des D. 
Ö. A. V. 1909. 21—51.)

A legmesszebb nyugaton a Sioux indiánusok ugyancsak átérezték a hegyek 
magasztosságának vonzóerejét. Hogyha a rézbőrűt nagy csapás sújtotta, visszavonult 
magányába, felkeresett valamely magas ormot, hogy ottan közvetlenül érintkezzék 
a „nagy szellemmel“, ki vihar, vész és villám formájában nyilvánul meg. (V. ö. 
Ferrero Felice : L’agonia di una razza, La Lettura 1910. 2. sz.)

Az „Edda“ — az „ősanya“ — az észak ez irodalmi emléke pedig már 
ajánlja, hogy „minden régi bajtól szabadul és megerősödik az a nő, ki a gyógy
helyek ormára lép“. A hegymászásnak, mint egészségügyi faktornak legelső nyoma.

Ebből a néhány utalásból is látszik, hogy a népek valami áhítatos tisztelettel 
pillantottak fel a hegylánczokra, melyek otthonuk látóhatárán az égre rajzolódtak. 
Legkésőbb keltik fel az érdeklődést maguk az Alpesek, bár valósággal Európa 
gerinezét képezik, a természet erőinek idegközéppontját, melyből virágzó élet 
ömlik széjjel. Ez ugyan természetes is ; mert az emberi művelődés lassan halad 
a Földközi-tenger partjairól az ismeretlenebb szárazföldek bèlsejébe. A római erő 
és ész csakhamar megizmosodik a Benacus, Verbanus, Ceresius — a mai észak
olaszországi tavak — partvidékein, de az átderengő havasok, melyekből e csoda
szép tavak legyöngyöztek, a napsütötte partok lakóit nem bírják „felhevíteni“. 
Az a boldog derűs világ, mely pompájában, gazdagságában, élvezeteiben csak 
azt bámulta és dicsőítette, a mit maga az ember alkot, — mely magát az embert
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istenséggé emelte, fázékonyan rezzent össze a hóborította Alpesek láttára és 
dideregve menekült a déli ég boldogító napsugara alá, hogy virágkoszorúzta fővel 
hódoljon az élet javának, a samosi borral töltött serlegeknek és a pajzán bájnak. 
Ez a világnézet nem kedvezett a kutató hajlamoknak és a rómait csak a harcz, 
a katonai kényszer vezette az Alpesek közé.

A hóvilág viszontagságainak minden keservét átengedték a szegény barbár 
légionáriusnak, ki a hódító Cesarok parancsszavára törte a szirtet és a glecserek 
jegét. Az ő keze művét megtaláljuk a Val Savaranche hegyi hídjainak karcsú 
boltíveiben, a Julier magános útjelző köveiben. A bérül kapott sugárkoronás pén
zeket pedig kiveti a Theodul jege. Mindez arra mutat, hogy nem az öröm és 
üdülés vitte az embereket a hóvilág titkaiba.

Az édesszavú Ovidius, ki olyan fogékony a természet szépségei iránt, a 
hegyekről nem tud egyebet mondani, mint hogy szelesek és hasadékosak, „ventosae 
— latebrosae“. A derék Livius pedig az Alpesek szépségeit röviden a „foéditas“ 
szóval takarja le, mely magyarán valami visszataszító fogalmat jelent. A klasszikus 
világ jobban érezte magát a Hesperidák kertjében, mint a sasfészkek között. 
(V. ö. Die Alpenkunde im Altertum, von Franz Ramsauer, Zeitschrift D. O. A. V. 
1901, 46—69. o.)

A középkor természetesen még inkább visszaretten az ismeretlen hegyek 
titkaitól, mert az ormok a néphit szerint belenyúlnak az egek belsejébe és ezerféle 
szörnyetegek tanyái. Egyszerűen beérik a körvonalakkal, melyek az esti pir tüzében 
megjelennek. A Viscontiak képzeletét nem izgatta a Monte Rosa fehér jégtömege, 
mely néha palotáik ablakából nézve megjelent nekik a quatrocento-cinquecento 
azúrján. Az Aosta-völgy urai, kik a Castel d’Argent vagy Sarriod termeiben 
hallgatták az odatévedt „joglars“ dalait, nagyon keveset törődtek a szirtes ösvé
nyeikre átfehérlő Montblanc és Grivola hóköltészetével. A dél emberei nem vágya
koznak a fagy világába; az észak lovagjai pedig, a kik átkelnek a Grand Combin 
tövén, hogy leszakítsák Lombárdia arany almáit, szent borzalommal fordulnak el 
a körülöttük feltorlódó kietlen hegyektől.

Szinte érthetetlen, hogy a fenyvesek legendás homálya, a rhododendronos 
lejtők rózsaszíne, a nagy ormokon örökké égő fehér láng sohasem ragadta meg 
a lovagok figyelmét, kik szenvedéllyel keresték a kalandot, kínálkozott az akár 
a szentföldön, akár a tornán, akár a sárkánybarlangban. Még a középkor vakmerő 
Nimródjai sem tévedtek a havasok közé. S mikor a haladás századaiban a kalan
dorokat és tudósokat elfogta a felfedezési láz, mely elszélesztette a vállalkozó 
szellemeket a szélrózsa minden irányába, a gyarmatszerzés gondolata volt a főczél. 
Arra jóformán senki sem gondolt, hogy szülőföldje ablakaiból nap-nap után lát 
egy új világot, az Alpesek csodaországát, mely felfedezésre vár és mérhetlen 
kincseket rejt magában.

A középkor e tartózkodó felfogása azon kívül, hogy az embereket mindenféle 
eszme és rögeszme lekötötte, abban is leli magyarázatát, hogy a babona minden 
rémeivel benépesítette a hegyvidékeket. Érdekes adatokat találunk erről Sir 
Frederick Pollock c-zikkében (v. ö. C. C. Dent után W. Schnitze: Hochtouren, 
1893), dr. Dreyer A. kitűnő könyvében (Der Alpinismus und der Deutsch-Österr. 
Alpenverein.), továbbá számos értekezésben, mely alpesi folyóiratokban jelent meg.
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szent képek szembetartásával akarja megállítani, úgy a hegyi lakók hasonló vallásos 
cselekedetekkel igyekeztek feltartóztatni a völgybe nyomuló glecsert, az áradó 
hegyi patakot vagy a meginduló hegyomlást.

Mikor a babona kezd visszavonulni a legszegényebb hajlékokba és a bérezek 
rémei magukra vetik a mondák és legendák hímes lepleit, egyes választottak 
közeledni mernek a nagy fehér ország mesgyéihez. A hótakarta vidékek szépségét 
azonban ezek a finomabb lelkű vándorok is oly kevéssé értik meg vagy veszik 
észre, mint a hogy a barbárok nem vették észre a klasszikus Róma kincseinek 
szépségeit. Dreyer egy csomó idézetet állít össze a tudós utazók kijelentéseiből, 
melyek méltán meglepik a bérezek vadona után sóvárgó mai utast. Münster 
Sebastian, a jeles ingelheimi theológus, az Alpeseket csak a „grausam und 
schrecklich“ jelzővel ékesíti. Müller Johannes, a nagynevű történetíró a Gém mi 
hágóról nézi szép hazáját és sajnálkozva sóhajtja: „Ein Land, wie Sibirien“. 
A zürichi Eiissli pedig sajátosan jegyzi fel, mit lehet a világszép engelbergi 
völgyben találni: „Nichts als scheussliche Berge“.

Tudvalevő dolog, hogy különösen az előbbi évtizedekben az Alpesek némely 
részeiben tömérdek volt a crétin. Whymper elrémítő képet rajzol az Aosta-völgyről, 
Tschudi a Bemer Oberland vidékeiről ; a stájer hegyek lakóinak e hajlamossága 
ugyancsak ismeretes. Még ezt a szerencsétlenséget is a szép hegyek ellen fordí
totta valaki. Dreyer idéz egy 1705-ben Rostockban megjelent értekezést, mely 
szerint a bérezvilág „rossz és egészségtelen“ levegője ennek a testi-lelki elkor- 
csosodásnak az oka. Az értekezés tudós szerzője, ki minden rossz levegő nélkül 
is beleesett ebbe a bajba, egyebek közt a hegyi lakók honvágyát is azzal magyarázza, 
hogy már csak e rossz levegőben érzik jól magukat, mint akár a „búbos banka madár“.

Köteteket lehetne megtölteni a fonák szemelvényekkel, melyek az utasok 
megfigyeléseinek feljegyzéseit tartalmazzák. Nem csodáljuk, hogy ha nem igen 
volt kedve az emberiségnek a hegyormokről megvíni az eget, mikor Scheuchzernél 
olvassuk, hogy a vándor a magas hegyek ritka levegőjében úgy jár, mint a 
légszivattyúba tett házi nyúl, t. i. megpukkad . . . Eremita Dániel elbeszéli, hogy 
Svájczban nem lévén elegendő anyaföld, a holtakat jégre teszik. Dent pedig 
megemlékezik az angol Burnet Williamról, ki Grindelwald mellett olyan régi 
jégdarabot látott, mely régiségénél fogva el sem olvadott. Ékszernek csiszolták. 
A derék angol a hegyi kristályokat is jégnek nézte.

Szóval az idézeteknek egész gyűjteményét lehet felhalmozni, melyek igazolják, 
hogy a hegyvilág titkairól még a komolyabb kutatók sem szereztek tiszta képet. 
A távolban tündöklő jégóriásoknak szellős orma megmaradt annak a halovány 
körvonalnak, a milyennek látjuk párás nyári délutánon, mikor annyira a hegyek 
elé feküsznek a felhők, hogy nem tudjuk megkülönböztetni a szilárd valóságot 
a lehelletszerű ködöktől. Az emberek láttak valamit, de nem értették és a sejtelem 
még inkább meghamisít mindent, mint a teljes tudatlanság. Azért neveztem el ezt a 
kort az alpinismus kőkorszakának, mert az emberiség a bérezek egyéniségéről és a 
hegyormokat övező egész világ tartalmáról alig tudott többet, mint mi a kőkorszakról.

Mikor aztán a babona és naiv mesék e korszakában elvétve akadtak egyesek, 
kik kitörtek a gyermekszoba légköréből, elkövetkezett az alpinismusnak hogy 
úgy mondjam legendás „hőskora“.
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II. AZ ALPINISMUS „HŐSKORA“.

A hegyvilág megismerése utáni vágy abban az országban ébredett először, 
honnan jóformán az újabb idők kultúrájának minden mozgalma, az eszmék 
renaissance-a kiindult. Itália szülöttei látták meg először az Alpesekben a szépet 
és magasztosai.

Természetesen az Alpesek átkutatására is az első lökést az emberi haszon
lesés adta meg, a kincskeresés : csak később lett a mozgató erő a tudomány és 
csak még később a sporttal párosult lelki nemesítés és gyönyörködés. Hogy paradox 
frázist mondjak, mikor már a tudomány „letarolta“ a glecserek“ összes mezőit, 
jött „marokszedőnek“ a modern kor dédelgetett atlétája, a sport.

A kincskeresők épp úgy állnak az alpinismus szolgálatába, mint a hogy az 
igazi tudomány utait egyengetik az alchimisták, kik mindenből aranyat akarnak 
főzni és gyarapítják a kémia kincseit, — avagy az asztrológusok, kik a jövendő
mondás mesterségét kutatják és megjósolják a csillagok csöndes pályáit. A kincs
keresők mennek elől. Egy XI. századbeli nótárius anonymus megörökíti Clemens 
gróf kalandját, ki az olasz határon emelkedő Koccia Melone 3537 m magas 
csúcsára indult kincset ásni. A hegytetőn a gonosz szellemek kődobálásokkal védték 
meg a féltett aranyat. Tudjuk, hogy a Montblanc első megmászója, Baimat Jacques 
is csak kincskereső volt. Mikor leszállt dicsősége zenitjéről, visszatért ez ősi 
kenyérhez és valahol Sixt mellett pusztult el, hogy híre-hamva veszett. Grüssfeldt 
említi („Der Montblanc“ ez. könyvében), hogy délamerikai utain gyakran látott 
csontokat az Andes hegyeiben, az elpusztult kincsásók, a „minerók“ földi maradványait.

Mint fentebb említettük, a műveltség és renaissance klasszikus földjén ébrednek 
az emberek legelőször arra a tudatra, hogy a hegyekben is megnyilvánul az az 
örökszép, mely pazarul van elosztva a természet minden alkotásában. Költők, 
festők és nagy humanisták az elsők, kik megértik, hogy a nagy hegyek közé nem 
csak rettegni és borzongani jár az ember, hanem látni és csodálni — megérteni 
és szeretni.

Az első a két nagy olasz költő. Petrarca Francesco és Dante Alighieri.
Petrarca (1304--1374) nemcsak Laurájáért lelkesedik, hanem felvándorol 

az 1912 m magas Mont Yentoux-ra (1336 ápr. 24-én), csak azért, hogy a kilátás 
szépségeiben gyönyörködjék. Dante (1265—1321) ugyan nem hagyott hátra fel
jegyzést, hogy milyen hegyeken fordult meg, de kétségtelen, hogy a Scaligerik 
büszke Veronájából bolyongása közben elvetődött az Adige északibb partjaira, 
hova átderengenek a Dolomitok sárgás sziklái. A Divina Commedia számos helye 
a sziklák oly ismeretét árulja el, hogy becsületére válnék a modern szikla
mászóknak is (p. o. a Purgatórium IV. 31. verse). Az olasz Brentari a C. A. I. 
Bollettino-jában annyira megy, hogy túlhajtásokba téved. Lelkesiiltségében felruházza 
Dante vezetőjét, Vergiliust a kiváló hegyi vezetők tulajdonságaival (1. Dante 
Alpinista).

Bembo Pietro (1470—1547) a jeles humanista, X. Leó barátja pedig felmegy 
az Etnára, hol a hagyomány szerint már előtte fent járt 126-ban Hadrián császár is.

Lionardo da Vinci (1452—1519) a művészet atyamestere útjában a frank 
föld felé feljut valami „Monbosa“ nevet viselő hegytetőre, melyen az ég sötét-
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kékebb valu, mint Lombardia napos ege, — a sugarak ragyogóbbak, mint a 
napország rónaságain a déli verőn. Nem tudjuk, hogy minő orom volt Lionardo 
utazásának czélpontja, de bizonyos, hogy glecsereket látott, mert felemlíti, hogy 
odafent nem hó esik, hanem jégeső. Kétségtelenül a szemcsés jégárakat nézte 
a jégeső lerakodásainak. Valószínű, hogy a Monta Eosa valamely alsóbb előorma 
látta vendégül a nagy festőt, — mások szerint a Gotthard csoportot láto
gatta meg.

A dél nagyműveltségű emberei után legeiül járnak a bérezek bámulatában 
azok, kik a hegyek közt születtek. Simler Józsiás mellett felemlítem az előbbi 
fejezetben már hivatkozott Gesner Konrádot, a „svájezi Plinius“-t (1516 -1565), 
a ki már 1541-ben úgy ír a hegyekről, hogy sorainak olvasása közben elfeledjük 
a régi dátumot. „E csodálatos bérezek — úgymond - magukkal ragadják a lelket, 
mely elmerül szemlélődésekbe e bérezek, e művek alkotója fölött. A filozófusok 
mindig fogják testi és lelki szemeiket e földi paradicsomon legeltetni.“ íme az 
ethikai része a bérczekkel való „érintkezésnek“. Másutt meg megszólal Gesnerben 
a modern Epikurus, ki átérezi annak az igénytelenségnek édességeit, melyet a 
a megelőző fáradalmak és küzdelmek, a hegyi levegő, a nemes benyomások és 
az elégedettséggel ikertestvér jókedv, mely zsörtölődést és patvart nem ismer, 
a legpuhább kényelemmé avatnak. „Nem találni itt (t. i. az alpesi utakon) ágyakat, 
nyoszolyákat, tollas párnákat. Ah, ti szegény elkényeztetett emberek. Széna pótolja 
mindezt, illatos széna, tele fűszeres kalászokkal, balzsamos gyógyfüvekkel. Jobban 
és egészségesebben fogtok aludni, mint valaha . . .“ (V. ö. Dent i. m. németül: 
Hochtouren, ford. Schultze W. Leipzig, 1893.)

Az Alpesek igazi festői szépségét és vonzó erejét két oly férfiú ismerte fel 
először, ki maga soha nem volt hegymászó. Találóan jegyzi meg Sir Frederick 
Pollock: „A középkorban számos fejedelmet és lovagot a szent sírhoz vezető 
keresztes hadjáratra papok vettek rá, kik maguk talán testileg is alkalmatlanok 
voltak ez útra és Jeruzsálem fekvéséről és viszonyairól vajmi kevés és szegényes 
adatokat tudtak csak szolgáltatni. . .“ így váltak a hegyek között is nemes szen
vedélyek ébresztőivé azok, kiknek ajkaira nem ugyan a tapasztalat, hanem a 
bérezek tüneményes szépsége adta a buzdító szavakat.

Mindkét férfiú ott élt a svájezi hegyóriásokkal szemtől szemben. Az egyik 
Haller Albert, a berni botanikus és anatómus (1705—1777), a kinek költői véná
jából fakadt nagy tankölteménye, az 1729-ben megjelent „Die Alpen“. A másik 
pedig nem kisebb ember, mint Rousseau, ki a „Nouvelle Heloïse“ (1760) és 
„Emile“ (1762) czímű világhírű munkáiban gyönyörű szavakkal magasztalja az 
érzéseket, melyeket a bérezek világa a fogékony lelkekben kelt. „Magas hegyeken 
— írja egyebek közt — az ember szabadabban lélekzik, testileg könnyebbnek, 
lelkileg derültebbnek érzi magát. Minthogyha gondolataim is a nagyság és magasz
tosság zománczából kapnának valamit és összhangban állnának mindazzal, a mik 
fölött végigszárnyal tekintetem. Minthogyha lenn hagynánk azokat a földönmászó 
köznapi érzéseket, valamint a halandók hajléka fölé emelkedünk — s minthogyha 
a lélek is magába szívná azt a változatlan szeplőtelenséget, a mint azokhoz az 
étheri régiókhoz közeledünk . .

Ez az igazság hangja volt és hatott.
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A honnan Rousseau annyiszor megbámulta a Montblanc átragyogó jégtömegeit, 
onnan indul ki az első mozgalom, mely a szó szoros értelmében „megtöri a jeget“.

A régi jó idők emberei a maguk naivitásában, életüknek babonákkal és 
legendákkal átszőtt levegőjében bizonyos realizmussal gondolkodtak. Az embereket 
akkor is a legközvetlenebb kérdések, a nyers napi érdekek foglalkoztatták. Ilyen 
volt akkor is a kenyér kérdése. A mi ezzel nem függött össze, az nem gyakorolt 
közvetlen vonzó erőt. Innen van, hogy a Montblanc-t, mint bérczegyedet, nem ismerte 
senki sem, hanem az egész távoli fehér csipkelánczot közös gyűjtőnévvel nevezték 
így: „Mont Maudite“. E névben ugyanaz a gondolat nyilvánult meg, mely a 
Pyrenéek legelőkelőbb ormának a „Maladetta“ nevet adta. Elátkozott hegy, elkárhoz
tatott vidék lehet az, melyen nem terem meg a madárlátta kenyér, az istenadta. 
Csak az Isten sújtó keze lehetett, mely a néphit szerint egykor kövér földeket 
bevonta örök fagygyal, sziklatörmelékkel.

Régi térképeken olvassuk ugyan a „rupes alba“ nevet, de csak 1742-ben 
jelenik meg először a Montblanc név mai formájában.

Whymper Edward kiváló könyvében (Chamonix and the range of Mont Blanc, 
London, Murray, X. kiad.) érdekfeszítően mondja el a lassú közeledést Európa 
legmagasabb tetője felé. Az ő leírása nyomán álljon itt az előrenyomulásnak 
rövid vázlata.

Az első pozitív hír, melyet idegen utas írásaiból ismerünk, egy szentimentális 
levél. Valami Monsieur le Pays írta szívbeli ideáljának 1669-ben. A derék férfiú 
öngyilkosságot akar elkövetni és ezt a havasok vidékén akarja végrehajtani, de 
aztán jobbnak látja az episztolát megírni a márványkeblű hölgynek. „Mikor 
elhagytam, kétségbeesésemben el akartam magamat emészteni. De eddig nem 
tettem meg, bár tizenöt napja járom Savoia legveszélyesebb hegyeit. . .  Ha ezen 
a rémes vidéken rápillantottam képemására, ez a gyönyörűség mindig visszatartott 
szándékom kivitelétől. Madame, itt öt hegyet láttam, épp olyanok, mint ön 
tetőtől talpig jégpánczélozottak.“ Megállapíthatjuk, hogy szomorú francziánk ez 
öt hideg hegye a Taconnaz, Bossons, Argentiére és Tour glecserek és a Mer de Glace.

A fordulópont akkor állt be, mikor az első angolok megjelentek a színtéren.
1740-ben egy kis angol kolónia verődött össze Genfben, köztük a fiatal 

Windham William, barátai közt népies nevén a „boxoló“ William. Ez a 23 éves 
ifjú mohón olvasta a „Délices de la Suisse“ czímű könyvet, mely körülbelül a mai 
Bädeckernek lehetett dédanyja. Ez a munka megemlékezett a „glacières“-ről és 
az angolban felébresztette a veleszületett utazási és kutatási hajlamot.

Windham szövetkezett egy honfitársával, a keleti útról hazatért Pococke 
doktorral és 1741 június 19-én a nyolcz angolból és öt szolgából álló karaván 
álig felfegyverkezve, megrakott markotányos lovak kíséretében elszántan vonult be 
a chamonixi völgybe.

A bennszülöttek válókat vonogatták és igyekeztek lebeszélni az idegeneket 
minden merészebb szándékról. Hiába. A Montblanc egyik nagynevű történetírója, 
Durier találóan jegyzi meg, hogy ezen a nevezetes napon kötöttek ismeretséget 
a derék chamoniardok az angol szívóssággal és csökönynyel és az angolok meg 
az ő glecsereikkel. Ez a „révélation réciproque“ lett aztán döntő Savoia fellendü
lésére. Szóval Windhamék kivonultak a Mer de Glacera és vagy félóráig táboroztak
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a jégen, Vernon admirális fegyvereinek dicsőségére ürítve a poharakat. Ez a 
poharazás nagy esemény volt, mert azt mondhatjuk, ez angol serlegek gyöngyein 
keresztül lebbent fel a saisi fátyol az Alpesek nagy fehér igazságairól.

Windham megírta tapasztalatait. A Mer de Gilace szépségeit Grönlandhoz 
hasonlítja. Majd így ír Genfiic : „képzeljék el az önök tavát, a Lac Lémant, 
háborogva, a hogyan felkorbácsolja a szélvész — és aztán ebben az állapotban 
hirtelen megfagyva. Ez közelíti meg az itt látottakat“.

Igaza van Duriernek, midőn azt mondja, hogy ez első „êtres raisonnables“ — 
az első eszes lények, kik itt megfordultak, úgy fedezték fel Európa közepén a

A Mer de Glace (háttérben a Grandes Jurasses).

Montblanc-t szépségeivel, mint akár a tengerek kóbor hajósai egy Robinson-tanyát 
a Csöndes-óczeán közepén. A jég meg volt törve. Az angolok nyomába jött Bourrit 
Marc Théodore, a festő, ki már rajong a hóért, és aztán jött a nagy Saussure, 
kiről joggal elmondhatom, hogy egy fehér paradicsom kapuját nyitotta meg a 
napbanéző emberiségnek.

Az ő tetteit és a Montblanc klasszikus históriáját egy későbbi fejezetben, e 
hegytető megmászásának jellemzésénél ismertetem.

Ezzel megkezdődött a hegymászás klasszikus kora, mely eltart majdnem 
egy kerek századig, hogy aztán helyet engedjen a modern sportszerű versengésnek 
és az Alpesek teljes megismerésének.
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III. A KLASSZIKUS KOR.

Talán szokatlan a fenti czím. E megtisztelő jelzőt inkább csak az irodalomban 
és művészetben szokás használni, szóval a szellemi élet legnemesebb megnyilvánu
lásainak terén és nem az emberi tevékenység egy olyan ágában, melynél túlnyomó 
részt foglal le magának a testi erő. És mégis, azt hiszem, hogy szabad a 
„klasszikus“ szót használnom az alpinismusra is, mert senki sem tagadhatja, hogy 
annak története és fejlődése a kultúrtörténet egyik gyönyörű fejezete, melyben 
fenséges ideálok fedeztetnek föl és valósulnak meg.

Az irodalom és művészet az örökszépet varázsolja elénk megkapó formákban. 
Az örökszépnek egyik csodaszerúen ható megnyilvánulása az alpesi táj is. A küz
delem, mely ennek az örökszépnek felismerésére, közkincscsé avatására vezetett, 
kétségkívül a művelődés szolgálatában állott. Ez a küzdelem értékes volt a tudomány, 
az esztétika és etika szempontjából és a mint a klasszikus idők mindenkor vissza
hatottak a test fejlődésére is, a mint a görög és római azt tartotta, hogy „mens 
sana in corpore sano“ — úgy kihatással volt e küzdelem mindazok fizikai kifej
lődésére is, kik abban résztvettek.

Ha tehát az alpinismust e klasszikus korában külső megnyilvánulására és 
belső tartalmára való tekintettel jellemzően személyesíteném, miként éppen a 
görögök vagy rómaiak az elvont fogalmakat, úgy ábrázolnám, mint szép ifjút, deli 
termettel, tökéletes aczélizmokkal, de mindenekelőtt átszellemült tekintettel, melyben 
lelkesedés, bátorság, gyönyörűség és a nagynak, szépnek megértése tükröződik. 
Az alpinismusnak ebben az időben csak a fizikai része, hogy úgy mondjam, csak 
a húsa-vére a sport, — lelke, belső tartalma magasabb törekvéseket foglal magában.

A magas régiókból a kincskeresőt csakhamar kiszorítja a tudós ; a tudós 
nyomába lép az a kutató, ki tudományszomját már egyesíti bizonyos kalandvágygyal. 
Ennek a specziesnek háta mögött feltűnik az amatőr, ki bárha magát az alpinismust 
önczélnak tekinti, még megfigyel, de főleg gyönyörködik. A hegymászóval pár
huzamosan halad a vezető kiképzése. Az első vezetők csak edzett harczosok, kik 
mint pásztorok, zergevadászok, drágakő-keresők (Strahler) elvégezték a küzdelmek 
előiskoláját. Azután átváltoznak nemes értelemben vett kalandorokká, kiknél ugyan 
a kereset is lényeges, de vannak nemes ambicziók is. Jelszóvá válik : ki tud 
többet! A legmagasabb fok aztán az a pillanat, midőn a törekvő vezető felkeresi 
az érintetlen tetőket, akár utas nélkül is, mert sarkalja, elragadja tapasztalatok 
utáni vágya, az akadály legyőzésével egybekapcsolt ősszenvedély és sokszor a 
nemzeti önérzet, mely nem akarja az idegennek a győzelem babérját átengedni 
(p. o. Innerkofler Michel, Anderegg Melchior, Bannholzer Melchior).

A klasszikus kor végén aztán az utas átvedlik a természetet gondtalanul 
élvező sportsman-né. A vezető pedig átváltozik — hogy úgy mondjam — az 
iparos sajátos fajtájává, kiben van valami a művészből, ki zseniálist is tud alkotni ; 
van valami a hősből, de a czirkuszi légtornászból is. Van a szolgából is, ki 
ügyesen inaskodik, s van az üzletemberből, ki tehetségét, találmányának titkát 
vagy felfedezését ügyesen tudja kamatoztatni.

A felfogások szerint változnak a czélpontok is. Különböző a hegyek meg
választása, azután az utak megválasztása.
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A legrégibb hegymászók a hóhegyek felé törekesznek, lehetőleg kerülik a 
sziklát, mert a hóba lehet nyomokat róni és könnyebb, vagy legalább könnyebbnek 
látszik az eligazodás. Az elsők a legmagasabb csúcsokat keresik ki, mert azokról 
gazdag tudományos tapasztalatokat és teljes tájékozódást várnak. Aztán megindul 
a kereslet a többi érintetlen ormok után, de még mindig kevés figyelemben 
részesülnek a másodrendű tetők. Ezeknél jobban érdeklik a vándort a nagy hegyi 
hágók. Aztán az ismétlődő hegymászásoknál előnyben részesülnek a legfőbb 
ormokon kívül azok, melyeket a völgyből jól lehet látni. Itt már az önmegelégedés 
és némi hiúság játszik közre, t. i. hogy a hegymászó vagy maga soká gyönyörköd
hessék kedves ormában, vagy sokan bámulhassák az ő bátorságát vagy szívósságát, 
mely a tetőre feljuttatta. Majd vonzanak a hegyek, melyeken szerencsétlenség történt.

Ezzel már elérkeztünk a modern korhoz és megjelenik a magas régiók 
hatalmas érzelmei közt a hátborzongás barátságos, kéjes motívuma. Csakhamar 
ott vagyunk a szertelen versengésnél, mely mindenütt és mindent meg akar hódítani, 
első sorban mindazt, a mi eddig lehetetlen volt. Egyes hegyek egész divatot 
teremtenek. Némely hókirálynénak olyan rajongással hódolnak, mint valamely híres 
star-nak ; — némely nyaktörő sziklafal pedig abban az értelemben népszerű, mint 
Conan Doyle rejtelmes történetei : nehezen oldható meg és idegizgalmat okoz.

A kezdet diadalai a tudomány jegyében jönnek létre. Saussure alakja jelképezi 
az első idők hegymászóját. így van ez a nyugati Alpesekben, — de ép így van 
keleten is.

Kimutatjuk egypár jellemző példán.
Hogy milyen nagy eset volt a tudományban és történelemben egyaránt vala

mely magasabb hegytető elfoglalása, arról élénk képet nyújt a Gross-Glockner 
első ostroma.

Az akkori Ausztria legjelesebb természetbúvárai szövetkeztek Salm bíborossal, 
a gurki érsekkel, hogy a keleti Alpesek egyik legelőkelőbb ormát elérhessék. 
1799 évi augusztus havában történt, hogy valami 30 tagból álló társaság verődött 
össze azon a sziklán, mely ma is a Salmhöhe nevet viseli. Faházat ácsoltak 
éjszakára és a vendéglátó érsek a jól vezetett refektóriumok kulináris áldomásaiban 
is akarta részesíteni a jókedvű társaságot, mert a krónika szerint a derék szakács, 
„der goldne Herr Karg“, szintén kénytelen volt felvonulni a jégvilág rögtönzött 
tűzhelyéhez.

A fenyőillatú faházikó ajtajában Hohenwart, a tudós botanikus, alpesi virá
gokból kötött bokrétával várta a vállalkozó nemes főpapot és a virágok illatát 
még e szavakkal fűszerezte: „Tibi sunt primuláé, quia primus viam aperis“. 
(Téged illetnek a primulák, mert elsőnek törtél itt utat.)

Az isteni szenvedésnek és emberi diadalnak dicső jele, az érczkereszt csak
hamar fent állott egyik legszeplőtlenebb oltáron, a Glöckner alacsonyabb ormóján. 
A derék Klotz Martin, ki elől ment, a chamonixi Balmat mintájára, megkapta a 
„Glöckner“ mellékczímet és a bíboros emlékérmet veretett, melynek egyik oldalán 
az ő képmása domborodik, a másik oldalán pedig a Glöckner ikercsúcsa csillog.

Ma már az alpinistáknak nem igen vernek emlékérmeket, de hát nem is 
igen akadnak bíborosok, kik a magas tetőkön akarnak az „Alpenglühen“ bíborába 
elmerülni . . .
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A tudományos érdeklődés volt Tirol legmagasabb csúcsa, az Ortler elfogla
lásának rúgója is. János, osztrák főherczeg a vidéken utazott és az Ortler fehér 
kupolája oly benyomást gyakorolt lelkére, hogy legott megbízta Gebhard botanikust, 
hogy próbálja meg a tető elérését. Gebhard 1804 nyarán megérkezett Suldenbe, 
két zillertali legény, Klausner és Leitner kíséretében, de az egész völgyben nem 
akadt vállalkozó bennszülöttre. Kísérleteibe belebetegedett és Maisban, betegágyán 
ábrándozott a távoli szép oromról, mely esténként pirulva világított be ablakán.

Egy szép napon betoppan hozzá Trapp gróf egyik nyurga vadásza, Pichler 
(mert Passeyer völgyéből való: „P’sseyrer Josele“) és ajánlkozik. Az ügyes legény 
1804 szeptember 27-én a két zillertalival el is éri az Ortler csúcsát. Félig

Ortler (Trafóinál).

megfagyva, zuzmarásan érkeznek vissza, ndnt Gebhard írja: „olyanok valának, 
mint a hóemberek“. A tudományt ugyan a bátor kis zergevadász jó időre akarat
lanul rászedte, mert a rábízott magasságmérő barométert akként olvasta le, hogy 
megtette az Ortlert 4613 méter magasnak, holott valójában kerek 700 méterrel 
alacsonyabb. Ez volt az oka, hogy Tirol ősz szeniorját sokáig Európa második 
bérczének tartották. Mikor aztán kitűnt a hiba, a szép orom úgy járt, mint sok 
nagy úr, kit valójában a „kegyelmes“ czím helyett a „tekintetes“ illet meg.

A régi idők és a modern kor közötti ellentétet legjobban jellemzi Christo- 
mannos (Sulden-Trafoi, Innsbruck, 1895), ki tréfásan indítványozza, hogy a „complet 
besetzt“ hegyormon a német utasok részére egy „Sitzordnung“-ot lehetne kifüg
geszteni, mely a helyeket az érkezés sorrendjében szabályozza. így lett az egykori 
hőstett köznapi vállalkozássá!
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Körülbelül egy időbe ezekkel a keleti Alpeseken végbement eseményekkel 
esik a Montblanc megmászása. Ennek külön részt szentelek egyik későbbi czikkben, 
mely részletesebben foglalkozik ezzel a hegygyei.

Nehéz megvonni a határvonalat, meddig tart ez a klasszikus kor? Nem írok 
vitairatot, mely félreértésekre és ellenmondásokra adhatna okot, azért nagyjában 
úgy határozom meg, hogy addig tartott, míg az összes nagyobb hegytetők az 
Alpesekben el nem foglaltattak és míg az alpinismus nem vált általánossá, hanem 
azok kiváltsága maradt, kik tulajdonképen felfedezték a magas régiók szépségeit 
és a hegymászással egybekapcsolt gyönyörűséget. E kor tetőpontját éri el nyugaton 
a Matterhorn, Dent de Meije és az Aiguille-ök ostromában, keleten a Dolomitok 
nagy és önálló csúcsainak megmászásában. Tetőpontját éri el ez a korszak abban 
az eszmében, hogy kellő előiskola után, a nagy természet rajongó szeretetének 
és tiszteletének jegyében, a legnehezebb feladatokat vezetők nélkül kell megoldani. 
Erre a magaslatra emelkednek a nyugati Alpesekben az első angol vezetőnélküliek, 
mint Oust, Colgrove, Cawood (a Matterhorn vezetőnélküli megmászói, 1876), 
Pilkington és mások, elérik a tökéletesség fokát Mummery-ben és egyvívású tár
saiban. A keleti Alpesekben az ifjú Winkler, a mi magyar származású Zsigmondy 
Emilünk és Purtscheller állanak a piedesztálon.

Ezek a nevek csak példák. Ha csak neveket akarnék felsorolni, az is csinos 
kötet lenne; ha a fejlődés részletes történetét írnám, egész kis könyvtár. Utalok 
azokra a munkákra, melyek e kor alpesi történetét tartalmazzák. Ezek a keleti 
Alpesekre vonatkozólag: „Die Erschliessung der Ostalpen“, a Deutscher und 
Österreichischer Alpenverein hatalmas emlékműve, — a svájczi Alpesekről szól 
Studer mesteri könyve: „Über Eis und Schnee“. A déli Alpesekről legjobban 
tájékoztat az a sorozat, melyet angol nyelven Conway és Coolidge jeles franczia 
és olasz munkatársak közreműködésével „Climbers' Guides“ czím alatt szer
kesztettek.

Ebbe a korba esik a nagy alpesi klubok alakulása, melyek egyesítik a 
rokonlelkek bátor és nemes ideálokért hevülő táborát. Az első az angol Alpine 
Club. mely 1857-ben alakul. Ma is csak gyakorló hegymászók társasága, valóságos 
nemzeti kaszinója a magasságok barátainak, hova csak föltétien gentleman megfelelő 
alpesi múlt igazolása mellett kerülhet be. 1863-ban létesül a svájczi alpesi klub, 
ugyanabban az évben a „ Chib Alpino Italiano“. 1874-ben egyesülnek az 1862-ben 
alakult „Österreichischer Alpenverein“ és az 1869-ben alakult „Deutscher Alpen
verein“ az azóta közös nevet viselő óriássá gyarapodott egyletté. 1874-ben követik 
a francziák a példát és megteremtik a „Club alpin français“-t. E nagy egyesü
letek mellett egyre szaporodnak a kisebb szövetségek, melyek körükbe vonják 
a Kárpátok szépségeit és problémáit is. Mivel a jelen műben csak az Alpesekről 
van szó, nem terjeszkedem ki részletesebben a hazai viszonyokra, melyeket jeles 
folyóiratokból úgyis eléggé ismerünk.

Az Alpesek felfedezésében és átkutatásában ebben az időszakban az oroszlán- 
rész azoknak a vezetőknek érdeme, kik bátorságukkal és szaktudásukkal lehetővé 
tették az úttörőknek munkáját. Hosszú sort írhatnék ide az alpesi irodalomban 
ismert nevekről, de csak néhány kiemelkedő példát endítek, mert teljességre a 
legalaposabb részletezés sem tarthatna számot.
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A vezetőknek legrégibb iskolája a Montblanc tövében keletkezett, mert a 
feliér hegy oda vonzotta legtömegesebben a vágyakozó idegeneket. Csak 1905-ben 
halt meg az ottani vezetők nesztora, Devouassoud François, kinek a legjelesebb 
angol kutatók állítottak sírkövet. Ennek latin felirata elmondja, hogy ez emlék 
azért létesült, „hogy ennyi férfiúi erény példányképe feledésbe ne merüljön“. 
Mellette kitűnt Payot Frédérique, kiről a Montblanc czímű czikkben még bővebben 
lesz szó. A Montblanc déli oldalán a courmayeuri Rey Emilio aratta a legnagyobb 
dicsőséget. Sírköve ott áll a sötét sziklaszállal szemben, a Dent du Géant tövén, 
mely őt áldozatul követelte, és hirdeti a végzet bölcsességét : „Aujourd’hui à moi, 
demain à toi“. Ma nekem, holnap neked. Sírján nemcsak a szülőfalu kedves 
népe, a szerető szívek és a pályatársak gyászoltak, hanem két fejedelmi lélek ; 
az egyik a hótetők fejedelme, Luigi Amadeo di Savoia, — a másik a költők 
még szuverénebb birodalmának királya, Carducci Giosue, a legnagyobb modern 
olasz költő.

A klasszikus idők sok nagy emléke fűződött a valtournanchei Carrel nevéhez, 
ki dicsőségesen esett el azon a hegyi harczmezőn, hol babérait szerezte. 1890-ben 
borzasztó viharban kiállott viszontagságok ölték meg a Matterhorn déli oldalán, 
miután önfeláldozó módon biztos helyig lekísérte a turini Sinigagliát és vezetőtársát. 
Emlékének tiszteletére legjellemzőbb az a kis közismert történet, melyet ma is 
beszélnek Valtournancheban. Valaki leszállván a Matterhorn déli oldalán, vezetőjét 
kérdezte, hol esett le Carrel. A büszke válasz ez volt: „Carrel nem esett le, hanem 
meghalt !“

A jó régi iskolához tartozik a meieringeni Anderegg Melchior, kit az angolok 
a „king of the guides“ név alatt ismertek. Méltó kortársai voltak a Wallisban az 
öreg Pollinger, ki a múlt évben csak pár nappal halála előtt tette le a jégcsákányt 
és Burgener Alexander, az öreg saasi „medve“, ki a múlt nyár elején a Jungfrau- 
Bergli rémes lavinájában lelte szomorú végét. A Berniná vidékén a Grass testvéreké 
volt mindenben az elsőség, melyet ők hófehér fürtökkel is megtudtak maguknak 
tartani. A Dolomitokban közmondásos volt a német nemzetiségűek közt Innerkofler 
Michel példája, a ladinok közt Siorpaes Santo patriarchális alakja. Ma már egyre 
fogynak ezek a tiszteletreméltó veteránok, kiket a szó legszorosabb értelmében 
megillet ez a czím. Ok az utolsó tagjai annak a dicső gárdának, mely legelői 
harczolt abban a nagy ütközetben, melyet az emberiség vívott földtekéje minden 
részének megismeréséért.

Hogy teljes képet nyerjünk arról a fokozatos előnyomulásról, melyet a hegy
mászás első századának köszönhetünk, felemlítem kronologikus sorrendben azokat 
a főbb ormokat, melyeknek elérése az alpinismus történetében fordulópontokat 
jelez. Az első volt maga a Montblanc (1786), aztán kerültek sorra a Gross-Glockner 
(1799), az Ortler (1804), Jungfrau (1811), Finsteraarhorn (1812), a Monte Rosa 
mellékormai : Vincent Piramide (1817), Zumsteinspitze (1821) — aztán a Wetter- 
horn. (1844), Wildspitze (1848), Bernina (1850), Königspitze (1854), Dufour-csúcs 
(1855), Mönch (1857), Eiger (1858), Bietschhorn (1859), Gran Paradiso és Blümlisalp 
(1860), Schreckhorn (1861), Weisshorn (1861), Deut Blanche (1862), Matterhorn, 
Monte Cristallo (1865), Cimone della Pala (1870), Meije (1877), Aiguille du Dru 
és Pala di San Martino (1878), Kleine Zinne (1881), Winklerturm (1887).
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Egy pillantás ez egyszerű név- és számsorból összerótt kerek századra meggyőz 
bennünket az alpinismus határtalan fejlődéséről. Sűrűsödnek a számok, jelentőség- 
teljesebbek lesznek a nevek a nehézségek szempontjából ; tökéletesebb a végzett 
munka és a szerzett ismeret. A tűnő nemzedék helyébe lelkesedve küzködik az 
eget ostromló ifjúság végtelen sokasága, mint akár az aranyásók nyomába a messze 
Kaliforniába özönlő tömeg, mely boldogulást és boldogságot keres. Csakhogy 
odafönt a kincs kifogyhatatlan, bármennyit is hord el belőle a modern kor lelkes 
hegymászó népe.

IV. A MODERN ALPINISMUS.

A régi jó időkben, mikor még a versengés, hiúság, irigység, hamis ambicziók, 
az üzlet ezer gonosz manója nem hajtotta az embereket a legmagasabb ormok 
szeplőtelen szentélyeibe, az alpinismusnak több poézise volt, mint ma. Abban a 
régi gárdában, mely vagy a kutató tudós szomjúságával, vagy az ideálista globe
trotter naiv gyönyörűségével küzködött a Matterhorn szikláin, kapaszkodott a Kleine 
Zinne hasadékaiban, avagy csapát rótt a Brenva jegén, bizonyos hegyi arisztokráczia 
képződött, mely lelki nemességének jogczímét hivatottságában és megértő képes
ségében találta.

Haj, azok a régi jó idők!
Mikor az előőrsök talpalatnyi sziklaéleken táboroztak kis vászonsátraikban, 

mikor eszkimók módjára bújtak a hótömegbe vájt odúkba, hogy onnan várják a 
hajnali csillag feljöttét és aztán induljanak oda, hol még nem járt ember. Értsük 
meg a nagy szót: hol még nem járt ember . . . Nem kellett perlekedni az elsőbb
ségért. Nem kellett farkasszemet nézni egy szalmazsák boldogító birtokáért a 
menedékházban s nem kellett félni, hogy egy vagy tíz előző karaván köveket 
lódít az ember fejére, akárcsak Hofer és Speckbacher legénysége és leánysága a 
franczia gránátosokra . . . Ezek az előrősök diadalaikat nem ütötték a nagy dobra; 
megvetették a reklámot és visszatérve a völgy ölébe, hálásan fogadták a pénz- 
sóvárságot nem ismerő gazdaasszony vagy vendéglátó „euró“ kézszorítását, ki az 
illatos gyalult fenyődeszkákkal táblázott szobácskábán az alpesi flóra legfűszeresebb 
ajándékaival és a hegyi vidékek patyolatos nektárjával, az üde legelőkről haza
hozott tejjel várta a hócsaták kemény katonáját. . .  S ha ez a gárda tollat fogott, 
írásaiban megcsillant a természet bámulatának kristálytiszta csengésű hangja. 
Mintha az írótolluk által elénk festett vidékeken a szférák zenéjeként búgna 
keresztül a zsoltár verse: Aquilo et Auster, quos tu creasti, Thabor et Hermon 
de nomine tuo cantant. . .  (Az északot és délt Te teremtetted, a Tliábor és Hermon 
hegye' a Te nevedről énekelnek.) így vala ez régen.

Ma sok másként vagyon. Ma ott, hol az elsők az isteni magányban hallgatták 
a légy szárnya röppenését, szép nyári napokon „üvölt a diskant és búg a basso“. 
Vitában és énekszóban tör ki a tömegek öröme. Általános a hit, hogy a szeg a 
czipő talpán, a sportruha az izmokon és a jégcsákány a kézben önként meg
teremtik a fehér hegyek fehér szerelmének minden hivatottságát és rátermettségét. 
Az ilyen hit sokszor visszatér. A franczia forradalom után mindenki görög ruhát
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öltött, azt hivén, hogy a tógával megszerezte a klasszikus lélek szép formáit és 
minden dicsőségét is.

Hihetetlen a be nem avatottaknak, hogy mi minden történik ma már az 
Alpesekben. Először is megállapíthatjuk, hogy aligha van orom, melyen az emberfia 
ne „diadalmaskodott“ volna. Sőt többet mondok, évről évre új ormok keletkeznek, 
nem ugyan az erosio szíves közreműködésével, hanem azoknak az ifjú Ikarusoknak 
kegyelméből, kik sóvárognak az új csúcsok első babérjai után és ezért minden 
nagyobb gerinczkövet vagy hóbuczkát új bérczoromként ünnepelnek és meglepő 
nevekkel keresztelnek el. Így keletkeznek a „Technikeralpenklubspitze“, a Zinnen
hütte közelében a „Frankfurterwürstel“ és más többé, de inkább kevésbé szel
lemes elnevezések. A legújabb ilyen „első“ megmászók közül sokan (tisztelet a 
kivételeknek) emlékeztetnek azokra a parlamenti férfiakra, kik nevüket közbe
kiáltások útján óhajtják megörökíteni. Nagy és jelentős szónoklatot mondani nem 
tudván, beérik a közbekiáltás halhatatlanságával.

Másodszor megállapíthatjuk, hogy alig van orom, melynek minden oldalát 
már keresztül-kasul nem járták. Ha ismeretes az út balról, megyünk hát jobbról, 
ha ismeretes jobbról is, balról is, van szélső jobb meg balközép. És ha sikerült 
az ostrom minden lehető irányban, bizonyára akad egy eddig lehetetlen lehetőség, 
mely megfejtésre vár. A túlzásokat humorral jellemzi a Deutsche Alpenzeitung 
1909. évi deczember havi számának egyik czikkezője, ki az újat hajhászó vetély- 
társaknak azt ajánlja, hogy a mennyiben már kimerítették a Dolomitok összes 
falainak rejtelmeit, próbálják meg változatosság kedvéért kedves hegyeiket most 
már mezítláb bejárni. . .

Hogy pedig nemcsak a rátermett legénység járja az erejéhez mért utakat, 
azt a legközönségesebb hegyi túrán ép úgy tapasztaljuk, mint a legrangosabb 
kiránduláson és csakhamar osztjuk az angol Norman nézetét, ki tréfásan írja 
(Bergfahrten, Herausgegeben von May Norman-Neruda) : az ilyen hivatatlan hegy
mászók ítélete az alpinismusban annyit ér, mint a fakereskedésben annak a lajtor
jának fája, melyen Jákob álmaiban fel és alá tornásztak az angyalok. Ép ilyen 
kemény az angol Mummery ítélete, ki megvetésre méltónak tartja azokat a csomag
szerű emberszállítmányokat, kiket két derék svájczi paraszt húzkod föl és le a 
bérezek ormán és a beléjük hálni járó lelket konyakkal istápolva, végül boldogan 
tesz le sértetlenül a hőteltulajdonos kezei közé.

Ha azonban felállítjuk a mérleget, az mégis a modern alpinismus javára 
billen. A kellemetlenségek csak egyes perczeket keserítenek el, a hibák csak 
egyes emberek tulajdonságai. A modern felfogásnak értéke pedig abban rejlik, 
hogy az emberek légióinak, szegénynek, gazdagnak egyaránt nyújt igaz élvezeteket 
és lehetőséget az élvezetek megszerzésére, másrészt magas fokra fejlesztette a 
képességeket. Harmadsorban pedig híven támogatja ma is a tudományt.

Nagy a haladás a hivatásos alpinisták — a vezetők — és az amatőrök közt 
egyaránt.

Ha jól emlékszem, Gabriele d’Annunzio említi Fuoco czímű regényében a 
velenczei üvegműveket és felhozza, hogy Muranőban vannak művesek alkalmazva, 
kiknek ősei bebizonyíthatólag évszázadokon át ugyanily finom üvegkészítményekkel 
foglalkoztak és így az egyszer megszerzett ügyesség nemcsak hogy átszállóit
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apáról fiúra azáltal, hogy apja mellett jó iskolája volt a fiatal gyermeknek, hanem 
valósággal a vérbeli hajlam és a szerzett képesség átöröklése fejlesztette tökéle
tességre a képességeket. De nem is kell ilyen messze mennünk. Itt vannak a mi 
muzsikus czigányaink. Alig tudja az apróság a húrokat eléggé átfogni, mert még 
rövidek az ujjai, de máris magától jár a nyirettyű a kezében.

Az érzéki képességeknek ilyen csodálatos átöröklését látjuk a modern vezetői 
gárdában is. Elég néha tudnunk, hogy melyik nemzedékből való az illető és már 
ez elég ajánló levél, mert rendesen kezeskedik az egyéni kiválóságért. Az engadini 
Grassok, a berni Jossik, Andereggek, Maurerek, a wallisi Binerek, Burgenerek, 
Pollingerek, a chamonixi Couttet-k, Payot-k és mások egész kis vezetődinasztiákat 
alapítottak.

Természetesen az egykor kasztszerűen kiváló karba a valóságos „művész“ 
mellé belekerültek selejtes elemek is és a viszony az utas és vezető között sokban 
megváltozott. Bégebben több volt a nemes ambiczió, ma a vezetői szolgálat inkább 
ipar. Annyit lehetne erről a kérdésről írni, hogy külön munkát töltene meg. Van 
azonban ma is még igazi barátság utas és vezető között ; találunk magasfokú 
műveltséget, mint p. o. egy Klucker, egy Petigax, egy Znrbriggen lelkületében, — 
találunk igazi tisztességet és nemes felfogást.

Azt mondhatjuk tehát általában, hogy az alpesi központokon kiváló erők 
állanak azok rendelkezésére, kik szakképzett és megbízható bajtárs kíséretében 
akarják felkeresni a fehér világ szépségeit és nehézségeit, ily társsal azért, mert még 
nem bíznak eléggé saját erejükben és kitűnő iskolában akarják megtanulni mindazt, 
a mi a hegyek teljes ismeretéhez szükséges, akár azért, mert a lelki szabadság 
és függetlenség hiánya arra utalja őket, hogy feltétlenül megbízható fizetett 
kísérőkkel szálljanak szembe a magasságok titkos veszélyeivel. Ha megnézzük a 
kiválóbb vezetők könyveit, évtizedeken át visszatérnek bennük ugyanazoknak a 
hegymászóknak nevei, mi elég a hűség és tudás bizonyítására. A legtöbb ilyen 
vezetői könyvecske egész kis lexikon, mely az egész világ hegyvidékéről tájékoztat. 
Az igazán képes vezetőnek elég a csúcsot látnia, ha azelőtt hírét sem hallotta, 
fel fog jutni rá, akár faviskója ablakai előtt csillog az a tető, akár a prairiek 
vagy turáni sivatagok fölött fehérük át. Azért jut fel rá, mert ismeri a nagy 
természetet és a természet mindenütt ugyanaz.

De óriás magaslatra emelkedett az amatőrök tudása is, járjanak akár még 
szokott vezetőikkel, akár hasonszőrű baj társaikkal.

Hogy hova fejlődött a technikai készség, azt legjobban egypár példán lehet 
kimutatni.

Négy sziklacsúcsot hozok csak fel.
Az egyik a Kleine Zinne, a sexteni Dolomitokban. Falai olyan elrettentőek, 

hogy midőn 1879-ben Zsigmondy Emil az akkori legjobb sziklamászó vezetőt, 
Innerkofler Michelt a hozzáférhetőség lehetősége után kérdezte, ez csak annyit 
felelt: „Ja, wennst Flügel hätt’st“. 1881-ben azonban már Innerkofler a déli oldalon 
elérte a csúcsot. 1884 júl. 23-án Zsigmondy Emil és társai már vezető nélkül 
jutnak fel. Mindenki meg van győződve, hogy másutt emberi erővel nem lehet a 
rémes falakon felkúszni. 1890-ben azonban Innerkofler Veit és József Helversen dr.-t 
az északi oldalon vezetik a csúcsig, a lehetetlenségek lehetetlenségén. No de ezzel 

Jankovics: A z  Álpesek. 3
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bizonyára vége van a Kleine Zinne minden útvariánsának ! Óh nem — 1904 és 
1907 között nem kevesebb, mint három változatot találnak a keleti oldalon is.

Sokáig ez a leghírhedtebb csúcs, míg fel nem fedezik a grödeni Fünffinger- 
spitzet. Mikor 1890-ben Schmitt Köbért Hans és Santner J. a déli oldal kaminjában 
megviaskodnak a vizes, síkos szirtek minden rémeivel, még az avatottabb hegy
mászók is visszariadnak az út megismétlésétől. Schmitt joggal kérdi, vájjon ki 
fogja lehozni fenthagyott névjegyünket? És rövid idő múlva lehozza egy „gyönge“ 
nő, Iminink Jeanne. Az angol Normann pedig kapja magát és „kereszt alakban“ 
mászsza meg a kísérteties sziklát, vagyis egy napon mind a négy oldalán . . .

Ezt „túlszárnyalni“ bajjal lehet. És mégis megtörtént. Ott vannak a Yajolett- 
tornyok. Mikor az egyiket 1887-ben Winkler egyedül legyőzi, ámulva pillant fel 
mindenki a legkarcsúbb és legnehezebb sziklaszálra. A szomszéd Stabeler-tornyot 
csak 1892-ben foglalja el Helversen — a harmadikat csak 1895-ben a rövidlátó 
Delago, teljesen egyedül ! Ez utóbbinak a híre egyenesen idegizgató. De már 
1899-ben jönnek a bécsi Pichl és Barth és végig tornászszák egy nap mind a 
hármat. Azóta ez a favorit-út. Legújabban egy vakmerő hölgy, Bröske Käthe a 
fassai Piaz Battistával végig siet mind a hat Vajolett-csúcson 24 órán belül. Piaz 
erre gondol merészet és nagyot és 1910 augusztusában a három Vajolett-tornfon 
éjnek idején segíti keresztül az amerikai Stoll Mary kisasszonyt. Ez már az 
ördöngösséggel határos . . .

Es nincs máskép a nyugati Alpesekben. Egymásután sorakoznak az igazi 
alpesi tettek ; -  hogy csak párat emeljek ki : a Monte Kosa Macugnagából, a 
Matternhorn a Zmuttgarton át, a Dent Blanche a „négy csacsi“ gerinczén át, 
a Täschhorn a Teufelsgraton föl, a Montblanc a Péteret-gerinczének útján és így 
tovább. Az idők jelét legjobban jellemzi az a czím, melyet az angol Mummery 
adott az Alpesek legnehezebben elérhető gránitsziklája, az Aiguille Grépon leírásának :

I. Un pic inaccessible. — „Egy hozzáférhetetlen orom.“
II. La plus difficile escalade des Alpes. — „Az Alpesek legnehezebb orma.“

III. Une course facile pour dame. — „A hölgyeknek könnyű kirándulás.“

Ezek a kikapott példák eléggé igazolják, hogy mit tudunk ma már, de egyben 
most már arról is biztosítanak, hogy többre aligha vihetjük, mert elérkeztünk az 
emberi erő, ügyesség, kitartás és mersz végéhez. Csak a nehéz utak gyakorisága 
és a hivők száma szaporodhatik.

A fentiek után tehát kérdés, miben szűrődik le a modern alpinismns igazi 
jellege és jelleme?

Jellemzi először az alpinismns általánossága, úgy térben, mind a gyakorló 
személyekben. Vagyis ma az alpinismns birodalma az egész világ minden hegy
vidéke, mely a testileg és lelkileg alkalmas embernek feladatokat nyújthat. Az eszme 
tehát győzedelmesen vonul oromról oromra, a legtávolabb és leghozzáférhetetlenebb 
világrészek hegytetői felé. E birodalomnak küzdő hadserege egyre növekszik 
számban. Ez igazán az üdvnek hadserege, melynek tagjai ma már megszámlál- 
hatatlanok nemzetiségkülönbség nélkül. S nemcsak férfiak, hanem gyöngéd, de 
férfias lelkű nők is.
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Az európai hegyvidékek forgalmáról nem akarok száraz statisztikával szolgálni ; 
csak egy adatot írok ide, mely bizonyára meg fogja lepni a be nem avatottakat. 
A „Deutscher und Österreichischer Alpenverein,“ melynek működési köre csak 
az osztrák és bajor Alpesekre terjed ki a Trentino kivételével, 1869-ben egyetlen 
egy menedékházat épített, melynek első évi forgalma 60 vándort számolt. 1908-ban, 
alig negyven év után már 232 menedékháza nyújt otthonos tanyát évi 232.000 
embernek. A négy évtized hozzávetőleges személyforgalma e hegyi tanyákon 
2.259,018. Hozzá képzelhetjük a többi alpesi klub házainak rengeteg számát és

A Königspitze a Schaubachhütte mellöl.

ezek óriás forgalmát. Az exotikus hegyvidékek látogatottságáról a következő 
fejezetben nyújtok vázlatos képet.

Másodszor jellemzi a modern alpinismust az irányok és eredmények sok
félesége, a tevékenység — a „Leistung“ — tökéletessége és biztossága. Mint 
a modern kor minden sportszerű megnyilvánulásában, elkezdve a távgyaloglástól 
és lovaglástól az aviatika bajnokáig, az Olympiádok és Stadionok versenyeitől az 
amerikai fehér-szerecsen boxoló-viadalig - az alpinismusban is nagy szerep jut 
a rekordnak. Olvasunk rekordról, melynek mértéke az idő, p. o. a Grands Mulets 
menedékházában olvassuk (1861 jun. 21-iki bejegyzés) az „enragé“ Morshead fel

3*
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jegyzését: „Indultam Chamonixból éjjel félegykor. A Montblancon voltam 10 óra 
10 perczkor. Chamonixba befordultam délután 4 órakor“. Néha a térbeli távolság 
a rekord mértéke. P. o. az angol Farrar végigszalad az Aiguille Bionnassaytól 
kezdve a Dôme du Goûter, Montblanc, Mont Maudit és Montblanc du Tacul csúcsain 
a Cabane du Midi-ig. Hihetetlen távolság. Gyönyörű eredmény az is, melyet 
Friedmann Louis és Krafft Albert érnek el. 1893 aug. 15-én 1772 óra alatt végig
vándorolnak az Ortler, Zebru és Königspitze egész gerinczén. A térbeli távolságot 
néha a magasság rekordja értékeli. P. o. csak a legújabban dőlt el, vájjon az 
amerikai Miss Peck járt-e magasabban a perui Huascaran tetején, vagy honfi
társnője, Miss Bullock-Workman a Himalayában. A rekord egyik válfaja a nehézség. 
Vannak hegymászók, kik nem mennek bizonyos hegytetőkre, ha nem mehetnek 
a legnehezebb oldalán. A Ryffelalpon találkozni angolokkal, kik még nem voltak 
a Matterhornon, csak azért, mert a Zmuttgrat be volt havazva és ők csakis ezt 
tartják magukhoz méltó feladatnak.

Már most az alpinismus ez általánosságában és a rekord felé törekvésben 
hol a helyes határ, azt nehéz pontosan megállapítani. Az alpinismus minden iránya 
jogosult, mely legalább egyénileg értékes, vagyis az illetőnek valóságos élvezetet 
és örömöt szerez.

Még a természet szépségeinek őszinte bámulói között is akadnak olyan hegy
mászók, a kik csak azért fognak bizonyos sziklafalat megmászni, hogy arról 
győződjenek meg, mekkorák a képességeik. Mások ugyanolyan szenvedélyből járják 
sorra a hegytetőket, mint a hogy némely könyvgyűjtő szép könyveket vásárol, 
hogy beilleszsze azokat könyvtárába a nélkül, hogy tartalmukkal behatóbb ismeret
séget kössön. Szóval, vannak „csúcsgyűjtők“ is. Viszont vannak, a kik művész
lélekkel keresik fel a hó légkörének vonzó szépségeit és nehézségeit; mások csak 
egészséget, ifjúságot keresnek a sziklafalakon, viszont a legifjabbak közt sokan 
csakis a sport kultuszát hirdetik. Közömbös, hogyan fogják fel egyesek az alpinis- 
must; a fő, hogy igaz és tiszta örömöket találjanak benne. Ebben az esetben már 
nem lehet megtagadni az illető felfogásának jogosultságát.

Egyénileg is teljesen értéktelen lesz azoknak ténykedése, kik merőben azért 
járnak a hegyekre, mert ezt mások, az ő szemükben mérvadó egyéniségek is 
megtették. Ezek ítélete és lelki nyeresége egyet ér azon utaséval, ki bejárja 
Itáliának képtárait, de Tizian vagy Raphael képei előtt csak azért áll meg, mert 
azok előtt több embert lát állani, mint a másodrendű mesterek művei előtt, vagy 
csak azért, mert e képek előtt a Bädeckerben két csillagocska is van.

A másik nehezen elbírálható kérdés a modern alpinismusban az, hogy kinek 
meddig szabad elmennie? A rekordok dolgában a legelemibb szabály a német 
Juliknak két verssorában összefoglalt bölcsesség:

„Der Meter ist kein Masstab fürs Vergnügen,
Wer das behauptet, der tut lügen. . ."

A nehézségek kiválasztásában pedig csak egy általános szabályt lehet fel
állítanunk a modern alpinismusban: kinek-kinek annyit szabad és helyes vállalnia, 
a mennyire méltó, a mennyihez igazán ért. A kontárok teszik népszerűtlenné a 
művészetet, az irodalmat, mindent, úgy az alpinismusban is a hivatlanok, a tapasz
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talatlanok keltik fel a be nem avatottak előítéleteit és érdemelik a legszigorúbb kritikát. 
A főelv az legyen, hogy soha és semmi körülmények között ne vállalkozzunk 
olyasmire, a mivel önmagunkat vagy másokat — legyen az akár vezető, akár bajtárs, 
akár egy esetleges mentőexpediczió — ok és czél nélkül veszélybe sodorhatunk.

Mi tehát a modern alpinismus czélja? Talán legjobban ebben az egy szóban 
foglalhatom össze a feleletet: a czél a gyönyörködés. Igen, gyönyörködés a szó 
kristálytiszta, legnemesebb értelmében. A czél a gyönyörködés a természet szép
ségében és törvényeinek jóságában, a hegyi éjjelek misztikumában, mikor a 
csillagfényes fehér éjszaka a beavatottakra bízza titkait; — gyönyörködés a nap 
keltében, mely újra meg újra visszatérve maradandó ifjúság illúzióit kölcsönzi 
örökös reményű lelkeknek. A czél a gyönyörködés a színekben, melyekkel bravúrosan 
játszadozik a napsugár, a méretekben, melyek túlemelnek a köznapiságok fogalmain 
és ezáltal egy magasabb fokú élet ábrándjait ébresztik; — gyönyörködés a nagy 
természet forradalmaiban, melyeket évezredek kataklizmája ragyogó formákban 
örökített meg előttünk.

De nemcsak a külvilágban leljük meg az igaz és hamisítatlan örömöt. Elvez 
az egész fizikum, mert a czél a gyönyörködés izmaink szívósságában, szemünk 
élességében és számításában, az összes idegek harmonikus engedelmességében. 
A czél a gyönyörködés a naiv élvezetekben, mert a meghemperedés a bársonyos 
kaszálókon, a korty a sziklán kigyöngyöző forrásból, a falatozás a pihenőn, 
sütkérezés a magasságok perzselő, csókolódzó napsugarában, a betoppanás hófúvás 
közepén a menedékház teteje alá, mind, mind kedves, őszinte örömök.

De czél a gyönyörködés önmagunk lelkében is. Gyönyörűség az akadályok 
férfias leküzdésének gondolata. A czél a gyönyörködés az összetartozandóság isteni 
érzésében, mely toronymagasra kiemel az önzések nyomorúságából. A czél gyönyör
ködni a visszatérés édes gondolatában is, mely előre vetíti a megelégedés tiszta 
derűjét, sejteti a szerető lelkek vagy rokon gondolkozásúak közt újra átélvezett 
emlékek minden édességét.

Folytathatnám, de nem bírnám kimeríteni a modern alpinismus tartalmát. 
Ha csak egyik vagy másik szép örömöt megtaláljuk az alpinismus irányzataiban, 
akkor ezek jogosultak.

És végezetül kiemelem, hogy a modern alpinismus nem szakadt el a tudo
mánytól sem, mely dajkálta, hanem meghálálja a tudománynak ezt a nevelést. 
A mint a szenvedélyes bogárgyűjtő, numizmatikus, műkedvelő képgyűjtő a nélkül, 
hogy mélyebb tudományos szándékkal foglalkoznék szenvedélyével, a gyűjtéssel, — 
mégis előbbre viszi a tudást és rengeteg kincseket halmoz össze az utókornak, 
úgy a gyönyörködő hegymászó is a tudomány és művelődés czéljait szolgálja, 
mert minden tapasztalatával és megfigyelésével hozzájárul a természet törvény- 
kódexeinek glosszálásához. Igen sok tudósnak modern alpinistának kell lennie, 
hogy kutatásait végezhesse és ha nem érte volna el az alpinismus mai fejlettségét, 
nem léteznének óriás magasságban obszervatóriumok, melyek a légkör titkaihoz 
közelebb emeltek, nem ismertük volna meg némely világrész belsejét és a sarki 
vidékek rejtélyeit. Joggal állíthatom, hogy az alpinismus a művelődéstörténetnek 
kiegészítő része, mert a művészettel és legtöbb tudománynyal — ha nem is 
egyenes vérrokonságban, de mindenesetre magyar sógorságban áll.
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Első sorban megmarad az alpinismus mindenkor a szépnek szolgálatában, mert 
az alpesi táj mindenkor szép esztétikai szempontból és a hegy szép az erkölcsi 
felfogás szempontjából, mert jelképezi az emberiség ideális czélját, a fölfelé 
törekvést. Ezért az alpesi táj az örökszépnek egyik legtökéletesebb megnyilvánulása. 
Az igazi művészet tehát mindig meg fogja találni örökbecsű témáit a hegyek 
közt -és a hegyeken, elkezdve a pillanat szépségeit megörökíteni vágyó egyszerű 
vándortól, ki kodakjával dolgozhat csupán - egész Segantini Giovanni-ig, ki 
istenadta csodatevő erőkkel varázsolja az élettelen vászonra a Bernina élő levegőjét.

Aztán a tudománynak is hoz haza mindenki, ha nem is drágakövet, de 
legalább egy kis emlékkavicsot. A ki mondákat akar gyűjteni, a sziklafalak és 
hótetők zugaiban megtalálja a szellemvilág egész érdekes népességét. A geológus 
sohasem képes eléggé kikalapálni e titánok titkait. A botanikus igazán fűszerezve 
kapja tudományát és a ki nem volt eddig botanikus, ellenállhatlanul azzá lesz, 
ha az angol Flemwell (Alpine flowers and gardens, írta és festette Flemwell G.) 
remek aquarelljeit kezébe veszi. A zoológus még mindig fog újat találni nemcsak 
a zerge, de még a kis glecserbalha életében is.

A fizikus a legközelebbi szomszédságban tanulmányozhatja mindazt, a mit 
a völgy öléből el nem ér : az ég erőit, a szelet, a hőt, a villamosságot és azt a 
még sok látható vagy érezhető ismeretlent, ki a légkör végtelen bohémiájában 
kóborol. Az orvos és fiziologus búvárkodhatik a tünetekben, melyeket a magasságok 
az emberi szervezeten idéznek elő. És ha már minden oldalról megismertük a 
hegyeket, akkor megnézzük ormaikat felülről is. Ez is megtörtént ismételten. 
Felhozom az olasz Spelterini repüléseit, melyeken végtelen becses és szép adatokat 
és képeket gyűjtött a savoiai és wallisi Alpesekről. Ismeretes Guyer, Beauclair 
és Falke vállalkozása, kik a „Cognac“ nevű léghajón 5930 m magasban átrepülték 
a Jungfraut és ragyogó szomszédait. Még a legmodernebb tudomány és sport-ág 
is a hegyek felé húzódik — íme az aviatika is felkereste a magasságok régióit. 
Csak napjainkban ment végbe Chaveznak tragikus végű hőstette a Simplon fölött. . .

Nem győzném felsorolni mindazokat a tudományágakat, melyeknek talajuk 
akad az alpinismusban. Bizonyos azonban annyi, hogy a kriminálista és szocziológus 
otthon maradhatnak ; ők odafönt nem fognak szakmájukba valót találni, mert az 
a néhány óra, melyet fönt töltünk, egy szeplőtelen, magasabb fokú élet derűs ideálja, 
mely egy darab paradicsomot hagy hátra a lélekben. És ez a modern alpinismusnak 
a modern elégületlenség közepette a legnagyobb fontossága . . .

V. AZ EXOTIKUS ALPINISMUS.

Az alpinismus megkezdette hódító körútját az egész földtekén. A legutóbbi 
évtizedekig csak regeszerű elbeszéléseket olvastunk távoli világrészek hókúpjairól; 
ma már a vállalkozók ostromaitól teljes biztonságban csak a hold hegylánczai 
vannak. Még az 1875-ben Londonban megjelent „Wanderings in New-Guinea“ rövid 
időre eltudta hitetni az emberiség egy részével, hogy a világ legmagasabb ormát, 
az állítólag 32,786 láb magas Herkulest át lehet költeni új Guineába. Ma már kitűnő 
térképek tájékoztatnak a valóságról és pontos diagrammok vonalain bolyonghatunk
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végig zimankós téli estéken, saját kandallónk tüzénél, hogyha e távoli hegyvidékekre 
el nem ragadhat izzó vágyunk, mert itthon tart vagy a szeretet, vagy a honvágy, 
vagy a szárnyszegettség, melyet prózaibb nyelven zsebkérdésnek nevezhetnénk.

Míg néhány évtizede csak, hogy apáink szent borzalommal közeledtek az 
Alpesek legszebb hegyormaihoz, melyeket most nagyratörő nemzedék jóformán 
csak sporttelepeinek tekint, — addig ma Savoia királyi vére víjja a hajnal 
trónusát és Shakleton hadnagy a déli ég csodás csillagképletei alatt a hatodik 
világrész, az „Antarktik“ jéghegyeire tűzi ki a britt szigetek diadalmas lobo
góját. Alig százötven éve annak, hogy a mostan évenként vagy 250,000 
idegent vendégül látó Chamonixba csak állig felfegyverkezve merészkedtek az 
első Albion-íiúk ; — a mi korunkban csak egy bölcs czár hatalmi szózatától 
függ, hogy gyermekeink a Kaukázusban keressenek pompás hoteleket és „el nem 
koptatott“ ormokat. . .

Ez az igénytelen vázlat, mely az exotikus Alpesek átkutatásának rövid képét 
nyújtja, nem lehet teljes és kimerítő. Hisz kötetek telnének meg, hogyha csak 
sejtetni akarjuk, minő csodavilágok léteznek Európán kívül távoli hegylánczok 
ölében és vállain. Kötetek telnének meg, ha csak sejtetni akarjuk, mire képes 
a mai bátor és örökké új után szomjazó emberiség.

Bizony varázslóvá kellett változnom, hogy dióhéjba szoríthassam éppen azt, 
a mi a világ legnagyobb méreteivel függ össze.

Az újabbkori kutatás leglelkesebb katonái a hegymászók közül kerültek ki. 
A ki megállotta helyét a Dolomitok ujjnyi párkányain, a ki nem reszketett meg 
jégmezők lesikló tükrein, az rendesen megállta helyét szárazon és vizen, Afrika 
izzó napja és Grönland dermesztő éjjele alatt. Az ifjú orleansi herczegnek, Brazza 
grófnak, az abruzzói herczegnek — az összes nagy angol kutatóknak, mint Conway, 
Whymper és mások, az Alpesek voltak az előiskolája, honnan kiindultak a nagy
világ egyetemére. A kutató közkatonák közt légió a vértanuk száma, kik e vér- 
tanúsághoz a képesítést Tirol és Svájcz hegyein szerezték. Hogy csak néhányat 
említsek : Barth Afrikában hányt el ; Kraft a messze Indiában. Schmitt Róbert Hans, 
a Schmittkamin izmos bajnoka, a tropikus sárgaláz áldozata lesz. Enzensperger József, 
ki a déli sark felé törekszik, a Kerguélákon a beri-beri betegségben leheli ki lelkét.

Nem időrend vagy a hegyek nagysága szerint, hanem a könnyebb áttekint- 
hetés kedvéért földrészenként tárgyalom a világkörül járó alpinismus győzedelmes 
munkáját. Nyugat felől haladjunk az alpinismus örök problémája, a Himalaya felé.

Kezdjük Amerikán.
Hatalmas hegyvidék terül el az észak-amerikai Unióban és Canadában. 

A Rocky Mountains és Selkirk Range vidéke elragadóan szép. Calgary és Vancouver 
között emelődnek a 4000 métert meghaladó szikla- és jégormok, melyek lábait 
a balzsamfenyő, a Weymouths-tűleveles és a thuya-fák őserdei borítják. E hegy
vidékek átkutatása körül nagy érdemeket szereztek Hassler Christian és Feuz 
Eduard interlakeni, valamint Klucker Keresztély engadini vezető. Rendszeresen 
folytatja e gyönyörű nyugati Svájcz ismertetését az ottawai földrajzi intézet és 
az „Appalachian Mountain Club“. Utalok Norman Collie tanárnak a londoni 
„Geographical Journal“ 1899. évi számaiban megjelent ismertetésére, valamint 
Habel Jean czikkére a „D. Ö. A. V. Zeitschrift“ 1900. évi folyamában. ^
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A tropikus Észak-Amerika hatalmas vulkánjai ugyancsak korán felkeltették 
az érdeklődést. Már a XVI. században akadt egy szerzetes, valami Bernardin de 
Sahagun, ki azt állította, hogy az Iztaccihuatl 5280 m ormát sikerült elérnie. 
A történelmi hagyományok szerint a még magasabb 5440 méteres Popocatépetl, 
(füstölgő hegy) ormát már az aztékok szerencsétlen uralkodója, Moctezuma, meg- 
ostromoltatta emberei által és állítólag 1519-ben Cortez egyik kapitánya, Ordaz 
Diégo ugyancsak fentjárt, hogy kinyomozza a füst okát. Tény az, hogy ez utóbbi 
tetőn ma gyakori a csoportos kirándulás, míg a többi, nehezebb hegyeken is 
szakadatlan kísérleteznek a vállalkozó alpinisták. A helyszűke miatt csak utalok 
Böse és Ordonez czikkére a D. Ö. A. V. Zeitschrift 1901. évi folyamában.

Az északamerikai alpinismus legérdekesebb vállalkozása bizonyára az abbruzzói 
herczeg 1897. évi expedicziója volt, mikor derék társaival kikötött Alaskában, 
hogy közvetlen a Jeges-tenger partjairól induljon arra a hósivatagra, mely az 
5514 méter magas Mount Elia ormában végződik. Harmincznyolcz napi keserves 
küzdelem után a courmayeuri Petigax Joseph és Fenoillet Alessio társaságában 
kitűzte a dél élénk színű trikolórját északnak legmagasabb és legfehérebb ormára.

Talán még régibb keletű az a vágyakozás, mely az embereket a Cordilleras 
(hegylánczok) de los Andes fehér ormai közé vonzotta. Chile, Peru, Bolivia és 
Argentinia számtalan emberlakta tanyáira átderengnek a végtelen ezüst hegylánczok 
és még messze bent a Csendes-óczeán ölén ringatózik a vándorok hajója, mikor már 
látszólag a tengerből emelkednek ki a csillogó fehér hullámok, melyek majd az 
eget érik el. Alig van ember, ki már gyermekkorában ne vágyakozva olvasott 
volna erről a mérhetetlen hegylánczról, ha másutt nem, hát Edmondo de Amicis 
gyönyörű beszélyében, a „Szív“ czímű könyvecskében, melyben le van írva, hogyan 
kel át a kis genovai Marco a tengeren, édes anyját keresni az idegenben és 
végső kétségbeesésében az argentiniai pusztaság felett megpillantja a kékellő 
jéghegyeket. Eszébe jutnak az Alpesek és felcsillan lelkében a reménység egy 
sugara.

Csodás világ ez, mely a Himalaya után a világ legmagasabb tetőinek egész 
légióját foglalja magában. A déli égkör varázslatos csillagkáprázatába nyomulnak 
fel a megfagyott vulkánok. Lábaiknál még a Tűzföld alsó végében is tenyészik 
a fagus antarctica és a magnoliacee. A tropikus részeken pedig oly magasságban, 
mint a Montblanc Aiguillejei, városok épültek. így p. Potosi 3945 m magasban, 
mely régi időkben elérte a 160,000 lélekszámot.

Nem akarom itt mindazok neveit felsorolni, kik utat törtek a vágyakozó 
emberiségnek a napsugárországokba. Egyik legelső és legnevezetesebb kutató volt 
Humboldt Sándor, de ő még nem vala alpinista a szó mai értelmében. Öt hosszú 
sor követte egész az angol Whymperig és a német Güssfeldtig, azután egész a 
nagy névtelen nemzedékig, melynek már semmi sem elég magas és elég nehéz. 
Az óriás magaslatok betegsége, a „puna“ * nem riasztotta vissza a kiizködőket. 
Az angol Fitzgerald az Anconcaguán csak 500 méterrel a csúcs alatt dőlt ki, 
míg vezetője, a macugnagai Zurbriggen Mathia a 6999 méter magas ormon 
elhelyezhette csákányát diadala jeléül. Whymper, a hegymászók atyamestere, a

* L. később a Monte Rosa czikknél : hegyi betegség.
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valtournanchei Carrel kíséretében elfoglalta a Chimborazo és Cotopaxi tetőit és 
csak az utolsó órákban kiizködött 38 fokos lázzal. Conway diadalmaskodott a 
6410 méteres Hlimanin és a 6550 méteres Soratán és így tovább. Igen sok vezetőt 
találunk különösen Zermatt táján, kiknek könyvében ez idegen hangzású hegy
neveket olvashatjuk.

Legújabban Miss A. S. Peck, a merész amerikai hölgy környékezte meg 
Peru 6000 méteres óriásait. Csak másfél éve, hogy sikerrel ostromolta a perui 
nagy Huascarant (6763 m — Miss Peck tévesen 7320 métert számitott!), mely 
alpesi tett az elszánt amazon kísérőjének, a zermatti Taugwalter Rudolfnak épsé
gébe került. Az atléta termetű embert a múlt nyáron üdvözöltem Zermattban; — 
a fagytól elnyomorodott kezeivel és lábaival a zermatti kis baleset-múzeumban 
kalauzolja az idegeneket a hegyóriások apró reliefjein, a helyett, hogy égbenyúló 
másaikon forgathatná a csákányt. így lett ő már élve annak a megrendítő kis 
múzeumnak egyik legmeghatóbb tárgya.

Amerika már régen fejlett világrész volt, mikor még Afrikát mindenkép a 
„legsötétebb“ jelzővel illethettük.

Afrikának több nevezetes és már a mitológiában és bibliában említett 
hegysége van. De ezek a hegymászót alig érdekelhetik. A modern kor hegymászói 
vagy a nehéz küzdelmet keresik, mert azt tartják, hogy legédesebb és legneme- 
sítőbb a keservesen elért jutalom; — vagy a legnagyobb tetők felé törekszenek, 
mert Lord Byronnal tartanak, ki azt mondja: „big mountains are a feeling“ — 
a nagy hegy érzelem, magyarítva talán így szólna: „a nagy hegyek a legvarázs
latosabb érzéseket teremtik“.

Ezért Afrikában kezdettől fogva tulajdonképen csak két hegycsoport gyakorolt 
az alpinistákra igazi vonzóerőt, az egyik a Kibo magában álló ezüst krátere, a 
másik a Ruwenzori láncza.

A Kibo (Kilima Ndscharo) Kelet-Afrikában a legfurcsább hegytömeg. Patyolat
hóval párnázott tompa kúp, melyen buján tenyésznek a dél szövevényes őserdei, 
átfonva a liánok kötegeivel, sűrítve óriás páfrányok legyezőivel. 3000 méternél 
még ringatóznak tíz méteres erikák és 4200 méternél a hatalmas szenecziók. Az első 
kísérletek óta (von der Decken 1861, Thomson 1883, Johnston 1884 sat.) egyre 
többen pályáztak a Kibo ormára, mígnem a salzburgi Purtscheller, a nagynevű 
hegymászó a német Meyer Hans társaságában 1889-ben elérte Afrika legmagasabb 
ormát. Háromszor fordultak meg egymásután a 6130 méteres Kibo tetején (1889 
okt. 3, 6, 19.) és ugyanekkor meglátogatták az 5772 méteres Mawensi-ormot is. 
(V. ö. Über Fels u. Firn, Purtscheller irodalmi hagyatékából, 1900, 288—304. 1.)

Sokkal lázasabb volt a hegyimádók ostroma a Ruwenzori titkai ellen, mert 
ez a hegyvidék nem izolált vulkánikus tömb, hanem valóságos alpesi hegyláncz, 
a glecserfejlődés teljes pompájával és szépségeivel.

A nagy kutató, Stanley, afrikai útjáról beszámoló művében a Ruwenzori 
csoportról e sorokat írja: „A fenséges érzelem e pillanatai emlékezetesek, mert 
tartamuk alatt az elme mindentől elfordul, a mi hitvány és nemtelen; az elérhe
tetlen magasság, a leírhatatlan fenség jelenléte az embert teljesen lefoglalja és 
nemcsak hódolattal teljes csodálkozásra, hanem arra is kényszeríti, hogy az örökké
valónak képét mély csendben imádja. Az ember sohasem hajlandó annyira az
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éghez fordulni, mint ilyen perczekben, mert lett légyen más időkben még oly 
daczos és vakmerő, most szinte gyermekké válik és lelke csodálkozással és tisz
telettel telik el az iránt, a mit fenségesnek és isteninek ismer el“. Nem csoda, 
ha e szavak kitörölhetetlen nyomot hagytak a legjelesebb alpinisták lelkében, ha 
felkeltették a tettre sarkalló vágyat. Megjelenik képzeletünkben a csodálatos fantóm, 
az aequator izzó napja alatt, a Zaharákat perzselő sugarak fényében csillámló 
sarkvidék. Az az örök hó, melyet Afrika napja nem bír megolvasztani ! Szinte 
eszünkbe jut az a jellem, melyet nem képes meglágyítani a legmelegebb feje
delmi kegy.

Csodálatos lehet ez a jégvidék, melynek ezüstös légkörébe papyrus lápokon, 
tömjénfa-erdőkön, virágzó szeneczia- és lobélia-rengetegeken át vezet a titokzatos 
ösvény. Mintha a természet rideg-hideg északja, látva e dús színpompás őserdőket, 
fájdalomkönnyet hullatott volna e magasságokra és ebből képződött volna a 
Ruwenzori örök hava.

Az angol kutatók hosszú sora próbálkozott már megbirkózni a síkság felett 
átderengő „Blue Mountains“ titkaival és 1889—1906 között több 4000—4900 
méteres pontot sikerrel foglalnak el egyes merész vándorok. A teljes diadalt azonban 
az Abruzzók herczege aratta. 1906 április 16-án szállt hajóra Nápolyban, bajtársak 
társaságában, kiknek hűsége és bátorsága a jégkeresztséget már a Stella Polare 
utain kiállotta. E tizenhárompróbás aczélemberek Cagni, Boccati, Molinelli, Sella 
voltak és Piemont legjobb vezetői, Petigax Joseph és fia, Lorenzo, valamint a sark
vidéken elszerencsétlenedett Ollier Felicenek testvére, Ollier Caesar és a Brocherelek. 
Mombosa előtt szállottak partra, az Uganda vasúton folytatták az utat a Viktória- 
tóhoz, honnan 300 tagú fekete karaván czipelte odább a felszerelést.

A herczeg és kitűnő kísérete június és július havában sikeresen elérte az 
összes főormokat, nevezetesen a Margharita- (5125 m), Alexandra- (5110 m), 
Helena- (4991 m), Savoia-ormokat (4974 m) és még egy sereg, a Montblancnál 
valamivel magasabb tetőt. Az utazás eredménye tehát gazdag volt nemcsak a 
tudomány, hanem a hegyi sport szempontjából is. Meg is indult nyomban a harcz, 
különösen némely német körökben, az egyes ormoknak elkeresztelése ellen, mert 
akadtak, kik nem akarták a merőben olasz családi és hazafias elnevezéseket 
eltűrni. Az útról részletes ismertetést nyújt a bátor herczeg pompásan illusztrált 
műve, mely több nyelven jelent meg.

A jégcsákány megtette útját a Csendes-óczeán legtávolabbi zúgáig, mert a 
maorik földjén, a New-Zealandi Christchurchben is tevékeny alpesi egyesület 
működik. Az ottani csúcsokat a jeles macugnagai vezető, Zurbriggen Mathia, sorra 
bejárta és tapasztalatait — utasain kívül — maga is megörökítette angol nyelven 
megjelent emlékirataiban.

Ezzel elérkeztünk Ázsiához, melyet azért hagytam legutoljára, mert itt az 
emberiség bölcsejének közepén rejtőznek a hegymászók álmainak legékesebb 
problémái.

Itt már az özönvízzel kezdődött a „hegymászás“ . . .
Ősidőktől fogva egyik legnépszerűbb hegy az Ararat, mely a bibliában és 

mondában egyaránt nagy szerepet játszik. 5156 m magas, tehát kerek negyed 
félszáz méterrel magasabb a mi Montblancunknál, de ennél aránytalanul impozánsabb,
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mert relative a völgy felett sokkal magasabb, a mennyiben a lábainál fekvő Aralych 
falu csak 793 m a tenger színe felett. Vulkánikus fejét óriás jégpánczél fedi, 
mely messze átcsillan az arméniai fensíkon. Maga a hegy 1188 négyszögkilométer 
területen nyugszik, mi megfelel körülbelül egy nagyobb magyar megye negyedrészének.

Hogyha figyelmen kívül hagyjuk Noé ősapánk akaratlan kirándulását az 
özönvíz hátán, még akkor is elég korán látjuk az első hegymászót az Ararat 
lejtőin. A hagyomány szerint nazianzi Szent Gergely idejében, tehát 328 után, 
szerzetesek kezdték meg az első kísérleteket, természetesen azért, hogy lehozzák 
a szent bárkát, melynek fennmaradásunkat köszönhetjük. Az eredménytelen kísérletek 
egészen homályban maradtak, míg végre Parrot Frigyes dorpati tudós 1829-ben 
elérte a nevezetes ormot. Azóta vagy huszonötször akadt látogatója a bárka rév
partjának. Legemlékezetesebb vállalkozások egyike volt Iwanowitsch Chodzko 
József ezredesé, ki mérnökeivel és hatvan kozákjával indult útra és tudományos 
czélzattal öt napot töltött az ormon, tömérdek szenvedés között — „mintha állandóan 
jéghideg vaskoronát viselt volna homlokán“.

Szomszédságában hullámzik a tündöklő Kaukázus.
„Duris cautibus, horrens Caucasus“ (Virgilius). A Kaf-hegységet a régiek a 

világ végének tartották : a „Kauk-azosz — az Aza-föld — isteneknek volt lakóhelye 
a deukálioni özönvíz után. Ottan szállott partra a napsugaras Kolchiszban az argo
nauták hajósnépe s Prometeuszt is a Kaukázus szikláihoz lánczolták a haragvó 
istenek . . .“ Ezzel indul nagynevű hazánkfia, Déchy Mór kaukázusi utaira (Kau
kázus, Budapest, 1907).

Sóvárogva követjük a napkeleti Svájcz felé, hol egyik Montblanc a másik 
mellett ékeskedik, a völgyekben egyik tájkép „bijou“ a másik mellé sorakozik. 
Csak a nagy czár nem veszi észre, mert különben megnyitná a szépségek e kin
cses bányáit a vágyakozó emberiség előtt. . .  Es ha a „Páris—Budapest- -Kau- 
kázus-expressz“ az idegenek százezreit röpítené az Elbrus vadregényes tövébe, 
bevonulna e völgyek vadonába a béke és elégedettség, a napban égő tetők havához 
a kultúra és szabadság. És Európa mégis visszahozná kamatostul azt, a mit a 
Kaukázusba elvitt. Visszakapná annak az áldásnak formájában, melyet egy fél
század óta bőkezűen osztanak az Alpesek. Ez áldás neve : egészség, lelki fiatalság 
és e kettő édes gyermeke : a boldogság.

Bár még elég körülményes a kaukázusi út és az ottani alpinismus, mégis 
légió már az expedicziók száma, mely e hegyvidéket kutatta, bejárta. A szám
talan óriás csúcs közül csak a legnevezetesebbeket említeni fel.

A legmagasabb az Elbrus vagy Elborus (két csúcsa 5629 m és 5593 m), 
melynek neve állítólag annyit jelent, mint az „anyának keble“ és pedig azért, 
mert glecserjeinek üde vizével táplálja a lábainál elterülő sivár száraz vidéket és 
így fagyos hókebléből osztja a termő erőt, a földnek fejlesztő táplálékát. Bizo
nyos, hogy már 1829-ben megpróbálták. Kupfifer tábornagy expedicziójából valami 
Killar nevű cserkesz jó magasra is jutott, de aligha érdemelte meg teljesen azt 
a 400 rubelt és hármas sortiizet, melyet neki parancsnoka a „csúcs“ fejében 
kiutalt. Csak 1868-bau kezdődött a komoly ostrom, mikor Freshfield, Moore és 
Tucker Devouassoud François chamonixi vezetővel elérték az 5593 m magas 
ormot. Az igazi kulminácziót csak Grove, Gardiner és Walker foglalták el 1874-ben
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Kniibel Péterrel. Büszkén jegyezhetjük meg, hogy e világhíres tetőn már egyszer 
a magyar trikolór is lengett, midőn Déehy Mór (kit a hires Burgener Alexander 
és Ruppen Peter kísértek Wallisból) tűzte oda (v. ö. i. munkája 79. lapját).

Nem kevésbé nevezetes egyéniség Georgia óriás andezit-vulkánja, a Kazbek 
(5043 m). Első megmászói ugyancsak Freshfield, Moore és Tucker Devouassoud 
François vezetésével. Déehy Mór ötödik útján ezt az ormot is elérte a tiroli Moser 
és Kröll segítségével. A legmagasabbak közé tartozik a Dych-Tau 5198 méterrel, 
első megmászója 1888-ban a hírneves Mummery, Zurflüh Heinrich kíséretében.

Szóval ma már a Kaukázusban is hasonló a mozgolódás, mint akár Zermatt- 
ban és Chamonixban a hatvanas évek elején. Meg vannak már ennek a hegységnek 
is tragikus és diadalmas történetei. Az elsőhöz sorolandó az 1889. év szomorú 
eseménye, mikor ugyanis Donkin W. F. és Fox Harry Streich K. és Fischer J. 
meieringeni vezetőikkel együtt a Kostan-Tau jégvidékén eltűntek. „A Balkária felől 
való oldalon megtalálták az utazók utolsó tanyahelyét. Ott voltak a hálózsákok, 
az edények, az általvető, ráakasztva egy kiálló sziklára ; egy revolver, mindez 
letakarva a téli hó halotti leplével. . . Megható kép!“ írja Déehy. Zermattban 
láttam egy hangulatos képet, melyen ez a bánatos csendélet meg van örökítve. 
Ezek a hátrahagyott tárgyak ott & csillogó magasságok örök némaságában jel
képezték a bátor ember nagy küzdelmeit, egy darab kultúrát és sejtették a tudo
mány egy újabb vértanuságát. (E kép Powell kapitány rajza ; megjelent Freshfield 
„The Exploration of the Caucasus“ ez. könyvében.)

Viszont a legdiadalmasabb emlékek közé tartozik az 1903-iki expediczió, 
mely Rickmers Rickmer kezdeményezésére vezetők nélkül indult a Kaukázusba. 
(V. ö. a D. Ö. A. V. Zeitschrift 1904. évi folyamában: „Über die Laila“, „Der 
Schtawler“, „Uschbafahrten“ czímú czikkeket a résztvevők tollából.) E karaván 
tagjainak (Ficker, Schulze, Leuchs) sikerült megviaskodni az Uschba (4698 m) 
rettenetes sziklaoszlopával, a melyet a Kaukázus Matterhornjának neveznek. E siker
hez bizonyára nagyban hozzájárult egy fiatal hölgynek, Ficker Heinz húgának 
(Cenci v. Ficker) jelenléte, ki fivérét híven követte Swanetiába. A fiatal nő vará- 
zsos egyéniségének belevonása a legvakmerőbb útikalandok egyikébe, mely az 
Uschba vihart szántó és halált osztó jégfalain játszódik le, mindenesetre lelkesí
tette a résztvevőket és enyhítette azt az édes-bús, de minden sikert legyilkoló 
érzést, mely a legkeményebb férfiszívekbe is belopódzik, — a honvágyat. A nő 
gyöngeségével és gyöngédségével, mely hősies önmegtagadással párosul, tud győ
zedelmes energiát teremteni. Vándorlásaim közben kósza hírként hallottam, hogy 
valamelyik kaukázusi fejedelemnek annyira imponált a bátor tiroli hölgy megjele
nése a Kaukázus vadonában, hogy fejedelmi kézirattal (ha ugyan tudott írni) neki 
ajándékozta az egész Uschba-hegyet. Sajnos, ezt a kis amulet-követ aligha hozat
hatja el magának . . .

De még ez a horrens Kaukázus is csak szerény dombvidék a Himalayához 
képest, melyet méltán neveznek a bennszülöttek a hó lakásának.

Nem csodáljuk, hogy Duka, az Indiába szakadt magyar emigráns, nem volt 
meglepetve, midőn Kossuth Lajos elvezette a piemonti Courmayeurbe és megmutatta 
neki a Montblanc-t. „Szép kis hegység“ — úgymond a bujdosó magyar. Az ő 
szeme nagyobbhoz szokott azóta, mióta elköltözött a bánátusból.
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A legősibb kultúra misztikus köde környezi e mérhetetlen hegyeket. A tibeti 
Láma titokzatos birodalma, Confucius híveinek kínai fala, a fakirok izzó mese
országa. Leírhatatlan hatást gyakorolhat minden vándorra, hogyha csak Kathmandu 
városáig jut is és a tarka pagodák, csinos vityillók, aranysárga narancsokkal és 
vérpiros cseresznyebogyókkal megrakott gályák között megpillantja azt az örök 
fehérséget, mely legalább is 14,000 négyszögmértföld területet borít jegével és 
törmelékével . . .

Nem czélja ennek az igénytelen kompilácziónak ismertetni az összes Himalaya- 
kutatásokat. Csupán az alpinismus fejlődése és a saját lábon elérhető magasság 
problémájának szempontjából vázolom e kutatás legkiemelkedőbb, sőt ha az elért 
magasságokat veszszük, a szó szoros értelmében is „kiemelkedő“ pontjait.

Alig telt el egy emberöltő azóta, hogy megindult a versengés a mi földtekénk 
legmagasabb tetőiért és ma már tekintélyes az a gárda, mely tehetős fizikailag 
és anyagilag, hogy az emberfölötti fáradozással és fejedelmi vagyoni áldozatokkal 
járó küzdelemre vállalkozzék. És lelkesedéssel folyik a harcz a magasságokért, 
mintha fönt feküdnék a bölcsek köve, vagy jégtrónusán fönt ülne a mesebeli 
királyleány, ki paradicsomi boldogságot oszt a lábához boruló halandónak.

Az angolok kezdik a szívós ostromot. Conway feljut a Pioneer 6888 méter 
magas csúcsára, Graham pedig a valamivel még magasabb Kabru tetejére. Ezek 
a példák ösztönzik a legjobbakat és 1895 június havában útra kel az akkori idők 
legvakmerőbb összetanult triászsza: Mummery, Norman Collie és Hastings, hogy 
a 8117 méteres Nanga Parbat dicsőségéért megvívja ég és föld csatáit. Norman 
Collie lelkesedve írja ez oromról: „Nincs az Alpesekben semmi, a mi szeplőtelen 
nagyságban hozzá fogható volna. Óriás, temérdek, mérhetetlen. Önkénytelenül 
fedetlen fővel közeledtünk feléje“.

Az elszánt angolokat csak néhány bennszülött indiai katona kísérte. 1895 
aug. 23-án Mummery elvált barátaitól és két indus társaságában hozzáfogott a 
Nanga Parbat utolsó ostromához. Barátai csak egy fehér hófelleget láttak alászállni. 
Lavina volt, mely városokat játékszerként képes volna elsöpörni. Még az égi 
madár sem adott róluk több hírt. Bizonyos az, hogy a merész angolnak és a két 
kashmiri katonának sírja e világnak legmagasabb mauzóleuma és sarkofágjuk 
tartósabb a márványkőnél, mert örökkévaló jégkristályokból van faragva.

Mummery így lett a bátor tudomány vértanúja és Maurice Paillon, a „Revue 
Alpine“ jeles szerkesztője méltán nevezi az ő halálát „mórt utile“-nek, hasznos 
halálnak. Milyen nagyjelentőségű szó! És méltán adózik bámulattal annak a 
nemzetnek, mely képes jövendőket meghódítani, azért, mert hiszi Mummery taní
tását, t. i. azt a tételt, hogy „van valami a veszélyes vállalkozásban, valami nevelő 
és tisztító erő (puissance éducative et purifiante), melyet semmiféle más iskolában 
megtalálni nem lehet“.

A későbbi kísérletek közül legeredményesebbek az amerikai Hunter-Workman 
William és Bullock-Workman Fanny asszony kutatásai, különösen az 1902 és 1903 
években. (V. ö. In the Ice World of Himalaya, nevezettektől, London, Fischer-Unwin 
kiadása.) Kísérőik Petigax Joseph és fia, Lorenzo, majd Savoie Ciprien, mind
annyian courmayeuri vezetők. Három állomás után fogtak ahhoz a munkához, 
mely az abruzzói herczeg expedicziójáig a legmagasabb rekordot teremtette.



46

4939 m, 5670 m, majd 5901 m magasságban táboroznak. Az összes kulik meg
betegedtek, csak az öt feliér ember bírt daczolni a fehér világ keserveivel. A Chogo 
Lungma-gerincz legalacsonyabb ormát csakhamar elérték. Workman asszony még 
a II. sz. csúcsra is követte férjét és ezen 6880 m magasságban Petigax Lorenzoval 
visszamaradt. Ez a legmagasabb rekord, melyet eddig nő elért, Hölgyeim, szabad 
a verseny; ki vállalkozik a rekord leverésére?

Mr. Workman itt elvált nejétől és tovább folytatta útját Petigax Joseph és 
Savoie társaságában. A czél a harmadik orom volt, melynek magasságát az indiai 
trigonometriai társulat 7459 m-rel határozta meg. A kis elszánt karaván déli fél 
egykor 7152 m magasban állapodott meg és gyönyörködött a tiszta nyári nap 
szépségében. A fellegtelen égen több ezer orom rajzolódott le, mely magasabb 
a Montblancnál. Délről a Nanga Parbat uralkodott ; kelet felé a világhírű K2 
(Dapsang, Tschogo-Ri vagy Godwin Austen), melynek meredekségén alig tapad
hat a hó . . .

Ezt a pillanatot — azt hiszem — a világon minden érző és gondolkodó 
ember irigyelheti Mr. Workmantől. . .

Különösen érdekesek voltak a fizikai megfigyelések. Míg Európában 4500 
méteren túl a legmelegebb nyári napon is feltétlenül az örök tél uralkodik, a 
Himalayában a déli órák direkt napsugarai izzóbbak valának, mint India legforróbb 
rónaságain. A hegyi világ a paradoxok hazája ; mert megtörténhetik, hogy az örök 
hó országában napszúrást kap valaki — vagy pedig megfagy az Aequator alatt. 
Mintha Workman tapasztalatai igazolták volna a mi Garaynk Háry Jánosát, ki a 
furfangos diáknak és potrohos bírónak vigan regéli borközi állapotban, hogy

„Midőn bejárta szép Tirolországot,
A stájer hegyeken oly magasra hágott,
Hogy haját a napnak lángja meg ne kapja,
A hegyet végiglen csak hason mászhatta . . .“

A Chogo Lungma gerincze 7152 m-es pontja maradt a legmagasabb elért 
pont, míg az abruzzói herczeg be nem állott a versenyzők közé.

1909. év folyamán vállalkozott az abruzzói herczeg a legnehezebb küzdelemre. 
A férfiszív, melyben kitörölhetetlen nyomot hagyott a szép Miss Elkins emléke, 
visszatért ahhoz az örök fehér szerelemhez, melynél a szív jogát a veleszületett 
méltóságok és udvari etikettek nem korlátolják.

1909 márczius 26-án kelt útra az Oceana fedélzetén. Kísérői marchese Neg- 
rotto, Vittorio Sella, De-Filippi Filippo orvos — a három courmayeuri vezető, 
Petigax Giuseppe, Brocherel Alessio és Enrico és négy porteur, ugyancsak Cour- 
mayeurből. Április 9-én kötöttek ki Bombayban, honnét vasúton folytatták az utat 
Rawalpindibe. Srinagart, Kashmir fővárosát kocsikkal érték el több napi utazással 
és onnan május havában érkeztek el Karakoram hegyeinek belsejébe. (Az érdek
feszítő útleírást a herczeg 1910 február 10-én Turinban előadás formájában ismer
tette, 1. a Rivista del C. A. I. XXIX. kötet 1. sz. mellékletét).

A Himalayának három hegyóriása magaslik a többi hatalmas orom fölé. 
Az egyik, a legmagasabb az Everest (8840 m) — a másik a K2, mely 8610 m 
mások szerint 8720 m — a harmadik a Kangchenjunga 8580 méterrel. A leg-
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magasabb tető ostromáról a jelenben szó sem lehet, mert európai ember Nepálban 
és Tibetben nem mozoghat szabadon, ellenben a másik két csúcs európaiaknak is 
hozzáférhető területen fekszik. A herczeg tehát czélpontul a megközelíthető Iv2 
vagy máskép Godwin Austen csúcsát tűzte ki.

A kísérletek területe a nagy Baltoro-glecser vidéke volt. Ez a 70 kilométeres 
jégár Rhodkastól (4023 m) délkeletre görbülve felhúzódik a Golden Throne (6272 m) 
felé. A 7930 méter magas Gusherbrum tövében két mellékjégfolyam ömlik beléje 
és pedig északról a Savoia-glecsert is magába fogadó Godwin Austen-glecser, 
mely a körülsóvárgott és rajongott Kä lábaitól torlódik alá, — délről pedig a Vigne- 
glecser, mely a Bride (7654 m) gerinczeihez húzódik föl.

Sir Martin Conway expedicziója 1892-ben inkább az arany trónus felé húzódó 
jégvölgyet látogatta meg. A K2 felé kanyarodó ágat először 1902-ben az angol- 
osztrák társaság (Eckenstein, Crowley, Knowles — az osztrák Wessely, Pfannl és 
a svájczi Jacot-Guillarmod) kutatta át, mely negyven napig sátorozott a Godwin 
Austen keleti részében.

Luigi Amadeo di Savoia volt az első halandó, ki komolyan megkísérelte a 
K2 megmászását. 6554 m magasságig jutott az ú. n. Staircase gerinczén, honnan 
kifürkészte a rettenetes orom jégfalait. A hősi küzdelmek nem hozták meg a 
megérdemlett sikert. Az idő elborulása, hóviharok, az egyik Brocherel és Petigax 
Giuseppe gyöngélkedése, az 5000 méternél magasabb régióban való huzamos 
tartózkodás nyomasztó hatásai visszavonulásra kényszerítették a fejedelmi alpinistát 
és hűséges társait. A herczeg délnek tartott és előre nyomult a Bride-csúcs felé, 
mely 7653 m magasságig szökik fel napkelet egébe. Július 17-én Petigax Giuseppe, 
Brocherel Enrico és Emilio társaságában felhatol 6853 m-ig és ebben az óriás 
magasságban üti fel sátorát éjszakára. Hajnalhasadtakor (júl. 18-án) jégzománczos 
szirteken kapaszkodnak előre a kitartó vándorok. Iszonyú meredek hőfalak 
következnek.

„11 óra. 7400 méter. Rövid pihenés után folytatjuk a sziklák irányát, míg 
ezek teljesen megszűnnek. 13 óra 30 perez (olasz időszámítás, vagyis félkettő 
délután). A légsúlymérő nyomása 312 milliméterre sülyedt. Az elért magasság 
7493 m. Valamennyiünk iitere rendes. Kevéssé haladja meg a 100 verést és nem 
érzünk semmiféle zavart. A köd a lehető legsűrűbb, az idő meleg, a hó a leg
rosszabb állapotban . . .  A lavinaveszély elkerülése végett a kevésbé lejtős gerinczélt 
kellett volna követnünk — ezen pedig a semmiség fölé kifüggő hóeresz leszaka
dása fenyegetett. Petigax a küzdelem folytatása mellett erősködött ; ő, ki minden
kor a menet élén haladott és többet fáradott mindannyiunknál, nem bírt megnyu
godni és nem akart itt a csúcs közelében lemondani vállalkozásunk befejezéséről. 
Én azonban túlságos koczkázatosnak találtam a menetelést hasonló viszonyok 
között és 15 óra 30 perczkor (félnégy délután), miután hasztalan várakoztunk két 
órát a köd hasadására, elhatároztam, hogy ezt a hegyet is elhagyom . . .“ (v. ö. 
a herczeg idézett turini felolvasását, 36. lap).

E cziczomátlan szavakban van megörökítve a hegymászás egyik legnagyobb 
veresége : az a tény, hogy az Alpesekben, Alaszkában, Afrikában sikerekhez szo
kott herczeg és dicsőséges vezetői alig százötven méternyire a czél alatt kény
telenek megfordulni. Ha meg nem cselekszik, ma alighanem négy új vértanúja
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volna a tudománynak és az alpinismusnak. De e lapidáris szavakban benne van 
az alpinismus legnagyobb diadala is, mert 7493 m a legnagyobb magasság, melyet 
eddig emberfia a saját lábán elért.

A nagy probléma tehát még mindig megoldatlan. A küzdelem, melyet az 
ostromlók legmerészebb gárdája a Himalaya misztikumával folytat, még eldöntet
len. Lehetséges lesz-e valaha ? Eleget éltünk és láttunk ahhoz, hogy az emberiség 
által folytatott küzdelmekből a „nem" szócskát kiküszöböljük. És hátha még sem . . .  
Hátha a természet féltékenyen meg fogja őrizni azt a gyönyörű titkot, melyet a 
föld legmagasabb ormán rejteget? . . .

A kéz rabigába hajtja a magas ég felhőinek villámát. A szem kikémleli 
ezer évek után visszabolygó üstökösök mesgyétlen pályáit. Az elme túl megy min
den látottakon ; mert nem kell egyéb, csak egy kis irón, egy darab papir, no meg 
egy darabka matézis és az elme kiszámítja azt is, a mi oly távol van, hogy még 
meglátni sem lehet. . . Hát így az egész ember egyes eszközei sokat tudnak, de 
vájjon épen az egész ember eljut-e mindenhova saját birodalmában, a földön? 
Nem marad-e elérhetetlen neki a két véglet : a tengerfenék azúrja, hova bele
sötétedik a föld mélysége, és az egek azúrja, hova belearanyosodik a Himalaya 
vezér-ormója ?

De ha valaha akad halandó, ki az Everest vagy Tschogo-Ri tetején fog körül
nézni, egy világ megirigyelheti őt. Én jobban irigyelném, mint hadvezéreket, köl
tőket, alkotó írókat. Mert az a halandó magát a kinyilatkoztatást látja maga előtt. 
Nirwana lészen annak lelkében, üdvözülés, a minőről még napmesés India brali- 
minjai sem álmodának !
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AMPEZZO ÉS CADORE.
------- all, all in earth and air, breathes upon

the soul like a benediction.* Longfellow.

Nagy Isten ! Micsoda mondhatatlan élvezet a fárasztó munka után a szünet 
első napján kitörölni lelkűnkből a gond és kicsinyes köznapiság nyomait! 
Eltűnik a szívből minden kelletlenség és lehangoltság, miként a márcziusi 
hó a déli fuvallatra. Még az állomásig sem kísérhet a kellemetlen; ha 

bent ülünk a robogó vonatban, utánunk nem jöhet; irigység, gúny, pénzérdek és 
a többi kíséret, mely fakó árnyék módjára jár nyomunkban, nem hegymászók 
ők nem tudnak utánunk jönni a Monte Cristallo falaira. Az embernek kell a kék 
ég, a tiszta levegő és a napsugár, nélkülök koldus a királyfi, velük fejedelem 
a pásztorfiú. Alighogy megkapjuk e három isteni ajándékot, rögtön magunk is 
más emberek vagyunk: természetesek és jószívűek, sajnálunk mindenkit, kivel 
nem oszthatjuk meg e kincseinket. Szeretnék megölelni ez egész világot, mert 
érezzük, hogy érdemes élni.

Legalább ilyenformák az én lelkem érzései, mikor esztendőnkint kivonulok 
a hegyek közé. Midőn hajnalhasadáskor kipillantok az Alá felé szaladó gyors
vonatból és látom a harmatos reggeli párákkal átszőtt fenyvesek mögül előtüne- 
dezni a tiroli falucskák piros templomtornyait, látom a távoli sziklaormok pirkadó 
körvonalait, hallom egy-egy vad pataknak a vonat zakatolását túlharsogó habzását, 
— siettetni, tolni szeretném a vonatot, hogy előbb ott legyek az ampezzoi völgyben ; 
nekem nem megy elég gyorsan, mert szerelmes vagyok azokba a szép hegyekbe 
és ebbe a viszonyba nem szól bele semmi diszharmónia.

Milyen különös hegyek ezek a Dolomitok!
Vannak sokkal magasabb és terjedelmesebb hegységek és akad sok utas, 

ki tán fenségesebbnek fogja tartani a Monte Rosa végtelen jégmezőit, a Matterhorn 
egethasító, viharosztó bordáit vagy a Montblanc szűzfehér hótömegeit, — de 
szebb sziklákat nem fog látni sehol a világon, érdekesebb és változatosabb hegyeket 
nem fog találni sehol másutt és ez érdekesség és változatosság az, a mi tartósan 
leköti a lelket.

A Dolomitok minden pillanatban meglepnek; egészen mások reggel, egészen 
mások estve. Csak néhány lépést teszünk erre vagy arra hegyeink tövében és

* Minden, minden a földön és a levegőben úgy hat a lélekre, mint az áldás. Longfellow.
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alig ismerünk rájuk, — változtatják alakjukat, mint a művész, ki ma zsarnokot, 
holnap hőst játszik; — itt a mi délről fal, északról hómező, keletről karcsú tű, 
nyugatról groteszk rom.

Ez az érdekesség a vonzóerő, mely minden világrészek lakóit e sziklák közé 
csalja. Nyaranta hány ezren vonulnak ámulva-bámulva Ampezzón keresztül, de 
még sincs sejtelmük arról, micsoda kincsek mellett surrantak odább figyelmetlenül, 
mert sokan csak annyit élveznek itt, mint a mennyit a járatlan ember élvezne a 
Palazzo Pitti-ben, mert nincs, ki figyelmét felhívná az igazi remekekre. Csak 
egyszer állanának a Monte Cristallo ormára, hogy megtudják, micsoda világok

A Cadin del Neve.

vannak a völgyek fölött! Télen meg hány ezrek repülnek erre a déli vasút 
express-eiben a Riviera pálmái és jázmin kertjei közé, vagy a Lago di Garda 
narancsországába, a nélkül, hogy csak sejtenék is ezt a hóvidéket, mely a magasz
tosnak és pompásnak megtestesülése. Csak egyszer álljanak valamelyik szép 
márcziusi napon a Nuvolau (2578 m) gerinczén és tekintsenek le a fenyvesekre, 
melyek alulról nézve a tavasz csalóka zöldjét viselik, felülről a habos hóburokban 
ezüst fáknak látszanak, -  tekintsenek át a piros és sárga sziklafalakra, melyeken 
szivárványos jégvirágokat alkotnak a megdermedett vízerecskék, — pillantsanak 
át az éles párkányokra, honnét gyémántos folyondár módjára csüggnek le a tündöklő 
jégcsapok és lássák északnak a fenségét az olasz szomszédság derűjének világítá
sában, akkor érezni fogják, hogy maga a tiszta erő az, mit a lélek itt szí magába.

Erről az erőről leszen szó ebben a könyvben.
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Meglehet, hogy csak keveset fognak e képek érdekelni. A természet szem
léletével éppen úgy vagyunk, mint a többi szellemi élvezettel: az emberek nagy 
részében a könnyebb termék iránt nagyobb a fogékonyság, azért jobb szeretnek 
végighallgatni egy operette-t, mint egy fenséges, nagyszabású zeneművet, -  többen 
élveznek egy novellát, mint egy klasszikus erejű drámát, — azért, mert amazokat 
kevesebb fáradsággal lehet felfogni. A legtöbben ragaszkodnak a járt utakhoz és 
az idylli tájakhoz és azt a felső világot, melyről én írok, nagyon is ridegnek és 
nagyszerűségében szinte nehezen felfoghatónak fogják tartani. Am legyen; — 
én nemcsak képletes értelmében, hanem szószerinti jelentőségében is helyesnek 
és követendőnek tartom br. Eötvös József e szavait: „A síma utak, melyeken kevés 
fáradsággal messzire juthatunk s azon javak, melyek után az emberek többsége 
vágyódik, legyenek másoké. Nekem, ó Mindenható, adj rögös ösvényt, de szép 
kilátással, — mely mindig fölfelé vezet. . .“

Hagyjuk el a lépcsőt és az előszobákat, melyek a tündéri termekbe vezetnek, 
és kezdjük el ott, a hol a szép már tökéletes. Ez Landrónál (1403 m*) kezdődik, 
hol a Rienz-völgyből átsárgul a fenyvesek sötétje fölött a két lavaredói csúcs sima 
lapja és a Punta di Frida agyarszerű orma. Micsoda vakondtúrás ezekhez a bás
tyákhoz képest a landrói várerőd, milyent Ausztria itt lépten-nyomon emelt a 
szomszéd ellen, mert nem akarta megérteni, hogy

Nem büszke várak lánczöve 
E tartomány határköve . ..
Nem védi tömeg, százezer,
Mely zsoldon él, zsoldért vesz el.
De bástya itt, de védtorony 
A sziklafal, függő orom,
Felbukkanó szírt, köhasáb,
Mely az útnak útját elállja,
Azt mondja néki: ne tovább!
Csak keselyű és zerge járja. (Arany János.)

A toblachi állomástól számított 13. kilométernél fekszik Schluderbach (1441 m). 
Mielőtt a csinos vendéglő épületei elé érnénk, szemünk megpihen azon a pompás 
képen, mely az egész völgynek ismeretes és népszerű karakterisztikuma. Ez a 
Cristallo-csoport. Közepén a rengeteg, 400 m mély glecserkapu a Piz Popena 
(3143 m) óriás süvege és a Cristallo (3199 m) hóval gerezdezett bástyája között; 
a mélyben fenyők közé rejtve a zöldes vizű tó, melyben fürdik az egész panoráma. 
Mikor Schluderbach pár háza előtt kiszállunk a kocsiból, önkénytelenül a meg
lepődés kiáltása reppen el ajkunkról: előttünk tör a nyugati égboltozatba a Croda 
Rossa (3148 m) skárlátcsíkos gúlája, melynek Alhambra-szerű mellékfalaira fekete 
rovásírással írták fel évezredek történetét a viharok. Szemben a szelíd rét felett 
a Cadín di San Lugano (2841 m) és del Neve (2751 m) vártornyai néznek be 
a völgybe. Arra van az olasz határ az „érczúttal“ (érczút, mert a Miniera Argentinra 
bányái felé vezet), a Croda Rossa felé tovább kanyarog a „ Strada d’Allemagna“. 
E két úton lehet körüljárni a Cristallo csoportját.

* A magasság, hol más utalás nincs, tenger fölött értendő e könyvben; a „jobb“ és „bal“ 
mindig a menet irányában van jelezve.
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Az érczút irányában fekszik Misurina és Tre Croci; a másik irányban Ospitale 
és Cortina d’Ampezzo.

Schluderbachtól öt negyedóra Misurina (1755 m).
Olasz földön vagyunk. Misurina képe valóságos tájköltemény. Az észak 

csillogó hava itt találkozik délnek csillogó napsugarával. Álljunk meg a kis albergo 
előtt és nézzünk végig a tó smaragdszín tükrén, melyben eszményítve rezegnek 
a Cadin-hegyek romszerű formái, el-elmosódva a kergetőző, szerte illanó fodrokban, 
újra felsimulva a szövevényes moszatok közül, megfürödve a mélyre fordított 
azúrégben. — Azután felpillantunk : szemben a valbonai fenyőkatlan fölött nyugszik 
a Sorapiss (3229 m) masszív alkotmánya, mely a többi góth torony között méltó- 
ságosan uralkodik az egész szomszédságon, kékes jégmozaikkal kirakott oldal
hajóival, mint a vidék magasztos bazilikája. A ki ezt így látja, olyasmit érez, 
mintha egymásután egy behízelgő olasz dallamot és azután egy szárnyaló zsolozsmát 
hallott volna és e kettőnek emléke összhanggá olvadna lelkében.

Ez minden nyári hegyi vándorlásomnak vége, az összes ragyogó benyomások 
koronája, a fenékig ürített pohár legédesebb utóíze. Odamegyek pihenni egy pár 
napra, a hol igazán megkezdtem a hegyek megismerését, a hol minden oromnak 
minden oldalán belepillantottam a tündérmesék ékes könyvébe, melynek minden 
fejezete erőről és fiatal költészetről regél. Vágyakozva és boldogan jövök vissza :

Et Fon revient toujours 
A ses premiers amours . . .

Ennek a viszontlátásnak különös varázsa van,, mert a legcsodásabb, a leg
kedvesebb és legboldogítóbb örömöt nyújtja. Ezért az örömért lett nekem valósá
gos szimbólum ez a dallamos név : Misurina. Ezért vezettem az oltártól ide azt, 
a kit bajtársul választottam. Ezért fogom idevezetni majdan azokat a picziny lelke
ket, kiknek most még a legnagyobb öröme egy rózsalevél, egy dalos madár, a 
misztikus világból átvillanó csillag, mely a karácsony gyermekhírnökéről regél. 
Misurina varázsának titka az, hogy e helyet mindenkor e tudattal hagyom el : 
emberek, én fiatal maradtam . . . Tizenöt éve immár, hogy először láttam a Col 
San Angelo bemetszésében az Antelao ősz fejét felbukkanni a ringó smaragd felület 
fölött. Aranynap volt, a délies ragyogás teljes pompájával. Ez az aranynap nem 
múlt el, megmaradt nekem.

Tizenöt esztendő . . . Istenem, egy egész élet a java-korból — egy egész 
élet, ha a létünkből elmetszük ez első gyermekségünk fehérségét, mely a lélek 
érzelmeiben nyilvánul és elmetszük a második gyermekkor fehérségét, mely a für
tökön mutatkozik. De hát én fiatal maradtam. Nem fogott rajtam az élet savának 
rozsdája. Itt Misurinában érzem teljében az édes illúziót ; én nem vénültem. A Mar- 
marole halovány csúcsai ma is épen úgy ragyognak a majdnem lila égről, az 
aranyszálakból szőtt levegőn keresztül, mint egykor . . . Tre Crocinál a fű ma 
is olyan, mint a metszett bársony. Rimbianconál ma is szól a gúlák kolompja és 
a gentiánák talán tizenöt év alatt el sem hervadtak . . . Bizony, én is ugyanaz 
maradtam, nem hervadóit bennem semmi ! Ha felnézek a Tre Cime vagy a Piz 
Popena sárgás sziklafalaira, épen úgy felragad ikarusi lelkem, mint akkoron. Meg
látom még a zergét is sok kilométernyire a szürke morénákon. És hallom a sas
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szárnya suhogását a Sorapiss felett. S mintha e mámorító szénaillatot már éreztem 
volna valahol Valbonában . . . Ugyanaz vagyok, mint tizenöt év előtt. Ez Misurina 
műve. így közeledik az ember az istenséghez. Ez az, a mit a kísértő megígért 
az első emberpárnak, csak hogy itt maga a jó Isten váltotta be. A lélek tökéletes 
gépezet lesz : hosszú keserves évek minden kellemetlenségét és diszharmóniáját 
eltüntetem belőle, mint a hogy a déli nap eltünteti az árnyékokat. Mert nekem 
Misurinában örök dél van.

Ilyen helyért érdemes óczeánokon átjönni.

A Monte Cristallo (schluderbachi oldal*-

Másfél óra innét az Albergo Tre Croci (1808 m). A hágót, mely az Anziei- 
völgyből átvezet Cortinába, három fakereszt jelzi ; nincsen Firenze templomaiban 
olyan művészi kéztől alkotott alabastromfeszület vagy lazulitkereszt, mely jobban 
felemelné a lelket, mint ez a három szál korhadó fa, mert itt nincs más bol
tozat felettünk, mint az olasz ég; mert itt nincsen a lélek szárnyalásának kor
látja, csakis a végtelenség ; mert itt nincsen más istenség, csak az igaz és örök 
hatalmas. Akár felpillantunk a Cristallo és Popena gigászi éleire, akár áttekin
tünk a távoli friauli hegyekre, melyek megkövült hullámokként kékellenek át a 
messzeségből, akár végigjártatjuk szemünket a Tofanák széles szirthalmazán, 
mely mellett csak sejti a tekintet a Marmolada szűz havát : minden vagy nagy- 
szerűség, vagy poézis.
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De térjünk újra vissza Schluderbachba és folytassuk utunkat a másik oldalon 
Cortina felé, mert itt is meglepő szépségek sorozata várakozik reánk.

Következik Ospitale (1474 m).
Zuhogó mély patak felett, a Croda Rancona átlyukgatott vörös szikláinak 

alján, dús fenyvesekkel körülkoszorúzva áll a magános, igénytelen osteria. A leg
több utas, midőn kocsisa az egyetlen ház előtt itat, nem is tudja, hogy valami 
„helyre“ érkezett, melyet nagyon is érdemes észrevenni. Ki sem száll kocsijából, 
csak onnét tekint körül a tájon ; egyik oldalt rejtett hátterű völgyek, a Val Grande 
és Yal Forame húzódnak a sziklák közé, habzó vízesésekkel és suhogó fenyve
sekkel ; szemben bevilágít a völgybe a Tofana di Fuori havas kúpja, a lemetszett, 
rőt falu Col Rosa és a zömök Vallon Bianco fölött ; hátunk mögött pedig ide 
dereng a sexteni hegyek széles szikla-Walhallája. Csöndesnek látszik a kis lak, 
csak néha ütik meg az utas fülét dallamos hangok, — itt szólal meg először az 
édes olasz-ladin basztardnak, az ampezZói nyelvnek zenéje. Ez a magány csalóka, 
mert sokszor vidám kaczajtól hangzanak a vakolat-vesztette falak; csak jöjjön 
valaki erre, mikor a gazda, a vén Bernardi Francesco bált ad, — mikor itt mulat 
a völgy vendégeinek színe-java mandolinhang és szép hegedűszó mellett, — mikor 
egy-egy „sacra“ (p. o. Szt. Jakab napján) alkalmával négy nyelven is megcsen
dülnek a fülbemászó dalok és a csillagos estén tánczra kelnek azok, kik nappal 
ott harczoltak a sziklafalakon a küzdelem hideg és magasztos gyönyöreiért, vagy 
epedve jártak titkos völgyek ölén a zerge nyomába. Akkor látni fogja az idegen, 
hogy itten e csöndes házban dobban meg a völgy szíve.*

Három kilométernyire merész kanyarulattal hajlik az út a dolomitharátok 
búcsújáróhelye, a sziklák fővárosa, Cortina felé. Öt völgy torkollik itt össze a 
Travernanzes, Fanes és Antruilles szirthegyei között, — az egyik adja az idilli 
színezetet, a másik a vadon romanticzizmusát. Erre a pontra építette fészkét egy 
érdekes amerikai család : az erdős dombról középkori lovagvár módjára tekint le 
a mélységbe a „St. Hubertus “-vadászkastély. Eveken át lehetett látni a kastély 
fekete úrasszonyát, a mint az erdők belsejében bolyongott fegyverével a vad nyo
mán és estefelé diadalmasan hozta utána a kondorfürtű Pietro és a sudármagas 
Luigi a sziklák megtört szemű gazelláit, a karcsú zergéket.

Még háromnegyed óra a zöld Boita-folyó kanyargós partjain, a Pomagagnon 
és Col Rosa rengeteg sárga falainak tövén, és megérkeztünk az Ígéret földére : 
előttünk terül el a kövér, illatos legelők és rétek közt szétszórt „magniíica comu- 
nitá di Ampezzo“ (Cortina 1219 m). 260 □-kilométer területen fehérlenek szana
szét a játékszerforma tiszta házak ; középen magaslik a nyúlánk campanile, mint 
a nyája felett őrködő pásztor. Déli melegség árad felénk mindenünnen ; a daczos 
szirtfalak rideg fensége egybefoly a napos virányok nyájasságával és az egész 
kép csupa napsugár, nincs benne egy zord vagy komor vonás. — És melegség 
sugárzik ránk minden ablakból, melyekből mosolyogva hajladoznak ki a feslő 
vérpiros szegfűk ; nyájas és tiszta minden zúg, legyen az a frescós vendéglő vagy 
a barna faviskó ; nyájasság sugárzik felénk minden arczról, találkozzunk akár a 
pirospozsgás arczú, cseresznyeszemű leányokkal, kik ezüst íiligránlepkékkel hajuk-

Ezt 1902-ben írtam. Azóta sok dolog megváltozott !
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ban, szivárványos selyemkendőikkel vállukon, tollas fekete kalapjukban sietnek a 
rétre ; — akár szólítsunk meg egy-egy szikár, napégette ábrázatú férfit, kinek 
éber, okos tekintete első látásra megnyeri összes rokonszenvünket. Itt él az a 
maroknyi ampezzói nép, dallamos nyelvével, melyet sehol másutt nem beszélnek, 
— az őszinteség, becsület és élelmesség kincseivel lelkében, ügyességgel karjai
ban, mely messze földön ritkítja párját ; — itt él elégedetten sziklavárában, nem 
keveredve a szomszédokkal, nem vágyódva letelepülő jövevényekre.

Az idegenek és falusiak tarka tömkelegében legott fel fognak tűnni egyes 
ruganyos, erőteljes alakok, kik a többiek közül kiválnak viharedzett barnább ábrá- 
zatukkal, csinosabb ruházatukkal és udvarias, értelmes modorukkal. Ok ezeknek 
az egetverő sziklaerődöknek kapusai és parancsnokai, a híres cortinai vezetők.

A vezetők az Alpesek legérdekesebb emberei ; ők a beavatottak, kik ismerik 
az érintkezést hazájuk örök hatalmasságaival, ők a derekasság és önfeláldozás 
példaképei, kik ezer veszélynek néznek a szemébe, hogy a kezükre bízott életet 
megóvják minden bajtól annak az óriás arányú világnak megsemmisítő viszon
tagságai közt. Elszántságuk és szakértelmük olyan kiváló, hogy sokszor távoli 
exotikus világrészek hegyormain is becsületet és hírnevet szereznek szűk völgy
hazájuknak és névtelen szülőfalucskájuknak. Ezért velük szemben leomlanak a 
társadalom korlátái, mert a kihez egy szívós kötéllel hozzáfűzöm sorsomat, a magam 
és minden szeretteimnek reményét, — annak nemcsak erős karjára és ép érzé
keire bíztam magamat, hanem egyúttal áldozatkész férfijellemére is ; a ki engemet 
a legtisztább világ magányába, a megrendítő gyönyörűségek dús forrásához kísér, az 
nem szolgai vagy fizetett munkát végez, az barátom, még pedig igaz, hűséges barátom.

Az ampezzói vezetők szembetűnően különböznek a hóvidékek vezetőitől. Emezek a 
lassú, megfontolt nyugalom típusai ; az előbbiek mozgékonyak és ruganyosak, mint a 
higany ; külsejük is elárulja azt a macskaszerű ügyességet és gyorsaságot, melylyel a 
sziklákon mozogniok kell. A hóhegyek fehér nyugodalma és a Dolomitok rapszodikusan 
alkotott formái, a hegymászásnak egészen eltérő két neme így idomítják a velük 
foglalkozókat, kik úgy viszonylanak egymáshoz, mint flegmatikus a szanguinikushoz.

Kevés szakmát találunk, melynek mívelői mesterségükben olyan tökélyt értek 
volna el, mint az ampezzói vezetők fegyelmezett kasztja a sziklák ismeretében. 
Eljárásuk olyannyira ügyes, hogy az merőben ösztön sugallatának látszik, pedig 
minden lépésük megfontolás és számítás tárgya. Vannak szabályaik, p. o. a sárga 
és vöröses szikla törékeny, a fekete szírt síkos és járhatatlan, - ha a hegy egyik 
oldalán lefelé hajlanak a kövek, a másik oldalon a rétegezésnél fogva jobbak- a 
kapaszkodók, sat. Van tehát alapos rendszer abban, a mi a laikus szemében 
olyannak tűnik fel, mint a szerencsés szimatolás a sziklák káoszában, csakhogy 
ez a rendszer a távlatok teljes ismerete, a pompás szemmérték, hosszú gyakorlat 
és merész vállalkozási kedv („Schneid“) következtében ez embereknek vérévé vált 
és mozgásuk a 200- 1000 méter magas szédületes falak ujjnyi széles egyenetlen
ségein nem az artista nyaktörő erőpróbája, hanem a tapasztalt, hidegvérű ősembernek 
művészete.* Ismerik a természetet teljesen, tehát nem is félnek tőle. A laikus

* Az idegen reszket az oroszlán előtt, de a szelídítő nem. Svájczban a Matterhom-t hívják 
„zermatti oroszlánynak, régebben csak a legkiválóbbak mertek közelébe menni, ma minden 
jobb vezető szembe száll vele, bár tudja, hogy ez az oroszlán is néha visszakapja vadságát.
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gyakran hallatlan vakmerőségnek vagy emberfölötti ténykedésnek tart oly dolgokat, 
mi ezeknek az embereknek játék ; majdnem úgy csodálkoznak a kezdő turistái:, 
mint a jó Miksa császár 1493-ban az innsbrucki Martinswand falán, midőn a sziklák 
közé gurulva lemondott minden menekülésről és az őt megmentő zergevadászt, 
a derék Hollauert angyalnak nézte ügyessége miatt.

Bemutatom ez emberi alakba varázsolt kőszáli zergék közül azokat, kiknek 
nevével e könyvecskében találkozunk.

Az a magas sudárember, kinek termete csupa ruganyosság és hajlékonyság, 
mintha görög szobrász vésője alól került volna ki, — Dimai Antonio (népiesen 
„Deo“). Könnyed mosolylyal, szűkszavú, de nyájas beszéddel üdvözli az idegent — 
ő csak akkor van elemében, ha olyasmire vállalkozhatik, a miről már mindenki 
lemondott, vagy a miről még senkisem álmodott, mert az ő nyelvében a „lehetetlen“ 
szó ismeretlen. Vezetői könyvében minden bizonyítvány az elismerés és bámulat 
áradozása. Ha az angol alpesi club a svájczi Anderegg Melchiornak megadta a 
„king of the guides“ czímet, Antoniót megilleti a Dolomitok királyának czíme.
St. Hubertus-kastélyban zergevadász a fekete, göndörfürtű Siorpaes Pietro ; ez a 
szürkeszemű, vidám legény egy évtized óta hűséges kísérőm a sziklák világában. 
Valóságos ezermester, ki mindenhez ért és egyszerű száraz humorával és életre
valóságával derűt varázsolt vállalkozásaink legborúsabb és legveszélyesebb pilla
nataiba is. Fivére, a tömzsi Giovanni Cesare („Santo“ f  1909-ben) majdnem vad 
tekintetével a naiv, temperamentumos ősember, ki a sziklákat úgy ragadja meg 
vaskezeivel, mintha fel akarna hengeríteni e hegyeket. Egyszerű lélek, de hűséges 
és vakmerő, ki életét odaadná azért, ki rábízza a magáét. Verzi Agostino („Scéco“) 
igénytelenségénél és szerénységénél csak bátorsága és ügyessége nagyobb.

Ezek valamennyien a 30-as évek virágában vannak ; mindenikben van valami 
természetes szeretetreméltóság, valami gentleman-like ; jelenlétük sohasem zavarja 
a legnagyobbszerű természetnek élvezetét, hanem beleillik a hegyi világ össz
hangjába, mert ők a nyers veszélyekből lelki finomságot is merítettek és mert 
mindenik igaz ember, kinek helyén van a szíve.*

E vezetőktől a legrövidebb szóváltás alatt egy sereg szakkifejezést fogunk 
hallani, mely egészen új előttünk. Az Ampezzóban is használatos legelterjedtebb 
műszavak, melyeknek helyes átültetésére teljesen megfelelő kifejezést nehezen 
találok, a következők :

1. hegyi alakulatokra: lasta =  kőlap (Platte), kőalakzat, mely nagyon sírna, 
rendesen a jég zsurlása vagy víz öblítése következtében ; — camin (chamin) =  
merőleges sziklarepedés vagy hasadék, rendszerint odábbjutásra alkalmas ; tűzfalba 
vájt kürtőhöz hasonlít (innen a neve is), melynek negyedik fala hiányzik ;

* Különösen ki kell emelnem ez emberek mértékletességét ; mindannyian nagyon tevékenyek 
télen is, mikor az egyik gazdasága után jár, a másik ezüst filigrán ékszereket készít, a harmadik 
mint vadász keresi kenyerét. Ezt azért hozom fel, mert a nyári kereset nagysága könnyen „téli 
álomra“ vagy gondttzö korcsmázásra csábítaná a gyöngébb jellemeket ; a kereset ugyanis nagyon 
jó, bár a nyújtott szolgálatok nemcsak megérik árúkat, hanem megfizethetlenek ; p. o. könnyebb 
kirándulások díja lß—20 kor. (p. o. Cristallo, Pelmo), — az igazi kemény dolomittúrák díja 
80—150 kor. közt váltakozik, p. o. Punta di Fiammes, Col Rosa 80—80 kor. ; Pomagagnon, Croda 
da Lago (via Pott-Pompanin), Kleine Zinne Nordwand 100—100 kor. ; Tofana (via Eötvös), Cam
panile di San Marco, Antelao délről 120—140 kor.
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canalone (Schneerinne, Eisrinne) =  hó vagy jégcsatorna, rendesen használható odább- 
jutásra, de majdnem mindig kövek vagy lavinák természetes útja és ezért veszélyes ;

grava =  törmeléknyelv, kőgörgeteg, mely hegyszakadékból nyúlik ki delta 
módra; — használatos a szavojárdból átvett couloir =  meredek és szűk hasadók, 
melynek fenekét hó, jég vagy törmelék fedi ; — továbbá a németből átvett Band, 
(cengia) az építészetből kölcsönzött megjelelés, oly párkányzatot vagy erkélyszerű víz
szintes félbeszakítást jelent, mely a homlokzat részeit szétválasztja, — szóval hosszabb, 
mint széles sziklalépcsőzet, melyet néha hó, jég, törmelék vagy gyöp is borít ; 
némely hegyeket egészen köriilövez, p. o. a Zwölfert (3091 m) Sexten mellett, a 
Monte Pelmót (3169 m) San Vito felett ; — Scharte =  sziklarés a hegy gerinczében;

Grat (Ampezzóban cresta, crista, innen : Monte Cristallo (3199 m) =  a hegy 
éle, mindkét oldalra meredek lejtővel; Schrnnd (fr. crevasse) =  hó vagy jég- 
szakadék, melynek felső széle rendesen meglehetősen magasabb az alsónál; vagy 
oly hószakadék, mely leginkább a sziklával érintkező hórétegben képződik és 
hasonlít a tenger feltornyosult hullámához, mely mintegy visszaverődve a szikla
parttól megdermedett.

2. A felszerelésben használatosak : a scarpetta (scarpa di gáttá, Kletterschuh) 
könnyű, fűzős czipő, melynek talpa szövet- vagy madzagfonat : szükséges a nehéz 
sziklatúrákon a síma sziklák megmászásánál ; zapon (Eisbeil) =  erős botnyelű 
csákány jégre és hóra ; minden hegyi túrán alkalmasabb, mint a hosszú idomtalan 
bot, mely a mozgást gátolja ; kemény hóban vagy meredek jégen a lábnak evvel 
szokás helyet metszeni. A legtöbb dolomitcsúcson jobb semmit sem vinni, — 
legfeljebb egy kalapácsnagyságú aczélcsákányt, melylyel le lehet tisztítani friss 
hó esése után a kéznek és lábnak támaszul szolgáló szirtrészecskéket és le lehet 
verni az akadályozó jégcsapokat ; — chaspa (Schneereif) =  ruganyos, fából görbített, 
vagy másfélarasz átmérőjű karika, szíj vagy zsinór keresztfonással ; puha havon, 
különösen a téli, homokszerű hóban a lábra csatolandó mély besüppedés meg
akadályozására.

3. Említendő fogalmak még : út alatt a hegymászásnál éppenséggel nem 
értünk valami ösvényt; út alpin értelmében merőben a természet által létesített 
alakulások lánczolata, melyek lehetővé teszik az előrejutást emberi erő és ügyesség 
által. A hegymászás a Dolomitokban valóságos merőleges kapaszkodás in stricto 
sensu - erre nincs elég kifejező szavunk (n. Klettern ; angol climb és scramble ; 
franczia grimper; olasz rampicare ; szavojard patois: se grampomer, gréponner). 
Traversiren annyit jelent, mint egy hegyet hágómódjára megjárni — egyik oldalon 
fel, egy másikon le ; — más értelme : vízszintesen vagy csekély hajtással oldalt 
haladni sziklafalon vagy meredek lejtőn. Leader (angol) az, ki a túrát vezeti, 
különösen az elülmenő útkereső ; crackclimbing (angol) oly kapaszkodás, hol a 
támaszpontokat leginkább sziklarepedések adják a kéznek. A kötélhasználatnál 
szokásos lehet az abseilen és hissen — leereszkedés vagy átlóbálás oly helyeken, 
hol puszta kapaszkodással lehetetlen vagy nagyon koczkáztatott a haladás.

Az ampezzói vezetők rendszere a kötélhasználatát illetőleg teljesen elüt attól, 
melyet a jégen, havon vagy a nem dolomit-szikláknál szoktak alkalmazni. A kötél 
(angol maijila, 25—40 m hosszú) használata elsőrendű túráknál, hol két vezető 
(vagy ezekkel egyértékű hegymászó) van, a következő : felfelé mindkét vezető
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elülmegy és pedig legfelül az, kinek tökéletesek képességei, mert máskülönben az 
ő esése az egész hozzáfűzött társaság veszte. A leader rendszerint nem visz terhet 
és magasra törekszik, míg biztos állást talál, honnét az egyik kötéllel biztosíthatja 
a második vezetőt; a második vezető az első alatt keres erős állást, hogy innét 
ismét a második kötéllel biztosíthassa az utast. E lánczszemnek egyszerre mindig 
csak egyetlen tagja mozoghat, mert csak így mentheti meg az utast csúszás 
esetén a felette állók ereje. A kötél meg nem lazuló hurokkal a derékra van 
erősítve és a haladók között mindig feszült, anélkül azonban, hogy egymást húzzák ; 
e feszültség ellensúlyozza a lökést, melylyel a csúszó tag a másikat kilendítené 
állásából. A vezetők állása az utasé felett mindig merőleges ; — a vízszintes 
mozgásnál (Traversiren) a turista kerül középre a két vezető közt. Ha még egy 
tagja van a társaságnak, a két vezető akkor is rendesen előre megy és közösen 
biztosítják a külön-külön mozgó hegymászókat, hogy azok egymást ki ne ránthassák 
állásukból, hanem egy esetleges csúszás rántása csakis a két vezetőt érje. Lefelé 
elől száll le a gyöngébb fél, — leghátul a társaság legkiválóbb tagja.

* * ,
*

Miután megérkeztünk Ampezzóba és megismertük azokat, kikre rábízhatjuk 
életünket, bármilyen drága legyen is az nekünk vagy másoknak, miután hallottunk 
eleget a kapaszkodás mesterségéről — kötelekről, síkos sziklakürtökről és szédületes 
falakról, vegyük mi is a „Rucksackot“, tegyünk bele ízletes életerősítőt, tűzzünk 
ki egy szál cortinai piros szegfűvel, fegyverkezzünk fel piros jókedvvel és menjünk 
„excelsior“.

TOFANA DI ROCES.
(3220 m; via Eötvös.)

Ampezzótól nyugatra fekszik a Tofana-csoport. A három testvér-oromnak 
más-más a jelleme: a Tofana di fuori (3232 m) világító hógerinczével maga a 
szelídség, a Tofana di mezzo (3241 m) hatalmas tömegével csupa méltóság, a 
Tofana di Roces (3220 m) iszonyatos elmetszett falával, felhőszelő éleivel a meg
testesült vakmerő dacz. Ebben a hegycsoportban már kétszer fordultam meg, 
egyszer a Tofana di mezzo csúcsán, melyet az ú. n. „via inglese“-n át értünk el 
(1900 szept. 1-én); később meg a Tofana di Rocesre találtunk egészen új utat 
a Travernanzes völgyből (1901 aug. 22-én). Ez utóbbi hegy azonban különösen 
lekötötte érdeklődésemet, mert déli falának szertelen arányai az összes Alpesekben 
ritkítják párjukat. Ha valaki a Cinque torri tövéből erre a hegyre tekint, olyan 
alakban látja a falat, mint óriás, középen kettészelt Cheops-gúlának metszési 
lapját, melynek sziklái tagoltak ugyan, de nem képeznek lejtős bordákat és vállakat, 
hanem mint merőleges iszonyú pillérek támogatják a főfalat. Ennek a megszakítlan 
szirtfalnak relatív magassága a törmelék határától a csúcsig legalább egy kilométer ; 
ennek a leírhatlan meredekségnek közepén húzódik fel a világhíres „via Eötvös“. 
Ha a többi béreznek megmászását egy átélt, szép és kalandos novellához lehet 
hasonlítani, ez a túra valóságos éposz.
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Mindig emlékezetes marad az a szép ragyogó augusztusi nap (1901), mikor 
két fiatal magyar hölgy párját ritkító bátorsága és akadályt nem ismerő energiája 
megtörte a Tofana di Roces falának varázsát. Erre a munkára csak a hegyek és 
a természet rajongó szeretete adhat jogot, erőt és hivatást, — és ennyi lelkesedést 
csakis a teremtés oly művéből lehet meríteni, mint a minő a Tofana di Roces. 
Ritka szép nyári nap volt, mikor a föld pompázik színeinek és kincseinek pazar 
ékességével; az ég is mosolygott a csillogó mozdulatlan levegőn át, mintha örömmel 
pártfogolná a bátrak vállalkozását. Midőn Cortina karcsú campanile-je alatt a vihar-

A három Tofana (Tre Croci útjáról nézve).

edzett vezetők csoportja meglepetve emelte kezét szemeihez, mikor a világ minden 
részéből odakerült vándorok ámulva adták egymásnak odább a távcsöveket és 
mindenki susogta azoknak nevét, a kik ott a szédületes magasságban bebizonyí
tották, hogyan kell a lehetetlent lehetségessé tenni,* csak lelkesedni kell a kitűzött 
czélért és merni, igaz büszkeséget éreztem a magyar név hallatára; s midőn 
estefelé Pocol és Falzarego közt jelezte az örömtűz a csúcsnak elérését, úgy

* Az Eötvös bárónők nemcsak ezen az úton voltak az elsők (Dimai Antonio, Verzi Agostino 
és Siorpaes C. Giovanni vezetőkkel), hanem a Croda di Misurina, Croda Liscia, Torre Giovanni, 
Campanile Antonio Giovanni, Punta Agnello, il Gobbo, Croda Rótta, Torre del Diavolo első 
megmászása mind az ő művök.
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éreztem magam, mint a bajtárs, ki a győzedelmes csata hírét hallja, melyben a 
vele rokongondolkozásúak legyőzték az aránytalanul hatalmasabb ellenfelet.

Mióta szemtanúja voltam e hatalmas vállalkozásnak, a Tofana magnetikus 
erővel húzott magához. A hányszor Cortinába értem, legott a Tofana felé kellett 
fordulnom és a hamvas földi útról százszor is végigmértem azt a szellős légi utat. 
Úgy tettem, mint a nagy emberekkel titkos tisztelőik: kerülgetik, köszöntgetik, de 
megszólítani nem merik. A hányszor Dimai Antonióval találkoztam, mindig fülembe 
súgta: „Sior, la via Eötvös?!“ Mikor 1902-ben hazajött Grödenből, hol merész 
túrákon kísérte ép a Tofana első megmászóit, újra e szavakkal üdvözölt és én 
önkéntelenül rámondtám: „Doman“ (holnap).

Július 27-én, meleg vasárnapi délután, izzadva vándoroltunk Pietróval Pocol 
felé, hol Antonio és Scéco várakoztak reánk. Minden ragyogó verőfényben fürdött, 
mikor betoppantunk a kis vendéglőbe, hol egy jó szász atyafi Badekerjéből épen 
buzgón magyarázta a vidéket áhítatos társaságának, természetesen minden ormot 
elkeresztelve oly névre, melyet régen más tető visel becsületes ősi jogon. A gyepen 
vígan folyt az olasz tekejáték — hangos cortinai legények dobálták a boccia-kat. 
Én időtöltésül ez utóbbi társasághoz csatlakoztam, mert eredetibb, mulatságosabb 
és kedvesebb volt, mint az a másik. Mikor már alaposan bebizonyítottam, hogy 
ebben a játékban még sokat kell tanulnom, azt is meg kellett tudnom, hogy 
nemcsak a játékban nincs szerencsém, hanem annál a ragyogó szépségnél sem, 
kire annyi szeretettel és bámulattal bíztam minden reménységemet. Mikor felpillan
tottam a boccia mellől, meglepetve láttam, hogy ez a szeszélyes szépség, a mosolygó 
idő csak azért csalogatott, édesgetett, hogy durczásan elforduljon tőlem és oktalan 
könnyeivel áztasson. A Tofanának falai, melyeknek puszta látása ideges szenvedélyt, 
valami szinte barbár őserőt pezsdített meg ereimben, nyomtalanul eltűntek; óriás 
sárkányként nagy fekete felhő telepedett elibük és a többi hegyek is kis szürke 
lobogókat tűztek oromzatukra, melyek lengedeztek, növekedtek a langyos esti 
szellőben. Lehangoltan mondtunk egymásnak jóéjszakát.

Mikor éjjel az indulás idején arra ébredtem, hogy az eső zakatolva verdesi 
az ablakot, azért sem akartam tovább aludni, mert ilyenkor az ember nagy optimista 
és azt hiszi, meg kell lenni annak, a mit nagyon szeretne elérni. Én is kibámultam 
a hollófekete éjbe, mintha esdő tekintetemmel szét tudnám oszlatni azt a forrongó 
felhőtengert. Hiába, az alvó völgy kavargó örvény maradt; Gádoré döntötte a 
füstszerű ködöt, mint a kiapadhatatlan kráter és a Tofana záporral mosott falai 
oly feketén és haragosan bámultak reám, hogy meghökkenve húztam vissza fejemet 
az ablakból. Három emberem épp akkor jelent meg a pitvarban, borzasán és 
mormogva — ők is leintettek lámpásukkal. Szívós maradtam és azonnal elhatároztam, 
hogy nem fogok engedni ; megvárom én azt a szivárványt, mely erre a vízözönre 
nekem is meghozza vágyaim netovábbját.

Úgy is lön. Július 28-án estefelé már ismét útban voltam Pocol alatt és 
ámbátor a Pelmo és Antelao sziklaoszlopai közé feszítve mozdulatlanul állott az 
ónszínű sötét felhőfüggöny, mint valami óriás, az egész világot elzáró zsilip, s 
egy-egy villám mutatta csak olykor a távoli hegytornyok groteszk formáit és a 
permeteg meg is koppant a kalapomon, nagy bizalommal néztem a magasba, hol 
a szellők vad tánczra kaptak egy-egy felhőfoszlányt, hogy szétleheljék az éter
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végtelenjébe. Mikor azután július 29-én reggel kettőkor elhagytam a puritán tiszta, 
nyájas kis szobát, milliárd csillag virrasztóit a barna hegyek fölött és a hatalmasok 
országa a megtisztult levegőben méltóságosan aludta a béke álmát.

A konyhában már sürögtek-forogtak a házigazdának, a patriarcha arczú jó 
öreg De-Zannának csinos leányai. A fel-fellobbanó láng megvilágította arczukat, 
a mint szemrevaló ampezzói népviseletükben forgolódtak és mosolyogva a teát 
szürcsölő vezetőkhöz hajoltak, kiknek csupán marczona körvonalai látszottak. 
Akármelyik festőnek öröme lett volna e kedves képben. A nagy sütés-főzés akkora 
figyelemmel és nyájassággal ment végbe, mintha egy katonának besorozott, harczba- 
menő testvért kellene ellátni ízletes útravalóval. Kedves vonása Ampezzo népének, 
hogy abban az idegenben, a kit már megszokott, nemcsak a kenyérkereset forrását 
látja, hanem jóformán úgy bánik vele, mint a szeretett családtaggal, kinek azonban 
mindig megadja a tiszteletet teljes tisztességtudással.

Pont háromkor már a homályos erdő szélén ballagtunk ki a csöndes éjbe ; 
a bizodalom a czél elérésében emelte a hangulatot, és a legédesebb tudat, az, 
hogy nagy és nemes élvezetek előtt állok, gyönyörűséggel töltötte el egész valómat.

Mire elértük a növényzet határát, az utolsó zuzmarás gyepet, szakadozott az 
éjszaka fátyola és az égiirben már csak a Gönczölszekér csillagai rezegtek halo- 
ványan. Olaszország felé az ég már szivárványszíneket játszott és az Antelao 
fehér homloka gyöngéden kipirult, mintha csupa vadrózsaszirommal volna behintve 
hópehely helyett. Gádoré felett a kénsárga látóhatáron a távoli hegysorok kibonta
koztak a bizonytalanságból ; a Cima dei Preti és a Monte Duranno nemes formái 
kiélesedtek, mintha ezek a rendületlen ormok is megelevenedtek és közelebb 
jöttek volna. A közvetlen szemben álló bizarr Croda da lago szaggatott tornyocskái 
gyorsan óriásokká növekedtek ; a Marmolada tündöklő kristályokkal bevont hótömege 
felől fagyos lehellet csapta meg orczánkat. Megvirradott a mozdulatlanság és 
fenséges nyugalom örök országában is, csakhogy itt az életet nem a mozgás, 
csakis a szín jelzi. A tegnapi esőre a levegő balzsamos volt és erőteljes ; vállal
kozási kedvünk rendíthetlen, a hangulatunk csapongó vidám ; fölfelé szállott a 
gondolat és ez volt erős várunk minden töprengés ellen. Ébredett minden :

Di sopra a le montagne alte e sognanti 
Nel ciel si perde e sfuma 

L’ ultima trasparenza de la brumâ :
Anime e cose salgono.

(Niegri Ada : Risveglio fra i  monti.)*

Félhatkor ott álltunk az óriás falnak tövén, melyről igazán el lehet mondani : 
itt „Titánok vakmerő kezekkel Ossát Pelionra halmozák“. (Kossuth.) Rövid reggeli 
után, élünkön Antonióval már ostromoltuk a sziklát arról a feltűnő kis hófoltról, 
honnét egy év előtt kiindult az Alpesek egyik legszebb bravúrja, ennek a túrának 
első, merész konczepcziójú és még merészebb kivitelű megjárása, mely végre 
valóságos alpesi tett volt, Verzi, a kinek feladatul jutott czipőinket a szelíd úton 
a csúcsra felszállítani, sokáig nézett a mélyből utánunk, szinte nehéz szívvel, mint

* A magas, álmadozó bérezek fölött az éterbe vész és foszladozik az utolsó áttetsző 
ködfátyol : ébred minden lélek és minden teremtmény,

(Negri Ada : Ébredés a hegyek között.)
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a bátor katona, ki részt vett az első dicsőséges csatában és szomorún néz az újra 
harczba vonuló társak után, míg őt békés szolgálatra kötelezte a hadvezér.

A megkezdett sziklapilléren nem igen akad olyan részlet, mely könnyű volna, 
de kezdetben a nehézségek színvonala még sem éri el a lehetőség határát. 
A haladás iránya majdnem egyre merőleges, és bár a Croda da lago tornyai elég 
hamar törpülni kezdenek a mi gyors emelkedésünk következtében, egy pillantás a 
közvetlen homlokunk felett emelkedő sziklafal végtelenségére vagy a körülbelül 
azonos magasságú Pelmóra és Civettára könnyen abba a hitbe ejt, hogy sisyphusi 
munkára vállalkoztunk. A napkeltekor rendszerint beálló hidegebb levegőben és 
reggeli árnyékban nagyon kínos volt a kapaszkodás, mert a sziklák olyan hidegek, 
hogy érintésükre az ujjak megmerevednek és elvesztik tapintó képességüket.

Egész az óriás sziklaöbölig, melynek hófoltját a hegygerincz éléig felnyúló 
síma sárga'falak környezik, egy pár nagyon megerőltető kaminrendszer képezi a 
főnehézséget, de az igazi „coup de maître“ csak ezen a sziklaöblön túl van.. 
Ezt a néhány lépés széles hófoltot rohanva kell megjárni a túlsó partig, mert a 
felső gerinczről gyakran repülnek le száz méteres ívekben egyes kődarabok a 
dérolvasztó napsugár hatása alatt és ez a részlet emlékeztet a középkori várak 
ostromára, midőn a falon kúszó hadfiakra felülről köveket hajigáit a rejtett ellenség. 
Néhány rövid kötélhossz és ott álltunk a napi munka legkeményebb része előtt; 
a 30—40 m-nyi fal alatt, melynek első bevételéhez zseniális tájékozó képesség 
és valóságos vitézség kellett. Antóniában és társaiban meg is van a rátermettség, 
mert a ki őket ilyen helyen látta, kétkedik abban, van-e még lehetetlenség, és 
míg az ő kezük igazítja a kötelet, olyan biztosnak érzi magát bárki ég és föld 
között is, mintha lent sétálna a falzaregói fenyvesek alatt.

A nap kilobbant a hegyek mögül és langyos ragyogó sugárkévéket lövelt 
reánk, hogy elűzze a sziklák közül a fagyos reggeli árnyékot; a levegőt ropogó 
dörej rázta meg hosszú hullámzó morajjal, mikéntha hegyek omlanának össze vagy 
a Tofana mélyén titkos vulkánok kohói kezdenének működni fülsiketítő robbanással. 
Az agordói völgyben olasz katonaság gyakorlatozott ágyúival és a visszhang dicse
kedett hatalmas hangjával. Valósággal ünnep költözött lelkembe és soha még 
nagyobb kedvvel és gyönyörűséggel nem fogtam vállalkozásba, mert ez igazi 
férfimunka volt. A 30—40 méteres fal legyőzése Antoniónak is vagy 15—20 perczig 
tartott; a kötéllel biztosított következő azonban nem választhatja azt a törtvonalú 
utat, hanem kénytelen zsinóregyenesen a magasba küzködni, mert másként a fel
jutott vezető álláspontjához annyira ferde irányba kerülne, hogy megcsúszása 
esetén ingamódra átlengene a szomszédos sziklabordához és akkor nincs emberi 
erő és ügyesség, melylyel meg lehetne váltani az egész társaság életét. A lefüggő 
kötéllel egyirányú úton függélyes, feketés homorú kőlapról kell elkapni jobbra 
a nagyon magas szirtorrocskát, melyről fel lehet húzódni a szűk repedésbe. Nem 
hiszem, hogy valaki megpróbálná ezt a mozdulatot, ha nem tudná, hogy hűséges 
aczélkezek tartják felette a derékra szorított és jó nagy súlyt kitartó kötelet; 
mondhatom, míg pihegve és feszült szemekkel kerestem, hol kapjam meg a leg
közelebbi sziklát, nem minden irigység nélkül pillantottam át a közelemben keringő 
madárra. Elmúlt a túra krízise és a fal tövében érzett nagy vállalkozási kedvet 
felváltotta valami jóleső megkönnyebbülés érzete, hogy a kéz egypár karczolásán,
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a térdek és könyökök néhány kék foltján kívül nem szednek nagyobb vámot ezek 
a kősorompók. Mikor a szobafülke szélességű felső kavicsterraszon meggerezdeztiik 
utolsó pirospozsgás, üde szagú almánkat, egyértelműen megállapítottuk, hogy ennél 
jobb fajta a paradicsomban sem teremhetett és nem sokáig kellett volna kísérteni 
bennünket, hogy még egyen osztozzunk, ha lett volna.

Ez a terrasz volt az a hely, melyen tavaly Cortinából észre lehetett venni 
az első megmászóknak várakozó csoportját; hosszú ideig kellett itt vesztegelniük, 
mert elzártnak látszik itt a világ és az egyetlen egérút igazán észrevehetetlen. 
Át kell lépni a szírt merőleges élén az ismeretlenbe Falzarego felé és végig kell 
járni a 60—70 m hosszú vízszintes kitérőt a fal alatt, keskeny köveken, vagy 
1000 m függélyes magasban a Tre Sassi felé vezető út felett. Mint a hogy a vak 
a színekről képzetet nem alkothat magának, oly kevéssé fogja megérteni a szédülő 
ember, hogy itt teljes biztonsággal és egyensúlyival lehet mozogni. Ez a „Traver- 
sirung“ egyike a legérdekesebbeknek az összes Alpesekben; roppant exponált és 
nehezíti az a körülmény, hogy a kapaszkodók nem maradhatnak ugyanazon a 
színvonalon, hanem majd 1—2 métert lefelé, majd ugyanannyit felfelé kell előre 
nyomulni; azonban hármasban jól lehet egymást kölcsönösen biztosítani és az első 
megmászás alkalmával hátrahagyott kötélhurok nagyon könnyíti a munkát. Ezután 
már csak egy nehéz kamin következik, melynek domború alsó végével csak nagy 
erőfeszítéssel lehet megbirkózni, mégis ennél az akadálynál már nagyon érezni a 
csúcs közelségének befolyását és hatalmát. Felejtünk mindent - fáradtságot és 
kiállott veszélyt; nem érezzük a karczokat ujjainkon és könnyedén surranunk tova 
az utolsó erőpróbákon, mintha ebben a régióban a gravitáczió törvényei elvesztenék 
uralmukat, mert az emberi természet sajátsága, hogy minden művén közvetlen a 
befejezés előtt lázasabban dolgozik, mint valaha; a czél közvetlen közelsége erőt 
és energiát áraszt a testbe, lélekbe és mágnes módjára vonz magához. A kamin 
felső végén lelkesen fogadott a mi hűséges Verzink, ki elénk futott a csúcsról, 
hol már órákon át pipázgatva lógatta lábait a semmiségbe.

A kősziklán ez az egy kilométer emelkedés, talán összesen két kilométer 
hosszúságú útra elosztva — éppen hat órát vett igénybe.

Vége volt az utolsó nehézségnek és megkezdődött az a részlet, melyet 
legszívesebben elengedtünk volna: a végső hegygerincz meredek törmeléke. A merész 
hegymászó, a ki életveszélyes vagy testet-lelket egyaránt lekötő útrészek után jut 
ilyen lejtőre, olyanformán érzi magát, mint az író, a kit másolásra kényszerítenek ; 
míg az igazi munka közben az író képzelete szárnyal és az önálló konczepció a 
szellemet nem hogy fárasztaná, hanem üdíti és megtermékenyíti, addig'a másolás, 
hol gondolkodás nélkül kell az egymást követő betűkre vigyázni, fáraszt és tompít. 
Ilyen, a másoláshoz hasonló mulatságos és lelkesítő munkát végez a sziklavárak 
győztes elfoglalója, mikor lassú tipegésben kénytelen e véget érni nem akaró 
lejtőn odább emelkedni.

Fél egykor álltunk az ismerős csúcson, 3220 méter magasban a tenger és 
2000 méternyire Cortina felett, (Egy óra pihenés levonásával 8'/.2 órát mentünk 
Pocoltól; 2‘/ a-et lejtőn, 6-ot sziklán kapaszkodva.) Hálásan és őszinte bámulattá 
ráztam meg hű kísérőim kezét és azután letelepedtünk a kis kőhalom mellé, hogy 
vérpiros tiroli borral koczintsunk az előzők, a jelenlevők és a következők egészségére.

5Jankovics: Az Alpesek.
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Egész Tirol és északi Olaszország felett nem lebegett egy tenyérnyi felhő 
sem; a nap éppen fejünk felett ragyogott, teljes vakító pompájában és enyhítette 
az észak felől jövő légvonat hideg öleléseit. Mikor ott ültem a végtelen, sötétkék 
égboltozat alatt és ott láttam lábaim előtt a Dolomitok regeszerű sziklalabirintusát, 
körülkoszorúzva az Adamello, Ortler, Otzthal, Zillerthal és Glöckner áthághatlannak 
látszó hósánczaival, - -  mikor minden bilincstől felszabadult lélekkel elmélyedtem 
e mozdulatlan kővilágba, mely az idegzetre oly megnyugtatólag hat rendületlen- 
ségével, fenséges nyugalmával és hatalmas békéjével, — s mikor ez az ezer
forrású lelki gyönyörűség párosult a teljes fizikai jóléttel, a mint a zsibbadt tagokat 
átvillanyozta az étertisztaságú szellő üdesége, míg az arcz a nyájasan perzselő 
napsugárban sütkérezett, — kimondhatatlan boldognak éreztem magamat, hogy 
megadatott nekem újra és újra látni, milyen szép ez a világ, — és százszorossá 
tette az élvezetet az a munka, mely megelőzte jutalmát. A ki ilyen helyről néz 
körül, meg fogja érteni a biblia mély költészetét, hol a sátán is, midőn a legerősebb 
csábítást kísérlé meg, egy hegytetőre vezette a Megváltót, hogy onnan mutassa 
meg neki a világot.

Majdnem másfél órát heverésztünk a fényben úszó tetőn. Átnéztük a kőhal
mazba rejtett palaczk tartalmát : az első hódítás óta csak hárman írhatták fel 
névjegyükre a „via Eötvös“ sokat mondó jegyzetét (II. Mr. Heldman Dimai 
Antonióval és Gaspari Angelóval, III. Mr. Heath Dimaival és Verzivel, IV. Mr. 
Stewart Summermatter Ferdinánd és János randai (Monte-Rosa-csoport) vezetőkkel; 
— mi voltunk tehát az V. expediczió). Egyszerre vakítóan csillantak meg a mélységben 
a Faloria és Miramonti vendéglők ablakai ; ez annyit jelentett, hogy a nap már 
kezdi útját nyugat felé és intés volt nekünk az indulásra, mert bármily nehéz 
szívvel váltam is meg e ragyogó világtól, a színaranynyá vált bérezek apothéozisától, 
menni kellett, mert még hosszú út volt előttünk, habár minden részlete is csak 
séta az eddigiekhez képest. Ezentúl már nem kell a kötél ; a törmelékkel borított 
lépcsőzetes sziklákon és terjedelmes hófoltokon át hamar el lehet érni a kis 
Tofana-menedékházat (2588 m), mely árván áll a nagy kőtömbök között, a szívet 
összeszorító kopárság és romsivatag közepén.

Hamar haladtunk lefelé a taposott nyomokon és újra rátértünk a Falzaregóból 
Pocol felé húzódó útra. A ritkás fenyvesekkel szegélyzett útról szabad pillantás 
nyílik mindenfelé. A júliusi fényes levegőn át pazar pompában csillogtak a végtelen 
hegysorok, ékítve a hósávok és vízerek arabeszkjeivel és éles árnyékok silhouet- 
tejeivel; a völgyek balzsamos tömjéné lopva suhant a szirtfokok köré és illatos 
árral fürösztötte a sziklaóriások mozdulatlan tagjait. Minden a tarkaság, élet és 
virágzás benyomását keltette, még itt az élet határain túl is ; nyár volt, teljesteli 
viruló nyár, a milyenről Carducci Giosué zengi:

------- — d’avante
La grande estate, e intomo, fiammeggiava.*

Nyár volt a lelkemben is, ragyogó, melegítő, a mely nem múlik el nyom
talanul, hanem ád télirevalót is.

* — — előttem és köröskörül a teljesteli nyár lángolt.
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CAMPANILE di SAN MARCO.
(Első megmászása.)

And Nature, the old nurse, took 
The child upon her knee,

Saying : „Here is a story-book 
Thy Father has written for thee.“ 

„Come, wander with me,“ she said, 
Into regions yet untrod ;

And read what is still unread 
In the manuscripts of God.“ *

(Longfellow, The fiftieth 
birthday of Agassiz.)

Olaszország és Tirol határán, 1800 méter magasságban a tengerszíne fölött 
kígyózik tova az országút, a Piz Popena (3143 m) egetverő szikláinak tövében. 
Rajta minden nyári napon hosszú karavánokban vonulnak távoli országok nemzedékei, 
hogy üdülő testtel és lélekkel bámulják a teremtés remekeit. Mindenki újra meg 
újra megáll, hogy még egyszer — ezerszer átpillantson arra a hatalmas méretű 
hegylánczra, melynek tömérdek karcsú orma, kiemelkedve a hómezők ezüstjéből, 
élesen rajzolódik a csillogó, rezegő violaszín levegőbe, melynek színpompája Nápoly 
egével versenyez. Ez a hatalmas sáncz dél és észak között a Marmarole. Dallamos 
neve jelzi, hogy e misztikus, regeszerű tetőkön túl, melyeket még nagyrészt az 
érintetlenség varázsa övez, fekszik a napsugár és harmónia országa, Itália. Az egész 
úton szemünk előtt állanak, fenségesen és pompásan ; minden idomuk képe bele
vésődik kitörölhetlenül mindenkinek leikébe, ki a hajnali pirkadás rózsaszín ködében, 
vagy a déli napfény csillámló füzében látta ezeket a bérczeket izzani.

Hányszor dőltem le a zöldfehérvörös olasz határoszlop mellé, a fűszeres 
alpesi orchideák, az eperillatú fű és a mélységes kék kampanulák közé, hogy 
órákig átbámuljak arra a csodálatos hegysorra, mely fényesre köszörült nedves 
falaival, kékellő glecsereivel, elágazott szürke vízmosásaival úgy állott előttem, mint 
valami mesebeli szép tündérországnak védő bástyája, mely mögött a gyönyörűség 
kies tanyái várják a vándort ; s mikor a tűlevelek sötétzöld áttetsző függönyei 
közt — melyeket ezernyi kis gyémánttal hintett tele a reggeli harmat — újra meg 
újra láttam átcsillani a havas, góthikus erődöket, lelkem betelt ellenállhatlan 
vágyakozással és a vágyó lélek egész szomjúságával és kíváncsiságával törekedtem 
beljebb jutni a Marmarole varázskörébe, ismerni és megérteni akartam azokat a 
hegyeket, mint a hogy ismerni és érteni kívánunk egy szép teremtést vagy egy 
érdekes egyéniséget.

A Monti Marmarole csúcsaihoz négy nagyobb völgyből (Val d’Anziei, Yal di 
Rhin, Yal Öten, Val di San Vito) is lehet hozzáférni, mégis alig egy-két ember 
látogatta meg azokat, mert a távolságok rendkívül nagyok és a pár éve épült kis 
menedékház (capanna Tizian) a Froppa-glecser alján szintén 6—8 óra járásra van

* A természet, az öreg dajka, térdére vette a gyermeket, mondván : „Íme itt a mesekönyv, 
az atyád írta teneked“. „Jer, vándoroljunk együtt, úgy mond — a még érintetlen régiókba, 
és olvasd, a mi még olvasatban az Isten kézirataiban“. (Longfellow írta Agassiznak, az Amerikába 
szakadt svájczi természettudósnak ötvenedik születésnapjára.)

5 '



68

a jobb forgalmú helyektől. Mégis már az összes főbb ormoknak akadt gazdájuk, 
csupán egy hatalmas, merész tető a Mescolo-csoportban daczolt eddig minden
kivel. A Tre-Croci-Misurinai országúiról nézve a legszebb hegy az egész sorban ; 
— ott áll a Casa di San Marco felett, oldalt lemetszett, előre domborodó szarvval ; — 
ott állt eddig érintetlenül magas Góliáth-vállaival, holott a tőszomszédságában már 
minden nagyobb követ csúcs gyanánt adtak el hiú turistáknak ügyes üzleti szellemet 
tanúsító vezetők, vagy csúcs gyanánt írtak le hírnévre törekvő önérzetes hegymászók. 
Harmadéve lehet, hogy Pietro e szóval mutatta be nékem ezt az ormot : „La 
virgine“ — és azóta hosszú két éven át ez a szépek szépe volt „első szerelmem“.

Nem hagyott többé nyugtot e hegynek nimbusza és 1902 aug. 25-én az esti 
órákban már útban voltam Pietróval Schluderbachból Valbona felé, hova Antonio

egyáltalán már a küszöbről vissza nem küld.
Schluderbachtól körülbelül 2 1/i órányira (Misurinától 1 óra) fekszik Valbona 

(1400 m). Kevés hely van a világon, mely az idylli bájt és a romantikus zordon- 
ságot így egyesítené magában. Az auronzói országúiról jobbra ágazó ösvény néhány 
száz négyszögölnyi rétre vezet, melyen kövér fű között az Alpesek menyasszonyi 
koszorújának ezernyi virágszirma mosolyog ; köröskörül átláthatlan sűrűségben 
koros jegenyefenyők óriás árboczai feketéllenek, melyek alatt a megbámult tűlevelek 
puha takarót vontak a gyepre, hogy annál hangtalanabbul menekülhessen az erdők 
vadja a békezavarók elől. A fenyők karcsú ormai felett elzárja a világot a 
Marmarole végtelen, csipkés hegyláncza, a jégkorszak letűnt glecserei által aczél-

A Monte Cristallo és Piz Popena (Tre Croci és Misurina között).
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fényűre csiszolt falaival, melyek fekete szirtkatlanaiból szűzfehéren csillámlanak 
ki az érintetlen hómezők. Yalbona felett a Sorapiss glecserjének üveges smaragdja 
világít, szemben evvel a Cadin del Neve csoportja emelődik karcsú tornyocskákkal 
és csúcsíves homlokzattal, mint óriás dóm romja.

A rét sarkában, csobogó kút mellett áll az egyszerű magányos ház, az 
„Ospizio Yalbona“ nyitott lépcsőjével, melyről lelkendezve üdvözöl Antonio és a 
vendégszerető gazda, Siorpaes Serafin, a vidék erdésze. Nem egy szép vagy 
viharos estét töltöttem e vendéglátó erdei lakban felejthetetlen kirándulások és 
emlékezetes vállalkozások előtt ; utoljára kora tavaszszal fordultam ide be egy kis

Misurina a Sorapiss felé.

melegedésre és polentára, miután nyolcz óráig küzködtem az 1 -2 méteres hófuvátok 
között. Nagy volt a viszontlátás öröme.

Éppen alkonyodni kezdett ; a bérezek lefátyolozták Sfinx-arczukat a szürkület 
áttetsző lepelével, a Cadin del Neve fölött elsápadott a nyugati pírnak utolsó rózsás 
visszfénye és kigyuladt az esti csillag ; mi meg letelepedtünk a tűzhely köré és 
osztoztunk az egyszerű vacsorán. Nem volt más, csak öreg gombőcz salátalevéllel, 
de nem adtuk volna egy gazdag bankett minden fogásáért.

És jött az éj, a bőkezű, kincses álmokat osztó éj. Almaimban is egyre 
magam előtt láttam a Marmarole hosszú hegylánczát átcsillani a napsugaras párákon ; 
épen nem bántott a siker és vereség közti lebegés kellemetes izgalma, ha a felhő- 
szakadás eddig hagyományos hűséggel követett minden olasz hegy megmászásánál, 
ez egyszer a déli nap kárpótolni fog minden korábbi záporfürdőért.



70

Reggel 3-kor már talpon voltunk és pár perez múlva szótlan menetben 
vonultunk le San-Marco felé, a fehérlő új országúton. Siorpaes Serafint is magunkkal 
vittük, hogy a sziklákig segítsen a sok terhet czipelni.

A hajnalhasadás tüneményes szép volt. Mi még egészen az éjszakában vagyunk; 
a fenyves fekete és csöndes, az utat csak az országút kanyargó kígyóvonalai 
mutatják. Egy hulló csillag szalad le a Corno del Doge alvó sziklateste mögé ; 
a Dita di Dió mellett elbújik a hold fakó sarlója. A Val d’Anziei nyílása máris 
világosodni kezd, - a zöldes, majd opálszínű égen aczélkék vonalak támadnak, 
aranysávokkal váltakozva, magasabban finom ködszálak képződnek s összefonódva 
bíborossá válnak az első pirkadásban ; — az egész ég olyan, mint a lebegő óczeán, 
melynek tükrén óriás korallok tetszenek át, tövükben egy-egy igaz-gyöngygyel, az 
elhaló utolsó csillagokkal. E piros korallok is halaványodnak, szerte fosztanak, 
mint a tollpihe és átengedik helyüket a csillagtalan és szeplőtlen azúrnak : a nap 
már felkelt valahol a messze síkságok fölött, itt azonban még órákig tart az 
árnyék, csak a legmagasabb sziklatetők orma világít czitromsárga fényben. Minden 
pillantás végtelen gyönyörűség — minden lélekzetben tiszta életerő ; a lelket 
betölti valami sejtelmes várakozás, valami lázas szomjúság. Nem ismerek felségesebb 
érzést, mint így kivonulni az üde hajnalba, fiatalon, tettre képesen, elszántan és 
telve kalandos vágygyal, — keresni helyet, hol ember még nem járt, győzni az 
akadályokon, de meghajolni a fenséges és hatalmas előtt.

Vagy háromnegyed óráig követtük lefelé a kocsiutat, míg végre jobbra letértünk 
és áthaladtunk a habos Anziei patak hídján, melytől pár kődobásnyira a kis fenyvesen 
túl fekszik a hegység lába. Megtettük az első lépést felfelé ; a Cristallo és Popena 
csonka ikercsúcsain éppen pirulva jelentek meg az első napsugarak.

Rögtön az út kezdetén nagyon fárasztó akadályokkal kell megküzdeni, melyek 
ugyancsak próbára teszik a türelmet és a kitartást. Az egész Marmarole-csoport 
törzsét nagyon mély völgyek övezik, úgy hogy alig ezer méter tengerfeletti 
magasságban kell megkezdeni a lejtőt, mely viszont igen meredeken szökik a 
magasba. Ennek a meredekségnek a növényzetén már meglátszik a délvidék közel
ségének teremtő ereje ; a ritkás fenyvesek közt olyan szövevény és ágbogos csalit 
fonódott itt össze, hogy minden lépésnél a gályákkal kell vesződni, törzsek alatt 
bujkálni vagy merőleges, hangával benőtt gyepfalakon felkúszni. Kicsinyben itt 
még előttünk áll Amerika vagy a tropikus vidékek őserdeinek képe. A haraszttal 
és tengerzöld szakállas zuzmókkal lepett fatorladékok oldalán büszkén ringatóznak 
a hatalmas páfrányok, mint törpe pálmafák ; a gyalogfenyők között vadrózsatők, 
áfonyák, csipkebokrok és rhododendron-cserjék sorakoznak sűrűséggé, átfonva 
ezerféle indával, csak itt-ott áll egy magános lúczfenyő, a korhadt törzsek e 
virágos temetőjén az élet küzdelmében kidőlt társaknak fejfájaként. Közel két óráig 
kell bujdosni a gyarló, nagyon is meredek és alig fellelhető ösvényen, míg végre 
kiérünk abba az övbe, hol még mindig a jégkorszak uralkodik a maga rideg vadságával.

Leültünk egy hatalmas kőtömbre. A jelentéktelen „aper“ (=  hónélküli) glecser 
rettenetes 2600—2700 ni magas sziklák közé van szorulva, melyek falát tükör
simára és aczélfényűre köszörülték a diluvium eltűnt jégfolyamai. A jég nem 
tiszta, tele van közbefagyott törmelékkel; a glecser felsői)I) havas része szintén 
levetette már téli és tavaszi fehérségét, különös vörösbarnás homokréteg borítja,
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melyet harmadéve hoztak a viharok a messze Zahara sivatagjáról. A Dolomitok 
öléből nagyon hiányzanak azok a derengő, világító hómezők, azok a repedezett 
áttetsző jéghullámok, melyek a többi Alpesek szelídebb lejtőit ékesítik, melyeket 
Lord Byron „a megfagyott orkánnak“ nevezett; — itt a függélyes meredekségek 
országában nagyon kevés hely jut a jégnek. Itt kezdődik az a világ, hol még 
eddig ember nem járt; erre a darabka földre eddig még csak a teremtés ötödik 
napja virradt meg, de jött a hatodik is és vele mi, az emberek. Azonban meglepő 
élénk élet uralkodik itt is: a nagy szikladarabok között ijedten suhognak odább 
a hómadarak és tipegő csirkéik ; szemben a meredek hócsatornában sorban egymás
után, mint négy karcsú szobor, mozdulatlanul áll egy zerge-család ; majd éles 
fütytyel toronyirányban iramodnak a sziklák közé, míg deli ruganyos alakjuk eltűnik 
a merész fordulókon, mintha repülni tudnának, mintha Mercurius-szárnyakat hor
danának vékony lábaikon. A szellő áramlata egy sárga lepkét is sodort ide fel, 
a ridegség világába; — bágyadtan ringatózik közeliinkben és édes csalódással 
közeleg a kalapra tűzött erdei virághoz, az egyetlen tárgyhoz, mely őt a mélyben 
fekvő illatos hazájára emlékezteti.

Öt perez pihenés után már a lejtős jégen mozogtunk és bal felé tartva hamar 
elértük azt a hószakadékot (Schrund), melyet a szikla tövén Antonio a munka 
megkezdésére kiszemelt. (8 óra.) A megvasalt czipőket gyorsan felcseréltük a 
scarpettákkal, mert annak, ki ily szentélyekbe lép, meg kell oldani saruját; kibon
tottuk a manilaköteleket egész hosszúságban; a „leader“ szerepét Antonio vette át, 
míg Pietro a legszükségesebb eleség szállítását és a felettem függő kötél biztosí
tását vállalta magára. Se ráfi n lenn maradt és a mi kapaszkodásunk szemléletével 
szórakozott.

Az ilyen helyen bizonyul be leginkább, hogy ezeknek az embereknek tájékozó
képessége és szemmértéke a csodával határos. A legzavarosabb sziklakaoszban 
pár pillanat alatt megállapítják a helyes irányt, mérnöki számítás biztosságával 
eljutnak a kikeresett pontokra a nélkül, hogy egy lépést is kellene visszaszállni 
vagy tétovázni; a teljesen ismeretlen régióban rátalálnak azokra a falakra, kitérőkre 
és repedésekre, melyeket út gyanánt kiszemeltek és melyek megmászhatóságát 
2—3 kilométernyi légvonal távolságból előre elbírálták. Ez több a közönséges 
számító tájékozásnál, valóságos ösztön és „szimatolás“ benyomását teszi.

A sziklát a jobbra ferdén felhúzódó hasadásban kezdtük meg. Össze kellett 
szednünk minden érzékünket, mert a kapaszkodók, melyek az ujjaknak és láb
ujjaknak támaszul szolgálnak, nemcsak parányiak, hanem mind kifelé lejtősek és 
az egész kőzet nagyon síkos, mert a hajdani jégrétegek és falmenti vízmosások 
annyira megsímították a sziklát, hogy felülete olyan, mint a cserépedények zománcza. 
Egyre hallatszott is felülről Antonio kedvetlen felkiáltása : „Lasta! lasta!“ (=  simára 
csiszolt kő). Vagy két kötélhossz után hosszú, szűk és ferde kaminra bukkantunk, 
mely egyenesre állítva is eléggé elvenné a lélekzetet, de így még arra a művészetre 
is megtanít, hogyan kell folyton jobb oldalra hajolva emelkedni és egyensúlyban 
maradni. Ha itt az adhaesio törvényei egy kissé nem jönnének segítségül, az 
ember kilebbenne a sekély mélyedésű repedésből, mint a meglökött hinta.

A felsőbb szikla kissé lépcsőzetesebb, de állandóan exponált, pedig itt már 
a helyzet elég szellős, mert mikor lepillantottunk, az elhagyott hómezőn bolyongó
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Seratin apró gnómmá törpült és nemsokára már csak mozgó pontnak látszott a 
csillogó havon. A hegygerincz testéből itt szirt áll ki, mely olyanforma, mint a 
góth templomnak falát kívülről támogató pillér felső vége; ezen kell harántosan 
balra áthúzódni a tulajdonképeni orom mellé, a tágas gerinczrésbe, bőimét átpillant
hatunk a hegy másik oldalán tátongó vad katlanokba és a többi Monti Marmarole 
meghasadozott csúcsaira. Ez az áthúzódás kemény feladat, minthogy a lábnak és 
kéznek minden támasza nagyon távol van egymástól, de a biztosítás nagyon jó, 
mert a kötelet a haladó feje fölött egy kis kiálló sziklaorr mögé lehet beékelni, 
mely azt olyan jól szorítja, hogy az eddig szótalan Pietro egy negyedóráig dolgozott 
a kötél kiszabadításán, nagyon dallamos, de a hegyi szellemre éppen nem hízelgő 
szavak kíséretében. Pár hosszú lépés és ott heverésztünk a fütyörésző Antonio 
mellett, a szélcsendes verőfényben. (D. e. 10 óra.) Az ígéret földje, a karcsú 
kettéhasadt főorom ott pompázott közvetlen szomszédságunkban, de az egész úton 
egyszer sem volt a kétség olyan nagy lelkűnkben, mint most — felenged-e magához 
bennünket a felhőknek érintetlen trónusa? — Minél nagyobb volt a kétség, annál 
inkább csengett-bongott fülünkbe az a bűvös szócska, „előre“, mely eddig minden 
igaz munkának megteremtője volt.

A gerincz hatalmas templomtető éléhez hasonlít, melyből kiemelkedik a harang
torony. Ennek a temérdek nagyságú utolsó toronynak elfoglalása volt a kitartás 
tűzpróbája. Megállt „Deo“ a torony tövében, plasztikusan és mozdulatlanul; olyan
nak látszott szürke homespun ruhájában, mint az időviselt bronzszobor ; mintha 
olajbama férfias ábrázatának minden izma is érczczé változott volna. Majd hátra- 
vetó nagykarimás fehér vászonkalapját, megtörölte homlokát és fölnézett pár perczig 
a hajmeresztő sárgás falak közt tátongó szakadékba, mely kissé jobbra fordulva 
függélyesen húzódik fel 100—120 méternyi magasba a karcsú csúcsig, hol eltűnt 
a szűz orom menyasszonyi fátyolában, az ezüstszegélyű ködcsipkék közé. Antonio 
azután kitárta két karját, átölelve a legalsó sziklatömböt, hogy azon felhúzódjék 
s fejével biczczentve kiáltotta: „Ai!“ (igen!) Tudtam, hogy e rövid szócska máris 
a sikert jelenti, mert annyit mond ; itt feljutok. Öröm volt nézni a karcsú, hajlé
kony alakot, ki bizonyos vad gyönyörrel és biztos könnyűséggel forgott, nyújtóz
kodott, tolódott felfelé a szédületes magasságban. Őszinte tisztelettel pillantottam 
fel lihegő, verejtékes, de egyre mosolygó arczára, mert ez egyszerű, szűkszavú 
ember itt vakmerő hivatása teljesítése közben az ő elszánt és biztosan győzedelmes 
ambicziójával igazán szép és nagy volt, Igazi mester a szakmájában. Pietro mel
lettem állt és két kézre fogva a lassan fogyó kötelet, hiúzmódra kísérte szemével 
társának minden mozdulatát, hogy esés esetére bármely pillanatban megfeszít
hesse minden erejét, mert mindketten tisztában voltunk azzal, hogy életünk sorsa 
ott van Antonio szemeiben és karjaiban. Van valami leírhatatlan lélekemelő az 
összetartozás és kölcsönös bizalom ez izgalmas perczeiben.

Mondhatom, hogy ez a kamin klasszikus iskolája a kapaszkodásnak és pró
bája a szívósságnak ; merem állítani (még azokkal szemben is, kik esetleg később 
követik nyomdokainkat és csupán „meglehetős nehéznek“ fogják e helyeket jelezni), 
hogy alig van egy hüvelyknyi részlet abban, mely a test teljes ügyességét, minden 
izom folytonos megfeszített munkáját és a figyelem pontos számítását nem igényelné 
és bizony mindenkinek (még ha titkolja is !) fog itt bizseregni a térde és ujjainak
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minden porczikája, mikor a sziklának jóformán mikroszkopikus egyenetlenségeire 
támaszkodva emelődik a magasba — különösen ott, hol a kényes, törékeny bás
tyán kell átsiklani a jobbra kanyaruló sziklakürtőbe — és ott, hol. a nagyon szű
külő nyílás el van zárva és abból hátra, kifelé kell emelkedni mindig olyan kövek 
között, melyeket csak az imádság tart a helyükön. E kaminban állani erős vihar 
és zápor idején egyet érne annak a katonának helyzetével, kit fontos golyókkal 
lövöldöző üteg elé állítanak ; minden omlós szirtdarabnak e falak közé van szo
rítva az útja. Négyszer kellett felhasználni teljesen a 35 ni-es kötelet és másfél 
óra pergett le, mire mind a hárman egymás mellett álltunk az érintetlen ormon, 
tehát óránkinti emelkedésünk gyorsasága alig tett ki 70 75 métert ugyanennyi
úthosszúság mellett ! Ebből is fogalmat alkothat bárki magának az akadályok ter
mészetéről.

Meg volt. Miénk volt a tető, pont déli 12 órakor. (8 óra Yalbonától — vagy 
egy órát pihenőkre, számítva ebből.) Hálásan mondtam köszönetét két derék kísé
rőmnek, kik lehetségessé tették nekem vágyam teljesülését ; ők is ujjongtak örö
mükben. A feneketlen mélységből is harsogó ujjongás hallatszott : a jó Serafin a 
szemben levő Croda Rótta egyik sziklabordájáról valóságos üdvrivalgást végzett, 
tánczolt és hadonászott részvétteljes örömében, mint a ki eszét vesztette.

Lehetetlen leírni azt az érzést, mely a lelket betölti akkor, midőn olyan 
helyre lépünk, melyet még nem érintett emberi láb. Ezt az érzést nem lehet 
csengő szóval, holt betűvel kifejezni - ezt csak érezni lehet. A ki először foglal 
el egy ily sziklaormot, melyet kimérhetlen évezredek során át csupán a pitymallat 
mosolya, déli napfény csókja, haldokló estipírnak búcsúüdvözlete ért, - mely hófelhők 
öleléséhez és villámok sujtásához volt szokva és nem az emberi láb tiprásához, - mely 
viharok búgását hallotta csak és nem a kiizködő parányok lihegését és suttogását, 
a ki először foglal el ily tetőt, az első pillanatban szinte megittasul az elért 
győzedelemnek büszke érzetétől és a kiállott veszedelmek kéjétől, s mikor a kör
nyezet magasztossága és hatalmas szépsége figyelmezteti a vakmerőt arra, hogy 
ezen a szűz ormon csak megtűrt lény és a czél elérését nem is önnön kiváló
ságának, hanem a természet kíméletes kegyelmének köszönheti : az első gyönyör 
érzésein erőt vesz a megadásszerű, igaz bámulat és valami édes megelégedés. 
Nem akarjuk, hogy e pillanat múljék, nem akarunk arra gondolni, hogy újra 
visszatérjünk abba a félszegségekkel, gonddal, kicsinyes szabályokkal túltömött 
köznapiságba ; elfog valami álomszerű elmúlás vágya. Valóságos Nirwana költözik 
lelkűnkbe. Mennyire értem Whymper felkiáltását a Matterhorn ormán (1865 júl. 14): 
„One crownded hour of glorious life“. Igaza van, midőn emlékirataiban így jel- 
jemzi, a mit ott fenn látott és érzett : „kapcsolata volt ez mindennek, a mit a világ 
csak ajándékozhat és képviselve volt minden ellentét, melyet a szív kívánhat“.*

Eszünkbe jutott, hogy a hatalmas, legalább 2900 m magas önálló csúcsnak 
még ismeretes neve sincs. Igaz, hogy a Mescolo-gerinczben fekszik, de lia már 
élhetek az első megmászók keresztapai jogával, nem adom e fenséges alkotásnak 
a nagyon is prózai Cima di Mescolo nevet (Mescolo =  az a pálczika, melylyel a 
polentát keverik). Szebb nevet kerestem ; körülnéztem, hogy micsoda földrajzi

Scrambles amongst the Alps in the years 1860—69. London. John Murray.
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szomszédságból meríthetnénk a népszerűségre alkalmas és jogosult elnevezést. 
Lent San-Marco szegényes házai tűntek szemembe — és meg volt a név. És dél
kelet felé pillantottam. A déli nap hevében összetorlódott párák ezüsffátyola mögött 
rejtőzködik az Adria csodálatos tündérkirálynéja, kit száz szigetén őriz a szárnyas 
oroszlán, Yelencze. Most gyásza van : az oroszlánbarát evangélistának karcsú tornya 
alaktalan kőhalmazba roskadott össze ; ez a campanile nem olyan volt, mint élet
telen lény ; — látta útrakelni a vitorlás gályákat, melyek mesebeli oszágokból lábaihoz 
hozták a kincset és a dicsőséget, — hallotta Falieri sóhaját, — gyönyörködött a dogek 
szerencséjében és bámulva nézte a mélyben a bűvös-bájos szép szőke asszonyokat, 
kikről Palma és Tizian ecsetje regél az utókornak; ez a campanile nem úgy múlt 
el, mint a közönséges műemlék — meghalt, könnyet csalva az egész művelt világ 
szemeibe, meghalt, mint nagy időknek szeretett és népszerű tanúja. Méltóbb nevet 
nem találhattam e büszke oromnak, mely áttekint az olasz síkságra, oda, hol a 
tenger ezüst szalagja övezi a bánatos Veneziát; viselje a kimúlt campanile nevét 
és álljon itt, mint a másiknak méltó emlékoszlopa időtlen időkig. Azonnal hozzá
fogtunk a kereszteléshez: a csúcson fekvő meghasadt kövekből összeraktuk a 
piramist (Steinmannl), melylyel az első elfoglalást jelezni szokás; belerejtettük a 
conzervdobozt, mely a nevünket, az időpontot és a hegy nevét tartalmazó papir- 
szeletet zárta magába és végül egy pohár tüzes Chiantit öntöttünk viharos 
„evviva“-val a büszke oromra.

Az élvezeteket tökéletessé tette a fenséges kilátás, mely az augusztusvégi 
kristálytiszta őszies levegőben feltárta előttünk pazarul minden szépségét. A közvetlen 
szomszédságban terül el az egész kis országot elfoglaló sziklatömkéleg, mely hasonlít 
rengeteg méretű építkezés és mesebeli képzőművészet maradványaihoz. Mintha 
kihalt Titánok Pompeji-e feküdnék itt élettelen némaságban; a mélységes mély 
sziklakatlanok a nagy időket látott csarnokok és fórumok; körülöttük a monumen
tális sziklabás.tyák, oromzatukon a karcsú fantasztikus tornyocskákkal, melyek 
között tátonganak a viharok lőrései; távolabb egy-egy magános „tőrre“ vagy 
„campanile“, mely ideálisan tör a magasba, mint regebeli oszlopsoroknak utolsó 
egetkérő tagja. A mélyben a fenyőerdők csak olyan aprónak látszanak, mint az 
omladékok lábán tenyésző moh. A közelebb fekvő tetőkön, különösen a Cimone 
della Froppa, Pala di Meduce és Antelao csúcsain a kis kőpiramisokat szabad 
szemmel lehetett látni. A végtelenül komoly körképbe csak egy kis idyll volt 
beékelve, a misurinai tó tengerzöld topáza, az erdők koszorújába foglalva. Ez a 
tó igen-igen távol feküdt tőlünk és embereim ugyancsak rázták fejüket, mikor 
kijelentettem, hogy még ma e tónál is messzebb, a Cristallo mögött fekvő Schluder- 
bachba akarok hazajutni.

Délután egy órakor összeraktuk az utolsó morzsákat és hozzáfogtunk a kényes 
leszálláshoz. Még egy pillantás a messzeségbe — még egy pillantás a szédületes 
domború párkányzat széléről a feneketlenbe — és elnyelt bennünket a felső kamin 
torkolata. Ugyanazt az utat kellett használnunk, melyen feljöttünk, mert nincs az 
a megteremtett ember, ki ide másutt jusson fel vagy le, mint a hol mi feljutottunk. 
A megválás mindig nehéz az ilyen tetőtől, mert valami kimondhatlan szépnek kell 
örökre istenhozzádot mondani, örökre, mivel nem valószínű, hogy ilyen távoleső csúcsra 
ilyen utat megismételjünk. Azonban csakhamar új benyomások kötik le a figyelmet:
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a lemenetel módja roppant érdekfeszítő ilyen nehéz úton, melynek minden részletét 
a feljutásból ismerjük, mivel a leszállásnál minden fordulat, mozdulat és helyzet 
máskép alakul, mint a felkapaszkodásnál. Antonio maradt legutolsónak és bizto
sította Pietrót, ez meg engem. A felső kamin legkényesebb helyén kénytelenek 
voltunk beékelni az első vasszeget; ilyesmihez csak a legvégső esetben szabad 
fordulni, mert szabály csak azt felhasználni, a mit a természet maga nyújt; de 
itt a szikla törékenységénél fogva igen nagy lett volna a koczkázat. A vasszegre 
erős kötélgyűrűt szokás akasztani, ezen keresztülfűzve duplán lóg le a hosszú 
manilakötél, melyen félkézzel fogózva lassan kell lefelé ereszkedni, természetesen 
a másik kézzel és a lábakkal állandóan használva a szikla által nyújtott kapasz
kodókat.

Az alsó ferde kaminnál soká tartóztatott egy kellemetlen epizód: a leeresz
kedésnél a kötél beleékelődött valami rejtett kőrésbe és mi hárman egy akkora 
kőerkélyen, mint egy szék területe, összekuporodva húzogattuk, mintha három 
erőtlen gyermek az öregharangot akarná megkondítani. Nem maradt más hátra, 
mint Pietrónak újra felkúszni és a csomót kioldani. Végre a hószakadékban üdvözölt 
Serafin, ki őszinte örömében megfeledkezett arról, hogy éppen 9 órán át nem 
evett és nem ivott, mert folyton minket bámult és kísért szemeivel, mint a szen
vedélyes játékos, ki szívósan unalom nélkül lesi a sakkozók húzásait és a „matt“-ot.

Siettünk előre.
Újra visszaértünk az első gyepoázisra; ledobtuk a „battériát“ (a háton 

czipelt holmi), leterültünk egy alpesi rózsabokor mellé, a fekete omlós göröngyökre, 
az iideséget lehellő fűszálak és bimbózó erikák közé. Nincsen édesebb valami, 
mint a vadon kényelme, mert igenis, van ám a vadonnak is kényelme, melylyel 
föl nem ér akármilyen szőnyeges kerevet vagy derékaljas nyoszolya — csakhogy 
e kényelmet nem ismerik a szibariták és nem tudják, mi a jó. Hanyatt feküdtem, 
úgy, hogy megláthassam a meghódított hegyormot. Az ég körülötte mozdulatlan 
bárányfelhők kondor fodraival volt telehintve, melyek alatt sietve szállingóztak tova 
fantasztikus szürke ködgomolyok, lengedező, ringatózó vörössárga szegélylyel; — 
mintha valahol a mélységes kék, fehér habos Adria fenekén feküdtem volna és 
magam felett látnám hangtalanul siklani a dalmát partok felé a távoli halász
bárkákat sárga vitorláikkal. Honnan jönnek? Hová sietnek e futó felhők? Cseppjeik 
reggel tán még a virágos Lombardia kertjeiben harmatként rezegtek a gyümölcsfák 
levelein, a déli növények szirmain — és este talán már hópehelyként fognak 
lehullani valahol a Montblanc jégsánczain. Úgy járnak, mint a meleg szívből eredt 
magas szárnyalású gondolatok, melyek elmúlnak a közöny fagyasztó gátjain.

Délután öt óra volt. Az árnyékok rohamosan kezdtek növekedni a völgyben ; 
az őszies esti napfénynek már nem volt ereje, még egyet mosolygott, azután 
rajtunk is végigborzongatott az esti szürkület előhírnöke, a glecser hűs lehellete. 
Hamar testvériesen megosztoztunk az utolsó falaton és egymást nógattuk a felkelésre, 
mert volt nógatásra szükség, de nem a fáradtság húzott vissza ahhoz a jó hűvös 
anyaföldhöz, hanem a kimondhatatlan jólét érzete. Lefelé szaladtunk, tüskön-bokron 
keresztül; az ilyen utat legjobb rohamlépésben megtenni, mert így a meredek lejtő 
sokkal kevesebbet fáraszt; különben is a hosszas gyakorlat által az ember sokat 
eltanul a zergétől, biztossággal ugorhatunk az ingó kövekre is és egy-egy hajlékony
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mozdulattal kikerüljük a gyalogfenyő felénk suhintó karjait. Vagy két óra múlva 
lent álltunk az Anziei-patak mellett és megmostuk verejtékes arczunkat abban a 
kristályos Lethe-vízben, mely egy csapásra felejtet minden kiállott fáradtságot.

Az auronzói új országút szótlan, kopott munkásai éppen szegényes vacsorá
jukhoz láttak és letelepültek a polenta mellé. Valóságos irigységgel pillantottunk 
át a gőzölgő üstökre. A réten olasz leányok szénát gyűjtöttek, fejükön kontyra 
volt kötve a rikító piros kendő ; a félhomályban olyannak látszott mindenik a mezőn, 
mint egy-egy óriás, hajlongó pipacsvirág. Bódító édes szénaillattal együtt reppent 
át daluk csengő akkordja az útra, valami régi velenczei barcarolet dúdoltak:

La zoventú xe un flór 
Che apena nato el m ór. . .*

Mikor újra láttuk a kenyérkereső embert mindennapi munkájában és küzdel
mében, mikor újra megütötte fülünket a völgyek csengő poézise, a lágy női hang, 
lelkileg is kezdtünk visszatérni a völgybe, mert éreztük annak szelíd kedvességét 
és melegségét, szemben a magas régiók hideg méltóságával.

A lilaszínű derengés halaványodni kezdett mögöttünk; a bíborszínű apró 
felhők széthullottak, mint a nagy feslő rózsák hervadó levelei; a messze szétszórt 
viskókban kigyuladt a mécs, az égen kilobbantak a csillagok. Szótlanul vonultunk 
be teljes erdei homályban a csöndes Ospizio Valbonába, melyből annyi édes 
reménynyel éppen 16 óra előtt szálltunk ki győzedelmes hadjáratunkra. Vígan 
telepedtünk a két gyertyaszál körül a sovány vacsorához, melyet azonban a leg
édesebb és legbecsesebb fűszer tett zamatossá, a nyájas szavak és az a csapongó 
jókedv, mely minden igaz sikernek hűséges követője és minden tiszta élvezetnek 
üde utóíze.

Félkilenczre járhatott már az idő, mikor a gőzölgő tea mellől újból útra 
keltem. Szívélyes kézszorítással váltam el az erdei lak vendéglátó gazdájától, — 
Pietrótól és Antoniótól, kik a nap fáradtságát Valbonában akarták kipihenni. 
Kiléptem a fenyves rejtélyes sötétébe; még pár lépésre világított a halvány fény
sugár, mely a világos ablakból átszűrődött, azután valóságos Orcusba botorkáltam 
bele, az erdő feketeségébe. Épen nem csodáltam, hogy Dante is egy ilyen sötét 
erdő közepén talált az alvilág bejáratára. Egy ideig még hallottam a parányi 
fénypont felől a gazda szőkefürtű kis szemefényének, az apró Olivának csicsergő 
hangját, a mint gagyogva ismételgette: „Buon yiaggio Sior, addio, addio . . .“ 

azután csönd vett körül, végtelen, leírhatlan csönd. Csakhamar kitaláltam a 
sűrűn át az országúira és lassan, gondolatokba mélyedve bandukoltam Misurina 
felé. Kárászt sem rezdült, olyan mélyen szunnyadóit a szellő. Hátranéztem szám
talanszor, vissza a Campanilera, mely feketén, zordonan tört fel a mennyország 
magasan függő oczeánjába, a ragyogó égi őrszemek közé; — ormán is tapadt 
egy rezgő fényű kis csillag, mint a villogó örömtűz. Az éjszaka enyhe maradt és 
tiszta, csak a Sorapiss falai közt vesztegelt bolygó hegyi manóként egy lengedező 
ködfoszlány. A fenyők némán nyújtották merev karjaikat a homályos fehér útra,

* Velenczei dal a „veneto“ tájszólásban: „Az ifjúság virágszál, mely alig születik, már 
meg is hal“.
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hidegen, mozdulatlanul és egyformán — gályáik közül egy madárnak bizalmas 
szava sem hallatszott, melylyel pelyhes kis párjának jó éjszakát sugdos. Úgy 
éreztem magamat, mintha nem is élő világban járnék, hanem valami idegen bolygó 
csillagon, hol én vagyok az egyedüli élő lény.

Újra visszanéztem, és lelkemet betölté az átélt gyönyörűségek egész édessége.
Egyszerre emberi hangok ráztak fel ebből az ébren álmadozásból. A Pale di 

Misurina erdeje villogott a homályban, mint az égő karácsonyfa; piemonti vadász-

A Croda Rossa (a misurinai útról.

katonák táboroztak a lejtőn és számtalan őrtüzeikből kanyarogva szállt égnek a 
fehér füst, némán és békésen. Szemben a Grand-Hôtel tömérdek kivilágított abla
kának fénye reszketett a vizenyős esti párákon keresztül úgy, hogy a vibráló 
fényárban elenyészett a hátsó hegyek képe, mintha a rónaság nyílásán állanánk. 
A fák közt felcsillant az őr szuronya, ki szótlanul és mozdulatlan szomorú szobor
ként bámult által az ezüstös fodrokban hullámzó tóra, melynek sötétségéből 
kihallatszott az evezők locscsanása és a harmonikaszó mellett vígadó katonák zaja.
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A Pal mii di Misurina felett a Tre Cime di Lavaredo éjjeli ködköpenyegbe burko
lóztak és csakis legfelső csúcsuk látszott ki, mint egy-egy fekete folt a fátyolozott 
égen. Hús áram ütötte meg az arczomat, távoli kolompolás hangjait hozta és virág
szagot, keverve fenyves-ózonnal.

Hamar beugrottam a kis Albergo di Misurinába, hol állva felhajtottam még 
egy pohár „soave“-t (enyhe fehér bor) az égető szomjúság enyhítésére, azután 
minden marasztalásnak ellenállva, serényen lépkedtem az utolsó hat kilométert 
Schluderbach felé. Nemcsak az út meredek esése gyorsította lépteimet, hanem 
örömmel törekedtem a kis világosság felé, mely az erdőkön átcsillanva az otthont 
jelezte. 3/4ll-re  járt az óra, mikor Schluderbach otthonos vendéglője előtt álltam. 
Szunnyadóit a Croda Rossä széles orma az alvó erdők felett, szunnyadóit min
denki, csak néhány jó barát volt ébren, kiket érdekelt vállalkozásom sorsa.

Lélekemelő édes megelégedéssel tértem nyugalomra, mert életem egyik 
legszebb napja volt mögöttem, — de bizonyos bánatos érzés is vegyült a meg
elégedésbe — az a tudat, hogy e nap már mögöttem volt.

TRE CIME D l LAVAREDO.
(A lavaredói csúcsok. Drei Zinnen. — 3003—2974—2881 m.)

Ha a hegyek között bolyongok, minden völgykanyarulatnál, minden új völgy
nyílásnál ösztönszerűleg siettetem lépteimet, mert csalogat valami mohó vágy, 
megtudni azt, mi van ott ezen a kanyarulaton túl, mi van az ismeretlen völgynek 
hátterében. Az Alpesekben az embert minden völgy fordulónál vagy torkolatánál 
gyönyörű meglepetés várja, mely minden várakozást felülmúl. Az az utas, a ki a 
toblachi déli vasútállomás felől jövet a deszkasíma ampezzói úton befelé ballag és 
kíváncsisággal várja minden egyes völgy nyílását, bizonyára meglepetve fog meg- 
állani a landrói hídon és felujjong bámulatában, mert olyat lát, a mi az ezeregy 
éj meséibe való kép. Itt nyílik a höhlensteini völgybe a Rienz fenyőkkel borított 
mellékvölgye. Annak hátterében, oxydszínű titáni kőtalapzaton csöndes méltóságban 
derengenek a haloványsárga sziklaobeliszkek, a Tre Cime di Lavaredo. Erre 
fordított falaik olyan tükörsimák, olyan kevéssé tagoltak, alakjuk olyan karcsú, 
hogy igazán azt a benyomást keltik, mintha csak festve volnának az azúrkék 
alapra; a festőt merész és remek képzelet ihlette meg. Csak a festmény színe és 
hangulata váltakozik a szerint, a mint a rózsaszín hajnal, a bíboros esti nap vagy 
az ezüstös holdvilág adja meg a világítást.

Értjük, hol merítették a lelkesedést azok a férfiak, kik ez ormok közelébe 
jutni törekedtek. Legelőször (1869) a középső, a legmagasabb orom (3003 m) 
hajolt meg az emberi bátorság előtt; ezt követte a nyugoti csúcs (2974 m) 1879-ben; 
legkésőbb foglalták el a legkisebb tetőt (2881 m). Sokáig tartotta magát ez a 
karcsú obeliszk, de nagyon is lehetetlennek látszott és épen azért vele foglalkoztak 
legtöbbet, míg végre Innerkofler Michaelnek, az akkoriban leghíresebb déltiroli 
vezetőnek 1881 július 25-én sikerült feljutni a szellős toronynak déli oldalán. 
A merész bravúrnak híre csakhamar bejárta az összes Alpeseket, mert a leg-
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öregebb zergék sem emlékeztek ilyen kapaszkodásra, a minőt ez a hegy nyújtott. 
Innerkoflernek kincsesbányája lett ez a kőszikla, mert mindenki csak az ő kísé
retében akart e falakkal megismerkedni. Ki hitte volna, hogy pár év múlva 
mindennapos dolog lesz a boszorkánymesterségből! Alig hogy a szegény „Midii“ 
a Monte Cristallo jégmezején fagyos sírban lelte szomorú végét, akadt egy még bátrabb 
egetostromló nemzedék és bevette északról is a Kleine Zinne sziklavárát, arról az 
oldalról, melyre eddig minden teremtmény, melynek a természet szárnyat nem adott, 
szédülve pillantott fel. Azóta ez a „Kleine Zinne — north face“ lett az alpinismus 
határának szokásos mértéke és a hegymászás tökéletességének egyik próbaköve.

Drei Zinnen a Misurina-tóval.

A három csúcs alakjának páratlan vakmerősége, a csodálatos stílus, melyben 
formáik felépültek, szabad magasztos fekvésük a völgyutczák találkozásában a 
széles talapzat méltóságos emelvényén, reám is elbűvölő igézéssel hatottak és 
minden évben szinte kényszerülve tértem vissza varázskörükbe ; 1894-ben a főormon, 
1895-ben a „Kleine Zinne“ déli falán, 1897-ben a nyugoti csúcson töltöttem 
felejthetlen perezeket, de addig nem volt nyugtom, míg az északi falnak sorát 
nem kerítettem.

Mikor 1902 augusztus 6-áu reggeli 3 órakor kiléptünk a csöndes schluder- 
bachi vendéglőből a Val Popena hallgatag erdőségébe, szélcsendes fülledt nyári 
éj volt ; a levegő langyos, mint a hévízi fürdő, a csönd apatikus, mint a
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beteg nyugodalma. A völgy felett keresztben egyik hegyoldaltól a másikig úgy 
függtek az alacsony felhőfoszlányok, mint a nápolyi utczákon a szárítani kiakasztott 
fehérnemű. Antonio és Pietro felváltva zúgolódtak az idő ellen, Yerzi Baldassare, 
ki a köteleket és scarpettákat czipelte utánunk, oly buzgalommal kereste egyre 
a bujkáló csillagokat, hogy minden kőnek nekibotorkált.

Kétkedve ballagtunk felfelé a misurinai ingoványon, melyre a Ponte del 
Paludetto-nál (1744 m) kell áttérni és a rimbiancói lejtők három korhadt fakereszt
jénél magunk is bekerültünk a nedvesítő párák tömkelegébe. Egyszerre a bámulat 
leszegezte lépteimet. A reggeli világosság első félénk pislanása varázsütésre 
szertezavarta az éjszaka szülötteit, a kóbor fakó ködmanókat és egy csapásra 
elénk állottak a Tre Cime di Lavaredo. A karcsú csúcsok rezes fényben bonta
koztak ki a szürke fátyoldarabékokból, mint a völgyek mélyéből felkelt kísértetek, 
melyek eldobják lepleiket; a csillogó hajnali levegőben szinte rezegni látszott ez 
a három rengeteg határkő, mely Tirol és Itália mesgyéjéről kémlelve tekint le a 
német Bienz csobogó patakjára, melynek cseppjei a Fekete-tenger felé sietnek — 
és az olasz Yal Marzon ezüstszalagjára, mely az Adria felé hömpölyögted az itt 
fakadt gyöngyöket.

Nincsen élvezetesebb, mint az a pár pillanat, midőn a szürkület egyformasága 
szelíden, észrevétlenül átmegy a színek pompájába, — a csend végtelensége 
átsímul az élet hangjainak harmóniájába. Az óriási sziklakért ezerféle színárnya
latot kapott és a mélységből egy-egy csendülés rezegett fel, mintha kavics hullna 
olykor-olykor kristályüvegekre, — a rimbiancói legelők kerek karámjában rezdült 
meg egy-egy csengő az ébredező üszők nyakán és egyszerre hullámzó összhanggá 
olvadt a végtelen kolompolás, melybe csak időnkint harsant közbe a pásztorok 
nyújtott éneklő nógatása.

Ennek a varázslatos hajnali változásnak, ennek az álom és ébredés közti 
tündéries átmenetnek pillanataiban láttam újra viszont a régi szép ismerősöket ; 
igenis, ismerősünk lesz itt minden kőszikla, képzeletünk egyéniséget, lelket olt a 
hatalmas bérczekbe, egyéniséget, melyet sohasem találunk unalmasnak, melyből 
sohasem ábrándulhatunk ki.

A csúcsok déli falai alatt kerültünk át a Forcella Lavaredón (2450 m) 
keresztül a Kleine Zinne északi fala alá. Mintha csupán az élénk és merész 
képzelet űzné csodás játékait, — mintha a fékevesztett fantázia teremtene elénk 
mesés álomlátásokban motívumokat és hangulatokat ismeretlen világokból ! Azt 
hiszem, nem akad ember — még ha e dolomitszirtelcnél érzéketlenebb követ 
hordna is balfelében, kinek itt nem ver hevesebben szíve e fata morganaszerű 
látvány szemléleténél. Még imént csak a Paternsattel nyergén alig lehetett egy
mástól megkülönböztetni a távlatban egymás mögé tolódott három négyzetes oszlopot 

-  s csak pár lépés lefelé azon a sivár romtorladékon, melynek rétegeit kimér- 
hetlen idők hántották le arról a megmaradt három vázról, mely levetve porladó 
burkát, daczol a múlandósággal — és eszünkbe juthatnak Kölcsey szavai : „a 
völgyben ülő gyáva kor, határa szűk köréből, szédeleg ha néha felpillant“. Képzeljék 
el a kölni dómnak egy tornyát, többszörös nagyobbításban, háromszor egymás 
mellé rakva. Mint világos vonalak húzódnak legfelül köröskörül a szirtrétegek 
kiálló peremei és az éleken megfelelnek a gótli ornamentika csipkéinek ; a felénk
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néző falakat simára gyalulták a természet ezernyi örökéltű kőfaragói, a vihar, 
a hó, a víz, a villám — csak itt-ott feketül egy pár merőleges kamin, melybe 
szabad röptűkben beékelődtek várfalba lőtt ágyúgolyó módjára a felülről leszakadt 
szirttömbök. A három hegy színe haloványsárga s köztük a Y-alakú két iszonyatos 
résen ultramarin árnyalatokban mosolyog át a legszebb olasz ég mélységes kékje ; 
a távolban a napsugaras látóhatáron hófehér hegyek csillámlanak, mintha a Cinque
cento arany alapjára volnának rálehelve.

Reggeli 7 óra tájban vonultunk a Kleine Zinne ez északi bástyája alatt arra 
a meredek hónyelvre, mely a Kleine és Grosse Zinne-t széthasító, roppant szűk 
és vagy 400 m mélységű résből húzódik le. Baldassare itt megvált tőlünk, hogy 
a levetett szeges czipőket és az eleség felét újra körül vigye a déli fal alá ; mi 
meg hozzáláttunk a mai nap feladatához. Az északi fal alsó építménye e hónyelvtől 
a kis nyeregig terjed, mely a Kleine Zinne két ormát, a Landróból is látható 
alacsonyabb Punta di Fridát és a szinte dór oszlop karcsúságával feltornyosuló 
főcsúcsát (2881 m) szétválasztja. Ezen az alsó építményen máris vannak olyas 
akadályok, melyek sok hegyi túrát magas rangsorba emelhetnének, pedig ezek 
még csak az előcsatározások ; Antonio és Pietro szökellve csalogattak előre, mintha 
ki akarnák mutatni, hogy ezek a szűk repedések és domború falacskák csak 
bevezető elemei e körülrajongott hegy misztériumának. Fél óra múlva nyújtózkodva 
sütkéreztem a keskeny nyeregben és néztem fel oda a magasba, hová eddig csak 
gondolataim mertek felszállani.

Sürgettem a pihenés félbeszakítását. Hasonló lázas érzés fogott el, mint a 
milyent a regényolvasó érez, ki egy előtte sokat emlegetett szenzácziós regénynek 
legérdekesebb fejezetéhez ért el és mohón lapozza az érdekfeszítő helyet, hogy 
mielőbb megismerje a kifejlődést és a megoldást. És ez a fejezet igazán érdekes volt.

A sziklanyeregből fenséges karcsúsággal emelődik a „Kleine Zinne“ tulajdon- 
képeni főorma. Méreteihez képest keskeny, mint egy minaret ; meredek, hogy az, 
ki a tövében hanyatt fekve bámul felfelé, azt képzelheti, hogy legott ráomlik az 
egész 120—140 m magas alkotmány és eltemeti az egész Rienzvölgyet. Sárga 
falában két párhuzamos szakadozott élű repedés húzódik függélyegesen az oromig, 
a két óriás kamin ; a baloldaliban van az út, ha ezt a hatalmas tornaszert evvel 
a szelíd névvel egyáltalán jelelni lehet.

A kamin bejárata előtt egy lapos szirtfal parányi egyenetlenségeivel kell 
megbirkózni. Én azt hiszem, hogy megcsinálni a dolgot talán még könnyebb, mint 
így elméletben leírni, csak arra emlékszem, hogy szédületes helyen alig ujjnyi 
széles domborodásokon, képtelen helyzetekben kell pár lépést balra tolódni, hol 
azután egy kiálló kampós kő és egy, a falban levő kis mélyedés, melybe két ujjat 
lehet csak beleilleszteni, lehetségessé teszik a felhúzódást arra a keskeny erkélyre, 
melytől kezdve jóformán toronyegyenesen folyik a munka. E részlet kellemetes
ségét még az is emeli, hogy az előzőt a következő nem igen figyelheti meg, mert 
oda kell lapulnia a falhoz, hogy esetleg a kötél által megindított kövek rá ne 
tévedjenek. Nehéz elhinni, (pedig így van !) hogy Antonio ezen a helyen oly 
otthonosan mozog, mintha csak az A1 Parco-ba sietne egy pohárka „ grappa “-ra 
(pálinka) és Pietro sem mulaszt el a legfárasztóbb erőlködés közben egy-egy 
szippantást az angol makrapipából.

Jankovics : Az Alpesek. 6
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Az érdekfeszítő fejezet innét kezdve egész a befejezésig állandóan a tető
ponton marad. A kamin szűk és falai oly csupaszok, hogy a scarpettával is alig 
találni rajtuk valami támaszpontot, soká keresgélni és tétovázni pedig nem lehet, 
mert a sziklafalak nagyon eltolnak maguktól és a parányi kőtöréseken karral 
függni nagy erőpazarlás. Abból pedig, a mit a „mélység vonzó vad igézetének“ 
nevezett a költő (Tompa), itt ugyan kijut, mert folyton egynéhány 2—300 m 
magasságban forgolódunk a törmelékmezők fölött és ezek közt és köztünk nincsen 
más, csak a végtelen iide, de kapaszkodni valót nem igen adó levegő, s midőn 
az egy embernek is helyet alig nyújtó mélyedésben tapadunk, mint valami óriás 
ház falába illesztett, párkányzatot tartó szoboralakzat és a kötél igen lassú fogyásából 
és a láthatatlanul működő vezető szakadozott lihegéséből következtetést vonunk 
arra, milyen igazi gourmanddolgok várnak ránk még feljebb, elszórakozhatunk a

A Zinnenhütte.

lesiivítő kőszilánkok szemléletével, melyek bizony egyenesen letalálnak a grava-ra 
(kőgörgeteg), a nélkül, hogy csak egy ponton is érintenék a falat. És tessék 
elhinni, őszintén mondom, ezeken a helyeken a helyzet teljes tudata mellett is 
megmarad a teljes nyugodtság érzete és nem apad a jó humor.

Megérkeztünk a vasszeghez, melyet Innerkofler Sepp vert ide, mert bizonyos 
Douglas nevű angol úri ember azt a gondolatot vette a fejébe, hogy meg kell 
neki ízlelni, milyen élvezet ezen az úton lejönni. Felfelé a szegnek nincsen semmi 
praktikus értéke.

Hirtelen nedves köd röppent fel a mélyből és körülfogott bennünket, hogy 
az egész fal úszó szigetnek látszott, a kapaszkodók pedig menekülőknek, kik a 
szürkés hullámokból partot akarnak érni. Beszélgetés ütötte meg fülünket, — 
észrevették a csúcson a másik oldalról felkerült vezetők és Yerzi Baldassare ; 
hamar váltottunk egy pár ujjongást, aztán takarékoskodtunk a lélekzettel, mert 
még egy kemény részlet várt reánk, az a nevezetes sárga fal, mely visszariasz-
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tóttá az első kísérletezőket. Itt a hasadék jobban szétnyílik és a sziklafal befelé 
homorú, majdnem derékszögű sarkot képez, melynek bal falán sárga kőtorlaszok 
függnek, mintha a démonok rakták volna a kifáradt emberek útjába e kődara
bokat, melyek a legkisebb érintésre is kattogva zúdulnak le a feneketlen mély
ségbe ; a jobb falon valahogy feljebb lehet jutni, de a kinek jobban tetszik, itt 
elhagyhatja a repedést és kitérhet jobbra a nyílt exponált falra, hol a nehézségek 
nagyobbak, de a kőzet biztosabb. Bizony kalapot emelhet mindenki annak a két 
egyszerű sexteni pórnak (Innerkofler Sepp és Veit) lelki ereje és haláltmegvető 
erélye előtt, kik itt szeges czipőkkel (!) dr. Helversennel fölhatoltak, mint legelsők 
(1890 július 28-án). Akármilyen kemény dió is a későbbieknek egy-egy nehéz 
részlet, rendkívül könnyíti a dolgot a tudat, hogy azon a helyen már előbb is 
átjutott halandó. Önkénytelenül le kellett pillantanunk a szikla és az attól elálló 
testünk között: feneketlen mélységet látunk, a minőről még csak a léghajós alkothat 
fogalmat magának. Még csak egy kis nyugodtság, pontos számítás és elszánt erő
megfeszítés és egyik lábbal feltérdelhetünk a rövid, alig néhány méter hosszú 
gerincz bemetszésébe. Lelkendezve nyújtotta felénk kezeit Baldassare, a ki itt 
hasonfekve tolta ki fejét a mélység fölé, hogy láthassa működésünket. 11 óra 
volt; a nyeregtől a csúcsig mindenkinek, ki nem Blondin, körülbelül két óra fog 
kelleni, pedig csak 120—140 m utat tesz meg. — A sexteni hágón álló, kis 
kőkoczkának látszó menedékházból csengő ujjongások harsogtak fel hozzánk.

Pár lépéssel a csúcson voltunk.* Az életnek vannak remek szép pillanatai, 
melyeket mi magunk ezerszer is, egész közvetlenségükben fel tudunk eleveníteni 
lelkünk belsejében, de nem leszünk képesek csak egyszer is másokkal megértetni 
és átéreztetni, mert szegény a nyelvünk. Ez a pillanat ilyen volt,

. . .  És porszem a faraók trónusa e fejedelmi trónhoz képest, és a milyen 
parányiak vagyunk mi ez örök birodalomban, olyan nagy a mi lelkűnknek gyö
nyörűsége. A bevégzett derék férfimunka utáni édes reakczió átjárja az idegeket 
és a szellemet; a természet fensége magához emel bennünket.

A nap lassan fejünk fölé szállott és fényét ráömlesztette a száz és száz 
dolomitcsúcsra, melyek a reggeli ködök nedvességével bevonva csillogón feküdtek 
szanaszét, mint az óriás kvarczkristályok. A Val Marzon mélysége olyan volt, 
mintha a föld belsejéből ezernyi kis nap villogna fel reánk — felcsillant a víz 
és elemi erővel vonzott lefelé a hűvös források csillánüása.

Dél volt; menni kellett.
A „Kleine Zinne“ régi, délfelőli útja nagyon nevezetes lett a hegymászás 

történetében azért, mert innét számítódik a tulajdonképeni „pár force“ sziklatúrák

* Rendkívül érdekes látvány e túrát végignézni, különösen ha valaki már az egész utat 
ismeri. Pár nappal később Eötvös Rolanda és Ilona bárónők tették meg ugyanezt az utat Dimai, 
Verzi és Siorpaes G. vezetése alatt ; én a törmelék egy nagy kőtömbjéről figyelemmel kísértem 
minden mozdulatot. A  sziklán tapadó apró alakok minden fordulatát szabad szemmel lehetett 
észrevenni és minden szót meg lehetett érteni a kristálytiszta levegőben. Hogyan összetanultak 
e bátor alpinisták e hegyekkel, — igazán ismerik e sziklahomlok minden egy vonását! - Való
sággal magam is ismételten átélveztem a túra minden szépségét.

Azóta már vezető nélkül is végigjárta két magyar ember a Kleine Zinne északi falát és 
pedig 1909 aug. 18-án Komamicki Gyula dr. és Komamicki Román. Útjukat mesteri tollal ecse
telik a Mecsek-Egyesiilet 1909 évi évkönyvében, 72 -94 . 1.

6*
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kezdete, a „kapaszkodás tudományának“ hallatlan fellendülése — és azért, mert 
ez a túra volt az első igazi típusa azoknak a divatos dolomitkirándulásoknak, 
melyek teljes kifejlődésre juttatták az alpinismus hátrányos és komikus oldalait. 
Mert ennek a hegynek a szelleme olyan volt, mint a mesebeli királykisasszony, 
a ki kérőit keserves próbák kiállására és hőstettek véghezvitelére kényszeríti, — 
mert ezt az utat néhány tekintélyes sportsman és sok kitűnő vezető nagyon nehéz
nek jelezte, mert a Bädeker sok évi kiadásában a „gefährlich“ jelző állt a 
neve után, — e hegy megmászása divat lett; hozzátartozott a hegymászó körökben 
a bon ton-hoz, miként a hogy divat, hogy minden nászutazó Yelenczébe megy. 
A türelmes kőnek sokat kellett elbírnia, mert boldog-boldogtalan a csúcsára akart 
állni, ülni vagy legalább dőlni pár perezre. Itt iskolázták magukat azok, kiket 
sem a bérez fensége, sem a panoráma nem érintett, kiknek a testi és szellemi 
erőpróba mellékes volt, kik csak vasúti menetrend szerint recordért dolgoztak, hogy 
igazolhassák, mikép óránként 350—400 m menetsebességgel emelkednek merőleges 
sziklákon; itt imádkozták el önmagukban: „bár csak megint lenn volnék már!“ 
azok, kik pihegő mellel, remegő tagokkal és szívvel, csigára kötött szállítmány 
módjára „mászták“ meg e hegyet, mint Normann mondja kedves szatírával: 
„a vezető által tartott kötélen kapálódzva méterenkint vonultatják el maguk előtt 
a nehézségeket, mint akár egy diorámát!“ — csak azért, hogy elmondhassák a 
két önérzetes, beliizelgően csengő szót: „fent voltam“. De ez így van minden 
nemes eszmével; mikor felcsendült a Marseillaise szózata, nemcsak a Lafayette-k 
álltak talpra, hanem kivonultak az értéktelen nagy tömegek is.

Mert annyian tették meg ezt a zarándokutat, —- azért lehet így nevezni, mert 
soknak önmegtagadó önkínzással járt — szokás lett kicsinyleni a régi út nehézségeit. 
Pedig a világhíres Zsigmondy-kamin kifüggő kőtömbjével, az exponált sarok 
domború falával, minden idők turistáinak egynéhány verejtékcseppet fog még a 
homlokára csalni és soknak nem csak izmai, hanem lelke is remegni fog itten — 
s a mi azt illeti, esni ezen az oldalon sem igen lehetne rövidebbet 250—300 
méternél . . . Úgy vagyunk ezekkel, mint sok híres drámával, melyet rég elavult
nak hirdetnek előttünk, de a hányszor látjuk a darabot, igen hatásos pointeket 
fogunk találni benne.

De azért mégis az északi úthoz a déli oldal csak úgy viszonylik — hogy 
sportképet használjak — mint a síkverseny a steeple chase-hez.

Gyorsan szálltunk le és egy-kettőre a taposott ösvényen ballagtunk, mely 
az örök parlagból Rimbianco virágos, gyepes katlanába vezet. A nagy melegtől az 
aromás fű között összezsugorodtak a szöcskék is, — az alpesi szegfűn tikkadva 
szundított egy idetévedt libella; a mélyben csilingelve kérődzött a heverésző gúla. 
Mi sem bírtuk megállani, hogy a hármas korhadt keresztnél ne terüljünk le egy 
perezre a vihartépett fenyősudár árnyékába; vissza-visszanéztem — még egyszer 
Isten hozzátok magasztos lavaredói ormok!

Röviddel három óra után már a kis schluderbachi kápolna tövében üldögéltem 
fekete kávém mellett. Csak szép, érdekes álomnak látszott az egész élemény; 
s ekkor, midőn ép befejeződött az élvezet, mely kell, hogy nemesítőleg emelje 
fel a lelket, újra éreztem, milyen telhetetlen ember vagyok, mert a jóleső meg
elégedésemhez valami kapzsi sajnálkozás is csatlakozott, hogy holnapra nincs



W itzenmann Adolf fényképe után.

A Kleine Zinne északi fala (a falon a Fox-karaván).
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valami új tervem, mely a mainak méltó folytatása volna. Féltem erre az ünnepre 
következő köznaptól. A kinek igazi szép élvezetekben volt osztályrésze, meg fog 
érteni és meg fog bocsájtani, mert tudja, hogy az elmúlt gyönyörűség nemcsak 
szép emléket, hanem űrt is hagy maga után.

BOLYONGÁSOK A MONTI MARMAROLE KÖZT.
Cimon della Froppa 2933 m. — Cima Valtanna 2702 m (I. megmászás a Froppa-glecserről). — 
Cima Bel Prá 2939 m (III. megmászás nyugatról). — Cima Bestioni 2935 m (I. kísérlet délről

és I. megmászás a Val di San Yitóból).

A Campanile di San Marco elfoglalásán kívül még négyszer fordultam meg 
az elhagyott Monti Marmarole között (1901 júl. 31. — aug. 2. ; 1902 jól. 15—16.; 
1902 aug. 16—17, 1903 aug. 17—18.). Teljesen hatalmukba ejtettek ezek a 
hegyek ; csalogattak érdekességükkel, vonzottak zárkózottságukkal és lebilincseltek 
ragyogó pompájukkal, hogy azután nagyon mostohán bánjanak el velem ; én meg 
kitartással, hűségesen visszatértem hozzájuk, mint a szerelmes a csábos tündérhez, 
kinél nem nyerhet meghallgatást. Mindig pazar verőfény kísért egészen lábaikhoz, 
s mire odaértem, mindig csalóka fátyolba rejtették előttem arczukat, de ezt a 
fátyolt az utolsó pillanatig aranyosnak mutogatták, hogy jámbor hitben ringattam 
magam és Longfellow biztató soraira gondoltam : „Behind the clouds the sun is 
still shining“ („A felhők mögött mégis süt a nap!“) — pedig a köd illegett felhő 
volt, a felhőkön túl pedig viharok, és nem a napsugár. Így lett három kirándulás 
kalandos ; — az elsőt a nélkülözések, a másodikat az esőzuhatagok, a harmadikat 
a vereséges csalódások keserítették meg, de mindeniket hatalmas benyomások 
tették emlékezetessé. A negyedik volt a legnehezebb, de legsikeresebb. Megpróbálom 
a való színeivel megfesteni az első marmarolei triptychont.

*  *

1901 július 31-én.
Lankasztó júliusi nap volt; szélcsend, a melyben minden lehorgasztja a fejét 

és még a lepke sem gyűjteni száll a tarka kehelyre, hanem szundikálni. Délelőtt 
10 órakor indultunk el Pietróval Schluderbachból és Misurina-Valbona-Stabizianen 
át este 7 óra felé értük el az iszonyú elhagyottságban álló Capanna Tiziant. 
Szegény Pietro az egész úton világjavító hangulatban volt a nagy melegtől és 
szelíd gáncsolással fejtegette, hogy milyen jó is volna, ha a földgömb felülete 
síma vén’ és nem kellene hegynek menni soha ; meg azután milyen furcsa is az 
az úri nép, szeret felfelé menni, mikor senki sem kényszeríti erre — no hiszen, 
csak parancsolná ezt valaki, majd el is menne kedvünk . . . Ismertem már a hű 
pajtás mély filozófiáját ; olyan legény ő, a kit a közönséges dolog elzsibbaszt, de 
az igazi akadályoknál felébred benne a jó vér és elfogja a tettvágy láza. A legjobb 
katona sem szereti a hosszú, bágyasztó menetelést, de a csata tüzében kitünteti 
magát. (Megjegyzem, hogy jól meg is voltunk rakódva, s déli hőben Schluder- 
bachtól (1441 m) Misurináig (1755 m) 314 métert emelkedtünk, s ismét Stabizianeig 
(1089 m) 666 m-t leszaladtunk, hogy ebédutáni siestának éppen 1211 métert
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gyalázatos meredek és rossz ösvényen emelkedjünk a menedékházig, mely 2300 m 
magasban áll a Colle di Val-Longán.)

Remek pontra építette Velencze áldozatkészsége a Capanna Tizian-t s mégis 
az utolsó négy év alatt csak három-négyszer jártak erre a sziklák utasai, mert a 
távolságok olyan mérhetetlenek. A parányi kis otthon roppantul ki van téve a 
viharok haragjának és ámbár négy karvastag láncz bilincseli a sziklához alacsony 
tetejét, mégis már egyszer letépte a szélvész szeszélye.

Elmerülve gyönyörködtem azokban a pompás árnyképekben és fényjele
nésekben, melyeket a láthatlanul nyugovó nap Sexten és Sappada dolomit
tornyai közé varázsolt; a mélységben meleg gőzök surrantak el Stabiziane és

A Monti Marmarole (Misurina mellől).

Auronzo fölött; mögülök fel-felhangzott a legelésző kecskenyájak csengője és 
vidám bégetése, a pásztorok nyújtott kiáltásai, a mélyben dolgozó munkások dala. 
Mögöttem a glecserkatlanokból borzongatva és jajdulva sodorta a szellő a sűrű 
kék füsthöz hasonló ködhengereket, melyek ráömlöttek az apró házikó tetejére, 
mintha legott össze akarnák nyomni a szegényes kis alkotmányt. Pietro kilépett 
a házból, hol eddig a gazdasszonyi házias teendőket végezte s savanyú ábrázattal, 
elhaló hangon jelentette, hogy összesen csak két doboz öt-hat éves gulyást és 
két csöbör hét hónapos hóvizet fedezett fel az éléskamrában; — hiába biztatott 
San Marcoban a menedékház gondnoka, hogy bőven találunk eleségkészletet. 
Mindent felforgattunk a holnapi oroszlánétvágy reményében; — nem volt mit 
tenni, mint felszelni a magunkkal hozott kenyeret és hozzáképzelni a lakomát. 
Keservemben fát vágtam és Pietro szította a nagy tüzet az egy csésze üres tea.
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kedvéért; arra ítélt bennünket a sors, hogy 60 órán át kenyéren és vizen éljünk 
és csak a lelkünket tápláljuk a természet szépségével.

Hamar lenyugodtunk, mert alvó ember nem éhes és még megálmodott torban 
is lehet jussa; de az éjjel szélvész kerekedett, hogy úgy éreztem magam az 
alacsony padlásszoba koromsötét zugában, mintha zátonyra feneklett hajó legalsó 
fülkéjében lesném az örvényes habok csapkodását, mikor zúzzák már szét a vékony 
falakat. Végre négy órakor vizenyős holdvilág szűrődött be a fatáblák repedésein. 
Egy-kettőre lenn állottunk a világító glecser szélén és hozzáfogtunk a Cimone 
della Froppa kereséséhez, mert a hirtelen ború eltüntette az összes hegyeket; 
akár csak fehér Zahara közepén álltunk volna.

Két óráig bolyongtunk a ropogós havon ide s tova, de nem akadtunk sziklára 
(pedig az egész glecser sincs két óra hosszú vagy széles !), még saját nyomainkat 
is alig tudtuk megtalálni; azután ismét két óráig álldogáltunk egy helyben és 
törhetetlen türelemmel emelgettük felváltva lábainkat, hogy bele ne fagyjunk a 
homokszerü hó süppedéseibe — hiába, nem láttunk semmit. Ez volt az a félel
metes, ólomsúlyú hegyi köd, melyet az ember szeretne áttörni, szétrobbantani, de 
az csak nem enged, letelepszik a jégre, odatapad a lejtő oldalába, mintha daczolni 
bírna a tüzes nap minden sugárlövegével. A szemre hályog nehezedik; fájdalmas 
az a tehetetlen vakság, — akármerre pillantunk, millió kavargó, tánczoló apró 
vízcsillag forog a levegőben, átnedvesíti ruháinkat és csípősen érinti arczunkat. 
Időnként orkán süvöltése rázta meg a levegőt és a ködben regényes árnyak jelentek 
meg; — már-már azt hittük, áttörnek a sziklák formái és tájékozódni fogunk. 
Csalódtunk, csak elvonuló sötétebb felhők árnyai voltak.

Végre nyolcz óra után széthasadt az átkozott burok és láttuk, hogy egy 
kődobásnyira áll tőlünk a sokat keresett Froppa fala; de hiszen mást is láttunk, 
a mitől ugyancsak futni kezdtünk — és ez versenyfutás volt — talán az életért. 
Tre Croci fölött irtózatos tömegben tintafeketén hömpölygőit felénk a jégverés 
és fergeteg, ropogva hintve néhány száz lépésre tőlünk ibolyaszín villámait. Le
csúsztunk a havon, mint a gőzsikló és szaladtunk köveken, szakadékokon át 
szembe a mogyorónagyságú jégveréssel, — harsogott ég és föld, mert ez az égi 
háború valóságos világháború volt, mely akkor végigsöpört egész Európán. Átéltem 
egy nyolcz óráig tartó hózivatart a zermatti Rimpfischhorn haván, 4200 m magas
ságban, — de ilyen, Lord Byron képzeletét felülmúló vészszel még nem néztem 
farkasszemet. Mintha az apokalyptikus lovasok vonultak volna el felettem. Mikor 
csuromvizesen és megalázva húztuk meg magunkat a szerény házikóban, hálásan 
tekintettünk körül a kis szobában, míg odakiinn iszonyú csatározásban adta ki a 
zivatar teljes erejét. Órákon át tombolt a vész haragja és mi távol minden ember
lakta tanyától éltük Robinson és Péntek sivár életét. Nem szeretnék hasonló időket ott a 
magasban átélni; de ennek örültem, mert láttam közvetlenül: mi az igazi hatalom.

Délután szent nyugalomban, mocsoktalan tisztaságban, jégesővel fehérítve 
tekintettek le reánk a hatalmas szomszédok, de nem vállalkozhattunk semmire, 
mert a közel fekvő Cima Tizian, Cima Vallonga és Monticello is elérhetetlenek 
lettek volna alkonyat előtt.

A következő hajnalon összeszedtük sátorfánkat és utolsó kenyérmorzsáinkat, 
elszántan vonultunk ki a friss jégszemcsékkel borított csikorgó hóra, átmentünk
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a főorom és a hullámos gerincz közti rés szeles kapuján, hol Pietro páratlan 
ügyességgel találta meg a helyes irányt, mintha saját lakásában mozogna. A sziklá
hoz rövid, de síkos és iszonyúan meredek jégterrasz vezet, melyről néhány meg
erőltető felhúzódással el lehet érni a felső könnyebb szirtcouloirt; néhány perez 
még és miénk a daczos, inakranczos bérezorom, mely délkeletre a Dolomitok 
legmagasabb nyúlványa.

Éppen hat órakor voltunk fenn a Cimone della Froppa csúcsán (2933 m). 
Félszáznál több hatalmas tetőről néztem már körül, de festőibb csoportosítást és 
változatosabb kilátást még nem élveztem soha; hozzájárult a színezéshez a kora 
reggeli órának és az ingadozó időnek varázslatos világítása. A völgyek felett 
semmiféle pára sem lebegett és a megszámlálhatlan hegytetők minden formája 
színesen és plasztikusan meredt a kristályátlátszóságú levegőbe. Az égbolt pereme 
narancssárga fényben égett, inig fejünk fölött fekete felhők lógtak lefüggő fosz
lányokkal, mintha végtelen szürke cseppkő-barlangok nyílnának belsejükben. Friaul 
felett hirtelen valóságos sarki pír keletkezett, akár egy titkos Mont Pélée döntené 
lángjait a komor égre, — és mint vakító tűzbombát lökték ki a ködtömegek 
kavargó ölükből a nap lánggolyóját, mely a ködleplek sürgése-mozgása következ
tében gyorsan forgó aranykorongnak látszott. A pelyhedző hó a reggeli piros 
napfényben számtalan pünkösdi rózsa hulló szirmához hasonlított. Ilyen pompás 
tűzijátékot csak az őserők hatalma gyújthat. A borús menny a hirtelen világításra 
vasszürke lett, míg Zillerthal havasai elpirultak és a távoli Rosengarten és Laurin- 
falak tűzvészben úszó várromoknak látszottak, melyekben az új életre kelt Laurin, 
a hősmondák törpe királya új csatát vív a bősz veronai Detrével. Ilyenforma 
látvány lehetett nagy arányban a világ ébredése, mikor a „legyen“ szóra bérezek 
emelkedtek ki a semmiségből és tisztulni kezdett a zűr.

Nem elégedtem meg evvel az egy csúcscsal, mert kárpótlást kerestem a 
tegnapi kényszerpihenésért és mikor újra leszálltunk a Froppa-glecserre, ráadásnak 
megostromoltuk a jégöbölből feltörő Cima Valtanna (2702 m) falát. Formás karcsú
ságban uralkodik e keskeny obeliszk a két névtelen ikerorom között; a Tizián-ház 
felőli oldala a zermatti nagyot, a Matterhornt utánozza és formázza, többi gerinczei 
pedig csipkések, mint a kakastaréj. A keleti oldalon ragadtuk meg a munkát, 
hol eddig érintetlenül maradt a hegy. A 250—300 méteres sziklafal nem túlsá
gosan nehéz, de nagyon érdekes és szórakoztató kapaszkodást nyújt, melyet csak 
a kőzet páratlan törékenysége tesz kényessé. Nyolcz órakor már a csúcsán hever
tünk (melyet eddig csak egyszer, 1891-ben látogatott meg Darmstädter dr. két 
vezetővel, a Forcella di Monticello felőli oldalról). Újra gyönyörködtem a szublimis 
szépségű képekben, de az alacsonyabb álláspont és az előrehaladottabb órák 
közönségesebb világítása miatt a kilátás a Froppáéhoz már csak úgy viszonylott, 
mint a gyengébb átdolgozás az „ifjúság számára“ az eredeti klasszikus remek
műhöz.

Kilencz óra után újra csöndes és elhagyott volt a Tizián-menedékház árva 
tanyája, mi az ág-bogos ösvényen iramodtunk a Yal Anziei felé, mert sirdogálni 
kezdett az egész természet. Mikor Stabiziane fölött kibukkantunk a harmatos 
tűlevelesből, meghatott a rongyos kőfaragóknak hazaszeretete és nemzeti önérzete. 
Ott ültek százával az épülőfélben levő országúton és zúzták csákányaikkal a rideg
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követ; mikor megpillantottak bennünket, ők, a sziklák éhező páriái, kiknek ez a 
szép vidék a kemény köveknél egyebet nem ád, lelkendezve lóbálták kalapjaikat 
és tapsolva ujjongtak: Bravi voi altri, bravi, avete visitato i nőst! monti. (Derék 
fiúk vagytok, meglátogattátok a mi hegyeinket.) A nyomor sarában megcsillant a 
nemzeti büszke önérzet tündöklő igazgyöngye.

A ki ismeri a rengeteg távolságokat ezen a vidéken, szinte hihetetlennek 
fogja tartani, hogy két magas csúcs elfoglalása után (mikor az egyikre egész új 
utat kellett felfedezni) már délután négy órakor Schluderbachban üdvözöltük bará
tainkat — átázott ruhában, de napsugaras hangulatban.

* *
*

1902 július 15—16.
Mikor 1902 júliusában újra megérkeztem a páratlan délvidéki Tusculum 

paradicsomába, csakhamar kivetettem lelkemből mindazt, a mi a városi és köznapi 
életből feledni való és teljes odaadással engedtem át magamat annak az igaz és 
nemes gyönyörűségnek, mely a szabad és gondtalan embernek osztályrésze, jussa 
a természet körében a terhes munka után. Régi hű kísérőm új tervekkel várt; 
annyit bolyongtunk együtt az összes körülfekvő hegyeken, hogy már mesterség 
volt valami „premier“-t kitalálni; végre Pietro kiszemelte a Cima Bestioni déli, 
eddig érintetlen falát és azt ajánlotta első kísérletnek. Július 15-ének verőfényes 
délutánján magunkhoz vettük a második st.-hubertusi zergevadászt, Siorpaes 
Arcangelót, ki a Marmarole nyugati részeiben már több merész problémát dicső
ségesen oldott meg és ezt a teljesen elhanyagolt vidéket legjobban ismerte, — 
s lekocsiztunk az első kis olasz fészekbe, mely ama hegyek alján fekszik. (San 
Yito di Gádoré, 1011 m.) Este már a menedékház ajtaján kopogtunk.

Fenséges magányban, páratlan szép környezetben várja az utast a kis 
„Rifugio San Marco“, Velencze városának egyik menedékháza a Col de Chi da 
Oss dombján (1900 m). Velencze összes menedékházainak fekvésében festői ízlés 
tükröződik, a berendezésben az olasz hazaszeretet és áldozatkészség. A meredek 
domb, melyen a házikó áll, hegyfok módjára nyúlik a moréna folyamok közé 
s míg északról egetverő sziklaczirkusz fedezi, a többi világtájak felé szabadon szárnyal 
a tekintet Cadore és Ampezzo völgyei felett. A ki csak idáig feljut (San Vitóból 
elég tisztességes ösvényen két óra), máris mesevilágban fog gyönyörködni, pedig 
itt még csak az égi országok kapujánál áll. A rifugionak több puritán cajute-szerű, 
de kényelmes fülkéje van egymás fölött függő ágyakkal; a földszintes szoba 
konyha, ebédlő és könyvtár egy helyiségben, mert az olasz hazafiság a hegy
vidékeire vonatkozó összes kiadványokat itt is elhelyezte. A két fő nyári hónapban 
„vendéglős“ is van a házban, a jóképű derék Del Favero, kinek jellemzésére 
csak annyit hozok fel, hogy itt a jégrégiók határán, kősziklák aczélkemény vállain 
üres óráiban (van neki elég, mert sokszor 2—3 hétig sem lát embert) izmos karokkal 
és meleg szívvel humuszt teremtett és a házikó körül, hol rendes körülmények 
közt minden szerves élet megszűnt volna, most tarka virágágyak mosolyognak, 
szegélyezve a havasi gyopár bársonyos csillagaival. Ezek a virágok az igénytelen 
gazdának beczézett gyermekei és egyedüli társai, kik újra bizonyságot tesznek



90

arról, hogyan menekül a magános ember a természethez, mert az jó és hűséges, 
mert kiapadhatlan bőkezűséggel ajándékozza a tiszta örömöket becsületes munka 
fejében.

Alig hogy letelepedtünk az ízes polenta mellé, odakünn megindult a langyos 
permeteg. Del Favero mindent megtett, hogy megtartsuk jókedvünket és észre ne 
vegyük az idő viszontagságait, s mikor már belefáradt a veltlini piros észbontó 
kínálgatásába, halk hangon egy régi Garibaldi-dalt kezdett zsongani, mire Pietro 
és Arcangelo is felengedtek, előszedték kurta pipáikat és egy-egy fenyőgalyat 
vetve a pattogó zsarátnok közé, elzümmögték a mi kevés értelmű, de kedves 
dalunkat, melyet valóságos házi indulónkká avattunk a közös kalandozások közben. 
Halkan csendült ki a szürke szirtkatlanba az ütemes refrain :

„sei bella, sei cara 
N’ol mi abbandonar . . .“

Az utolsó akkordnál már átvette a „tücsök csöndes birodalmát“.
Reggel hét órakor még tűrhetlen fülledt, villámterhes éjjel uralkodott a 

zsibbadt tájon ; tisztában voltunk, hogy a végtelen hosszúnak Ígérkező, új és kétes 
Bestioni-túráról le kell mondanunk, de még valami rövidebb vállalkozás is kocz- 
káztatott dolog lett volna. Kitelepedtünk a felhőntúli virágos kert kőülőkéire, a 
kerek kőasztalra elhelyeztünk egy kis „whisky cordial“-t és pipaszó mellett vártuk 
a történendőket. Nem vártunk hiába, a hajnal nyájas mosolylyal szétlehelte a 
felhőket, úgy hogy teljesen tiszta lett az ég, de kékje a vízgőzöktől olyan maradt, 
mint a színehagyott lepel.

Nagyon hosszú útra akkor (reggel 4) már nem vállalkozhattunk ; választanunk 
kellett a Cima Scotter, Torre dei Sabbioni és a Cima Bel Prá között. Hogy Fabius 
Cunctator módjára ne vesztegessük az időt, a furfangos Pietro sajátos sorshúzást 
eszelt ki : ujja hegyén megpörgette tollas kalapját, a merre a toll mutat, arra 
megyünk. így kerültünk a Cima Bel Prá falára, mely annál érdekesebb volt, mert 
előttünk eddig csak kétszer sikerült a megmászás erről a nyugati oldalról. (Először 
1900 aug. 17-én dr. Lecher Ottó, osztrák képviselőnek és nejének, Siorpaes 
Arcangelo, Dimai Pietro és Dibona Arcangelo vezetőkkel.) Arcangelo örömmel 
szőkéit előre, mert ez a nevezetes „út“ az ő felfedezése volt.

A San Marco menedékház keskeny ösvényéről csakhamar az északra felhúzódó 
meredek sziklacsatornába léptünk be, hol alapos kőzápor fogadott. A kőhullás 
az a veszély, melyre a legbátrabb vezetőben és a legvakmerőbb hegyi habituéban 
is meghűl a vér; a ki egyszer látta azokat az őrülten lefelé vágtató göröngyöket 
feje felett elrobogni és azután sértetlenül utánuk bámult, szemlélve, hogyan 
pattognak szét a mélység párkányain egyre nagyobb ugrándozásokkal szórva 
szilánkjaikat, — még órákig fogja hallani képzeletében azt a zizegő süvítést, mely 
az ajkra forrasztja a legszebb szókat, sötétre festi a legderűsebb tájat szemünk 
előtt. Mi is fellélekzettünk, mikor a csatorna felső végéből áttérhettünk a délre 
húzódó erkélyre (Band), hol meglepő látvány a tenyérnyi, bokrétás virágoázis, 
a „bel prá“ (szép rét), melyről a hegy nevét kapta.

E „Band“ után következik a részlet, mely a legeltompultabb sportsman 
idegeire is alaposan hatni fog. Vagy 20 méter magas kamin előtt állunk, melynek
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bejárását a kopasz és törékeny sárga falnak kétszeres keresztezése után lehet 
csak elérni. A sárga falról szédületes helyen alig két ujjnyi széles ferde 
kőre kell átlebbenni, a nélkül, hogy a kezekkel valahol meglehetne fogózni és 
közvetlen ezután a kaminban 20 m felhúzódás következik, puszta feszítő erővel, 
mert a kőzet teljesen sima. A kúszó csoport utolsó tagja az előzők hosszadalmas 
manőverét egy kis fekete sziklaüregben kénytelen bevárni, hogy felidről követ ne 
kapjon. Fél óránál tovább guggoltam a szűk sziklaodúban ; gyönyörködtem a 
pompás táj szépségében, mint egy templomtorony tetőablakából ; lankasztó szomjú
sággal Tantalusként lestem a legyöngyöző vízcseppeket, melyek egészen átáztattak, 
de az ajknak elérhetetlenek maradtak, míg végre a mélységes csönd jelezte, hogy 
két társam szerencsésen megérkezett a sziklakürtő felső végén. Sorra kerültem és 
kemény küzdelem árán nemsokára én is fenn állottam.

A többi részletek megerőltető kapaszkodással a gerinczig vezetnek, hol 
szórakoztató „crackclimbing“ után a hegy másik oldalán bukkan ki a vándor. 
Itt tündöklött először arczunkba a magasan járó nap a Cima Bestioni fürészforma 
oromzata fölött. A ki ezt a forró fényárt ilyen pontról élvezi teljes ragyogásában, 
meg fogja érteni Zarathusztra tűzimádóinak hitét és azoknak a jámbor vallását, 
kik a napban látták a népek istenét.

A kilátás élvezetétől az első pillanatra szomorú emlék vont el. A csúcson 
fekvő üvegbe zárt névjegyek közt kusza papírdarab akadt kezembe, a hegy 
második látogatójának nevével. Az ismerős öreg betűk kedves jóbarát sorai, 
kinek lelkesedő szívét örökre megállították a szívtelen hegyek : szegény Pott Felix 
ifjúsága virágában veszett el egy hófuvásos, ködös októberi estén (1900-ban) az 
admonti Reichenstein daczos szirtfalain. Pietro és Arcangelo fedetlen fővel és 
összekulcsolt kézzel olvasták az elfakult írást ; ők kísérték éveken át az elnémult 
barátot merész, de gyönyörűségekben gazdag útjain.

És nem félünk tőletek, hatalmas hegyek ! ti jók vagytok és végtelen 
kegyesek ; — mi tudjuk az örök törvényt, hogy minden élet e földön veszni 
termett és mi megbékültiink ez örök törvénynyel.

-----Újra itt álltam 2939 m magasban az Adria fölött és megittasult
tekintettel néztem végig a nyári nap hevében izzó Dél-Tirolt és Friault, melyeket 
egy hosszú év óta nem láttam. Csodálatos, remek kép ; mintha már láttam volna 
és mégis most látnám először. A természetben minden ismétlődik és még sincsen 
hasoidóság vagy monotómia. A mindenség olyan, mint az óriás számsor, melyben 
örökös a permutáczió ; csak egy apró szám tolódik el és változik az egész összeség 

-  s talán miriád változás után áll be csak az azonosság. Hányszor láttam már 
e hegyeket! S csak egy napsugárnak legyen más törése, csak egy kissé legyenek 
sűrűbbek vagy ritkábbak a levegő atomjai — és minden vonás más e mozdulatlan 
ábrázatokban; de minden vonás örökké szép. Ezért szeretem annyira ezt a világot, 
mert itt a csúnya ismeretlen fogalom.

Azután meg micsoda hatalmas gyönyörűség e páratlan magány bűbája. 
A városban is van magány, minden négy fal között, de egy kőhajításnyira töme
gek zajongnak, tévednek és szenvednek; van a falun is magány, de ott az országút, 
mely tért nyit mindenkinek, de itt — velünk egy légvonalban csak a távoli 
bérczeken gyönyörködnek velünk együtt észrevétlenül a kevés választottak, a
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rokonérzésűek ; — azután végtelenségben, százezer mértföldekre nincsen semmi 
és senki, csak a sas a hegyek, a pacsirta a rónák, a sirály a tengerek fölött.

Órákig elüldögéltem volna a langyos kőormon. A déli nap hevében lassan, 
észrevétlenül változások állottak be az egész égboltozaton. Az ilyen forró nyári 
nap csodás meglepetéseket tartogat, — az egész természet látszólag fáradt moz
dulatlanságban szunnyad, holott az égen hatalmas mozgások mennek végbe, csakhogy 
észrevétlenek, mint az óramutató haladása; ennek sem látjuk járását, akárhogy 
figyeljük, mégis futva fut odább és alkonyatot hoz. A röviddel előbb hullámfodor 
nélküli mennyég tele volt már szakadozott gomolyokkal; minden hegytető felett 
más és más alakú, más és más színű felhők lebegtek és varázsütésre újak és 
újak termettek közelünkben is, karikázva, kergetőzve. Belebámultam e csodás 
képződmények tömkelegébe és elmerültem a képzelődésbe, mint a jó öreg Polonius, 
ki Hamlet kedvéért a tevétől a czethalig mindenfélét felfedez az elmosódó, szét
folyó felhőfoszlányok alakjában. A hamleti szórakozásból a praktikus Pietro rázott 
fel avval a sokatmondó kijelentéssel, hogy most bizony „gambe“ (lábak =  előre!), 
szedjük a sátorfát, mert orra hegyére eső cseppent.

Rohanva kezdtük meg a visszavonulást a Yal di San Vito felé fordított 
sziklákon és fékezés nélkül csúsztunk le a meredek hólejtőkön a Torre dei Sabbioni 
mögé. A jégeső verdeste arczunkat és vastag sudarakban zuhogva ömlött nyakunkba 
a meleg eső, patakokat és vízeséseket rögtönözve a csiszolt sziklafalakon. A záportól 
feketére mosott Torre dei Sabbioni rengeteg vasüllőként állt a hágó felett, melyre 
a csavarodó gőzök közepette dörögve hull a láthatlan kohók kalapácsa, száz 
hatalmas sziporkát vetve szét a szirttornyok csúcsaira és a zúgó-búgó erdők rejtekébe. 
Elhódítva néztünk fel a violaszínben vibráló egekre és a villámlángokban égő 
groteszk sziklavárakra; elvakított az égi fény, mint egykoron Saulust. Déltől estve 
ötig zuhogott, ropogott, czikázott a zivatar ereje; bokáig gázolva az ömlő zuha- 
tagokban, bujkálva az átázott sűrűben, az aggasztóan suhogó fenyvesek sötétében 
siettünk a Corno del Doge (2615 m) felé fekvő völgynyílásba, a nélkül, hogy 
egy tenyérnyi fedél vagy csak egy terebélyes fa akadt volna menedékül e vízözön 
idején.

Mikor egy-egy felhőtömeg hömpölygőit le a Punta déllé Sorelle szikláiból, 
mint a mindent megsemmisítő lávafolyam, — mikor egy-egy éles robaj rázta meg 
a levegőt, mint a megrettent bérezek elnyomott sikoltása és morogva dübörgött 
kőfaltól kőfalhoz, — szemlesütve ballagtunk tova a térdig frecscsenő iszapban és 
zúgolódás nélkül bámultuk az egymást követő jeleneteket, melyek vonzók és 
fenségesek a természet e viharos tragédiáiban. A ki nem állt még csatázó felhők 
kellő közepén és nem élt át tomboló zivatart az égi régiók magasságában, nem 
is tudhatja, mi az igazi, velőtrázó vihar.

Öt órakor öntött ürgék állapotában fordultunk be a magányos Ospizio 
Valboná-ba; hálaérzettel telepedtünk le a tűzhely felcsapó lángjai köré és Siorpaes 
Serafin hozott ruhát, teát, mindent, a mit kis gazdasága adhatott. Kinyitottam a 
keskeny ablakot, hűs italként tódult be az ozonos, megtisztult levegő. A Yal 
Anziei végén, az aczélkék felhők zománczán hangtalanul megvillanó tüzes égi 
pillantások, a Marmarole havas csipkéinek rövid bengáli megvilágításai jelezték 
a háború elcsendesülését.
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Az út Yalbonától Schluderbachig már élvezetes üde séta volt és este nyolcz 
órakor vidáman telepedtem le a törzsasztalhoz. A fényesen kivilágított teremben, 
hangos társaságban, pohár mellett hamar feledtem a nap viszontagságait, míg 
künn a Croda Eossa piros ormán sűrű pelyhekben hullott a hó.

* **
1902 augusztus 16—17.

Sebesen, mint a nyíl, röpített bennünket a tejfehér Mercedes-kocsi Schluder- 
bachtól San-Vito felé; igaz, hogy nem illik a vándorbot jogos birodalmába, a 
fény vek nyugalmas sűrűjébe, a pásztordal és kolomp naiv tanyáira a zakatoló 
automobil, mely a modern ember rapid és ideges életét jelképezi, de a 29 kilo
méteres deszkasíma úton nagyon kényelmesnek bizonyult, mert még jóval alkonyat 
előtt az otthonos Albergo all’ Antelao elé robogtunk, hol Pietro és Scéco már 
várakoztak rám. Rögtön elindultunk, hogy a homály előtt elérhessük a felejthe
tetlen Rifugio San Marcot; arról volt szó, hogy valaki más elénk kerülhet a 
Bestioni érintetlen falain, ha pár napig késedelmeskedünk, pedig az igazi alpinista 
a kemény versenyben nem engedi másnak az elsőbbséget, csakis legjobb barátai 
kedvéért mond le titkon őrzött és féltékenyen tartogatott hadi terveiről.

Az egész úton óriási magasban fejünk felett hatalmas parlagi sas keringett; 
majd felszökkent a borongós ég felé, majd kiterjesztett szárnyakkal vibrálva 
fürdött az esti áramlatban, majd odasímult a Bel Prá szirtbástyáihoz, mintha 
kérkedve akarná mutogatni a három lassan vánszorgó alaknak utólérhetlen tudását, 
hogyan ért a felszálláshoz ő, az állat, míg a büszke és önhitt ember izzadva 
liheg a lejtő oldalán.

Éppen mikor a kunyhó elé értünk, a távoli Tofana zordon, viharövezte oltárán 
meghalt a nap ; már csak félig állott ki a lilaszín felleghullámokból, majd csupán 
vakító tűzláng, majd már csak parányi fény vonal — végül csak néhány derengő 
sugárküllő a távol hegyek és véres haboknak látszó felhők mögül jelezte, hogy 
a világ ragyogó éltetője már csak volt. Az est árnyékbirodalmában csöndes, bűvös 
ünnepre készültek a hegyek ; az egyik csillagboglárokkal koszorúzta ősz fejét, a 
másik holdsugarakkal átszőtt felhőturbánt illesztett zord homlokára.

Hamar el kellett búcsúznom a látványtól, melynek szépségével sohasem lehet 
eléggé betelni ; holnap hosszú és bizonytalan munka várt és alig két óra jutott 
az álomnak.

Éjfélt ütött lenn a rejtelmes homályban a san-vitói toronyóra, mikor kiléptem 
a világ legmagasabb virágos kertjébe. Csillagfényes éjszaka volt; a holdkorong 
rőt udvar közepén hangtalan úszott az ég azur hullámain a Pelmo rengeteg fekete 
szirterődje fölé, — csak a legmesszebb ködképeknek látszó hegylánczok mögött 
szaladtak néma felhőgomolyok. Cadoreból egy-egy lengő pára röppent szét a 
semmiségbe, mint a völgyek sóhaja ; az egész táj felett a galambősz fejű Antelao 
(3264 m) uralkodott komoly nyugalomban, meg-megcsillogtatva a holdezüstben 
hópelyhekből font és jéggyémántokkal kirakott köpenyét. Rövid reggeli után már 
megroppant a törmelék lábaink alatt és halkan, mint három meggörnyedt árnyék 
vonultunk tova a keskeny hegyi ösvényen a Forcella piccola felé, honnét rá kellett 
térnünk úttalan utainkra. Az éjszaka titokteljes szépsége és a mágikus világítás
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varázsa sokszor megállított, hogy néma hódolattal rögzítsem meg lelkemben azokat 
a képeket, melyeket a völgyi élet semmiféle gyönyörűsége sem képes feledtetni 
vagy pótolni.

Hajnali 2 órakor tettük lábunkat a Forcella piccolára (2121 m), a Cima 
Scotter (2800 m) és Pala deli’ Antelao (2465 m) között. Le kellett szállni újra 
a nyereg másik oldalán a mélységbe, a törpefenyők koromsötét szövedéke közé. 
Utolsó világításunkat, mely eddig a Pelmo orma köré gyűlt rézvörös felhőkön 
derengett át a hanyatló holdsugarakból, itt elvesztettük és lassan tapogatóztunk 
lefelé a meredek feketeségbe, a Yal Öten elhagyott ölén. Nedves, hűs áram 
csókolgatta verejtékes homlokunkat és erős, fűszeres illatot hozott a láthatatlan 
hegyi legelőkről, a titkos völgyek szívéből, varázsitalszerű illatot, melyet nem lehet 
elfelejteni ; a puszta gondolatnál és emlékezésnél újra érzem, mint a hogy a 
hangokat is hallani véljük képzeletünkben, hogy ha összhangjuk különösen magával 
ragadott bennünket. Megrészegítő volt ez éjszaka ; mámoros lettem e bolondos 
édes fuvalmaktól.

A szürkületben barnán nyugodtak előttünk a Marmarole déli falai, melyek 
formáit még szaggatottabbá és ijesztőbbé tette az éjszaka miszticizmusa. Minden 
repedésből és szakadékból vékony füstgomolyként szállingóznak elő a fakó ködök 
és hófehér gombolyagban repülnek a kialvó csillagtábor felé. A ködszárnyak 
mindenünnen összeszivárognak, mint rejtekhelyükből a bujdosó guerillacsapatok 
és hatalmas sűrű hadtestté tömörülnek ; egyszerre elvesztik haloványságukat és 
az egész levegő olyan lesz, mintha finom aranyos port kavarna bele a hajnali szél ; 
a szakadozó, fesledező gőzök közül színaranyba, bíborba öltözve lépnek ki a 
hatalmasok idomai. A Yal Öten végében pirkadott.

Lejutottunk a csevegő patakhoz, melynek fodrai szivárványosan kígyóznak 
az ismeretlen mélységek felé ; a harmatos cserjék alján tisztást kerestünk pihenőre, 
mert nem tudtuk, hogy a sok váltakozó, fellebbenő felhőfüggöny mit rejt redői 
mögött; ha egyes sziklák kibukkantak is olykor, mint fantasztikus kulisszák, és 
bűvös tájak jelentek meg előttünk, mint üde álomképek, nem voltunk képesek 
tájékozódni. Időnk volt bőven (reggel 4 x/2 óra) és nem siettünk, akármilyen hosszú 
útra is volt kilátásunk, mert remek napra számítottunk. Hiába volt a szép ábrán
dozás, mi „kanosaiul festett egekbe néztünk''.

Egy óráig heverésztünk selymes pázsitágyán buja bozótosnak, míg megértettük, 
hol vagyunk (5 x,/a óra). A meglebbent ködfátyol között barna sziklaerőd állott 
előttünk, mintegy 1200—1400 m magasra törve fel a törmelék felett a párák 
közé. A milánói dómon, ha oldalt nézzük, egymásba illeszkednek a tornyocskák 
csapatai, hogy nem tudjuk megkülönböztetni sorrendűket, rangjukat és állásukat, 
— ép így e szikladómon valóságos kaoszszá alakulnak a szirtoromzatok és szikla
kúpok sorai. Mégis elég volt a rövid ködmentes pillanat két emberem sólyom
szárnyon járó tekintetének, hogy képzeletükben megrögzítsék a biztos útirányt a 
hegylábtól fel a daczos kőhomlokig. Embereim így állapították meg a diagnózist : 
a hegy fala négy részből áll ; az alsó a törmelékgrava-tól az utolsó gyöpig lehetséges, 
de nagy óvatosságot igénylő kapaszkodás növényzettel váltakozó kőlapokon ; a 
gyöptől a felső hófoltig kimosott lejtős szikla, scarpettával elég gyors emelkedés ; 
a hó után szaggatott kaminrendszer, ha egyáltalán lehetséges, időrabló és kemény
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munka : a negyedik rész az utolsó 50—80 m fal : ez egyelőre titok. Az alsó részt 
esetleg ki lehet kerülni jobbra, a Bestioni-tömeg és a többi Marmarole hegyek 
közé ékelt nyeregig felhúzódó hócsatornában, csakhogy bizonytalan, vájjon e 
canalone-ból át lehet-e siklani az új törést mutató nagy sárga falak alatti párkány- 
zaton a felső hónyelv alá. A haditerv minden részlete megmutatta, hogy Pietro 
és Scéco otthon vannak ott is, hol még eddig nem járt emberfia.

Az utolsó gyöpig nagyon lassan mozogtunk. Az alig ujjnyi vastag termő 
réteg a síkos sziklalapok élén egyre engedett a görcsösen kapaszkodó ujjak alatt; 
az idetévedt gyalogfenyők gyökereitől megporhanyított kövek, a megvasalt czipőknek 
nagyon is síkos és nagyon is keskeny támaszpontok, a scarpettának túlságosan 
benőtt helyek rendkívüli elővigyázatra kényszerítettek. Ez a 150—200 m egyike 
a legkellemetlenebb részleteknek, melyeket valaha bejártam. Mikor elértük a teljesen 
kopasz, simára öblögetett sziklát, a nedves párák közepén Calalzo felett ránk 
mosolygott néhány szelíd sugárpillantással a nap ; mintha lelkünk mélyén hallottuk 
volna a csengetyűszót, mely ép e pillanatban a nagy hegyeken túl, a cortinai 
templomban a sanctusra figyelmeztet. Mert ma vasárnap vala lenn a völgyek 
szívében ; itten az örökké egyforma világban, bár soha sincsen a természetnek 
munkaszünete, nincsen hétköznapi köntös, és örökös ünnep vagyon, hol mindenek 
dicsérik az Urat. És mi sem voltunk kevésbé ájtatosak, mint azok a jámbor hívők 
ott a messze hegyeken túl.

A végtelen sok lasta lassította a haladást és 10 órakor, 4x/2 órai lázas 
kapaszkodás után szomorúan láttuk egy pillanatra átderengeni a felhőfüstön a 
szemben levő Antelao jégtöréseinek alsó részeit és ebből megértettük, hogy még 
nem nagyon sokat emelődtünk a habzó gőztenger fölé. A sűrűsödő köd csalóka 
képeket rajzolt a sziklák köré; az elülkúszó leader alakja a párán keresztül 
szótalan óriáséhoz hasonlított, ki időnként szétterjeszti karjait, hogy valami látha
tatlant megragadjon velük. Most már avval is tisztában voltunk, hogy ma napfényt 
nem látunk többé ; szívesen visszafordultunk volna, de rengeteg út volt mögöttünk 
és reménykedtünk, hogy a hegy másik oldalán dr. Darmstädter útján (első és 
eddig egyetlen megmászás 1890 július 6-án) gyorsan leszállhatunk.

Tétovázás nélkül fogtunk tehát a harmadik fejezethez, az óriás kaminsor 
lépcsőihez; a kőzet nedves volt és sima, mint a keramiknak máza; óránként alig 
tettünk meg 60—70 métert. Alig váltottuk egymással a legszükségesebb szavakat, 
pedig sok volt a mondanivalónk. Az útkereső Scéco egyszer leszólt Pietróhoz, 
ki a hat darab szeges czipővel és a jégcsákánynyal bajlódott a kaminban: ,,As 
tu ra chandéres?“ (Megvannak a gyertyák?) Értettem a czélzást a szabad ég 
alatti éjjelezésre ezen a keskeny helyen — de hallgattam. Délután egy órakor 
álltunk a tükörsima utolsó fal alatt; élelmünk fogytán volt és a világ körös-köriil 
szürke és egyöntetű burkot öltött, mint a pusztaság novemberi alkonyattal. Lassan, 
hallgatagon szitált a permeteg, mely a szirteket járhatlanokká teszi és ónszínűen 
feküdtek reánk a felhők, mint a fojtó zavaros álom. A vaskezű, vakmerő, nyúlánk 
Scéco egy félóra alatt alig tudott megküzdeni a fal első tíz méterével. . .  s ha 
így megy tovább is? És ha még sem jutunk fel? És ha alattunk friss hó esik a 
sziklára és elzárja a visszatérést? A nélkül, hogy beszéltünk volna, megértettük 
egymást, mert egy volt a gondolatunk, az, a mi minden erélyes embernek és
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becsületes törekvésnek a legfájdalmasabb, de az élet minden viszonya között a 
legbölcsebb okoskodás: cede majori.

Közel 7 óra kapaszkodás (és vagy 12 óra menetelés) után, csak 60—70 
méternyire a főoromtól, sebes esőben kezdtük meg a  visszavonulást; vereség volt, 
de nem dicstelen, mert az utolsó falnak ez oldalán ember fel nem jut, ha vágyai 
még annyira szárnyat öltenek is, — a sűrű ködben pedig a másik lehetséges 
oldalra kitérő rést találni képtelenség volt. Leszállásunk gyorsan ment végbe, 
sűrűn használtuk a kötélen való leereszkedést, hogy a sötétség előtt könnyebb 
helyekre jussunk. Abban a reményben, hogy hamarább leérhetünk, megkíséreltük 
az alulról kiszemelt variánst a hócsatornán át, de megjártuk. A sárga fal alatt 
ugyan át lehetett tolódni, de a párkányzatot, mely csúcsíves templomtető lejtőjéhez 
hasonlított, kővé fagyott porladék lepte; ebbe a dermedt homokrétegbe minden 
lépést 20—25 csákánycsapással kellett kivágni, a hócsatornában pedig hó helyett 
keskenyre olvadt jégéit találtunk, mely ugyancsak hosszadalmas és óvatos csákány
munkát követelt.

Mikor alkonyat felé mohon merítettünk a Yal Öten kristálypatakjából és 
unszolva nyújtottuk egymásnak az üde nektárt, összenéztünk és önérzettel is, 
alázatos megadással is éreztük, mi volt ma mögöttünk.

A Forcella piccolán láttuk először újra azokat a piros napsugárküllőket, 
melyek olyan hűtlenül cserben hagytak; térdre roskasztó fenséggel búcsúzott a 
nap a Tofana viharövezte oltárán, lángolva, mint tegnap ilyenkor, de utolsó aranyát 
télies tájképre hullatta, — új hó csillámlott minden ormon. Mire San Vitóból 
Cortináig vitt a kocsi, besötétedett; a campanile előtti teret szelíd fénynyel ragyogta 
be a hold; harsogott az ünnepi zene és a kivilágított házak előtt csevegve nyü
zsögtek távoli országok tarka nemzetségei és déli élénkséggel ácsorgott a nap
barnította nép. És én örültem mindezeknek, mintha évekig lettem volna távol 
minden emberlakta helytől, — mintha sikerült \olna áttörnöm a bűvös felhő
ország szürke szemfödőjét, hogy a csodák honából újra visszatérjek azokhoz, kik 
vérből, húsból vannak. Szívélyesen búcsúztam két bátor társamtól és váltott kocsin 
folytattam utamat Schluderbach felé.

Hideg, őszies éjszaka volt; az Orion fényesebben világított a megfürdött 
kékségben; a harmatos fenyves gyémántos erdőnek rémlett a holdvilágban; a 
magasban a st.-hubertusi vadászkastély ablakán épen kioltották az utolsó mécset. 
A fiatal olasz legény egy ideig hangosan dalolva nógatta hegynek almásszürkéjét 
a fehérlő országúton, — azután egyre kisebb lett a bakon és a dalt felváltotta a 
fáradt szundító ember lélekzete. Magam maradtam gondolataimmal és átázott kerek 
köpenyembe burkolózva merengtem azon, hogy épen 24 órával ezelőtt mennyi 
reménységgel vonultam be a Yal Öten titkos, illatos homályába; elmerengtem 
azon, hogy mégis milyen szegény az ember minden képessége — egy néhány 
méter síma kövön megakad minden tudás és minden bátorság.

Megakad a tudás és bátorság, de nem az emberi energia és találékonyság, 
mert épen egy kerek esztendővel később, jóformán a vereség évfordulóján kikö
szörültük a csorbát. 1903 augusztus 17-én felvonultunk (Dimai Antonio és Siorpaes 
Pietro kíséretében) a Rifugio San Marco barátságos tanyájára és a következő nap első 
órájában (éjjel egy órakor) csillagfényes, holdsugaras éjszakán átballagtunk a
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Forcella Piccolán a Yal di San Yito mélységeibe. Még az első reggeli órák sejtető 
homályában a Corno del Doge keskeny sziklaövén átsétáltunk a legmagasabb 
Bestioni csúcs tövébe és a rendkívül meredek, néha több száz méteres átmérőjű 
kőlapok (Platten) élein kapaszkodtunk az érintetlen orom felé. Az egész út a lelki 
erő és vakmerőség ösvénye, melyhez fogható kevés akad az Alpesekben. Utunkat 
azóta nem ismételte meg senki erről az oldalról. Déli 11 óra tájban, felhőtelen 
ég alatt gyönyörködtünk a Monti Marmarole minden titkában, nagyszerűségében, 
legjobban a szomszédos Campanile di San Marco rettenetes tornyában, melyen 
hamiskás napsugarak aranyosan rajzolták meg tavalyi utunk irányát és lelkűnkbe 
visszaverődve megcsillogtatták ennek az útnak emlékeit is. Kétségtelen, hogy e 
fűrészfogszerű ormon még előttünk ember nem állott és Darmstädter, ki itt valamely 
ormot megmászott, nem ehhez a legmagasabb Bestioni csúcshoz jutott el.

Ugyanazon az úton, a melyen felértünk, szállottunk alá és még az este 
éjféltájban, huszonhárom órai vándorlás után, azzal az édes tudattal léptem be 
kedves schluderbachi szobácskámba, hogy ismét életem egyik legszebb napjával, 
egyik legszebb napjának legragyogóbb emlékeivel gazdagodtam. Megtanultam, 
hogy a csalódás és a vereség a leghatalmasabb stimuláns, mert csak a gyöngét 
kedvetlenítheti el, az erősnek csak biztatás az új küzdelemre és lépcsőfok a 
sikerek édes jutalmához.

CRODA DA LAGO.
(2709 méter. — Via Pott-Pompanin, 1902. aug. 20-án.)

Sasso di Stria (2477 m). — Col rosa (2164 m). — Pomagagnon (2441 m). — Punta di Fiammes (2342 m).

Lassan ballagtam egymagámban Cortinából a Crepa felé. Meg-megálltam, 
hogy mély lélekzetet vegyek az ozondús levegőből, mely az összeroskadt széna
boglyák felől áradt felém. Az élet szunnyadozni kezdett, csak a réteken muzsikáltak 
a czirpegő tücskök ezrei. A mélységben fekvő Cortina campanilejéből ünnepélyesen 
csendült szerte az esti Ave ; először csak egyet kondult a harang, majd lázas 
életre ébredt az érez és a harmonikus hangok összeolvadt áradata ömlött szét a 
balzsamos szagú lejtőkön, hogy megnyugvást vigyen a szétszórt hegyi tanyák felé, 
melyekben egymásután lobbant fel az esti mécs világa. Mikor a búgó hanghullámok 
elrezegtek, az utolsó elszakadt kondulásban volt valami biztató búcsúzás — meg
szólal holnap újra, hogy diadalmasan és ünnepélyesen hirdesse az ébredést és a 
munkát: „vivos voco“. A kanyargó út elhagyott volt, csak néha jöttek szembe 
a kaszálókról hazasiető gazdák levett kalappal, szótlanul, csak a szem pillantásával 
küldve az idegen vándornak egy nyájas üdvözletei. Milyen édes nyugalom, mennyi 
béke és szelíd költészet van a falu estéjében !

A Cadore felé szétnyíló völgyek felett a távoli ormok összeolvadtak az esti 
ködökkel ; közvetlenül előttem halvány, mágikus világításban emelődtek le domborún 
az ég mélykék zománczárói az elszigetelt Croda da lago összeroncsolt bástyái, 
csipkézett hosszú árnyakat vetve a fenyvesek sűrűjére. Ez ama híres orom,

Jankovics: A z Alpesek. 7
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melynek báró Eötvös Loránd által 1884 júl. 19-én történt megmászása az akkori 
turisztika egyik legnagyobb eseménye volt. Azóta több variáns és új út vezet a 
csúcsra, így a via Sinigaglia és a formini út ; a negyediket, melynek holnapi 
látogatásunkat szántuk, előttünk egyhuzamban még senki sem járta be, hanem két 
részletben fedezték fel, tulajdonképen tévedések következtében.

A Pocol-vendéglőben vártak rám Antonio és Pietro, továbbá Scéco, kit a 
vasalt czipők áthordására fogadtunk meg. A vendéglő teljesen üres volt és embereim 
csakhamar nyugovóra tértek, — én meg kiültem a ház elé, hogy teljességében 
élvezzem az est nyugodalmát és a pipa füstkarikáiban szertefujjak minden gondolatot,

Cortina d’Ampezzo a Croda da Lago felé.

mely terhe a léleknek. Élettelennek látszott minden, csak a csillagok reszkettek 
odafenn és körülöttem az erdők lélekzettek mély álomban, pazarul árasztva szét 
illat-lehelletüket. Újra meg újra áttévedt lelkem a Crodára, mely vakmerőn emel
kedett fel a violaszín ismeretlenbe, mint káprázatosán tervezett, de befejezetlen 
toronycsoportozat, míg vele szemben valósággal foszforeszkált az éjben a Tofana 
di Roces ismerős sárga fala, a kimúlt évezredeknek e büszke mauzóleuma. Ki 
hinné, hogy ezek a tömérdek nagyságú hegyek csak porszemnyi domborodások 
a mi bolygónk tekéjén ! Nincs tehát az alkotásban abszolút nagyság, mert a nagynál 
is van nagyobb, a mérhetetlennél is van mérhetetlenebb.

A szeretett bérezek szemléletéből zokogás rázott fel. Egy hamburgi nő jött 
lihegve, zokogva egy zergevadászszal ; férje keresésére indult, mert dél óta hiába
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várta vissza őt a Travernanzes völgy sziklái közül. Egy pillantás a Dolomitok 
világára elég arra, hogy megértsük, mit jelent az, ha valaki e hegyek közül nem 
tér vissza időre ; mégis megkíséreltem a vigasztalást, mert a bizonytalanságban 
a legigénytelenebb bátorítás is édes csalódást képes kelteni ; a vigasztaló szó csak 
a változhatlan előtt némulhat el teljesen.

A ki kemény vállalkozás előtt áll, nem szeret női könnyeket látni ; — engem 
is sokáig kísértett a fiatal nő fájdalmas arcza, de nemsokára meghajoltam a 
helyes gondolkozás előtt, melyet Lord Byron így fejezett ki azoknak, kik az őt 
környező életveszélyekre figyelmeztették: „— az óvatosság hasztalan. Úgy gondolunk 
erre (t. i. a veszélyre), mint valami betegségre, melyet megkaphatunk vagy nem“ 
(Moore’s Life of Lord Byron). Mikor a Formin-völgyben a hajnal suhogó szellője 
felüdítette az álmatlan szemeket és a pirkadat pompája minden érverésben meg- 
százszorozta az életerőt, elreppentek az éjszaka rémei. Ereztem, hogy ez a lelke
sedés és cselekvés atmoszférája. A nagyszerű látvány önmagában elég arra, 
hogy elfeledtessen minden kishitű kétkedést. Mikor a vadcsapáson és a mélybe 
zúduló kőhalmazokon át felértem a sziklák tövébe és magam előtt láttam a Crodát, 
e remek kőrapszódiát, melynek csapongó rendezetlenségében mégis valami csodás 
arányosság és összhang nyilvánul meg, — újra a régi voltam és örömmel ragadtam 
meg az első kiálló követ a végtelen magasnak látszó sárga falon, mely ferde 
hasábokban tornyosul egymás fölé.

Ez a „via Pott“, melyet Pietro véletlenségből fedezett fel egy ködös napon 
szegény elszerencsétlenedett barátommal, Pott Felixxel. Vagy másfél óráig kell 
követni ez exponált, körülbelül 150 m magas falrészt, melyen csak itt-ott akad 
a kéznek és lábnak valami csalfa pont vagy ujjnyi rés. De az ügyesség itt 
jobban kell, mint az erő; evvel a „via Pompanin“ nevű útrészletre kell takaré
koskodni. Annyi bizonyos, hogy itt kezek és lábak minden érintésének úgy kell 
illenie a sziklához, mint az óramű fogaskerekeinek egymásba, mert egy kis fogás 
elvétésére megakad a mozgás, — mert nincsen itt egy felesleges darabka kapasz
kodni való sem. A fal végső repedése mellett jobb oldalt hasadozott szirtfok zárja 
el az utat ; — idáig jutott Pott is — ez az útváltó, hol átlehet térni a formini 
útra. Mi ellenkező irányban a szirtfok körül spirális vonalban csavarodtunk át 
hallatlanul „kitett“ helyzetben, hogy hozzálássunk a második izom- és idegfeszítő 
fejezethez.

Ez a Pompanin, cortinai vezetőről elkeresztelt roppant hasadék, melyben 
mindenki saját tapasztalatából megtanulhatja, milyen elemi és szívós a föld vonzó 
ereje. Az alsó rész mélyen bevág a szirtbe és annyira szűk, hogy itt mindenki 
akkor is, ha még oly ügyetlen — talpraesett lesz, mert ha a síkos kőkürtőnek 
fenekéig csúszik is, sem oldalt, sem előre, sem hátra nem dőlhet, mert mindenütt 
síma kőszikla horzsolja, úgy hogy talpon állva kell maradnia. Ez alsó pár métert 
puszta feszítő erővel kell lebírni ; a háttal az egyik falhoz, a tenyerekkel és 
térdekkel a másikhoz nyomódva lassan haladunk felfelé, míg ráállhatunk arra a 
minden mozdulatnál ingó kőtömbre, mely e barlangszerű nyílás felső torkába 
szorult. Ezután következik az egész út vaskapuja : a kiemelkedés hanyatt és 
kifelé az összeszűkülő repedésből, hogy e rövid elzárt darabon túl újra vissza
térjünk a táguló szakadékba.

r
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Mikor újra beléptem a levegőbe kinyúló szédítő részletről a keskeny, nedves 
sziklasírba, két kedves dolog könnyítette meg a fáradt karoknak és a pihegő 
szívnek munkáját. Mintha a vizes kőzet árnyékvilágában a szakadék belsejéből 
bűvös lámpások lidérczfényszerű sugarai villantak volna meg : a hegy másik oldaláról 
egy bebörtönzött napsugár tévedett ide és a lepergő vízcseppeket a hasadék 
homályában apró fénybogarakká változtatta. E napsugár mutatja, hogy a szörnyű 
szakadék ketté repeszti az egész csúcsot. Ez a fény volt az ég üdvözlete. A másik 
földi üdvözlet volt, de nem kevésbé kedves és varázsos : csengő női hang. 
A gyöngyként pergő franczia szavakból legott felfedeztem az ismerősöket — báró 
Ompteda, író és neje állottak vezetőikkel a tetőn, melyre a Sinigaglia-úton kerültek 
fel. Néhány perez múlva már szívélyesen üdvözöltük egymást a szürke kőtorony 
tetején, — és én örömmel fogadtam a sziklák kegyetlen és hideg érintése után 
a nyájas női kéz szorításával az első szerencsekívánatokat a via Pott-Pompanin 
legelső teljes bejárásához. Rövid beszélgetés és kedélyes koczintgatás után a társaság 
újra útra kelt, hogy feljövetele irányában visszaszálljon a Lago da lago menedék
házához, — én meg magam maradtam és átengedtem lelkemet e fantasztikus 
világ élvezetének.

Mikor a svájezi hegyóriások, p. o. a berni Wetterhorn, az engadini Piz 
Morteratsch vagy a zermatti Gabelhorn tetején álltam és átnéztem a szomszéd 
hegyek hideg fehér arczára, mindig olyan érzés fogott el, mintha az örökkévalóság 
megtestesülése előtt állanék. Azok az óriás hómezők és jégrétegek eltakarják a 
sziklabordákat, a titkos jégpatakok által vájt barázdákat és az alattuk fekvő 
romokat úgy, miként a téli hó is elfödi a barna földet és rozsdás avart egyaránt, 
elföd minden ellentétet és mindennek a változhatatlan egyhangúság és egyformaság 
képét adja. A Dolomit-csúcsokon sohasem lepett meg az örökkévalóságnak e 
közvetlen, varázslatos képzete, ellenkezőleg, maga az iszonyú múlandóság tárult 
itt elém és különösen a Croda da lago ormán jutott eszembe, hogy mindeneknek, 
a karcsú ormoknak is meg vagyon írva a sorsa a természet könyvében: „Por és 
hamuból lettél és ismét azzá leszel“. Mikor a Yal Formin végső negyedébe értem, 
megleptek az ott tonnaszámra heverő friss törésű sárga sziklaromok, melyek télvíz 
idején az utolsó években omlottak oda. Városok romjai telnének ki e halmazból, 
egy egész összedőlt Palmyra fekszik előttük. A legtöbb kő telve van megkövült 
kagylókkal és csigákkal. Mikor lehetett, hogy ezek a rettentő, repedezett és csiszolt 
sziklafalak megszülettek az ősteremtés tüzében és kiemelték daczos fejüket a 
fölöttük összecsapó óczeánok örvényéből, hogy fürödjenek az éterben és a felhők
ben! Hány ezer és ezer tavaszt láttak ébresztő szelíd lehelletével bevonulni a 
völgybe, mely egykor tengeri szörnyek otthona volt, — s hány ezer meg ezer 
téli viharnak tartották oda homlokukat, mintha kihívóan dörögte volna a vissz
hang: dübörgj csak vész, én állok és kiállak! Pedig ezek a büszke ormok sem 
épültek örök időknek, hanem szomorú képei a múlandóságnak, maga a Croda da 
lago is csak roncsa a hajdani hegynek. Keskeny gerincze, mely a Punta Adi felé 
húzódik, olyan, mint a várfal, melynek párkányzatát alaposan megbombázta az 
ellenség; főcsúcsából meg kettőt csinált egy pár iszonyú villámcsapás. így tér 
vissza a hegy is oda, a honnan eredeti, vissza a föld színébe, mintha ez ormokról 
is állna a biblia tétele: „kő kövön nem marad“.
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Míg ezeken tűnődve végigméregettem a Croda da lago kicsipkézett oszlop
sorait, a szellő Araba felől kékes ködszigeteket úsztatott a hágó fölé. Egyik széles 
foszlány szürke síkságként simult a mi ormunkhoz és azonnal megjelent rezegő 
hullámain az alpesi reggel egyik ritka tüneménye, a „glória“ ( =  Brockengespenst 

-  a nép nyelvén: tükör); élesszínű szivárvány-karika keretébe foglalva feltűnt 
a ködre vetített óriás árnyékunk, mely inogva, hajladozva utánozta minden moz
dulatunkat, míg végre elsimult az erősebb szélrohamban. A köd eloszlásával azt 
is észrevettük, hogy délnyugatról sűrű zivatarfelhőkben hömpölyög felénk Lom
bardia meleg gőze és azért mi is kiigyekeztünk ez égi határból.

A Sinigaglia-út (a Croda északi éle), melyet 1895-ben, mikor először ismer
kedtem meg vele, az erők tűzpróbájának tartottam, a mai előzmények után már 
csak kellemes szórakozás volt a zsibbadt tagok felpezsdítésére és egy jó félóra 
múlva (délelőtt 11-kor) a szikla alatti rendes pihenőhelyen osztoztunk a sovány 
ebéden, melyet Scéco elénk hozott; nem is adtuk volna oda a legjobb mannáért 
sem, melyet a sivatagban olyan ízesnek talált a vándornép.

Cortinában vidám alpinista társaság fogadott bennünket és bőségesen be 
kellett számolnom minden kődarabról. Alighogy kocsiban ültünk haza, Schluder- 
bach felé, — hátra pillantottam : a Croda da lago fellegvára körül feketén kavargóit 
a zivatar, — szemben pedig a Col Becchei és Lavinores közt zuhogva rohantak 
egymásután az ömlő sudároszlopok hosszú sorai, oldalt hajlítva a lejtők recsegő, 
sóhajtozó fenyveseit; éppen kitartott az idő türelme és nekem tökéletes volt ez 
a nap, mert ismét egy oly emlékkel ajándékozott meg, mely az életnek megadja 
igazi becses patináját.

A Croda da lago minden oldalról nehezen közelíthető meg és ép azért, 
mert a csúcsára vezető legkönnyebb út is mindenkor impozáns feladat marad, 
hamar belekerült a „divatos“ sporttúrák sorába. A legújabb irányzat talált azonban 
sokkal tipikusabb sporttúrákat; az újnak lázas keresése, a részletesnek egész a 
szőrszálhasogatásig menő kutatása, az erőnek és merészségnek versenye (nem
különben a vezetők ügyes spekulácziója) Cortina mellett egész sereg oly túrát 
teremtett, melyre nem is gondolt senki, azért, mert e modern hegyek magasság 
és jelentőség tekintetében nagyon elmaradtak a főormok mögött és mert e hegyeket 
egyik vagy másik oldalról oly könnyen el lehet érni, hogy látogatásuk sétaszámba 
ment, Az új nemzedék többé nem akar „sétálni“ e csúcsokra, hanem a hegynek 
azon az oldalán kúszik fel, melyet eddig a képzelet sem mert bejárni. Most ép 
ezek a kis csúcsok a sportnak és ambicziónak netovábbjai és tagadhatlanul pompás 
és kényelmes czélpontokat nyújtanak az erő megnyilvánulásának, a szenvedély 
kielégítésének. Ezek a szirtfalak kitűnő terei az igazi merész „play“-nek. Cortinából 
egy délelőtt olyas túrákat lehet bejárni, melyek vetekednek a Kleine Zinne északi 
falával és van abban valami valódi élvezet, ha az ember már délben a vendéglő- 
terrasz kényelmes angol székeiben, czigarettafüst mellett gyönyörködhetik az 
átsárguló sziklák minden idomában, melyeken röviddel előbb erejéről beszámolt 
vagy életével már-már leszámolt. Ezek a „szeczessziós“ túrák, melyeket sokan 
elítélnek, pedig jogtalanul, mert végre is a gyönyörűség sokféle és az, hogy e 
gyönyörűséget 3000 m magasban vagy 2000 m magasban találjuk-e meg, mindegy. 
Vigyük el onnét, a hol megtaláljuk.
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Ilyen túrák a Pomagagnon (Croda di Cesdellis 2441 m) és a Col rosa 
(2164 m). Mindeniket kényelmesen sétaúton el lehet érni, núg az alpin oldalukon 
egy-egy vezető 80—100 koronába kerül.* Nem akarok ismétlésekbe bocsájtkozni 
a leírásban, ezért ez új kirándulások közül csak kettőt akarok itt jellemezni: a 
legfantasztikusabbat — ez a Sasso di Stria — és a legszebbet — ez a Punta 
di Fiammes.

1900 augusztus 10-ének zimankós estéjén vidám fiatalság verődött össze a 
pocoli vendéglőben. Én Pietróval a Tofana di mezzo-ra akartam menni az „angol“ 
úton, egy drezdai ismerősöm pedig Santóval a Croda la lagóra készült. Odakünn 
süvített a szélvész, jeges esőhullámokat verve a rozoga ablakokra, hosszú jajjal, 
mintha a bolygó hollandus vitorlázna a közeli szirtfokok körül, melyeket a felhők 
örvényéből kísérteties fehérségben emelt ki a bujkáló holdsarló. Időnként láng- 
özönné vált az éji táj a czikkázó villámok között, hogy elém varázslódott Her- 
weghnek látománya :

Berg an Berg — und Brand an Brand 
Lodern Mer zusammen ;
Welch ein Glühen ! — ha ! so stand 
Ilion einst in Flammen . . .

Épen a legczudarabb időben toppant be az ötödik társ; a víg angol „fellow“ 
kalap nélkül, bőrig ázva és törött szemüveggel — de vidáman fütyürészve a 
„lovely black eyes . .“ lágy dallamát. Teljes volt a társaság és teljes a jókedve 
a kemencze körül, hol poharazva és dalolgatva szárogattuk magunkat éjfélig ; 
tudtuk, hogy holnapi terveinknek vége vagyon.

Aug. 11-én a kelő nap a legszeplőtlenebb mennyországból sütött be szobámba; 
de a természet olyan lett, mint a hideg fehér menyasszony : még a ház körüli 
réteket is selymes hólepel borította, a fényük fényes tűin fehér dara reszketett és 
az arczot pirosra csípte a valóságos hamvazó szerdai levegő. Hogy a napot ne 
töltsük tétlenül, legott elindultunk Falzarego felé, hogy legalább a „Cinque torri“ 
öt tornyocskáját elfoglalhassuk.

Az úton az első lény, ki velünk szembe jött, egy livinalongói töpörödött 
anyóka volt, ki ezerjófüvet árulgat és a „stria“ (boszorkány) nevet viseli. Egy 
római visszafordult volna hadseregével, de nem úgy a mi kisded csapatunk ; sőt 
a pajkos kedvű Santo a véletlen jó tanácsát fedezte fel e találkozásban és lelkesülve 
kiáltott fel: „Menjünk a Sasso di Striára!“ És ezt meg is tettük.

A Sasso di Stria ( =  boszorkánykő) 2477 m magas kőszikla. Déli falán 
előttünk egyetlen egyszer sikerült megmászása (másik oldala csak könnyű séta) — 
Witzenmann A. és fivére voltak azok, kik 1899-ben Dimaival és a Siorpaes 
testvérekkel megoldották e különös problémát. Ezt a hegyet csak azért szokás déli 
oldalán megmászni, mert ott lehetetlen a megmászása ; ez ugyan nagyon paradox

* A Pomagagnon ez útját, a via Phillimore-t Mr. J. S. Phillimore fedezte fel Verzi A. és 
Dimai A. vezetésével 1899-ben; a Col Rosa iszonyú délkeleti falával ugyanabban az évben Mr. 
R. Corry birkózott meg Dimai A. és Pompanin Z. segítségével. Nekem e két túra 1901 aug. 28. 
és 31-én sikerült Schubert Frigyes budapesti építész társaságában Siorpaes Pietro és Giovanni 
vezetése alatt.
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kijelentés, de valósággal mégis így van, miként ezt alább látni fogjuk. Nem 
vagyok barátja a mesterkélt sportnak, de végre ha elolvasunk oly irodalmi terméket, 
melynek különcz az iránya, miért utasítanánk vissza olyan vállalkozást, melyben 
bizonyára vannak túlhajtások, de legalább épannyi érdekesség is, s minden 
tapasztalat, mely nem mindennapos, tanulságos és értékes is lesz, mert a lélek 
gazdagodik belőle.

Miután az Ospizio Falzarego (2117 m) igénytelen vendégszobájában meg
reggeliztünk, a deres göröngyökön keresztül átbujkáltunk a tündöklő jegeczekkel 
borított gyalogfenyők közt a Sasso di Stria déli fala alá, mely épen a Marmolada 
habos hóidomaival szemben a törmelékből még 300—350 m-nyire szökik függélyesen 
a magasba. Két nagyon lapos kamin és egy kényes traverzálás sok munkát adott, 
mert a szikla finom jégzománczczal volt bevonva és minduntalan jégcsapok kop- 
pantak nyakunk közé. Nem terjeszkedem ki bővebb részletekre, csak az utolsó, 
a „szárnyaló“ részt akarom jellemezni. Közvetlen a csúcs alatt van a sárga, 
vagy 30—40 m magas teljesen sírna fal, melynek némely része jócskán kifelé 
hajlik, mint Pisa város ferde tornya ; e falon rézsűt, mint hosszú átló, keresztül 
vág az alulról fekete fonalnak látszó ferde repedés, melyen rendesen víz csurog le. 
E repedés az „út“ és körülbelül közepén van az oduszerű lyuk, az állomás, mely 
némi lélekzetvételt enged. A Herkules-erejű De-Zanna Antoniót előre küldtük a 
másik könnyű oldalon a csúcsra, hogy lelógassa onnét leghosszabb (35 m-es) 
kötelünket. Pietro és Santo bravúros légtornázással érték el a kötél segítségével 
a pihenő üreget, — azután következett társam. A haladás úgy történik, hogy a 
.jobb kéz a csúcsról lefüggesztett kötelet szorítja, míg a bal tenyeret laposan a 
ferde repedésbe kell nyomni ; — a ki ezt nem bírja, inga módra kileng a szabad 
levegőbe a csúcson állók álláspontja alá, mert a lábaknak nincsen semmi támaszuk 
és legfeljebb a térdekkel lehet néhol segíteni a feltolódást. Sajátos látvány volt, 
mikor társam elvesztve erejét, halk sóhajjal kilebbent a mélység fölé, 3—4 m-nyire 
a faltól ; ha Pietro és Santo nem tartják a második kötélen, legurult volna az 
andraz-i legelőkig, vagy 1000 m mélységbe. Mikor ő szerencsésen felkerült az 
oromra, én láttam hozzá a munkához. Óriás erőmegfeszítésbe kerül a bal kezet 
a repedésben felfelé csúsztatni és a jobb kézzel a kötélen felhúzódásokat végezni 
és bizony magam is pár lépést „pendolone“ haladtam ; csodás érzet szabadon 
függni az 1400 méterrel mélyebb völgyfenék felett. De csóválták volna fejüket 
azok, kik még az ampezzói kocsiút széléről sem tudnak lenézni. De-Zanna váltig 
bizonyította, hogy bármennyire kihajolt is, nem tudta működésünket meglátni, mert 
annyira kiboltozódik a szikla, hogy legerősebb ujjongásunk is csak úgy hangzott, 
mintha a föld gyomrából szólott volna a gnómok serege. A derék férfiú izzadott 
és sopánkodott helyettünk, fogadkozva, hogy lelke üdvéért nem tenné meg azt, 
a mit mi itt megtevénk szórakozásból.

A „repülés“ torát legott megültük az ormon, a hófehérkékkel kibokrétázott 
kövek párnáin és megünnepeltük este Ospitaleban Adige melléki venyigék nedvével. 
Sokszor visszagondolok e helyzetre (most már fix aczélsodronykötél van alkalmazva 
e falon, de azóta is csak néhányszor ment végbe ez a túra) ; mindannyiszor elismerem 
az ily mesterkélt túra jogosulatlanságát, hol műsegédeszközökkel kell leküzdeni 
az akadályokat, de nem bántam meg, hogy ezt is megpróbáltam.
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Lássuk e különös utazás után a cortinai túrák gyöngyét.
A Punta di Fiammes (2342 m) a Pomagagnonfalaknak tűhegyes záróköve; 

leválik a sárga kősziklákból, mint egy rengeteg szirtpalotának csúcsíves sarok
tornya. Keskeny fiiggélyeges falának közepén húzódik föl a „via Dimai“ iránya.* 
Valahányszor elmenteni .e fal alatt, mindig vágyakozva bámultam fel rá, mintha 
a szürke párkányokon a bűvös Loreley csalogatna édes dal szavával a sziklák közé.

1902 aug. 30-ának éjjelén bekocsiztunk Cortinába. Élvezetes volt az utazás 
a hűs, csillagos éjszakában, midőn a levegő és a természet egész arczkifejezése 
már őszies, mint nálunk lenn a rónaságon a szeptembervégi levélhulláskor. Pedig 
itt a fenyveseken nincs sárguló lomb, a szirtiejtőkön nincsen tarló vagy barna 
őszi szántás, az ereszek alatt nincsen üres madárfészek, — mégis már augusztus

Pun ta di Fiammes és Pomagagnon.

végén olyan a vidék képe, mint az arcz, melyen ugyan nem akad barázda és mely 
még nagyon fiatalos, de azért valami titkos vonása mutatja, hogy mögötte az 
ifjúság dele üde hamvával, meleg derűjével. A távoli havas sziklák völgy öblei 
felett épen megjelentek a zöldes égen a biborfoltok és aranysávok, a hajnal 
hírnökei és derengő világítást árasztottak a szendergő Cortmára, mikor végig
kopogtunk a kihalt utczákon. Csodálatos a vasárnapi reggel ; — nincsen sehol 
még ájtatosság vagy ünneplő ruha és mégis az egész tájék valójában valami 
ünnepi sejtelem nyilvánul.

A tágas templomban, melybe ragyogva szűrődött be a hajnal fénye, a néma 
falusi nép közt végighallgattuk a csöndes reggeli misét, azután megindultunk, hogy

* Első megmászása 1901 júliusában sikerült Mr. Heath-nek Dimai és Yerzi vezetésével ; 
öt követték Mr. E. A. Broome és Fuhrmannék ugyanazokkal a vezetőkkel ; a miénk a negyedik 
megmászás volt.
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folytassuk az istentiszteletet a Punta di Fiammes falán, — mert a tiszta öröm 
mindig ájtatosság. Az országútról az út csak rövid séta a rengeteg falig, mely 
majdnem függélyesen még vagy 1000 m-nyire nyúlik ki szürke kopárságban a 
ritkás tiszafák közül.

Hosszú sorban helyezkedtünk el egymás fölé a sziklafalon, mint a hangyák, 
melyek mohos fatörzsön kúsznak felfelé. Előttem más alpinistákból álló társaság 
nyitotta meg a menetet Dimai, Scéco és Santo vezetésével, — én Pietróval 
voltam a lánczszem utolsó tagja. A szirt alsó részei a növényzet tőszomszédságában

Col Rosa és Punta di Fiammes.

emelkednek, azért még a legkopárabb helyeken is pompázik a halványlila ördög
karmok (Rapunzl, Teufelskralle, phyteuma, raiponce, rampion) tömött bokrétája és 
itt-ott mint cseppentett vér pirosodik egy dianthus Carthusianorum fűszeres fejecs
kéje. Az alsó rengeteg kőlapon, melyhez kínos kis repedés, vezet, óriás pókháló 
szálaiként függtek le a vezetők kötelei, melyek szoros csomóiban vidám versenyben 
birkóztak meg a társaság tagjai az apró repedések és ujjnyi domborodások merész 
használatával.

Majd elértük a felső „ traversant ento“ párkányátjárását. Szellősebb helyeken 
még nem álltam. A szédülő ember igazán sajnálhatja, hogy ennek az élvezetnek 
fogalma előtte rejtély marad, mert az ilyen „vad gyönyörűséget“ csak az fogja 
megérteni, ki maga is már élvezte varázsát. Pedig az emberi természetben gyöke
rezik a hajlam ilyenfajta szórakozás után; megvan ennek nyoma a népek fejlő
désében, a középkori lovagtornában, az ősnépek merész játékaiban. Tudjuk, hogy
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vannak magyar csikósok, arabok, cow-boyok, kik a legvadabb paripán érzik 
legjobban magukat, — tudjuk, hogy a Karszt tömör mészkövei közül kerülnek 
ki tengerészek, kiknek kéjes játék háborgó örvényen ringani; mindez ugyanegy 
szenvedélynek más-más nyilvánulása. Ilyen hasonló élvezet a mozgás a Punta di 
Fiammes falán. Yarázsos ez az exponáltság e szabad falakon, — varázslatos a 
pillantás a mélységbe, melyben folyton látjuk a biztos országutat és a pezsgő 
völgyi életet. Az a körülmény, hogy a völgy nyugalma és szelíd képe, a házi 
tűzhely veszélytelenségének és otthonosságának látványa folyvást előttünk marad, 
fokozza az ellentétet és emeli a „merész“ gyönyört. Ezt azért hozom fel itt külö
nösen, mert a Punta di Fiammes falánál exponáltabb helyeket alig ismer a hegy
mászás. A ki egy árnyékos fenyőszál tövében leheveredik a Boita habzó patakja mehé 
a szénába és feltekint a falra, nem igen fogja a legjobb távcsővel sem meglátni, mibe 
kapaszkodnak a falon mozgó alakok, ép úgy, a mint nem láthatjuk, mibe kapaszkodik 
a bogár, mely ablaküvegen mászkál. Szabadon, mint a torony párkányára sorba tele
pedett galambok, tekintgettünk ki a fényes, ökörnyálas levegőbe és az ünneplő 
Cortinára, honnan a bámészkodók egész raja szegezte ránk a messzelátók ütegeit.

így megy ez egész az oromig vágy négy órán keresztül, szebbnél szebb 
erőpróbás feladatok, szebbnél szebb problémák után. A csúcs őszies napfényben úszott, 
a szellő az ünnep zaját hozta fel a mélyből, mikor diadalmasan sorakoztunk 
a feneketlen mélység szélére, hogy megüljük ezt a vasárnapot és még egyszer a 
magasból búcsút mondjunk a mesevilágnak, melyből pár nap múlva vissza kell 
térnünk a poros és kopott köznapiságba.

Milyen vasárnap volt ez!
— — És ha elmegyek újra meg újra a Punta di Fiammes, a Col Rosa és 

Pomagagnon falai alatt és gyönyörűséggel tölt el a gondolat, hogy én voltam é 
merész falakon, édes csalódással azt érzem néhány pillanatra, hogy enyémek ezek 
a hatalmas szirtek, melyeket senki, de senki sem vehet birtokába; érzem e 
hegyeknek erejét, mely rám örök ifjúság forrásaként hat, mert a puszta vissza
emlékezésre is el tudom felejteni azt a borús felhőt, mely másutt mindenütt követ 
minden ragyogó örömöt: „lesz idő, hogy erre nem leszel már képes“ — itt el 
tudom hinni, hogy más, mint ifjúság és erő, nem létezik, mert e hegyek átlehelik 
rám azt az erős akaratot és vágyat, melyről így dalolt az olasz poétaleány 
(Negri Ada):

Io voglio, io voglio vivere e aver sempre vent’ anni,
Sfiorar tutti gli spazii col vol di tutti i vanni . . .
------- Vo’ innebriar di raggi la gioventu superba!*

* **

. . .  S evvel az utolsó benyomással, az örök ifjúság és erő benyomásával, 
a napsütötte hatalmas természet képével búcsút mondok kedves hegyeimnek.

Talán az érdektelenségig részleteztem; akkor csak az történt, a mit már 
Máté evangélista megírt (XII. 34.): a szívnek teljességéből szól a száj. (Mint a 
francziák szálló igeként idézik: de l’abondance du coeur la bouche parle.) Talán

* Élni és élni akarok és mindig csak húszéves maradni — és minden végtelenséget 
végigszámyalni, hogy napfénytől legyen mámoros büszke ifjúságom !
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túlságos sokat beszéltem saját érzelmeimről ; nem önzésből tettem, hanem önzetlen 
törekvésből, mert mindenkiben erős a vágy, mással megosztani az átélt gyönyörű
séget, megmutatni másnak is azt, mi szép az életben; nekem kellett ezt megírnom, 
mert jól esett. Talán elfogult voltam ítéleteimben — csak a hála tehetett elfogulttá, 
mert hálával tartozom e szép hegyeknek ; — ők adták vissza egészségemet és áldott 
volt minden óra, melyet náluk töltöttem. A mint másokra varázserővel hat a 
tenger, úgy hatnak rám a nagy hegyek.

Megjegyzem még, hogy itt csupa oly túra van leírva, mely vagy egészen 
újonnan felfedezett vagy nehézség tekintetében elsőrangú. Ez nem azt jelenti, 
hogy én csak ilyen túrákat ajánlok mindenkinek, vagy az én szememben csak 
ezeknél kezdődik az alpinismus, — ezeknél végződik az! A legkönnyebb dolgok 
is, p. o. a Nuvolau vagy Croda Rancona (különösen bizonyos körülmények közt, 
p. télen vagy holdas estén, mint én ismertem meg e hegyeket) ép úgy nagy
szerűek — és vannak nekem is Cristallo-túráim, melyek felejthetlenek és felérnek 
a legimpozánsabb hegygyei is. Csak azért választottam csupa nehéz dolgokat, hogy 
élesebb legyen a példa, melyen igyekszem kidomborítani azt, a mi az embert e 
dolomitfalakra vonzza. Ha a művészetet akarjuk elemezni és magyarázni, példának 
nem választunk köznapi alkotást, hanem igazi műremeket, mert csak ezen találjuk 
meg fokozott mérvben és szembetűnő alakban azt, a mit megértetni szeretnénk; 
— ezért igyekeztem én is minta-hegyeket bemutatni.

Azt hiszem, még találkozni fogunk az Alpesek ormain. — Viszontlátásra 
abban a kristálytiszta világban, a kősziklák között, viszonlátásra úttalan utakon!

I. FÜNFFINGERSPITZE.
(2997 m. — Schmitt-Kamin - Daumenscharte.)*

II. WINKLERTURM.
(2800 m. — Winkler-út—Zott-út.)*

Mikor úgy az első fűszálak serkednek az országút nyárfáinak tövén, — mikor 
a napnak hideg fénye langyos csókká változik, mely már arczomat szelíden per
zseli, — mikor minden nap egy kakaskukorékolással hamarabb virrad és abla
komhoz az itt rekedt szürke verebek nem alamizsnáért kopogni jönnek, hanem

* Szerző előadása a M. T. E. Budapesti Osztályának 1905. évi márczius 28-iki estélyén.
I. A Fünffingerspitze a Langkofel-csoportban fekszik. Az ú. n. „Modeberg“ típusa páratlan 

nehézségei miatt. (V. ö. Bergfahrten von Norman. München, 160—180. 1.) Az itt leírt felmenetel 
mások tömérdek sikertelen kísérlete után Schmitt R. H. és Santner J.-nak sikerült vezető nélkül 
1890 aug. 8-án. Technikai nehézségei az egész világban ritkítják párjukat. Az ú. n. Daumenscharte 
útján (furoella del pollice), a hüvelyk- és mutatóujj közt az angol Wood H. J. T. jutott fel 1891 
szept. 9-én Bemard L., Barbaria M. és Fistill F. vezetőkkel. Ismeretes azonkívül Norman útja északról 
és az ú. n. Schuster-út, mely az „Essigwand“ jelentős nevét viseli, egyik különb, mint a másik.

II. A Winklerturm a három Vajolett-torony egyike (valósággal hat torony van, de a 
másik három magasabb, nem oly híres). Első megmászója a müncheni Winkler György volt, 
kíséret nélkül, 1887 szept. 17-én. Leszállásunk útját Zott A. és Buchenberg H. fedezték fel Sta- 
beler J. és Willgrattner J. vezetőkkel 1894 jún. 21-én.



108

kedélyes csiripeléssel jó reggelt kívánni, — elfog valami édes és mégis fájdalmas, 
elementáris vágyakozás.

Félek a munkától, mint az iskolás fiúk a terhes feladatoktól, pedig még 
napokkal előbb a munka volt legnagyobb gyönyörűségem ; jó könyveim, melyek 
zimankós, hópelyhes deczemberi estéken elválhatlan társaim voltak, nem kellenek, 

- fárasztanak, miként a jó barát vagy rokon, ki nálunk telelt és minden sze
retet mellett meguntuk társaságát.

Megyek, szaladok, — mert mennem kell, valami csöndes, magányos helyre. 
Leülök szokott padomra a vasút mentén és a vibráló földpárák felett végignézek 
a szántásokon. A márcziusi nap és a lehelletszerű szellő a látóhatáron összegomo- 
lyítják a késő hófelhőket és én e felhőkben magam előtt látok óriás hegylánczo- 
kat, karcsú dolomit-tornyokat, hatalmas jégcsúcsok fényes ormóit, szinte fel kell 
kiáltanom : ez ott a Monte Cristallo, amaz a Monte Rosa . . ., odavisz képzeletem, 
hová vágyaim netovábbja vonz. És jól érzem magamat a vasút mentén, — mintha 
az a két párhuzamos csillogó vassugár összekötne engem azzal a távoli tündér
világgal, hol nincsen semmi kisszerű, hol szabad lelkem megtalálja legtisztább 
ideálját, hol a megdicsőiilt természet átalkot igazi emberré.

S ha szárnyaszegetten még nem szállhatok a bérezek mesevilágába, felépíti 
nékem ezt a világot az emlékezés.

Két képet rajzolok egymás mellé. Egyet felhőtlen éggel, egyet viharos han
gulattal. Tekintsék két egymáshoz illő festménynek, melyek egymás pendantjai. 
Az életben is váltakozik derű és ború, — és csak az ismerheti az életet, ki mind 
a két faját megízlelte : ép úgy a természetet is csak az értheti, ki mind a két 
megnyilatkozását látta.

I.

Ampezzo gyönyöreinek mámorító kristálypoharát már fenékig ürítettem tíz 
év nyarában, melyeket ifjúságom reménységei és küzdelmei közé mint aranykort 
szőtt bele az ég kegyelme. Lelkemben ezek az emlékek ragyogók és melegek, 
mint azok a nyári napok, melyek megadták ez emlékeket, rendületlenek, mint 
azok a sziklák, melyekhez fűződnek.

Ampezzo minden ormával, minden kövével már megismerkedtem, ezért 1903 
augusztusában Schluderbachból elindultam valami újat keresni. Két napra betértem 
a grödeni völgybe, * hogy e két nap alatt keresztezzem a Fünffingerspitzet (2997 m) 
és a Ferméda-tornyot (2867 m).

A jó gardenai ladinok még alig két évtizeddel ezelőtt erdeik törzseiből békén 
faragták az oltárképeket és nem is álmodták, hogy hírnevüket nem azok a szelíd 
arczú madonnák és nagyszakállú Szent Péterek, —• kiknek ábrázatába annyi ihletet 
és érzelmet tudnak belevésni, — viszik hetedhét országra, hanem majd azoknak 
a derengő, sárgás hegyóriásoknak az imádata, melyek fenyves dombok mögül buj- 
doskát játszva a vándorokkal, csipkézett árnyakat vetve a hegyi kaszálók bárso

* A grödeni völgy a déltiroli Eisackvölgyböl Waidbruck állomásnál ágazik el. A Gran 
Campanile di Ferméda a Geisler-csoport legnépszerűbb sziklapillére.
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nyos pázsitjára, bekandikálnak a napos völgybe. Most már nemcsak a szép 
fa-oltárképekhez, hanem azokhoz a gigászi kőbálványokhoz is folyik a búcsújárás.

Már az esteli szürkület árnyékai suhantak szerte a lejtőkön és beharmatozták 
az alpesi rózsabokrok tikkadt szirmait, mikor a grödeni völgy legmagasabban fekvő 
házikójánál kiszálltunk a kocsiból és felnyalábolva holminkat, nekiindultunk a 
Sella-hágó lejtőjének (1903 augusztus 5.). Szokás szerint hárman voltunk - a 
cortinai Dimai Antonio, a vezetők legjobbja és Siorpaes Pietro, a víg zergevadász. 
Velem volt az a két ember, ki nekem minden hegyi utamon útitárs, pajtás, jóbarát, 

kikkel igazán elmentem volna a világ végéig, —■ értvén a világ végét szó- 
szerint, felfelé, a magas csúcsok hegyében.

A nyugodalmas nyári este békéjében csöndben ballagtunk hegynek. Gyermekes 
módon csak a lábaim alá néztem, hogy hosszabb ideig ne lássam a vidéket és 
azután annál jobban élvezhessem a meglepetést, melyet minden új forduló hozott. 
A Sella-csoport világító sziklatömegei felett leszaladt egy-egy csillag, mintha 
misztikus üzenetet hozna a hegyi szellemeknek onnan a magasból; a távoli 
kolompolás, eltévedt kecskék bégetése, láthatatlan késő vándorok ujjongásainak 
elrezgő visszhangja, idylli vonásokat varázsoltak a sziklaország nyugalmába.

Vagy másfélórai ballagás után megcsillant az első Sella-ház (2218 m) egyik 
kivilágított ablaka és pár perez múlva ott álltam a házikó ajtajánál, — de nem 
léptem be, mert lábamat, lelkemet leszegezte az az elbűvölő látomány, mely a szó 
szoros értelmében elémbe tornyosult. A fenséges nyári éjszaka tündéri hangula
tában, csillagfénynyel átszőtt mélységes kék keretben, földöntúli méltóságban állt 
előttem szorosan egymás mellett a három hegyóriás: a Langkofel (3178 m), Fünf
fingerspitze (2997 m) és a Grohmannspitze (3111 m). A természet a teremtés 
művének akart méltó emlékkövet állítani és ezt megalkotta itt e három derengő 
sziklatömegben, melyek rengeteg falain a természetbarát évezredes sziklaöltők 
történetét olvashatja az idők titokzatos rúnáiban. Nehezemre esett belépni a 
barátságos ház belsejébe, hol a lobogó tűz mellett a gazda, a derék Pescosta 
fütyörészve bontogatta a palaczkokat, — nehezemre esett, mert szerettem volna 
künt állani az éjszakában és bámulni, némán bámulni azt, a mit eleget látni, 
eleget csodálni sohasem lehet. Minek is van ez az éjszaka a ma és holnap között.

Hajnalban (aug. 6.) kiléptem az alacsony ajtón és ekkor azt hittem, hogy 
még mindig álmodom.

A Marmolada (3360 m) habos rózsaszín hótömegei, hegyi kristályoknak 
látszó égő piramisok, dél felé kékellő ormok, sárgásbarna sziklaerődök, melyekről 
ezüstfürtökként omlottak le itt-ott a csillámló vízerecskék, ki tudná mindezt 
elmondani ezeken a szegény emberi nyelveken, melyeknek van millió és millió 
szava, de annyit nem tudnak kifejezni, mint a hajnali szellő egy sóhaja vagy a 
tájék nagy hallgatása. Ha a táj méltóságát nem zavarta volna, ujjongani tudtam 
volna, de féltem e csöndtől és egy elfojtott „ah“-hal keltem útra.

És mentünk a Fünffingerspitze felé, fel a törmeléktengeren át.
Mindenesetre eredeti gondolat volt e hegynek elkeresztelése, öt tornya meg

lehetős költői szabadság és csapongó képzelet segélyével a kéz öt ujjára emlé
keztet. Ember legyen, ki a bájos természet e kezét megkéri, hol egy ujjért már 
három emberélet vérzett el.
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Ezt a legmagasabb ujjat már négy oldalról érték el. Egyik útja nyaktörőbb, 
mint a másik, egyik közelebb van a lehetőség szélső határához, mint a másik. 
Legczudarabb a déli fal; azért itt megyünk fel mi is. Helyén volt a szíve annak ,
a legénynek, kinek eszébe jutott itt felkúszni. 1890-ben cselekedte meg, Schmitt 
Róbertnek hívták ezt az atlétát; festő volt; nem a hegyeken pusztult el, hanem 
valahol Afrikában a földrajzi tudomány hű szolgálatában. Megérdemli, hogy nevéről 
hívják ezt az utat Schmitt-Kaminnak, mert a kinek megvolt a bátorsága a 
bizonytalanság tudatában itt felmenni, az minden nagyra és merészre s áldozatra 
képes vala.

Elkezdtünk a szirt nehézségeivel. Elül Antonio, kötelén Pietro, ennek a 
kötelén én. Néhány kisebb fal, két rövid, de kínos repedés legyőzése után 20 perez 
múlva ott álltunk a nagy kamin bejáratánál. Nem utolsó lelki erő kell ahhoz, hogy 
az ember a Schmitt-Kaminba feltekintsen. Mondom, már pusztán ahhoz, hogy 
feltekintsen azzal a gondolattal, hogy itt emberek felmentek és mi is ezek nyom
dokaiba készülünk. Eszembe jutott Doré Gusztáv rajza, melyet a Divina Corn- 
media purgatorium-részletéhez készített. Dante merőleges sziklarepedésben lebeg 
fölfelé, vezérlő szellemét követve. A kép alatt Dante e sorai :

Női salivam per entro il sasso rotto 
E d’ogni lato ne stringea lo stremo 
E piedi e man voleva il suol di sotto . .  .

(Purg. IV. 31.)

És beszálltunk mi is a hasadt szirt gyomrába s mindkét oldalról szorított 
a szikla s lábaink és kezünk alól ellebbent a mélység biztos talaja . . .

Mi tehát a Schmitt-Kamin ? Óriás, függőleges sziklarepedés, mely a Fünf- 
fingerspitze déli falát a törmeléktől majd a csúcsig meghasítja. Ez a repedés 
majd tátongó barlang, a minőt talán Szent György sárkányai kerestek ki odvakul 
maguknak. Szinte fél belsejébe bepillantani a napsugár, mert fénye legott kimúlik 
az örökös vízcseppektől koromfeketére mosott szirteken és melege kihűl a nedves 
sziklaboltozatok hűs árnyékában. Ez a repedés majd keskeny, kéményszerű szorulat, 
melyben bemohosodott síkos kőtömbök és lezuhant törmelékhalmazok szoronganak.
Az egész hasadékon rendszerint víz csepereg le, a nélkül, hogy az átáztatott 
turista egy cseppet elérhetne szomjú ajkaival, bár nem egyszer fog a fölfelé 
küzdés hevében eszébe jutni az evangéliom gazdagja, ki az Ábrahám kebelébe került 
Lázárhoz esedezik, hogy legalább az ujját mártsa vízbe és hegyével nyelvét lehűtse.

Ez a Schmitt-Kamin. A bátrak útja.
A férfiúnak, a ki akar és tud, remek erőpróba, az emberi erő és ügyesség 

diadalának fenséges műélvezete, párosulva azzal a bámulattal, melyet a sziklavilág 
alkatába, vázába, hogy úgy mondjam, szívébe nyert bepillantás, e sziklák lényegének 
analízise kelt, fűszerezve az esztétikai és etikai gyönyörök végtelen lánczolatával, 
melyeket a kívülről a repedésbe bemosolygó darab tündérvilág, a körülfekvő 
bérczeknek a kamin-falak széle által berámázott emelkedő képe nyújt. Viszont 
jajkeserves vezeklés azoknak a gyöngéknek, a kiket az utánzás és hamis becsvágy 
csalóka Asmódija csábít Dante Purgatoriumának e légi ösvényére.

Hány ember átkozta meg már egész sportszenvedélyét ebben a kaminban, 
mikor nem annyira a gyönyörűségtől, hanem a borzadástól mámoros fejéről a
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feneketlenbe repült kalapja, míg markos, merész vezetők a 100 korona vezetői 
díj fejében köteleikkel úgy szállították fölfelé, miként az ácsok a háztetőre csigával 
húzzák fel a zsindelyköteget s szállították ékes olasz szavak kíséretében, melyeket 
azonban kevéssé hízelgő tartalmuk miatt halkan szoktak kiejteni. De azért ép 
ezek a hősök azok, a kik részvétteljesen néznek reánk, midőn férfiasán bevalljuk, 
hogy bizony egypárszor megdobbant szívünk e helyeken és egypárszor meg kellett 
lankadó karunkat hajtogatni és dörzsölgetni, hogy a zsibbadtságot kikergessük belőle.

Ha valaki híven akarná leírni ezt az utat, akkor a két óránál tovább tartó 
elkeseredett küzködés minden perczét meg kellene rögzítenie, a 350—400 m magas 
szikla minden czentiméterjét analizálnia. Ez az „út“ szakadatlan fölfelétolódásból,

Zeigefinger

N

Utunk a Schmittkaminban és a Daumenscharten.

szirtek közé szorulásból, vakmerő fordulatokból áll, melyeknek keresztülvitele itt 
a nedves, síkos, merőleges falak közt folyton iszonyúan kitett helyzetekben szinte 
megingatja a föld vonzóerejéről felállított fogalmakat és megteremti a középutat 
a kúszás és a keringő sas röpte között. Csupán három mozzanatot akarok kidom
borítani, melyet mindannyiszor magam előtt tudok látni és százszor át tudok élni, 
mert benyomásuk kitörölhetetlen.

Az első a „kápolna“. így nevezte el valaki ezt az óriás sziklaüreget, melyben 
azonban nem igen segít az imádság. Be kell bújni a szélesen szétnyíló hasadék 
belsejébe vagy nyolcz métert, honnét a hasadékot fejünk fölött elzáró szikla
rengeteg félboltív alakjában hajlik ki a mélység fölé. E boltív alatt a hasadék 
két síkos oldalfalának vetve lábainkat, kezünkkel apró repedésekbe kapaszkodva 
kell körülbelül hat métert kifelé, a mélységnek hátat fordítva, hanyatt felkúszni 
a boltív kifiiggő párkányáig, hol azután saltomortale pontosságával elkapjuk a boltív 
fölött azt a követ, melyen fel lehet húzódni a kamin felső folytatásába. Míg a
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lábak pár másodperczig bizonytalanul keresik a szemnek hozzáférhetetlen külső 
szirtfalon az alig ujjnyi széles támaszokat, addig elszórakozhatunk a pár száz 
lábnyi mélységből hozzánk átfehérlő törmelékmező színváltozásaival és árnyaival. 
A ki itt elveszti a lélekjelenlétét és erejét, az a Sella:házak emlékkönyvébe alig 
fog valamit beírni, még azt sem, a mit a Matterhornról lezuhant, de életben 
maradt, szívós úriember a valtournanchei Griomein vendégkönyvébe írt be, czélozva 
nehezen összeforrt csontjaira :

„Feledhetetlen bérczorom.
— Te sziklafejedelem,
Emléked időtlen időkig,
Még síromban is viselem ..

A második részlet, hol segítségül kell hívni a jó szellemeket, a kamin fele 
útján a finom mohával benőtt vizes kőtömb, melynek felülete síma, mint a folyó 
medréből kapart kavicsé. Kétszer is visszaszálltam magamat kifújni, nűg azután 
a harmadik ostromnál ráakadtam az igazi trikkre, mely az „előre“ kényes problé
máját megoldja. Itt a sziklamászás a „művészet“ fokát éri el. Már az angol 
természettudós, Tyndall John, adta a „művészet“ megtisztelő nevét a hegymászás 
e fajának. Igaza volt, mikor így írt : „Ez a lélek és test legpompásabb iskolája. 
Nincsen az emberi lénynek az a lehetséges helyzete, melybe a nap folyamán ne 
kerülnénk. Majd az ujj, majd a csukló, majd az alkar a támasz és az emberi 
kezet mint mechanikai eszközt méltán tartjuk a plasztika csodaremekének . . .“ 
(Hours of exercise in the Alps. 1871).

A néhány tenyérnyi törmeléktorlaszon, mely a repedésben megszorult, pár 
perez pihenőt tartottunk. Megilletődve térdeltem le e helyen és magamhoz vettem 
egy darabka kavicsot emlékül. Erre a helyre zuhant le a kamin felső végéből 
1898-ban egy szép őszi napon az angol hegymászók gárdájának egyik legderekabb 
és legértékesebb tagja, Norman, kinek épen ez a hegy valósággal jó barátja 
vagy szerelmese volt, annyiszor tért vissza hozzá. S míg Norman e hideg törme
léken, melyre a szeptemberi esti pir alig küldhetett egy búcsúpillantást, lecsukta 
sasszemeit, pár lábnyira fölötte egy kőpárkányon kuporgott félig élettelenül élet
párja és egyik kísérője, kiket — csodák csodája — magával nem rántott. Az egész 
éjt ott virrasztották, hozzákötve a manillakötéllel a haldoklóhoz, kinek eszmélet
lenségében is utolsó szavai a bérezek tündérvilágának szólották.

A katona, ha mellőle kilövik bajtársát, rendületlenül harczol tovább. Mi tehát 
menekültünk az emlékezés szomorú atmoszférájából. Nem is maradt időnk a 
töprengésre és elmélkedésre, az elmúlás bánatát feledtette az élet küzdelme. 
A nagy kamin falai szertenyílnak, egymástól távolodnak; a jobb falon iszonyú 
megerőltetéssel nem mászunk, hanem tapadunk vagy 15 métert fölfelé s azután 
künn állunk a keskeny párkányon, hóimét egy pillantással búcsúzunk a feneketlen 
Orcustól, melyből szerencsésen kikerültünk és egy pillantással üdvözöljük a napos 
igéretföldet, hová rövid küzdelem után most már bizton eljutunk.

Tündérvilág mosolyog reánk annyi szépséggel, annyi melegséggel, annyi 
nemességgel és bájjal, hogy szinte hallom a szellő üde ajkairól, érzem a verőfény 
hódító csókjaiból a titkos igét: „Boldog halandó, úgy-e érdemes volt!“
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Vagy 3 1/2 óráig küzdöttem kemény csatát a természet kemény erőivel. 
Mindenki azt gondolná, hogy midőn a csúcson megtöröltem verejtékes homlokomat 
és nagyot lélekzettem, végkép ki lehettem merülve. Szó sincs róla. Újjá születtem, 
mint a regebeli vándor, ki megfürdik az élet tavában. Az egész test minden 
porczikájának fokozott munkája, a lélek minden húrjainak megfeszítése, a vak
merőségek koczkázata reakcziót szokott szülni, mely testi bágyadtságban és lelki 
közönyben nyilvánul. Itt ellenkezőleg áll a dolog, mikor az egyik sziklapárkány 
szélére tettem jobb lábamat és összegyűrt kalapomat kezemben szorongattam — 
és néztem a földre, néztem az égre, az volt az érzésem : ez a földi végtelen az 
enyém most — az eget pedig meg tudnám ostromolni.

S mi ennek a csodának a titka?
Két ható okban leljük magyarázatát. Az egyik erő a balzsamos levegő, mely 

minden fizikai gyöngeséget azonnal ellensúlyoz, a másik a lelki gyönyörűség, 
melyhez foghatót ragyogásban, melegségben más földi szenvedély nem nyújthat. 
Az én nyelvem szegény e levegő jellemzésére, megszólaltatom tehát magam helyett 
legkedvesebb olasz írómat, De Amicis Edmondót, ki így írt a Matternhorn tövében :

„Az első csoda a levegő idefenn . . . Érzésünk olyan, melynek jellemzésére 
talán nagyon parlagi volna a fürdő hasonlata, mely fürdőben minden póruson 
át mámorító kristályfluidumot innék testünk . . .  azt érzitek, hogy száz láthatatlan 
ajk csókolgat, száz láthatatlan puha kezecske ölelget, czirógat s mindmegannyi 
üde az ifjúságtól, illatos az egészségtől. Belehellitek, mohón szürcsölitek e levegőt, 
mintha pirkadó pompás gyümölcsök ízével volna telítve, miként ha magát a derűs 
jókedvet és erőt innátok. És érzitek, hogy ez az éter nem csupán anyagi értelemben 
tisztább a városi légnél ; csak gondoljatok arra, hogy az utóbbiban meg kell 
éreznünk ezer és ezer emberi lénynek a gondját és bánatát. Itt áramlatok, lehelletek 
érnek, melyek rég elmúlt ábrándokat ébresztenek bennetek s önkénytelen átrezdül 
lelketeken az életkedv, a milyen gyermekkorotok óta át nem járt; reménységek 
hullámai, vigasztaló balzsamos áramlatok ölelnek át, melyek megajándékoznak 
hosszú derűs jövő előérzetével, az alkotási képesség hitével, az ifjúsághoz való 
visszatérés illúziójával.“*

Ebben a levegőben valósággal szárnyat kap a gyönge test is, átszellemül, 
annál inkább szárnyra kel a lélek. Köröskörül a megszámlálhatlan oromban testesül 
meg a földnek isteni eredete. Ezek a hegyek, a mint fölfelé mind karcsúbbakká 
válnak és némán belenyúlnak abba a kékelő, csillogó üdeségbe, mely körülömli 
hideg homlokukat, kifejezői az egész természet hálájának, az egész föld egetkérő 
vágyainak. Köröskörül csupa sziklacsúcs ezernyi formában, a látóhatáron az Ada- 
mellótól a Glocknerig csupa havas orom. Két különböző ország ez, — a közvetlen 
szomszédban a barna sziklahon, a távolban a titokzatos fehér ország. Majd az 
ampezzói hegyek ismert ormainak, majd a Pala-hegyeknek, majd a Marmolada 
fénytömegének küldtem egy-egy üdvözletei és valami édes feledés érzete fogott el. 
Feledtem, hol vagyok ; feledtem, ki vagyok ; feledtem, hogy kerültem ide. Ott 
üldögéltem volna egész alkonyaiig kalap nélkül, fejemet és lelkemet fürösztve 
a langyos fényben, ha társaim nem készülődnek.

* Edmondo De Amicis : Nel regno del Cervino 1905. 1. 1.
Jankovics: A z  Alpesek. 8
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Leszálltunk a Daumenscharte felé. A felső couloir jegén keservesen mozogtunk 
a scarpettákban, mert a szeges czipőket természetesen lenn hagytuk volt a Schmitt- 
Kamin beszállójánál. Ritkán életemben állottam bizonytalanabbul lábaimon, mint 
a nap által síkosra olvasztott jégkarczokban a szédületes lejtőn. Csak néhány 
méter és újra szirtet érteni, az igaz, hogy iszonyúan kitett meredek falakat, melynek 
kellemetességeit még a Schmitt-Kamin után is igen tiszteletreméltóknak találtam. 
Egy órára a csúcs elhagyása után a Daumenscharte árnyékos szakadékában fujtuk 
ki magunkat. A hüvelyk- és a mutatóujj sziklái gyönyörűen rámázták be a Marmolada- 
és a Pala-dolomitok napsütötte képét a nefelejcskék alapon.

Valami végtelen hálaérzet költözött szívembe és a veszélyek kiállása után 
százszorosán éreztem az élet, napfény szépségét és értékét. Jó kedvemben nem 
tudtam, imában vagy dalban fejezem-e ki jobban megelégedésemet. Ebben a 
régióban, hol különben csak a madár jár, a csicsergő dal is imádság.

Mentünk. A nap előtt felhődarab futott keresztül ; lelkűnkön meg egy 
szomorú reminiszczenczia. Épen azokat a kőlapokat traverzáltuk, melyekről Stücklen 
Egon vezetőjével, Innerkofler Józseffel, a mélységbe siklott (1892). — A többi 
már csak játék volt, bárha olyan meleg játék, hogy önkénytelenül eszembe jutott 
az a perzsa király, ki az ökörnyomából kiitta az esővizet.

Afrikai melegségben, egy csepp ital nélkül, a vakító déli napsugárban értük 
el a Sella-házat. Éreztem, hogy az indiszpoziczió, melylyel az erős meghűlésből 
kifolyólag még tegnap este küzdöttem, nyomtalanul eltűnt és valami mondhatatlan 
jólét érzése költözött helyébe, telkemet pedig betöltötte az ifjúság legbűvösebb 
derűje. A menedékház előtt megismerkedtem egy fiatal japán diákkal, ki lelkesedve 
beszélt nekem szigethazája bérczeiről és szerényen tudakozódott a Schmitt-Kamin 
részleteiről. Később hallottam, hogy fent is volt és pedig vezető nélkül. Derék 
fajta az minden téren.

Mikor estefelé lehűlt kissé, leballagtunk Wolkenstein felé, hogy a következő 
napon megostromoljuk a G ran Campanile die Fermédát keleti oldaláról. (A következő 
hajnalon kereszteztük is ez ormot keletről délnek.) — És mögöttünk elhomályosodtak 
a szépséges, magasztos szirtormok, az áttetsző ködfátyolon keresztül lassan halvá
nyodtak láthatatlanná, mint a szertefoszló délibáb . . .

II.

E ragyogó, csillogó túra után, mely köré emlékezetemben is glóriát alkot 
a nyári nap verőfénye, süvítsen a vihar a Vajolett-tornyok közt.

Bozen mellett nyílik a völgy, melynek hátteréből csodás alkatú, vörhenyes 
sziklasorok tekintenek át a délvidékre siető vándorok ezreire. E sziklasorok a 
Rosengarten hegyei. Mikor egyszer husvétkor Velenczéből kerültem erre és egyik 
völgyből téli köntösükben bámultam ez ormokat, ép e helyen kellett visszagon
dolnom a csodavárosra, az Adria bájos jegyesére. Minden hasonlat rossz, de e 
varázsvilágban a fantázia is merészebb. A völgy hóval töltött fehér kanyarulata 
eszembe juttatta a Canale Grande fordulóját ; itt is oly némán, majdnem az utcza- 
vonál szabályosságával állanak a sziklák, a hegy világ e szépséges renaissance
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építményei. Ornamentikájukat megalkotják a hósávok és a jégcsapok csillámló 
ellentétei a megbámult szirtalapon. A Yalojett-tornyok pedig mint karcsú Campanilek 
bámulnak némán le a Canalera és hirdetik rég letűnt idők örök művészi architek
túrájának szépségeit, eredetiségét és erejét. És innen is eltűnt minden élet, miként 
azokból a déli palotákból a tenger közepén, csak a monda és a középkor német 
hegedőseinek énekei hirdetik, hogy itt lakozik vala Laurin, a törpe király és itt 
virul Kriemhilda rózsás kertje.

Már akkor tavaszszal megfogadtam, hogy a Vajolett-tornyok közé visszatérek.
1908 július 29. Toblachból a déli vonattal robogtunk Bozenbe Antonio és 

Pietro társaságában, azzal a szándékkal, hogy egy nap bejárjuk mind a három 
Vajolett-csúcsot, a Delago, Stabeler és Winklerturm híres hármasát, mely a leg
modernebb alpinizmus egyik legdivatosabb bravúrja, az a hármas rigorózum, mely 
megszerzi a nyaktörő sziklamászás baccalanreátusát.

Bozenben legott kocsira szálltunk. Hosszadalmas volt a kocsizás a tikkasztó 
melegben. A legyekkel ellepett lovak önkényt megállották minden vendéglő előtt 
és nekünk sem kellett sok biztatás, hogy az Etschländer piros gyöngyével telt 
kancsó fenekére nézzünk. Jócskán nyugovóra hajolt a nap, mikor az Eggenthal 
érdekes szorosán és barátságos falucskáin, smaragdszín rétjein keresztül felértünk 
a Latemar varázskörébe. A fehér országút a tűleveles sűrűjében lassú emelkedéssel 
kígyózott a közeledő hegyek felé; jobboldalt a törmelékmezőn, mint valami mykenei 
kyklopi falon nyugodott a Latemar rovátkázott épülete, megtámasztva egész sor 
karcsú oldalpillérrel, behintve a búcsúzó napfény aranyfüstjével. Az útmenti szálfák 
mögül kicsillant a kis Karrersee mohazöld vize, melyben az erikával, aromás 
eperrel benőtt korhadó fatömbök és páfrányszövevények közt bujdoskát játszik 
egy elkésett, megtörött sugár és elénk varázsolja a víznek vonzó délibábjait, a 
tájnak a valónál százszor élénkebb színekben vetített és mégis homályos képét. 
A legnagyobb festő e földöntúli művész, az esti napsugár, — csak egy kis víztükör 
kell neki alapnak és pompában, üde színezésben, eszményítésben felülmúlja a 
nagy urbinói mestert is.

A Karrersee hoteljénél elhagytuk kocsinkat és sietve meneteltünk tova a 
hegyi legelőkön, hogy még késő éjszaka előtt elérjük a Kölnerhüttet. Besötétedett. 
Mögöttünk a széles völgykatlan megtelt fülledt gőzökkel, hogy a mélységek faluinak 
világítása csak gyászlámpák módjára pislogott. A távoli Ortler aczélkék ködfal 
mögé rejtőzködött és a magasban kigyúló csillagok sajátságos villogása mutatta, 
hogy erős mozgolódás van a titkos felső régiókban. A futó felhők gombolyagjában 
a hold sarlója megelevenedett, meg-megbillent, mint aranyos kis sajka háborgó 
ezüsthabokon.

Este 11 óra tájban kopogtunk be a Kölnerhütte ajtaján (2300 m). Termé
szetesen sem vacsorát, sem szállást nem kaptunk. A padláson bújtunk össze a 
közös fekvőhelyre, hol már néhány campitellói és moenai vezető versenyt horkolt 
a fölkerekedett forgószéllel, mely ép abban a pillanatban lökte be a padlásablakot, 
mikor végre szemünkre szállott a fáradt ember édes álma. Valóságos megváltás 
volt, mikor reggel három órakor kiléptünk a szeles, csillagtalan éjszakába, hogy 
a Tschaggerjochon át (2644 m) elérjük a Vajolett-házat, mely épen a Winkler- 
turm tövében fekszik. A virradatnak novemberi képe volt és mikor a Vajolett-

8*
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házikó füstje szemünkbe ötlött s a szellő a polenta illatát hozta felénk, erős vala 
a kísértés, hogy hagyjunk békét az egész Vajolett-triumvirátusnak, telepedjünk 
be az ásítozó vezetők és tétovázó, tanakodó turisták közé s keressünk vigasztalást 
a fűszeres meleg borban, melybe Valpolicella venyigéin át belopódzott a déli 
napsugár minden tüze és a kegyes anyaföld egész jósága. Ellenálltunk a kísér
tésnek és mikor láttuk, hogy a Vajolett-házba fölsereglett összes turisták a rossz 
idő miatt lemondanak útjaikról, gyorsan hozzáláttunk, kétszeres energiával, hogy 
valaki le ne beszélhessen. Csakhamar már néhány kődobásnyira a menedékháztól 
baktattunk az úgynevezett Gartlschlucht felé.

Megvallom, hogy midőn itt a három Yajolett-torony tövében megálltam, úgy 
éreztem magam, mint Petőfi „János vitéz“-e, ki az óriásországba jutott és

„Oly magasra kellett emelnie fejét,
Mintha nézné holmi toronynak tetejét. . . “

Felébredt bennem a naiv János vitéz bátorsága és megostromoltam az óriást. 
A hidegtől fogvaczogva láttunk a munkához, mely ugyan a homlokunkra csak
hamar verejtékgyöngyöket csalt, de ujjaink annál többet szenvedtek, mert a szikla 
jéghideg fogásától a kéz érzéketlenné vált. Nagyon gyorsan emelkedtünk, egy 
árva szó nélkül, mígnem elértük a híres repedést, melylyel a fiatal Winkler 
1887-ben, mikor még mások álmodni sem mertek ilyenfajta vállalkozásról, egy
magában megviaskodott. Elmondtam itt magamban a jó Aesopussal: Hic Rhodus, 
hic salta! Itt mutasd meg, mit tudsz. E repedés alsó nyolcz méterének minden 
kelléke megvan, melynek hiányozni kellene ahhoz, hogy itt az ember jól feljuthasson. 
Szűk is, sekély is, ferde is, kifelé is hajlik. Olyan, mint a sziklába metszett nagy 
kérdőjel. Még Antonio is pár pillanatra megkuporodott benne olyanformán, hogy 
csak lebegett az űr fölött, csupán hátával és térdeivel ékelve be magát a két 
párhuzamos szirt közé ; úgy melengette ziháló lélekzetével körme hegyeit. Sohasem 
felejtem el a mestert, mikor ott függött a repedésben, mint a beékelt kőtömb, mint 
egy „szikladarab emberi formában, melybe az Alpesek vihara lehelt életet“ (Amicis). 
Alig hogy mindkét emberem eltűnt a felső párkányok fölött, következtem én.

Az egész dolgot rémessé tette a szél ; ugyan a Winklerturm ez oldalán még 
nem ért annyira, de muzsikájában rettenetes, keserves és haragos volt minden 
akkord. Ez a sziklák igazi Wagner-zenéje. Süvöltésébe belevegyült. egy-egy 
kődarabnak először közelgő, azután távolodó iitődése, fejünk fölött taszították le 
a rohamok a magasból. Végre a zaj szakadatlan lett, de nem minden ritmus nél
kül ; valamikor a Riviera sziklás partjain hallottam ugyanezt az ütemet a genuai 
öböl hullámverésében. Hogyan jutottam fel, azt elmondani nem tudom, de bizo
nyos, hogy csak annak köszönhetem, hogy ellestem elődeim minden mozdulatát 
és számtani pontossággal utánoztam. Tulajdonképen ez az, mi által a vezető az 
ilyen túrát hallatlanul megkönnyíti ; nemcsak vezet és biztosít, hanem példát ad.

A többi rész olyasféle volt, mintha egy gót toronynak élén kúsznánk. Lent 
az iszonyú mélységben mint apró hangyaboly állottak a Vajolett-ház turistái, foly
tonosan ujjongva, hogy a rokonlelkek e bátorító harczkiáltásával buzdítsanak. 
Rövid másfél óra alatt fent álltunk a 2800 méter magas, alig pár láb széles 
csúcson a kőhalmaznál, mely magában rejti a csúcs egyetlen modern komfortját,
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melyet szintén az emberi hiúság talált fel : azt az iczipiczi, zsebnaptár-forma vendég
könyvecskét, melyet egy bátorlelkű hölgy, Chelminski Lujza, gyöngéd keze helye
zett itt el.

Hideg is volt, esett is, de mégis még nyarat mutatott a borús ég stílusa. 
Azonban a szemem láttára perczek alatt csoda történt. Alig láttam varázsosabb 
látványt, mint midőn e borongós nyári reggel itt a déli ég alatt átváltozott való
ságos téli alkonyattá, milyen havas viharaival talán csak a norvég sziklák közt 
szokott beköszöntem. Az egész átmenet perczek műve volt.

Mikor a karcsú ormó tetején kibukkantunk, még teljesteli nyár volt, azután 
megkezdődött a tündérmese, mely ismét Dante Alighieri Divina Commediájának 
jeleneteit babonázta elém. Komor merevségben, zordon violaszínben állottak vég- 
nélküli táborban a sziklahegyek megszámlálhatlan sorai. Minden repedésükből, 
minden omlójukból bodrosan, fodrosán go molygo tt a köd az aczélszürke égre. 
A végtelenségbe tűnő tagozott völgyek közt egyik csoport úgy állott, mint a 
keskeny kulisszák sora; amott meg egy karcsú sziklatorony, tetején a vele össze
olvadó fellegkoronával mesebeli terebélyes fának látszott, melyen a rejtett nap 
által aranynyal szegélyezett kis felhőgombolyagok bokrétái aranyvirágzás képét 
nyújtották. A felhők fantasztikus árnyakat vetettek a völgyek mélyére, a fantasz
tikus hegyormok pedig kalandos árnyakat az alattuk hullámzó ködtengerre. A rege 
előttem szövődött tovább. Láthatatlan hegyi manók pajkosan tologatták, húzogatták 
ide s tova a meseország függönyeit, melyek közt a mélységből felvilágoltak a 
réteknek zöldessárga sávjai, miként ha ott lenn a jó tündérek aranyhajukat 
hintették volna szét a haragos, dübörgő sziklaóriások lábainál. Csak egy maradt 
el a meséből: a kedvező megoldás, mert a jó tündéreket, a napsugarakat hamar 
kihajszolták az óriásországból a szürke manók, a viharos felhők. Az egész min- 
denség átváltozott kavargó fehérséggé és karácsonyi hangulat költözött az egész tájra

Ez volt a jel a visszavonulásra, mert ha azokat az apró kis domborodásokat 
melyek úgyis csak az ujjak hegyének nyújtanak támaszt, ellepi a síkos hó, — 
ha azokat a több száz méteres sziklafalakat, melyeken a lábak tapogatózva keresik 
a minimális kiszögeléseket, tükörsimára fényezi jégmázával a fagyos szél, — akkor 
itt ülhetünk a felhők szigetjén, mint száműzöttek, míg el nem jönnek értünk azok 
a bizonyos jó tündérek, a napsugarak —r avagy le nem szállít valami más hatalom, 
melynek közbenjárását nem igen köszönnénk meg.

Lázas gyorsasággal kezdtük meg a leszállást, de nem a Winkler-úton, hanem 
Zott útján, a Stabelerturm felé fordított oldalon.

A nyaktörő, szédítő, roppantul kitett falak részleteit, a mesterséges lapulá- 
sokat a merőleges szirthez, a villámgyors ereszkedéseket a duplára fogott kötélen 
alig élvezhettem, mert folyton keresnem kellett az utat, míg fejem felett valami 
30 méternyire embereim szakadatlan kiabálással nógattak előre. Mikor a kövek 
egyre csúszósabbak lettek és a vészesen üvöltöző szellő egyre jobban verte 
szemembe a hópihéket, hónom alatt egypárszor hátra pillantottam a mélységbe, 
hogy végigmérjem, hány méterrel került már közelebb a biztos talaj. A mászás 
csak ott válik könnyebbé, a hol a Stabelerturm falai annyira közel érnek a Winkler- 
turmhoz, hogy félkézzel és féllábbal el lehet érni e szomszéd hegynek szirtjeit 
és az utolsó 25 métert a két szirttorony közé ékelődve lehet leereszkedni.
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Bőrig ázva, de annál jobb hangulatban toppantunk be a Yajolett-házikó 
átfüstölt szobájába, hol Piaz Battista és hites társa valami 20 ott szorult vendégnek 
vígan töltögették a teát. Legjobban kikaczagta a czudar időt a kályha mellett 
ülő csinos fiatal asszony, kinek édes csevegése és mosolygó boldogsága az egész 
bennszorult csapattal feledtette azt, hogy az elhagyatott óriásországban, a szirtek zord 
magányában, távol a viruló élet, a zöldelő növényzet, csicsergő madár és dolgozó 
ember tanyáitól, iszonyú hófúvás tomboló viharában ülünk együtt. Nem is volt 
csoda, mert ez az asszony talán még akkor is felhőtlen eget látott és tünde 
verőfényt : nászúton volt és párjával boldog szerelmében eljött hódolni a bérezek 
hatalmas szerelmének.

Mi hárman arra vártunk, hogy kisüssön a nap és megkezdhessük a Delago- 
turmot. Ugyan várhattunk volna. Másnap hajnalban, deczemberi havazásban kullog
tunk vissza a Tschaggerjochon át — lehorgasztott fejjel, mint három marezona 
gránátos a vert hadseregből a moszkvai hósivatagon.

Akkor kezdett derülni, mikor a karrerseei hôtel előtt újra kocsira szálltunk.
Mikor minden újabb kocsifordulóval alább és álább ereszkedtünk a napsugaras 

Etschvölgy felé, a merész sziklák a szelíd dombok mögé tiinedeztek. Én úgy 
éreztem magamat, mint a kritikus, ki egymásután végighallgatja Hamlet borongós, 
erőteljes igazságait és utána a könnyed vaudeville édes csacskaságait és fülbe
mászó dallamait. Az ember első pillanatban a sok komoly és magasztos benyomás 
alatt haragszik a bohóságokra; — én is majdnem valami lenéző kicsinyléssel, a 
köznapiság lebecslésével mértem végig az alacsony hegyek hullámvonalait. Csak 
lassan kezdtem kiengesztelődni. Lent az eső utáni tiszta csillámló levegőben úszott 
a verőfényes Bozen, mintha minden ablakában fiatal arcz mosolygott volna 
felénk, olyan nyájas volt e kép. A kertekből bódító virágillat özönlött szét az egész 
völgyben ; a festői várromok tornyait csirpegve rajzották körül a madarak ; azok 
a tornyok meg komoran bámészkodtak át a pirkadó gerezdekkel megrakott venyi
gékre, mintha elmerengenének a múltakon, hogy hát a hegy leve és a jókedv 
túlélték azokat a lovagnemzedékeket, melyek annyit poharaztak ez ódon falak között.

Mikor bent ültem a vonatban, még egy párszor önkénytelen az ablakhoz 
hajoltam, de mégsem a mosolygó Bozennek akartam istenhozzádot mondani. 
Szemem a távolban azokat a derengő, karcsú ormokat kereste, melyek a tegnapi 
friss hónak ezüstbrokátjába burkolva, a nyugovó nap piros ragyogásának kitartva 
homlokukat, még szebbek voltak, mint valaha.

Nagy Isten — mennyire szeretem én e hegyeket. így csak valami igazán 
magasztosai, igazat lehet szeretni.

* **

Szerettem volna a hegyek szeretetét az apostol szavaival hirdetni, hogy 
hívőket szerezzek erős meggyőződésemnek, mely szerint csakis a természetből 
lehet erőt, egészséget, megújhodási, reménységet meríteni. Mert szeretem ezt a 
világot azért is, mivel itt minden és mindenki megtartja a törvényt; — a termé
szetben nincs soha törvénytelenség.

Mikor az óriás hegyek magányait jártam, sohasem voltam egyedül, — mintha 
maga az Úristen járt volna velem. Midőn ott álltam szepitől-szemben a megkövült
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örökkévalósággal, eszembe jutott a világtörténelem végtelen drámasorozata. Lenn 
a mélyben egész világok fognak eltűnni dicsőségükkel és előítéleteikkel, hőseikkel 
és nyomorultjaikkal együtt — és ezek a bérczormok itt állanak változatlan a 
pirkadás rózsaszín fényárjában, változatlan az őszi köd gyászfátyólában, változatlan, 
midőn homlokuk azokat a fagyos hósivatagokat szaggatja, melyek télvíz idején az 
éterben úszkálnak. A lábaiknál addig porbahullt Caesar, összeomlott Romulus 
birodalma, kettétörtek a lovagok lándzsái. Sok országnak, sok nagy népnek már 
csak a nevét is késő nemzedékek tudós búvárai fogják ismerni és ezek a bérezek, 
melyek látták még az ősvilág piros napgolyóját és mondhatnám, a teremtés 
történetét, — még mindig állani fognak és szótlanságukban, keménységükben, 
szívtelenségükben többet tesznek az emberiségért, mint azoknak az embereknek a 
melegszívű milliói, kik tövükben porrá és hamuvá, emlékké váltak, mert e hegyek 
annyi-annyi beteg testnek, beteg léleknek hoznak üdülést, egészséget, megtisztulást, 
újjászületést, — és akármilyen legyen is az időknek, a sorsnak forgandósága, 
mindenkor oda mutatnak fel rendületlenül, hol összes vágyainknak, törekvéseinknek, 
küzdelmeinknek végczélja vagyon.

ANTELAO.*
(3263 m.)

Pelmo a 1' atto e Antelao da’ bianchi nuvoli il capo 
grigio ne 1’ aere sciolgono, 

come vecchi giganti che 1' elmo chiomato scotendo 
a la battaglia guardano . . .  **

Carducci Giosue (Cadore II.).

A természet valóságos álomvilágot alkotott a Piave partjaira. Hímes réteket 
terített iszonyúan szétszaggatott barna dolomitsziklák közé és az egészet beara
nyozta az olasz ég napsugarával. Cadore ennek az álomvilágnak neve. Messze 
átpirulnak a kincses Yelencze tartományaiba a halovány sziklatornyok („le pallide 
aguglie“), mikor a lehajló nap rózsaszín fátyollal takar le mindent, melynek 
csodaleplei alatt még szebben érvényesülnek a dolomitok rapszodikus, de min
denkor művészi formái. E csodás hegyek a „Marmarole care alVecellio“, miként 
a legnagyobb modern olasz költő írja, Vecellio kedves hegyei. Ezeket a bérczeket 
három tulajdonság jellemzi. A színpompával és a formák vakmerőségével párosult 
szépség. Nem csodálom, hogy itt tanulta Tizian (ki itt Cadoreban született) a 
színek melegségét; — ez ormokból merített vakmerő elszántságot a szabadsághős 
vértanú, Calvi Pietro — és e szirtek rózsapirjából merített ihletet a legszebb 
költészetre Carducci. (Itt, Pieve-ben írta remek költeményét, a „Cadore“-t.) 
E színpompás, vakmerő, szép bérezek királya az Antelao.

1903-ban épen tizenkettedszer vonultam be a déltiroli Cortina d’ Ampezzóba.

* Szerző előadása a M. T. E. Budapesti Osztályának 1904 márczius 8-iki estélyén.
** A Pelmo és Antelao fehér fellegekböl emelik ősz fejüket az éterbe, miként öreg 

gigászok, kik lerázva felhajtott sisakjukat, szemlélik a csatát.
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Az angol Coolidge, a világhírű hegymászó, nevet is adott annak a vágynak, 
a hegyek csodás nosztalgiájának, mely őt minden évben a Mont Blanc „tűi“ közé 
vonzotta, elnevezte a Mont Blanc ormai után „mal des Aiguilles“-nek. Én rajtam is 
minden évben így erőt vesz a hegyek szerelme, csakhogy ez a „mai des Dolomites . . .  “. 
És legjobban szeretem Ampezzót, mert ez a vidék volt számomra mindenkor az 
erő, egészség, gyönyörűségek tanyája, a szabadság és gondtalanság bevehetetlen 
szigete és fiatalságom legragyogóbb emlékeinek kimeríthetlen kincsesbányája. 
Ott, hol az óriás dolomitkupolák és sudárkarcsú sziklatornyok a déli ég verő
fényében fürödnek, nem ért el soha a köznapiság lehe, mert az a sziklaország 
a testet öltött vakmerő eszmék, a megkövült markáns egyéniségek világa, hol 
ép ez egyéniségek abszolút igaz nagysága kizár minden diszharmóniát.

Toblachtól és Sextentől délre egész San Yitóig minden nehéz ormon fent- 
állottam; félszáznál nagyobb ezeknek száma. Utolsónak hagytam a leghatalma
sabbat, a 3263 méter magas Antelaót, mely az összes dolomithegyek közt a második 
magasságban. (Első a Marmolada 3360 méterrel.) Vannak sokkal magasabb csúcsok 
az Alpesekben, de mégis jelentéktelenek az Antelao mellett, mert nagyságuk 
sokszor csak azon alapszik, hogy tulajdonképeni ormukat magas polczra helyezte 
a természet; olyanok csupán, mint az átlagember, ki magas rangot kapott. Az Antelao 
azonban minden előhegység nélkül a völgyfenéktől, mely Borca mellett csak 
975 méter magas, a mennyboltozatig szökik fel, úgy hogy mindenki színről színre 
láthatja egész fenségében. (Bár a tulajdonképeni főormot Borcánál elfedi a gerincz 
2887 méter magas előorma.) Két oldalról mutatom be e hegyet. Északi oldala, 
mely átdereng a messzeségből nemcsak a Misurina-tó világszép partjaira, hanem 
a Pusterthal kies rétjeire is, fagyos burokban fehér egyformaság; innen bárki 
megostromolhatja. Ez oldalról már 1900-ban meglátogattam az ormot. Déli oldala 
majdnem függélyes, másfél kilométer magas sziklabástya, mely maga a kővé meredt 
erő, virtuskodó daczos jellem. Erről az oldalról hosszú évek küzdelme után 1898 
augusztus 16-án sikerült az ostrom J. S. Philimore és A. G. S. Raynor angol 
alpinistáknak Dimai Antonio, Pompanin Zaccaria és Innerkofler Michael vezetők 
segélyével. Ez a bravúr, mely előttem csak öt angol (a fentieken kívül R. Corry, 
Heath, Broome) és egy bécsi turistának (Pott Félix) sikerült, mindenkor egyike marad 
az Alpesek legnagyobbszerű, leghosszabb és legnehezebb sziklatúráinak. (Az első 
megmászók hajnalban kezdték a munkát és este 8 órakor érték el csak az ormot!)

Augusztus 23-án a nyári vasárnap fényében úszott egész Cortina. Épen 
delet harangoztak, mikor a karcsú Campanile alján kocsira ültünk. Magammal vittem 
a sziklák utólérhetlen, mindig győztes vezetőjét, a délczeg Dimai Antoniót, továbbá 
régi jó pajtásomat, ki eddig minden túrámon kísért, Siorpaes Pietrót és az elemózsia, 
főzőedény, scarpetták (könnyű czipő, szövet- vagy madzagfonatú talppal, síma 
szírieken jól tapad) vitelére egy fiatal, dalos kedvű vezetőt, Barbaria Bortolót. 
Ismerőseink kendőiket lengették, a többi vezetők meglóbálták tollas kalapjukat, 
egy kis bogárszemű parasztleány vörös szekfút dobott a kocsinkba és mi vígan 
robogtunk az olasz határ felé.

A vakító fehér, árnyéktalanul izzó országúton délután 2 órakor érkeztünk 
meg Borcába (975 méter), melynek barátságos kis házai épen az Antelao mérhetlen 
déli falának lábainál feküsznek. Kerek 2300 métert emelkedik Borca felett majd
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nem merőlegesen az Antelaónak egymásra tornyosult, fényessziirke sziklabástyája, 
melynél hatalmasabb és monumentálisabb alkotással a természet örökös művészete 
aligha ajándékozta meg az őserőt bámuló emberiséget. Mint a felhőkbe vesző 
rettenetes Bábel állt előttünk e remek orom, tiszteletet parancsolva egész környe
zetének. Ezeken a falakon vezet fel a mi utunk.

Nyomban útra keltünk, alaposan megrakodva, mert sok eleséget, bort, takarót, 
edényt, három pár scarpettát és két 35 méteres manilakötelet kellett czipelnünk. 
Itt nincsen menedékház, hanem bivuakhelyet kell keresni, szabad ég alatt meghálni 
valami 2000 méter magasban, a Busó del Diavolo közelében. Szegény Barbaria

Cortina (az Antelao felé).

nagy ambiczióval, csuromvizes, de mindig mosolygós ábrázattal hurczolta tömös- 
tömött Rucksackját; annál jobban zihált és görnyedt az olasz legény, a kit Borcában 
fogadtunk segítségül. Bizony magam is nagyokat fújtam, mert Zahara sivatag
homokján sem lehet melegebb, mint ezeken a meredek, a láb alatt mozgó, törmelékes 
lejtőkön, hol összegyülemlik Cadore völgyein át a délvidék egész melegsége. 
Mintha sohasem volna itt tél, csak örökös izzó nyár. A nap ezer sugárral perzselte 
hátunkat; a tűleveles avar perczegett a hőségtől; a borókák és törpefenyők zöldje 
csillogott a tiszta augusztusi délután pormentes, fényes levegőjében. Néma menetben, 
miként a terhet vonszoló hangyasor a sudár tölgyfa kérgén, haladtunk előre. 
Egyszerre hátam mögött ropogós patvar törte meg a csendet, hogy visszhangzottak 
a sziklák: Antonio zamatos és nem épen költői kifejezésekkel mondott búcsút az 
olasz legénynek, ki kidőlt, hátrahagyta terhét és megszökött a meredekségek elől.

Végre esti 6 óra tájban megálltunk egy nagy ferde kőtömb alatt és Antonio 
mosolyogva mutatott a szirtdarabra és a morénatörmelékre: „Ecco il nostro albergo,
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ecco i nostri letti! íme, a mi vendéglőnk, íme, a mi ágyaink!“ Barbaria hamar 
lerakta a holmit, zsákjába tömte szeges czipőinket, melyek helyébe a fonott talpú 
scarpettákat húztuk, magához vette jégcsákányainkat és útra kelt, hogy újra vissza
térjen Borcába, innen San-Vitóba és másnap hajnalban a hegy másik, havas 
oldalán elénk hozza a czipőket és a csákányokat. Embereim rögtön hozzáláttak 
a nyájas otthon, a házi tűzhely megteremtéséhez. Nagy rivalgással hordtak fel 
a mélyből galyakat és vizet a nagy vacsora megteremtéséhez, mely teából és 
konzervekből állott. Vizünk volt bőven és elmondhattuk az fegy szeri czigány sóhaját, 
ki meglátta a Dunát és így kiáltott fel: „Mennyi jó ebédet lehetne főzni evvel, 
ha volna hozzá hús, vaj, kenyér...“ Azalatt én elmélyedtem az alkonyat bűvös 
játékába. Fejünk felett haloványan derengett a megvilágított sziklaerőd, köröskörül 
a távolban szirtormok százai fürödtek a rezgő éterben, melybe aranyport kavart 
a nyugovó nap. Agordo hegyei, a Marmolada és Tofana mögött lángba borult az 
egész égbolt; Cadore völgyeiből, mint a kékes tömjén, szállingóztak szét az esti 
párák. Mintha minden szirtoromba lélek költözött volna az esti pir utolsó meg- 
villanásával, azután a szunnyadás, a megadás tompa mozdulatlansága nehezedett 
a végtelen sorra. Szemben a Monte Pelmo (3169 m) tört fel a zivataros fellegek 
közé, mint a magasztos méltóság, a megdönthetien nagyság komor jelvénye. 
A fenyvesek közt itt-ott kilobbantak a kecskepásztorok tiizei, lenn pedig Vénás, 
Vodo és Borca viskóiban az esti mécsek; a nemes formájú Monte Duranno köd
sapkájában a csillagok százai játszottak bujdoskát.

Szél kerekedett és a rőzse vörös lángjából pattogva hordta a pernyét két 
marczona kísérőm arczába, kik fantasztikus sipkáikban, a futó lángokkal meg
világítva, bízvást versenyre kelhettek volna Sziczilia vagy az Abruzzók akármelyik 
félelmetes lakójával. Körülültük a parazsat és elköltöttük a pompás estebédet, 
melyet oda nem adtunk volna akármelyik cortinai grand hôtel vacsorájáért. A Pelmo 
mögül néha egy-egy villám festette violaszínre a sziklák romba dőlt Iliumát; 
egy-egy távoli dübörgés rázkódtatta meg a bérczeket, de mindez el nem vette a 
mi piros jó kedvünket. Előszedtük kis pipáinkat és vígan harsogott a szirtek 
feketeségébe a csalogató dal :

„La luna sí fa ciara..."

Kisütött a holdvilág — de nekünk csak a dalban, mert nem akart kibújni 
az a hamis hold.

Végre belefáradtunk a várakozásba. A nagy kőtömb alján, a törmelékben 
helyet kapartunk magunknak, az egyetlen pokróczból a kavicsra puha derékaljat 
vetettünk, egy pár fenyőgalyat dugtunk mindenik Rucksackba, hogy a vánkos is 
meglegyen, azután szép szorosan egymás mellé heveredtünk. Takarónk az éjszaka 
hidegje, mennyezetünk a csillagos ég. Ilyen nagy és fényes terme nincs e föld 
kerekén egy királynak sem. Egy meleg baráti kézszorítással, egy áhítatos fohászszal 
elcsendesedtünk, hogy reményteljesen bevárjuk a jövendő hajnal első pirkadását.

Valamint beáll a teljes homály, a lélek is mámoros lesz. A képzelet nem 
marad nyugodtan, hanem lázasan szálldos, többet és mást lát, mint a valóság. 
Az árnyékok kísértetiessé válnak, a pásztortüzek lidérczfényekké változnak; mintha 
a nagy hegyek itt-ott megmozdulnának és összehajolnának; mintha a csillagok is
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élénkebben pislognának a magasból e fekete földre. A csend leírhatatlan; bár a 
szomszédban a hegyi patak szakadatlanul habzik és zuhog, már nem hallom; 
fülem annyira megszokta e tompa morajt, hogy ez egyetér a tökéletes csenddel. 
Az éjszakába csak egy zaj suhan, a szél. A sziklák közt ez is változatos; majd 
úgy hangzik, mint a hosszú, elfojtott sóhajtás, majd mint tomboló paripák priisz- 
kölése, majd mint távoli tengerek hullámverésének ritmikus mormolása. Gondolataim 
rendszertelenül jártak be tért és időt, de mikor kinyitottam szemeimet és mindig 
ugyanazokat a merev, fekete ormokat, ugyanazokat a szelíd csillagokat láttam 
magam előtt, elfelejtettem múltat és jelent és mindent, kimondhatlanul biztosnak 
és elégedettnek éreztem magamat. Közvetlen homlokom felett előrehajolt a szikla 
és teljesen védett, de oldalt, egy kis résen, erősen fütyült be a szél; szerettem 
volna e repedést néhány fenyőággal betömni, de akkor felriadt volna két hozzám 
simuló alvó társam, kik szinte élettelenül nyújtóztak a törmeléken. Újra behunytam 
szememet, mert így mintha kevesebbet érezne az ember, és elszunnyadtam.

Mikor álmomból újra felriasztott egy szélroham hideg csókja, köröskörül a 
Civéttától a friauli hegyekig sárgulni kezdett a látóhatár. Három óra volt. Egy 
ugrásra talpon termettünk és csakhamar fortyogott az üstben a reggeli teavíz. 
A Pelmo mögül eltűntek az éjjeli zivatarfelhők, nem maradt tenyérnyi felleg sem 
az égboltozaton. A pitymalat olyan volt, mint az istenség ragyogó Ígérete, 
boldogító kinyilatkoztatás. Minő hajnal! Azt hiszem, hogy az utolsó, a legnyomo
rultabb emberi lélek is, mely lemondva minden hitről és reménységről, kétségbe
esetten vergölődik, ilyen hajnal láttára visszakapná erejét, isteni szikráját és 
üdvözülne. Nemcsak a levegőt szívtam tele tüdővel, hanem mohón szívtam, ittam 
a rózsaszínű fényt, a láthatatlan napból áradó rezgő erőt és bérezek ihletét.

Négy óra lehetett (1903 augusztus 24-én), mire megkezdtük a munkát. Csak 
ekkor éreztem, hogy tagjaim olyanok, mintha kerékbe törtek volna. Antonio, ki 
mindig vezet, kötélre fűzte Pietrót, ki viszont a Rucksackot vette hátára; Pietro 
pedig a második manila-kötéllel magához kapcsolt engemet.* A szellő üdítő ölelése 
és a lelket villanyozó merész tervek úgy hatnak, mint a legerősebb stimuláló 
szerek, melyek nyomban elvesznek minden zsibbadtságot. A kövek kemény érin
tése, beékelődések keskeny kihajló repedésekbe, nyújtózkodások öblös kaminok 
szédítő falai között, csakhamar helyreigazították csontjainkat. Fürgén kapaszkod
tunk majd merőlegesen felfelé, majd ide s tova a palaforma, még a glecserkorban 
simára gyalult sziklákon. A teljesen kibontott kötél hosszából újra meg újra lát
tam, hogy 30—30 méter volt az emelkedés, mégis alig lehetett észrevenni a meg
tett utat a folyvást nagyobb méretben kifejlő szírteken. így múlt el vagy két óra ; 
semmi sem látszott nehéznek ; folyt a dolog, miként az imádság.

A keskeny párkányokon lassan tolódtunk előre a hegy legdélibb éle felé ; 
itt egy alig pár lábnyi szirtfejen tartottuk az első pihenőt.

Alattunk a mélységben felcsillant a Boite vizének ezüst szalagja ; a feny
vesek moharakásokká törpültek, a falvak játékszerekké változtak, csak a hegyek 
növekedtek egyre rohamosabban. A völgyből a távlat miatt minden bérez kisebb-

* Ampezzóban igen nehéz túráknál mind a két vezető elül megy, mert igy a kötéllel 
fokozottabb a biztosítás. Jég- és hóhegyeken az utas középen megy.
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nek látszik ; innét nézve mindenik azt 'a benyomást kelti, mint az összeroskadt 
alak, mely lassan kiegyenesedik és kiveti mellét. E pihenő után következnek a 
legkritikusabb erőpróbák ; egy sekély, függélyes, többször megszakított kis repe
dés, mely 50—60 métert egyenesen visz á magasba, — ennek minden köve töré
keny ; azután pár éles fordulat a roppantul kitett falon, majd két rövid, mély 
kamin, melyben az ember ugyancsak kiadja erejét. S milyen jó kedvvel csinál
tuk ! Mintha a fiatal nap, melynek fénye mindennek olyan ünnepies zománczot ad, 
bearanyozta volna a mi kedélyünket is.

Végre kiértünk a gerinczélre. Itt vár a legfurcsább meglepetés. Hogy az 
ember fölérjen a csúcsra, lefelé kell mennie. Mindenki azt hiszi, följutott a oromra, 
mert az út karcsú tetőre vezet. Erről azután látjuk^ hogy 70—90 méter mély 
nyeregszerű hasadék választ el a főoromtól, mely fehér hósüvegével még vagy 
250—300 méterrel magasabban alig pár kődobásnyira integet. Le kell szállni leg
alább 80 métert, mi kellemetlen idő- és magasságveszteség és azonkívül az egész 
út legkényesebb feladata, mert a szikla majd merőleges, omladékony és hozzá 
még kis hófoltokkal és szemes jégesővel volt fedve. Nekem kétszeresen nehéz 
volt ez a részlet, mert a magasból hullott kődarab jobb kezem körmeit szétzúzta; 
itt pedig a fájdalomban sem szabad elkapni a kezet, mert ez az önkénytelen moz
dulat még egy olyan akaratlan mozdulatot vonna maga után, hogy az ember nyom
ban a Pian del Lenzuolo hókatlanában álmodná e szép túra folytatását oly álom
ban, melyből nincs felébredés. A szemközt levő falon és a főgerincz széthasadt 
sziklaromjai között már hamarabb haladtunk, annál inkább, mert a nap egyre 
izzóbban lövelte ránk sugarait és a csúcson, a másik, könnyű oldalról felkerült 
Bortolo ujjongva mutogatta nekünk, szegény Tantalusoknak, a jégbe hűtött üveget, 
melyben a legjobb asti spumante aranyleve gyöngyözött.

Valamivel déli 12 óra előtt, 7 órai kemény munka után, mindannyian az 
Antelao csúcsán ölelkeztünk össze. A reggel köde ringatózó óczeánként vonta be 
az összes völgyeket habos fehér, majd opálszíneket játszó hullámokkal, melyek
ből a Dolomitok, mint elsülyedt szigetország utolsó szirtfokái, az Ortler, Adamello, 
Presanella és Zillerthal havasai pedig, mint Grönland úszó jéghegyei csillogón 
emelődtek a felhőtlen meleg azúrba. Mintha ez a ringatózó, hömpölygő ködtenger 
elválasztott volna minden parlagitól, mivel a földhöz tapadunk, mintha már a hét 
mennyország elsejébe értem volna, hol nincsen többé emberi nyomorúság. Önkény
telenül Berzsenyi fohásza csendült meg lelkemben :

„Isten! kit a bölcs lángesze föl nem ér,
Csak titkon érző keble óhajtva sejt :

Léted világit, mint az égő 
Nap, de szemünk bele nem tekinthet !“

Én itt szerencsésebb voltam minden bölcsnél és minden költőnél, mert én 
beletekintettem ez „égő napként világító létbe“ és láttam színről színre Isten arczát 
e csodavilágban és éreztem gvámolító kezét e végtelen szirtfalakon . . .

Embereim először üdvrivalgások közt a tele poharak üde nedvével felköszön- 
tötték a világ négy tájékát, azután fáradtan omoltak a kőlapokra, sütkérezni a 
perzselő napban. Énnekem oly tele volt a lelkem, hogy szólni-sem tudtam; csak
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álltam, álltam a mélység felett, körülfolyva aranyos párákkal, átölelve a napsuga
rak fényárjával, mint egy nagy czél elérésének élő jelvénye ; csak néztem, néztem 
az ormok végtelen sorát, melyeket megnevezni nem bírnék, mert csak a seregek 
nra tudná megszámlálni azokat.

így telt el vagy másfél óra, mikor újra indulnunk kellett. A leszállás az 
északi oldal majdnem hómentes kőlapjain roppant gyorsan ment végbe, úgy hogy 
alig 2V» óra alatt elértük San-Vitót. A langyos nyári alkonyattal vidáman kocsiz
tunk vissza Cortina felé, egyre hátranézve az Antelao magasztos homlokára, mely 
a leáldozó napban kipirulva intett búcsút szerény vendégeinek. Nem találkozhattam 
volna oly boldog emberrel, kivel e pillanatokban cseréltem volna. Újabb erő pezs- 
dült meg ereimben, — szabadságérzetem lelkemben megszázszorozódott, — egy 
ragyogó emlék gyémántkincs módjára illeszkedett fiatalságom legszebb drága
ságai közé.

Ezért megdobban a szívem, a hányszor hallom a Cortina d’Ampezzo nevet. 
És visszatérek én oda, a lelki gyönyörűségek forrásaiban gazdag búcsújáróhelyre, 
kell oda mennem, mint az igazhitű mozleminnek Mekkába.

TORRE DEL DIAVOLO.*
(2622 m. — Második megmászás.)

Ampezzo és Sexten dolomithegylánczai között emelkedik a Cadin-hegycsoport. 
Sárgásszürke sziklacsipkéi bizarr rendetlenségben merednek a déli ég mélységes 
kékjébe, mintha nem is volnának tömör ormok, hanem csupán tükröződnének a 
mennyég tengerében, mint távoli, mesebeli hegységek délibábja. Az egész festői 
kép odább-odább simul a Misurina-tó zöld hullámaiban, majd újra visszatér, akár ha 
ott lenn a fodros habok alatt vízi indák folyondárjával befuttatva és vízi levelessel 
átfonódva száz új meg új alakban jelennének meg titkos világok hegységei. Mikor 
az esti pír az egész hegyláncz nyugati homlokzatára és karcsú szirtoszlopaira halo- 
vány rózsaszínű fátyolt lehelt, mely lassan violaszín árnyalatokba olvadott át és 
végre elsápadt az est tompa szürkéjében, teljesen elbűvölt e színpompás, meg
kövült rendetlenségnek ereje, — szinte magam is kőszoborrá meredtem e mozdu
latlan sziklabéke szemléletében, mígnem felébresztett az alpesi rózsák közt baran
goló gúlák kolompja és a tavon surranó sajkáról áthangzó édesszavú barcarole.

Egészen új a kép, mikor ködfoszlányok népvándorlása reppen e sziklavárakon 
keresztül. A ködtenger minden mozdulata új meglepetést hoz, mert a szürke felhő
darabok mutatják meg a hegység igazi tagozatát. Ilyenkor látjuk csak, hogy a 
hegység, melyet tömörebb tömegnek tartottunk, bomlik, benépesedik karcsú tor
nyokkal, át van hálózva mély völgyekkel és tömérdek gerii\czből épült. A vihar
törő száltornyok és rengeteg sziklafalak, széles hágók és csipkés bordaélek, sötét

* V. ö. „Turisták Lapja“ XV. f. 181. 1. XVI. folyam 7. 1. A Cadin-hegycsoport tömérdek 
sziklacsúcsból áll ; — egészen olasz területen fekszik, a Misurina-tó, Val Marzon és Val d’Onge 
között. Jó monográfiát írt e hegyvidékről Witzenmann Adolf a D. Ö. A. V. Zeitschrift 1902. évi 
számába, 380—413. 1.



126

szirtkatlanok és örökös téli fehérségben csillogó lejtők mesés össze-visszaságban 
váltakoznak egymással, hogy a vándornak valóságos Ariadne-fonálra van szüksége, 
hogy e sasfészkek omladékain keresztültaláljon. A legújabb időkig ismeretlenek 
maradtak a Cadin-hegyek részletei ; ha néha egy-egy lelkes alpinista fel is vetődött 
a legmagasabb tetőre, a Cadin di San Lucano ormára (2841 m), gyönyörködhetett 
a csoport egészének varázsában, de bizonyára azzal a tudattal tért vissza, hogy 
a miként egy remekmű megértésére nem, elég néhány lap elolvasása, úgy e hegy
csoport egyes remek részeihez is alapos kommentár kell. A többi ormot és völgyet 
alig érintette emberi láb, míg végre Eötvös Eolanda és Ilona bárónők az utolsó 
pár év alatt bejárták és átkutatták az egész hegycsoportot.

Már minden csúcs meghajolt előttük, — csak egy daczolt. Az északnyugati 
Cadin-ágban áll három testvértorony, melyek közel az egyik jelentéktelen.* A másik 
kettőnek karcsúsága és formáinak groteszk alkotása felülmúlja a legmerészebb 
képzeletet. Az egyik a „Gobbo“ (a „púpos“, első megmászói az Eötvös-bárónők 
voltak 1902 július 20-án) ; eltorzult alakja ferdén, irigyen hajol sugár társa felé. 
E két összehajló sziklatű szemléleténél mindig eszembe jutottak Bologna ferde 
tornyai, az Asinelli és Garisenda. Ez a szikár középső torony, mely 2622 méter ■ 
magasra szökik fel, a Torre del Diavolo. Neve jellemzi ez orom egész egyéniségét. 
Ez a kővé változott démon évek során át nem akart meghajolni e hegycsoport 
lelkes és elszánt bámulói előtt.

Az Alpesek leghíresebb vezetői és legvakmerőbb hegymászói egyhangúlag 
kimondták az ítéletet : e csúcson nem fog soha ember állani.

Hányszor epekedtek elszánt vándorok e hegy lábánál ; s mikor a napsugár, 
mely az imént a mélység hófoltjainak ezüstjén verődött vissza, csalogatva, aranyo
san surrant fel a lenge orom sárga sziklahomlokzatára, a vándorok még inkább 
vágyódtak Ikarus-szárnyak után. De úgy látszott, van határa a földi vágynak, 
emberi erőnek és merészségnek. Egy-egy kő pattant le a napfényben fürdő szirt- 
homlokról és nagy ívekben forgott le a feneketlen űrbe, süvítve: „vissza!“

1903 augusztus 4-én a Torre del Diavolo ormán hullámosán lengett az esti 
szellőben az apró lobogó. Az Eötvös-bárónők és vezetőik (Dimai Antonio, Verzi 
Scéco és Baldassare, Siorpaes C. Giovanni) tűzték azt oda fel.

Ki hitte volna ? ! Megvolt, megtörtént a lehetetlen.
A túra kalandos részleteinek leírása, a vállalkozás igazán pikáns érdekessége 

és sajátossága, melyhez hasonló eddig az Alpesekben nem akadt, engem is hamar 
kísérteibe vitt és ellenállhatlan vágy fogott el, hogy én lehessek a csúcson a 
második.

1903 augusztus 10-én teljesült vágyam.
Hajnalodott. Egymagámban haladtam a Val Popena harmatos fenyvesei közt 

a Cadin derengő fellegvárai felé. A természet maga is még félmámorban volt ; az 
éjszaka homályos titokteljessége és a pirkadat derűs nyíltsága épen kiizködtek a 
ködös augusztusi reggel varázslatos szürkületében. Lázasan siettem fel a hideg 
Cadino della Neve völgy havas törmelékén a Forcella del Diavolo irányában.

* Csak magasság szempontjából jelentéktelen ; mint sport-objektum elsőrangú. 1907 aug. 
20-án sikerült megmászása ugyancsak magyar embernek, Pauer János budapesti építésznek, ki 
Dibona Angelo cortinai vezető segítségével küzdötte le a páratlan nehézségeket.
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Embereim (Dimai Antonio, Vera Scèco, Siorpaes Pietro és Giovanni, a dolomit
vezetők legkiválóbb gárdája) még a csillagos éjben vonultak ki, megrakodva ólom
súlyokkal, kötélgyűrűkkel, 150 méter erős zsineggel, négy darab 30—35 méteres

A Torre del Diavolo. (Délnyugatról).

és egy 40 méteres manilakötéllel, hogy jó korán megkezdjék az előkészületet. 
A megmászás rendszere az ő találmányuk volt.

Ennek a túrának ugyanis az az érdekessége, hogy a Torre del Diavolo elszige
telten teljesen megmászhatatlan, tízért az elsőnek, ki a csúcsra fel akar hatolni,
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a szomszéd oromról, a körülbelül 2600 méter magas Gobbo-ról kell* a levegőn 
keresztül hozzáférkőznie. Az űr a Gobbo és az Ördög tornya közt vagy 100 méter 
mély, szélessége pedig átlag 17 -18 m. Ezt a 18 m hosszú vízszintes légvonalat 
kell mesterséges segédeszközökkel megjárni, mi nemcsak erőt, ügyességet és 
halálmegvetést igénylő vállalkozás, hanem egyaránt új, szellemes és vakmerő alpesi 
trikk, melynél a távolságok kiszámítása és az összes szereplők egyöntetű összjátéka 
igen nagy fontosságú.

Mikor a Cadin della Neve völgyébe értem, három társam épen a Gobbo 
határtalanul exponált, merőleges sziklatornyán kapaszkodott felfelé, éktelen kiabálás 
közt vonszolva fel a kötelek tömegét; a negyedik, Siorpaes Giovanni, a Forcella 
del Diavolón várakozott rám. Átmentem a ködbe borult hágón és hátat fordítva a

T orre del Diavolo
(2622 m .) 

+

Cadino di Tocci hókatlanának, megálltam egy kiálló szirtfokon ; innen tisztán lát
hattam az egész helyzetet és embereim bámulatos manőverét.

Közvetlenül fölöttem, óriási oszlop karcsúságával vagy 100 m magasra tört 
fel a ködgomolyba a Torre del Diavolo. Falai ép ez oldalon, hol erőszakkal kell 
elcsikarni a makacs természettől a hozzáférés lehetőségét, nemcsak merőlegesek, 
hanem sok helyütt homorúak és kihajlók ; nincs egy ujjnyi hely, hol kéz és láb 
támaszt lelhetne. Csupán körülbelül 30 méterrel a csúcs alatt van egy kis kiálló 
nyerges sziklaváll, mely valamivel alacsonyabb a szomszédos Gobbo csúcsánál. 
E szomszéd csúcs ferde oromzatán, mint három apró kísértet, épen megjelent a 
fakó ködcsipkék közt Antonio és két társa szikár alakja.

A Gobbo csúcsát pár héttel előbb látogattam meg Siorpaes Pietro kíséretében.
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A Gobbón állók közül Antonio a vagy 120 m hosszú zsinegre ráfűzte az 
ólomsiílyt és meglóbálva átvetette a Torre del Diavolo szikláira. A súlynak úgy 
kell repülnie, hogy az említett kis sziklaváll bevágásán simuljon keresztül a zsineg, 
hol lecsúszását jobbról-balról a kiálló kövek meggátolják. Csak a hatodik vetésre 
talált át Antonio az Ólomlöveggel a keskeny mélyedésen, mely alig pár decziméter 
széles és mély ; a dobás nagyon nehéz, mert czélozni jóformán lehetetlen, — az 
álláspont a Gobbo csúcsán szédületes, pár tenyérnyi helyecske, melyen kapasz
kodva is nehéz az egyensúlyt megtartani. Minden helytelen mozdulat halálugrás 
volna a feneketlen sziklasírba. A vékonyabb zsineget ugyanaz okból használtuk, mint 
ez a hajók kikötésénél szokásos, csak azért, hogy azután áthúzhassuk a vastagabb 
manilakötelet, mely messzedobásra nem alkalmas.

Zardini Rafael fényképe. 
Antonio a Torre és a Gobbo közt.

Végre harsány „evvivá“-val jelezhettük Antoniónak, hogy a kis ólomsúly 
megjelent a Torre del Diavolo felénk néző falán és villámgyorsan vonta le a 
zsineget az alsó, rengeteg kőlap párkányzatáig, mely a bércztorony törzséhez 
támaszkodik. E kőlap mögött 25—30 m magas sötét hasadék vezet a párkányra, 

-  ez óriás kaminban a két fal közé feszülve, a közbeékelt mázsás kőtömbökön 
felhúzódva eljutottunk a lelógó ólomdarabig, a zsineggel levontuk a Gobbóról 
fokozatosan kibontott manilakötelet és ezt erős hurokkal biztosítottuk egyik beékelt 
szikladarabon. Ki volt most feszítve a vastagabb kötél a Gobbo csúcsától, derék
szögben megtörve a Torre sziklavállán, egész a mi várakozó helyünkig, 18 méter 
vízszintesen a két hegy közti űr felett, vagy 50—60 méter merőlegesen a Torre 
sziklafalán.

Páratlan látvány következett, melynél i/.gatóbbat és érdekesebbet még nem 
láttam. A Gobbo ormán Antonio lovagló helyzetben ráült a feszes kötélre, azt bal-

Jankovics : Az Alpesek. 9
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javai maga előtt fogva, jobb kezével háta illegett kapaszkodva átlejtett a Gobbo 
ormáról a Torre sziklaválláig, 100 m magasban a két hegy közti hasadék, 400—600 m 
magasban a szomszédos völgyek felett. A Gobbón álló két társa egy, a derekára 
csavart második kötéllel tartotta ugyan és a kifeszített kötél is át volt fűzve derék
öve kapcsán, de a kötél engedése, egy kis ingatagság, az erő csökkenése mégis 
a mélységbe sodorták volna azt a férfiút, ki szirthazájának minden tetőin győze
delmeskedett, ki százaknak életét tartotta és mentette meg kérges kezeivel, ki más 
jelszót, mint „előre“, nem ismert soha. Az istenkísértés újra sikerült és Pietro 
hasonló módon követte őt. Scéco leoldotta mögöttük a Gobbo csúcsáról a kötelet 
és ők elszigetelten állottak a hozzáférhetetlen szirten.

Zardini Rafael fényképe.

Leszállás : Fent Antonio, lejebb Pietro, a középen a szerző, az alsó 
kőlap élén Siorpaes Giovanni.

Pár másodpercz múlva egy második kötelet dobtak le hozzánk, én ennek 
végét derekamra erősítettem és megkezdtem az emelkedést a 60 m sima, kihajló 
falon. Mindkét lábamat neki vetve a szírinek, mindkét karommal felhúzódásokat 
végezve a lefüggő feszes kötélen lassan haladtam előre. A test majdnem vízszintes 
helyzetbe kerül ; a tenyeret felhorzsolja a kötél és a hurok, melylyel a fentálló 
társak segítik e mesterséges repülést, elrabol minden lélekzetet. Az övemből lefiiggő 
harmadik kötelet a kamin torkánál hátramaradt Giovanni kénytelen volt nagy erő
vel állandóan a falhoz szorítani, mert máskülönben a szikla kihajló ferdesége 
kitaszított volna a Tocci-hókatlan völgye fölé.

Sohasem fogom elfelejteni e merőleges légi utazást a semmiség fölött, A szik
lák és ormok kisebbednek, a mély völgyek távolodnak ; a felhők közvetlenül a 
fejem fölött és mögöttem összegomolyodnak ; lassan emelkedem az ég felé, mintha 
már csak az övemből lefüggő kötél kapcsolt volna össze az anyafölddel . . .
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Lihegve, az erőfeszítéstől elzsibbadt karokkal térdeltem fel az ereszforma párkány 
ingatag köveire, hogy onnét kézzel-lábbal kapaszkodva a szilárdabb, vagy 30 m 
magas sziklaélen át feljussak a repedezett, keskeny csúcsig (délelőtt 10 órakor). 
Hálásan szorítottam meg azokat a becsületes, hűséges kezeket, melyek fölöttem 
a kötelet tartották és bámulattal álltam meg a kis lobogó oldalán, melyet a bátor 
szívű, férfias lelkű első megmászók gyöngéd keze tűzött ez oromra, melynél nehe
zebben elérhető alig akad az Alpesek között.*

A Gobbo csúcsán pipázó Verzi meglengette a kalapját; a Tocci hókatlan 
mélyéből mint dallamos ujjongás hangzott fel hozzám az első üdvözlet és szerencse- 
kívánság ; ott lenn az első megmászók állottak, kik végignézték túrájuk meg
ismétlését.

Pár perez múlva a visszatérésre kellett gondolnunk, mert az összes dolomit- 
sziklákra ossziáni hangulat borult; a keskeny sziklakatlanokban hullámzó köd
folyamok elém varázsolták a háborgó északi szirtfjordok zordon képét, — fagyos 
szélvész ordítva söpörte le a szirtormok falairól az omlós köveket és a távoli 
havasok felől száguldva közelgett a förgeteg. Vissza, vissza a földre, mert ha az 
esőben megdagadnak kifeszített köteleink, el van vágva mögöttünk a hazatérés útja.

Egymásután csúsztunk le 60 métert függélyesen a kifeszített kötélen, utolsó
nak maradt Antonio, a bátrak bátra, kit már nem tartott felülről senki sem ; — a 
duplán lefüggő kötelet, mely a kiálló szirtváll biztos kövére akasztott kötélgyűrűn 
futott keresztül, átcsavarva övén, egyedül izmos karjaiban bízva lebegett le hozzánk 
a Torre del Diavolo viharos világából. A kötelet egyik végén eleresztettük és a 
másik végénél fogva kivontuk a fönt hátrahagyott kötélgyűrűből.

Mikor a szitáló permeteg csillámló gyöngyein keresztül még egyszer végig
mértem az iszonyú falat, még hatalmasabbnak látszott, mint előbb ; most már ismer
tem minden részletét.

Ez a hely, melyre ráillik Dante e sora :
. . .  Bcco il loco,
Öve convien che di fortezza farmi** (Inf. XXXIV. 20.).

* Megjegyzem, hogy az itt leírt mód aránylag (de csak aránylag !) elég biztos, mert míg 
a kötél el nem szakad és az idegek elég erősek a véghetlen szédületes látványokat kibírni, a 
turista inkább csak erejét adja, de nem koczkáztat. Az öngyilkossághoz közel jár azonban az 
az istenkísértés, melyet a müncheni Heis Leonhard 1903 aug. 29-én hajtott végre. Teljesen egyedül 
több napi kémlelödés és kísérletezés után, előre végzett pontos matematikai számítások alapján 
jutott fel a csúcsra.

Augusztus 30-án reggel Misurinában sétáltam. Schluderbachból és az ingoványos fensíkról 
feltűnt, hogy még egy kis lobogó leng a Torre del Diavolo ormán. A bravúr részleteit nem 
ismerem, csak annyit hallottam, hogy Heis, ki jó matematikus és ügyes diszkoszvető, a Gobbo 
csúcsáról hurkot vetett a Torre kiálló szirtjéig és beigazítható, lelógó kötélnyeregbe ülve magát 
áthúzta a csúcsra. Ép így tért vissza a Gobbóra. Természetesen, ha hozzávágódik a sziklafalhoz, 
nincs számára menekvés, — ép úgy, mint abban az esetben, ha nem tud a Torreról a Gobbóra 
visszatérni, mert akkor az elhagyott régiókban, melyek közelébe sokszor hetekig nem vetődik 
vándor, — megváltás csak az éhhalál vagy ugrás a mélybe. — E harmadik megmászás óta még 
csak két látogatásról van tudomásom : a negyedik volt az Albergo Misurina tulajdonosa, Sgr. 
Vecellio cortinai vezetőkkel, az ötödik Brüske Käthe asszony a fassai Piaz Battistával.

** íme a hely, hol össze kell szedned erődet !

9*





II. RÉSZ

A NYUGATI ALPESEK





Il est un livre ouvert à tous les yeux, c’est 
celui de la nature ; nul n’est excusable de n’y

pas llre* J. J. Rousseau.

A legkönnyebb dolga van a muzsikusnak. Mikor a lelke megtelik igaz érzé
sekkel, melyekből másoknak is akar adni, fogja a hegedűt, meg a 
nyirettyűt. Ezek elmondják helyette, „ezt és így érezem“. És hallgat
ják. És mindenek lelkében megrezdül ugyanaz, a mit a húr beszél, 

legyen vidám avagy keserves, fenséges vagy bájos. Mert a húrokba beleköltözött 
a muzsikus lelke. Azután ha igazán sikerült mindenkiben felkelteni az érzéseket, 
meg is „hogyvoltozzák“ a darabot.

Mennyivel nehezebb annak, a ki tollat forgat. Csak néma betűket tud leírni, 
melyek nem képesek átváltozni hanggá és érzelemmé. Érzem tehetetlen vergődé
semet, mert a szónak nincs térsége, fénye, színe ; nem vagyok képes belevará
zsolni a fenyvesek ózonját, a hírnes hegyi rétek illatárját, sem a lavinák dörejét. 
Pedig érdemes volna megértetni azokat az érzelmeket, melyek az én telkemen 
rezdültek keresztül a sziklafalakon és a magasságok jegén.

Mummery, a Himalayában eltűnt világhírű angol utazó „My climbs“ (Hegy
mászásaim) czímű könyvét e humoros szavakkal kezdi : „Meg vagyon írva a végzet 
könyvében, hogy minden hegymászó előbb-utóbb a „furor scribendi“ áldozata lesz; 
s mivel a közönséges halandó hiába daczol az istenekkel, én is meghajolok kíván
ságuk előtt . . . “ ** Hát engem nem lepett meg a furor scribendi. Fanatikusa vagyok 
a hegyeknek és két okból lett meg ez a könyvecske.

Az első ok bizonyos önzésből fakadt. Kellett e könyvet megírnom — egy
szerűen kellett. Szeretettel, igen, végtelen szeretettel írtam e lapokat. Azok a hegyek 
mély nyomot hagytak életemben. Fiatalság, boldogság emléke fűződik hozzájuk. 
A szenvedély, mely ezekre a csúcsokra vitt kényszerítő vaserővel, az őserő forrásá-

* Van egy könyv, mely nyitva áll minden szemnek, a természet könyve. Nincs annak ment
sége, ki nem olvas benne. (J. J. Rousseau).

Ez a czikk az 1906-ban megjelent „Sasfészkek“ czímíí könyvem bevezető része volt.
** „Si quis in coelum ascendisset, naturamque mundi et pulchritudinem siderum perspexis- 

set, insuavem illám admirationem ei fore, quae incundissima flösset, si aliquem cui narraret 
liabuisset.“ (Cicero. De amicitia. V. ö. Durier : Mont Blanc 197. 1.) „Hogyha valaki az egekig 
szállna és belátná a világ mibenlétét s a csillagok szépségét, ezek bámulata nem volna neki élvezete, 
holott a legnagyobb gyönyörűséget nyújtaná, ha volna valakije, kinek mindezt elmondhatja.“
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bői, a természet rajongó szeretetéből táplálkozott. Csak a természet szeretete az 
a tűz, mely kiváltja nekünk az aranyat a salakból. Ez az a csodaszer, melylyel 
az örök ifjúságot lehet elérni. Én mindig tudok vidám lenni, mert ittam e csoda
szer forrásából. Azért irtani tehát, mert gyönyörűség volt írnom.

Gyönyörűség volt, a mikor pattogott a kandallóban a sziács és odakünn 
süvített a deczemberi szél. Ekkor én dolgozóasztalom kis lámpájának fényénél 
megláttam egy napsugaras tündérvilágot, csillogó fehér ormokat, zimankós sziklá 
kát, a távol ködében elmosódó, lehelletszerű panorámákat. És írogattam. Mikor 
tavaszodott, elbolyongtam a rügyező cserjék közt és hallgatóztam, sustorog-e már 
az avar, ébred-e alatta a pázsit szorgalmas kis lakóival, a bogárkák, hangyák 
szabad népével. Valamint az első tavaszi levegőt szívtam, képzeletemben meg
jelentek a csöndes fenyvesek ; szinte kedvem kerekedett leheveredni moha pár
náikra ; képzeletemben hallottam a habos hegyi patakok zúgását, — szinte gyötörni 
kezdett a szomjúság. Ilyenkor újra papírra vetettem valamit és gyönyörűség volt. 
Ez az élvezet is igazolná, hogy igazságokat írtam. És érdemes lett volna e lapo
kat megírni, ha mindjárt tűzbe is vetném olvasatlanul, — mert édes órákat szerez
tek egy embernek, mikor kifáradt a napi munkában és a köznapiság szürkeségeiben.

De bizony én másoknak is odanyujtom e sorokat, mert becsületes, altruisz- 
tikus oka is volt e kis rajzok létrejöttének. Akármerre járok, irigyen nézek mindent, 
a mi értékes az emberi léleknek és szeretném két kézzel hazahozni magyar hazámba 
mindazt, a mi szép és jó. Én akarom, hogy fiatal véreim megértsék a hegyek 
szeretetét, mert ez szép és jó.

Az „Úttalan utakon“ * czímű könyvecske első czikke az „Alpinismus“ volt. 
Ott elmondtam a védőbeszédet a hegymászásért ; az a könyv a sziklákról szólott, 
ebbe belecsillog a hómezők ezüstös tündöklése is. Mikor azt megírtam, azt hittem, 
egy-két jóbarátom fog csak róla tudomást szerezni. Ez volt legelső édes csalódá
som. Szavam nem volt a pusztába kiáltónak szózata. Természetesen azért, a kik 
olvasgattak belőle, nem indultak mindjárt másnap a Dolomitok falaira vagy a 
Montblanc jégtorlaszaira, — de megadták a legnagyobb elégtételt ; nem mosolyog
tak többé a hegyek szerelmén, hanem azzal köszöntöttek : igazad van.

Úgy vagyunk még itthon, hogy kevés hívője van a bérezek hitvallásának, a . 
legnemesebb sportnak. Azért, mert ignoti nulla cupido. Nem is sejtik, mi az a 
hegymászás. Magam is számtalanszor úgy jártam, mint az angol Leslie Stephen. 
Ez a derék férfiú a maga idején világhíres hegymászó volt és a hol valami érin
tetlen, hozzáférhetetlen hegycsúcs hírét hallotta, odasietett. Egyszer összekerült 
egy magyar földesúrral és nyomban meginterjúvolta, vannak-e a Kárpátokban is 
nehéz ormok. Bizony vannak, mondá a magyar úr — vannak oly nehezek is, 
hogy csak lóháton lehet feljutni.

Talán ma már nem történhetnék meg ilyesmi, de ma is még száz ember 
közül kilenczvenkilencz azt kérdezi, hogy hát mire jó az a hegymászás?

Megmondom nagyon röviden. Arra jó, hogy szépítse az életet. Már hogy is ne 
szépítené az életet a bepillantás abba a világba, mely a hajnal országa, mert ott 
előbb kel fel a nap, mint idelenn a völgyben. Ha pedig a hajnal országa az,

„Úttalan utakon“, írta Jankovics Marczell, Pozsony. 1903.
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akkor a lélek fiatalságáé is. Hogyne szépítené a betekintés abba a régióba, mely 
a meghosszabbított élet országa, mert a bérczeken tovább ég az esti pir, mint itt 
lent az országút göröngyén. Ha pedig ott fent a napfény tovább tart, akkor ott 
boldogabb az élet és ragyogóbb az emlék.

A ki azt mondja, hogy mindezért még nem kell nehéz utakat, verejtékes, 
aggodalmas részleteket kikeresni és az embernek nyakát koczkáztatni, —• az egy
szerűen téved. Értéke csak olyan élvezetnek van, melyet meg kell szolgálni. Az 
elért gyönyörűség becse egyenes arányban áll a ráfordított küzdelem nagyságával 
és a legyőzött akadály fokával. Én mindig ellensége voltam a hegymászás amaz 
iskolájának, mely a veszélyt keresi és a nyakszegés kikerülése körül csak a szeren
csés véletlenre támaszkodik — s mindezt a puszta idegizgalom kedvéért. Szóval 
elítéltem azt a hegyi felekezetet, melynek jelszava: „Gruseln als Selbstzweck“. 
(Hátborzongás, mint önczél). De megvallom, hogy nincs az a nehézség és akadály, 
melylyel tétovázás nélkül ki ne kezdenék, hogy esztétikai és érzelmi gyönyörű
ségeimet fokozzam és emlékeim kincstárába egy-egy igazgyöngyöt szerezzek. Ennek 
a felfogásnak igazságát megmagyarázza Schopenhauer, ki ezt mondja : Sich zu 
mühen und mit dem Widerstande zu kämpfen, ist dem Menschen Bedürfnis, wie 
dem Maulwurf das Graben — Hindernisse überwinden ist der Yollgenuss des 
Daseins ; — der Kampf mit ihnen und der Sieg beglückt.* Hozzáteszem, hogy 
mielőtt ezt a találó idézetet kiollóztam egy német hegymászó czikkéből (mert én 
még nem olvastam magát Schopenhauert), ugyanazt, a mit a nagy filozófus mond, 
megsúgta nekem az én szín-magyar eszem járása is, mert az első nehezebb aka
dály legyőzését nyomon követte a mérhetlen megelégedés gyönyörűsége, mely a 
helyes önbizalom legjobb istápolója.

S van-e nekünk magyaroknak szükségünk a hegymászásra ? Yan, épen azért, 
mert szépíti az életet. Ha azt veti ellen valamelyik magyar testvérem, hogy elég 
szép az életünk, akkor én a kicsiny ember a legnagyobb magyar mögé állok és 
arra kérem, lapozzon megint egyszer Széchenyi Istvánnak „Hitel“, „Stádium“ 
czímű vagy más műveiben. Elsárgultak ezek a könyvek, de igazságaik ma sem 
halaványodtak el. Ma is még sokszor igaz, hogy nálunk számos ember az élet 
köznapiságát természetesnek tartja és nem hiszi, hogy sok hason-rangú külföldi
nek élete szebb, mint a miénk. Nálunk még a kártya és a gyöngyöző pohár ked
vesebb szórakozás az ifjúságnak, mint a természetnek — hogy így fejezzem ki 
magamat — „belterjes“ élvezete. Pedig mennyi üde balzsamot kevernének a 
kávéházi felfogás sűrű füstjébe a Kárpátok szikláinak éles szellői, mennyi ideált, 
életerőt, reményt, fényt varázsolnának sok munkában elnyűtt vagy lebzselésben 
elkopott életbe az Alpesek csillogó hómezői.

A bajor diák, ha egy ünnepnapon ott hagyhatja az alma mater dohos könyv
tárát, már kora hajnal ott botorkál a Totenkirchl vagy Predigtstuhl sziklái közt 
s másnap fokozott önérzettel, piros arczczal és aczélozott lélekkel fog újra a köz
napi tudományhoz. A szép szál angol leventék a zermatti fellegtámasztókon elfelej
tik a londoni barna ködöt és az északi flegmát ; lelkesednek, mintha szicziliai vért

* Fáradozni és ellenállást leküzdeni, az embernek olyan szükséglete, mint a vakondnak 
a túrás. Akadályokat legyőzni a lét teljesteli élvezése. Az ezekkel való kiizködés és a győzelem  
boldogít.
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pezsdítene meg ereikben a Matterhorn köve és a Lyskamm jege. A franczia fiúk 
szöknek a Montmartre bohém-tanyáiról, hogy szakítsanak a Riviera hódító illatú 
rózsáiból, a Col di Tenda primuláiból, a Meije jégfalainak gyopárjából, hogy aztán 
a művelődés, szellemesség és túlzások világvárosába meghozzák a leghervadhat- 
lanabb virágot, a lélek ifjúságát.

Az egész nyugat megértette már a hegyeket és hatásukat átviszi a kultúr
áiét minden ágába. Az iskolák kirándulnak, hogy már a gyermek színről-színre 
megismerje a magasra törekvés eszményképeit, a hegyóriásokat. Az ifjúság verse
nyez a hegyi sport minden ágában, mert azt tartja, hogy ez úton lehet egy egész 
életre összegyűjteni az ideg és jellem tőkéit. A tudósok e sport által jutnak el a 
természettudományok magaslataira, a legmerészebb obszervatóriumok iskoláiba ; e 
sport útján készülnek exotikus világrészek átkutatásához ; sok katonatiszt e veszé
lyek közt tanulta meg, mi az igazi lélekjelenlét. A művészek itt tanulták színeik 
üdeségét. (Párisban már van „Société des Peintres de Montagne“.) S a mi a leg
szebb tudomány, a hegyeken az ember megtanulja egymást becsülni és szeretni.

Nálunk még a hegyeknek nincsen irodalma, nincsen költészete, nincsen művé
szete. A hányszor elmentem a barna sziklák alatt, melyeket bearanyozott a kelő 
nap, — a hányszor láttam a csendes tavak smaragdtükreit mélységes zöld feny- 
vek ölében, — a hányszor a violás ködfátyolon felém világítottak a havas tetők, 
bánkódtam, elkeseredtem, hogy kontár kezem nem ért az ecset forgatásához . . . 
Mert a művészt legjobban izgatják az ellentétek. Minden, a mi e földön igaz, 
két ellentétből áll ; a nap és éj, fény és árnyék, a férfiú ereje, a nő gyöngédsége, 
a derűs Homérosz és ködös Osszián kiegészítik egymást és ebből ered a minden- 
ség egész változatossága és ezen alapszik, hogy nincsen e világon, a mi unalmas 
volna. S azt mondom, sehol nincs az ellentéteknek annyi változata és olyan har
móniája, mint a hegyek között.

Nálunk még a hegyi sport is csak úgy vánszorog.
Nem szabad ennyi kincs mellett behunyt szemekkel elmenniink. Én bizony 

összeszedtem mindebből magamnak annyi kincset, a mennyit bírtam és nagy meg
elégedéssel gazdálkodom belőlük.

Ezek az emlékek az én bibliám, melyből mindennap olvasok. Magammal 
viszem mindenhova. Ha köznapi vergődésben elhagynak erőim, visszagondolok 
azokra az időkre, mikor nem lankadott karom a meredek sziklafalakon, szívem 
össze nem rezzent a vihar ostromában és olyan, de olyan biztosnak érezém maga
mat az én Uram kezében. Ha csüggedek, csak egyet lapozok emlékezetem bibliájá
ban és magam előtt látom a világos, fényes ormokat, melyek mint tündöklő vég- 
czél állottak előttem, tetőiken nyújtva a beteljesült vágyak tökéletes gyönyöreit, 
szabad és szeplőtelen világban a megdicsőülés érzetét. Ebből a bibliából olvasok 
nektek, mert a szép és jótékony igazságot hirdetni becsületes dolog és jól is esik, 
mert ez az igazság nem bánt senkit.

És mondom, a ki egyszer a tudás fájáról evett, az meg van babonázva. 
Az a természet odafenn nem olyan változatos, bájos, ékes, mint ez itt lent körü
löttünk, de erőteljesebb. Az a természet odafenn erő, az a természet hit, az a 
természet tudás. A természet itt lent olyan, mint a bűvösbájos női lény. Kikelet, 
virágzás, verőfény : üde mosolygása ; éltető melegség, hűsítő árnyék : finom gyön
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gédségei ; változatossága, színpompája, tarkasága örök összhangban : tökéletes 
ízlése. A permeteg könnye, az időváltozás csak kedves szeszélye. Az a másik 
odafenn más benyomást kelt. Olyan az, mint a kemény, zárkózott, rendületlen 
nagy férfiú, a kincses szellemóriás, ki nemes, méltóságos és hatalmas, de erőteljes 
szenvedélyeiben is, mint minden nyilvánulásában. Bárha a bájos nőnek több szemé
lyes bámulója és több rajongó híve akad, a világhírű, a halhatatlan, közvetlen 
ismerőseinek felejthetetlenebb a nagy férfijellem marad. Ám egy közös női vonása 
annak a természetnek is vagyon ; olyan, mint az anyai szív, mindig hűséges és 
nemes, áld és vigasztal, visszafogad újra, bárhogy is vétkezénk.

Ezért szeretném, ha könyvem minden sora olyan lehetne, mint az „Énekek 
Éneke“.

A ) ENGADIN.
PIZ JULIER.*

(Télen. 3385 m.)

Voltak idők, mikor még a legmerészebb hegymászók is csak nyáron mertek 
a nagy hegyek közelébe menni. Mikor azután felfedezték azt a pompát, mit a 
magános alpesi völgyek télen rejtenek magukban, azt az elragadó békét, mely a 
téli tájaknak valami szent méltóságot kölcsönöz, - -  érezték azt az egészséges 
fluidumot, mely a felhőtelen, szélmentes januári napok fényében megfiatalítja az 
idegeket, nőttön nőtt a téli rajongók száma, kik nem utaztak többé sablonbsan, 
kerülték a „saisont“ és szokatlan időben zarándokoltak a hegyek közé és a hegyekre. 
Ma már ezek száma is akkora, hogy minden nevesebb alpesi központnak van téli 
„saison“-ja is.

Nálunk — sajnos - még nagyon el van terjedve a nyárspolgári felfogás, 
hogy a természetet csak szép tavaszi napokon vagy forró nyári időben kell fel
keresni. Még a szelíd és veszélyeket magában nem rejtő erdő is elhagyott lesz, 
valamint az avart csillogó hólepel, a tar galyakat gyöngyös zúzmara vonta be. Hát 
még a hegyek ! A természet szépségeit nálunk igazán csak a pusztai gazda ismeri, 
de ez is bundájába temetkezik szánján; vagy talán a puskás ember, ki azonban 
szintén nem a természeti szépségek élvezetét tekinti a főczélnak magános utain 
és a farkasordító hidegben sokszor gondol a kandallóra.

Az Alpesek közt máskép van.
A legnagyobb és leghírhedtebb hegyeknek is akadt már téli vendégük. 

A sziklás Kleine Zinne, a rengeteg Matterhorn, az égbe nyúló Monte Rosa és a 
legtöbb hegyorom a hóviharok, a sarki hideg és rövid napok idején sem marad
tak érintetlenek. A legutolsó Szilvesztert (1905) néhány franczia a Mont-Blancon 
ülte meg és a mennyek határaiból apró tüzecske hirdette körülfekvő völgyeknek, 
hogy vidám új esztendő köszöntött be 4810 m magasban is . . . Természetes,

* Szerző előadása a M. T. E. Budapesti Osztályának 1904. évi márczius 8-iki estélyén.
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hogy a késő virradat és korai alkony, az iszonyú hideg, a perczek alatt beálló 
időváltozások megtízszerezik, megszázszorozzák a koczkázatot és a nehézségeket; 
de parányiak ezek az áldozatok és szenvedések ahhoz a jutalomhoz képest, melyet 
a komor, rideg külsejű, de jószívű télapó a nagy bérezek ormán rejteget válasz
tottjainak. Semmitől sem szabad visszarettenni, mert annak a téli hegyvilágnak 
nemcsak hótömegei vannak, hanem ezerféle bája és nagyszerűsége ; nemcsak a 
gyilkos hideg és orv-vihar kísér, hanem a rajongó bámulok mellett őrt is áll a 
természet jóságos kegyelme.

Már 1902 telén Ampezzóban hallottam a fehér Loreley dalát, mely elhódí
tott csábos ígéreteivel. Akkor az idő állhatatlansága miatt csak a 2573 m magas 
Nuvolau kényelmes csúcsáig jutottam. Az igazi csodavilágot a Piz Julier ismertette 
meg velem.

* *
*

1903 áprilisában volt. Micsoda téli túra áprilisban ? — mikor már minálunk 
nyoma sincs a márcziusi hónak és el is feledtük az első ibolyák fakadását . . . 
Igen ám, de én az Engadinról fogok szólni, hol a régi közmondás szerint kilencz 
hónapig tart a tél és három hónapig a hideg. Elképzelhetik, milyen világ lehet ott 
még áprilisban, mikor én egyszer Pontresinában Szent István napján olyan hóför
geteget éltem, hogy napokon keresztül bízvást szánkózni lehetett volna.

Elmondom, hogyan kerültem oda ily kora tavaszszal.
Az ezeregyéj tündérmeséibe illő este volt Bellaggióban. Künn üldögéltem a 

Como-tó partján és gondolkoztam. Mélységes kék volt az égbolt, mélységes kék a 
ringatózó hullám. Köröskörül tavasz és tarkaság az élet. Az ezervirágú kamelia- 
fák szagtalan, hideg bája versenyre kelt a narancság nyíló szirmainak szenvedélyes 
illatárjával. A Serbelloni-kert lugasaiból átcsendült hozzám a szerelmes ifjú párok 
kaczaja, majd távoli ének akkordja. Ellágyultam. Ekkor véletlenül észak felé 
pillantottam, messze a csillámló tó másik végébe. Az esti pir által rózsásra lehelt 
égen ezüstösen, méltóságosan, szűziesen rajzolódtak le a Splügen havasai.

Egyszerre felrázott, felriasztott, elragadott a hegyek varázsa, ez az ellen- 
állhatlan, igazán természetfölötti vonzóerő ; mennem kellett ; mennem kellett az 
illat, virág, szerelem országából a hideg, fagyos, de rendületlen és változatlan 
hegyek közé ; menekültem e lágy és ellágyító világból, mint a hogy az ember a 
múló bűbáj és gyönyör után siet vissza a hideg és kemény, de örökös és épen 
rendületlenségében szép igazsághoz.

Másnap reggel már csónakáztam Varenna felé és este már Chiavennába röpí
tett az olasz villamos gyorsvonat. Az olasz tavak vakító fényben úszó hoteltermei 
után, melyekben vidáman nyüzsögnek az északról odamenekültek napbavágyó ezrei, 
nagy és erős ellentét volt Chiavenna csöndes magánya, az óriás, üres vendéglő 
kis kuczkója a pattogó kandalló mellett. Ablakom épen a Bergell völgye felé nyí
lott, mely az Engadinnak útja. Az egetverő bérezek fehéren olvadtak egybe a 
kavargó hamvas hófelhőkkel és kaméliaszirmok helyett sűrű hópelyhek szállinkóz- 
tak az ablak előtt. Úgy állottam itt a Bergell bejáratánál, mint a mesebeli vándor 
a jégkirály tündérpalotájának kapuja előtt ; ha be mer nyitni, vakító kristálytermek 
sora vár reá.
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Gondolkoztam, mi tulajdonképen szebb, a derűs, élvezetes, ragyogó élet, 
vagy a hatalmas hideg-rideg küzködés ? És nem tudom eldönteni, itt az ellentétek 
válaszmesgyéjén.

Másnap, nagypénteken (április 10-én), már reggel hat órakor a svájczi posta 
kocsijában ültem, teljesen egyedül. Az öt pej csilingelve, kopogva robogott tova a 
csonttá fagyott országúton. Kis olasz fészkek, hófúvásokba temetkezett ódon házak, 
öles jégcsapokkal beaggatott sziklafalak, fehérre czukrozott fenyvesek, az oldal
nyílások hátterében .derengő glecserek kaleidoszkópszerűen reppentek el szemeim 
előtt, Lelkem alig bírt a látottakkal betelni. Vicosopranóban (1087 m) volt a rövid 
ebédállomás, azután lassan, nyikorogva emelkedett a kocsi a végtelen, számtalan 
szerpentinen, a házmagas hóbarrikádok közt felfelé, egész a szépséges szép Malo- 
jáig, mely 1817 m magasban, aSilsi- 
tó partjain, a Fiz della Margna 
(3156 m) ezüsttömbjének tövéből 
árván néz le a hosszú Bregaglia- 
völgybe. Alkonyodott. A nap utolsót 
mosolygott a hegyek mögül, elűzve 
mosolyával az ormokon bolyongó hó
viharokat. Az eget piros ködfosz
lányok lepték el és a Piz Julier olyan 
volt, mint a Nordcap, mely mögül 
az északi fény dereng szét. Végre 
vagy 10 órai kocsizás után berobog
tunk St. Moritz-Dorfba (1856 m), a 
világhírű üdülőhelyre.

A st. moritzi tó jégtükréről már 
eltűntek a korcsolyázó szöszke angol 
miszszek karcsú alakjai ; a celerinai 
lejtőkről elsiklottak a merész canadai 
szánok ; vége volt a téli saisonnak.
Az óriási hotelek csukott redőikkel üresen, némán állottak az út peremén, mint 
elátkozott, kihalt várkastélyok. Magam voltam; egyedüli idegen. És ez jól esett 
nekem.

Éltem húsvétot a magyar pusztán, hol a riigyes cserjék, barnuló szántók, 
ibolyás rétek fölött átfehérlő kis templomtornyokból mélán hirdette a harangszó a 
feltámadást ; láttam a húsvétot a Márkus-téren, hol a galambok eszembe juttatták 
a béke olajágát ; láttam húsvétot Firenzében, a Viale dei colli platánjai alatt, 
onnét néztem, hogyan száll fel a viruló Apenninekről az egész természet tömjéné. 
Mégis ez az engadini húsvét volt a legszebb életemben.

Az első ünnep reggelén verőfényben úszott minden; a 10—15 R. fok hideg
ben kipirult arczczal vonult a nép a templomba. Engem ellenállhatatlanul vonzott 
valami a magasba. Átsétáltam tehát Pontresinába és felkerestem Engadin leghíre
sebb vezetőjét, Schocher Martint, hogy tőle kérjek tanácsot, mert az április épen 
legalkalmatlanabb az alpinism us gyakorlására. Ez a tavaszi hóviharok, jégolvasztó 
Főhn-szelek, lavinák, jégszakadékbeomlások korszaka, mikor minden veszély orvul
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támadja meg a vakmerőt. Végre megegyeztünk, hogy az első köznapon megkísé
reljük a 3385 m magas Piz Julier megmászását.

Húsvéthétfőn volt. Este tíz óra felé. Kimentem a Celerina felé vezető ország
úira, honnét belátni az Engadin völgyeit. Az egész természet didergett, csikorgóit 
a valósággal sarki hidegtől, de én nem éreztem, mert lelkemet fölmelegítette a gyönyörű
ség. Szellő nem rezgette a zuzmarás fenyveseket, melyek a csillagfényben olyanoknak 
látszottak, mint ezer és ezer ezüstgyöngygyel, aranyfüsttel ékített gazdag karácsonyfa.

Az óriás hegyek sora hullámosán feküdt előttem, elhúzódva ismeretlen mesz- 
szeségbe, összeolvadva a látóhatár derengő ködével. Az egész tájék szürkének tet-
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A Roseg-völgy háttere.

szett, de ez a szürkeség nem tompa és- fakó, hanem olyasféle, mint a fémnek 
friss törése ; e szürke lepelbe millió csillogó pont volt beleszőve. A Piz Albris 
(3166 m) felett, mely a távoli Bemina-hágó felé emelődik, derengeni kezdett és 
a hegynek eddig sötét piramisa átváltozott óriás, áttetsző jégcsappá, melynek gyé- 
mántragyogású élei köré aranyos sugarak alkotnak glóriát. A hatalmas kristály
oromból rezegve ömlött a fény a sötétkék égboltozatra, mint valami tündérsziget 
vulkánjából és a teli hold, mely eddig épen a csúcs mögött állt, felszállott a 
fehér hegyek fölé. Ez a kép valóságos húsvéti föltámadás vala. Ennél szebb éjsza
kát nem alkothat a költői képzelet sem. Bárha az éjjel a feketeség fogalma, ezt az 
éjt fehér éjszakának nevezhetem, mert csillogott minden. Mikor felnéztem a miriád 
csillagra, önkéntelenül arra gondoltam, hogy a távoli bolygók titkos lakói bizo
nyára csodás fényben látják most a mi planétánknak ezt a részét.
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Hazakopogtam az elhagyott utczán, de sokáig nem tudtam elaludni ; a jég- 
virágos ablakon keresztül a közeli osteriából sokáig behangzott hozzám az épülő 
Albula-alagút olasz mineurjeinek édes dala. Jól esett e dallamos üdvözlet a messze 
dél elbűvölő nyelvén ; e hideg világban úgy hatott reám, mint a márcziusi vihar
ban az első virágillat.

Reggeli három órakor már újra talpon voltam és fél négykor már vígan 
röpített bennünket a szán Silvaplana felé. Schocher és én nyakig beburkolva 
üldögéltünk a könnyű kis alkotmányban. A fehér éjszakába be-becsördült a lovak 
csengetyűje, elhangzott a szán tompa huppanása. Nekünk sem beszélni, sem mozogni 
nem volt kedvünk, bár kénytelenek voltunk folyton fészkelődni, füleinket, kezün
ket, arczunkat dörzsölni, hogy afféle egyiptomi ülőszobrokká ne dermedjünk a 
23—24 R. foknyi hidegben.

A Julier-hágó (2287 m) közelében, vagy 2200 m magasban 12 kilométer 
szánkázás után teljesen megdermedve kászolódtunk ki a szánból. Valami csodás, 
mérsékelt világosság sugárzott ki az egész havas vidékből ; még csak olyan volt 
a világítás, mint a szobában, melyből a ragyogó nap sugarait rózsás függönyök
kel kizártuk. A hajnalodás finom változatait és élvezetes mozzanatait alig voltam 
képes megfigyelni, mert a küzdelem a létért teljesen lekötötte az ént. Ujjaim 
annyira megmerevedtek, hogy abszolúte nem éreztem, tartom-e még jégcsákányo
mat, avagy nem. A Piz Valletta felől a hajnali szél szúrós jégtűket sepert az 
arczunkba és védekezésül e kellemetlen legyintések és a mesés hótömegek kisu
gárzása ellen nyomban fel kellett tennünk a drótfonatú fekete szemüvegeket. 
A reggeli légvonat a napkeltével még dermesztőbbre hűlt le.

A hideg miatt megállni nem igen lehetett és menet közben körültekintgetni 
épen nem volt tanácsos, mert a Piz Julier és Piz Albana közti lejtőket teljesen 
simára fújta a szél és a smaragd-színeket játszó jégfalakon csak itt-ott tapadt 
egy-egy habos hóbuczka. Nagyon kellett vigyáznunk; folyton meg-megpendült a 
jégcsákány csapása, mely néhány karczot metszett a tükörsima jéglejtőbe támasz
pontul a lábaknak — és a homlokon megjelentek az első verejtékcseppek. Hosz- 
szas, néma vándorlás után belekerültünk a nagy couloirba, mely ijesztő merede
ken ágazik fel a jégcsapok ezerféle ékítményeivel, zuzmarakristályok faragványaival 
és hócsipkék girlandjaival telidestele rakott fekete sziklák közé. A homokszerű 
hóba térden felül besülyedezve, folyvást az egyensúlyra ügyelve fáradságosan 
mozogtunk fölfelé, mint két kis meg-megrezdülő fekete pont ezüstfalon. Visszanéztem : 
nyomaink kacskaringós, csipkézett szalagja lekígyózott a szédületes láthatatlanba; 
— felpillantottam : a hajnali szél sebes forgatagban hengergette felém az ugrándozó 
hólabdákat, melyek rohamos növekedése eszünkbe juttatta a lavinák minden rémeit.

Hét óra tájban, vagy harmadfélórai erős menetelés után, a nagy kamin 
bejáratánál pihentünk meg néhány perezre. Vakító fény töltötte be az egész csil
lámló tündérvilágot. Következtek a főorom sziklái. Néhol csuklóig, néhol könyökig 
be kellett nyúlni a porhanyó hóburokba, hogy megtaláljuk a kövek apró éleit, 
melyek biztos támaszt nyújtanak a kapaszkodóknak. Ez volt a legkínosabb részlet, 
mert metsző és égető fájdalom járja át az egész kart. További két óra alatt fel
küzdöttük magunkat a szellős tetőre és meghatva álltunk meg a Piz Julier büszke 
ormán, 3385 m magasan a tengerek felett.
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Az első, mit a csúcson önkéntelenül tennem kellett, a mély lélekzetvétel. 
Minő más volt ez most, mint akár a legfagyosabb augusztusi reggelen valamelyik 
3000 méteres ormon. Ebbe a téli levegőbe a szellő nem keverheti bele sem az 
alpesi orchideák fűszeres aromáját, sem a fenyvesek avarjának olajos illatát. Mind
ezt elfedi a jégkéreg, elzárja a tavaszi ébredés emlékeit, mint az üveg, mely alá 
őszülő fürtökkel elteszsztik ifjú szerelmünk préselt virágait. Ez a levegő hideg és 
üres, csak hószaga van ; mert van a hótömegeknek is valami jellemzetes lehe.

A lélekzetvétel után körülpillantok. Minden más, mint nyáron vagy őszszel. 
Az éles körvonalak helyébe hullámos domborodások lépnek ; nincsen semmi szeg
letes, mert a széthasogatott gerinczeket, a letört párkányokat búbos hófuvátok 
lepik. Az egész látványban nincs semmi rikító ; nincsen éles árnyék, sem tarka 
szín. Csak három árnyalat létezik: az ég végtelen ultramarinja, a határtalan föld 
fehérsége és ebben itt-ott sajátságos violaszín foltok áthímezve csillogó sávokkal: 
e foltok az erdők.

Valamint nyáron a meleg és szín a szépséges pár, melynek édes ápolt gyer
meke az élet, úgy itt a hideg és fehérség a két szűzies testvér, kiknek nyomában 
élet nem virul. Nyáron a legmagasabb régiókban is szembetűnő a természet sza
kadatlan mozgása; télen minden leplezett, észrevétlen. Nyáron a színek vibrálása, 
a napsugár kilobbanása, egy kósza, aranyszegélyű felhő kigombolyodása, egy-egy 
esőoszlop szétömlése oly örök mozgás és változatosság képét varázsolják elénk, 
mely ha jól is esik, eszünkbe juttatja a múlandóságot.

E téli képben azonban minden meghalt s azért a változatlanságot, vagyis 
épen az ezzel egyértelmű örökkévalóságot véljük magunk előtt látni, melyet lenn, 
a földhöz ragadva, szárnyszegetten mély és örök titoknak tartunk, melyet el sem 
tudunk képzelni. Megilletődve álltam a hullámos hideg fehérség fölött, de egyönte
tűsége nem volt rideg nekem, nem tett bánatossá, mint az űr egyformasága Madách 
Adámját, ki így jajdúlt fel:

„A jól ismert táj száz kedves helyével
Jellem nélküli síksággá lapult.
Mi érdekes volt, minden elmosódott . . .“

Nem, nem ; éreztem, hogy ez élettelen ségnek, e megderniedett múltnak is van har
móniája, mint mindennek, a mi Isten műve.

A csúcson vagy 26 lt fok hideg volt (megmértük !), mégis vagy ötnegyed 
óráig kiálltam, bár nem viseltem mást, mint azt a homespun gúnyát, melyet a 
legizzóbb nyáron is hordok a túrákon. Ez az ötnegyed ó*S?is rövid volt arra, hogy 
szememet gyönyörittasan betelésig legeltethessem a nagyok birodalmán. Valami 
szent nyugodalom ömlött el az egész földön, még a suttogás is szentségtörés lett 
volna. Szemben a Piz Bernina (4052 m), Piz Rozeg (3943 m) és a Monte della 
Disgrazia (3678 m) gyémántosan tündöklöttek a napfényben, oly közel, hogy a 
sok kilométernyi légvonal pár arasznyinak látszott. E téli tiszta levegőben és fehér
ségben megszűnnek a messzeségek. Közvetlen köröskörül Graubünden hatalmas 
ormainak falanxai sorakoztak, mint a mennyboltozatot verdeső megfagyott oczeán- 
habok ; a mélységben az Inn völgye, simára csiszolt tótükreivel, kanyargó útjaival, 
hóba ásott kis falvaival. Nyugat felé a zöldes árnyalatú felhőtlen égen a Tödi,
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Berner Oberland és Monte Rosa hideg bérczei csillámlottak, mint misztikus fehér 
országok érintetlen bástyái. Egyszerre önkéntelenül délre néztem. Oda kellett tekin
tenem, hóimét ide vonzott a vágyakozás. A délvidék kaczérkodott hűtelen vándo
rával: az egész Lombardia felett finom rózsás ködfátyol reszketett s mikor eszembe 
jutottak a Como-tó virányai, egy pillanatra, midőn az arczomra gördült dermedt 
könnyet letöröltem, ingatagon úgy éreztem, hogy virág nélkül még sem boldog az 
emberi lélek.

Elmúlt tíz óra és újra le kellett szállnunk. Nehezen váltam, fájt, hogy min
den, a mi szép, olyan rövidre van szabva ebben a kurta emberi létben. Nagy 
elővigyázattal, lépésről lépésre tapogatózva szálltunk lefelé a jégkristályokkal 
bevont sziklákon ; régi nyomainkat nem használhattuk a lemenetelre, hanem újakat

A Piz Julier.

kellett taposnunk, mert minden lépés a mély lyukakba övig való besülyedéssel, 
egy-egy erős rántással és a térdek horzsolásával járt. A munka azonban hamarább 
ment, mint hittük volna és már dél felé közel jártunk Silvaplanához. Mikor a kis 
Hôtel Rosatschban a kandalló mellett teát öntöttem magamnak a szamovárból, 
kimondhatatlan elégedett voltam. Az ablakon a búcsúzó nap glóriájában beragyo
gott a hidegségében, fehérségében is most már oly nyájas Piz Julier.

A következő napokban az irtózatos Föhn rémes hóförgeteget hozott és én 
is haza felé törekedtem. (Épen 1903 április 17-én, mely napon egész Közép-Európán 
végigzúdult a szörnyű hóvihar.) Az apró, egylovas szánkóban, csupán a tapasztalt 
ló biztos lépésében bízva indultam neki az Albula-hágónak. Tíz óráig tartott ez a 
szánkózás (Weissensteintől Tiefenkastelsig és innen a Schynpasson át egy részlet 
kocsin) egész Thusisig, szakadatlan orkánban és hóförgetegben, a milyent talán 
a messze Szibériában, az Ob és Jeniszei partjain is alig ér az ember. 2000 és 
egy pár száz méter magasban (az Albula szánútjának legmagasabb pontja 2313 m), 
hol csak egy-egy hóba temetett cantoniera nyújt pár percznyi nyugodalmat e küz- 
ködés közepette, több száz méteres, hógörgetegekbe vájt barlangszerű tárnákon 

Jankovics: Az Alpesek. 10
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keresztül, zihálva kereste útját a 8—10 postaszánból álló karaván, melynek én 
voltam egyetlen utasa; hozzám csatlakozott az elhagyott sor egyetlen kocsisa, hogy 
közelebb legyen e szörnyű viharban két emberi szív. (Megjegyzem, hogy egész 
télen is mindennap megteszi a posta ezt az utat ; 1903 nyarán azonban már meg
nyílt az Albula-vasút s azért a postaszánok csak a Juliért és Flüelát használják 
ezentúl.) Befújta az utat a hó és bizony a fakó sokszor czéltalanul bolygott. Mikor 
Weissensteinben az első emberlakta helyre értünk és betoppantunk a tágas posta
épületbe, úgy éreztük magunkat, mint az ígéret földén ; a kemencze körül fiatal 
leányok csipkét készítettek és hímeztek, piros narancsokat fosztogatva és dalol- 
gatva. Gyerekes örömmel ujjongtam és örültem mindennek, mikor befagyott szem- 
pilláim fölengedtek és a kedves idyll elém tárult, mikor ki tudtam űzni füleimből 
a szélvihar süvöltését és szinte ittam a dallamos csengő hangokat. Künn pedig 
kavargóit tovább sűrűn a hóözön, mint a fehér halál, mely el akarja lepni és 
kiegyenlíteni a föld minden egyenetlenségét, el akarja temetni a múlt minden 
szépségét.

Mikor a következő hajnalon Thusis perronjáról visszanéztem, nem búcsúzott 
tőlem senki, nem adott ez elhagyott tájon senki egy jó szót, nem mondott senki 
egy meleg istenhozzádot, mégis úgy éreztem, mintha sok szeretett és bámult jó 
barát integetne felém. Úgy is volt : a tisztuló pitymallat első fényében búcsút intet
tek legjobb barátaim, a nagy fehér hegyek . . .

* * *

Szóval télen-nyáron egyaránt kiapadhatatlan gyönyörforrás a kalandozás e 
föld feletti régiók ideális bohémiájában. Sehol másutt nem lehet ily bőségben, 
így egyesítve megtalálni azokat a művészeti, esztétikai élvezeteket, melyeket a 
legtökéletesebb, legszeplőtlenebb és ízlésnek, divatnak, elmúlásnak alá nem vetett 
művészet : a természet nyújt. Most még csak néhány szót e régiók felkeresésének 
erkölcsi tartalmáról.

Nincs az életben foglalkozás, munka, időtöltés vagy egyéb gyönyörűség, mely 
oly közel hozná lelkünket a megvalósult ideál képzetéhez és átérzéséhez, mint 
az alpinismus.

Két érzés van, melyet az alpinismus lelkűnkben kelt s melyet nem találha
tunk meg semmiféle más gyönyörűségben.

Az egyik érzés, a melyet abban a magas régióban ideig-óráig érezünk, abból 
a két elemből áll, melynek eléréséért az egész emberiség évezredek óta eredmény
telenül küzködik : ez a korlátlan szabadság és a korlátlan tulajdon érzete. Ha a 
Mont Blanc ormára rabszolgát állíthatnánk, ez szabadabbnak és nagyobbnak 
érezné magát, mint alabastrom termében a legboldogabb és legkedveltebb Caesar. 
És semmiféle jogunk mások jogát ott nem sértheti. Ott tökéletes az enyém fogalma, 
mert minden midenkié. Lenn a völgyen másé a világ, másé az erdő, másé a 
halom cserjés lejtője ; lenn a völgyben a legnagyobb kert is csak tenyérnyi és 
mindennek vagyon határmesgyéje. Az én régióimban korlátlan a lelki gazdagság, 
mert csak a véges szemhatár szabja meg az én birodalmamnak széleit és ezeken 
túl is itt szabad a lenyűgözött képzelet csapongása.
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A másik érzület, mely a szívet ott fent átjárja, épen oly lélekemelő hatáso
kat teremt. Nincs a földön semmi, mi annyira emlékeztetne az egész emberiség 
magasztos hivatására, mint egy szép hegyi túrának egész menete és képe. Ez az 
emberi hivatás : fölfelé küzdeni. Egy-egy túra kicsiben a nemes emberélet szimbó
luma ; van czél, van küzködés, van lelkesedés és jutalom és pedig elveszíthetlen 
jutalom. A leszállás a czél elérése után nem hangolja le emelkedett kedélyünket; 
a csúcsot nem hagyjuk el a kielégítetlenség érzetével, mert a férfiú, ki élete 
zenitjén elérte azt, a mit akar, nem érzi dekadencziáját sem, mert az emlék be 
fogja sugározni az eltávolodásnak azt a pályáját, mely őt a tetőpontról, a diadal 
és gyönyörűség világából újra elvezeti.

PIZZI Dl PALŰ.*
(Piz Palü 3889 m. — Muot da Palű 3912 m. — Piz Spigna 3825 m.)

Végtelenül szeretem a napnyugtát nézni. Szeretem pirkadó őszi alkonyattal, 
zuzmarás gallyak között átkacsintva ; szeretem az utolsó tavaszi mosolyt és a nyári 
végső lobbanást. Ha csak van egy szabad pillanatom, sietek erdőnk kis magas
latára, hogy a búcsúsugarak bevilágítsanak lelkembe. Mert ezeknek csodálatos 
hatásuk van. Valóságos kis varázslatos camera-obscurát teremtenek szívemben. 
Ebben azok a haldokló piros fellobbanások gyönyörűséges képeket világítanak 
meg. E képek egyik része a legszebb, a mit csak múltamból ajándékozhat az 
emlékezet ; másik részük pedig csupa derűs, reményteljes tervezgetés, a mit a 
jövő igér. Ilyenkor át tudok élni egy pár esztendőt, — előre-hátra, — kihagyva 
mindenből mindazt, a mi kellemetlen volt vagy az lehetne. Ilyenkor szoktam leg
többet az én kedves hegyeimre gondolni. Joggal mondhatom ezekre a hatalmas, 
havas, köves óriásokra: „kedves“, mert olyan jó ismerősei vagyunk egymásnak 
Én olyan jól ismerem őket, ők meg olyan igen jól ismernek. Én igazán szeretem 
hegyeimet ; de azok is szeretnek engemet. Legalább így kell lenni, mert annyi 
jót csak azoktól várhatunk, a kik igen szeretnek. Adtak egészséget, jó kedvet, 
gyönyörűséget, érzéket a magasztos iránt, ezer és ezer szárnyaló eszmét; szóval 
fehér havuk sokszor fehér karácsonyt hozott az én lelkembe. S ezért leginkább 
e jó óráimban jutnak eszembe, ezért látom meg ilyenkor estefelé tünde képüket 
vágyakozó szívem camera-obscurájában, mert a napnyugta nekem rendesen a szabad
ság, a gondtalan nyugalom édes, derűs, rövid ideje.

Az idén e jő óráimban az Engadin felé vitt a képzelet, akár a szomszédos 
dombokról kémleltem a nyugati eget, akár az ablakaink alatt hömpölygő 
Dunának gyűrűző fodrai közt kerestem az esti pír ékes tükörképét. Igen, azok 
a zavaros víztömegek és úszó jégdarabok is odasegítették gondolataimat a Ber
nina gyémántos ormai közé, mert elképzeltem, hogy azok a vízcseppek talán

* Palü " a íiitoromán palűd =  ingovány. A nedves hegyi legelőktől kapta nevét, melyek 
a tövénél feküsznek. Muot =  motta =  domb.

(E c.zikk szabad előadás volt a M. T. E. budapesti osztályának 1907. évi márczius 6-diki 
estélyén.)
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épen az Innből omlottak a Duna ölébe és az Inn meg azokat a fehér hegyek 
kristály tetőiről hozta.

Micsoda tehát ez az Engadin,* mely a felejthetetlenség hűvösségével behálózza 
a lelket? Engadin egy kis ideális csodaköztársaság magasan a földön járó emberi
ség feje fölött, mely színpompájával tökéletesen reáczáfol a „ Grisons “-(Graubün- 
den-)kanton szürke zászlójára. Nem a szürke, ez a lehetetlen, szomorú szín volna 
való lobogójára, hanem jégcsúcsainak ezüstje, tavainak smaragdszíne, melyet 
körülövez az alpesi rózsák nevető pirulása. Micsoda még ez az Engadin ? Az egész
ség és gondtalanság birodalma, hol a lélek mindent megtalál, a mit akkor kíván, 
hogy ha egészséget és nyugodalmas szabadságot keres. Itt minden falu más irányt 
képvisel. Az elhagyott Madulein a mondát, Samaden a történelmet, Celerina a 
romantikát, St. Moritz a modern világ élénkségét és pompáját, Campfer, Silvaplana 
és Sils az idy ll költészetét, Maloja a művészet verőfényét, a mellékvölgy Pontre- 
sinája a magasra törekvést.

Maduleint csak csillagfényes nyári éjszaka homályában (1906 aug. 8-án 
éjjel 127* órakor) láttam, mikor a csöndes faluból a Porchabella-glecser ropogós 
haván bandukoltam, a Piz Kescli (3420 m) szirthomlokzatára, hogy újra üdvözöl
jem az egész ragyogó Berninát. Az éjjeli sötétben megelevenedtek Guardaval vár
romjának minden árnyai és a daliás idők mondái, mint a gyermekkor tündérmeséi 
vonultak el hegyimádó lelkem előtt. Csak a távoli Palű ormain játszadozó hajnal
hasadás űzte el az éjszaka szellemeit.

Samaden az átmenet a történelemhez.
Samaden (Samedan =  somma d’Oen =  az Inn mellett fent) ódon ratoromán 

falu a nagy hegyek ölén, hol az Engadin kultúrája fészkel. Hogy az ember meg
ismerhesse a hely múltját, fel kell ballagni az illatos réteken át a temetőig, mely 
fönt a magasban, elaggott sziklák alatt, mézédesszagú szénaboglyák közepette terül el 
szent nyugalomban. Ott aluszszák az örök álmot a hírneves Plánták, kik e völgyért 
annyit küzdöttek karddal, észszel, szorgalommal. Mikor egy borongós napon elmereng
tem mohos sírköveik mellett és megállva a legnagyobb ratoromán költő, Caderas, 
hófehérkékkel koszorúzott márványemlékénél eszembe jutott, hogy ez az élet igazán 
csak annyiból áll, mit ez a hegyi poéta egyik könyvének czímlapjára írt: „Sorrirs 
e lármás“ (mosolyok és könnyek) : éreztem azt a poézist, mely e völgy rideg, zár
kózott, komoly, szinte kalmár gondolkozású népét vezeti, midőn e sírokat itt a 
magasban helyezi el, hogy a szív haló porában is gyönyörködhessék a szemközti 
Bernina-tetők havas ormaiban. Azokban a jégormokban, melyek fölött minden reggel 
a visszatérő nap tündökölve Ígéri : „föltámadunk !“ Mire lejöttem, hogy Pontresinába 
hazagyalogoljak, beesteledett és sűrű hópelyhek verdesték arczomat. Mégis meg
álltam az egyik Planta-curia előtt. Az Engadin tiindéri virágkultuszát jellemző 
ablakok telidestele voltak dús és pompás orchideákkal. A kis kiszögellő erkély
fülke homályában álmatagon hullámzót ak a zongora billentyűi és valami édes 
déli románczczal csengő szoprán kísérte a muzsikát. . . Összecsaptam köpenyemet 
és küzködtem a nyári hófúvásban Pontresina távoli ámpái felé.

* Engadin =  en co d’Oen =  az Inn forrásánál vagy vallis Eniatina (kelta nyelven : en =  
víz ; iát =  tájék ; Engadin =  a vizek völgye.
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Mikor a nyári télnek futó ködképeit szertelehelte a napmeleg, elbarangoltam 
a silvaplanai tóhoz sütkérezni. Ezt a vidéket legjobban jellemzi az a fölírás, melyet 
egyik silvaplanai házon olvastam :

„Ille terrarum mihi praeter omnes angulus ridet . . .“

Maga Horatius örült volna, ha sorait ezen a helyen láthatja.
Hát még Maloja!
Miért neveztem előbb Maloját a művészet falujának? Egy sír miatt, mely 

jeltelenül (jeltelen volt még 1906-ban) húzódik meg a borókák és törpefenyők 
között a hágó magaslatán. Csak egy urna elszáradt havasi rózsa jelzi, hogy itt 
emberi szív porlad a szirttörmelék alatt. Segantini Giovanni nyugszik itt, a Bernina 
színeinek mestere, e vidék ábrázoló költője. Mikor még 1900-ban a párisi kiállítás 
műcsarnokában órákig elálldogáltam a nagy vásznak előtt, melyeken olyan kék volt 
a levegő, olyan violásak a körvonalak, olyan beszédes a csönd és a hangulat a 
szeplőtlen hegyek havának derűjében, mikor már a festett képekről is mohón szívtam 
azt a fiatal napot, melynek sugara mi hozzánk már csak fáradtan érkezik, míg 
a hótetőkön gyöngéd, gyermekded mosolylyal játszik a rózsás hópihékkel, epedve 
vágyódtam a kultúrtömkelegből abba a világba, melyet Segantini ecsetje örökített 
meg. Aranyos első ifjúságomban már álltam egyszer ezen a keresztúton, melynek 
egyik ága a Fornoglecser jégfolyamán keresztül az elrejtett Monte della Disgrazia 
végzetes birodalmába vezet, a másik a türkizszínű tó partjain az Engadin szívébe, 
a harmadik a Bregagliába lekígyózó fehér útsávokon át a Lago di Como nap
sugaras dal- és csóktanyáira.

Az idén hosszú tizennégy év után a mosolygó silsi tavon ringó csolnakból 
újra átéltem és átélveztem e derűs tájkölteményt s csak akkor tudtam megválni 
tőle, mikor menekültem : az országút porfelhői jelezték, hogy hosszú kocsisorban 
közeleg St. Moritz elegáns közönsége.

St. Moritz kis darab Páris, melynek avenuei a fenyvesekbe vezetnek, 
melyben a cabaret-k helyét a hanczurozás a hegyi legelőkön foglalja el, hol a 
művészetet a hótetők színpompájában a napsugár-képíró képviseli és a zenét a tó 
habjainak loccsanása. St. Moritz az életkedv virágos országa, a havasok Nizzája. 
Ha az ember Pontresinából átsétál a tóhoz, a fenyőerdő ózonos belsejében már 
előre veti árnyékát a bérezek levegőjébe oltott nagyvilág. E sétán, az úgynevezett 
erdei magányban, annyi ember hemzseg, hogy joggal azt gondolhatja mindenki, 
valami ünnepi körmenetbe került bele. Hát még a st. moritzi utcza. A gyógyforrá
sokhoz a fürdőbe úgy özönlenek a vidám betegek, hogy a csörömpölő-dörömbölő 
nagy postabatárok csöngős, mókusfarkkal díszített ötös fogatukkal alig bírnak utat 
törni a Julier-hágó felé. Bronzszínű délamerikai nábobok, golfeszközöket czipelő 
nyurga skótok, fényűző párisi hölgyek rajzanak az újságosbolt előtt, hol a babiloni 
nyelvzavarban a cyrill és török betűk közt hasztalanul keresem a magyar szava
kat. Égszínkék kosárfogatban pennyt hajtó apró kaczérságok szerecsen inassal, 
majmot tánczoltató tamburinos szavojárd-fiúk, a milánói kiállítás Sandwich-emberei, 
úri smokingjuk háta közepén nagy vörös reklámvarrásokkal, a rőt északi misszek- 
kel versenyző Tizián-veres velenczei „dogaressa“, mind ott nyüzsögnek a st. moritzi
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korzón, mely ép oly népes február fagyában, mint a nyári verőfényben. S mikoron 
az ég kárpitján kigyúlnak az öröklángok, a rengeteg hotelek csillárjai alatt tánczot 
ropnak Caledonia szöszke leányai a napbarnította déli fiúkkal és nem egy szép 
orosz menyecske felejti el a névaparti bombákat, mikor a takaros college-boyok 
szeme közé néz . . .

Nagy Isten ! Micsoda ellentét, a Bernina hava és Páris kaczaja . . .  A zerge- 
ország és sasvilág közepén, az örökkévalóság lábainál játszi szórakozás és hiúság . . . 
Jobb nekem innét odább mennem, mert itt csak kevesen vannak a csöndes csillag- 
imádók, kik némán gyönyörködnek a tó violás hullámainak kifiirkészhetlen redőibe 
vissza-visszaguruló fénypontocskákban, csak kevesen vannak az ábrándozók, kik 
felvágyakoznak a fehér tündérországba, a fény hazájába, hogy ebben az órában,

St. Moritz.

mikor a csillámló termekben tombol a jókedv és a konvenczió, Istentől elhagyott 
kőszálakon összetákolt viskókban szőjjenek meséket a jégmezők „Signurá“-járói, 
Colámról, a camogaski vadászról, készülve arra, hogy hajnallal a szellős ormon 
belenézzenek Isten arczába . . .

Vissza tehát Pontresinába.
Hogy micsoda volt nekem ez az otthonos hegyi kolónia a Languard fenyői

nek örökzöld ölében, melybe belevilágítanak a Roseg-völgy fényeskedő hótetői, 
azt legjobban jellemezhetem a franczia írónak (Javelle) szavaival, ki így ír :

„Azt mondják, hogy a rézbőrű Amerika vadonéban arról álmadozik, hogy 
a másvilágon örökkön-örökké a vadakban legdűsabb mezőségeken vadászhatik ; 
én részemről — barátom, talán mosolyogni fogsz — nem képzelhetem el bol
dogabb élet ábrándját, a nélkül, hogy annyi más szeretett kép közé bele ne 
szőjjem e magas völgyek mélységes és nyugodalmas békéjét, a fehér tetők fen
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séges derűjét, a végtelen kirándulások és folyvást ismétlődő hegymászások remény
ségét. “ *

Mikor a sok téli gond és ezer kicsinyes küzdelem után bevonultam Pontre- 
sinába, azt gondoltam, hogy már ilyen álomvilágban élvezem a siralomvölgyi élet 
munkájának jtilalmát.

S mindez, a mit itt emlékezetben végigjártam, csak a keret, mennyivel remekebi) 
maga a kép : a Bernina hegyseregének fehér koszorúja. S ebben a hegyseregben 
vannak magasabbak, vannak vakmerőbbek, vannak népszerűbbek, de a sziklába-hóba 
remekelt milieuben csillogóbb és patyolatosabb nincsen a Piz Palű hármas ormánál.

A három Palű legkeletibb orma volt a Bernina-csúcsok közt a legelső, melyet 
emberi láb érintett. 1835 aug. 11-én történt, hogy Heer Oszvald kísérőivel (Meuli, 
Madutz, Flury és Colani) e tetőre lépett abban a jámbor hitben, hogy megvias
kodott a legmagasabb Bernina-csúcs nehézségeivel. Ez az első megmászás is rend
kívül vonzott engem a Palűhoz, mert a halandó, ki elsőnek állott odafent, a halha
tatlan Glan Marciiét Colani volt,** a legynagyobb zergevadász, ki valaha a fennyvesek 
vadonában vagy a jégsivatagokon űzte a vad nyomát. Ma is naponta hallani Pon- 
tresinában Colani nevét és az én képzeletemben is gyakorta végigsurrant az ő 
varázslatos egyénisége, mikor izzó nap hevében az „Ada Colani“ rozoga kőviskója 
előtt merítettem a habzó Roseg-patakból, melynél hajdan a „Bernina királya“ leste

* On dit que le Peau-Rouge, au fond des solitudes do l’Amérique, rêve que dans l’autre 
vie il lui sera donné de chasser éternellement dans la plus giboyeuse des savanes ; pour moi, 
mon ami, vous aller sourire, je ne puis faire la rêve d'une vie meilleure sans y mêler, au milieu 
d’autres images chéries, la paix profonde et reposante des hauts vallons de la montagne, la 
fiére sérénité des cimes blanches, l’espoir de courses sans fins et d’ascensions, qui se renou
vellent toujours.“ (Javelle : „Souvenirs d’un Alpiniste“. 234. 1.)

** Colani 1772-ben született az engadini Camogask faluban és 1837 augusztusában halt 
meg Pontresinában. Vagy 3000 zergét lőtt életében. 12 éves korában már 13-at, később néha 
15—18-at is egy nap. Vadászszerencséje, vakmerősége és furfangja, melylyel ki tudta aknázni 
a kora babonáit, messze földön legendás hőssé avatták, kitől rettegtek, de a kit hódolva bámul
tak is, midőn évente a Julie)' és Albula hógörgetegjeiböl tömérdek emberéletet mentett meg. 
A hírneves német elbeszélő, Heer J. E. gyönyörű regényt írt róla („Der König der Bernina“ 25. 
kiadás Cottánál, 1905), melyben érdekfeszítően vázolja a mondát, mely Colanit félelmetessé, 
hatalmassá tette, de végzetes viszontagságokba is sodorta. Az érdekes monda a következő : 
Madulein mellett, közel Colani szülőhelyéhez áll Guardaval vára, melyben egy vitéz lovag uralta 
a tündérszép völgyet. E lovag nemeslelkű és jószívű volt, míg meg nem tudta, hogy ö nem 
sasfiók, hanem valami csatlós gyermeke, kit a vár régi úrnője kegyeibe fogadott, míg férje a 
szent földön vérzett a keresztért. Guardaval ura azóta megváltozott, robotot zsarolt a néptől és 
a merre járt, bűvölő pillantást vetett minden nőre és hatalmába kerített minden leányt és menyecs
két. Mióta csalódott anyjában, kit imádott, nem tudta becsülni a nőket. Végre egyik szegény 
leány apja, Camogaski Ádám, tört mártott szivébe s azóta a lovag villámterhes éjszakákon 
pokoli zivatarokban bűvös vadászként száguldja be az Engadint s ha ilyenkor elhagyott pásztor
leányok vagy szénát tarlózó menyecskék kerülnek útjába, jajkeservet hoz reájuk, mert gyermekeik 
„Camogaski-fiúk“ lesznek, kiknek nézésében bűvös láng ég, kik emberfölötti erőkkel rendelkeznek, 
de sötét a lelkűk, bánatos a sorsuk. Ilyen „Camogaskerkind“ volt Colani is. (Heer i. m. 71—75. 1.)

Egyébként azóta egész sereg különböző utat fedeztek fel a Palűra, azt a liármas-orom- 
vándorlást, melyet mi választottunk, 1868 július 22-én Wachtler, Wallner és Georg tették meg 
először Grass Hans és Christian pontresinai vezetők kíséretében. Bulpett és a Wainewright- 
testvérek, valamint Mrs. Main, a bátor angol hölgy, télvíz idején járták végig az egész gerinczet 
a kilenczvenes évek elején.
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önkovácsolt karabélyával a hajnalt vagy mikor a Mortél kövei közt félórákig csúsz
tam térden a legelésző zergenyájak után.

A Matterhorn megmászásának évfordulóján akartam a Palűn állani, hogy ott 
még egyszer keresztülélvezzem mindazt a gyönyörűséget, mely ép egy évvel előbb 
a világ legszebb bérczén jutott osztályrészül, de váratlan hóvihar visszaűzött a 
Yadret da Pers síkos jégmezőiről.

Augusztus 20-án (1906) már újra útban voltam a Diavolezza-menedékház 
felé. Két kísérőm volt: Rauch Andrea és Cadonau Andrea, két magam korabeli 
pontresinai legény, Mind a kettő világosszürke, vastag hegyi ruhájában, nagykari
más hamuszín kalapjával olyan, mint egy-egy vállas homokkőszobor, melyről lepat
tog a jégeső is s mely nem érzi a nap hevét, sem a tél fagyát. A kora nyári 
délután langyos levegőjében ballagtunk a Bernina-hágó országútján. Csönd volt. 
Csak az előttünk haladó postakocsik lovainak csengői csörrentek bele a fogyó 
fenyvesekbe és tompán zúgtak a magános póznákon a távíró drótjai, mikor a 
kopár mellékvölgyekből ki-kisüvített a hegyek lélekzete. A Bernina-házaknál föl
kanyarodtunk a gyöpös lejtőre, mely a Mont Pers és Piz Trovat közti kis hágóra, 
a „Diavolezza“-ra vezet. Nem tudom, honnan kapta e hágó ezt az „ördögöcske“ 
nevet, mert bizonyos az, hogy ez a hely magasság és szépség dolgában a menny
beliekhez sokkal közelebb áll. Még látni a mélységben a forgószél tánczát a Ber- 
nina-út fehér vonalán, a sivár völgykaoszban a bergamaski pásztorok apró fehér 
nyájait, míg lassan a közeli sziklahegyek fölött kicsillannak először fehér pontok, 
aztán ezüstös vonalak, végül vakító tömegek, az Ortler, Oetzthal és Silvretta havasai, 
melyeken megtörik a késő délután teljesteli, izzó napsugara. Az apró Diavolezza- 
tónak tükre már sötét aczélkék, mert csak mohos kövek fürdenek fagyos vízében ; 
annál derűsebb mellette a kis glecser, mely magába szívta a bujdosni ment nap
nak utolsó fényét.

Egy pár lépés a ropogós hóban és fönt álltunk a Diavolezzán. Nem lehet 
leírni, mit lát itt a szem ; ezekre a fogalmakra nincs szavunk. A lelket nem lehet 
lefesteni, ez pedig itt a természet lelkének egyik legmagasztosabb megnyilvánulása.

Ügyet sem vetettem a rozoga, düledező menedékházra (2997 m), csak bedob
tam batyumat és jégcsákányomat és siettem ki a ház elé.

Magánosán állottam a Persglecser fölött magasan kiszökellő szirtfokon és 
átengedtem magamat az utolsó napsugarak langyos öleléseinek, a hűvös légáram
lat, az éjszaka láthatatlan előhírnöke legyintéseinek. Lábaim alatt megfagyott ten
ger terült szét; tiszta kékjébe feketén szántottak bele a kifiirkészhetlen jégrianá
sok. Körös-körül fehér hegyek, barna hegyek, violás hegyek. A rengeteg szikla
tömegek, melyeket bevont ezer és ezer tél hava, tömegeik mellett is könnyedén 
vannak felépítve és belesimulnak a világos alkonyati égbe, mintha csak szín, 
árnyalat és hangulat volna itt minden és semmi anyag. Látszólag csak néhány 
kődobásnyira áll a Palű hármas csúcskoronájával. A három sziklapillér, mely egyes 
ormaihoz feltörekszik, egy-egy Atlasz, ki az égboltozatot hordja vállain, s fönt a 
gerinczél mégis finom és lehelletszerű, mintha az égbe csak ezüstszínű hullámvonal 
volna belerajzolva. A szirtbordák közötti hatalmas merőleges völgyekben vészjóslón 
merednek ki a beszorult jégtorlaszok. Mégis csupa lágyság az egész ezüst hegy, 
mert a fehérség úgy hullámzik rajta, mint a menyasszonyi ruhának fehér selyme.
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Épen most érintik az utolsó sugarak s minden érintésük helyén egy-egy 
biborfolyam szikkad ki a fehér leplek alól.

A kihűlt Bellavista-ormok mellett sötéten tör elő a Crasta Agűzza. A majd
nem égszínkék fagyos jégalaptól gyűrűzve metszik el a ködfodrok és mindenik 
pirosabb a pirosnál. Ez a leglélekemelőbb pillanat, midőn megjelenik a magasban 
az éj rózsás arája, az esti pír és osztogat mosolyából az utána integető világnak.

Piz Roseg.

Ez az esti izzás pillanatokra lelket varázsol a havasokba. Transparens lesz 
minden hegy, miként ha belsejében kigyuladna a föld belső tüzének őslángja és 
ez a tűzfény átderengene a jégtáblák fagyos burkain és a jégvirágos, hókristályos 
zúzmarán. A Piz Bernina és Piz Morteratsch, mert épen nyugatnak fekiisznek, 
már árnyékba merültek, „aludni mentek“, míg körülöttük még minden világít. Egy- 
egy sárgás csipkesor, mögötte valami felragyogó körvonal, azután a violás bizony
talanság sejteti, hogy a világ mind a négy tája felé bérezek végtelenje sorakozik.

Este lett.
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Egyöntetű az ég sötété és kigyuladoznak a csillagok. Nincs különbség kelet 
és nyugat között ; az éj kiegyenlíti az ellentéteket. A mélységes csönd szinte 
zúgott a fülembe. És én még egyre ott álltam a csípős hideg levegőhullámok 
közepén, mintha várnék valakira . . . Álltam magánosán . . . Ej, dehogy is magá
nosán . . . Leszaladt egy hulló csillag a Cambrena havára és én tudtam, hogy 
e csillagot nem egyedül nézem. Messze, napkeletre messze, egy virágos kertben 
a Maimaison- és Marshalnil-rózsatők alján ül valaki apró fehér bölcső mellett és 
nézi ugyanezt a hulló csillagot. Én üzenek általa neki, ő meg üzen nekem. Milyen 
lélekemelő gondolat, hogy két teremtés így tud találkozni és a fény útján fényt 
küldeni egymás leikébe. Éreztem, hogy Pontresina szűk utczáiba most gördül be 
csilingelve, dübörögve négy fehér lovával a postakocsi és hoz nekem hírt hazulról.

Végre bementeni a rokkant házba, hol a szűk szobában egymást taszigálták 
az összeszorult vándorok és pipázgató vezetők. A rossz kályha és makrapipák 
füstjéből a sok marczona férfi között csak egy szelídebb részlet bontakozott ki, 
az asztal kuczkójában egy fiatal leány, ki szintén a Palűre készült. Miután a Good-bye-től 
egész itt az Isten közelében dívó ratorománig minden közbeeső nyelven jóéjszakát 
kívántunk egymásnak, homlokunkat sorra a mestergerendába ütve, felkapaszkodtunk 
a létrán kisded ketreczeinkbe. E szobákban mindenki úgy érezheti magát, mintha a 
hullámokon félrecsúszott tengeri hajó fülkéjében támolyogna, mert ferde itten ablak, 
ajtó, mennyezet és padló. Az idők viharai és a tél hótömegei kissé összenyomták, 
félretolták az egész házat, melynek köveit csak az imádság tartja össze.

Szobámban kellemes meglepetéssel tapasztaltam, hogy míg én künn ábrán
doztam, egy derék német, ki nálam reálisabb nézeteket vallott, elszundított a fal 
mellett nekem fenntartott ágyban, önfeláldozóan engedve át a betört ablak melletti 
nyoszolyát. Úgy, a hogy voltam, belebújtam ebbe a jégverembe és nemsokára az elmúló 
dörmögések és koppanások sejtették velem, hogy pihenni tért az utolsó mohikán is.

Nem éreztem, hogy hideg az ágy: az ablakra szegeztem tekintetemet. Egy 
darab tündéri éjszaka, benne néhány világító fehér orom, remegő csillagfüzérrel 
felékesítve, szenvedélyes vágyakozás a holnapi kaland után, egy pár édes gondolat 
haza és magam előtt láttam a mennyeket, mint Dante paradicsomában:

„In forma dunque di Candida rosa 
Mi si mostrava la milizia santa . . . “

(Paradiso XXXI. 1—3.)*

És álmodtam édes nyugalomban.
Éjjel egy óra tájban már nem tudtam aludni. A szél sziszegve fújt át a 

vakolatnélküli falakon s majd itt, majd amott hólyagosodott fel a papiros, mely- 
lyel a fal be volt széliében tapasztva, hogy meleget tartson. Bár a mi indulásunk 
csak négyre volt kitűzve, leszálltam kártyaváramból — szórakozni, mert hallottam 
lent azok dörmögését és botorkálását, kik két órakor készültek a Piz Beminára. 
Az első karaván hat legénye (Seglias, Grass és Bossi vezetők, három svájczival) 
mogorva és fázékony méltósággal tűntek el a betehetetlen ajtón át a hideg éjsza
kában. Derűsen üldögéltem az egyik kuczkóban a gyertyaláng mellett és gyö
nyörködtem a grog illatos gőzölgésében, előre készülve már a szürcsölés élveze-

* S mintegy fehér rózsa alakjában jelent meg előttem a szent sereg . . . (Paradicsom, 
XXXI. 1—3.)
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téré. Ekkor a repedéseken átömlő vihar kioltotta a gyertyaszálat. Rögtön tisztában 
voltam a tennivalóval. Ugy-e meggyújtottam a világot újra? Nem. Azt gondoltam, 
miért fázzam idebent, mikor ezt odakiint sokkal jobban és élvezetesebben megtehetem.

Kimentem virrasztani a ház elé.
Első pillanatra minden igen sötétnek látszott, mert a konyha lantornás ablakán 

át kiszűrődött egy kis világosság és élesebbé tette az ellentétet. A gazda hosszú 
árnyéka térden állva szította a tűzhelyen a rozsét. Mikor megszokta szemem az 
éjjelt, láttam, hogy az egész levegőn át dereng valami: a hó- és jégtömegek 
halavány világítása. A mennybolt olyan volt, mint a hogy tegnap elhagyta sóvárgó 
pillantásom. A Elejádok felől az augusztusi csillaghullás még egyre rakétázott a 
hófúvások közé, míg a többi odaszögezett csillag villogva nézte a mulékony fény
sugarakat, ezt a sok izzó, csillámló múlandóságot. S ez a folyton váltakozó múlan
dóság az egyetlen — örökkévalóság, mert kezdettől fogva vagyon és tart véges
végig. A halovány mély űrben előttem csak két fénypont rezgett, mintha egy-egy 
hulló csillag esett volna a jégre és tovább élne ott vibrálva, vergődve, fagyos ölén. 
Az egyik lent a mélyben villant meg, a Bernina alsó szikláinak feketeségén, a 
másik a Persglecser közepén kis remegő Iris-körben. Az egyik a Boval-menedékházból 
útrakelt csapatnak lámpája volt, a másik az imént innen elindult menetnek mécsese.

Az éjszaka titokzatos tünde pompája visszaringatta lelkemet a mondák 
világába s mikor az Isla Persa fölött reszketett el az egyik villiszerű tüzecske, 
benépesítettem ezt a jégtengerbe ékelt „elveszett szigetet“ a népköltészet korával. 
Szinte láttam, hogy válik a kövér legelő sziklává, a fekete göröngy vastag jég
kéreggé a szegény Aratsch arájának átkai közben. Mert hol volt, hol nem volt, 
volt egy földhöz ragadt szegény fiú, Aratsch, ki beleszeretett Pontresina legszebb és 
legmódosabb leányába. Elment messze külországokba, szolgálni a gazdag meny
asszonyért. Hazatért a zsoldból kincsesei, dicsőséggel s másé volt a leány. Aratsch 
elbujdosott a Bernina jegére, hűtlen arája meg bánatában Alpesről Alpesre járt 
és panaszkodott, hogy „Mort Aratsch“, meghalt régi jegyese. Egyszer egy kőszívű 
ember kiutasította kunyhójából és akkor sziklává vált a tanya és a jég dörögve 
borította be a hegyi legelőt. Ez a jég volna a vadret Morteratsch — a kővé vált 
hegyi tanya helye az Isla Persa.* ** Míg így elmerengve követtem a „Signura da 
Morteratsch“ bájos, fehér alakját az éjjeli hóvilágban, mögöttem egy dorozsmás 
hang mormogta fülembe:

„Dieu’s allegra,* jó uram, ma három a táncz odafönn a magasban, nézze 
csak a piros csóvákat, hogy repülnek szanaszét napkelet felől“.

* E mondát így I. E. Heer: Streifzüge im Engadin, V. k. 1905. czímű művéből vettem 
(114. 1.), de 1891-ben egész hasonlóan mondta el nekem a Piz Morteratsch csúcson Lorenz Hart
mann, a pontresinai vezetők egyik nesztora. A prózai nyelvészek szerint Morteratsch sűrű erdőt 
jelent. (Murtér és „atsch“ — a nagyító képző.)

** Engadini köszöntés: „adj' Isten t. i. jót, jó kedvet.“
Dieu’s allegra!
0  ehe bel e consolant salüd!
Quel eh’ais allegro da Dieu ho’l meglder s-chüd.
Tel salüd — ah! poch pű ttsitó,
Da nos vegls il cordiel salüd ais stó.

Conradin de Flugi (Rimas, Samedan) ratoromán költő.
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Négy óra volt. Még éjszaka akart maradni, még teljes homály töltötte be a 
mélységeket, még sötét éterhullámokban úsztak a csillagok, de kelet felől piros, 
kúszált ködpihék iramodtak a hegyek közé. E tűznyelvek bíborosán omlottak le 
a fehér tetőkre, mint pünkösdkor az apostolok ősz fejére. S vagyon lélek és beszéd 
e szent ősz hegyekben is, mert az isteni erőnek és igazságnak hivatott apostolai.

Néhány perez múlva fölraktuk az elemózsiát és lámpásainkkal kiint botor
káltunk a Piz Trovat lejtőjének kövein. Nemsokára tiszta jégre bukkantunk és 
megcsendült Rauch kezében a villogó csákány. Csörömpölve siklottak a feneketlenbe 
a csapából kimetszett jégszilánkok, míg Rauch törölgette verejtékes homlokát. 
A munka lassan haladt, hogy egyszerre csak mögöttünk csillant meg a többi 
karaván sok lámpája is.

A Piz Cambrena irányából csakhamar lekanyarodtunk a Palű hótestéhez és 
szomorúan tapasztaltuk, hogy jó másfél-két arasznyi új hó, mely az előző napok
ban bőségesen omlott, borítja az egész régiót. E süppedékes pályán kezdtük meg 
a meredek lejtőt, ide-oda balanszírozva a tátongó jégrianások között átkanyargó 
keskeny jégfalakon. Míg zihálva tapostunk nyomot a térdig érő hórétegbe, szinte 
küzködtem azzal a csodás igézettel, mely e tündérszép és mégis hátborzongató 
jéghasadékokból kiárad. Mintha láthatlan, kifiirkészhetlen mélyeken habzó vizek 
zokogásából Sziréna-ének hangzanék, mely csalogat, hogy ott lenn kékebb a levegő, 
mint a magas égen, tisztább az ital, mint a hegyi legelők forrásánál és nincs 
elmúlás, mert ez a jég százezer éve tapad e szíriekhez és ma is oly csillogó, 
mint a drágakő, oly üde, mint akkor, midőn odakristályozta a teremtés első hideg 
napsugara.

Elfordultam a „fehér halál“-tól és tapostam tovább a végtelen, porhanyó 
lejtőt, míg nem megállt az egész hosszú hangyasor. A féltérdeket a meredek 
lejtőre szorítva, vagy a mélyen bevert jégcsákányra telepedve megkezdtük az 
úgynevezett délelőttit. Tüneményes volt innen a pillantás. A Bernina és Piz Mor- 
teratsch sziklás részei a legeslegsötétebb ibolyaszínben váltak ki a környezetből 
s reflexük éles árnyakat vetett a hóra. A szél által mély kékre csiszolt fényes 
hajnali ég pedig valósággal tükröződött a fehér sivatagban, a felsőbb részekre 
narancsszíneit, az alsóbbakra rózsaszín pírját is vetítve.

A szél zúgott, mint egy sereg közeli vízesés, de csak akkor ragadott torkon 
bennünket, mikor kiértünk az első Palű csúcs buezkás gerinczélére. Megkezdődött 
a küzdelem a létért.

Javelle Emile, a franczia természetbarát, egyik hegyormon töltött perczeiről 
emlékezve, rajongással írja: „Je rêvais de l’âge d’or . . .“ Az aranykorról álmo- 
dám. Máskor a csúcs közelében engem is megigéztek az aranykor álmai, ma 
azonban meg kellett elégednem azzal, hogy csak az ezüstkorról álmodjam. Hiány
zott innen az arany: a langyos napsugár — és a beláthatlan látottaknak jelle
mét csak a hó ezüstje adta meg. Bizony, ezek a körülmények nem is érdemelték 
meg az aranykor aranyos nevét; beértem a kevésbé nemes ezüst érez jelzőjével, mert 
még most is vaczog a fogam, ha arra a kellemes kiimára gondolok, mely itt az 
ormon augusztus derekán eszünkbe juttatta a régi jó „kánikulát“. Megértem én 
már sokkal hidegebb időket is, de hát a hideg csak akkor hamisíttatlan szép, ha 
szél fűszerezi a csikorgó fagyot. A 7—8 C. fok hideget a vihar néhány futár-
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vonat sebességével csapkodta füleink közé és ez a hűvösség nem volt pusztán 
légnemű, mert a mindenség tele volt jól meghegyezett jégtúcskékkel és gyémán- 
tosra köszörült hókristályokkal, melyek versenyt az ember szeme táján kívánkoz
tak megtelepedni.

A csúcson (melyet épen 8 óra 15 perczkor értünk el), a legnagyobb erő
feszítéssel sem értünk rá a fenséges kilátást felfedezni, mert az őrjöngő orkán 
azt sem engedte meg, hogy néhány pillanatra megálljunk. Mindig csak akkor volt 
időm a szörnyű küzködésben egy-egy benyomást elcsenni, midőn az előttem támolygó 
Rauch meg tudta ragadni a szélroham ostromainak parányi időközeit, hogy egyen
súlyának elvesztése nélkül tegyen egy-egy lépést előre a síkos mesgyéken. A harcz 
az elem ellen, mely a völgyekben ismeretlen igazi alakjában, mert e bérezi úti
társunk mellett csak szellőcske odalent, lekötötte minden fizikai és erkölcsi erő
met. Ezért csak két részlet vésődött élénkebhen emlékezetembe.

Körülnéztem. A Silvretta hamvas ormai köré sárarany diadém fonódott remegő 
ködpántokból, biborcsíkos ékítményekkel. Az isteni hatalom csak játszott a földi 
birodalmak nagyságaival és szépségükben versenyre hívta a körülfekvő jégtábort. 
Az északi szél láthatatlan karjaival fölkapta a tüneményes aranykoronát, megfor
gatta, megcsavarta fejünk fölött, először rádobta a Ortler éghasító tömegére, azután 
felhömpölygette újra fejünk fölé, hogy ráejtse a Presanellára, a déli Alpeseknek 
patyolatkirálynéjára, s mire kidörzsöltem szememből a beleszaladt jégszilánkokat, 
az aranykorona már elillant s bizonyára valahol a Grardató hullámaiba omlott szer
teszét. Szétmállott, megsemmisült, mint a földi pompa minden aranyos álma.

Majd megvett az Isten hidegje ; kellett tehát előre mozogni. S ekkor önkén
telenül végignéztem a közvetlen előttünk álló utat. A gerincz, mely az épen elfog
lalt Piz Palűt (3889 m) összekötötte a Muot da Palű ormával (3912 m), ezt viszont 
a Piz Spignával, olyan volt, mint a vakmerő ívelésű, keskeny, ezüst függő híd, 
mely három oszlopon nyugodva, összekapcsolja az azúrnak két lebegő ideális pontját.

Ráléptünk erre a több száz méter hosszú ezüsthídra.
Hasonló érzésem volt, mint annak, ki az oczeán közepén háborgó örvényeken 

hánykódik keskeny lélekvesztőben. A különbség csak az, hogy a sajkából nem 
lehet látni, csak sejteni az örvények feneketlen mélységeit ; én azonban itt látom 
a hógomolyok és ködlehelletek közt feltátongó jégrianások útvesztőjében a vándort 
elnyelni készülő kék űrt. Az egész gerincz telidestele volt függesztve a repülő 
hóból kitorlódott ereszekkel. Alig egy-két arasznyi él az a sziklagerincz váza fölött, 
a mi a homokos űj hóban kibírja a terhet, a többi csak laza fehér hab. Az egész 
és összes érzékeknek a lábba kell összpontosulnia, hogy az ember valóságos köny- 
nyed menuette lépésekkel eltalálja azt a parányi foltot, hol nem odvas ez a hosszú 
„corniche“ — és aztán meg is álljon ott, mint a czövek, míg a jégcsákányt, a 
hósivatag hajósának ezt a mentőhorgonyát, támpontul használhatjuk. Mert a jól 
kezelt csákány ebben a régióban fölér karfával, korláttal — féllábbal, két kézzel.

Irtózatos volt ez a vihar ezen az úton, de én élveztem, kiaknáztam és örül
tem neki, mert szeretek minden virtust és ebben a sétában az orkán hullámverése 
alatt, a fehér űr fölött, a fagyos semmiség között ma volt virtus.

Hogy micsoda következménye lehet annak, ha valaki lábával és szimatjával 
nem találja el azt a keskeny gerinezhavat, mely biztos talaj, élénken mutatja az
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az izgalmas jelenet, mely a Muot és a Piz Spigna közti útrészen lejátszódott. Mr. 
Wainewright Benjámin és sógornője, Mrs. Wainewright, 1878-ban Grass Hans és 
Grass Christian vezetőkkel ugyanazt az utat követték, melyen ma mi haladtunk. 
A sűrű ködben az elöljáró Christian és a két utas ráléptek a gerincz odvas havára 
és mind a hárman a svájczi oldalra zuhantak. De nem hiába volt a menetet záró 
Grass Hans az Engadin legelső vezetője, -— hős lelkében villámgyorsan született 
meg az őrülten vakmerő mentő gondolat. A hegygerincz olasz oldalára dobta le 
magát, hogy e hirtelen rántással és teste súlyával visszatartsa a néhány száz 
méteres mélység fölött függő három társát. A túlnyomó súly ugyan visszavonszolta 
őt a gerinczig, de a hóba bemetsző kötél súrlódása és a fékezés csákányával 
végre erős állást biztosítottak neki. A hegygerincz másik oldalán azalatt a hideg
vérű Wainewright, ki esés közben sem eresztette el utolsó fegyverét, a jégcsákányt, 
— a síkos jégbe álló helyet kapart magának, — aztán leeresztette az aczélt a 
mélyebben lógó Christiánnak, ki magát a kötélről leoldva a 70 fokos jégen 20 perez 
alatt felvergődött a gerinczig, hol fivérével, a hős Haussai felsegítették a gond
jukra bízott két embert a gerincz magaslatára és folytatták tovább útjokat.*

Míg visszagondoltam erre az eseményre, szinte pillanatokra elfeledtem a jelen 
viszontagságait és egyszerre csak azt vettem észre, hogy már a filigránélű eziist- 
hídnak második, a semmibe letörő jégpillérjén, a II. Piz Palű ormán (3912 m) 
kuporgunk. Az Adrián talán ugyané pillanatban veti ugyanez a vihar sziklaszigetre 
a tenger hajótöröttjeit ; mi meg a csúcson a hótenger hajótöröttjei voltunk, mely 
épen úgy elzárt bennünket minden biztos révtől, mint amazok a rejtelmes, határ
talan hullámok.

A Muot da Palűn sem volt maradásunk ; pihenő és falat nélkül törekedtünk 
a Piz Spigna felé (3825 m), mely néhány kődobásnyira csillogva emelődött ki a 
hógomolyból. A felkorbácsolt hó még egyre alulról repült fölfelé, mintha feje 
tetején állna a világ e szédítő forgatagban és a jégtömegekből havaznék föl a 
magas égre. A szemben fekvő Piz Zuppó (4002 m) felső orma beleveszett a 
száguldó, de egyre hozzá tapadó aranyos fellegekbe és gúlájának élén hóból-köd- 
ből teremtett vakító ködképek lejtettek föl és alá, miként Jákob létráján a fehér 
angyalok, lebegő szárnyakkal, gyémánttal szegett fényruhában. Szinte önkéntelenül 
keresett a szem valami emberit ebben a csodás földöntúli világban, mely már nem 
a mi napjainkból való, — hanem csak késő tündérrészlet százezer esztendők 
előtti korszakokból, midőn még jégburok takarta a mélységek virágzó tanyáit is. 
Ép e pillanatban kapott el a szélroham két kalapot a mögöttem ballagó karaván 
sorából és gúnyos tánezban hömpölygette a Fellaria-glecserre a Pizzo di Verona 
irányában (3462 m).

A keringő, guruló kalapok bajtársakra hívták fel figyelmünket. Mint a hófehér 
papírlapon három kis pont, — úgy feketéit három kis Tóm Pouce a Vedretta di 
Fellaria szűzfehérségén. Csak hosszabb szemlélés után lehetett észrevenni, hogy 
a három Hüvelyk Matyi előre vájkál a hóban a Capanna Marinelli (2812 m) felé.

Ekkor már szilárdabb talajon mozogtunk, mert a Piz Spigna hosszú éle már 
csupa szikla és csakhamar a Fuorcla Bella Vista (3684 m) hónyergében (d. e.

V. ö. Studer : Über Eis und Schnee. II. kiadás. 1899. II. Abt. 156. 1.
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10 óra) tartottuk a legelső pihenőt, mióta elhagytuk a Diavolezza-ház diiledezett, 
füstös „szalonját“. Az egyik angolnak, ki a két Grassal követte nyomdokainkat, 
elfagyott mindkét keze, de azért vígan tartotta oda veltlini bíborral tölt kulacsát, 
hogy kocczintson velem az eljövendő hasonló légvándorlások sikerére. Néhány 
percznyi kedélyes poharazás után futólépésben ösvényt tapostunk a bolyhos hólej
tőkön át egész az ú. n. „Lochig“. Ez a Loch jó néhány száz láb, igen meredek, 
katlanos hólejtő, mely levezet a Vadret da Morteratsch jégrianásaihoz. Hosszú 
ideig kellene itt csapát vágni a homokos hóval lepett jégbe, azért inkább a 
siklást választottuk. Egymás mögé ülve, a talpat a magasba, a két kézre fogott 
csákányt féknek mélyesztve az üveges jégalapig — villámgyorsan száguldtunk a 
mélybe. Zihálva szívtam a metsző levegőt és feszült idegekkel élveztem a „glissade“ 
vad gyönyöreit ; a fehér pálya előttünk feneketlennek látszott, — az alattunk, mel
lettünk, mögöttünk nekiszabaduló hógolyók ugrándozva versenyeztek velünk a 
türkizmezők felé, — míg két oldalt a látszólag hegynek szaladó, sérac-kal (jég- 
tornyocskák) megrakott sziklás falak és a gyorsan növekvő, hamvaskék felhőkben 
elomló tetők tökéletessé tették e vidám utazás kéjét.

Elmaradt mögöttünk a „Fortezza“ barna szirtje és a „Labyrinth“ Capri-kék 
romhalmaza s valami 200 méterrel alább állottunk talpra, tátongó jégrianás 
szédületes peremén. A keskeny hóhidakat gyöngévé olvasztotta a kései nyár és 
pillanatokra átfutott elmémben a szegény Nasse tanár rémes sorsa.* Jó fél óráig 
bolyongtunk ide s tova a keskeny jégmesgyéken, melyek szétválasztják egymástól 
a rengeteg jégrepedéseket. Jobbra-balra a sötétkék pokol, melyben zuhognak, zaka
tolnak a Bernina láthatlan malmai, a több mázsás kövek, mik beékelődtek a kivájt 
két jégfal közé és forognak a megolvadott hó tejfehér zuhatagában. Lopva oson
tunk át egy-egy jégcsapos, cepegős hótorlaszon, mely az egyedüli híd e rianások 
dermesztő titkai fölött.

Végre elértük a kis sziklafélszigetet, mely a Vadret da Morteratsch örök 
jégárjában az első biztos talaj. Ma valósággal olyan volt ez a szikla, mint a posta- 
állomás, hol minden irányból találkoznak a vándorok, kik hírt hoznak a Bernina- 
tündérek jégfalvaiból, a villámok és viharok országából. Itt fogtunk kezet a Fiz 
Bernina lehangolt utasaival, kiket ma visszavert az idő haragja; — itt üdvözöltük 
a lelkes házaspárt, ki napsütötte olasz földről a Fuorcla Bellavistán át jött e

* I)r. Nasse és dr. Borchardt Schnitzler Christian és Klimmer Kari vezetőkkel 1898 szep
tember 1-én vándoroltak a hármas Palün keresztül. Egy ily hóhid beszakadt Schnitzler és Nasse 
alatt, míg a két másik bajtárs szívszorongva térdelt a jégen, — a két lógó ember által hozzá
bilincselve a tátongó szakadékhoz. Schnitzler levágta magát a kötélről és emberfölötti erővel 
kikuszott a hasadók partjára. Nässet azalatt függő helyzetében megölte a szívszélhüdés. Szegény 
Schnitzler Pontresina vezetői közt Schocher után a legjobbik volt — ma már nem vezet, mert 
négy társát látta meghalni az egetvívó birodalomban. Mikor 1891-ben Pontresinában jártam, akkor 
láttam először, mikor havasi gyopár-koszorút tett egy, a pontresinai postakocsin nyugvó koporsóra. 
A Bernináról visszajövet, a Morteratsch-glecseren karjai közt halt meg a svájczi Weber-Imhof. 
A második volt szegény Nasse dr. Végül 190.-1 augusztus 27-én vezetőtársát Platz Sebastiant 
és a fiatal angol Hartley Johnt látta a mélységbe zuhanni a Crastagüzza jégzománczos szíri
jeiről. A kötél pár arasznyira mögötte szakadt el. Mikor az idén (1906) újra láttam őszbe csava
rodó fejjel, — csak megerősödött hitem, hogy nincsen abszolút veszély, mert megtartja az Isten, 
ki életre vagyon szánva.
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darabka sarkvidékre. Túl a jégfolyamon barátságosan füstölgőit a Boval-ház 
(2439 m) kéménye s a szélcsendben egy tarka pillangó repdesett a hullámos jég- 
feliilet ezer apró vízmedenczéje között, hogy kaczéran megnézze hímporos ruháját 
a napsugárrá vált csillogó kis tükrökben.

Megérkeztünk a tündérmese végéhez és a Boval-menedékház feketekávéjánál 
már úgy éreztem, mintha hetek múltak volna el azóta, hogy ott fent a magasban 
előre szegezett homlokkal néztünk szembe a vészszel. A mennybolt gyöngéd kék
jébe vakítón illeszkedett bele a felhőtlen Palű-gerincz, három ezüstös búbjával, 
melyeken mosolyogva játszadozott az augusztusi napsugár. Még sokáig átragyogott 
hozzánk a mi fehér utunk a fenyvesek koronája fölött, - aztán távolodott, kiseb
bedéit, elmosódott, mint a szép emlék a feledékeny lélekben. Egy-egy barna szálfa 
mellett váltakozva fölvillant egy ezüstsáv a Palűk jégbrokátjából, — mígnem átlát- 
hatlanul összefonódtak mögöttünk a tűleveles harmatos függönyei.

Az erdei ösvényen szakadatlanul jöttek szembe kirándulók, kik legalább a 
Chiinettáról akarják megbámulni a fölfelé szálló vágyak és imádságok derengő 
birodalmát. Egy természetbarát, ki a Chalet „Sanssouci“-ból bukkant ki, nyájasan 
üdvözölt is: „de szép napotok lehetett ma odafönt“. Pár szóval jellemeztem neki 
a vihart. „Lehetetlen, mondá, hiszen én abban az időben csak néhány arasznyi fehér 
ködöt láttam a Palűn“. Ki hitte volna el idelenn, hogy az a pár arasznyi fehér 
köd talán hosszú nyarak legczudarabb hófergetegje volt. Ez jellemzi az ellentétet 
a bérezek világa és a mindennapiság közt. Ott minden közelről óriás és hatal
mas — itt meg a nagy is közelről nézve válik parányivá és gyarlóvá.

Fél három tájban már Pontresinában, a Hôtel Bellavista erkélyén rakosgat
tam vízbe azt a néhány szál anemonát, mit nem tudtam otthagyni az út szélén. 
Azután fölbandukoltam a Villa a ma Campagne terraszára teázni. Az asztalok 
körül zümmögő közönséget épen olasz vándormuzsikusok szórakoztatták. Épen 
kedvemre való volt e hely. Magány — bár százak voltak körülöttem — és tár
salgás, a nélkül, hogy felelnem kellett volna. Hisz az a hízelgő déli dal hozzám 
is szólt üde kaczajával, édes suttogásával. Pár pillanatra be kellett hunyni szeme
met, hogy láthassam mindazt, a minek emlékezete olyan friss volt még lelkemben.

Langyosan sütött reám a nap. A Villa mellett álló néhány fa lombjavesztett 
gályái reszketve meredtek a fényes őszies levegőbe. E galyrámában fátyolozottan 
nézett keresztül a Piz Julier. Sziklatömbje mögül a hanyatló láng-csillag néhány 
egyenes sugarat szórt a halovány égre és az alsó „Ada“ kövér, aranysárga rét
jeire. Mint a Caesarok sugár koronája, — úgy nyugodott az utolsó fény az elsöté
tült bérczeken. És én bennem újra felébredt az a különös vágy, a mely már 
gyermekkoromban sokszor homályosan átjárta gondolataimat, az a bűvös vágy, 
mely talán az egész emberiséget irányítja és ösztönszerűleg viszi a nap útján és 
a nap után : menni, menni napnyugat felé . . . Szinte szerettem volna szétszedni 
szemeimmel azt a szikla-phalanxot, mely az Engadint bebástyázza a Juliertól az 
Albuláig — igen, szerettem volna szétszedni, hogy szomjú lelkem megtudja, mi 
van ott túl és ismét e túlon túl ! . .  .

Ilyféle gondolatok közt kezdtem leszállani a villa magaslatáról, hogy nyugo
vóra térjek, mikor útközben megállított a Val Roseg világító nyílása. A csobogó 
Roseg-patak és a fekete fenyves fölött még egyedül a Piz Glüschaint (3600 m =
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lucens : „ragyogó“) lobogott az esti pír lángjaiban. Ezért hívják „tündöklő hegy
nek“. És úgy megszerettem ezt az ormot is, mert olyan nehezen ereszti el a 
fényt, — és az én lelkem is annyira szomjazza azt. Rögtön felébredt bennem az 
új tervezés, az új vállalkozás vágya, mely úgy járja át a túra után megelégedett 
lelket és zsibbadozó tagokat, mint valami titkos életelixir. Már-már készültem a 
Güüschaintra, — de nem lett belőle semmi. Egy kis reggeli permeteg nem eresz
tett fel a fény. a tündöklés hegyére és a következő napokban csak a könnyű 
Piz Chapütschin (3393 m) csúcsára juthattam. Ez volt a kedves utóhang a szép 
eposzhoz ; innen mondtam Isten hozzádott a Val Roseg megfagyott szépeinek.

Pár nappal később az úton hazafelé, szép szeptemberi vasárnapon már 
a Boden-tó partján, Bregenz hársfái alatt néztem a napnyugtát. A világos, áttetsző 
égen az eltávolodott hegyi tündérvilágnak már csak az előőrse, a Säntis rajzoló
dott le légies könnyedséggel. A múló nap remegő tűzoszlopot mélyesztett a nyugo
dalmas víztükörbe, mely biboroszlop csak két helyen volt megtörve. Fent halvány
lila ködsáv választotta el a napkorongtól — alsó vége pedig beleveszett egy 
kis vitorlás silhouettejébe, melyet ezüstlepkék módjára rajzottak körül a keringő 
sirályok.

Belemerültem e kép szemléletébe és addig lelkem visszakalandozott a tüne- 
dező Säntis mögé, a Bernina csillámló havára, hol olyan igen-igen szabad volt 
napbavágyó lelkem. Csak pár másodperczig tartott ábrándozásom, mert arra ocsúd
tam fel, hogy száraz hárslevél esett födetlen fejemre. Megtudtam, hogy ősz 
van. A nap tűzoszlopának nyoma veszett. Felkeltem megadással, mint a ki nehéz 
munkába indul. De mikor még egy pillantást vetettem az esti homályba vesző 
hegyeken átömlő pírba, - mosolyogtam magamban. Nem félteni én az ősztől, 
mert gazdag és el nem múló emlékekkel térek meg a meleg házi tűzhely mellé.

Érkezés Lindauba. (Boden-tó.)

Jankovics : A z Alpesek. 11
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B ) BERNER OBERLAND.
JUNGFRAU.

(4166 m.)

A nap aranysugarába szeretném mártani toliamat és patyolatra írnék. Össze
szedném szívem minden bámulatát, szeretetét és hódolatát. Csak így tudnám 
megrajzolni annak a hegynek ragyogó fehér alakját, melynek nevét egész Európában 
igazán minden gyermek ismeri.

Es a bérczhez méltó a név, mely minden szépnek, a tisztának, a nemesnek, 
a szeplőtelen fehérnek eszményi fogalmát jelenti és a névhez méltó a bérez, mert

A Mönch Wengen közelében.

kőszívben és jégvállakon bár, de magán hordja mindazt a tüneményes ékességet, 
melyet a képzelet a nevéhez fűz. Nem, még messze fölülmúlja a legmerészebb és 
a leggyöngódebb képzeletet is.

Yan-e egyhamar ember, ki ne ismerne valami képet, melynek hátteré
ben három óriás ezüsthegy magaslik ki; előterében pedig karcsú jegenyefenyvek 
árnyékában kolompos gúlák legelésznek. Emlékezetből ismeri mindenki. Ez Európa 
legszebb jégpoézise: az Eiger, Mönch és Jungfrau a Wengernalpról.

Jól emlékszem, mikor pirkadt lelkemben az első ábrándos szerelem a „Jung
frau“ iránt. Nem akkor, midőn mint kis iskolásfiú a földrajz száraz adathalmazá
ban először tanultam varázslatos nevét. A német klasszikusokat olvastuk és Schiller
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Teli Vilmosát elemeztük. Ellenállhatatlan vágy fogott el, utánozni a fiatal Melch- 
thal Arnoldot, ki „a zsarnokot követni akarja még akkor is, ha ott laknék a Schreck- 
horn jégpalotájában, vagy ott, hol a Jungfrau öröktől fogva lefátyolozva trónol" .* 
Én is ilyen elfátyolozottnak képzeltem égszínkék szentélyében. Sok víz folyt el 
már azóta, hogy fellebbentették fátylait. Költők megénekelték, festők lefestették ; 
mérnökök bronzba öntötték formáit. Nászutasok boldogan gyűjtötték fényképeit, 
hogy majd otthon, sivárabb és józanabb fejjel gyönyörködhessenek boldogságuk 
tanújának sajátkészítményű arczképében. A szívtelen modern kor pedig úgy bánt 
el a Jungfrauval, mint a világhíres, bűvösbájos művésznőkkel szokott. A mai kor 
nem költő, ki virágot és babért hinteget, nem festő, ki a halandó szépséget hal
hatatlanná akarja rögzíteni istenadta erőkkel ; a mai kor az ügyes impresszárió, 
ki aranynyá változtatja a szépséget, a hangot, a botrányt, szóval mindent. Hát 
miért ne a Jungfrau havát is?

A múlt nyáron (1907) egyik felhőtelen júliusi nap delén csöndes fenyő- 
zúgot kerestem magamnak a Wengernalp szomszédságában. Hanyatt dőltem a gyantás 
tűkkel teleszórt földszagú mohára és mámoros szemmel körülsimogattam, körül
tapogattam azt a tündöklő bérczalakot, mely előttem a folyékonynak látszó, majdnem 
kézzel elérhető kékségből kidomborult. A tömérdek jég Niagara törése mohón fogta 
el a déli nap százezer sugarát. A sziklátalan Schneehorn (3415 m) és Silberhorn 
(3705 m) mint fehérruhás leányok állanak a Jungfrau előtt, viszik neki a fényt és 
szolgálják hírnevét. A fejem fölött fenyőszál sudárgyertyája mutat felfelé, míg ágai 
lecsüggnek a földre. Mintha régi ismerős jóbarát virrasztana gyönyörködésem felett, 
hogy meg ne zavarják hívatlanok és avatatlanok, virrasztana a jóbarát, ki azt 
mondja, „nézz rám, én is felmutatok az égre, de gályáim visszahúznak a rög felé“.

Csönd volt, sehol senki. Szinte beleringattam magamat az édes hitbe, hogy 
abban az igazi magányban vagyok, a milyen ez a vidék egykor volt. Szinte vár
tam, hogy egy bokor mögül kilépjen a nemesarczú, lánglelkű ifjú angol lord, 
Gordon Byron és ellesse előttem a Jungfrau minden vonását, keresve érzelmeket 
az ő árva, meghasonlott Manfredjének, „kinek gyönyöre a magányos vadon, hogy 
szívhassa a jégtetők nehéz levegőjét, hol a madár fészket rakni nem mer, hol a 
füvetlen gránit felett nem surran a szitakötő szárnya“. (Byron, Manfred, II. felv. 
2. jelenet. Byron Manfredje a Jungfrau körében játszik és az egész cselekvés 
háttere ez a hegy és csodás vidéke.) Igen, Byron ugyanezt látta és tette, a mit 
én e pillanatban. Itt hevert e mohán, mert Haroldja ismeri „a napizzó égtől bar
nított hegyi mohát“ (The mountain moss by scorching skies imbrown’d). Manfredje 
innen nézi, hogyan „pirul el a föld szemérmesen az ég csókjától a Jungfrau 
tetején“ és itt hallgatja a hegyi kolompolást, melynek „dallama mesterkéletlen ül 
csendül a szabad levegőbe, mert itt még nem tűnt le az aranykor, él, mint pásztorrege, 
egyesítve a kolomp hangjait a szabad levegővel. Lelkemet mámorítanám e csengéssel 
s bárcsak volnék egy ilyen bájos hangnak szelleme, élő csengés, összhang szülötte, 
testetlen lehellet, mely egy csendüléssel születik és m e g h a l (Manfred, I. 2. j.).

* Und wohnt er droben auf dem Eispalast
Des Schreckhorns, oder höher, wo die Jungfrau 
Seit Ewigkeit verschleiert sitzt . . .

(Teli Vilmos, I. felv. 4. jel.)
IT
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A nagy zseninek lelkében milyen tomboló vihart szült a Jungfrau, ez a 
„megfagyott orkán“ ! Engemet, az egyszerű csöndes vándort, rózsás, éber álmokba 
ringatott az elém színeződő kép, a fülembe zsongó, illattal, édes hangokkal telí
tett levegő harmóniája; ékes tündérországba csalogatott a fehér hegyek magasztos 
derűje . . .

íme, csalódtak azok, kik a vándorlás czíme alatt nyomban a hegyi sport 
érdekes kalandjait várták. De én nem nézem az én választott hegyeimet merő 
sportobjektumoknak. Ez csak futólagos ismeretség, csak felületes bemutatkozás 
volna. Én csak az intenzivebb barátságban találom meg az ismerkedés czélját és 
az élet egyik szépségét s azért ritkán kötök barátságot, de akkor érdekel bará
taim minden arczvonása, jelleme, életük szépsége, búja és gondja. A hegyeket 
pedig nagyon jó barátaimnak tekintem, azért ismerni akarom őket napsugárban, 
ködben és viharban. Érdekel történetük attól a pillanattól kezdve, mikor az alko
tás fehér vállaikat a semmiből feltornyozta, érdekel egész addig, mikor az első 
halandó leborult omlójukon légkörük szépségei előtt. S mert „les amis de mes 
amis sont mes amis“ azért természetesen érdekel mindenki, a ki akár költői tol
lával, akár jégcsákányával rajongott e hegyekért.

*
*  *

1892-ben láttam utolján Grindelwaldot. Épen a Wetterhornról jöttem haza. 
Már a Gleckstein házacskájánál izzón égetett a Föhn és épen beléptem a faluba, 
mikor megkondult a vészharang és piros lángnyelvek nyaldosták végig a nagy 
szállókat és a faragott faházikókat. Kilométerekre meglátszott erdőn, mezőn, tanyán 
a gyilkos lángok útja. Valóságos országutat égetett magának a pompás völgy 
édenében a Föhn láthatatlan tatárjárása. A Bar-hôtel pár óra alatt eltűnt a föld 
színéről és könyvtárának, a sok Tauschnitz-editionnak lapjait a brienzi tóban olto- 
gatta a szélvész. Az égett fának és könyveknek szagát egyaránt meg lehetett érezni 
a Pilátus tetején és a messze sík vidéken. Fájdalmas benyomással hagytam el a 
kies helyet, hol egész iszonyatában ismertem meg a bérczország egyik legvesze
delmesebb rémét, a Föhn hatalmát, A sors csak tizenöt évvel később vezetett 
vissza a berni felföld legékesebb völgyébe.

Egyszerre valami olthatatlan vágyam támadt erre a helyre visszatérni. Min
den, a mit régi könyvekben, régi mesékben Svájczról olvas az ember, minden, a 
mit a gyermek képzelete magának Svájczról megalkot, ide van összehordva. Azok 
a remekbe faragott faházacskák, melyek belsejének otthonosságáról már akkor 
volt valami fogalmam, mikor még csak a játékos boltok kirakatában és nipp-tár- 
gyak közt láttam apró másaikat, a „Schalmei“, melyet addig jóformán csak Ros
sini operájából ismertem s mely itten a Jungfrau örök fényével megvilágított bár
sonyréteken hullámzik keresztül, a berni németségnek cziczomátlan, sajátos csengése, 
mely nélkülözi az északi németnek minden keménységét, végtelenül otthonosan 
érintettek. S mikor az egyik sziklával szemben megcsendült az „Alphorn“, a régi 
„lituum alpinum“, az a másfélméteres, kehelyvégű fakiirt, mely egy fenyűtörzs 
belsejéből van kiégetve, behunytam szememet és elbájolva hallgattam azokat a 
melankolikus, édes, titokzatos hangokat, melyekkel a kürt szavára visszafeleltek 
a nagy hegyek. Mintha hasadékaikban megőrizték volna a régi hangokat, melye-
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két az őskantonok bátor harczosainak küzdelmeinél és egy átlátszóbb lelkű, bol- 
, dogabb és emberségesebb nemzedék pásztortüzeinél hajdanában ellestek. Es jó az 

illúzió ; a meghatóan szép hanghullámok hallgatása közben elfeledtem, hogy e 
hangokat egy szegény ördög pár Rappen fejében csalja ki hatalmas fakürt
jéből, mert a modern korban minden régi hagyomány üzlet vagy legalább is kere
set lett. Csak a hegyek nem változtak: visszhangjuk a régi jó idők hangjával 
felel és feledteti a törpe jelent.

A Hasli Scheidegg (1961 m).

A mint 1907 július közepén újra betoppantam e kedves alpesi világba, első 
útain régi vezetőmhöz, Brawand Péterhez vezetett, ki a Wetterhornon volt egyik első 
mesterem. Megálltam a rendkívüli csínnal megépült faház előtt, melynek két szárnyán, 
az ablakokból kihullámzó tenger virág között alig tudtam kibetűzni a góthbetűs 
naiv verseket:

„Stark und schmuck das Schweizerhaus —
Das Beste, die Freiheit schaut heraus.
Die ihr vorüber zieht, Nationen,
Euch griissen freundlich, die hier wohnen.“



166

Épen azt gondoltam magamban, hogy ilyen hajlékból csak jó és derék embe
rek kerülhetnek, mikor észrevettem feljebb a gazdák nevét is : „im 1904 Jahr 
dieses Haus haben lassen bauen Peter und Ulrich Brawand . . És már jött is 
elém Péter, kezelve mindkét kezével. Megismert annyi esztendők után. 0 még 
mindig a régi atléta volt, csak a homlokán szántott egy-két barázdát a Schreck- 
horn néhány vihara és a hajában hagyott egypár hópelyhet a Jungfrau valamelyik 
lejtője. 0 nem vállalkozhatott arra, hogy ebben az évben kísérjen, mert még 
mindig hűséges társa volt annak a derék brittnek, ki tizennégy év óta vitte magá
val völgyek árkain, jégrózsák bokrain keresztül. Testvérei után tudakozódtam. 
Mikor Sámuelt említettem, könnyezett és lemutatott a kis templom mellé. Szép 
márvány kereszt* fehérlett csupa hószín virág közt. Hát bizony szegény Sámuel 
is elment Penhall és társai után. A kegyetlen villám levetette negyedmagával 
a Wetterhorn tetejéről. De itt volt útrakészen a harmadik legény, Brawand Ulrich, 
afféle igazi berni óriás, gyerineklélekkel ; — fönt a hegyen a veszélyekkel szembe
szálló oroszlán galambszívvel.

Nyomban összebarátkoztunk, megfogadtuk harmadik társnak a hírneves öreg 
Baumann méltó fiát, Baumann Hansot és a véletlen még egy negyedik levelet is 
szerzett a lóherének, pedig igazán szerencsét jelentő levélkét. Ulrich fölismerte 
bennem a család barátját és arra kért, hogy magunkkal vihessük unokahúgocs- 
káját, Bemet Rózsát, kinek vágyai netovábbja a Jungfrau tetején állani. Hát hogy 
is ne vittük volna.

Július 21-én, a fülledt, borongós vasárnapi délutánon az 1 óra 20 perczkor 
induló vonattal utaztunk fel a Scheideggre és onnan a Jungfrau-vasúttal tovább 
az Eismeer-állomásra, mely egyelőre 3161 m magasságban Európa legérdeke
sebb vonalának a végpontja. Szívesen választottam ezt a kényelmes utat a régi 
Bäregg-Kalli útja helyett, melyet egy alpesi sétáról még 1892-ből ismertem.

Mikor bent ültem az alagútba felszaladó kocsikban, válogathattam abban, 
hogy micsoda minőségben utazom. Mint a modern haladás barátját, legelőször is 
megszállt a lelkesedés és elragadtatás, mert az egeket ostromló emberi észnek és 
a győzedelmes tudásnak tökéletes remekművét láttam ebben az alkotásban, melyet 
bízvást lehet az újkor csodái közé első helyre sorolni. Ha az ókorban oda sorol
ták Semiramis függő kertjeit és nem tudom hamarjában melyik hat csodát, — ez 
az egyenes összeköttetés a földöntúli jégtrónusokkal a csodák között rangban 
legelső lehet.

Csakhamar megszólalt bennem a közönséges féltékeny egoista. Azt a világot, 
azt a kincsekben gazdag, mesésen ékes, dicsőségesen magasztos világot, melyért

* A kereszt négy oldalán a következő jellemző felírások állanak : „In memory of Robert 
Burton Fearon M. A Oxen priest, aged 30, and Henry Charles Digby Fearon H. I). M. inspector 
of factories aged 29, who with their guides were killed by lightning on the summit of the 
Wetterhorn 20 August 1902. — They were lovely and pleasant in their life and in their death 
they were net divided. Zum Andenken an Führer Samuel Brawand, treu bis in den Tod geb 
1868. gest. 20. Aug. 1902. Und der Herr rief Samuel, und er antwortete : hier bin ich. I. Sam. 
III. B. — Zum Andenken an Führer Fritz Bohren, treu bis in den Tod, geb. 1871, gest. 20. Aug. 
1902. Gedanken des Friedens habe ich über euch, und nicht des Leides. Jerem. XXIX. — Fune 
procellosi nexos in culmine montis — Quatuor heu, fulgur rapuit fratresque ducesque. Sic patri 
piacúit, fiat tua, Summe, voluntas. A Wetterhorn már egész hekatombát követelt.
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mi hegymászók harczba viszsziik az izom és jellem minden férfias tulajdonát, 
most potom pár frankért megbámulhatja minden, a karosszékből vagy a korzóról 
idecseppent alak is, ki merő divatból vetődik fel e környékbe. Otthon aztán az 
ilyen berlini hegyi „incroyable“ önhitten meséli a tapasztalatlan és hiszékeny 
auditóriumnak: „die Jungfrau mit Lebensgefahr erstiegen“.

Bosszankodtam addig, míg egy fiatal leánynak ártatlan öröme és egy ősz- 
szakállú aggastyánnak jóságos, derűs szeme vissza nem zökkentettek a jószív

A Wetterhorn.

ösvényére. Felülkerekedett bennem az emberbarát. Micsoda lélekemelő gondolat, 
megnyitni ezt a csodaszép, eszményi régiót a látnivágyó ezereknek ! Micsoda édes 
érzés, osztozni a természet legszebb és örök kincseiben ; — micsoda nemes csele
kedet, gazdagítani benyomásokkal az ide vetődő szerencsés lelkeket, gazdagítani 
benyomásokkal, melyek tisztítanak, emelnek és késő, keserves napokat besugá
roznak !

Végre is a természetimádó maradt bennem győztes. Éreztem, hogy van abban 
valami nem helyén való, hogy a zseniális vakmerő vállalat ide irányítja a profa-
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num vulgus áradatát, ide, hol a Jungfrau évezredeken át szűzies varázskörében 
uralkodott; — ide, hol nemcsak a bámulat és az indulatszavak kellenek, hanem 
szív, mely nagyon mélyen és őszintén tud érezni, megértés, mely közelebb hoz 
a természet misztériumaihoz — és végül olyan fizikum is, mely a küzködő, bátor 
férfiúnak büszkesége. Széttépték a költészet és bűbáj káprázatos szövevényét, mely 
ezüsttel átfont mennyasszonyi fátyolként borította ezeket a szeplőtelen ormokat, 
ezeket a mennyeien fehér hómezőket. S vájjon jó és helyes dolog-e a gyermektől 
elrabolni a képzeletet és felvilágosítani, hogy a legszebb tündérmesék épen csak 
mesék ? — jó és helyes-e a vonzó hagyományt és a szent történelmet a köznapi- 
ság és analízis szemüvege elé állítani és ott az egyenlőség meg a haladás nevé
ben lenézetni ? Helyes-e az igazi nagy embereket leszállítani a piedesztálról és 
lejáratni? Hát helyes volt-e megzavarni a Jungfrau ideális csöndjét, letapöstaliii 
a szépek szépe csillogó-csikorgó fehér ruháját?

Annyi bizonyos, hogy, mint a svájczi alpesi egyesület tagja, a Matterhom- 
vasút ellen szavaztam. Erre a sok kérdésre majd felelhetnek mások, mert meg
érkeztünk az „Eismeer“ állomásához és én kiszállok.

A meglepődés moraja hangzik végig a tolongó csoportban. A modern idők 
vézna embere erősebb volt, mint a Kyklópok czéhe, mert mesteribb munkát vég
zett a föld belsejében, mint ezek. Ebbe a sziklába, melyet az erósio emelt ki a 
föld legtitkosabb kebléből, az a két parányi emberi kéz utat vájt a magas égig. 
És itt, 3161 m-nyire a tenger fölött nedvességtől, felhőktől csepegő, fekete sziklába 
bele van illesztve egy darab világ, a minőt csak épen 3161 méterrel lejebb, a 
Riviera partján találhatunk. Ez a darab világ a modern, fényes parti vendéglő, 
mely csak abban különbözik a tengerpart tündéri pompával berendezett tanyáitól, 
hogy óriás ablakai nem a mormoló hullámverésre nyílnak, hanem egy arktikus 
tengerre, mely a fellegek megfagyott könnyeiből szorult ide a magasságok közé.

A kanyargós alagúton (délután 4 óra 40 perczkor) lesiettünk a kék glecserre, 
mely itt valósággal a kíváncsi és tapasztalatlan világ playgroundja lett, bár lép- 
ten-nyomon kékellenek azok a rejtelmes jégüregek, melyek előtt az avatottak talán 
nagyobb borzalommal állanak meg, mint a teljesen avatatlanok. Az az ötnegyed 
órai alkonyati vándorlás a hideg jégtorlaszok között igen kellemesen múlott és a 
Bemet leá^-nak jelenléte valahogy a Bergli-szikla meredekségét is enyhébbé 
tette.* A nőnek mindenütt a kiegyenlítő és enyhítő szerep jutott és ezt a szerepet

* Hogy milyen veszedelmessé válhatik ez a rövid meredekség itt a Bergli-házacska alatt, 
azt rémesen igazolta az 1910. évi július 8-án bekövetkezett katasztrófa. Barthold Hans (Saar- 
brückenböl) és Kühn Alfréd (Strassburgból) a késő délutáni órákban, nagy mennyiségű új hó 
esése után a Bergli felé tartottak. A  híres Burgener Alexanderen kívül kíséretük Burgener Adolf 
és Burgener Alajos saasi és Brawand Fritz, Inäbnit Péter és Inäbnit Rudolf grindelwaldi vezetőkből 
állott. Ettől a karavántól függetlenül valamivel alább haladtak Bohren Fritz és Christen, Bleuer és 
Kaufmann fiatal vezetők, kik élelmiszert szállítottak atyjuknak, ki a Concordia menedékház gondo
zója volt. Az öreg Bohren, ki a Concordia házba készült a feljövő négy legénynyel, meglátta az 
érkezőket a Bergli terraszszáról és csákányával felülről útjukat kezdte egyengetni. Az új hó a nagy 
karaván alatt megindult és nagy szélességben letörve, a mélységbe sodorta mindazokat, kik e 
területen állottak. Kühn, Barthold, az öreg Bohren, Burgener Alexander, Brawand és mindkét Inäbnit 
életükkel fizettek, az egyik fiatal Burgener szemét vesztette, az összes többiek csak kisebb sérülé
seket szenvedtek. Iszonyú memento azoknak, kik a hegyek veszélyeit könnyelműen lenézik.
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az igénytelen, de okos és kedves berni lány jól töltötte be. Ebben a holt örökké
valóságban egy darab élő ifjúság, a mérhetetlen erő világában egy darab gyön
gédség képviselője volt és ezért emelkedett ki a hideg, fehér környezetből. A mere
dek jégfalon puszta jelenléte emelte a biztosság érzetét, a berglii menedékházban, 
hol úgy szorgoskodott, mint a bethaniai Mártha, pedig emelte az otthonosságot. 
Szóval, ha a nő a földön összekapcsol az éggel, itt az égben összekapcsolt min
ket a földdel. Ezt mind őszintén mondom ; nem csak azért, hogy a „Jungfrau“ 
kegyét megnyerjem.

Hat órakor délután a Bergli-házacska keskeny sziklaterraszán ráztuk le a 
havat czipőinkről. (3299 in.)

Hatalmas kép, a mit a Bergli-házacska pár lábnyi sziklaerkélyéről látni. 
A szakadozott, rianásokkal teleszántott Grindelwald-Fiescherfirn, mint a hóviharok 
fehér országútja ereszkedik le ismeretlen mélységek felé a Kalli és a Fieschergrat 
között. Az óriás ezüstös térség az örökfehér csarnok, melyben az igazi halhatat
lanok, a Wetterhorn, a Schreckhorn és a Lauteraarhorn (3703, 4080 és 4043 m) 
és hasonnevű kisebb testvéreik trónolnak. Az ég teljesen borongós lett ; de a vakító 
fehér tömegek az alkonyat óráiban még a zivataros égnek is kölcsönöztek valami 
csodás világosságot. Mikor magamban összehasonlítottam ezt a majdnem áttetsző, 
ragyogó hóvilágot Wallis hóbirodalmaival, önkéntelenül eszembe jutott az angol 
Norman tréfás megjegyzése, hogy „a protestáns kantonok tisztábban tartják glecse- 
reiket, mint a katholikusok“. A protestáns Bernnek valóban fényesebb volt a hava» 
mint az én hitsorsosaimé a Garner vagy Zniutt jégmezőin.

A látvány csak perczekig tartott, mert minden hasadékból tódult az esti köd. 
Wilde Oszkár a Dorian Grey regényében említ valami delhii mousselint, melyet 
keleten „szövött levegő“-nek neveznek. Itt láttam én ma az igazi „szövött levegő“-t, 
azt a lassan ereszkedő fátyolt, mely színtelensége mellett is tele van ragyogással, 
rózsaszín és violás árnyékokkal és sűrűsége mellett is sejteti a letakart óriások 
nemes formáit.

Bevonultunk a menedékházba a szerény falatozáshoz. A berni legény, ki itt 
gazdálkodik, csak a fát adja, egyébként Catullus példáját követi, azt tartva, hogyha 
„jót akarsz nálam vacsoráim, hozz jó vacsorát magaddal“.

Az éjjel nem tartozott épen az ezeregyéji éjszakák közé. A sors a pihenés 
nehéz kérdésének megoldására Mr. E. angol vikárius és fiatal vezetője, Kaufmann 
Rudolf közé plántált. Az angol kedves és rokonszenves úri ember volt, de kicsit 
önző ; meg nem állhatta, hogy ötperczenként meg ne kérdezze, milyen idő lehet 
odakünn. Ez annyit jelent, hogy én keljek ki takaróim közül és tapogatózzam a 
fagyos, szénfekete éjszakában. Egy ideig szelíden csak annyit gondoltam „néznéd 
meg magad“. Végre az a szerencsétlen gondolatom támadt, hogy tovább adom a 
kérdést. Bele is súgtam a horkoló Kaufmann fülébe a bűvös igét „milyen idő 
lehet A derék ember legott fölpattant és kinézett az ajtón. Azután lelki-
ismeretesen ismételte ötperczenként a kitekintést, mindannyiszor rám eresztette 
az ajtóból a jeges fuvallatot és következetesen elvétette a sötétségben a helyéhez 
vezető utat, macskaügyességgel az én lábaimra ugorva vissza. Mikor én ezt han
gosan megállapítottam, homeri derültség követte szavaimat a szalma minden zizegő 
zugából, hogy minden parlamenti szónok örülhetett volna az ilyen sikernek. A neve-
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tés a sötétben a legragadósabb s ezentúl, a hányszor a jó Kaufmann körvonalai 
megjelentek az ajtó homályában, mindenkit már előre csiklandozott a derültség, 
hogyan fog az álmos fiú megint én bennem megbotlani! . . . Épen megszoktam 
az alvás ez akadályversenyét, mikor éjfélt ütött és fel kellett kelni.

Egy órakor már némán tapostuk az alsó Mönchjoch felé húzódó hósivatagot.
Az éjszaka zordon volt. Csillagtalan és barátságtalan, de csöndes. Egyik 

pillanatban koromsötétnek láttam, másik perczben hogy legalább kicsit vigasz
talódjam a jelző szépségével — hollófürtűnek neveztem magamban, de annyi bizo
nyos, hogy nem nagyon lelkesedem az ilyen éjszakákért 3—4000 méter magasban. 
Az ilyenek csak a kandalló forgácsa mellett, érdekes könyvekben olvasva szépek. 
A felhők rendkívül alacsonyan szállottak ; szinte meghajoltam, hogy fejemet bele 
ne üssem ezekbe a fellegfoszlányokba, melyek térképszerűen terültek ki a mély
ségek fölé s majd a Balkán, majd a Skandináv félsziget alakját öltötték, elveszítve 
apró ködszigeteiket a levegő-tengerben.

Szentül meg voltam győződve, hogy valamint kidugjuk fejünket az alsó 
Mönchjoch (3687 m) hónyergében, toborzó tánczba kapnak bennünket az ú. n. 
„Gluxe“, azok az alattomos szelek, melyek itt bujkálnak a Mönch és a Fischer
grat között. És ezek kellemetlen útonállók, mert még a szívnek legmélyéről is 
kilopják a meleget. Visszanéztem és a mint erősen belemeresztettem szemeimet a 
sötétségbe, mégis láttam valamit. Egypár néma villám játszott a Lauteaarhorn és 
Schreckhorn közt. E villámok mutatták, hogy a hegylánczok körvonalai teljesen 
szabadok és levetették ködlepleiket. A Schreckhorn orma alatt még az a két 
ismeretes kis hófolt ott derengett, melyet a szelidebb monda galambocskáknak 
(„weisse Täubchen"), a kísértetiesebb képzelettel megáldott mesemondó elkárhozott 
lelkeknek („verfluchte Seelen“) keresztelt el.

Az egyhangú menetelés a határtalannak látszó süppedékes hólejtőkön olyan
féle szellemi működéseket idézett elő bennem, mint a kényszerű virrasztás, mikor 
az ember aludni akarna, de az egymást űző gondolatok álmait is elűzik, mert 
kapcsolat nélkül össze-vissza kalandoznak. Haza is gondoltam. Milyen jól alusz- 
szátok ti otthon, édes embereim, azt a tejjel-mézzel folyó édes gyermekálmot, míg 
a gazda itten a csillagtalan éjszakában bolyong olyan vidéken, a hol épen csak 
a jegesmedvék és eszkimók hiányzanak. Aztán a poézishez fordultam szórakozásért; 
biztam csodatételeiben, hogy majd csak földeríti a felleges éjjelt. A Mönch tövé
ben még a néhai való Grün Anasztáziust is elővettem és ráolvastam a hegy pihenő 
árnyékára a verset :

„Seht dort den mächt’gen Felsberg, der Mönch heisst er im Land,
Der freie Aar umkreist ihm der kahlen Stirne Rand,
Stein ist die graue Kutte, Schnee seiner Scheitel Zier,
Das Weltall seine Zelle, das Sternzelt sein Brevier . . .“

Hiába volt minden erőlködésem, az öreg remete nem akarta elővenni csillag- 
breviáriumját.

Hatalmasabb erőkhöz fordultam. Úgy tettem, mint Byron Haroldja, ki „miként 
a kaldeus, tudta követni a csillagok járását, míg benépesítette azokat olyan ragyogó 
lényekkel, mint saját sugaraik. S feledé a földet, a röghöz tapadt viszályt, az
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emberi nyomorúságokat. Boldog lett volna, ha fenn tudja tartani lelkét e szárnya
lásban, de a földi por elfojtja isteni szikráját, mert irigyeli a fényt, melyhez az 
felszáll, mintegy szétzúzva rabbilincseit, melyek az egetkérőt visszatartják a magas 
mennytől, mely réveihez von“.

És győztem. Megvillant az első csillag, azután a másik, azután száz és ezer. 
Mint a hogy a hit gyógyít, a kereső szem odakérte az égre a nyári éjjel minden 
pompáját.

Gyors menetben elértünk annak a meredekebb lejtőnek lábához, mely fel
húzódik a Roththalsattel nyergéhez. Didergő hideg volt. Valami nagy jégtömb 
tövében reggeliztünk. Háromnegyed négyre járt az idő. Soha még olyan jóízűen 
nem majszoltam az útravaló karéjt, mint a jégnek hóabroszszal terített asztalán, 
ezt a madárlátta, igazán saslátta kenyeret. Jött a hajnal, az én pirosarczú örökös 
szerelmem. A csillagok küzködtek a fény dicsőségéért, aztán elhalványodtak, míg 
alapjuk szemlátomást vált kékebbé és fényesebbé. Ilyenkor valami diadalmas mámor 
vesz erőt ezen a szegény emberi szíven is. A „költeménynyel fűszeres valóból“ 
(1. Arany Tassója) csak a költeményt hiszem. Igen, ilyenkor elhiszem, hogy mel
lém állt az örök ifjúság. Ennek a hajnali napfénynek füzében újra születik elnyűtt 
testem és lelkem, mint a Fönixmadár. Ezért valóságos hajnalimádó vagyok.

És ezentúl már úgy mentem előre, mintha a kelő nap sugaraiba kapasz
kodnám. Nem csodálom, hogy Daudet derék Tartarinje ezen a helyen rázendítette 
víg dalát:

Grand soulu de la Provenço 
Gai compaire dou mistrau . . .

És ekkor előttem állott a való, a költemény nélkül. A Roththal nyeregaljának 
hatalmas szakadéka. Felső partja jó magas; alsó partjának legmagasabb része 
pedig úgy össze van taposva, mintha menekülő hadsereg ugrándozott volna 
le az örvény felső széléről. Előző napon Meieringen valami dalegyletének negyven 
Winkelried-termetű tagja ment itt keresztül, nekünk hagyva az ösvény romjait. 
Az ilyen helyen a túlsó part jégfalába karczolt fokokba kapaszkodva úgy szökünk 
föl a tátongó kék űr fölött, mintha csak üveglétra volna talpunk alatt, mely a 
legkisebb helytelen mozdulatra cseréppé törik. Viszont lefelé az ugrás segít. Ugrunk 
óvatosan és kiszámítva, mint a prédára szökellő vad. De ezt a szökést elhibázni 
nem szabad, mert a préda erősebb nálunk és könnyen minket nyelne el. Vissza
nézek még egyszer. A 3933 m magas Trugberg egyre kisebbedik. Egyszerre 
fagyos áram csap meg és káprázó szemekkel nézek körül. A 3850 m magas Rotli- 
thalsattel mélyedésében állunk. A Finsteraarhorn és Schreckhorn között óriás a 
kavarodás. A fehér vulkánokból lángtengerek reppennek a magasba és mint arany 
szökőkutak porzanak szanaszét. A kigyuladt jégóriások fölött szeplőtelenül tün
dököl a napkorong. És előttünk az Ígéretek ígérete, az igézetek igézete, a Jung
frau igazi orma, legragyogóbb menyasszonyi ruhájában. S a fehér ara szépségébe 
még ellenállhatlanabb csábot varázsol leghűségesebb párjának, a fénynek izzó 
ölelése.

Salve Regina !
A Roththalsattel-tól az utolsó 266 m a 4166 m magas csúcsig az út döntő 

részlete, de csak szeles vagy rossz időben igazán kényes. A mai felhőtelen júliusi
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reggelen úgy ballagtunk fölfelé a szédítő jéggerinczen, mintha nehéz szeges czipőin 
ken Mercurius saru-szárnyait viselnék. Minden lépéssel növekedtek a hegyek és 
növekedett a látókör, a gyönyörűség és a jókedv. A csak három és fél kilométer
nyire levő Mönch hármas éle, az öt kilométerre fekvő Eiger alánk siilyedtek. 
E. F. W., a derék eastbournei reverend, ki a menedékházban éjjeli szomszédom volt, 
két vezetőjével közvetlen nyomainkba ért. A szikár, száraz ember majdnem köny- 
nyezett a természet ennyi dicsőségének láttára. És osztoztunk testvériesen e fel
oszthatatlan, kifogyhatatlan szépségben, melyből mindenkinek egész gyönyör jutott. 
Osztoztunk, mert éreztük, hogy itt nincs válaszfal, mert ilyet csak az ember állít 
maga és embertársa közé. Itt létezik a szívek testvérisége.

Salve Regina !
A jégormok a reggeli nap tiszta tüzében óriás ametisztekké változának. 

A jégnek violás kékje keveredik a pitymallat rózsaszínével és meleg színezést kap 
minden. Az ég aljára kondor-bodor aranyfelhőket, felszökellő szárnyas láng
csóvákat, csipkézett bércz-silhoutteket hímez a reggel, ez a világszép napkeleti 
királyleány. Mintha minden az öröm mámorában úsznék, valamint itta az első fényt ;

s mintha minden felfelé emelkednék, a völgyelv illatos páráikban, az égbelátó 
hegyek tündöklésükben. Sursum corda. Ez a nagy fenséges némaság maga olyan, 
mint a végtelen hatalmas örömujjongás; száz és száz kipirult jégtető színpom
pájával zengi : sursum corda. Én nem csak láttam, hanem valósággal hallottam 
ezt a képet.

És lábam megérintette a csúcs havát. A Jungfrau ezüstös szeplőtelen havát. 
Ah, nem is akarok arra gondolni, hogy ezt a havat valaha a lifteken ideszállított 
parlagi kíváncsiság fogja összetaposni.

Július 22-én történt, reggel ö1/* órakor. Lelkemben valósággal megkristályo
sodott ennek a pillanatnak emléke.

Nagy bűbájos ennek az oromnak egyénisége. Ennek az oromnak csikorgó 
fehér hava valami gyöngédséget, hódolatot parancsol az ember szívébe. Ez a hegy 
bőkezűen ad az embernek iideségéből, örök ifjúságából. Idén ez volt az első ván
dorlásom tíz hónap sok munkája, fejtörése és tépelődése után. Csak egvpár nap
pal előbb még ott ültem én is a küzdelmek kohójánál és segítettem szítani a lángo
kat, melyeknél magam perzselődtem meg legjobban és ma — ma naiv, pirospozsgás 
gyermeknek éreztem magamat, ki visszavonhatatlanul elfelejtett mindent, a mi 
eddig keserű volt életében és maga előtt látott jövőjéből mindent, a mi csak szép 
lehet, legyen az pillangószerű ábránd vagy hatalmas esemény. Ezt tette velem a 
Jungfrau hava. Ez a szépség ereje. Gyermekebb voltam hitemben, de férfiabb 
érzéseimben.

S minő körkép ! Azt mondják, hogy a perzsa nyelv szókincse a leggazda
gabb. Én azt hiszem, hogy a világ összes nyelveiben nem volna elég szép szó 
arra, hogy e körképekről kellő fogalmat nyújtson. Minden részlet, melyet elmon
dunk, csak kitörött mozaik lesz. Mint a Márkus-templom képein, meg fog látszani 
mindenütt az összeillesztés határvonala.

Minden részlet a természet nagy történetének egy-egy eseménye. A közel
ben minden olyan nagy és vakító, hogy a lelkem kicsiny tükre csak csillog, de 
nem adja vissza a való képeket. A távolban, mint fehér kráterek csipkés széle,
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a pennini Alpok hatalmas öble övezi a kék völgyeket. Egész Wallis fölött a 
Weisshorn uralkodik. Mérhetetlen és mégis filigrán élekkel épül bele a ráboltozódó 
lebegő kék kárpitokba. Mellette a Monte Rosa összetömörül a Mischabel-csúcsok 
ragyogó délibábjaival.

És lábaink előtt a boldog kanton, Bern mesevilága. A fehér amazon ragyogó 
birodalmából messze kanyarog le az Aletsch jég-Nílusa hatalmas kék sellőivel. 
Körülötte az óriás ezüst romok, a Bemer Oberland Herkulesei. A másik oldalon 
fölcsillámló tavak, napsütötte rétek, a thuni partok minden ablakában élni vágyó 
virág és virágzó élet. Bemet Rózsa, ki eddig szótalanul bámult a napfényben 
vibráló, illatot lélekző mélységek felé, hirtelen megszólalt. Csak ennyit mondott : 
„Monsieur, nézze ez az én hazám. Ilyen az én hazám“. Királynő nem szól
hat önérzetesebben és menyasszony nem beszélhet boldogabb és édesebb hang
lejtéssel, mint a hogyan ez a pár szó elhangzott. És én követtem a leány 
tekintetének utait a remegő reggeli verőfényben és perczek múlva csak annyit 
mondtam: „Irigylem“. Ennél többet és nagyobbat valaki, a ki mindenütt arra a 
tenyérnyi, de legeslegszebb szülőföldjére gondol, nem mondhat.

Hiába, az ember szíve csak annak a földnek a porából formálódott, a hol 
a bölcsőnk ringott. Abból a pár szóból is kiéreztem, hogy ez az egyszerű grindel- 
waldi leány meg ez a szépséges Jungfrau mégis csak vérrokonok.

Félhétkor elhagytuk az Alpesek leggyöngédebb nimbuszszal övezett ormát. 
A leszállás nagyon hamar ment végbe. Osaka Roththal-nyereg alatti nagy „Schrund“ 
átugrásánál kellett figyelemmel lennünk arra, hogy az alsó part az előző napok 
sok karavánjának súlya alatt nagyon meglazult. Minden jól ment, csak megfogott 
a hinár. Miféle hinár lehet ebbe a kristályos hóba elrejtve ? Hát bizony ez a 
kristályhó épen úgy lehúzza és el nem ereszti foglyát, mint a legszövevényesebb 
zsombék. Véletlenül úgy ugrottam, hogy egyik lábam belekerült Brawand Ulrich 
majd félméterre lemélyesztett lábnyomába. Egy pillanat alatt körülformálja az egész 
lábat a tömör hó, mint a szobor formája az öntvényt — és a vergődő vándor való
sággal belefagyott az örökös jégbe. Embereimnek is úgy kellett kifaragniok a 
szemcsés tömegből lábamat, hogy aztán annál fürgébben futhassak tovább. A magas
ságokról ragyogva és tüzesen szállott alá a tökéletes nyári reggel. A Jungfraufirn 
selymesen hullámzott le a világ legszebb tere, a Concordia-tér felé, a melyhez 
képest Páris hasonnevű tere tenyérnyi semmiség. Itt e csillogó jég-Tuileries között 
zajlottak le a természet fehér forradalmai. Az óriás Aletsch fölött reszketett az 
irizáló levegő. És a szívekben is reszketett valami, csillogós és szivárványos valami, 
a Jungfrau örök ünnepének hangulata. S a mint lefelé haladtunk, szinte emésztővé 
vált a glecserek visszavert heve, — mintha a porhanyó hó helyett izzó parázson 
ballagnánk, égett az arcz és égett a szem. De égett a lélekben is valami : a 
Jungfrau iránti örökifjú szerelem ki nem alvó szikrája.

Mikor az Eismeer állomásához közeledtünk, fogalmat alkothattunk magunk
nak e „zimankós“ nyár veszedelmeiről. Lépten nyomon kísértett az a kezdetben 
ropogó, azután serczegő zaj, melyet a jégtömbök összeomlása és leválása okoz. 
A nyomainkat elborító és utainkat keresztező romok figyelmeztettek, hogy itt bizony 
tilosban járunk és könnyen megragadhatnak a hóbirodalom varázsának titkos őrei, 
az elrejtőzött veszedelmek.
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Tizenegy órakor bent ültünk a Jungfrau-vasút kocsijában, a villamos gyor
sasággal élvező ntascsapat között, melyet nem az érzések mélysége, hanem a 
„circenses“ jelszavának új változatai csalnak ide a magasba. A Scheideggen egy 
pohár veltlinivel felköszöntöttük a két szép berni leányt — a Jungfraut, meg — 
Bemet Rózsát ; aztán lassan leereszkedtünk az erkélyes berni házacskák közé, 
melyek virágcserepes ablakaiból a legszebb virágszálak, azok a bársonypruszlikos, 
ezüstcsattos asszonyok üdvözölték a hazatérőket. A grindelwaldi állomáson Brawan- 
dot két göndör pufók gyerek várta — „Apácska, apácska, mit hoztál nekünk a 
Jungfrau tetejéről?“ A naptól kicserzett óriás ragyogó arczczal omlott oda a két 
apróság elé. És ez is szép volt. A természet magasztos költeményeinek a legszebb 
befejező refrainje a szeretet.

* **

Mikor aug. 1-én Grindelwaldtól megváltam, hogy a Gotthardon át leszalad
jak az aostai völgybe, új meg új fejezeteket beleírni életembe a hegyek költészeté
ből, megálltam Interlakenben egy napra. Nem Interlaken világhírének kedvéért; 
nem is azért a sok élő és élettelen bájért, mely Interlakent és környékét ékesíti, 
hanem azért, hogy a Heimwehfluhról visszanézzek a Jungfrau felé. Az ember ellen
állhatatlan vonzódással keresi föl azokat a pontokat, a hol fiatal korában, gyerek
fejjel megfordult. Gyermekek szeretnénk lenni újra — s a  hely és hangulat illú
ziókat képes kelteni. Felkerestem a helyet, melynek neve találóan fejezi ki azt 
az érzést, mely engem is újra felcsalt e ponthoz ; valami honvágyszerű vágyako
zással törtettem keresztül a parkszerű erdőn a Heimwehfluh magaslatára. Fölcsap
tam akkori kis úti naplómat, a milyent minden fiú vezet, mikor még leányos a 
lelke. „1892 július 9. . . . egy pillantás a Jungfraura elég, hogy elrabolja egészen 
az ilyen magamféle fiú szívét.“ így írtam akkor. S mikor ma átnéztem az eziist- 
ruhás hótündérre, mely ép olyan derűsen mosolygott le a meleg nyári ég gyöngéd 
kékjéről, mint akkor a tizenhét éves fiúra, éreztem, hogy az akkori szerelem nem 
változott, mert nem változott e szerelem tárgya sem. Nem változott, csak benső
ségesebb lett és érettebb, az akkori ideálban ma még jobban láttam meg a leg
szebb vonásokat.

Az Abendberg terraszán megteáztam, magánosán, elégedetten. A haldokló 
pír remegve, meseszerűen, észrevétlen lassúsággal telepedett le a három nagy 
hegyre. A thuni tó hullámzó aranynyá változott. Én meg nem győztem eléggé 
nézni. Mint a ki egy nagy művésznőt minden szerepében akar látni, úgy kerestem 
a képek változatosságát. Megnéztem a Jungfraut rózsaszínűén, hidegen, ködösen ; 
megnéztem a kövér rétek fölött, hol egetverően tolul a szabad mennyboltozatba, 
megnéztem a fák lombkoszorújába befonódva, hol a sötét leveles emeli alabastrom- 
formáit, megnéztem az Unspunnen várablakainak rámájában, hol a múlt idők 
emlékei között régies, tünedező miniatűrré válik. Mikor Interlaken felé ballagtam, 
megláttam csillagpalástjában is.

Lenn az alatt ropogott a tűzijáték és ujjongott a tömeg, ünnepelték zajosan 
a Bundesfest évfordulóját. A hazafiság megnyilvánulása nemzetközi látványossággá 
változott, Roppant keveset érdekeltek a sistergő rakéták, ép oly keveset az a 
parádés szép gyülekezet. Ott fönt a magasban állott az igazi „Bund“ — az Eiger,
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Mönch és Jungfrau, a három bérez összefogódzva egymás mellett. A merésznek, 
az erősnek és a szépnek szent és örök szövetsége. Állanak szilárd szövetségben 
és állani fognak a természet megtámadhatatlan köztársaságában, míg csak el nem 
jön a Vég, mely mindeneknek vége.

EIGER.
(3975 m.)

Mikor csöndes téli estéken az utczán elhangzott az utolsó szánnak csengője 
és a kavargó hópihék között egyre haloványabban szűrődött át a lámpák fénye, 
dolgozó-asztalomról fel-fel pillantottam szobám falára, hol sorban függnek az Alpesek 
legszebb ormainak hasonmásai. Jól megférnek azok arczképei mellett, kik leg
közelebb állanak szívemhez. Méltók erre; hiszen úgy bántak velem ezek a nagy 
hegyek, mint a legjobb barátok: megszépítették életemet. Ezekben a csöndes órák
ban száz és száz tervet kovácsolok ; előre gazdálkodom a gyönyörűségekből és 
üdülök a még át nem élt élvezetekben. Vannak hegyek, melyek mindig program- 
momon szerepeltek, míg csak enyémek nem lettek. Ilyenek a Matterhorn, Jungfrau, 
Montblanc és mások. Mert úgy vagyunk a hegyek megválasztásánál döntő vonzal
mainkkal, mint a nők iránti hódolattal. Mikor a messze földre, hetedhét országon 
híres, ünnepelt szépekről hallottam, bár még nem is ismertem őket, azzal a szent 
elhatározással közeledtem feléjük, hogy hódolni akarok és hódolni fogok nekik. 
Meg is tettem ; de ebben a hódolásban volt valami kötelességszerű. Tettem a szép
ségért is ; de azért is, mert az így volt szokás, mert egyszerűen kellett. Viszont 
voltak eseteim, mikor sokat forgolódtam valakinek a szomszédságában és eszembe 
sem jutott, hogy lebilincselhetne. Aztán egy váratlan pillantás, egyetlenegy csodás 
benyomás és az, a ki mellett százszor is elmentem, lekötött. És ebben az érze
lemben talán még nagyobb volt a közvetlenség és erő, mint abban, a melyre 
sokáig előre készültem. Az én fehér szépeim közül a hódításnak ezt a módját 
gyakorolta rajtam az Eiger.

Kétszer is jártam Grindelwaldban. Mielőtt képről ismertem volna Bern igaz
gyöngyét, számtani biztossággal tudtam, hogy a Wetterhorn, a Jungfrau vágyaim 
netovábbjaivá fognak válni. Az Eiger mellett mindig elmentem. Igaz, érdeklődve 
néztem azt a rettenetes nagy tömeg hegyet Grindelwald mellett, hol mindig valami 
tömérdek, nyugovó, megkövült „saurus“ benyomását keltette bennem, mely magasra 
feltartja keskeny fejét. A Wengen-Scheideggről is megcsodáltam a fehérre ezuk- 
rozott óriás sziklát, de nem ragadta meg lelkemet. Egyszer kérdezősködtem mele
gebben hideg szépségeiről, mikor a Hôtel Bär társalgójában valamelyik szeles, esős 
júliusi estén puncsot ittunk angol barátaimmal. Az egyik tréfásan .jegyezte meg, 
hogy „szúette hegyekre már nem megy igazi hegyi gentleman“ — értvén a furcsa 
jelző alatt azt a tényt, hogy bizony a Jungfrau-vasút czéljaira keresztül-kasul tár- 
názták az évezredekig érintetlen hegyet.

Mikor aztán egyszer 1907-ben úgy alkonyat táján Rosenlauiból jöttem haza
felé Grindelwaldba, hirtelen megálltam a nagy Scheideggen. Láttam az igazi Eigert. 
Bénies szépségben bontakozott ki az esti párák koválygó aranykarikái közül. Utolsó
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jégfala fehérre csiszolt tükreivel ijesztő finom. A szemlélőben azt a gondolatot 
ébreszti, hogy csak vékony kulissza, mely legott összeomlik, hogyha néhány izmos 
legény lép az élére. Közelről természetesen ez a csúcskorona is óriási alkotmány, 
melynek méreteiről csak az tud beszámolni, kinek tüdeje és karja a jégcsákány 
csapásaival mérte végig ezt a légies oromalakulatot. Ekkor rögtön úgy éreztem, 
hogy nekem oda fel kell mennem. És így cselekedtem.

Július 28-án az utolsó vonattal felrobogtam a Wengen-Scheideggre. Olyan 
nyári nap volt, a milyen a férfilélek történetéhez hasonlít. Hajnala csöndes és

Az Eiger a nagy Scheideggről.

tiszta, mint a gyermekség ártatlansága. Reggele tele van színes, ragyogó felhőcs- 
kékkel, melyek ide s tova száll dósnak, változtatva formáikat, mint a tarka ideá
lok az ifjúkorban. Megjön a könny is a futó permeteg alakjában ; az izzó dél 
meghozza az élet verejtékét. A delelő utáni égiháborúra megtisztul az alkonyat 
és az érett lélek megfinomulva eléri tökélyét. Es aztán eljön a költözés órája is, 
de a távozó dicsfényt hagy maga után. Ez a dicsfény a legszebb példaadás, mert 
megtisztítja az itt maradók érzületeit és ad erőt.

A Bellevue terrasszán némán gyönyörködtem ebben a derűs, alkotó haldok
lásban. A Mönch és a Jungfrau jégmezői mérhetetlen karbunkulusokká változának, 
melyek tűzszínűen világítottak szét az esteledés haloványságába. Az alsó árnyékos



177

glecserek megmaradtak olajzöldnek vagy égszínkéknek. Úgy látszott, hogy a leg
fagyosabb régiókban lakozik legmelegebb érzés. Ha lehanyatlik a napfény, minden 
komoran behunyja szemét és a gyöngéd ranunkulusok lehorgasztják fejeiket. 
A jéghegyek nem akarnak aludni térni, ők virrasztanak és pirulva néznek a suga
rak után. Több joguk van a fényhez, mert közelebb érnek a halhatatlanság vilá
gához, mint minden más e földön. Ezeknek a pompás színeknek reflexük van az 
ember lelkében is, gyógyítanak és izgatnak, vonzanak, teremtenek. S mikor kiégett 
az izzás, a nap hatalmas akkorddal fejezte be utolsó búcsúját. Miként Sámson, a 
„napember“, végső munkájában megdöntötte a hatalmas oszlopokat, hogy maga 
körül mindent eltemessen, az utolsó napsugár megmozdította a hegyeket, hogy 
mindent eltemetnének. Az Eigerjoch tetejéről lavina omlott alá. Nem volt ez aféle 
apró hózuhatag, a minőket a Wengernalpról naponként látni, mint keskeny ezüst- 
fonalakat. Titáni tömegek idegrázó morajjal porlottak a sötétedő mélységek felé.

Milyen fogadtatás volt ez ! így üdvözli és várja az Eiger igaz bámulóit. Ez 
az igazi „Mons Egere“, melynek lavináiról már 1252-ben megemlékeznek a régi 
okmányok.

Jó késő lett, mire megbírtam válni e felejthetetlen este képeitől és mert már 
félegyre újra talpon akartam állani, a fáradt portásnak felajánlottam a teljes nyu
godalmat oly formán, hogy én virrasztani fogok elindulásomig és így őt megkímé
lem az ébresztés terhétől. Világért sem engedte el szolgálatait. A derék üzlet
ember meg is érttette velem, miért volt olyan szolgálatkész. „Az Eigert ritkán 
mászszák meg, uram. Holnap gyönyörű nap lesz, jól látni fel. A két távcső a 
szálló előtt az én jussom. Míg ön fárad és küzködik, a Jungfrau-vasúttal felözönlő 
tömegek a karosszékből fognak gyönyörködni az ön kemény utaiban. És gyönyör
ködni fogok én is, mert mindenkit csak másodperczig engedek belenézni telesz
kópjaimba és hullani fog az obolus.“ Mikor másnap elárulta az általam megszol
gált jövedelmét, majdnem osztalékot kértem tőle.

Éjjel félkettőkor gyors lépésekkel meneteltünk az Eigerglecser felé. A tegnapi 
alkonyati glóriához méltó volt ez az istenadta szép éjszaka. Csönd, csillagok, tel
jes holdvilág és örökszép harmónia.

Mikor letekintettem a holdfénynyel bezománczozott völgykatlanba, melyben 
a lágy szürke árnyékok között hunyorgatva csillámlottak a Wengen-Scheidegg, 
Wengen és Miirren lámpái, mikor fölpillantottam abba az átlátszó nyáréji égbe, 
hóimét százezer csillag nyájas tekintettel kísérte lépteimet, úgy éreztem, mintha 
csupa jóságos szem nézne, követné őrködve éjjeli vándorlásomat és sugározva 
hintené rám az emberi és isteni szeretetet. Ekkor én voltam a mesésen gazdag 
Krözus, enyém vala az a három érzés, mely után legtöbbet sovárog a halandó szív és 
melyet legritkábban mondhat magáénak. Gyönyörködtem zavartalanul és büntelenül. 
Elégedett voltam aggodalom nélkül. És hittem töprengés és kételkedés nélkül.

A holdvilág félhomályában törmeléken, lavinahavon keresztül törekedtünk az 
ú. n. Känzeli felé (3008 m). Az alsó sziklák nagyon rossz karban voltak. A fel
sőbb részek hava megolvad és ezer helyen lecsörgedez a szirteken. A nedves 
kövekre rálehell a fagyos éjjel és a lepergő vízgyöngyök a sziklákat üveges réteg
gel vonják be. A kő olyan lesz, mint a fatörzsek télen északi oldalukon, hol 
szemes eső verte kérgüket. Az ember lába ilyen helyeken alig áll biztosabban,
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mint a golyó, mely a legkisebb lökésre változtatja helyét. A kéz is lesiklik, azért 
aztán rettentően össze kell ölelkezni ezzel a jégzománczos kőzettel, hogy deczi- 
méterenként távozzunk a völgy fenekétől és ne önkénytelenül száz méterenként 
közeledjünk feléje. Ilyen helyeken a jégcsákány nem sokat használ, mert a munka 
csak karczolgatás, mely liliput lábaknak sem képes támpontot teremteni. Itt a 
titkot tartó, védekező Eigerrel találkoztunk.

Örültünk, mikor végre a Känzelin kiléptünk a szárazabb szirtekre, honnan 
hajnali üdvözletei küldhettünk a még szunnyadó Grindelwald felé. Meredek 
sziklalejtők síkos felülettel és még meredekebb jéglejtők váltakoztak egymással 
és különösen keserves és óvatos munka volt mindig ott keresztül jutnunk, a hol 
a jég és szikla érintkeztek. A menetelés lekötötte egész figyelmünket. Mikor azután 
elhagytuk a kőtalajt és végleg ráléptünk a fehér ösvényre, kezdődött csak az 
igazi feladat. A rendkívül meredek jeget alig két ujjnyi csontkemény hóréteg 
fedte és szegény Brawandnak a végtelenségig kellett csákányát forgatnia, hogy 
némileg használható nyomokat vágjon ki, melyek visszatérésünkig sem olvadnak 
ki teljesen. Az igaz, hogy Brawand ennek mestere volt; az igazi berni jégtörő, 
ki utolérhetetlen a hegymászás tudományának ebben az igen fárasztó és nehezen 
elsajátítható ágában. Féltérdét a meredek jégnek támasztva, másik lábával úgy állt 
a keskeny karczokon, mintha gyökeret vert volna. S míg balkézzel maga mögött 
állandóan tartotta a kötelet, jobbjával egyenletes és matematikailag kimért csapások
kal rótta a fokokat. Mikor felnéztem a halkan fütyürésző, óriás ember automatiku
san működő silhouettejére, mely a csillámló hóalapon, a szétsugárzó napfényben 
még nagyobbnak látszott, ugyanolyan biztonságot éreztem, mintha kötelünk mélyen 
levert vasczölöphöz volna hozzákapcsolva.

Nyolcz és fél órakor léptünk föl a rövid gerinczélre, melyről hatalmas hótor
laszok függnek ki a mélység fölé.

Száznál többször bukkantam ki így egy-egy hegytetőn és mindig elfog valami 
édes remegés, nem a fáradságé, hanem a kettős örömé. Csak addig tart, míg e 
szócskát kimondom: „most!“ Ez a czél elérésének érzete és a várakozásteljes 
gyönyörűség: mi mindent fogok most látni . . .

Van az Eiger megmászásának egy kiváló gyönyörűsége, melyet a Bemer 
Oberland igen kevés orma nyújt. Az ember ezen a tetőn rendesen a maga ura 
és nem kell valami proczesszióhoz csatlakoznia, melynek minden tagja osztozni 
akar a sok szépben, tehát keveset enged át az egyesnek. Az Eiger csúcsát rit
kábban keresik fel, mert vetélytársai, a Jungfrau és a Mönch elcsábítanak min
denkit fehér kincseik közé. Ép ezért itt elmondhatja az igazi rajongó: „enfin 
seul“. Itt nem viszik el a zavaró sport-bajtársak az élvezetek kilencztizedrészét; 
miénk itt az egész, miénk tehát minden. És ez nagy szó, mert ennek a magasz
tos természetnek az imádása annyiban hasonlít a nemes szerelemhez, hogy nagyon 
feszélyez idegeneknek jelenléte és nem szívesen osztozunk senkifiával.

Mikor belenéztem a berni hegyek világába, magam előtt láttam az észak 
égész mitológiáját. Lejátszódott előttem az Edda zúzmarával ékes fehér költé
szetének minden meséje. Ezek a sziklák a haldokló Ymirnek csontjaiból, ezek a 
havasok galambősz szemöldeiből vannak megalkotva. A glecserek a folyók, melyek 
a Hwergelinir kútjából patakzanak. E folyók cseppjeiben nincsen élet, a déróriá
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sok földjét érintik, megdermednek és olvadó habjaik is fehérek, mint az Edda 
jégtehenének teje. Micsoda ellentét a jégtömegekhez a föléjiik boltozódó színes, 
ragyogó ég, a magasban reszkető sugárözön. Úgy néztem e sugarakat, mint a köl
tészet szemmel látható hírnökeit, kik miként a messze északi tenger Jotün-föld- 
jeire, úgy a világ minden elfelejtett sarkába elviszik az alkotás gondolatát. Igen, 
hogy ott is, hol még élet sincs, legyen költészet és az emberi lény mindazt, a 
mit nélkülöz a természet és teremtés fukar kegyeiből, mesében, tündérregékben 
pótolja fényt és meleget kereső lelkének.

Voltak egyes részletek e hatalmas körképben, melyektől alig bírtam elfor
dulni. A ki nem látta így közvetlenül maga mellett a Jungfrau és Mönch alakjait, 
az nem tudja, mit fejez ki ez a szó: nagyság. A Wetterhorn csoportjának a nagy 
Scheidegg felé hirtelen letörő alapfala, a Schreckhorn és nagy Lauteraarhorn 
fényes meredeksége ugyancsak a nagyság fogalmának megkövülései. A mi a mély
ségben fekszik, csak olyan, mint az illatos bokréta, melyet a halhatatlanság fehér 
szemfedője mellé tűztek szerető kezek, a thuni tó csak a harmatcsöpp ezen a 
színes, pompás bokrétán. A völgyekből csak a grindelwaldi napos rét, szétszórt 
parányi chalet-ival közvetlen valóság, a többi mind csak puszta sejtés. A síkság, 
mely a ködbevesző Juráig kékellik, Watteau színeinek gyöngédségével és derűjé
vel van a mérhetetlen térségekre odalehellve. Néhol a nagy távolság miatt való
sággal felemelkedik a látóhatár felé, mintha homorú volna a föld tekéje.

Már az maga is művészet, ezt mind igazán olyannak látni, a milyen. Csakis 
az, a kinek többször jutott a magasságokon ilyen szeplőtlen, átlátszó nap osztály
részül, csakis az képes kiélvezni ennek a természetnek minden részletét. A ki 
ebbe bele tanult, többet fog látni, mint mások. Többet, új világokat, a valónál 
szebb világokat, tündérvilágokat. Úgy vagyunk a színekkel, mint a hangokkal. 
Az egyszerű zenész is visszafojtott lélekzettel hallgatja a nagy mesterek alkotá
sait, de végtelen finom iskolán kell keresztül menni a léleknek, hogy megértse 
azokat a hangokat, melyeket egy Beethoven ujjai, avagy egy Paganini nyirettyűje 
fűztek össze a hallgatózó megértő világnak. Idefönn is csak annak a lelke fog e 
csodás színekre, e mesés részletekre reagálni, ki már bírja a látás művészetét.

Én mohón kihasználtam a szélcsendes, verőfényes órát az Eiger csúcsán. 
Mikor újra gépiesen és óvatosan raktam lábaimat a szédületes jégfalba vágott 
nyomokba, még egyre magam előtt láttam a letűnt képet, mert mélységes volt a 
kapott benyomás. Csalódásig hűen megmaradt minden előttem, mint a hogy sokáig 
látjuk némely csillag fényét, midőn e fény szórója már régen legördült megfigye
lésünk színvonala alá.

A menetelés a jégen lassabban ment, mint vártuk, mert fáradsággal kifara
gott nyomaink sokhelyütt kiolvadtak kedvező formáikból. Annál kellemesebb csaló
dást hoztak a sziklák. Az éjszaka folyamán még fagyos kövek szépen megszárad
tak s csakhamar lenn gázoltunk a végnélküli lavinaromokban, melyek tegnap este 
omlottak le az Eigerjochról. Csak ekkor tűnt fel nekem, hogy hiszen e mérhe
tetlen omladékok épen azt a helyet borítják, hol keresztül kell menni a Scheidegg- 
ről az Eigerre törekvő vándoroknak.

Az Eiger-glecser deltájánál tele volt a „play-ground“ sütkérező, sétálgató 
idegenekkel. Kijutott a kalaplengetésből, a jó szóból, mert nézőink csak most
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láthatták meg igazán, hogy mekkora lehet az az út, melyet a távcső talán néhány 
yardnyira vont össze szemük előtt.

Délután három óra volt. Sietve vegyültem a nyüzsögő tömegbe, mely a 
grindelwaldi vonat kupéit ostromolta. Csupa elégedett embert láttam magam körül ; 
mindenki magasztalta a felhőtelen nap áldásait, az Eismeer-állomás fenséges pano
rámáját. Ma itt mindenki nyert valamit. Én meg úgy ültem a többi utas közt, 
mint a ki ma megnyerte a főnyereményt, a gyémántkirályt, az érzések, tapaszta
latok legértékesebb gyémántját és most féltve rejtegeti, hogy el ne veszítse.

Hogy milyen szép idők azok a rövid perczek, melyeket ebben a fenséges 
régióban töltöttem, hogy milyen mélységes és tartalmas az az élvezet, mely e 
szikla és jégfalakon volt az én osztályrészem, azt legjobban igazolja az a körül
mény, hogy minden nehéz órámban sietek azokhoz az emlékeimhez, melyeket itt 
raktam össze magamnak. Találok ilyenkor ez emlékekben fényességet és bal
zsamot. De fájdalmat is, mely legjobban igazolja értéküket. „Nessun maggior 
dolore — Che ricordarsi del tempo felice - Nella miseria.“ (Nincs nagyobb bánat, 
mint a boldog időkre emlékezni a keservben.) Sohasem éreztem ennek a Dante
igének valóságát annyira, mint a mikor betegség, keserűség vagy köznapi nyo
morúság gyötört és eszembe jutott az az idő, mikor fönt állottam völgyek, tavak, 
hegylánczok, egész országok fölött, fönt álltam erősen és fiatalon, szívem színül
tig telve életkedvvel és reménységekkel, lelkemben annyi szabadsággal, hittel és 
szeretettel, a mennyit nem vagyok képes idelent soha kibányászni minden egyéb 
munkám és törekvésem kősziklánál keményebb és keservesebb kőszikláiból.

Ez az utóérzés a mérlege az én szenvedélyem igazságának, az én gyönyö
rűségem mélységének.

FINSTERAARHORN.
(4275 m.)

Július közepén (1909) utaztam keresztül a Furkahágón. A postakocsi mellett 
két oldalt arasznyi hó födte a lejtőket. Borongós napon léptem át az Eggishom- 
hőtel küszöbét. A nagy hôtel teljes magányosságban, 2193 in magasban áll a 
puszta hegyoldalban. Az első pillanatban úgy érezzük, mintha zárkózott, szinte 
kissé sivár emberrel kötöttünk volna ismeretséget ; — de minél tovább maradunk 
társaságában, annál inkább tapasztaljuk, hogy szép és kincses gazdag a lelke.

A fagyos estén betelepedtem a nagy terembe és a kandalló pattogó tiizénél 
szürcsölgettem a forró teát. Az ősz házigazda, a messze földön híres Cathrein 
bácsi, kit a természetimádók százezrekből álló családja úgy emleget, mint a leg
kedvesebb vendéglátó családfőt, benézett hozzánk és még néhány illatos fenyő
hasábot vetett a tánczoló lángba. A kevés számú vendég szinte összebújt, mint a 
tető alá menekült gyerekek. Szeretetreméltó öregünk egy csomó újságot hozott, 
de azok tartalma is nagyon lehangoló. „A Wengern-alp és Scheidegg vasútja 

írják Bernből - ezúttal kiválóan nemzeti közgazdasági czélokat szolgál. 
A kíváncsi közönség helyett takarmányt szállít a magasba, mert a Jungfrau tövén



181

kolompoló gúlák a kövér fű helyett csak megfagyott réteket és karácsonyi mezbe 
öltözött legelőket találtak . . És én a Finsteraarhornra készülök . . .

Kinéztem a hôtel tágas terrasszára. Csípős köd ringott az egész ház körül, 
miként az északi tenger hullámverése. Nyoma sincs annak az esti pírban ragyogó 
hegyláncznak, mely a felső Wallist az olasz tavak paradicsomkertjétől elválasztja. 
Hihetetlen, hogy légvonalban alig néhány tuczat kilométernyire innen araukariák 
és czédrusok ágain a fülemile énekel, míg tőlünk az utolsó fecskék is költözni 
készülnek abban a hitben, hogy tévedtek az ő kis megiratlan naptárukban.

Mintha tengerparton állanék. A szemközti hegyoldalokon szétszórt Alpok 
világossága nedves szivárvány körzetben szűrődött át. Mintha távoli hajók közel- 
genének a wallisi völgy örvényei fölött . . . Lenn a mélyben az apró Ernen-falu 
világítása csak olyan volt, mint a tenger villogása, midőn a mélységek medúzái 
a hullám tükrén át eresztik fehé
res fényüket. Csak az egyszobás 
kerek postaépületig léptem. Söté
ten meredt mellette a magasba a 
távíró-pózna egyetlen szál drótjá
val. És ebben a szegényes képben 
volt valami vigasztaló és erőteljes ; 
ez a drót kapcsol össze engem 
mosolygó tájakkal, hol nyár van, 
hol meleg van, hol meleg szívek 
dobbannak én értem . . .

Újra visszasiettem a kandalló 
lángja mellé és hálás érzület töl
tött el. Néztem a tüzet ; nincs 
nagyobb mesemondó a kandalló 
lángjainál. Fest elénk verőfényt és 
kedves arczokat, — sző nekünk 
tervet, emlékezetünkbe idéz derűs 
múltakat. Most tündérmesék kergetőztek elé abból az izzó fenyőágból, mintha elham- 
vadása előtt az a száraz galy még egyszer mindent el akarna mondani, a mit ott látott 
valahol a fieschi út oldalán, a mi tövében történt . . .  És regél szerelmes ifjú 
vándorok suttogásáról, kik eljöttek tövébe idegen országból, hogy szerelmüket 
beragyogja a magasságok tiszta fénye. És regél az esti pírról, melyet látott a 
szemközti jégóriások homlokán kihűlni. Regél büszkén a viharokról, melyek laviná
kat szántottak a mélységekbe, de az ő karcsú derekát nem bírták meghajlítani, 
mert a sziklából szívta az erejét és fiatalon megtanult daczolni. . .  A láng meséje 
után következett egy más fajta szórakozás. Az estebéd. Ennek is örülünk, nem a 
gourmand anyagiasságával, hanem az éhes gyermek naivságával. Tanulmányozzuk 
azt a szokásos svájczi ételrendet, melyen minden étel rangos, hangzatos nevet 
visel, mint egy előkelő franczia marquis-család és élvezzük azért is, mert lassú 
és kényelmes, mint a viczinális vonat, melynek sok az állomása.

Megyek az utolsó terembe. A falon régi festmények, a Märjelensee és az 
Aletschglecser. Milyen szép idő van e képeken, hogyan süt a nap. Az ember még

Az Efîgishom-hôtel.
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ennek is tnd örülni. Másik öröm a mennyezet szegélymintája. Csupa ficzkándozó 
piros arczú gyerek. Ezek mosolya is jól esik, mert ez is napsugár. Végig lapoz
zuk a régi könyveket, melyek a vendégek bejegyzéseit tartalmazzák az ötvenes 
évektől kezdve. Csupa név, mely Európa és a Kaukázus tetőire van írva ; — sok 
közülök elesett abban a csatában, melyet a szépség és nemes gyönyör eszményeiért 
vívott. Jól érezzük magunkat a hegyek Bohémiájában és tetszik otthonunk is, 
mert ezek a sárguló dohos lapok is felkeltik bennünk a meggyőződést, hogy nem 
egy modern parvenu-hótelben vagyunk. Ez bizony a nemesi levéltár és e ház a 
régi, nemes hegyi család ősi kúriája.

Addig betlizzük a régi neveket, míg a szemünket dörzsöljük. Azzal az édes 
kérdéssel térünk nyugalomra: „mit csinálnak most otthon?“ Az önként jövő álom 
meghozza a kívánságokat. Látom magam előtt a wallisi és berni nagyok havas

ormait és égnek a ragyogó 
verőfényben, mint az Úrim 
és Thummim, a fény és 
igazság drágakövei . . .  És 
vígan készülök a Finster- 
aarhornra.

A nap-álom valóra vált.

* *
*

Egy pár napig az Aletsch- 
wald nedves fenyvesei, 
halvány erikái közt bo
lyongtam és nem bírtam 
betelni a fenyőgalyak közt 
átcsillogó ködös képekkel. 
Mint ha ezeket a fákat 
azért állította volna oda a 
természet, hogy csak dara

bokban lássuk meg az Aletsch tiindérvilágát. Egyszerre és egészében sok volna az a 
kép emberi szemnek ; nagyságát nem bírnánk elviselni és felfogni. Végig száguldtam 
a gyöpös, köves, vadvirágos hegygerinczen, mely az Aletsch jégfolyamát elválasztja 
a Wallistól. Lenéztem a Bettmer-tóra. A szélcsendben meg sem reszketett a kis 
zöld tükör a még zöldebb hegyi rét kebelén. Valamelyik távoli wallisi hótető, 
mely szétszaggatta felhőfátyolát, csillogott ki a kristálytiszta víz mélyeiből. A barna 
gulya minden darabja minden harapás fűhöz kolompjával adta meg a kíséretet. 
Mendegéltem. Ha valaki e nagy magányban szembejött volna velem, bizonyára azt 
hiszi, hogy nagy öröm ért vagy a legkedvesebb arczot látom a távolban. Mosolyog
nom és dúdolnom kellett, a környezet kényszerített rá : fehér derűjében magához 
formált.

Ilyen hangulatban virradóit rám július 18-adikának vasárnapja. Fiesch, Ernen 
és Belwald harangjai halk hullámokba ölelkezve üzenték föl a jámborok hitét. 
És ragyogó volt e nap, mintha az Isten is meg akarta volna ülni ünnepét. Kifutot-

Déli pihenő a Furka hágón.
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tani a Eiederalp felé vezető útra és bámultam. Itt nem érezzük békóinkat, mert 
szárnyat kap a leggyöngébb lélek is. Ez az ösvény az állítat útja, a Pantheonok 
Pantheonja. A déli látóhatár vagy száz kilométer hosszú fehér hullámvonal. 3—4000 
méteres hegyek megszakíttatlan lánczolata, melyek mindegyikét vakítóvá fényesíti 
a reggeli napsugár. A Gotthard, Binn és Simplon hegyeihez hozzáfűződnek a wallisi 
titánok : a Fletschhorn jégtömegei zöldesen villognak át a Simplonon átvándorló 
violás ködnépek fölött. A Mischabel-Domot a Südlenz, Westlenz és a többi Mischa- 
bel-csúcsok karcsún környékezik, mint a napóriást a planétarendszerben a holdak.

Az Aletschwald.

Következik a Matterhorn, a reggeli zöldes égre odalehellve, mint a tinóm tussrajz ; 
mellette a nagy Weisshorn, megdicsőülve a reggel fehér sugaraiban. A verőfény 
mindenre ráírta : ünnep van ! Ezek a hegyek a mennyország lépcsői, honnan már 
egy pillantást vethetünk magába az üdvösségbe, mert megtisztult lelkünk boldognak 
és függetlennek érzi magát, mint itt a mélységekben soha sem.

Délután kettőkor útrakeltünk a Concordia felé. Nem bízott senki sem a 
sikerünkben, mert méteres vastagságban feküdt az új hó és ebben az évben még 
nem tört benne utat emberi láb. Maga a két vezető, ki vállalkozott, a möreli 
Berchtold Ferdinánd és a goppisbergi Bittel Viktor nem igen kecsegtettek a czél 
örömeivel. Szerényen átterelték a beszédet saját igénytelenségükre. „Wir sind nur 
solche arme, rauhe walliser Bären“ — mondák. De egy pillantás Bittel könyvébe
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meggyőzött mindenről. Egy angol írta be németül e három sort: „I. Tag: nur 
ein Führer. II. Tag: schon ein Freund. III. Tag: wie ein Bruder“. Ez a kis 
bizonyítvány, kiegészítve a melléje sorakozó hegynevekkel, többet ért a mi tervünk 
szempontjából mint bármely doktori diploma.

Lassan ballagtunk azon a símán kanyargó ösvényen, mely hosszú ívben az 
Eggishorn mögé kerül. Jobbra hagytuk a hatalmas Fiescherfin jégzuhatagjait, 
melyek az Oberaarhorn (3642 m) birodalmából tolulnak az illatos völgy mélységei 
felé, — és másfél órai séta után megálltunk az Alpesek egyik legérdekesebb és

A Märjelensee az Aletsch úszó jegével.

legszebb csodájánál. Ez a Märjelensee. Tüneményesen szép arktikus részlet a mi 
éghajlatunk alatt. Smaragdos vizében lassan úszkálnak az Aletsch-glecser tömegé
ből levált jégtömbök, ezek a „pihenő mesebeli hattyúk“, mint Baud-Bovy Dániel, 
a Felső-Wallis szépszavú monográfusa írja. (Wanderungen in den Alpen, 1899.) 
„A kis virág, mely lábaimnál száracskáján ringatózik, a bájos soldanella (írja 
tovább Baud-Bovy), mely oly gyöngéd, hogy Ramberttel az ég és föld közt resz
kető, elszállásra kész léleknek nevezhetném, az északi régiók gyermeke . . . Azt 
a parányi kis életet, mely rendelkezésére áll, egészen virágja szépségére paza
rolja. Szirmait apró haranggá formálja, széleit kicsipkézi és kedvesen változatos 
vonalacskává fejleszti . . . Halvány rózsaszíne, vagy gyöngéd mályvatónusa ölel
keznek a fénynyel, sőt színei csak magának a fénynek átszűrődései. Az egész kis
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klenódium smaragdszín kehelyben nyugszik. A növénynek e gondos csínja meg
hatja szívünket . . egész szálán nincsen egy levél, minden nedűjét szirmának 
adja . . . Lehajlik a kis harang : -— szinte beleköltenénk az alig hallható hangot, 
mely a messze sarkvidékek hullámverésének visszhangja lehetne . .

íme, egy virágszál ily érzelmeket kelthet a megfigyelő és érző ember lelké
ben. Mivé fejlődhetnek az érzések akkor, ha felemeljük szemeinket a parányról 
az óriás környezetre . . .

A nagy Aletsch-glecseren folytattuk a vándorlást. Megrendítő a berni Alpesek- 
nek e wallisi kék avenue-je. Megrendítő, pedig csak apró darab abból az isme
retlen világból, mely eltűnt, mielőtt ez az értelmes, furfangos, tolakodó csöppség, 
az ember, belépett az Úrnak harmonikus művébe . . .  Ez a rég letűnt ismeretlen 
világ érdekes volna; de szinte fájdalmas az a tudat, hogy e jégtömeg egyúttal 
darab abból az eljövendő ismeretlen világból is, melyet följajdulva szemlél Adám 
az ember tragédiájának XIV. részében, midőn Lucifert kéri :

„Vezess, hol pálmafák virulnak,
A napnak, illatoknak szép honába,
Holott az ember lelke erejének 
Öntudatára fejlődött egészen . . .“

És Luczifer gúnyosan magyaráz :
Ottan vagyunk. E vérgolyó napod.
Lábunk alatt a föld egyenlítője —
A tudomány nem győzött végzetén.

És ez az Aletsch-glecser még csak aíféle kis jégpatak a Himalaya Inyltschik 
(75 kilométer) vagy Baltoro-glecsereihez képest . . .

Az ember önkénytelen az örök fagy közepén keresi az életet. Nyomban látunk 
is valamit. A jégfolyam kellő közepén sétál egy zergepár, két fiatal gidával. Nem 
riadnak meg tőlünk, hanem kicsinylő bizalommal bámulják az összekapcsoló kötelet. 
Ebből sejtik, hogy nem vadászni jöttünk. Pedig hiába nézik le a mi kötelünket ; 
a jég az egyetlen terület, hol némi fölényben vagyunk a zergékkel szemben, mert 
nekik nincsen kötelük és gyakran elmerülnék azokba a rejtett jégbarlangokba, 
melyek orvul tátonganak prédára lesve.

Elérkeztünk a Concordia-térre, hol a Cathrein kis hegyi vendéglője és az 
alpesi klub kis menedékháza áll a jégbe nyúló sziklapartokon (2870 m). Az angol 
Rev. Hardy J. F., midőn 1857-ben a Finsteraarhornra menet itt megpihent, így 
kiáltott fel: „it is the place de la Concorde of nature!“ És igaza volt, ez a ter
mészet összhangjának, a szépben és békében megnyilvánuló hatalmas egyetértés
nek helye. Ezért a rögtönzött név meggyökeresedett. A hegyek e harmóniáját ma 
még emelte az egek „concordiája“, mert a Jungfrau és Aletschhorn fölött a júliusi 
alkonyat, mely kiengesztelést akart nyújtani a sok havazásért, legragyogóbb aranyát 
hintette szét. A pompát káprázatossá tette az új hónak vakító tisztasága. A Löt- 
schenlücke és a Mönchjoch felé a glecser valóságos ezüsthabbá változott.

Az ezüsthabon csak egy apró fekete pont mozgott előre. A Mönchjochról 
lassan ereszkedett alá egy kis szán, melyet négy ember vontatott. A Bergli-Hütte- 
ből hozták át az új Concordia-menedékházba a nyári deputátumot. Csak az iram
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szarvas vagy a sarki kutya hiányzott a merész kis fogathoz, melyet hihetetlen 
szívóssággal és ügyességgel igazgattak a berni legények.

A berlini kongresszuson nem volt annyi nemzet képviselve, mint itt a Con- 
cordia-Pavillon néhány lábnyi ebédlőjében és az egyetértést minden diplomatánál 
jobban megteremtette az a piros esti ég és az a fehér nyugodalom, mely varázsá
val és erőteljes lehelletével fölébresztette a szívek mélyén szunnyadó őszintesé
get és szeretetet. Ez az őszinte jó kedv nem is hagyott pihenni egy perczet sem, 
mert szobám falán át éjfélig hallottam a víg poharazást. A símaképn angol aider- 
man koczingatott egy fehérszakállú francziával. Csak annyit értettem: „let us be 
heroes, professor“ — legyünk hősök professzorom! — azaz: menjünk mi is a 
Finsteraarhornra . . . így tréfálkozott a két öreg. Mikor elcsendesültek, kinéztem 
a mesés ékességben villogó éjszakába és örültem a csöndnek. De csak perczekig,

mert szokatlan zsivaj hang
zott végig az elhagyott 
hegyi lakon. A berni legé
nyek újra útrakeltek szán
jukkal, hogy a Mönch- 
j ochon visszaván dorolj a- 
nak a Bergli-Hiitte felé. Az 
én két wallisi vezetőm meg
ütközött azon, hogy a szán
ba egy tizenkét éves fiú is 
be van fogva, kinek arcza 
égett a hóvidék perzselé
sétől és keskeny melle zi
hált a megerőltetéstől. Meg
veregettem a nyíltszemű, 
okosképű gyereket, mire a 
sötétből kibontakozott egy 
marczona torzonborz Her
kules, az öreg Bohren,* 

ennek az apró iram szarvasnak vagy sarki ebecskének atyja. Fukaron és kereken 
kijelentette, hogy tiltakozik a nyájas szavak ellen ; a munka egészséges a gyerek
nek is ; — ő maga már négy éves korában megkereste kenyerét. Nem tudom, 
milyen kenyér lehetett az, de jobbnak láttam, nem belebocsátkozni a gyermek- 
védelmi tárgyalásokba és két emberemmel kerestem az ajtót, hogy gyönyörködjem 
abban a nagy szeretetben, melyet ez a fagyos természet csillogó szépségében 
felénk áraszt és mely annyi ember szívéből teljesen hiányzik.

Éjjeli egy órakor kiléptünk a hatalmas hóöbölbe, mely a Griinhörnli (3600 m) 
és Kamin (3870 m) közé ékelődve a Grünhörner és a wallisi Fiescherhörner gyűjtő 
nevekkel jelölt hegycsoportokat szétválasztja. Az ég csillagosabb, mint valaha láttam. 
A legkisebb fénypontok is, melyek sugaraiknak a mi gőzös-ködös légkörünkbe nem

* Azóta az 1910. cvi rettenetes Jungfrau—Berglibalesetnek áldozata lett, mely a Jungfrau- 
czikknél van felemlítve.
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bírnak utat törni, teljes pompában villognak. Csillog az egész környezet, mert minden 
téli köntöst öltött. A nagy júliusi havazások eltüntették a glecserek minden egyenet
lenségeit és a sziklákat áttetsző zománczczal vonták be. Az éjszaka langyos; alig 
teszünk pár lépést, hatalmas dördülés rázza meg a levegőt, — dübörögve hal el 
visszhangja az égbe szántó tetők között. Éjjel egy órakor lavinák? Ez nagyon 
rossz jel! Siippedékes és fáradságos lesz az utunk annál inkább, mert az idén 
mi törjük az utat. A tavalyi ősz óta emberi láb nem érintette e szeplőtelen mező- 
ségeket. Lassan követjük a lámpavilágot, melyet Berchtold lóbál előttünk. Keserves 
egy út, mikor már éjnek idején észreveszsziik, hogy minden lépésnél kisebbek 
leszünk és mögöttünk mint szürke sáv marad hátra a mélyre szántott barázda. 
Puha a méteres új hó; ma ekevas kéne térd helyett és jó motor a tüdő helyébe. 
Egy órai vájkálás után fellélekzünk ; a 3305 m magas Grünhornlücke ezüstös 
nyergén üde szellő öblögeti verejtékes homlokunkat.

Ahítatosan álltunk meg egy pillanatra, mert elénk tárult az Alpesek egész 
dicsősége. A wallisi Fiescherfirn csillámló jégzuhataga lábainknál tejfehéren, mélyeb
ben meg sötétkéken húzódik le árnyékos völgyekbe. Fölötte még 1000 méternyire 
tör föl a Finsteraarhorn a csillagos égbe. Sötét sziklái között fodrosán habzanak 
alá a rengeteg hótömegek, foszforeszkáló fényt árasztva az egész óriás pirámisra. 
Így áll a méltóságteljes hegyorom elrejtve a profán szemek elől. Elrejtve, mint a 
tibeti láma fényes trónusán. A közeli völgyekből hozzáférhetetlen a szemnek, csak 
a messze síkságokról nézve jelenik meg karcsú orma az égen, mint ezüstös fata 
morgana. Központi a fekvése. A berni Alpok hatalmas folyókkal, csillogó tavakkal 
szegélyezve úgy terülnek el Európa hegygerinczének közepén, mint a hegyek 
fővárosa és ebben a szikla- és jég-fővárosban a középen áll a legmagasabb orom, 
a Finsteraarhorn, a bérezek székházának tornya. Mintha éreznők a szabad Svájcz 
szívének lüktetését ; mintha éreznők, a természet kényszerítő törvénye, a hegyek 
levegőjében lejátszódó történelem kérlelhetlen logikája hozta magával, hogy ezek
nek a hegyeknek lábánál született meg a szabad emberek daczszövetsége, míg 
másutt még a napsugár sem derengett a középkori szolgaságba. Ködös az a Rütli- 
monda, mint a berni havasok orma, de fönséges, mint a bérezek csöndje, erőtel
jes, mint e tetők levegője. Itt, szemben a Finsteraarhorn csillogó éjszakai látomá
sával a hatszáz éves szabadság lehelletét éreztem.

Újra mélyre szállunk a wallisi Fiescherfirn hatalmas medenezéjébe, hol 
3190 m magasban foghatunk csak a nap tulajdonképeni munkájához. Mögöttünk 
hihetetlen gyorsasággal emelkedik a magasba az elhagyott Grünhornlücke és jó 
arasznyira gázolva a puha hósivatagban, szinte szomorodott szívvel méregetjük a 
nagy veszteséget időben, erőben, leküzdött magasságban. Onkpnytelenül arra gon
dolunk, micsoda igás munka lesz ez majd visszafelé, izzó napmelegben, mikor 
már a Finsteraarhorn megostromlásának szenvedélye nem serkenti a szívet, elmét 
és izmokat. A verejték babérjait senki sem szereti.

A mennyboltozat épen halványodni kezdett, mikor megálltunk a nagy, a fen
séges Finsteraarhorn lábainál. Rastogott, ropogott a megfagyott törmelékkel borí
tott pillér meredek lejtője lábaink alatt. S míg óvatos léptekkel tapogattuk a 
biztos talajt az ingatag köveken, — a lélek már fent járt a magasban, ott, hol 
a reggel először simogatta meg aranyat és rózsát hintő kezével első dicsőségé-
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nek, az éjszakán aratott csöndes diadalának legbüszkébb hirdetőit, a bérezek 
homlokát.

Csakhamar elhagyjuk a repedezett sziklát és betérünk a meredek lióölbe, 
mely felkanyarodik az elsimuló gerinezhez. A napkeltének mélységes lélekzet- 
vétele, a hűvös hajnali szellő végig zizeg a havon. Nyomában olyan sustorgás 
támad, mintha száz szépséges tündér selyemszoknyája susogna forgó tánezban. 
Szélesen, lassan omlik le felülről az új hóréteg. A pusztító lavina kezdete ; - 
de tőlünk néhány lépésre megáll, fantasztikus hóembereket, összeguzszsadt manó
kat tornyozva bele a lesikló fehér lejtőbe. Szerencsésen partot értünk a felső 
sziklákon, honnan ujjongó szívvel és szívből fakadó ujjongással üdvözöljük a csep
pentett aranyban fürdő berni bérczeket.

Finsteraarhom.

Hatalmas ezüstfalak tornyosulnak előttünk, a Hugi-Sattel mélyedésébe felve
zető bástyafokok. Pihenés nélkül megyünk „per aspera“, de alig lehet észrevenni 
e havon a megtett utakat. Alattomos az ilyen júliusi hóterítő. Síma és kemény, 
mint a meisseni porczellán. Ha rálépünk, sugarasan megrepedezik és lábunk elsü- 
lyed feneketlen omlós puhaságban. Mintha az egész hegy hideg fehér habbal 
volna töltve az ezüstmázos burok alatt. Hosszú, verejtékes vergődés után reggel 
hétkor szúrtam le jégcsákányomat a Hugisattel légvonatos nyílásában. Miénk a 
nap minden aranysugarával, minden aranyos sikerével!

Hiába, nagy urak ezek a hegyek, — nagyúri a szeszélyük is. Minden a 
hegyek hangulatától függ. Ha jókedvűek, lekötelező modorban engedik magukhoz 
a lelkes látogatót. De jaj annak, ki rossz kedvben találja őket. Ilyenkor sokat 
kell az „antichambre“ nehézségeivel kiizködni és nagy érdemeket szerezni, míg a 
legbecsesebb kegyek egy fénysugarát kivívhatjuk. A Hugisattel már 4089 méter 
magas, tehát csak 186 m a magasságkülönbözet a csúcsig és ezért a néhány
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méterért majdnem oda kellett adnom egetverő légváraimat. Innen máskor kényel
mes sziklagerincz vezet az oromra ; ma meghökkentő volt ez útnak képe. A szikla
tömbök átváltoztak óriás köszörült gyémántokká. Közben szédületesen felkanyarodó 
hóélek, melyeket csak lovagolva lehet megjárni, — a lovagláshoz Münchhausen 
képzeletét kérve kölcsön. Fönt a csúcs közelében néhány hatalmas odatapadt 
„Wachte“. Szóval együtt van minden, a mit a hegymászó nem szeret, de a minek 
mégis örül paradox-természeténél fogva. Hogy minden fűszerből kijusson, hideg 
légvonat söpört végig az egész gerinczen. Ezt a hideget csak az ismeri igazán, 
a ki tizedik órája váj a homokos hóban. Mintha az ember erein is megolvadt 
hóvíz folynék keresztül forró vér helyett. . . Két emberem megcsóválta fejét, — 
s egy pár perez pihenés után csörömpölve pattogott le a jégkéreg Berchthold 
izmos csákánycsapásai alatt.

Kattogott a csákány, pattogott a jég. A megdermedt arczizmok meg se rez- 
dültek a felsüvítő szélben, a felporzó hóban. Micsodák ezek a végtelen mélységek? 
A küzdő embernek egetverő magasságok, de a diadalmasnak már csak semmi
ségek; — hiszen egy pillantással végig mérem . . .  Az igaz, hogy e mélységek
nek egy pillanat se kellene, hogy minket leszállítsanak magukhoz. De vájjon ki 
gondol Wagram mámorában mindjárt Szent Ilonára? . . . Ilyen magasságban még 
a hasonlatok is ilyen merészek lesznek. A jó kedv még csapongóbb, mert ebben 
az esztendőben eddig érintetlen az orom és mi veszsziik birtokba a hegyek idei 
búcsújáróinak. A jókedv annál csapongóbb, minél közelebb csillog az átlátszó 
júliusi napfény vakító aureolájában a karcsú tető, mely az egek közelségének és 
a föld felmosolygó szépségeinek minden gyönyörűségét Ígéri.

Kerek kilencz óra szakadatlan fárasztó munka után, délelőtt tíz órakor lép
tünk a berni Alpesek legmagasabb ormára. Minthogyha a kora tavasz levegője 
reszketett volna végig a hóvilág szépségein. A laikus azt mondaná, ez a benyomás 
képzelődések szüleménye, mert az örök hó épen csak örök hó, akár májust, akár 
júliust írunk és az ég kéksége kék, akár a tél, akár a nyár sugarai szövik át csillámló 
fátylait. Nem így van. Ez a tömeges új hó, mely beezukrozta a mélyebben fekvő 
réteket is és bezuzmarázta az utolsó fenyők olajos tűit is, másforma, mint az, 
melyikre rálehellt a nyár. Az élő világban az ifjúság hamvának hívják azt a varázst, 
mely itt ez élettelen hideg világban ma átömlött mindenek felett. A távoli Savója 
és a szomszédos Wallis hegyei derűsen, szeplőtelenül nyugodtak a rezegő éter
ben, mintha álmatagon sütkéreznének a rég nem látott napsugárban. Bern ezüst
koronás hármasa, a Jungfrau, Mönch és Eiger csodás pompában állottak bámuló 
szemeink elé. Köröskörül feneketlen mélységek sötétkék jégfolyamai és mérhetet
len magasságok csúcsépítményei, ezerféle változatos stílusban. Ilyenkor az ember 
belenéz sokáig ebbe az elbűvölő képbe. Erezzük, hogy mindez csak igen rövid ideig 
a miénk és lelkünk lázasan rajzol, rögzít, — mígnem egyszerre fáradtan lesüt
jük szemeinket. Nein lehet, nem lehet lejegyezni, a mit a természet ide írt; nem 
lehet lerajzolni, a mit itt az idők alkottak és megfestettek. Úgy járunk e pano
rámákkal, mint midőn bolió fiatalos hévvel könyvet akarunk írni valami nehéz 
tárgyról. Behúnyt szemmel készen látjuk a művet, melyet rövid idő alatt, éjt-napot 
összetéve meg akarunk írni. És mikor hozzá fogunk a kutatáshoz, csalódva veszsziik 
észre, hogy a tárgy megismeréséhez és feldolgozásához nem elég egy emberélet. . .
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Mint az ilyen kutatás közben a kedves epizódot, úgy kerestem én is fáradt 
szemeimmel a kedves pihenő tanyát. És csakhamar ráakadtam. Emlékeztem, hogy 
Grindelwald mellett van néhány pont, hol a ránczolt gyolcsfüggönynek látszó 
Fieschergrattól balra, az Agassizhorn mögül, óriás messzeségben kis aranyos 
pirámis tündököl az alkonyati sugarakban. A Finsteraarhorn. Most innen kerestem 
e pontokat és találtam iszonyú távolságban aranyszín, napsütötte réteket, piros 
tetős házacskákkal . . . Mintha a nyár teremtő lelke azon a helyen megcsókolta 
volna a földet . . .

Abba a harmincz perczbe, melyet a Finsteraarhorn tetején töltöttem, bele
szorult harmincz hét öröme és jókedve. És mohó voltam, mer tíz hó után ez volt

Hazafelé az Aletschhornról. (1910-ben).*

megint az első bepillantás az én fehér tündérországomba. Fújhatott a fagyos szél 
miattam ; éreztem, hogy az öröm, ép úgy mint a bánat immunizál a testi behatá
sok ellen. Féltizenegykor mégis megkezdtük a kritikus leszállást, mely a Hugi- 
Sattel bemetszéséig kínos és veszélyes volt. — Onnan aztán vígan és fürgén 
szökelltünk lefelé az omlós, puha hóban. A Fiescher-glecser fölötti utolsó lejtőt 
pedig futó versenyben szántottuk keresztül, mert ott függött a szó legszorosabb 
értelmében a lavinák veszélye a fejünk fölött.

A gyorsaságért bőven kárpótolhattuk magunkat lassúsággal, mikor az izzó 
délutáni napban újra fölfelé bandukoltunk a Grünhornlücke elérhetetlennek látszó *

* 1911-ben újra jártam az Aletschliorn ormán ; a Concordia-házból északról kereszteztük 
Mittelaletscli felé Bittel Viktor és Imbof József kíséretében.
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nyílásához. Ez az egyetlen hely, hol életemben hegyi vasutat vagy alagutat épí
tettem gondolatban, — mert lebünhődjiik még azt is, a mit nem vétkeztünk. 
Berchtold és Bittel negyedóránként felváltották egymást a hótiprásban, mert övig 
hütőztünk a puha fehér habokban. Kolumbus nem kiáltotta az Atlanti-oczeán 
hullámai után nagyobb örömmel a „föld“ szót, mint mi a Grünhornlücke nyílásá
ban a „Concordia“ nevet, a mely mindig egyike volt a legszebb szavaknak, de 
nekünk e pillanatban utolérhetetlen szépen és harmonikusan csengett. Egy délutáni 
felhőszalag árnyékában lefutottunk a napfény változataitól árnyékfoltos fehér mező
kön és délután ötkor a Concordia-Pavillon előtt álltunk. Jókedvű voltam és farkas
éhes. A pavillon rokonszenves Hebeje okosan jegyezte meg : „a monsieur jókedvű, 
mert ma igazán a világ legelső kapaczitása állította ki róla, hogy jó egészséggel 
van megáldva“. És igaza is volt, mert alig van édesebb tudat, mint az évek hosszú 
seriesén keresztül tíz hónap után megállapítani, hogy még semmi sem változott, 
helyén van a szívünk, aczéllá feszül az izmunk. A kedvező eredmény mindig az 
első túrának egyik legkellemesebb utóíze, legbecsesebb gyönyörűsége.

Félhéthor már újra az Aletsch jegén mozogtunk.
A kényelmes vándorlás a végtelen Aletsch-glecseren felüdítette a hosszú, 

tizenhat órás hótaposástól zsibbadt tagokat. Hűvösen fújt szembe az esti szellő. 
A Jungfraufirn és a Trugberg távolodó hótőmegei tarka színeket játszottak; az 
esti égen száguldó sötétlila és bíborszegélyű fellegek tökéletesen tükröződtek a 
csillogó fehér sivatagokon. Szemben Wallis nagyjai között nagy dolgok mentek 
végbe, Saas és Zermatt boszorkánykonyháiban főtt az alkonyati zivatar. Ilyen lehe
tett az ősalkotás képe, midőn az űrben elszabadult egy-egy égő csillagteke, magá
val kavarva gőzölgő köduszályait. Vérvörös felhők gomolyogtak a búcsúzó nap 
által még egyszer bearanyozott hegyormok köré, az éjszaka árnyaiba mártva a 
mélyebb tájakat.

Épen nyolcz óra volt, mire ismét a Marjelen-tó partjain állottunk és lerak
tuk a kötelet, mely éjfél óta összefűzte sorsunkat. A közelgő égiháború és alko
nyat varázslatos világításában még csodálatosabb volt ez a tavacska, kísértetiesen 
ragyogó, ringatózó jégoszlopaival. A mondák élni kezdettek körülöttem. Eszembe 
jutott, hogy e tó titokzatos okokból minden hetedik évben kiürül, dübörgő robajjal 
törve át földalatti üregeit.* Eszembe jutott a pásztorok meséje, mely ezt a tüne
ményt a gonosz „Rallibock“ munkájának tulajdonítja. (V. ö. Baud-Bovy idézett 
m. 67. 1.) A halandó, ki e Kallibockot megpillantaná, lassan elsorvad, „száradozva, 
mint a szedett tőke, elfakulva, miként az arnika“. Ez a szörnyeteg a néphit szerint 
toronymagas kos, lángoló szemekkel ; — bundája szőrme helyett jégcsapok fona
déka, melyek egymáshoz iitődve kattognak. Kétszer csavarodó szarva pedig áttöri 
a legszilárdabb gránitot és felveti a százados fenyőtörzset.

És nincsen ember, aki immunis volna a monda, a babona, a természet fölötti 
erők hatásai alól. Csak a környezet kell hozzá. A párisi szalon spiritisztái tánczoló 
asztalok mellett gyöngéd női médiumok keze érintésével keresik fel a szellemek *

* 1910 júliusában a Belalpról volt alkalmam megfigyelni a csodálatos tüneményt ; az 
Aletsch-glecser szélein akkora víztömegek hömpölyögtek alá, hogy az áradás a Rhone völgyé
ben sok helyütt pusztított.
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országát ; engem a fárasztó napi munka után a leereszkedő esthomály varázsolt 
át a tündérek országába. A korhadó fenyők forradásai arczokat kaptak, a szétszórt 
fehér hófoltok, veresedő kőlapok hóleányokká, tüzes manókká idomultak, a glecserek 
rejtett vizeinek zúgása, az Eggishornba ütköző szellő sóhaja fülbemászó dallá vált. 
Embereim visszamaradtak a tónál, hogy a köteleket felcsavarják és én egyedül 
vándoroltam a lágyan formálódó szirtek között, fel-felpillantva a beszédes csilla
gok, a vibráló villámok felé. Még soha úgy meg nem értettem a legnaivabb költé
szetet : a mondák születését és a legmagasztosabb költészetet : Dante képzeletének 
csapongását . . .

Teljes sötétségben botorkáltunk azon a magas ösvényen, mely a Marjelen-tó 
felől bekanyarodik a Fiescherthal fölé. Az égen hirtelen támadó, hirtelen enyésző 
felhődarabok úszkáltak ide s tova. A Punta d’Arbola mögött szakadatlanul villám- 
lőtt és a Gotthard ormaitól a Monte Leone hókupolájáig az egész hegyláncz viola
szín körvonalakban jelent meg a vakítóan fényes égen. Az égiháború ez égő Ilium 
mögött, valahol az olasz tavakon vagy talán a magentai csatatéren dühöngött és 
ágyúinak villanása felragyogott a mi csöndes tanyánkig. Minél tüneményesebb volt 
a tündöklő égi színjáték, annál sötétebb lett a mi utunk, míg nem egyszerre 
megjelent a hegyoldalban a Jungfrau-hôtel néhány kivilágított ablaka. (Este tíz 
órakor.)

Elváltam a két fáradt embertől és benéztem a nagy terem ablakán. Valami 
kedves, gyermekes öröm a kivilágított ablakon benézni, mielőtt belépnénk. A sötét, 
barátságtalan éjszakában az elérhető fénynek, az elérhető otthonosságnak látása 
fokozza a kívánságot, melynek teljesülésétől csak pár perez választ el. Olyasféle 
kellemes előérzet ez, a milyen sokszor meglep utainkon. Tikkasztó napmelegben 
szomjasabbak leszünk, a mint megpillantjuk vagy meghalljuk a bugyborékoló vizet; 
fagyos hidegben jobban fázunk, valamint meglátjuk kívülről a kandalló lobbanó 
lángjait. Jókedvűen léptem az angol ismerősök közé, kik a zsarátnoknál melen
gették lábaikat. Becsapták a Tauchnitz-regényeket, hogy meghallják a természet 
szövevényes, mindig érdekes és mindenkor szeplőtlen fehér regényét. A legjobb 
széket tolták alám, belenyomtak és kérdezgettek. Az ablakon fel-felreszkető violás 
láng, a tompa dübörgés, a koppanó jégeső végtelen becsessé tették a jó helyet 
a tető alatt. Es a puncs gőzén keresztül megjelent a Finsteraarhorn, ragyogva, 
hatalmasan, örök ékességein kívül még a megelégedés pazar költészetének minden 
szépségével fölékesítve.

* * ,*

Az őszszel egykor kimentem hároméves kis fiammal a közeli dombok közé. 
Szántogatták a barna rögöt. A leveles itt-ott még üde zöld, a szomszédságban 
már sárga és vörös. Két óriás nyárfa közt halványkék ködtömegben sugártalanul 
nyugodott a nap, mint bíboros ívelt kapu, melyen át a magas egek hetedik menny
országának pompája ragyog le hozzánk. Kis fiam megállt, komoly arczocskával 
reám nézett és azt mondta : De szép ez, apácskám ! íme, a kit még nem is taní
tottak és már tud. Végtelen megnyugvással néztem le arra a picziny, kifejező 
rózsaarezra, mert éreztem, hogy ő most már sohasem lesz elhagyatva és minden
kor igaz utakat fog járni, mert szereti és csodálja a természetet. Nem lész soha



193

elhagyatva, küzdő kis emberem, mert ha sírhatnál, a természet veled sír ; ha tele 
a szíved, veled ujjong. Ha sikered van, neked ragyog, ha alkotni bírsz, terem és 
virul körülötted. Ha jól eső megelégedés tölti el jellemedet, belepillantasz a szép 
vidékbe — és mintha száz rokonérző jellem integetne feléd. Ha logikát, követ
kezetességet, nemes szigorúságot akarsz tanulni, hozzá jársz iskolába. Megtanít a 
kicsinyes bosszúság fogalmának örök kitörlésére. Ha le akarsz térni az igazság 
útjáról, nincs a lelkiismeretnek hűségesebb bajtársa és tanácsadója, mint a nagy 
természet. Ezer sugarával, minden fűszálával, minden égre mutató hegyormá
val visszahív, visszacsábít, visszakényszerít az igaz ösvényre ; jósága elállja a 
keresztutat.

És ha majdan te is megállsz egy hegytetőn és gondolod : itt járt az, a kit 
még a világ legerősebb köteléke, az a kötelék, mely te hozzád kapcsolta a hatá
rokat nem ismerő szeretet millió szálával, — sem tudott visszatartani, hogy a 
magasban kínálkozó gyönyörűségekért kaján veszélyekkel nézzen szemben — meg 
vagyok győződve, hogy hozzá teszed : Igaza volt édes apámnak !

Jankovics: Az Alpesek. 13
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C) WALLIS.
MONTE ROSA.*
(Dufourspitze, 4638 m.)

Heil’ge Gluthen, reiner Schnee, 
Golden Freiheitskissen, 
Abendglanzumstrahlter See, 
Schluchten, wild zerrissen — 
— Eine Phalanx stehet fest, 
Fest und ohne Wanken.
Und an Euren Alpen messt 
Euere Gedanken.

Herwegh György.

Mikor én a Monte Kosát először láttam ! Akkor volt legtöbb fény az életemben. 
Még csak tizenhét évet éltem, mikor a lélek épen hogy kilép a gyermekség 
mesékkel ékes szürkületéből és megpillantja a hajnalodást. A kelő nap a jövő ; 
az aranysugarak : a tündérreménységek. 1892 július 23-án volt. Valahol Novara

közelében szaladt a vonat a végte
len rizsföldek közepén. A Gotthard 
felől Turinba igyekeztem, a via dei 
Mille csöndes hajiokába, hazaflságot, 
jellemhűséget és életirányt tanulni. 
Alkonyodott. A napnyugta nagyon 
piros volt s mikor a nap leáldozott 
a pirkadó baraczkokkal megrakott 
lombszövevények mögött, az ég pe
remének tűztengeréből kiemelkedett 
az ezüstfehér tömeg. Bár a napot már 
nem lehetett látni, az a fehér vár 
még perczekig fényárban csillogott, 
azután átváltozott biborszín kristály
csoporttá, mely a zöldes látóhatáron 
úszik, míg körvonalai lassú átmenet
ben szét nem omlottak az esteli pá
rákban, miként a futó fata morgana. 

Mennyire összehangzott e kép 
az ón tizenhét esztendőm hangulatával! Azt hittem, az ifjúság örökkévalóság, az 
érzelmek világa csupa szeplőtlen ideál és minden földi czél nagy és nemes.

* A tulajdonképeni Monte Rosa-csoport a pennini (wallisi) Alpesek délkeleti részében fek
szik. Számos csúcsból áll, melyeket délről és keletről az olasz Macugnaga, Alagna és Gressoney- 
völgyek környeznek, északnyugatra pedig a Gornerglecser völgymélyedése. Itt csak a legma
gasabb oromról van szó, ez a Dufour-csúcs (4638 m, régi néven Gornerhom, Piemontban Rosa 
Bianca). A  többi tetők magasság rendjében Nordend (4612 m), Zumsteinspitze (4573 m), Punta 
Gnifetti (Signalkuppe, 4561 m), Parrotspitze (4463 m), Ludwigshöhe (4344 m), Corno Nero (Schwarz- 
horn, 4324 m), Balmenhorn (4245 m), Vincentpyramide (4215 m) és Punta Giordani (4045 m). 
A töméntelen felfedezett utat 1801 — 1893 közt járták be nagyobbrészt olasz és angol túristák.

Madonna del Sasso (Locarno).
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A Monte Rosa is ezt mutatta nekem. A jövő ép oly távoli és csillogó, oly rózsás 
és magasratörő vala előttem, mint az a bérez. Az örök hótömeg a változatlan 
örökkévalóság; fehérsége az igazi szeplőtlenség, az egész nagy és nemes. És 
ekkor beleszerettem.

Még egyszer láttam azóta, jó tíz év után. Ez 1903-ban történt kora tavasz- 
szal. A Lago Maggiore felett még csillagos éjszaka virrasztott, mikor sajkámmal 
Pallanzából Baveno felé siklottam. Csöndes volt a víztükör, minden nagyobb csil
lagot megláttam benne; szinte kitértem jobbra, balra, hogy evezőmmel szentség
törően el ne söpörjem a csillagok reszkető képét. Korán reggel akartam fent állni 
a Monte Mottarone (1491 m) csúcsán, hogy a délszaki tavaszodás illatos országából 
áttekintsek a jégvilágba. A csúcson álló hatalmas kőkeresztbe kapaszkodtam, hogy 
le ne döntsön a fagyos orkán, mely 
a Monte Rosa felől sivított hozzám.
Erős hóvihar dühöngött a hegyeken 
és a bérezek hava egybeolvadt az 
égből lobogó fehér függönyként alá
ereszkedő hófúvással. A szól telítve 
volt a télnek leheletével, csak azt 
az illatot nem bírta elfújni, mely a 
kabátomra tűzött narancsvirágból 
áradt. Útközben téptem Baveno fö
lött, egy kőfalra támaszkodó galyból.
A szépből és édesből mindig jó útra- 
valót vinni későbbi zord időkre.

Megint a Monte Rosa volt mes
terem. Mutatta, hogy van fagyos vi
har és nem csupa tavaszból áll a 
világ. Orma, mely ketté szelte a 
hópelyhek kavargó ostromát, hir
dette, hogy van küzdelem — s a kis 
narancsvirág a gomblyukban meg azt súgta édes szagával, hogy van ám édes 
emlékezés is.

Mikor az olasz harangok fülbemászó, mélabús kongásai áthimbálództak a 
magnólia-ligetek és gránátul ma-kertek paradicsomán és jelezték a delet, már 
újra Pallanza felé eveztem. Behúnytam szememet, hogy magam előtt lássam a 
Monte Rosa fehér álomképét . . .

* **

1905 július 21-én a Pilátuson éjszakáztam (2123 m). Mikor a berni Alpok 
fehér homlokán kigyuladt a nap utolsó lángja és carrarai márványnál fehérebb 
hófalakból alkotott dómok a Wetterhorntól a Blümlisalpig skárlátpiros szegélylyel 
illeszkedtek bele a nyári est puha kékjébe, alig bírtam a lelkemben forrongó 
hegyi lázzal, mely démoni erővel húzott azokra a hideg és mégis pírban izzó 
ormokra. Uram, bocsásd meg botlásomat, — az nem lehet démoni erő, csak isteni 
ösztön, mely megnyitja a földi paránynak a magas eget.

Pálmák Bavenonál.

13*
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Különösen a Wetterhorn látása ébresztett valami hatalmas „furor glaciálist“ 
szívemben. Ott kóstoltam meg azokat a legtisztább és legcsábítóbb gyönyörűsé
geket és azóta járok utánuk, míg csak bírnak lábaim és míg csak ki tudom 
nyújtani karjaimat e szent élvezetek után. Bizony ez a találkozás a Hasli-Jung- 
frauval* olyan volt, mintha az első ifjúság szerelmi ábrándképével találkoztam volna 
kemény tizenhárom esztendők után. Csakhogy ő megmaradt fiatalnak. Vállai 
szűz fehérek, miként az alabastrom, arczán ott ég a pír, — a természet egész 
lényét átömlesztette az örök ifjúság hamvával. Én rajtam keresztül gázolt az 
idő, de egyvalami bennem is olyan fiatalon, üdén megmaradt, mint ez a pír 
ott a Hasli-Jungfrau ábrázatán: hófehér ideálizmusom, ölelkezve örök rózsaszín 
reményekkel.

Átmentem a másik oldalra és lenéztem a Vierwaldstätten tavának partjaira. 
Luzern sok ezer lámpája villogott, mintha a csillagos ég tükröződnék a mélyben. 
A lelkemben is tömérdek fénypont keletkezett, eszmék, tervek, boldog érzések.

Megvolt az egész terv. Egy pár nap múlva már messze jártam a zsarnok
űző Tellek hazájától. Átvándoroltam a Brünigen és a Grim sei hágón a Monte Rosa 
lábaihoz. Egy tüneményes szép reggelen szinte könnybe lábadt szemmel üdvözöltem 
Wallis ragyogó királynéját, a távolban derengő Weisshorn (Pigne de Leiss v. 
Pointe de Vianin, 4512 m) világító menyasszonyi fátyolát, mely mélyen leomlik a 
violás fenyőgesztek vadonába.

Egyik júliusi délután átlátszó derűjében érkeztem meg Zermattba.
Zermatt (Praborgne 1620 m) a Rhone egyik mellékvize, a Mattervisp völ

gyének déli végében fekszik a Matterhorn (1. ezt a későbbi czikkben) árnyékában. 
A múlt század közepén vetődtek ide az első angolok és ma a kis hegyi falu, 
melynek gombaszerű alapon kuporgó barna gerendaházai, palotaszerű hoteljei, 
fényes bazárjai és rémes kalandokról regélő sírhalmai, hol az e hegyeken kiszen
vedett vándorok nyugosznak, egész érdekes világokat tárnak az utas elé, — évente 
vagy 50,000 idegent lát vendégül.

Egy kirándulás a Gornergratra és egy séta a Théodul-nyeregre (3322 m), 
melyeken az én leghűségesebb és legfogékonyabb lelkű tanítványomat, szívem 
választottját, avattam be a hegyimádás misztériumába, lehetetlenné tették maradá
somat a mélyebb talajon.

Mikor a Eurggenglecseren bolyongva átbámultam az eső után kiderülő Monte 
Rosára, melyre az alkonyat lángnyilai csillogva omlottak alá, önkéntelenül ráol
vastam e bérczcsoportra a költő szavait: szép a nő „ködös arczczal, könnybe borult 
szemmel, de legszebb mégis piros szeméremmel“. Ellenállhatlan volt, midőn szemér
mesen elpirult a nap utolsó csókjaitól.

Mivel mindig úgy tartottam Hippokratessel — motus roborat, otium tabefacit 
— csakhamar útra készen álltam. Egyik este összeakadtam a messze földön híres
neves randai vezetővel, Summermatter Ferdinanddal, kivel már a déltiroli Corti- 
nában találkoztam, nem egy síkos kaminban, mikor Mr. Stewartot kalauzolta a

* Hash-Jungfrau a Wetterhorn 3703 m magas ormának neve. (Még van két orma: Mittel 
hóm, Rosenhorn.) 1892 augusztus 17-én voltam e csúcson, 17 éves koromban, Rubi Ulrich és 
Brawand Péter grindelwaldi vezetőkkel.
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legnehezebb dolomitsziklákra, én meg Dimai Antonióval kapaszkodtam „úttalan 
utakon“. Nagy örömmel paroláztunk és karonfogva szaladtunk megünnepelni a 
viszontlátást egypár lángízű pohárral. Kérésére öcscsét, a fiatal Summermatter 
Wilhelmet választottuk harmadiknak, hogy őt is mint kezdőt végigjárassuk a nagy 
iskolán, a 4000 méteresek egyetemén. Az este nem volt nálunk három vígabb 
legény az egész Visp partjain.

Július 30-án a Gornergrat vasút javai, melynek végállomása 3019 m tenger 
fölött, fölszálltunk a Riífelbergig (2585 m), hova a reggeli árnyékban már a két 
Summermatter előre ment. Ebéd után kikeveredtünk a gyöpre sütkérezni. Két 
karomat fejem alá párnázva fürödtem a langyosan perzselő fényben és néztem, 

újra néztem a Matterhorn ormát, mely szabályos éleivel tündöklő nyugalom
ban metszette a sötétkék eget.

Három óra tájban mozgolódtunk. Az ösvény a kis Riffelhorn (2931 m) mel
lett, mely vörhenyes szikláival bástyaszerűen szökik fel a jégtengerből, lassan a 
Gornerglecserhez ereszkedik. Az út magaslatán rátámaszkodtam jégcsákányomra, 
hogy békén gyönyörködhessem a Monte Rosa ragyogásában, melynek tündérmezőin 
fogom végigálmodni egy szépséges szép nap fehér álmát.

Micsoda vasárnap volt idefenn! Ha a völgyben ünneplőben tolongnak az 
emberek, dörögnek a mozsarak, búgnak a zsolozsmák, még sincs soha olyan 
ünnepi hangulat, mint abban a szent némaságban, melyen keresztül hangtalanul 
rezeg a kristálytiszta fény. Ma itt csendes mise volt. Nem kondultak meg a Gor- 
nervölgy harangjai: a leomló sziklák dobbanásai; hallgatott a jéghegyek korálja, 
a viharok orgonája, és a visszhang nem zengte a velőtrázó zsoltárt. A ragyogó 
havak világos tetőkön, zuzmarás sziklák s lábaiknál csillámló jégtavacskák dicsérik 
az Urat fényességgel. Az Úrnak ünnepe lengett a világ fölött ; nem az, melyet a 
dogma tanít, nem az, mely a kalendáriumokban pirosán van beiktatva, hanem az 
ünnep, mely kezdettől vagyon.

Vakító volt a látvány; egy Saulus leborult volna tündöklése előtt. A Dufour- 
csúcs (4638 m) s tőle balra a Nordend (4612), jobbra a Lyskamm (4538 m), a Castor 
(4230 m) és Pollux (4094 m) kis ezüstkúpjai, a Breithorn (4171 m) rengeteg 
hóbazilikája lezárták a világot. Lágy körvonaluk ragyogó felhőként tapadt a sötét
kék déli égre. Es ennyi fenséges lábainál helyet talált az idyll. A Gorner jég- 
folyamának peremén, hol a jégtáblák házinagasan torlódnak a sziklapartok mel
lett, néhány bégető juh legelészett magában, keresve a moréna kövei közt a 
madárültette fűszálakat. Nem őrizte senki az árva jószágot. Ha csak nem volt pász
toruk a fütyürésző mormota, mely kis gránit trónusán ágaskodva bámészkodott a 
jövevényekre.

Átballagtunk a Gornerglecseren és 5 óra tájban az ú. n. alsó Plattje szik
láján állapodtunk meg, hol 2802 m magasban a Bétemps-menedékház nyújt éjjeli 
tanyát e jégtengerek hajósainak. Nyáron vendéglős is van itt, egy Amerikából 
hazaszakadt wallisi gazda. A házikóban csak úgy hemzsegtek az emberek. Nehe
zen csikartam ki magamnak egy kis zúgot a közös szalma-fekvőhelyen; a kis 
pajtásnak jutott a női szalon, — a színehagyott függönymögötti sarok. Míg 
embereim az egész sereg olasz és franczia vezető társaságában hozzáláttak a 
vacsora előmunkálataihoz, — mi ketten letelepedtünk egy távolabbra eső kőtömbre.
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A ház közelében nem lehetett megférni. A csoport, melyet egy éjre összezárt e 
szűk falak közé a sport, hiúság, időtöltés, szokás és Isten tudja, micsoda magasra- 
törő ainbicziók, zajongott, ízetlenkedett. A zöme szakadatlan kopott diákdalokat 
és hamisan utánzóit jodlereket üvöltözött. De ez a mondva csinált jókedv nem 
volt rokonszenves. Midőn végigszemléltem e borotválatlan, zinkumkenőcscsel (az 
ú. n. Gletscherbrand ellen) bemázolt arczokat, önkéntelen eszembe jutott a régi 
történet, mikor az Úrnak temploma megtisztult a kufároktól. Jól esett a hegyek 
csöndes fiait nézni, a viharboronálta arczú vezetőket, kik áhítattal, levett kalap
pal tódultak ki, midőn a Matterhorn és Dent-Blanche között leáldozott a nap.

Egymásután égett ki a láng a havas ormokon; csak a Matterhorn állt sokáig 
előttünk, mint fekete vulkán, melynek ormából ömlik a tűz. Szírijeinek peremét 
színaranyba foglalta a mögüle szótáradé utolsó napsugár. Lábujjhegyen jött 'az 
est. A Grenzglecser felől üde áram csapta meg orczánkat. Jól esett; mintha a 
Sesiajoch nyergén keresztül az esti szellő hozott volna valamit túlról, Pallanza 
virágos kertjeinek illatából. Mély meghatottsággal töltött el e vasárnap este, itt 
a jégóczeán közepén, az apró sziklaszigeten, melyet maga a természet épített hűsé
ges utasainak.

Zörrent az ajtó; becsapta a gazda és ez annyit jelentett: jó éjszakát.
Egy ideig be nem tudtam csukni szememet. Sejtettem, mi az oka. Az emberi 

lélek nem bírja ki minden zavar nélkül az éles ellentétek átmenetnélküli válto
zatosságát. Rövid perczek előtt még kvint álltam és szemem, lelkem vágyódással 
vándorolt a csillagok között, megpihent egyik-másiknál, mikéntha mindenik az éji 
ég sötétében egy barátságos, boldog otthon csalogató mécse volna. Tekintetemnek 
az égen csak azok a rezgő világosságok szabtak határt, melyek besugározzák a 
vágy, ábránd, poézis, tudás és hit egész határait. A látóhatár fehér hegyei nem 
álltak gátul a barangoló pillantásnak. Körvonaluk a tündérszép nyári éjszakában 
nem volt éles, hanem szelíden elsimult a misztikus csillagfénynyel átömlött égen;

- s ép a körvonalak e lágysága szabad teret engedett a lélekben valami cso
dás sejtésnek. Sejtettem, hogy e fehér hegyek mögött bársonyos legelők, susogó 
tavak, cserepes faluk, szunnyadó városok feküsznek és kalászos táblák, olajfás 
gesztek közt oldalukon egyszerű fafeszületekkel, fehérlő országutak kanyarodnak 
egész az örvényes tengerekig.

Most meg egy kis ajtó és egy pár szuszogó ember mindezt hirtelen elzárta 
előlem; azért a szárnyszegettség érzete elkergette az álmot pilláimról. Szinte kapasz
kodtam, belefogództam a szabad nagyszerűség tünedező képébe. Tekintetemet oda
szegeztem a koromsötét bódé ajtajának keskeny üvegjére és néztem, néztem — 
ha már álmokat nem láthatok —, azt a darab álomvilágot, mely a külső szürke
ségből bederengett a szoba éjszakájába. Egy halovány sáv, — egy ezüstös hókupola, 
ormán reszkető, vereslő csillag, — ennyi maradt meg a mindenségből. Ez a 
kevés is végre megnyugtatta a széphez szokott szemet és a bilincsre vert tett
erőt ; nagysokára minden összeolvadt képzeletemben. Magam előtt láttam napsuga
ras fehér hegyek végnélküli sorát és könnyedén léptem egyik oromról a másikra, 
lábaim alatt a hó be sem horpadt, patyolat maradt minden, hogy földi nyom meg 
ne rontsa e szeplőtlen világot.

Az álmodott gyönyörűség nem sokáig tartott.
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Valami sebtében keresztülsurrant arczomon. Felébredtem és elkezdtem magam
nak a Mab királynéról mindazt mesélni, a mit a jó Mercutio fecseg Rómeónak. 
Nos, gondoltam, ez bizton a queen Mab, ki

------- hajt parányi kis fogatban át
Az alva fekvő embereknek orrán.
A kerekeknek a küllője pókláb 
És szöcskeszárny a hintó födele,
Legfinomabb pókfonálból a hám ;
A kantár párás holdsugár . . . .
Kis szürke mentés szúnyog a kocsis —
A hintó-kas meg odvas mogyoró,
Mit mókus-ács, vagy vén szú faragtak . . .

(Romeo és Julia I. 4.)

így mulattattam magamat, midőn elmélkedéseimből kiábrándított az újabb 
fordulat. Alvó szomszédom, kiről nem is sejtettem, ki fia és merre van hazája, 
izmos karokkal nyöszörögve ragadta meg váltamat. Nyomban kitaláltam, hogy a 
Mab királyné egy kis földi egér, mely rajtunk végigficzánkol, — a szomszéd meg 
bizton azt álmodja már, hogy szédítő mélységek felett függ s vállam a szírt, 
melyben megfogózhatik.

Szelíd határozottsággal hátat fordítottam neki és újra elkezdtem az ajtónak 
derengő darabkájára bámulni, hogy mielőbb ismét felvehessem álmaim „elejtett 
fonalát“. Alig hogy megint mámorba ringatóztam, a viskót hatalmas dördülés rázta 
meg és a szoba közepén megjelent egy magas kísérteties alak, szürke süveggel 
kóczos fején — és felém fakó mécset lóbált. A robaj dübörögve fulladt el a 
Grenzglecser jégüregeiben ; a nyári éjszaka langymelege valahol kifüggő hótorla
szokat szakított le a Silberbast (Lyskamm) szeles gerinczéről. A mint a lavina 
párkányról párkányra zuhant, meg-megújult a tompa morajlás s legvégén bele
kalapáltak a hulló hótömegek által mozgósított kattogó kőomlások. A megjelent 
kísértet pedig álmosan dörmögte: Mister Jankovics, félkettő és a teavíz forr. Fel
ismertem a jóképű Ferdinandot.

Egy másodpercz alatt mozgott az egész ház. A szalmából nyújtózkodó ala
kok bújtak elé; a fejünk fölött többet nem a szú perczegett a gerendában, hanem 
vagy két tuczat megvasalt bakkancs dübörgött ide s tova.

A lefüggönyözött kuczkóból megváltva lépett ki szegény kis életpárom. 
A fülledt levegőben, szűkös helyén ő sem hányta le szemeit. Tudtam, hogy sokat 
kínlódott lelkileg is, de nem szól ; kárpótolni akartain ; kézen fogtam és kivezettem 
az ajtó elé. Azt is tudtam, hogy ennek a látványnak meg lesz a hatása.

Nem érezheti magát különben az ártatlanul lecsukott rab, ki előtt végre föl
pattan a börtönajtó. Némán álltunk a szikla peremén. Lenn a fekete mélység a 
sötétség titokzatosságával burkolva, fenn a csillagos ég, a csillagfény titokzatos
ságával elárasztva. Siralomvölgy és paradicsom.

Pont két óra (1905 július 31-én). Egy kézszorítás és megindultam két embe
remmel a fény országa felé, végnélküli fehér utakon. A menedékház nyitott ajta
júinak derengő világosságában pár pillanatig láttam még a karcsú sugárárnyékot, 
ki kezét magasra tartva integet, azután eltűntünk a Plattje kőhasábjai között
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és lámpánk fakó fénykorongjában tapogatóztunk tova. Röviddel utóbb már a Monte 
Rosa-glecser lejtős jegén álltunk. Krakk, krakk . . . perczegett egyhangúan a 
csákány csapása a jégen, keskeny karczokat kaparva lábujjainknak a síkos pályán, 
melyhez ugyan erősen hozzá kellett tapadni. Minden jégszilánk, mely üvegcserép
ként csörögve pergett alá, emlékeztetett a mögöttünk tátongó, láthatlan mélységekre.

Minden vigyázat mellett hátra-hátra tekintgettem. A kis Bétemps-viskó kas
hoz hasonlított, melyből szent János-bogarak repennek ki a csöndes éjszakába.

Dufour-csúcs és Zumsteinspitze (a Lyskamm gerinczéről).

Mindenütt kis villogó mécsek a jéggel tömött, árnyékba burkolt glecser-völgyek
ben. A Gorner-glecser legmélyén két kis lidérczfény igyekezett a Punta Gnifetti 
felé, — a Grenz-glecseren a két híres courmayeuri vezető, Savoye Cipriano és 
Croux Ginseppe világítottak triesti uraknak apró mécseikkel ; — feljebb a seracok 
között Petigax apó, a bátor sarkutazó és egy zermatti társa kezeiben reszketett a 
bolygótűz, mely egy bátor franczia hölgynek, Mademoiselle Lacharière-nek jelezte 
a csalóka ösvényt a Lyskamm felé. A Plattje szirttömbjei közt és a mi nyomdo
kainkon egész dörmögő karaván keresgélt gyertyalánggal. Milyen csodás éjjeli



201

élet ! A magános fénypontok a végtelen jéghegyek oldalam e néma nyári éjben 
valami — mondhatnám — túlvilági, regeszerű hangulatot varázsoltak a lólekbe. 
És mennek a zarándokok, meglátni Isten arczát a magasban.

A hó lassú, egyenletes ütemben roppant lábaink alatt. A végnélküli lejtő 
sötétszürke sivatagnak látszott, melyen az egyetlen parányi fényoázist fekete 
árnyékkarikában az egy gyertyaszál lángja teremti meg. A pitymallat közeledett. 
A hóvilág galambszínűvé válik. Minél jobban haloványodnak a csillagok felettünk, 
annál inkább csillan-villan a Monte Rosa hava. Az ezüsttiindér birodalmában 
vagyunk. Ez is tünedezik ; a mosolygva elénk lebegő hajnal rózsaszín lepleket 
terít lábaink elé, mintha a lélek rózsás hangulatát evvel a fogadtatással emelni óhajtaná.

A Monte Rosa (a Joderhom ormáról).

A hó még mindig szakadatlan, egyformán ropog. Míg a Dolomitok égbeszökő 
kőszikláin a lelkem valóságos „vad gyönyörrel“ telt el és még a szemem is láza
san égett, mikor amolyan kikezdő jókedvvel ragadtam meg egy-egy kiálló szirt- 
darabot, hogy felhúzódjam rajta, — itten csupa méltóságos áhítat, ünnepélyes érzés 
vett erőt egész valómon. Ez a fehér nyugalom karácsonyi hangulatot teremtett 
bennem, itt, hol minden örökös karácsonyi mezben van.

Órákon keresztül tapossuk a kígyózó ösvényt az egymásra tornyosuló hab
fehér dombokba. A hányszor egy lejtőfokot bevégeztünk, új meg új ezüsthalom 
áll mögötte. Az egyöntetűséget csak a sötétkék rianások elmosódó sávjai szakítják 
meg. Mikor meg-megálltunk az ily tátongó kék űr partján, hogy áthidalást keres-
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síink a csalogató örvény ttirkízpalotái fölött, csöndesen körülnéztem, hogy lelkemet 
kiragadjam a misztikus mélységek igézetéből és felküldjem a ragyogó magasságba- 
a messze világló tetők feltörő élein. Bizony, csak emberek vagyunk és a lélek is. 
könnyebben emelkedik, ha van mihez vonzódnia, ha van kijelölt „útja“. Könnyeb
ben megrezdülnek tiszta röptéhez szárnyai, ha maga előtt látja az ormokat, melyek 
az örök világosság felé törekesznek és ha el sem érik azt, mégis tovább úsznak 
a fényben, mint a völgyek medenczéi vagy a rónaság pereme.

A szomszédban egyre jobban fénylett a tömérdek Lyskamm — a távolban 
egyre karcsúbbá szorult össze a Matterhorn. Köröskörül a 4000 méteresek renge
teg tábora nyugodalmasan terjeszkedett szét az üde nyári reggel csillámló azúrjá
ban. A színek melegsége és az árnyalatok élénksége perczekre feledtették a 
csikorgó hideget és a tájék merev mozdulatlanságát. A napsugarak omlottak a 
hópatyolatra, miként zápor tűz-sudarakból. A levegő egyre ritkább és ritkább lett, 
hogy három szippantás sem pótolt egy völgyi lélekzetvételt, — s ezért csöppet sem 
tiltakoztam az ellen, hogy az. utolsó hónyeregben (4354 m) kifújj uk magunkat. 
(61 /„ óra).

Míg jóízűen falatozva sorban üdvözöltem a hegyóriásokat és mindeniken talál
tam valami egyénit, vonzót, magasztosai, művészit vagy groteszket, a meredek 
hókatlanban kanyargósán kipontozott nyomainkban megjelentek a Bétemps-ház 
többi éjjeli lakói. Minden négy-öt lépésre megálltak, haloványan és csöndesen. 
Az elöljáró vezető előfogat szerepét vette magára, — a hátsó pedig alig győzte 
a nógatást, hogy előbbre terelje a lehorgasztott fejű nyájat. Némi kárörömmel 
tapasztaltam, hogy e legények tegnapi nótás kedvét ajkukra forrasztotta a felhőn- 
túli régiók csodás járványa, a zsibbasztó hegyi betegség. Bosszút állnak a hegyek 
azokon, kik szent békéjüket megzavarták és e dicső hóvilágot nem az ihletett 
gyönyörűségek gyűjtésére keresik föl, hanem csupán versenygyaloglások pályájá
nak tekintik.

*  *
*

Apropos hegyi betegség.
A rövid pihenőt felhasználom, hogy pár szóval e különös betegséget meg

magyarázzam.
A legtöbb ember nem is tudja, hogy ilyesmi is létezik, még azok sem, kik 

sokat járnak a nagy hegyek közé, mert a csúcsokról visszatérő turisták rendesen 
el szokták titkolni, hogy átestek ezen az iskolán is. Nem írok tudományos munkát, 
azért nem is értekezem hosszadalmasan e bajról, csak utalok a forrásokra, melyek
ből bőséges fölvilágosítást szerezhet az olvasó.* E betegség oka a levegő fokoza
tos ritkulása a magas régiókban ; nyilvánulására csak annyit mondok, hogy a ki

* Ezek a munkák :
Dr. Egli-Sinclair : „Über die Bergkrankheit“, Jahrbuch des Schweizer Alpenklubs 1891—92.
Charles Durier : Le Mont-Blanc Paris, 1897. IV. kiadás, 197—203. lap
Dr. Wingard Perencz Károly czikke a Turisták Lapjában 1904. évi folyam, 109—183. 1
Legérdekesebb Mosso Angelo nagy műve : Fisiologia dell’uomo sulié Alpi, studii fatti sül 

Monte Rosa, 1898. Milano. Fratelli Treves
Dr. Zuntz, dr. Loewy, dr. Midler, dr. Caspari nagy munkája : Höhenklima und Bergwan

derungen in ihrer Wirkung auf den Menschen, 494. 1. 1906. Bong & Co.
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ismeri a tengeri betegséget, eleget tud. Bizonyos az is, hogy a valóságos hegyi 
betegség aránylag ritka, mert igen sok esetben a hegyi túrákon fellépő hasonló 
tünetek nagy megerőltetésnek, lelki izgalomnak, némely hegyi szabály figyelmen 
kívül hagyásának következményei.

A legvelősebben írja le ezt a bajt Santi Flavio dr. (Soccorsi d’urgenza in 
montagna. Vademecum deli’Alpinista. 1901.) Szóljon hát helyettem a szakértő :

„A hegyi betegség az idegrendszer sajátos állapota, tünetei különböznek 
egyének és viszonyok szerint. Alapoka a levegő ritkulása és ennek következtében 
a lélekzés hiányossága ; minden más okot a hajlamosságra vagy az adott körül
ményekre lehet visszavezetni. Ezek közül említhető az illető egyéni alkalmatlan
sága a hegymászásra ; a vérszegénység ; légzési nehézségek, a magasság meg
szokásának hiánya, menetelés hosszú unalmas meredekségeken vagy puha hóban, 
kimerülés, rossz időjárás és nagyfokú villamos feszültség a levegőben, rendkívüli 
hideg vagy tikkasztó meleg, izgalom, félelem, emésztési zavarok és mindezeken 
kívül ismét a hajlamosság, mely épen nem oly gyakori, mint az ember hinné . . . 
Főbb vonásai és tünetei : jóformán hirtelen lepi meg az embert mászás közben, 
körülbelül 3000 m körüli magasságokban, de kitörhet nyugalom közepette, sőt 
alvás közben is, miként ezt Mosso Angelo megfigyelte. A beteg határtalan bágyadt- 
ságot érez, lépten-nyomon meg kell állnia, a legkönnyebb részleteken veszélyeket 
sejt, bátorsága inába száll és minden erély cserben hagyja ; csömörük minden 
tápláléktól, mely érzés az undorig fokozódik és hányással is jár ; lélekzetvétel 
közben valóságos boszorkánynyomás áll be ; szívdobogás, szívszorongás, fülzúgás, 
szédülés, kábultság a halántékon, főfájás rendes tünetek; ritkább az idegrángás 
vagy orrvérzés, vérhányás s végül a pacziens erőtlenül, majdnem eszméletlenül 
terül el és semmi szín alatt sem akar előre mozogni.“

Hozzáteszem még én az egyik legfőbb tünetet, melyet Santi nem emel ki : 
ez az ellenállhatlan álmosság, mely valóságos álomkórhoz hasonlít.

Nem valami kellemes tudat elképzelni, hogy 7—8 órányira a legközelebbi 
fedéltől, sokszor 10 -12 órányira emberlakta helyektől végtelen hómezőkön vagy 
keskeny sziklapárkányokon olyan betegség érheti az embert, melynek kórképét 
imént leírtuk ; de hát még sem kell e bajtól félni, mert a legtöbb ember nem 
„hajlamos“ — a legtöbb esetben a bajt könnyű kikerülni és legyőzni; ép ezért 
nem is valami veszélyes dolog.

Itt volnék például jómagam. Sohasem szenvedtem e bajban, pedig vézna 
testalkattal, kiállott súlyos — majdnem halálos betegségek (ismételt tüdőgyuladás) 
után, alig 16 éves koromban több 3000 — 4000 méteres hegyen jártam, (pl. Piz 
Morteratsch 3754 m, Ortler 3905 m, Wetterhorn 3703 m, Strahlegg 3351 m, Breit- 
horn 4171 m) — nagyon kevés training után. A Monte-Rosára is a téli munka 
után jóformán minden előzetes szoktatás nélkül mentem fel, pedig az állandó pát
riám csak száz és egynéhány méter az Adria fölött ; mégis a levegő ritkaságát 
csak annyiban vettem észre, hogy vagy negyven méterrel a csúcs alatt többet 
kellett belőle belélekzenem, mint lejebb. Olyasféle érzés az, mint mikor a vég
telenül szomjas ember öblös kancsót illeszt ajakához, de annak fenekén csak egy 
kortyot talál. Ez az érzés is csak 3—4 perczig tartott, pedig épen a Monte-Rosá- 
nak, Montblancnak és Mischabel Dómnak van legtöbb betege.
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Az Európán kívül fekvő nagy hegyeken természetesen a legjobb hegymászók 
is kidőlnek a hegyi betegség miatt és csakis a levegő ritkaságán múlik, hogy még 
érintetlen a világ legmagasabb orma. Hogy milyen eltérők a természetek, azt 
mutatja a következő pár példa. A délamerikai Andes hegységben vannak vasutak 
3450 m magasságban. Előfordul, hogy az utasokon, kik tehát minden erőmegfeszí
tés nélkül jutottak fel a magasságba, kitör a hegyi betegség pusztán a megritkult 
levegő hatása alatt (v. ö. Durier művét). Purtscheller L. és Meyer H. Afrikában 
fölértek 4300 m magasba és minden baj nélkül 16 napig tartózkodtak e légkörben 
és csak a Kilimandscharo (6130 m) csúcsán szenvedtek egy kis szívszorongást,'' 
— mikor azonban ugyanezt az ormot másodszor látogatták meg, már nem tapasz-, 
taltak semmi kellemetlenséget. Zermattban ismerkedtem meg Zurbriggen Mathias- 
sal, ki a Himalayában, mikor 7000 méter magasság körül mindenki elmaradozott 
mögötte, csak úgy tömögette kurta pipáját, mint otthon Macugnagában csöndes 
tornáczán, mikor őszi estéken a füstkarikákon keresztül nézegeti a Monte-Rosa 
sokágú csúcskoronáját. Pedig a pipa a hegyeken nagyon veszedelmes, azért mond
ják a chamonixi vezetők a dohányos embereknek : Monsieur, on n’est jamais arrivé 
au sommet du Mont-Blanc en fumant. (Durier). Nem utolsó példa az immunitásra, 
a mit az angol Coolidge felhoz. Kedves kutyája — a „Tschingel“ — felkísérte 
őt a Mont-Blanc csúcsára és ott minden asztmatikus tünetek nélkül jóízűen csaholt, 
akár odalenn a porta előtt kis kuczkójában, mikor vendéget látott . . .

A legtökéletesebb tanulmányt a hegyi betegségről Mosso Angelo, turini tanár 
szolgáltatta, ki a 4560 m magas Punta Gniffettiri (1. a későbbi czikket a Lyskamm 
megmászásáról) a Capanna Margherita menedékében hosszas kutatást végzett és 
arra a meggyőződésre jutott, hogy a betegség nem az oxygénhiány miatt beállt 
levegőszomjúság következménye, hanem inkább a szénsavtartalom csökkenése a 
vérben az ok, mely az idegrendszer zavarait idézi elő.

Kérdés, mi a „puna“ ( =  lakatlan, Peru 3300— 3900 m magas fennsíkjai 
viselik e nevet s azokról van elnevezve a hegyi betegség) ellenszere. Megelőzni 
lehet észszerű traininggel, helyes táplálkozással és jól elosztott pihenőkkel. Azért 
főszabály: gyakran, de keveset enni, minél kevesebbet inni, főleg nem alkoholt. 
Ha a baj mint hevenybetegség lép fel, legjobb nyomban megfordulni ; a lefelé 
menetel helyreállítja az erőket, elmúlik a látóidegek elsötétülése és megszűnik a 
rohamos erőhanyatlás. Ha csupán kezdő tünetek! állanak be, egy kis szíverősítő 
ital (kávé, tea, jó bor), egy pár ízes falat, chinin vagy coffein jó szolgálatot tesz
nek, de legjobb hatással van a bajtársak vidám bátorítása és az önuralom. A lelki 
erő mindennél tökéletesebb gyógyír.

Hogy van hegyi betegség, azt ma már letagadni nem lehet ; hogy nagyon 
régen ismerték, az is kétségtelen. Ezt igazolja az a régi legenda, melyet Durier 
kedves modorában mesél el, ide írom már azért is, hogy kiengeszteljem olvasói
mat, kiengeszteljem azért, hogy e tündérvilág tökéletes harmóniáját ilyen barátság
talan betegség leírásával megbontottam, a fenségest prózával, a röghöz kötött ember 
gyöngéinek fejtegetésével megzavartam.

„Az Ararat hegye Arméniában — írja Durier — magasabb, mint a Mont- 
Blanc és örök hóval van takarva, ép úgy mint ez. Az örmények meg vannak 
győződve, hogy az özönvíz után ennek csúcsán akadt meg Noé bárkája és még
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most is létezik. Ez a buzgó liiyők szemében nagyon ösztönző ok volt arra, hogy 
az Ararat megmászására vállalkozzanak. Viszont — szerintük — azért, hogy a 
drága ereklye ne tünedezzék el felaprózva darabonként, az Isten az ormot hozzá- 
férhetlenné tette. Beszélik, hogy a negyedik században egy jámbor barát, nazianzi 
Szent Gergely kortársa és rokona megkísérelte a csúcs megmászását. Mikor azon
ban a hómezőkön bizonyos magasságig ért, szempillái valami ellenállhatlan nyomás 
alatt lecsukódtak és elszunnyadott. Valamint fölébredt, újra útra kelt, de csakhamar 
cserbe hagyták erői és elaludt újból. Föleszmélt, megint előre akart jutni, de el
nyomta, lenyűgözte ugyanaz az ólmos álom. Végre megjelent neki egy angyal : 
„Isten úgy végezte vala, hogy ember fia fel ne juthasson az Ararat csúcsára. 
Mégis, hogy kegyes buzgalmad elvegye jutalmát, íme egy töredék a szent bárká
ból“. Ez a töredék, melyet a jámbor barát lehozott, még ma is féltékenyen őrzött 
kincs Etchmiadzine monostorában, az örmény patriarcha székhelyén. Hozzá kell 
még fűznöm, hogy a múlt században több európai utas mászta meg az Araratot, 
de ezek nem találták meg a bárkát, ámbátor egyik három egész napot töltött a 
csúcson ; így tehát csak a monostorban őrzött darabka maradt fenn ez igazán 
tiszteletreméltó emlékből s természetesen annál nagyobb értéket képvisel . . .“ 
(Le Mont-Blanc 197. 1.)

Bizonyos tehát, hogy a szegény barát olyaténképen érezte magát, mint ezek 
a jó szászok.

*  *
*

De míg én itt csevegek, valósággal elém kerül mindenki, azért rajta, rajta, rá!
Nyomban (7 óra) elhagytuk a 4354 m magas nyerget és megkezdtük a meredek 

ösvényt. Habosán csavarodik a rendkívül keskeny hógerincz magasba ; havát ropo
gósra csiszolta a hajnali szél, szemcséi csillognak a verőfényben, mintha csupa 
köszörült gyémánttal volna meghintve az út. Az egész hasonlít meredek gót tető
höz, melynek jégcsapokkal czifrázott sarokélén kell fölsétálni. Minden lépcsőfok, 
melyet a lábfejjel ütünk a fehér kristálylejtőbe, rohamosan emel a magasba a 
szaggatott szikláéiig. A kiálló szirtcsipkéket és az idők által kifiirészelt réseket 
az északi oldalon körülkerüljük és leszegzett fővel hasítjuk a jéghideg szelet, mely 
napkelet felől valóságos megfagyott fényárt ömleszt szét körülöttünk.

Gyönyürittasan láttam, hog3T át tudok már pillantani a Nordend sziklaszarván, 
pedig ez 4612 méterre nőtt a föld színéből. Föl a zuzmarás kőlapon! — s meg
állunk az egyszerű kereszt tövén.

Dérrel bevontán ragyogott az ember-isteni szenvedés felmagasztalt jelvénye, 
úgy állt ott magányos egyszerűségben, leírhatlan fénypompában, mintha a völgy 
lakói felmutatnák a magasságbelieknek, hogy az Úr, ha nem tekintene le a porig, 
itt lássa a megtestesült hitvallást a szabadság és egyenlőség világában :

„Hiszünk benned, örök igaz egy Isten !“
A Monte Bosa csúcsán voltam, Európa második legmagasabb ormán, 4638 m 

magasban (9 óra).
Csodálatos dolgok mennek végbe ilyen helyen az ember lelkében. A meg

erőltetést hirtelen követi a nyugalomnak való teljes odaadás. E nyugalom nem 
zsibbaszt, mert dolgozik a lélek. A megérkezésig vigyáz a szem, mely kitalálja az
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utat, feszül a kar, mely kapaszkodik és a földhöz köt, leselkedik a fül, hóimét 
jön a lavinadörej ; tapogatózik a láb, meddig ér a szárazföld és hol vége a világ
nak. Csupa feszült figyelem az egész ember. Ez a figyelem jobban fáraszt, mint 
a munka fizikai része, a nyers erő kiadása. Most egyszerre nem kell így figyelni, 
mert nincs közvetlen veszély ; szabad gyönyörködni, korlátlanul gyönyörködni, mert 
nincs kapzsi jegyszedő és nincs kapuzárás a természet hatalmas előadásában, hol 
az örök szerző sohasem ismétli önmagát.

Nagy reformáczión esik át a lélek. Megtisztul. Csak a nagy ellentét miatt a 
megtisztulás folyamatában jut eszünkbe egy-egy lapália és jóízűen mosolygunk 
ezeken a nyomorúságokon, fogadkozva, hogy rendületlenek leszünk ezen túl odalent 
is, miként ez a szikla, melyről lepereg a zápor, de lecsuszamlik a villám is. Evvel 
a reformált gondolkozásmóddal azután már szabad körültekinteni idefenn.

Látom a végtelen sort és olyan jól esik egy memento hiánya. Ha a mély
ben valami emberi alkotást látok, legyen az bármilyen halhatatlan, azt súgja valami, 
a ki ezt alkotta, porlad vagy porlani fog. E 1 legyek alkotója örökké él és ez valami 
örökkévalóságot, fényt és erőt kölcsönöz e műveknek is.

Mégis legelőször le az ember felé néztem. Ez a világ azonban nem akart 
megnyilatkozni ma, hogy csak az álljon szemeim előtt, a mi isteni. Lombardiát 
eltakarta a barázdátlan síma lepel. A hajnal aranyhajából volt szőve, melyre a 
na]) felfűzte az Adria vízcsöppjeit és a rizsföldek harmatát. Lelkem mégis keresz
tülpillantott e párázaton. Magam előtt láttam az ódon városokat a karcsú cainpa- 
nilekkel, melyek szellős ablakaiból ritmikusan búg az érez ; láttam a házakat 
a vereslő cseréptetőkkel, melyek alatt milliók szeretnek és gyűlölnek, örülnek, 
haldokolnak, vétkeznek ; láttam a rizsmezők gyümölcsöseit, melyekben elégedett 
gazdák keresik a pirkadó szemet. Mindenből kiemelkedik az álomképzelet regéje 
csodás időkből, mikor az újjászületett alkotó erő lerázta a porrétegeket, mit a 
középkori homály rakott reá. Ez a márvány virágoskert, a milánói dóm, melynek 
fehér tetejéről annyiszor epedve néztem át e fehér tetőkre. Szinte látom a Superga 
dombján a csillogó kupolát, mely alatt nyugosznak a nemes szavőjai sarjak, kik 
megértették az időket. Tizenkét év előtt milyen fényes álmokat szőttem e csarno
kok alatt. Mindből felébresztettek szívtelen végzetek. S látom Magenta, Novara, 
Mortara mezőit, hol a giovine Italia vérzik vala az unita Italiáért s ide pillantva e 
fehér tetőkre, erőt szerez s porig alázza a maradi ős ellenséget, mely minket is 
fojt és szorongat . . .

Ez a hegy mindezt látta és azért nem érzem fagyát. Ez a hegy jó ismerősöm.
Majd újra felemeltem ez ábrándozásból tekintetemet. Óriás távolban, egy

magában, az egymásra rakódott ködvonalakból épen kibukkant a Monte Yiso 
(3843 m) rózsaszín piramisa. A nap lassú egymásutánban olvasztotta le róla a 
ködpántokat s a hegy folyvást emelkedett, mintha láthatlan erők az égbe emelnék a 
megdicsőülés felé. Csak Lord Byron egyik stanzája varázsolt elém hasonlót (Childe 
Harold III. 62.):

Fagyos fenségben ott ragyogva trónol 
A végtelenség ; s langy leheletektül 
Lavina dörg — e mennykö tiszta hóból.
Mitől szívünk kitágul s összerezdül :
Ott fenn honol. A föld az égbe tör —
S te satnya ember, bírsz-e szállni föl ?
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Bizony, itt néni maradtam el a természettől — az égbetörő föld alkatrészé
nek éreztem magamat.

Onnan kezdve, hol a Monte Viso magában pillant a rónatér felé, hosszú fél
körben sorakoztak a szirtből való „karok és rendek“, hogy ünnepeljék méltóság
ban a napot, mely aranyat, ezüstöt, bíbort oszt nekik. Az ünnepre legcsillogóbb 
palástot öltött a Mont-Blanc. Körötte sötéten tömörültek karcsú apródjai, a merész 
Aiguille-ök, melyekhez a galambősz graji és dauphinéi Alpok csatlakoztak ragyogó, 
villogó pompában. Nyugat felé a Grand Combin, az Aiguille de Croissant (4317 m) 
hatalmasan kivált fehérruhás testvérei közül. Messze távolban a Jungfrau, a berni 
hegyek közt a szépek szépe, rózsás, habos felhőkoszorút kerített hóvállaira. A tőszom
szédságban a világ minden tája felé hullámosra simítva nyomultak völgynek 
a glecserek, az óriás megfagyott folyamok, melyek kőszikla-forrása itt van a tetőn. 
A Monte Rosa-csoport többi csúcsai szorosan fűződtek egybe, miként egy család 
tagjai. Hasonlítnak is egymáshoz mindmegannyian, az összes látható és láthatlan 
hegyhullámokból csak egy üt el a többitől. Egyéniségének arczulata, markánsabb, 
a ki egyszer látta, örökké látja. Ez a Matterhorn. Nem mondok hasonlatot róla, 
nem azért, mert már mások mindent elmondtak előlem, hanem azért, mert hozzá 
hasonló nincs semmi. És ebben a sok magasztosságban, hideg hatalmasságban 
jól esett egy kis nyugvó pont : a Punta Gnifetti (Signalkuppe, 4561 m) ormán, 
tőlünk egy sasreppenésre, a kis Capanna Margherita. Kéményéből kékesen szállin
gózott a füst. Milyen édes megnyugvást keltő, jól eső gondolat, bogy ott túlnan 
a másik tetőn egypár melegszívű ember ugyanazt látja e perczben, a mit én, 
ugyanazt a szépet élvezi, a mit én. S nekem nem az ad erőt, ha bajban, szenve
désben nem vagyok egyedül olyankor inkább egyedül szeretek lenni ! — hanem 
az tölt el megelégedéssel, ha tudom, hogy a jóban másokkal osztozom.

Mikor a jelent így alaposan kiélveztem, visszaszálltam a múltba. Ma július 31. 
van. Ugyanezen a napon, ötven évvel ezelőtt (1855 júl. 31-én) először állottak 
halandók ezen a helyen.* Hamar, csendben megültük e jubileumot. Kézen fogtam 
a két Suinmermattert ; egy meleg kézszorítással, egy halk imádsággal megemlé
keztünk azokról, kikhez hozzákapcsolt a rokongondolkozás. Úgy tudom, hogy még 
ketten élnek közülök, Smyth Edmund — most angol ezredes — és Smyth I. Gren
ville, anglikán kanonok. Vájjon gondolnak-e a mai napon a Monte Rosa arany- 
lakodalmára ?

A fejünk felett bárányfelhők úsztak délnyugat felé. Még egyszer fölnéztem 
rájuk és egy üdvözletét küldtem velük messze földre. Egyre fejemben búgott a 
gondolat : szép hazámba ismerősök mennek. . .  Rájuk bíztam üzenetemet.

A többiek már nem találtak a csúcson, a sziklagerinczen tértünk ki egymás
nak. A hónyeregtől rendkívüli sebességgel haladtunk lefelé. A felpuhult hóban 
egész kígyóvonalakat gázoltunk méteres ugrásainkkal és déli 12 órakor már a 
Bétemps-kunyhó falához támogattuk csákányainkat. Az út, melyhez fölfelé 7 óra 
kellett, lefelé csupán 2x/4 órát igényelt.

* Smyth Edmund kapitány, Rev. Smyth Christopher, Rev. Smyth Grenville, Birkbeek, 
Hudson és Stevenson voltak a Dufour-csúcs első megmászói Lauener Ulrich és három más vezető 
kíséretében.
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A nap elbújt a tikkasztó nyári délután gőzei közé, a Matterhorn sötét kúpját 
zivatarfelhők rajzották körül és távoli dübörgés jelezte, hogy készül valami az 
olasz hegyek mögött. Átsétáltunk a Gorner-glecser jégparkettjén és izzadva ballag
tunk fel a sziklapart ösvényén. Ez a csekély emelkedés volt a legkellemetlenebb 
részlet az egész úton, mert ha az ember már egyszer berendezkedett a lefelé 
menetelre, legjobb szeretne a közbenső kisebb dombokba alagutakát varázsolni.

A Riffelberg fái között csöndesen csepergett az. eső ; a Weisshorn, Dent 
Blanche és a többi nagyok fehérsége plasztikusan emelkedett le a sötét felhők

Jankovics Agát fényképe után.

A Monte Rosáról hazafelé.

alapjáról, mint finom pasztellfestés odalehellt színezése. Szótalanul gyönyörködve, 
elégedetten lépkedtünk az ozónos fenyvesben ; észre sem vettük, hogy mi mozgunk, 
valósággal Zermatt festői házcsoportjai emelkedtek fel hozzánk.

Alig kopogtunk be Zermatt szűk utczáiba, a csákányok aczélja kezünkben 
zizegni kezdett. Mindenik szikrát hányt és a villám tüzes nyila kacskaringósan 
szelte szét az eget egyenesen a kis Schwarzsee-hőtel mellett tűnve el a sziklák 
közé. Vidáman ugrottunk be a Hôtel du Mont Cervin biztos tetője alá ; odakünn 
zuhogott az üdítő nyári zápor.

Mikor a Villa Marguerita kedélyes szobácskájábán rakosgattuk az átázott 
holmit, egyre a Monte Rosáról beszélgettünk. Nem hallottam a ropogós időt, nem
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láttam a zivataros alkonyat szürkeségét, lelkem még ott bolyongott azokon a vilá
gos térségeken és itta a mámorító verőfényt,

Ha jól emlékszem, Jean Paul mondja valahol, hogy az élvezet értékének 
próbaköve az emlékezés tartóssága. Én nyomban éreztem e napnak értékét, mert 
emléke lelkemben kitörülhetlen fog maradni.

ZINAL-ROTHORN*
(4223 m.)

0 ye Ice and Snow bless ye the Lord : 
praise him and magnify him for ever.

0  ye Light and Darkness bless ye the
Lord : praise him and magnify him for ever.

0  ye Lightnings ad Clouds bless ye the Lord : 
praise him and magnify him for ever.

0  ye Mountains and Hills bless ye the
Lord: praise him and magnify him for ever.

„Benedicite omnia opera.“ **

Hamuszínű vasárnap volt. Akár nálunk itthon november végén, mikor a galy- 
lyak levélzetét régen fölváltotta a zúzmara gyöngye és az ugaron nem a búbos 
pacsirta zsolozsmája reszket szerte a csillámló levegőbe, hanem néhány kapargáló 
varjú óbégat jobb idők után. A nagy csúcsoknak nincs sehol nyoma ; az alaphegyek 
bordái komoran, sötét violaszín körvonalakkal merednek bele a vizenyős ködgomo- 
lyokba. Minden olyan, mintha kormos üvegen át nézném a világot. A Riífelalp 
szétszórt, villámjárta fenyőit tépázta a szélvész és fehér hátteret kavart mögéjük 
az omló hópelyhekből.

Időtöltésből felballagtam a kis botanikus-kertbe, onnan áttévedtem a csöndes 
angol temetőbe. A borongás hangulatot fokozta ez a környezet ; minden sírkövön 
kifakult aranybetűkkel egy-egy hegynek neve . . . Azok a magasztos hegyóriások, 
melyekhez nem tapad semmi szenny, öltek. Nem, nem a hegyek nem bántottak 
senkit azok csak a magasratörekvés hirdetésére, a „ sur sum corda“ jelképezésére, 
a lélek és test megaczélozására vannak teremtve. E csöndes angolok, kik itt az 
idegen hantok között nyugosznak, kiknek szíve porából itt hófehérke és alpesi 
rózsa fakad, más ellenség csapásai alatt buktak el. A vihar, a fagy, az éjszaka

* A Zinal-Rothorn (4223 m), melyet a Val d’Anniviersban Morning néven ismernek, az 
Eifisch- és Nikolai-völgyeket elválasztó lánczban fekszik, az Obergabelhorn (4073 m) és Weiss- 
horn (4512 m) között. Keleten a Hochlieht és Rothom-glecserek, nyugatról pedig a Morning és 
Durand-glecserek övezik. Először Zinal felöl sikerült a megmászás ; Kev. Leslie Stephen és Crau- 
furd Grove érték el a csúcsot 1864 aug. 22-én Anderegg Melchior és Jakab meieringeni veze
tőkkel ; a zermatti oldalon 1872 szept. 5-én C. T. Dent és G. A. Passingham kerültek fel Bur- 
gener Sándor, Andermatten Ferencz és Imseng Ferdinand vezetők kíséretében. Ez utóbbi útirány 
nagyjában megfelel annak, melyet mi is követtünk. Rendes viszonyok közt 7— 8 óra alatt érni 
el a csúcsot Triftböl. A  vezetői dij 80 frank — leszállással Zinal felé 100 frank.

** Hó és jég, fény és sötétség, villámok és fellegek, bérezek és dombok dicsérjétek az 
Urat, hirdessétek dicsőségét és nagyságát mindörökkön !

Jankovics : A z  Alpesek. 14



210

sötété voltak a gyilkosok, nem ezek a nemes hegyek. Itt pihen Gabbett E. W. 
(f 1882-ben a Dent Blanche-on), Borchardt C. F. (f 1886-ban a Matterhornon), 
Lewis W. A. és Paterson H. Noel ( t  1877-ben a Lyskammon), Cockin (f 1900-ban 
a Weisshomon) és végül egy fiatal leány, ki életvidoran indult a jégár csillogó 
kristálypalotái közé és a Triftjochon leomló kövektől összezúzva, vezetője, Carrel 
Luigi karjai közt lehelte ki lelkét ; — Sampson E. Ellen elmúlását hirdeti a fehér 
kő. (f 1895.)

A melankolikus merengésekből csodálatos, halk éneklés rezzentett fel. Ünne- 
pies volt ez ének és láthatlan ajkakról fakadt, mint az „Ember tragédiájában“ az 
angyalok kara vagy a virrasztó Faust fülében az égiek hajnali himnusza. Nyom
ban én is ott álltam a kis anglikán templom egyik kuczkójában és együtt búgtam 
az áhítatos északi emberekkel a „benedicite omnia opera“ balzsamos dallamát. 
Ereztem, hogyha a természet tombol is, ünnepelnek a szívek és szinte láttam az 
eltakart hegyek fölött a napsugarak glóriáját.

A képzelet csakhamar valóra vált. Mire kiléptem az angol kápolnából, min
den hegy friss hóköntösében csillogott és a takarodó felhők közül lemosolygott 
egy darabka kék ég. Egy ilyen darabka kék égnek nagyobb a varázsereje, mint 
minden biztató szónak vagy vigasznak. Nyomban másnak láttam a mindent. A csön
des fejfák nem voltak többé rémes tragédiák hirdetői, hanem szép küzdelmek 
emlékjelei, melyek czéljáért érdemes volt a vértanuság. E darabka kék ég annyi 
tetterőt és jó kedvet teremtett bennem, hogy alig bírtam bevárni az olvadást, mely 
újra hozzáférhetővé teszi a bíborcsíkokkal átszőtt ködruhában derengő hótetőket, 
hol a levegő úgy hat, mint az erőteljes költészet ; a küzdelem gyógyít, miként az 
újjászületés és a meghozott emlék napfény, mely sohasem nyugszik le.

A következő napon (aug. 7-én) már mentem Trift felé. Az út épen az angol 
kápolna mellett vezetett volna el, de Ferdinand nem akart arra menni, hanem a 
falun át és kaszálókon keresztül csalt, hol pezseg az élet. Természetesen azzal 
okolta meg e kis kerülőt, hogy ez az ösvény a rövidebb. Később tudtam meg, 
mennyi gyöngédség rejlett az igénytelen ember akaratoskodásában. Az élet és 
vidámság kellő közepéből akarta megindítani vállalkozásunkat és nem a szomorú 
feliér kövek mellett, melyeken elfakult aranybetűkkel csillám ük egy-egy nagy hegy
nek neve. Azt akarta, hogy derűs benyomásokat vigyünk magunkkal.

Virágos rétek közt ballagtunk hegynek. Alig múlt délután négy óra, már is 
az alkonyodás árnyéka borult egész Htunkra. Ereztem, hogy innen a napsugár már 
korábban elbujdosott, mert a föld egészen kihűlt és a levegő hűvös volt, mint 
otthon a mi cserjésünkben Hubertus-éjszakán. A szénapetrenczékből erős illat áradt 
és elárulta, hogy még messze az ősz, mikor itt majd a hópelyhek alól a lekaszált 
száradó alpesi füvek balzsama helyett a rőtbarna fenyvesavar olajos szaga tölti 
be a levegőt. A zermatti völgy túlsó oldala szinte mosolygott azon, hogy a késő 
őszi hangulatra gondoltam. Ott túlnan nyoma sem volt a novemberi nap bágyad t- 
ságának. A Gorner-vasút vakmerő hídja alatt brilliántos menyasszonyi fátylak szeg
ték be a sziklák moharuháját — a findeleni vizek zuhatagjai. A magasban a Breit- 
horn rengeteg hógerinczén a lavinák és jégtörések elszakadásával lenyesett, meg
kristályosodott víztömegekben tükörbe nézte magát a nyugatra gördülő nap és ezer 
picziny nap kacsintott rá vissza. A mélységben Zermatt egy része nem tudott
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semmit az alkonyairól ; az ácsok faragcsálásába és kopácsolásába az épülő házak 
tetején bele-beleszólt az olasz kőmunkások ütemes nógatása, melylyel a gránit- és 
pala-kötegeket bíztatták fel a homlokzat csigáira. Még egy pillantás a kis Edel- 
weisschalet előtt az ismerős tanyákra és azután minden megváltozik, akár egy 
függönyt eresztenének le és új kulisszák tolódnának élénkbe.

A zajongó Trift-patak völgye szorosra szűkült. Előttünk a magasban egy kis 
palló vezetett át a tajtékzó vizen : épen két koromfekete silhouette surrant rajta 
keresztül, szivárvánvos körvonallal rajzolódva az ég kék alapjára. Lochmatter J. 
zermatti vezető volt és társa, kik szintén a Rothornra készültek másnap. Beértünk 
a Trift-völgy szívébe, abba a 
megrendítő magányba, hol a 
Zinal-Rothorn (4223 m) és a 
Gabelhorn (4073 m), mint két 
szövetséges nagyhatalom szo
rongatják a fehér abaköpö- 
nyegbe burkolt Wellenkuppet 
(3910 m). Mindegyiknek csú
csa még aranyos volt, mert a 
nap olyan, mint az igazi nagy 
jóltevő; még elmúlása után is 
érezik jóságát szegényei és 
hirdetik eszméit barátai.

A nagy hegyek katlaná
ban egyszerre előttünk áll a 
Trift-hôtel, a mi éjjeli tanyánk.
(2380 m vagy 2—2V2 óra Zer- 
mattól.)

Az égbolt mimóza érzé
kenységű lett ; árnyalatai a 
hegyek mögé hanyatlott nap 
minden foknyi legördülését 
megérezték. A távoli Monte 
Rosa-csúcsoknak és aLyskamm 
jegének tüze lassan elhamva- 
dott ; úgy látszott, hogy az ég opálfoglalatából megindulnak a kékes jégtorla
szok és a hókúpok mozgó pillékké változnak. Ez a csodás színváltozás és 
nyugtalanság a körvonalakban a havasok „dagálya“, mely napnyugtakor kábítja 
el a szemet. v

Ennyi fagyos pompa után minő kedves kedélyesség volt kis pajtásom gyer
mekes örömében, melylyel minden nehezen szerzett gyopárszálat üdvözölt. Lelken
dezve szőkéit a mohos sziklatömbök és bozótok között. „Még itt egy kis virágszál, 
még ott egy kis bársonyos csillag.“ Csak akkora volt, mint a kicsiny lepke — s 
embereim valóságos játékszerek csak ez óriás országban. A gyöngéd női lelket a 
föld mosolya vonzza ; — míg az én figyelmemet a föld ős energiájának művei 
kötötték le. Minő ellentétek — és minő harmóniában !

14*
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A Trift-házikó ablakainak zsalui sorra lecsukódtak, mint a hogy az álmos 
ember lehunyja szemeit. Az Obergabelhorn fölött egy pillanatig gyapjas felhőcskék 
karikáztak, de rögtön szertereppentek, szégyenkezve, hogy megzavarják az össz
hangot a boltozat tisztaságában. A fátyolszerűen leereszkedő éjhomályon a csilla
gok remegő pillantásai egymásután szűrődtek át. A rettentő magányban álló takaros 
házacska sarkánál felszisszent az esti szellő és hidegen borzongatott végig rajtam. 
Egy gyors tekintettel mindent megrögzítettem szívemben, azután beugortam a 
melegre, hogy álmot szőjek megifjúlásról, győzhetlen erőről, hideg küzködésről, 
melyben tüzel a meleg szív.

Reggel 272 órakor (aug. 8.) halkan lépdeltünk a csöndes éjben a Trift-moréna 
kövei között. Mikor felnéztem a milliárd csillaghoz, a sok égi őrtűz szinte átmele- 
gítette nekem az éjszakának lélektisztító, kemény hidegjét. Gyorsan követtem a 
kis lámpát, melyet Ferdinand meg-meglóbált, búcsúztató jelnek, üzenetképen annak 
a mélyben elmaradó fénypontocskának, mely a tanyát jelölte, hol egy gyöngéd 
szív ép fohászt küld a csillagok felé. A csillagok felé, melyek keservben, gondban 
olyan igen jó barátaink. — És ez a fohász dicső czéljához nem szállt egyedül — 
találkozott az enyémmel.

A olvadó jég vízerecskéi csörgedezve keresték körülöttünk útjokat. Nyomtalan 
ösvényeinken felriadt zergék árnyéka suhant keresztül. Majd egy éles mormota- 
fütty süvítette, hogy észrevették bennünket a hallgatás fagyos birodalmában. Kevés
sel utóbb az alsó gyöpös részen megjelentek azok mécsei, kik ugyancsak a Zinal- 
Rothorn avagy a Wellenkuppe felé törekedtek.

Az első szürkületnél pihenőt tartottunk az alsó hómező tövén, jégcsapokkal 
megrakott kövek között. Meg nem állhattam, hogy az utolsó forrásból fel ne hajt
sak második reggelinek egy hosszú kortyot. Mondhatom, érdemes egy ilyen kortyért 
3000 m magasba feljönni, mert ez a víz úgy viszonylik a mi kutainkhoz, mint e 
kristálytiszta hajnali éter a mi poros, füstös, sóhajjal telített légkörünkhöz. Nem
csak eszményi gyönyörűségek teremnek itt úton-útfélen, hanem reálisabb élveze
tek is.

Kibontottuk a kötelet és ráléptünk az alsó glecserre, mely hosszas szikla
falhoz tapadt, miként megdermedt tenger viharos hullámverése. A fagyos reggeli 
szél taktusban süvöltözött, mintha a hegyi világ mélyen lélekzenék. Gyorsan elér
tük az első szirtfalat, melynek párkányain piros korallokként függtek le a jég
csapok. Már valahol hajnalodik. Óvatosan tolódtam felfelé a síkos köveken, hogy 
mielőbb fennálljak a száz méteres fal felső peremén és kikerüljem a zizegő jég
szilánkokat, hogy kalimpálásukban ne épen mind az én fejemen törjenek cseréppé.

A szikla párkányáról két irányt lehet választani — az egyik köves szirt- 
gerincz, mely a tulaj don képeni csúcstömbhöz kanyarodik, a másik hatalmas, 
meredek hólejtő. Utóbbi rendszerint kellemetlenebb, de ma reggel ropogós új 
hóval bevonva, kívánatosabbnak látszott. Azért Ferdinand ezt az utat választotta, 
míg Lochmatter, Truífer és a többiek inkább a gerinczet szemelték ki lankadó 
utasaiknak, kik a csuszamlós hófalban nem igen biztosan álltak meg a számukra 

t, taposott nyomokban.
A hogy feljebb és feljebb léptem, ndnden lépésnél új csodákat bűvölt elém 

a hajnalhasadás, csodákat, minőkről még a legendák sem mesélnek. Ott bandukol-
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tunk egymásután nyomról nyomra, ütemes egyenletességgel a ferde hósivatagon, 
mely oly élesen törik le a mélybe, hogy domborodó hajlásától nem lehetett látni 
alsóbb nyomainkat. A hópusztaság mérhetlen, tejfehér carrarai márványalapnak 
látszott, melyre fel van állítva a csúcs barna emlékműve. És káprázatos tündér- 
történeteket éltem át. Légvárakba kerültem, mik az ég napsugár-varázsvesszejének 
érintésére szertefoszlottak. A menny borpiros hátterén megrendítő kísértetté nőtt 
a Matterhorn ; ma kivételesen egészen jeges hóval volt bezománczozva ; talán azért, 
hogy e derűs égbe ne érjen semmi földi, még a szikla sem, mely mégis csak 
porszemekből vagyon megalkotva. A nap tündérei, kiket én nem láthattam, de 
közellétüket éreztem, hujdoskát játszottak körülöttem és lépésük alatt a hó ezüstté, 
aranynyá, majd rózsaszirommá változott át. E hósivatagban egyre közeledtünk a 
felső sziklaoázishoz. Ezen az oázison nem várnak puha pihenőhelyek, hanem szédü
letes szirtpárkányok, de nem is kívántunk árnyékos pálmagesztet, hanem inkább 
egy izzó napsugarat, mert a metsző légáramlat fájdalmasan borotválta az izzadó orczát.

Nyolcz óra tájban értünk ki a felső szirtgerinczre, mely az ú. n. „Gabel“ 
(a csúcsgerincz éles bevágása) levezető couloirjába támaszkodik. A távolból rival- 
gás hallatszott. A Trifthorn (3737 m) csúcsán hemzsegett öt pontocska és a Wel
lenkuppe ormán két kis gnóm. Ok már czélj ükhöz értek, de magasabban mégis 
csak mi voltunk. A mi igazi tudományunk azonban csak itt kezdődött. Óvatosan 
kúszunk felfelé a couloir bal oldalán feltornyosuló ripacsós sziklákon; minden kő, 
melyhez, hozzányúlunk, dorozmás a dértől s az egyre hangosabb szélben sze
münkbe porzik a hó. Végre valamennyien együtt ülünk a csúcsgerincz V alakú 
bemetszésében. Körüljárt a kecskebőr-kulacs és mi szemébe kaczagtunk a jeges 
orkánnak. A vidám Bolond Istók módjára meg is siivegeltük, hogy kitérjen utunk- 
ból. Az aranyos napsugarat és a mi aranyos jókedvünket el nem fújja a világ 
minden szele. Derekamról leoldtam a csíkos vörös kendőt, hogy lekössem kalapo
mat; holminkat eldugdostuk a sziklarésekbe, hogy kisebb legyen súlyunkra a 
ráadás ; térdeinken melegre verdestük tenyerünket s azután egy-kettő, neki láttunk 
az utolsó bástya ostromának, gyors elhatározással, mint a ki igen hideg vízbe ugrik.

Hátra volt még a java, a hírhedt „Platte“. Ez a részlet abban az állapotban, 
melyben épen ma találtuk, a még oly hidegvérű embernek a 7—8 R. fok hideg 
mellett is homlokára gyöngyöztethette a verejtéket. Az egész csak 25—30 m 
hosszú sziklafal, mely a „Gabel“ behorpadása mögött a roppant lejtős és keskeny 
hógerincz alsó végéhez áthúzódik. A fal van olyan 65—75 fokos. Sziklája kelle
metlen, mert rétegezése nagyobbára úgy van elhelyezve, mint a zsindely a tetőn; 
a mibe kapaszkodni lehetne, mind lefelé néz. Ezt a kőzetet a mi tiszteletünkre 
ma még a szélvész he is fényezte tinóm jégburokkal, hogy a köveknek üveg
szerű fogása volt. Azok a kiálló részek, melyeken száraz időkben elég jó állást 
találni, csúszós, porhanyó hóval voltak belepve, mely azonban csak habosán, lazán 
pihent a szirten, miként nálunk a téli hó a gallyak szélfújta oldalán. Mert ezt a 
falat a kis hógerinczhez rézsút csekély emelkedéssel kell keresztezni, az elülj áró 
ember sorsát a kötéllel alig lehet biztosítani ; a hátvédnek elég jó helye akad 
egy nagy kőtömb és a csúcsalap szűk szorosában. Annak, ki a kötél közepén 
van, ugyancsak tíz körmével kell kapargálni, hogy e szörnyű hideg és még ször
nyűbben síkos falba beletapadhasson, vagy 2000 láb magasságban a Durandglecser
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kékesen nyiladozó, fagyos sírgödrei fölött, mert az a vezető, ki már elérte a túlsó 
„partot“, a kis hógerincz alsó végét, épen eleget foglalatoskodik azzal, hogy a 
czudar jéglejtőkön meg bírjon állni talpán.

Nem volt kellemes időtöltés a kis kőszorosból, a metsző szélnek kitéve néze
getni, hogyan kínlódik a három ember, ki mindenáron élénkbe akart vágni. Csak 
Lochmatter állt a szó legteljesebb értelmében a „helyzet magaslatán“. Öt percznyi 
bravúros küzködés után ott fiigött a szikla túlsó falán, egybeforrva az apró szirt- 
támaszszal, térdig belefúródva a hóbuczkába. Túristájának ujjaiban már nem volt 
meg egy kisded ereje sem; az orkán rohamai a didergő szál embert tehetetlenül 
lóbálták ide s tova a kötélen. A második vezető (Biffiger) rákvörös kezekkel húzta 
vissza a biztosabb talajra és valamit visszafordulásról dadogott. Gondoltam magam
ban, ezeknek is jobb lett volna el nem hagyni a növényzet határait ; — önkén
telenül eszembe jutott Horrocks esete.*

Bezzeg máskép ment itt keresztül az én derék Ferdinandom. Kúszott, moz
gott, térdepelt, siklott, mint egy akrobata. A fele úton néhányat rikkantott, mintha 
legnagyobb gyönyörűség volna neki félig megfagyott kezeivel a szemernyi táma
szokat keresni a semmiség felett. Egy másodperezre hátra is nézett és moso
lyogva kiverte kis Mackenzie-pipáját, mintha erre alkalmasabb hely nem is volna 
a világon. Természetesen, hogy az a kis hamu ne rontsa meg a porhanyó hóréteg 
tisztaságát, hanem leszállinkózzék az űrbe . . . Értettem ezt a derék embert. 
Bámultam, mennyire ismeri a lélek gyöngéit. Jókedvet akart kelteni valameny- 
nyiünkben, mert tudta, hogy a jókedvű embernek minden könnyebb. Nekem is 
könnyű volt a példát követnem és párszor körmeimre fujdogálva, átsimultam a 
falon. Valami csodás kölcsönös bizalom fejlődik ki a vándor és a hegyi szellem 
közt. A hideg havasok mosolygó ismerősök ; a sziklaparlag otthonos tanya ; a 
jégárak tündöklő birtokaim. Az előtér nélküli mélység örvényébe pillantani kéj ; 
a szél és fagy furfangos útitársak, kiken kifog a humor, ez az örökké melegítő 
ezerjófű, mely ha akarom, pótolja a bundát, ha akarom, helyettesíti a konyakot. 
A humor a legjobb mindenes.

A meredek kis hógerincz és az első orom sziklája már csak tréfa volt és 
11 óra tájban** vidám rikkantással bukkantunk ki a Zinal-Rothorn 4223 m magas 
csúcsán.

* Dr. Horrocks P. Biner József Mária és Perren Péter vezetőkkel megkezdte a leszállást 
a Zinal-Rothorn csúcsáról (1894 szept. 20-án.) Biner már átkúszott a „Platten“, — Horrocks 
épen a középen mozgott, mikor a kőtömb, melyen a hátul álló Perren biztonsági hurkot vetett 
körül, leomlott. Estek mind a hárman. Vagy 40 lábbal alább Horrocks és Perren között meg
akadt a kötél valami kiálló szirten, míg Biner tovább csúcsott. A  kötél, mely őt a sziklán függő 
Horrockshoz kapcsolta, az erős horzsolástól elszakadt és Biner menthetetlenül 2000 lábnyira 
gurult le a Durandglecser jégtábláira. A  két lógó embert egy másik társaság mentette meg kínos 
állapotából.

Egészen ugyanazon a helyen (1872 szept. 5-én) az első megmászás alkalmával (első a 
zermatti oldalról) teljesen hasonló baleset érte Dent és Passingham csapatját, de akkor Ander- 
matten F. és Imseng Ferdinand lélekjelenléte elhárított minden komolyabb bajt.

** A megmászás rendes időtartama 7 óra a Trift-hötéitől, nekünk csak azért kellett 8 V2, 
mert a hegy igen rossz állapotban volt az előző napok havazása miatt; másrészt az előttünk 
lassan döczögö karavánt nem lehetett és nem illett megelőzni.
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A nap épen fejünk fölött ragyogott és sugarai, mint óriás tűzsátomak redői, 
szerteomlottak a száz és száz fehérlő, napbavágyó oromra. Nagy Isten, de szép 
volt! A míg élek, mindig magam előtt látom a fény és fehérség megdicsőülését.

Két sajátság van, a mi az ilyen magas tető kilátásának megadja jellemét. 
A legelső benyomás a méretek határtalansága felfelé, lefelé és köröskörül. Azáltal, 
hogy a látóhatár sokkal nagyobb, mint akárhol lenn a mélyen fekvő vidékeken, 
az égboltozat is magasabbnak látszik, viszont a völgyben minden parányivá törpül. 
Ez az ellentét csodásán hat a lélekre. Minden korlátoltsága elmúlik és felszaba
dulása tökéletes. Nem érezzük többé az emberi rövidlátás és végesség békéit, 
mert színről színre, közvetlenül és megtestesülve állanak előttünk oly dolgok, 
melyekről a völgyben csak úgy alkothatunk fogalmat, ha e végtelen területeknek 
végtelenül kicsinyített alakját, a térképet magunk elé teszszük, írónt veszünk és 
számolunk, hogy a számokból alkossuk meg a távolság és nagyság fogalmait.

A következő fázis ellentéte mindezeknek. Azt a jól eső, csapongó önérzetet 
csakhamar felváltja valami varázslatos mámor, mely az idegekre fékezőleg hat. 
Ez a második tényezőnek folyománya; ez a tényező a szín. Tulajdonképen csak 
három színt látunk, melyek élesen elválnak egymástól, de összhangjuk annyira 
tökéletes, hogy mégis egymást egészítik ki. E három szín a mennyég mélysé
ges kékje, — a középső régiókban a szeplőtlen fehérség, mely a havasok egy
más mögött fölbukkanó megszámlálhatlan ormáról dereng át, -• a mélységben 
pedig valami határozatlan violás árnyalat, a levegőn áttetsző erdők, mezők, sziklák 
alapszínezése. Mind a három színt bevonja a napsugaras levegő csillámló zománcza. 
Mind a három színben van valami édes megnyugvást keltő. Ez a második benyo
más az, mely megint visszahelyezi, visszakábítja a lelket igazi földi egyensúlyába.

Legalább ezt és így éreztem én.
A lelkiállapotnak ez a két változata magyarázza azt a rendet, melyben a 

kilátást vizsgáljuk. A mint a csúcsra lépek, nyomban a távolabbit, a bizonytala
nabbat, az ismeretlenebbet keresem és nézem; csak mikor újra magamba szálltam, 
akkor kezdem bámulni a szomszédost és a részleteket, akkor kezdeni kérdezni 
magamban, mi is hát ez és amaz, mi egyik és mi másik hegynek, völgynek a 
neve. A bizonyos dicsőséges érzet múltával következik a földrajzi és egyéb tudo
mányos vágyak, a sport és különczködési hajlamok kielégítése.

Körülnéztem végre én is a szomszédságban. Ilyen remek hegygerinczképző- 
dés nincsen sehol a földön. A több kilométeres, páratlanul éles gerinczek, melyek 
a Zinal-Rothorn csúcsáról lemélyedve a Schallihorn közvetítésével a Weisshorn 
ormáig, a Trifthorn közvetítésével az Obergabelhorn és Wellenkuppe tömegéhez 
felkanyarodnak, merész ívelésűek, a minőt csak a világegyetem örök mestere ter
vezhetett. Minden szellős, karcsú ormó egy-egy kimagasló árboczot juttatott eszembe, 
melyről a gerinczélek mint kifeszített huzalok nyúlnak alá — s ez élekről duzzad 
az ezüst vitorla, a csillámló jégmező, megszaggatva, megtépázva a légkör tenge
rének viharaiban.

Majd egy óráig barátkoztam a hegyekkel. Bámultam a markánsabbakat, kém- 
lelgettem a távolban elmosódókat. Üdvözöltem az ismerősöket, melyeken már fenn
állottam; választottam új ideálokat, melyeket a közeljövőben fogok körülábrándozni. 
Akadt elég a Mont-Blanctól a Gotthardig. A tündöklő sor legszebbikénél kikötött
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reménykedésem kis hajója és csöndesen ismételgettem magamban : „Te, vagy senki 
más!“ Természetesen a Matterhorn felé néztem. Szinte könnyebben váltani ettől 
az oromtól, mert azzal a tudattal kezdtem meg a leszállást, hogy amahhoz fogok 
hozzáfogni. Miután mindenkit átsegítettünk kötelünkkel a kritikus helyen, utolsók
nak maradtunk Ferdinand és én.

Azután mi léptünk a csapat élére és gyorsan maradoztak el az ismert rész
letek a két másik karavánnal együtt.

A lejtő, hol reggel a csikorgó hó kitünően tartotta a lábat, egyre kényel
metlenebb lett. A naptól megolvasztott réteg mindenütt kocsonyásán hámlott le s 
a kiszürkülő csúszós jég ruganyosán pattantott vissza minden csákánycsapást. 
Nagy óvatossággal vágtunk lépést lépés után. Páratlan meggondolatlanság és vak
merőség kellett ahhoz, hogy ezen a helyen valaki hátrányos viszonyok közt önkény- 
tes glissade-ot (csúsztatás, Abfahren) rendezzen. Lejtőkön, hol közbenső rianások 
és kőakadályok nincsenek, hol a végállomás biztos talajra vezet, lehet csúsztatni, 
vagyis a sarkokat szántalp módjára használni és pusztán a hátrafeszített csákány
nyal fékezni. Ez mulatságos sport és hamar le is szállít a völgyig. Hogy ezen a 
helyen milyen végzetes az ilyféle vállalkozás, azt szomorúan igazolja a zürichi 
Baumann Arnold esete (1899 augusztus 4). Visszatérve a Zinal-Rothorn csúcsáról 
két vezetőjével (Tabin Joachim és Antille Antoine) megpróbálták a siklást, hogy 
hamarább lejussanak. Annyi lágy hó indult meg alattuk, hogy képtelenség volt a 
fékezés. A sebesség őriiletesen növekedett és hosszú ívben vetette le mind a hár
mat a szirtpárkányokon keresztül a Triftglecser jegére. Rettenetes lehetett e szá
guldás a biztos megsemmisülés felé.

Míg Ferdinand és Wilhelm szakadatlanul vágták a jégbe a csapát, átenged
hettem telkemet a napos nyári délután élvezeteinek. A nap már gyöngédebben 
perzselt, fénye már szelídebben csillogott és békés derű ömlött az egész tájékra. 
Éreztem, mennyi erőkószletet szereztem a mai erőkiadással. Paradox mondás, pedig 
igaz. Minél lejebb és lejebb szálltam, annál többször tekintgettem hátra a fel
kanyargó kuszáit nyomokra és a lehelletszerű, lángszegélyű fátyollal bétakaródzó oromra.

Alig vettem észre, hogy már csak néhány kődobásnyira van a moréna szürke 
sáncza.

Épen itt, a jégár és biztos talaj határán villámgyors epizód emlékezetünkbe 
idézte a régi tanítást, hogy csak nyugtával dicsérjük a napot. A glecser szélén 
néhány hóval fedett rianás hasítja keresztbe az utat; azért csak lassan tapoga
tózva haladtunk. Előttem valami 8 —9 méternyire lépegetett Wilhelm és csákányá
val kémlelte a hóburok ellenálló képességét. Addig sem tartott, mint egy szívdob
banás és nyomtalanul eltűnt, csak a tátongó kékes űr mutatta, hogy odvas alapón 
állott. Kötelünk ki volt feszítve és engemet s a fölöttem álló Ferdinandot mint 
egy embert ért az erős rántás. Gyorsan, mint a gondolat, csákányomat fogantyú
jáig bevertem a hóba és hurkot csavartam körűié kötelünkkel, hogy fékezzem az 
örvényben lebegő bajtárs súlyának húzását. Volt neki annyi lélekjelenléte, hogy 
el nem eresztette hűséges aczélját és Ferdinand segítségével csakhamar kiemel
kedett a keskeny nyílásból. Órám mutatója épen 4-en állt meg a kötélliurok rántásától.

Melegen megszorítottuk egymás kezét és nagy ugrásokkal a moréna törme
lékén termettünk.
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A vízerek átfonták a köveket, erdőket, mint a csillámló angyalhaj, melyet a 
karácsonyfákra szokás hinteni. A magasban patyolatos fellegarabeszkek szövődtek 
a rezegő kékségbe. A völgymélyedés árnyékában csöndesen húzódott meg a kis 
Trifthôtel. A hol az első virágszálak mosolyogva tarkítják a szürke törmelékmeder 
komorságát, egy nagy kőlapon merengett az, ki mindenütt virágot hintene utaimra. 
Lelkendezve fűződött karomba és innen már együtt mentünk.

Az út Zermattig a szépséges szép alkonyat hűsében méltó utolsó fejezete 
volt az átélt gyönyörű történetnek, fűszerezve egy boldog nap minden ékességével.

Rövid idő múlva már smokingban ültem a Hôtel Mont Cervin éttermének 
egyik sarkában a déli növények alatt. Körülöttem a szélrózsa minden irányából 
összesereglett vendégáradat nyüzsögött. Ha nem lettünk volna mi kelten, magá
nyosabbnak éreztem volna magamat, mint 12 órával előbb a Triftglecser jégös
vényein. A zene odakünn Mignon kupléját játszotta s csábos édességgel tért vissza 
a sóvárgó kérdés dallama: „Connais tu le pays, ou fleurit l’oranger . .

Az óriás magány után a tarka embertömeg — az öncsinálta nélkülözések 
után a tökéletes kényelem — a mélységes csönd után Thomas Ambroise észbontó 
muzsikája — egy hűséges aggódó léleknek most már csicsergő vidámsága — cso
dálatos mámorba ringatták lelkemet. Olyan érzés volt ez, mint a minőt a tünedező 
hajnali álom kelt. Édes az ébredés napsugaras hajnalra, de azért még kapasz
kodunk a lassan elmosódó álomképek tünde ábrándjaiba, mert szebbeknek hisz- 
szük a valónál. Lelkem még csak félig szállott vissza a csillogó jégmagányból e 
csillogó köznapiságba és egész valómban visszhangzott annak az igazi dicsének
nek harmóniája, melyet ma megtestesítve láttam odafent, az alkonyatba borult 
ormon, hol

„Mountains and Hills bless ye the Lord: 
praise him and magnify him for ever“.

*  *
*

Azóta sokszor nézegettem a Zinal-Rothom útját — a távcsővel Riffelalpról. 
A ki nem próbálta, meg sem képes érteni, hogy minő mélységes gyönyörűség édes 
semmittevés közepette végignézni a harczteret, hol cselekedtünk, hol küzdöttünk. 
Mintha valamely tökéletes alkotásunkban gyönyörködnénk. Erre az utólagos szem
lélődésre a legalkalmasabb hely Riffelalp. Innen szemlélgetem nyaranta régi utaimat 
a távoli Jungfrau, a szomszédos Matterhorn, Gabelhorn, Zinal-Rothorn falain. 1911-ben 
még hozzájuk sorakoztattam a Mischabel-Dom és Weisshorn ormait. (Előbbit 1911 
július 29-én Pollinger Alois és Biner Joseph-Marie, — utóbbit aug. 2-án Summer- 
matter Ferdinand és Imboden Franz kíséretében értem el.) Még csak a Dent- 
Blanche, Täschhom és Bietschhorn hiányzanak a teljes koszorúból !

Ez a szemlélődés a küzdelem boldogságának és a béke boldogságának töké
letes harmóniája. Ezért Riffelalp, a hely, fogalommá, valóságos személyiséggé 
eszményül, kihez sietek vissza, mint valakihez, kit nagyon, de nagyon szeretek. . .



MATTERHORN.*
(Monte Cervino, 4505 m.)

’Tis midnight: on the mountains brown 
The cold, round moon shines deeply down; 
Blue roll the waters, blue the sky 
Spreads like an Ocean hung on high, 
Bespangled with those isles of light. . .**

Lord Byron.

A tűlevelesbe haloványkék esti párák fonódtak. A Visp-patak zuhogó, lázadó 
habjaiba aranyfonálra fűzött piros kalárist, ezüstkagylókból hulló igazgyöngyöket 
dobált a búcsúzó esti napsugár. A víz zajongása túlharsogta a vonat zakatolását, 
hogy észre sem vettem, milyen modern emberi járóművön haladok. Elgondolkozva 
repültem tovább; a leeresztett ablakból a munkában elnyűtt ember mohóságával 
ittam a levegőt, melynek balzsamos üdesége egy jobb, szebb és erőteljesebb világ 
hírét hozta meg nekem. Majd visszafojtottam lélekzetemet ; karomban gyorsabban 
lüktetett az érverés, — vártam azt a fordulót, melynél elém áll a Matterhorn.

Matterhorn ! Nem is tudom így az első pillanatban jellemezni e hegyet, mert 
megáll a képzelet csapongása és nehézkes az írás mestersége. A ki igazán meg 
van lepetve, a ki igazán eltelik őszinte bámulattal, annak néma marad az ajka. 
így tehetetlen még most is az én toliam.

------- Még nem volt élő lény a földön, de az ős alkotás, az erosio titáni
működésében, a földrengések, izzó vulkánikus kitörések, villámjárta sziklahengere-

* Szerző előadása a M. T. E. Budapesti Osztályának 1906. évi jan. 30-iki estélyén, lásd 
Turisták Lapja, XVIII. évfolyam. 1906. 8 —39. 1.

A  Matterhorn irodalma óriás ; kapott helyet a tudomány, sport és szépirodalom könyvei
ben egyaránt. Megemlítem a javát, melyeket magam is olvastam. Ezek: Whymper: Scrambles 
amongst the Alps. London, 1871. (Németül : „Berg- und Gletscherfahrten“, Braunschweig, 1892). 
Ez igazán klasszikus forrás. Whymper: The valley of Zermatt and the Matterhorn. 1905. Lon
don, Murray. A  legtökéletesebb útmutató és tanácsadó. Kitűnő czikkek a Matterhomról foglal
tatnak a következő könyvekben: Güssfeldt: Der Montblanc (Berlin, 1894. 33—51. L Traversi- 
rung des M.) ; Studer: Über Eis und Schnee II. kötet (Bern, 1898. Das Matterhorn 159—189.1.); 
Zsigmondy: Im Hochgebirge (Leipzig, 1889. 287—305. 1.); A. P. Mummery: My climbs in the 
Alps and Caucasus (London, 1895. francziául Paillon Maurice pompás fordításában : „Mes esca
lades“ stb. 1—39. 1. L’arête de Zmutt — L’arête de Purggen); Dr. Hans Lorenz: Über den 
Zmuttgrat auf das Matterhorn (Zeitschrift des D. Ö. A. V. 1900. 179 193. 1.)- Wundt Theodor:
Das Matterhorn und seine Geschichte (Berlin, szerző e műben nászútját írja le, melyet a Matter- 
hornra rendezett). A legszebb monográfia és díszmű az olasz Rey Guido-ó (franczia és német 
fordításban is megjelent) — vaskos kötet, de a ki elolvassa, elmondhatja De Amicis Edmondó" 
val: a könyv mégis igen rövid volt. Egyébként pompás tükörképeket ad a nagy olasz költő, 
de Amicis maga is Nel regno del Cervino (Milano, 1905) czímü „bozzettói“ (rajz) között (1—85.1.). 
Érdekesebben és szebben e hegyről alig írtak, mint Amicis, az olasz Jókai. A regényírók kép
zelete is körülábrándozta e tetőt. Olvastam a német Stratz egyik regényét (Der weisse Tod), 
hol egy fantasztikus szerencsétlenség érdekfeszítően van megírva — s ha jól emlékszem, Asphodel 
czimfi angol regényben egy szerelmes angol öngyilkosságot követ el a Matterhorn falán azáltal, 
hogy a kötelet, mely vezetőjéhez kapcsolja, átmetszi. Ez a rövid sorozat is mutatja, hogy a 
Matterhorn egyénisége oly irodalmat teremtett, a milyen csak egy Napóleont, Dantet vagy 
Shakespearet illetett meg. Nálunk lesz elég sok utazott ember, ki még létezéséről sem tud.

** Éjfél van. A  barna hegyeken a hideg, kerek hold mélyen lesüt. Kéken rengenek a 
vizek, kéken boltozódik az ég, mint a magasban függő Oczeán, ékesítve a fény szigeteivel . . .
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dések közepette már megvolt a költészet és művészet. Valamint minden földi alkotó 
művész remekei közt van egy „chef d’oeuvre“, melyet különös gonddal, különös 
szeretettel és ihlettel fejezett be a teremtő erő, — úgy az Isten művei közt is van 
egy különösen remek : a Matterhorn. Ezt a seregek ura nagyobb szeretettel dol
gozta ki. Karcsúbbá tette a többi bérezek között, hogy kiváljék a tömegekből, — 
megalkotá függetlennek, hogy más hegyekkel ne legyen egy szoros lánczba kap
csolva — és megalkotá leplezetlennek, szabadnak, hogy hitvány, púpos dombok 
el ne takarhassák a mindenhatóságot jelképező mesterművet a halandók előtt. És 
megalkotá a többi hegyek között magasztosabbnak és égretörőbbnek, hogy ormá
nak élei ezt a gondolatot jelentsék : „fölfelé“ s aztán ezek az élek négy oldalon 
a kék éterben egységes orommá egyesüljenek annak felhőzsámolya alatt, ki ura 
északnak és délnek, napkeletnek és esti pírnak, — egyesüljenek jelképezve, hogy 
minden út hozzá vezet.

S a Matterhorn szép is. Nemcsak hatalmas és óriás, hanem megilleti a har
móniának gyöngéd jelzője, a „szép“ egyaránt. Miért? Milton valahol Areopagiticá- 
jában egy hasonlatot használ az Úr templomának építéséről és így ír : „— — a 
tökéletesség abban áll, hogy a számtalan mérsékelt kiilönféleségből és testvéries 
különbségekből, melyek nem nagyon aránytalanok, szerencsés és megkapó össz
hang keletkezik, mely megszépíti az egész tömeget és a lkotást...“* Ezt a töké
letességet láttam a Matterhornon is, Milyen zordon és fekete — valósággal diabo- 
likus hegy volna ez puszta kősziklából ; fehérsége és hidegsége milyen fagyasztó 
volna, ha csupa jég és hó pánczélozna ilyen alakulatot ! Minő tökéletes úgy, a 
hogy van. Ormának legvége, mely belenyúlik a mennyég szeplőtlenségébe, szűzies 
fehér ; kolosszus testén pedig jóleső rendben váltakoznak a csillámló hósávok és 
barna szirtek ellentétei. A törzs glecserek kékelő jégfolyamaiból nő ki, melyek 
elszigetelik a föld nyomorult porától ; — lábaihoz pedig odahintette a mindenkoron 
kegyes természet hódolatát, a fenyvesek örökzöld ágbogas gallyait és a vadvirágok 
lûmes szirom-párnáit.

Így lett ez a hegy az erőnek és szépnek el nem múló egyesülése.**
* *

*

Nem lesz érdektelen egy kis revue összeállítása a legkülönbözőbb nemzet
ségi írók munkáiból, mert így még jobban megismerjük ezt az óriás sziklát.

Kezdem a legékesebben szólókkal. Álljanak szemben De Amicis és Ruskin.
De Amicis Edmondo minden szavából kiérezni, hogy déli ember írta. Benyo

másaiból kiragyog a napsugaras Optimismus, az izzó lelkesedés és a gyors tempe
ramentum ; Ruskin John, az észak embere, ki él-hal mindenért, a mi déli, de csillogó 
rapszódiáiban is átborong valami komoly mélaság, miként az őszi napok hangulatán.

* nay, rather, the perfection consists in this, tiiat out of many moderate varieties and 
brotherly dissimilitudes that are not vastly disproportional, arises the goodly and graceful sym
metry that commends the whole pile and structure.“

** A Matterhorn szabályosságát mutatják a számadatok. Az északkeleti (Hörnli-Grat) 2 kilo
méter, 39 fok eséssel ; az északnyugati (Zmuttgrat) -'M kilométer 37°-nyi -  a délkeleti (Furg- 
gengrat) 1 7  kilométer 43'5°-nyi, a délnyugati (Col du Lion felöli) 15  kilométer 36°-nyi eséssel. 
(Giissfeldt adatai.) A legközelebbi magasabb csúcsok, a Monte Rosa és Lyskamm 16 és 13 kilo
méter, a Weisshorn 14 kilométer légvonal-távolban feküsznek.
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Ue Amicis a Matterhorn láttára érzi, hogy „nincs nagy hegy vagy nagy 
ember, ki színről színre szemlélve kisebbnek ne látszanék hírnevével“. Mégis ez 
az első benyomás mesésen szép. „Az első este — írja — a bérez teljesen áttetsző 
derengő azúrban mutatkozott ; valami bámulatos kecses rejlett benne, mert puszta 
körvonalas alaknak látszott, melynek nincsen domborúsága és vastagsága, mely 
csodának vagyon felfüggesztve a levegőbe. Egész valójában szomorú hírneve ellenére 
is volt valami, hogy is mondjam — kegyes, szelíd . . . “ (Pedig ő a szaggatott breuili

Riffelalp és Zinal-Rothorn.

Matterhornt látta !) Barátai óvják a túlságos bizalomtól, mert e csúcs „grande 
ipocrita“ (nagy álszent) ; de az olasz író nem akar előtte meghajolni, mert évek 
óta hallja a hízelgést, a hegyről zengett dícsénekeket. „Meglássuk — folytatja — 
felemeled magadhoz szemeim pillantását, de nem fogod meghajlíttatni velem az 
ész térdeit. (Ginocchia della mente!) Micsoda önhitt beszédek voltak ezek.“ (Nel 
regno del Cervino 6. 1.)

Buskin a művészet szempontjából nézi és bámulja a hegyet, mely „áll, miként 
változatlan monumentum, mely szembetünőleg ős idők előtt lön megalkotva. Ren
geteg falai még megtarták a formákat, a minőkben legelőször valának kivésve. 
És áll, miként az egyiptomi templom, finom homlokzattal, lágy színezettel, szaka
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datlanul omlanak reá felvillanásukban és elmúlásukban időtlen idők napsugarai és 
még mindig az árnyék ugyanazon vonalait vetik napkeletről napnyugatra, még 
mindig századról századra ugyanazokat a bíboros részleteket érintik a tört pillé
reken, míg a sivataghomok árad és kering lábaik kö rü l...“ (The stones of Venice. 
Tauchnitz Edition I. vol.)

S mennyit írtak a Matterhornról a hegymászók !
Első megmászója, az angol Whymper a hideg, elszánt férfiú egyszerűségével 

jellemzi : „E béreznek képe sohasem közönséges és e tekintetben, valamint a 
benyomást illetőleg, melyet a nézőre gyakorol, egyedül áll a hegyek között. Az 
Alpesekben nincsen versenytársa, a világon kevés“. (Scrambles amongst the Alps.)

A franezia Javelle Emile, ki 1870-ben a tizenötödik az ormon, azt mondja : 
„A Mont Blanc első megmászása és az Everest vagy Davalaghiri remélt elfoglalása 
közt a hegymászók legnagyszerűbb hódítása a Matterhorn. . .  Megmászását mono- 
tomnak nevezni annyi, mint Dantet unalmasnak, a tengert kisszerűnek tá rta id ...“ 
(Souvenirs d’un Alpiniste. III. kiadás 136—190.)

A tudós német, Güssfeldt Pál analizálja a bérez sajátságait. „A legtöbb 
utasnál az első látásra nagyobb a meglepetés, mint a csodálat ; érzik, hogy a 
természet ez alakulatban valami rendkívülit alkotott és érzelmük eltalálta az igaz
ságot. A különös, a meglepő a sajátságoknak csoportosulása, melyek tapasztala
tunk szerint rendesen kizárják egymást. A formát és a hó hiányát rendszerint 
csak a kicsiny sziklatornyoknál látjuk ismétlődni, viszont e csúcs magassága és 
tömege csak a hóóriásokban tér újra vissza. Ép azért, még szakadékainak és 
alsóbb lejtőinek jege is azt a benyomást kelti, hogy nem felülről ereszkedik le a 
glecserekhez, hanem ezekről tolódik a magasba.“ (Der Montblanc. 33. 1.)

A magyar származású Zsigmondy Emil* minden sorában a tiszta lelkesedés 
szólal meg. „A regék, melyeket a büszke oromról szőttek egykoron, immár elhang
zottak és mégis az ezrek és ezrek, kik a Nicolai-völgyben Zermatt felé vándorol
nak, a megrendítő szirtóriást ámuló tekintetekkel rajongják körül és a dicsőség 
új meg új füzérével övezik ős fe jé t . . .“ (Im Hochgebirge 1889. 285. 1.)

Az olasz Rey Guido egész könyve költemény prózában. „1893-ban — írja 
egy helyütt — rászántam magamat a Matterhorn ostromára. A hegyek között ezek 
voltak életem legboldogabb napjai. Vannak napok, melyeken már ragyogó jó kedv
ben ébredünk, egészségesebbek és erősebbek vagyunk, mint máskor, nem kétel
kedünk többé önmagunkban ; a legnehezebb könnyűnek látszik. Kívánjuk az erő
próbákat, mert gyönyörűség legyőzni azokat. S ekkor a Matterhorn legszebb arczulatát 
mutatta. Tökéletes volt. Szeplőtelen. Havas tógáját, jégcsapokból fűzött rengeteg 
nyakékeit leolvasztotta a nyári tűz. Az aranyfényű ősszikla, melyet barnára égettek 
századok napsugarai, életre kelt és szinte élvezte a teljes nyugalom és tökéletes

* KI Szerencs éti e ne d ett 1885 aug. 6-án a Meije (3987 m) falán a Dauphinéban. Nemes szen
vedélyét még az anyai szív is megértette, ki leginkább aggódott vakmerő, vezetönélkiili vándor
lásai közben. Zsigmondyné ez emléksorokat irta fiáról :

„Und sollt’ die ganze Welt Dir grollen,
Mein Mutterherz, es zürnt Dir nicht,
Denn Gott hat es so haben wollen,
Wenn auch mein Herz darüber bricht.
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boldogság rövid perczeit, melyeket a röpke nyár juttat neki osztályrészül . . 
Vasárnap volt . . . S mikor a lelkipásztor hangos szóval hirdette ki : „Ite, missa 
est“, úgy éreztem, mintha azt mondaná vezetőimnek: Menjetek immár, menjetek 
a Matterhornra — megtettétek kötelességteket ! “ (II Cervino.)

Az angol Mummery minden sorát áthatja a fátumszerű szeretet. Szinte kiélvez
zük szavaiból végzetét : .

„Tizenötéves voltam, mikor a Via Mala meredekségei és a Theodul hava 
bennem szenvedélyt ébresztettek, mely évről évre nőttön nőtt és nagyban befolyá
solta egész életemet és gondolkozásomat . . .  A fenyvek árnyai fölött átderengő 
ormok nagy fehérségei közepette érzett gyermekkori örömeim élénken felrajzanak 
szívemben, mikor a nehézkes postakocsi keresztülgördül a Gorges de la Diosaz 
szakadékain vagy midőn az árnyékos Val Tournanche végéből kiemelődik a Matter
horn. Úgy emlékszem a nagy hegy első megpillantására, mintha tegnap lett volna. 
A szeptemberi holdsugár békés fenségben rajzolta oldalt árnyékát és az őszi éjszaka 
nyugodalmában a hegy a misztérium valóságos megtestesülésének látszott, ideális 
tanyájaként a szellemeknek, kikkel a régi legendák benépesíték a kövek által 
lesöpört meredekségeit, E pillanattól fogva én valék a nagy orom legbuzgóbb 
imádóinak egyike és a hányszor e hatalmas kőszál feltornyosul előttem a távoli 
látóhatáron, kegyeletes örömmel üdvözlöm megjelenését.“ (Mummery* A. F. My 
climbs in the Alps and Caucasus, Zmutt-ridge.)

A hegy egyéniségénél nem kevésbé érdekes története.

* **

Micsoda csodás benyomást kelthetett a Matterhorn tündérlátománya az első 
wallisi vadászokra, kik a szarvasgím vagy kőszáli kecske csapáit űzve feltévedtek 
odáig, hol ma a fényes hotelek állnak !

Micsoda szent borzalommal nézhetett a barnabőrű afrikai légionárius a szikla
csodára, mikor ösvényt taposott a Theodul haván ! A hágón talált római pénzek 
sugárkoronás cézárjai hány ezer és ezer viharról regélhetnének !

Mikor eljött a csodák kora, természetesen akadt dolga a lólábúnak is a 
Matterhornnál. Sión püspöke, Szent Theodul a monda szerint a Matterhorn tövén, 
a mai Theodul-hágón keresztül utazott Rómába és ugyanerre hozott haza a pápá
tól egy hatalmas harangot. A szállító vállalkozó a sátán lett volna. Whyinper 
tréfásan megjegyzi : „úgy látszik, hogy St. Theodul nagy ismeretségben volt az 
ördöggel és furfangosabb volt a sötétség fejedelménél“.

A XVIII. században a Mont Blanc megmászója, Saussure hódol az örök hegy
nek, de még nem igen mer közelébe menni. Más idők jöttek. Az embereknek szűk 
lett a völgy. A XIX. század közepén végigviharzottak a forradalmak Európán és 
hoztak szabadságot a népnek, némelyeknek csak jogot a későbbi szabadságra. 
A férfiakban, kik a szobák tudományában és a modernizáló élet forgatagában 
leigázottnak érezték magukat, vágyak támadtak. A távoli világrészek már fel voltak 
fedezve, fel kellett fedezni Európát önmagában Európában. A léleknek erőteljes 
forrás kellett, hogy felüdítse zsibbadó erejét és lemossa a szennyet, mely a modern 
élet küzdelmeiben tapadt rá. S Európa szívében volt összpontosítva ez az életerő,
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a földrész kellő közepén, hogy ebből a nemes szívből meríthessenek a körüllakó 
népek erőt, lelkesedést, erkölcsöt, szépet, jót. Az angolok megértették az idők jelét. 
Csupán 1858-ban kezdődnek a szárnypróbálgatások. A kísérletezések története való
ságos érdekes regény, nem részletezem itt, mert ez a könyvecske nem volna elég 
azok megfelelő vázolására, utalok Whymper forrásműveire. A Parker testvérek 
(1860), Hawkins (1860), Kennedy (1862), Macdonald (1862) és mások, egyedül és 
a kor legvakmerőbb vezetőivel töméntelen ostromot intéztek télen-nyáron a fényes 
sziklalejtőkre, de legkomolyabb pályázó a tudós Tyndall John és a fiatal Whymper 
maradtak. Utóbbi igazi angol szívóssággal tartott ki ez orom mellett és rögeszme
ként foglalkozott ábrándjával. 1861 óta nyolczszor szállt ki a sziklák közé, éjsza
kázott keskeny párkányokon, legurult a mélységekbe, de nem tágított és bevált 
az örök igazság: fortes fortuna adiuvat.

Riffelsee a ködbe borult Matterhornnal.

Végre 1865 július 14-én sikerült a lehetetlenség. A rettenthetlen Whymper- 
hez * még három honfitársa csatlakozott, Hudson Charles, skillingtoni vikárius, 
kiváló hegymászó, ki már 1855-ben vezető nélkül keresztezte a Mont Blanct, 
36 éves, szívós, tapasztalt férfiú ; Lord Douglas Francis és Hadow Robert, mind
kettő csak 19 éves, de bátor és izmos. A vezetői tisztet a világhírű chamonixi 
Croz Michel látta el, mellette kitartott a zermatti Taugwalder Péter és fia. Az 
elszánt kis csapat körülbelül a Furggengrat magasságban éjszakázott a sziklán és

* Whymper Edward 1840-ben született. 1861-ben kezdett hódolni „első szerelmének“, a 
franezia Mont Pelvouxnak s azóta mindenütt az első volt, hova még nem lépett emberi láb. 
A Grandes Jorasses, Aiguille Verte és egész sereg más szüzorom elfoglalása az ö nevéhez 
fűződik. A rémes szerencsétlenség után Grönland átkutatásához fogott és 1879—1880-ban Dél- 
Amerikában a Chimborazo, Cotopaxi, Antisana, Corazon, Sincholagua ormait ő érte el legelőször. 
Hogy szívós idegeinek sem veszély, sem lelki megrázkódtatás, sem a kor nem ártott, igazolja 
1901-ben kezdett vállalkozása, melynek czélja a Rocky Mountains átkutatása Canadában. 0  a 
hegyek irodalmának Taeitusa ; minden tollvonása valóságos klasszikus remek.
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délután 1 óra 40 perczkor mind fentállottak az Ígéret földjén. A mélységben vagy 
1250 lábnyira a csúcs alatt, az olasz oldalon embereket vettek észre: Carrel volt 
és társai, Carrel, az akkori idők legnagyobb olasz,' vezetője, ki ugyanazon a napon 
kísérletezett az ő „életczélján“ és kénytelenül szemtanúja lett saját kudarczának. 
Az ég felhőtlen volt, a kilátás tüneményes szép és a fiatal Whymper mámorító 
boldogságában, gyönyörittasan írta naplójába : „there was every combination that 
the world can give, and every contrast that the heart could desire“ („megvolt itt 
minden változat, a mit csak adhat a világ és képviselve volt minden ellentét, a mit 
csak a szív kívánhat“).

2 óra 40 perczkor indultak vissza. Legeiül ment Croz, hogy segíthessen 
Hadownak, ki már felfelé is ingadozott. Mögötte Hudson haladott, mint a ki erősen 
állja helyét. A következő lánczszem Douglas volt, kötele az öregebbik Taugwal- 
derhez fűződött. A menetet befejezte Whymper és az ifjabb Taugwalder.

Három óra tájban egy kis fiú futott Seilerhez a Monte Rosa-hôtelbe és eskii- 
dözött, hogy a Matterhorn csúcsáról kőgörgeteg omlott le. Kinevették, pedig a kis 
fiú igazat beszélt, csakhogy a görgeteg emberlavina volt. Hadow az ú. n. „Dach“ 
alatti szirteken megcsúszott, leütötte Crozt; Hudson és Douglas nem bírtak ellen
állni a lökésnek. A kötél Douglas és az öreg Taugwalder közt elszakadt s Croz 
a három angollal 4000 lábnyira, a Matterhorn-glecser jegére zuhant. Az eset rémes
ségét növelte a csodás tünemény, mely ép e pillanatban a Lyskamm felett szállt 
föl az égre. Halovány, de élesszélű körben, két óriás kereszt jelent meg a magas
ban. Hasonló ködképződményt azóta sem láttak sehol a hegyek között. A babo
nának úgy is elég szerep jutott. Whymperék júl. 13-án indultak útnak és pénteken 
értek a csúcsra.

Whymper emberfölötti erélylyel ösztökélte a két Taugwaldert a ^leszállásra. 
Este 9 órakor találtak egy talpalatnyi nyugvóhelyet ; átnyomorogták az éjt hajnal
hasadásig és még délelőtt jelenthette Whymper a diadalmámorban várakozó jóbará
toknak : „Hárman visszatértünk“. Július 19-én szállították le az összezúzott áldoza
tokat, Croz, miként fejfája hirdeti, „homme de coeur et guide fidèle8, Hudson és 
Hadow a zermatti kath. sírkertben pihennek. Néhány ereklyéjüket a zermatti kis 
baleset-múzeumban őrzik.

Douglast nem találták meg. Nővére sohasem mondott le a szomorú viszont
látásról és évről évre várta a Matterhorn-glecser alján,. hogy a jégtörés kiveti annak 
a szép, barnafürtű, bánatos szemű kis lordnak földi maradványait. Magam is láttam 
a Staffelalp felé ballagni a komor úrnőt, ki mindennap várta, hogy szerető kezek
kel megáldott rögök közé tehesse a lelkes fiú csontjait. A sors másként végezte 
el a viszontlátást. A télen Lady Douglas is szebb hazába költözött.

Ez volt a Matterhorn fölavatása. S mintha e fiatal szívek vére átokként hatott 
volna, mintha iszonyú fátum kísérte volna mindazokat, kik fellebbentették a fátyolt 
a modern idők saisi képéről. A „fehér halál“ ölte meg mindazokat, kik felkutatták 
a Matterhorn titkait.

Három nappal az angolok balesete után, 1865 júl. 18-án Carrel Jean Antoine, 
a valtournanchei „vezető Garibaldi“ megtalálja az utat Breuilből. 1890 aug. 25-én 
hősi halált hal a Matterhorn déli oldalán, iszonyú hóviharban, miután két társát 
megmenti az elpusztulástól.



Matterhorn (a Riffelalpról nézve).
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1867-ben Maquignaz J. Joseph az olasz oldalról variánsokat fedez fel. Ő 1890 
augusztusában a Mont Blancon nyomtalanul eltűnik Villanova Umberto gróffal.

1879 szept. 3-án a zmutti oldalon két egymástól független csapat két merész 
ösvényt fedez fel. Az egyik csapat vezére, Mummery A. F. 1895 aug. 24-én Ragobir 
és Goman Singh keletindiai vezetőkkel a Himalayában a Nanga Parbat iszonyú 
lavinájában enyészik el. A másik csapat vezére Penhall William 1882-ben a Wetter- 
hornról zuhan le ; vezetője Imseng Ferdinand pedig 1881-ben a Monte Rosa dél
keleti falán leheli ki lelkét. Ugyanaz év szept. 6-án Mr. Baumann bejárja Mummery 
útját, hogy bővebb adatokat szerezzen. Ismeretlen helyen porlad Afrika hegyeiben,

A zermatti Yisp (háttérben a Dom és Täschhom).

vezetői szintén szörnyhalált haltak, Petrus I. az Aiguille Blanche de Pétéret-n (1882), 
Rey Emilio a Dent du Géant szírijein (1895).

Mintha a Matterhorn bosszújából' fakadt volna a szomorú krónika, mely meg
döbbent mindenkit, ki e csodás hegy titkaiba bepillant.

Ez a legendás hegy engem is megtanított arra, hogy a hegyeket fájdalom
mal kell szeretni. Az igazi szeretettel mindig jár valami fájdalom is. Mikor Zer- 
mattba érkeztem, az első reggelen benéztem a csöndes kis sírkertbe, hogy néhány 
immortelt szórjak egy kicsiny halomra. A kopott kövön szegényes versike kezdő 
sorai feketéllenek :

Furcht und Hoffen
Hat mein armes Herz getroffen . . .

„Johann Biner von Zermatt, geb. 1870 den 15. März.“
Ismertem őt. Mesterem volt a hegyek szeretetében, mesterem a Matterhorn 

kultuszában.
Jankovics : A z  Alpesek. 15



226

1893-ban volt.
A Hôtel Mont Cervin verandáján állott törzsasztalunk, ott szoktunk össze

gyűlni valami 7—8-an, mikor a Mischabel-szarvak hókúpjai fölött a csillagnemze
tek fényezrei felvonultak a tejúton. Néhány cambridgei és oxfordi diák, a fiatal 
Seiler Andrä, Binerünk és két pajtása, Taugwalder József és Moser Leo, zermatti 
és täsclii vezetők. Fiatalok voltunk mindegyszálig, rózsaszínben láttuk az egész 
világot. Poharazás közben szőttük a regéket megmászhatlan ormokról napkeleti 
országokban, hol jégbölcsőben születik meg a pirospozsgás hajnal. A Matterhorn 
nekünk nem volt elég, a Himalaya kellett.

En Biner vezetése mellett nem jutottam messze. Az esős nyár csak a Breit- 
hornra és az Unter-Gabelhornra engedett. Augusztus első hete lehetett, mikor 
búcsúztam Binertől. Meglátogattam kis „mazot“-jában, melyet maga épített. Épen 
dalolva égette ajtajának mézgaillatú gyalult fenyődeszkáiba életének jeligéjét: „Der 
Hände Fleiss erringt den Preis“. Azután büszkén mutogatta új angol névjegyeit : 
„Jolin Biner, guide, botanist and mineralogist“ . . . Tervezgetett, milyen világhírű 
vezető lesz, milyen nagy természettudós, ha majd jövő években velem fogja járni 
az Alpesek jégtetőit. Megöleltük egymást és örültünk a viszontlátásra az ifjú jóbará
tok egész őszinteségével.

Mikor a Simplonon keresztül Domo d’Ossolába értem, teázás közben kezembe 
kerül a Corriera della Sera. Szent Isten ! — due morti sül Cervino — megakad 
szemem a neveken : „aug. 7-én Seiler A. és Gysi O. Biner, Taugwalder és Moser 
vezetőkkel a Matterhornra készültek az olasz oldalon. Biner és Seiler előre siettek, 
hogy hamar elérjék a Capanna Gran Torret (3890 m). Egyszerre szótalanul repül
tek el kapaszkodó társaik mellett. A Glacier du Lion jegén szétmorzsolódtak“.

Sok, nagyon sok történt már azokon a sziklákon és sok minden fog tör
ténni, mert miként Rómának neve az „örök város“, mely mindenkoron érdekes 
leszen, úgy e bérczet elnevezhetjük az „örök sziklának“, mely mindig fog vonzani.

Mint érdekes eseményeket a következőket jegyzi fel a Matterhorn anonymus 
nótáriusa: 1871-ben ismerkedett meg a Matterhorn kopár szirtje először a virág
gal, Miss Walker volt az első hölgy a csúcson. Ugyanabban az évben Lord Went
worth egy éjszakát, összesen 17 órát töltött az orom haván. 1872-ben a zergelábú 
Jackson egy rövid nap alatt (18 óra) Breuiltől Zermattig futott át e nagy akadá
lyon. 1876-ban három angol megtörte a vezetők monopóliumát és kíséret nélkül 
került fel Whymper széttépett lobogójához ; a magyar származású Zsigmondy test
vérek (Emil és Ottó) 1884 aug. 19-én ugyanezt cselekedték meg remek bravúrral. 
Sella Vittorio 1882 márcziusában diadalmaskodott a tél keservein és a Matterhorn 
tetején élvezhette a vakító téli napot.

Azóta évről évre folyik a zarándoklás a hegy minden oldaláról és a Matter- 
horn-rajongók száma nem fog megapadni, mert igazak Wymper szavai : „— és 
eljövendő nemzedékek fogják bámulni rengeteg meredekségeit és megigézve csodálják 
páratlan formáját. Mert bármennyire is legyen föltüzelve képzeletük, bármennyire 
fölcsigázva várakozásuk, nem fog akadni egyetlen egy, ki csalódottan tér vissza“.

Hogy ez milyen szent igaz, annak bizonyságául álljon itt az én vándorlásom 
szerény története.

* **
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Gyermekkoromban, midőn valami nagyon megtetszett, de vágyaimnak tárgyát 
egyáltalán nem, vagy csak nagyon nehezen tudtam megszerezni, újra meg újra 
visszatértem a kirakathoz vagy helyhez, hol azt a megkívánt kedvencz dolgot lát
tam ; elnézegettem órákig és tervezgettem, milyen boldog leszek, ha valamikor 
„nagy úr“ koromban enyém lehet. Előre örültem a napnak amaz órájára, mikor 
újra láthatom. Mikor aztán egyszer megkaptam kívánságaim netovábbját, akkor 
meg azért nézegettem minden pillanatban, hogy meggyőződjem, igazán enyém-e? 
Ez a gyermekkori érzés támadt fel bennem, mikor megérkeztem Zermattba és újra 
láttam a Matterhornt.

Alig hogy tizenkét esztendő után viszontláttam, legjobb szerettem volna mind
járt megindulni időbarnította sziklái közé. Másik pillanatban már takarékoskodtam 
az eljövendő pazar élvezetekkel. Az legyen emlékeimnek koronája. Nem leszek 
mohó, örülni akarok a szépre, feledhetetlenre soká, nagyon soká. Majd meg újra 
attól tartottam, hogy a véletlen, az idők viszontagsága elragadja előlem a vágyva- 
várva várt örömöt. így azután naponként körüljártam, méregettem, szemlélgettem 
e hegyet, bizonyos féltékenységgel, bizonyos örvendetes aggodalmas izgalommal.

Korán reggel kitoppantam a hotelból az üde reggeli levegőt szippantani ; 
rendesen ösztönszerűleg a verandára siettem a távcsőt beigazítani. Gyönyörrel áll
tam ott, mikor a kis csodaíiveg teljes közvetlenséggel lehozta nekem a magasból 
az óriást a virradat ragyogó pompájában. Valósággal a szemem előtt keringtek a 
sziklák hollói a remegő levegőben. Mert a Matterhorn közelében nem lakoznak a 
mi kis szárnyas kőműveseink, a fecskék, melyek a mi barátságos tornáczunkon 
ragasztják fel puhán bélelt kis sárházaikat ; ott csak a sziklák szomorú remetéi 
kárálnak és lakmároznak a morzsákból, miket a rendes pihenőhelyeken ott felejt 
a zermatti „oroszlán“ egy-egy magános vendége. Azután megjelent az épaule-on 
három-négy pontocska. Szinte beszélnem kellett hozzájuk : „Jól dolgozott csákány
tok. Nos még egy kicsit, derék fiúk vagytok ! még egy cseppet s mindjárt fenn 
álltok a legdicsőbb tetőn . . .“

Nem sokára kirajzott fülkéiből a tarka vendégsereg, ez a nagyon köznapi 
és nagyon városi társaság ; s mindenki, a magukat túlzott nemzeti önérzetben leg
műveltebbnek és legpraktikusabbnak tartó alakoktól, kik rendesen a német császár 
maszkjában jelennek meg, egész a párisi soiréek hölgyéig, ki az erdők madarait 
csak kalapjáról ismeri, minden hangnem elkezdte : 0, das grandiose Matter
horn ! ah, le superbe Cervin ! Dear me, the Matterhorn, hoary and grand !
Ez nekem olyan volt, mintha valami szentnek nevét hiába vennék, odább álltam 
és elkószáltam a fenyvesekben. Ez a magános bolyongás is a Matterhornnak szólt. 
Az elárvult Z’muttvölgybe, a Staffelalp felé ballagtam. Kiszálltam a szürke moré
nák közé, hátat fordítva a Z’muttglecsernek, letelepedtem egy zuzmóval borított 
kőlapra a terebélyes, villámjárta határfenyő alá. Az ösvényen néma karaván kiiz- 
ködött a hegynek ; csupa kiéhezett ábrázatú, lesütött szemű emberek, — az olasz 
csempészek, kik görnyedt derékkal czipelik egy-egy . öszvér terhét a glacier de 
Za de Zan végtelen jégrögein keresztül a Col de Valpelline-re (3393 m), hogy 
szomorú kenyerüket vagy hideg sírjukat megkeressék. És én üldögéltem ott a 
kövön, — üldögéltem áhítatosan, mint a letűnt idők bálványimádói ; mert bizo
nyos, hogy az őslakók imádták ezt a Matterhornt és ha valahol a Ganges part

is*
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jain állana, legalább is Buddha trónusának tartanák. Pedig itt a Matterhorn Janus 
arczát mutatja. Egyszerűen groteszk, itt nem a rengeteg viharszántó kőszál, mely 
magasra tör, miként a nemes gondolat, itten meglapult, meghunyászkodott szörnyeteg, 
mely támadásra kész. Eszembe jutott Milton Elveszett paradicsomából a bukott Lucifer, 
a nagy, fényes és hatalmas, ki maga is égi nagyság volt és most az egek ellen lázad . . .

Ezt a képet mélyen beleillesztettem lelkem fülkéjébe, hol legnemesebb emlé
keimet őrzöm.

Zermatti tartózkodásom utolsó napjaiban már bizonyos lemondással néztem fel 
a Matterhornra. Napokig lefátyolozta a vihar, mintha eltűnt volna a föld kerekéről.

A Matterhorn a Staffelalpról nézve.

Elsülyedt e tündérképlet a mélységekben ? — vagy felszállt-e a magasba ? — avagy 
a fátyol mögött életre kelt a megkövült csoda, csak emberi szemnek ezt látni nem 
szabad . . . Mikor újra visszatért földi szemeink elé, meg voltam győződve, hogy a 
hegy életre ébredt szellemei csak a magasban, a tiszta világokban járhattak, mert 
csillámló volt a Matterhorn új égi palástja, fehér és túlvilági, mintha angyalok 
simították volna sötét alakjára. A havak hava borította. Ilyenkor hozzáférhetlen egy 
pár napig ; megtartja a varázslatos nimbuszt, mely a felhőntúli világból tapadt rajta.

Egészen ilyen volt az (1905) augusztus 13-iki vasárnapon is. Nekem már csak 
48 órám volt e vidékre szánva. Búcsúzni akartam a legszebb Matterhorntól, azért 
útra szálltam Findelen felé, mely a Zermattól balra benyíló magas völgyben fekszik.
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A kicsiny templomban, a sírkert közepén, hol a Matterhorn első megmászni 
nyugosznak az Úrban, megkondult a szegényes falusi harang. Az összes boltok 
kirakatait és a kitett holmikat nyomban leteregették áttetsző fátyolokkal annak 
jeléül, hogy ez az idő a jó Istené és minden emberi érdeknek el kell tűnnie. 
A barna faházak alacsony ajtói megnyíltak ;. őszbecsavarodott aggastyánok, 
szálas-vállas vezetők, ünneplőbe öltözött menyecskék áhítatos arczczal özönlöttek 
a sírok nyugodalmán őrködő templomba. Ott az ablakok színes koczkáin át majd 
bíborosán, majd violásan, majd narancs-sárgán pillant be a Matterhorn beeziis- 
tözött obeliszkje a tömjénes oltárra, hol 
az Úrnak alázatban megőszült szolgája 
csodás történetet, örök reményeket tanít 
azon a titokzatos, a népnek érthetetlen 
nyelven, melyet kétezer éve, akkor be
széltek, mikor az istenember járt a földön.

Egy perezre meghatva álltam az 
istenes emberek közé, azután menteni 
az elhagyott völgyecskébe a nagy isten- 
tiszteletre. Megakadtam minden fenyves
tisztásnál, nem is tudtam, merre nézzek 
előbb. Hüseltem az igazgyöngyzáporként 
alázúgó vízesés oldalán ; köszöntöttem 
a Strahlhorn (4191 m) és Rimpíisch- 
horn (4203 m) szépséges hósüvegeit ; 
majd a hátsó Triftből előnéző jó isme
rőshöz, a Zinal-Rothorn merész csú
csához reppent el szívem üdvözlése.
Legtöbb vágyó pillantás jutott a Matter- 
hornnak.

Végre fönt, valami 2000 m magas
ban (Findelen 2075 m) nyugovót tartot
tam egy korhadt feszület alján és mi
kor fölpillantottam a keresztre, átjárta 
lelkemet a gondolat, melyet valahol olyan 
találóan ír le Mikszáth Kálmán. „Milyen 
szerencse írja egyik beszélyében * - az emberiségre ez a Jézus, ez az Isten,
a ki ember volt. Az Istenről nem tudom, milyen, a Jézusról tudom. A Jézus isme
rősöm és mindenkinek ismerőse. Tudom, mit csinált, tudom, hogy gondolkozott, 
még az arczát is ismerem. Nem az tölti el lelkemet megnyugvással, hogy ő uram 
nekem, de az, hogy ismerősöm. Kétezer évnek előtte élt ezen a földön egy isme
rősöm, - milyen világokat összekapcsoló gondolat ! Az akkori emberekből és az 
utánuk valókból is por lett, a porból fű lett, a fűből, Isten tudja, mi lett, de ő, 
az én ismerősöm mindig élt, mindig volt és mindig lesz. Ha elutazom messze, idegen 
országokba, idegen népek közé, az arezok mások, az állatok is mások, a füvek is

„Szent Péter esernyője.
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mások, az ég is más, minden más, már azt kell hinnem kietlen, megborzasztó 
elhagyatottságomban és magányomban, hogy nem is ezen a világon vagyok többé : 
mikor egyszerre valamely emberlakta telep szélén elémbe bukkan egy kereszt és 
azon egy sebekből vérző pléhember, az én ismerősöm . . .  és nem vagyok elhagyatva.“

Ereztem ezt az igazságot. _ Kimondhatatlan édesség költözött telkembe, lehe- 
veredtem a feszület tövén. Körülöttem csupa enczián és anemonák. Az út szélén 
keskeny gabonás táblák. Ezek itt Findelennél Európa legmagasabban fekvő termő
földei ; évtizedek könny- és verejtékcseppjei öntözték termékenynyé a sziklát, 
ezek a földek úgy vannak elimádkozva a morénák törmelékéből, a glecserek jegé
ből. Kalászok 7—800 méterrel magasabban, mint a Csorbái tó ! Önkéntelenül haza 
gondoltam. Szülőföldemen, azon a kis somogyi pusztán már rég elszáradt a marok
szedő leányok búzavirágkoszorúja és a kazalok mögül már édes mélasággal, meg
nyugtatóan zümmög az ökörnyálas levegőn át a cséplőgép búgása, — itt pedig 
épen hogy sárgul a kalász Nagyboldogasszony ünnepének tájékán ! Igen ám, de 
ez a kenyér itt kősziklából lészen. E szegénység mellett is úgy éreztem, hogy az 
Úr jóságában bőségszarujából mérhetetlen sokat hagyott a jeges parlagokon. 
A sárguló kalászok, fűszeres virágkelyhek, csipkés fenyők gyertyái fölött, — a 
napsugaras hegyek, fényes lejtők, világos tetők közt a szekfű- és mézgaillatú 
levegőben egy bérczorom felnyúlt a magas égig, egy bérczorom, a magasztosnak 
legtökéletesebb kifejezése anyagban, — egy Tedeum kőből : a Matterhorn.

Vonzott a magnetikus erő, mennem kellett. Jövök, hatalmas hegy.
Hat óra felé járt már az idő (1905 aug. 13.), mikor gyors, katonás léptekkel 

elhagytuk Zermatt utolsó házait. A két szálas Summermatter agyagbarna arczán 
sugárzott a jókedv. Elemükben voltak ; de magam is. Mögöttük mendegéltiink mi 
ketten, én és az én legjobb pajtásom, kinek gyöngéd szívecskéje úgy meg tudta 
érteni ezt az én másik nagy szerelmemet, mely elementáris erővel húzott a nagy 
hegyek felé. Minden erdei ösvényről kirándulók sereglettek hazafelé, gyalog .és 
öszvéren, ki virágot vitt, ki jégcsákányt ; ki zajosan tartott revuet napi élményein, 
ki némán imádkozta el a felhőtlen nap emlékeit. Valamennyinek derűs, nyájas 
volt az arcza, mert a hegyek között nincsen mizantrópia, itt mindenki csupa jóin
dulat, mert egy az érdek : élvezni, üdülni, és a szép, a jó közkincs. Mind utánunk 
néztek, míg egyenként el nem rejtőztünk a fenyvek mögé. Utolsónak maradiam, 
hogy még egy istenhozzádot küldjék az árnyékba merülő falucskának, hol e nagy 
hegyek szerelme már annyi emberi szívnek hozott ujjongó boldogságot, erőket adó 
békét vagy vigasztalan keservet, — s hová én holnap oly mérhetlen gazdagon 
fogok bevonulni. Azután beléptem a fenyvesbe.

A kis erdő fái fölött rövid ideig eltünedezett a Matterhorn, a csalogató, hívo
gató, ellenállhatlan czél, az ígéret orma. Évezredek forgatagában megbámult szik
lája sáraranynak látszott az izzó nap utolsó sugarában ; tegnap hullott hava üde 
volt és rózsás. A hegy valósággal gyönyörködött a világnak és önnönmagának 
szépségében. Hirtelen elmerült a dombok mögé.

Az élet mesgyéjéhez közeledtünk. Hermättje (2070 m) viskóinál kolompolva 
csődült elénk a tarka gúla. Minden szembejövő állat meg-megállt és felénk szag- 
iáit kérődző szuszogással és én megsímogattam a hegyvidék e jámbor jóltevőit. 
Szemlélgettem a festői csoportokat, — ez volt az utolsó darabka a völgyi élet
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kedvességéből. Ki a természet részleteit meg nem figyeli, sokat veszt, mert tömén
telen festői és költői mellett megyen el, mi alkalmas a kedélyben ezerféle kelle
mes benyomást kelteni. Carducci egyik legremekebb szonettjét az igás állatról írta 
fii bove), mely „ünnepélyesen áll a legelő közepén, miként egy emlékszobor és 
sötét szemeiben komoly szelídség közepette tükröződik a táj zöld békéjének fen
sége . . .“ Lassan eltávolodott a kolompolás a mélységben alattunk.
; A mi e hegyi legelőn tál még élet van, már nem tartozik a völgyekhez. 
A kis menedékházak szegényes tűzhelyükkel csak az előőrsök őrtüzei abban a 
nagy küzködésben, mely az emberiséget a magasba, az éghez közelebb vonja.

Zermatt fölött fehéres füst karikázott.
. A napot már órák óta nem láttuk ; a völgy keleti oldalán húzódó hegylán- 
czok lejtőin csipkés árnyékban csodás hegyek rajzolódtak le, széleik folyton rezeg
tek és növekedtek. Ezek a nyugati oldalon fekvő bérezek hű silhouttejei. A Mischa- 
bel-szarvak és a Monte Rosa főbb csúcsai pirosak lőnek, mint a csöppentett 
vér. A mélység violás erdőségei, a lejtők áttetsző kék jégtömegei, a laposabb 
gerinczek púpos hóbuezkái és a pírban égő csúcsok a spektrum minden színét 
mutatták, szelíden olvadva át egymásba határvonalak nélkül. A Dufour-csúcs 
(4638 m) és Nordend (4612 m) közötti Silbersattel (4490 m) bemetszésében egy 
kis csillámló sáv jelent meg, a mely nőttőn nőtt, míg fel nem bukkant a teli hold 
egész gömbje. A Balmenhorn (4324 m), melynek hópalástján nincs egy kődarab 
sem, még folyvást megmaradt izzó vörösnek ; a szemérmes hold szerénységében 
erre az oromra nem is merte sugarait hinteni, mert még nem volt vége a nap 
birodalmának. Csak mikor a Dent-Blanche felett megjelent néhány aranypöhöly és 
az égről eltűnt a kuszáit piros hab, annak jeléül, hogy a napsugarak már valahol 
az Atlanti-óczeán hullámaiban űzik pajkos játékukat, akkor elmosolyodott a hold 
és nyomban az egész levegő olyan lett, mintha megtelnék csodás ezüstporral, 
melynek csillámlásán keresztül titokzatossá válik az egész mindenség.

------- És mentünk kézbe-kéz.
Este 9 óra tájban álltunk meg a kivilágított Schwarzsee-hőtel előtt (2558 m), 

mely fenséges magányban áll a Furggenglecser alján a Lac noir apró tavacskája 
mellett. Ez a Matterhorn őrháza. A vendégek, kik épen a vacsorától özönlöttek le, 
kíváncsian mérték végig a szegény jövevényeket. Azért mondom szegény, mert az 
egész házban nem volt már egy tenyérnyi hely, hová lehajtsuk fejünket. A veranda 
minden nádszéke már egyágyas szobának volt kibérelve. No de hát sok jó ember 
megfér egy tető alatt, és azok, kiknek gondolata nemes tömjénként száll fel a 
Matterhorn szirtoltárára, csak jó emberek lehetnek. Nekem úgy sem kellett semmi 
hely, mert ma nem volt éjszakám ; feleségemnek meg egy zárt folyosó darabkája 
jutott éjjeli menedékül. Az estebéddel és a másnapi falatok összerakásával gyor
san múlt az idő. Azután beültem czigarettázni a folyosóba. A szomszéd átjáróban 
künnrekedt, hajléktalan angolok ülték körül a mormogó kályhát. A smoking bishop 
(narancsból és ezukros borból készült ital) sorra csalta ki a víg adomákat ; a 
refrainszerű kaczaj minden virrasztónak meghozta a ragadós jókedvet.

Az ablaknál ültem, várva a szellemek óráját. Kibámultam a hideg, világos 
éjszakába és az előttem tornyosuló, holdsugárban foszforeszkáló bálvány köré 
egyik regét a másik után szőtte vágyakozó lelkem.
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Csillagfényes éjfél volt (aug. 14-én).
Olyan ember vagyok, ki sehogy sem szereti az elérzékenyülést. Azért csak 

egy néma kézszorításban akartam kifejezni, mennyire nehezemre esik, hogy az én 
nagy szeretetem és ellenállhatlan vágyódásom, mely az egetkérő hegytetőkre vonz, 
ilyen fájdalmat okoz neki. 0 elértette és csak annyit mondott : „Ah, az én aggó
dásom rövid, de a te örömöd végtelen lesz . . .“

Egy perez múlva a két daliás Summermatterral, mint hórihorgas árnyékok, 
surrantunk beljebb a halovány holdsugárral telített éjszaka titkaiba. Aztán teljes 
odaadással, kéjjel engedtem át magamat e tündéréjjel misztikus varázsának.

A Schwarzsee-kápolna.

Lámpa sem kellett ; kitaposott ösvényen vezet az út meredek sziklákon át 
az újabb svájezi menedékházhoz, hol megkezdődik a tulajdonképeni Hörnli-Grat. 
Mikor a majdnem vízszintes alsó gerinczélre értünk, tüneményes látvány ragadta 
meg lelkemet. A gerincz, melyen álltam, óriás falhoz hasonlított, mely két hófehér 
dűlőt mesgyeként választ el egymástól ; az egyik derengő mezőség a Furggen- 
glecser, a másik a Matterhorn-jégmező. Mindegyiknek száz és száz apró jégtavacs
kájában szétszórt igazgyöngyökként tükröződtek a csillagok. A hold, az ezüst 
pánczélba öltözött Lohengrin módjára vonult a Matterhorn fekete Furggengratja 
mögé és félhomály állott be, miként az éjszaki sarkon. E félhomályban némán 
szunnyadoztak köröskörül a Monte Rosa ormai, a Dent-Blanche és a többi nagyok. 
Csupán sziklás részeik látszottak tisztán ; elmosódott hópúpjaik egybeolvadtak a 
fehéres holdfénynyel. A Théodul nyergén átömlő légvonatban világító felhőcskék 
száguldtak be a völgybe, lekanyarodtak a jégmezőkre és hirtelen elpárologtak, mint 
távoli tűzijátékok ezüstesője. Közelemben megroppantak a kövek. Egy sugárter
metű college-boy, ki röviddel utánam indult el Schwarzseeból, hosszú, kimért
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lépésekkel szótlanul lépkedett el mellettünk, Inderbinnen és Zum Taugwald veze
tők között. Nem állt meg, ő csak sportot űz és órák szerint méri a hegyeket. 
Néma kalaplengetéssel kívántunk egymásnak minden jókat s pár perez múlva több 
méterrel fölöttünk három csákány aczéljának villanása és hulló törmelék pattogása 
jelezte, hogy nem vagyunk egyedül.

Két órakor éjjel a svájezi menedékház előtt álltunk (3270 m). Épen csak a 
fejemet toltam be a silány kis alkotmányba, melynek kuczkójában nyomorult mécs
világnál három franczia melengetett egy csésze reggelit rőzselángon. Az össze
hányt szalma, nyakaszegett palaczkokkal telerakott lóczák mutatták, hogy jókora 
gazdálkodás volt itt a szellemek órájában. Hamar elhagytuk a szűk kvártélyt, 
melyből a francziák előadása szerint egy félórával előbb egész sáskajárás indult 
meg a szent hegy ostromára. (Egy bajor két Burgener társaságában, egy éleme- 
dett yankee zsenge két fiával a négy Imboden védőszárnyai alatt, végül három 
porosz Junker vezető nélkül.)

Siettünk, hogy elérjük a karavánokat, mert másként minden hulló kőszilán
kot shrapnel-löveg módjára kapunk nyakunk közé. A legalsó szirtek közt teljes 
sötétség uralkodott, mégis csakhamar azon a .jégen kapargáltunk nyomokat, mely 
hideg karokkal öleli a nagy piramis törzsét. A vakhomály mellett is pompásan és 
szenvedélylyel dolgoztunk kötél nélkül. Van ebben valami művészet. A ki jól ját
szik, bárha először muzsikálja is a darabot és alig néz oda, vaktában sem üt a 
billentyűk mellé. Mi is ösztönszerűleg mindig odanyúltunk, hol a fagyos sziklán 
volt valami fogni való.

A meredek jégnyelv 3510 m magasban érintkezik a nagy couloir nyílásával. 
Vagy 50 méterrel fölöttünk parányi fénypontok ringatóztak ide s tova a sziklán, 
az előttünk haladó karavánok lámpásai. Ferdinand a leglázasabb sietésre adta ki 
a hajnali parancsot, mert ez a couloir a majdnem függélyes, óriás siralomvölgy, 
hol kattogva keresi útját rengeteg ugrásokban minden kődarab, melyet akár a 
felső vándorok, akár a szellő-manók rugdosnak le, midőn a tükörsima jégbástyá
kon a virradat tánczát ropják. Ez félelmetes tájék. Önkéntelenül végigborzongatott, 
mikor Ferdinand szigorúan nógatott; „Előre arról a kőről, épen ott áll, hóimét 
a kőomlás ledöntötte a szegény Furrert !“* Menekültem e kitett pontról s alig kúsz
tam egy pár ölnyire feljebb, egy jégcsákány süvített le ugyanarra a helyre a 
magasból, mint az elvetett dárda. Valamelyik bajtárs megdermedt kezéből csúszott 
ki; majd évtizedek múlva veti ki a völgybe aczélját az alsó jégtörés.

Mire a régi menedékházhoz felkúsztunk, már egész világos volt. A kőviskó, 
mely tíz láb hosszú és öt láb széles, minden előtér nélkül ékelődik bele a gerinczél 
sziklájába (3818 in). Még 1868-ban épült; ajtaját végszükségből régen elfűtötték 
egy fagyos éjszakán. Egész üregét kékelő jég tölti ki. Bizonyos kegyelettel álltam 
meg e rozzant kőrakás előtt, melyre minden hegymászó olyan tisztelettel fog fel
pillantani, mint a történészek a romladozó olasz palazzókra, melyekhez históriai

* 1900 júl. 27-én történt. Furrer Alfonz és Gentinetta Augustin szerencsésen felvezették 
a fiatal angol Sloggettct a Mattcrhornra. Visszatértükben e helyen hulló kövek érték őket. 
Furrer halántékát legott szétroncsolta egy szilánk és ö halódva a mélybe rántotta a többit. 
A súlyosan sérült Gentinettának volt annyi lelki ereje, hogy az eszméletlen Sloggettct a jégből 
kimentse.
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emlék fűződik. Mennyi zivataros éjről, hófúvások fehér haláláról, hősies lelki erő
ről regélhetnének e kis falak! A Mischabel-csúcsok között kipirult a nagy ég.

Nincs ezen a kerek világon szebb, mint a hajnalhasadás idefenn. E véradás
ban van valami fiatalos, szűzies. Szép, ha a nap megjelenik teljesteli pompájában, 
de szebb ez a titokzatos sejtés. Mindent eláraszt a hajnal üde hamva. Tünedez- 
nek a csillagok az égről. Hova lesznek? Talán mindenik hegycsúcsra hullott egy- 
egy, mert minden ormon ott rezeg egy aranycsepp és ez az aranycsepp olvadozva 
hullámzik alá a Monte Rosa tetőinek hópalástján, a Mischabel-Dom szellős élein, 
a távoli berni Alpok jégsánczain; ömlik qs ömlik alá a sziklákon, miként arany
esőből keletkezett zuhatag és ömlik a völgyek fenekéig, lassan, lassan, derengést 
hozva az egész világra.

Önfeledten bámultam a harmonikus tiindérlátományt és arra gondoltam, csak 
egy másodperezre szeretném ideállítani mindazokat, a kiket szeretek, hogy osztoz
zanak velem ez irígylésreméltó gyönyörűségben; csak egy másodperezre szeret
ném ideállítani azokat, kik siralomvölgynek csúfolják Isten e remek világát, hogy 
megtérjenek bűnös tévedésükből.

Egy félóra múlva tovább mozogtunk és kapaszkodtunk felfelé azon a mere
dek kőlapon, mely „Moseley-Platte“ nevet visel. Huszonhat évvel ezelőtt épen a 
mai napon (1879 aug. 14-én) e kőlapról siklott a Furggenglecser jegéig az amerikai 
Moseley W. 0. doktor, mert leoldotta magát vezetőinek köteléről.

Odábh siettem a végzetes hely kényes szil-tjeiről és a növekedő fényben 
megmerítettem lelkemet.

Hajnalszép jókedvem volt.
Úgy éreztem magamat, mint az az ember, kit valami nagy öröm ért és még 

annyira annak hatása alatt van, hogy új örömöt vár.
Foglalkozás volt elég és pedig igen tökéletes neme a foglalatosságnak, mert a mi 

csak egészséges a testnek, léleknek, bőven akadt. Epen egy sziklatömbön húzód
tam fel mind a két karommal, gyors, pontos mozdulattal ; mire fent vagyok, lábaim 
már is biztos álláspontot vájnak a fagyos hóban. A végzett munkának azonnal 
nyomában jár a jutalom, ez a gondolat: sikerült! és azonnal nyomában jár az 
üdülés, egy lélekzet abból a hideg, napfénynyel átitatott levegőből, melybe még 
sohasem keverődött földi por és emberi sóhaj. A fizikai felüdülést, mely egy másod
perezre teljes kipihentséget varázsol a lélekbe is, villámgyorsan követi az esztétikai 
gyönyörűség; a mesésen nagyszerű környezet látványa, a színek és formák mesteri 
elrendezése, — s mert mélységes mély a csönd, a hallóérzék teljes nyugodalma 
lehetővé teszi, hogy bele nem kábulunk annak az élvezetébe, a minek végtelen 
méreteihez, ragyogó színeihez és merész alakjaihoz nincs szokva völgyi szemünk. 
De sem a pillanatnyi üdülés, sem a mély és igaz gyönyörködés nem akasztják 
meg a munkát, mert a kéz önként nyúl a következő sziklarés felé és valamint 
karomban megfeszül az izom, már tolom magamat lábujjaimmal fölfelé a szírt alsó 
párkányáról. Nincsen itt lomha maradásom, mert biztat előre a czéltudatos ember, 
ki maga fölött látja a nemes orom tündöklő czélját, — ragad előre a tudnivágyó 
ember, ki elszánt kíváncsisággal keresi, mi van odább, mert űz előre még a hiú 
ember is, ki nem tudja elfelejteni, hogy lenn a földön minden csupa verseny. 
Hátranézek és méregetem, mennyivel nőtt meg a köz mögöttem és az egyidejű-

*
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leg útraszállott vándorok között, szinte nagyobb fogással szökellek felfelé; olyas
féle érzés fog el, mint a kaszáló legényt, ki virtuskodva dalolja:

Vagyok olyan legény, mint te,
Vágok olyan rendet, mint te . . .

így rakódik méter a méterhez — a Matterhornnál mondhatom, kilométer a 
kilométerhez. Ez az igazi hegymászás.

És hajnalszép jókedvem volt!
A köröskörül nyugvó fehér hegyek óriásokká fejledeztek, bontakoztak önma

gukból. A mélységben szétterültek a Théodul és Furggenglecserek, e kékbarázdás 
ezüstszántások. Fejünk felett az egeket vívó sziklákon a napsugárban felengedett 
az éjjeli jégzománcz s a kiszikkadó és legördülő vízcseppek valóságos kristály- 
gyöngyökből szőtt fátyollal vonták be a sötét szirteket, hogy a fiatal napot barát
ságosabban üdvözölje a legzordonabb alkotás is.

Következtek a keleti fal törékeny részletei, vagy száz méter emelkedésen keresz
tül. Nem túlságos nehéz helyek, de rendkívüli óvatosságot igényelnek, különösen 
új hóban vagy erős viharban, miként ezt az alább említett tragikus esetek igazol
ják. Mikor élvezettel, szenvedélylyel dolgoztam az üde levegőben, a lélekemelő 
havas panoráma szakadatlan bámulata közben, a napsugárban ragyogó sziklá
kon, melyeken a jégvirágok mint finom velenczei üvegből remekelt díszítések szivár
ványostul tündököltek, egy pillanatra elfeledtem, hogy igazi csatatéren mozgok. 
Mert a Matterhorn keleti fala csatatér, melynek minden darabkája diadalok és 
keservek emlékeivel van megszentelve. A mélységek jégszakadékai a jeltelen sírok, 
— a hátrahagyott lánczok, eltört csákányok, elfakult ruhafoszlányok a hadi erek
lyék. Azután én, a boldog, ki verőfényben élvezem az élet gyönyörűségeit, egy 
néma emlékezéssel kerestem fel gondolatban azokat, kiknek ezeken a szirteken 
örökre leáldozott a nap.*

* A Moseley-kölap és a „Schulter“ közti sziklákon körülbelül 3900— 4000 méter magas
ban két rémes baleset történt.

1886 aug. 17-én Borckhardt és Davies Kronig Fridolin és Aufdenblatten Péter vezetők
kel feljutottak a Matterhornra. Két gyakorlatlan ember két tapasztalatlan kísérővel. Természe
tesen csak annak az elfajult szokásnak engedtek, mely Zermattban boldog-boldogtalant a Mat
terhornra csábít, mert ott a „bönton“-hoz tartozik, a „zermatti oroszlánt megfékezni“. 9 órakor 
a csúcson álltak, de 20 perez múlva megindultak lefelé iszonyatos hófúvásban és szemes eső
ben. 10 óra alatt alig jutottak le 3950 m magasságig; a hóförgetegben a beálló est és a síkos 
sziklák éjszakázásra kényszerítették a szerencsétleneket. Aug. 17. este 7-töl aug. 18. délután 
1-ig egy helyben várakoztak; ekkor Davies és két vezetője elhagyták tehetetlen, áléit társukat s 
levánszorogtak a völgybe. E 34 óra halálküzdelem, melyből 18 óra őrületes hóviharban +elt el, 
megölte Borckhardot. A  mentöexpediczió seperte le a friss havat kihűlt szivéről. 48 évet élt, 
a zermatti anglikán sírkertben fekszik.

A másik eset 1890 szept. 13-án történt. A strassburgi Goehrs Graven Alois és Brantschen 
József vezetőkkel már az ú. n. „Dach“ felé törekedett, mikor d. e. 9 órakor a szélvész az 
összes karavánokat visszafordulásra kényszerítette. Kevéssel utóbb egy másik csapat vezetője, 
Burgener Fridolin, zajt hallott és vagy 100 lábnyira feje felett látta mindahármat lerepülni. 
1000 méterrel lejebb a Furgg-glecseren találták meg őket. Valószínűleg a szél döntötte le a 
három ifjút a csuszamlós talajról. A zermatti kath. temetőben a következő szavak jelzik Goehrs 
sírját: „Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voies ne sont pas vos voies, a dit 
l'Eternel“.
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Közvetlenül az ú. n. „Schulter“ alatt erősen megfogytunk. Uncle Sam két 
fiával és a négy Imbodennel lemondott a további küzdelemről. Belátta, hogy ezzel 
a hatalmas orommal nem lehet csak úgy amerikaiasan elbánni. A mi az apánál 
sok volt, kevés vala a zsenge fiúknál, t. i. az évek száma; mind a hármukat 
keservesen gyötörte a hegyi betegség. Nem is csodáltam. Az öreg yankee kerek 
25 év előtt már egyszer fönt volt a csúcson. Pár nappal előbb átjött a nagy 
vízen és Schwarzseeba sétált fiaival ; ott egyszerre ötletszerűen kedve kerekedett 
az ifjakat beavatni a rég elmúlt emlékek gyönyörűségeibe. Telefon útján felren
delte a négy Imbodent, de bánatosan ismerte be, hogy könnyebb megülni az ezüst- 
lakodalmat, mint egy Matterhorn-túra jubileumát. Őszinte részvéttel néztem a három 
összeroskadt férfiú halavány arczát, őszinte részvéttel, mert nincs keserűbb a

Svájczi csúcs  n

csalódásnál. Az apa utánunk nézett, mint a veterán, ki nem követheti a riadó 
szavát; szomorú arczán meglátszott, hogy most érezte először a legmegseinmisí- 
tőbb gondolatot, ezt: „már nem bírom, többé soha!“

Vezetők istápoló karjai közt, a mi embereink bátorító rikoltozásától kísérve 
tiinedeztek el a kősziklák alján.

Hét óra volt. Pihenőt tartottunk a „Schulter“ alatt. Mikor innen végig mér
tem a megtett utat a fehér mélységekig, akkor láttam, hogy a völgyből szemlélt 
Matterhorn csak törpe öcscse ennek az óriásnak, kinek termetét most válláról 
igazi mivoltában látom. Ez a „váll“ az északkeleti oldalgerincznek sajátos meg
törése. Az átlag 39 fokos hajlású gerincz itt vagy 200 lépés hosszúságban 
csak 15—17 foknyi lejtő. Ilyen hasonló váll a Matterhorn-piramisnak majdnem 
minden élén van. A ferde, lapos szirtteriilet, mely a „Schulter“ éléhez vezet, 
állandóan vastag jéggel van borítva, miért a zermatti vezetők az időmegtakarítás 
kedvéért már több év előtt itt a csípő magasságában vasbotokon 40— 50 méter 
hosszban szívós kötelet erősítettek meg. Vígan törtünk előre. Szinte éreztük, hogy 
e pillanatban Zermattból száz és száz kíváncsi szem követi minden lépésünket, 
mert e feltűnő fehér jéglapon legjobban lehet látni az égbetörő parányokat.
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A „Schulter“ 4260 m magasban végződik a tulajdonképeni csúcsszikla lábá
nál. A keskeny gerinczen odáig bőven válogathatunk a szédületes szép pillantások
ban; ha bal lábunkat emeljük, 1600 m mélység fölött lépünk keresztül a Furggen- 
glecser felett; ha jobb lábunkkal lépünk feljebb, az 1700 m-nyire alább fekvő 
Matterhornglecserre rúghatunk egy kavicsot. Az ezután következő sziklák majdnem 
egészen függélyesek és tele vannak rakva vagy 150 m magasságban fix kötelek
kel és villámjárta lánczokkal, melyek nélkül semmiféle megteremtett ember itt fel 
nem jutna. Bizonyos tehát, hogy az első megmászók inkább jobb felé keresték 
útjukat. Ez kemény küzdelem volt. A sziklák fagyosak voltak, mint a tükörüveg, 
minden ujjnyi rés vagy léczszélességű párkány telidestele kristályossá dermedt 
hóval, — a kötelek merevek a deres zúzmarától. Vagy háromszor negyedórákon 
keresztül meg kellett lapulnunk e függő helyzetben, hogy ne találjon valami hulló 
kő, melyet az előttünk dolgozó angol lökdösött le. Ha feltekintettem, pár méterrel 
fölöttem az egész Ferdinandból csak két havas szeges talpat láttam ; ha mozdul
tam, valósággal vigyáznom kellett, hogy ne lépjek az alattam gubbaszkodó, didergő 
Wilhelm fejére. Egyre hallatszott a láthatatlan Inderbinnen csákányának pengő 
csattogása a „Dach“ jegén * és vaskos hógolyók szúrós jégszilánkokkal vegyest 
széles ívekben repültek nyakam közé. ( )ly vidám volt a kedvem, olyan hálás és 
elégedett szívem, hogy mindenben csak a szórakoztatót, szépet kerestem, mint az 
igazán boldog ember, ki megölelné az egész világot. Édes gyermekségem ártatlan 
játékai jutottak eszembe, mikor hólabdával dobálództunk, - nem is gondoltam 
arra, hogy a Matterhorn manói veszélyesebb ellenfelek, mint a kipirult arczú iskolás
pajtások a hóvárakban.

Pár pillanat múlva a „Dach“ havára kapaszkodva örömmel állapítottam meg, 
hogy nem fagytak meg veresre dagadt ujjaim.

Előre! - még néhány ötven lépés. Mögöttünk a mélység vagy kerek 2500 
méter, de szemben a csúcsgerincz tündöklő hóéle mutatja, hogy annál magasabban 
nincs már semmi, a mi földből lett. Előre - még vagy harmincz lépés. A der- 
medező láb alig bír beékelődni a jéglejtőbe vájt keskeny karczokba és a kar, 
melyben könyökig nyilai a hideg, hiába mélyed a homokszerű hóba, csak jégbur
kot talál. Ügyet sem vetek erre, mert látom, hogy az átcsillámló Dent-Blanche, 
mely pedig 4864 méter, egyre alacsonyabb lesz álláspontunk alatt. Es újra 
előre, még vagy húsz lépés. A paprikás hideg pirosra csípi a verejtékes orczát, 
de én mégis csak a lelkem melegségét érzem. Odafönt épen felbukkan a valtour- 
nanchei kereszt,** verőfényben úszva, fenségesen nyomulva a szinte lágynak látszó 
olasz azúrba. A napsugár körébe írja: in hoc signo vinces. Előre most ! Az utolsó 
tíz lépést olyan tűzzel és szilajsággal teszem meg, a milyennel csak képes emberi 
erő 60 fokos lejtőn emelkedni. A síkos lejtő, mely feneketlen űrré törik le mögöt
tem, most már barátságosnak látszik ; a hó fagyosságát nem érzem, csak szeplőtelen- 
ségét látom, mert már megölelt a napsugár és aranyfonalakból, langyos fényszálakból 
remegő hálót fon köréin, mely megvéd a mélységek kárhozatától (d. e. 10V2 óra).

* „Dach“ névvel jelölik a vezetők a csúcs meredek hólejtőjét, mert emlékeztet havas 
háztetőre.

** 1902 őszén állították oda a jámbor „Valtomeins“ — a valtournanchei vezetők és 
ugyanaz év szeptember 24-én Carrel abbé misét mondott a csúcson.
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Még egy pár csákánycsapás a jégcsapokkal teleaggatott corniche * tömörebb 
hópárnájába — és állok. Szélcsend van, egy hópihe sem mozdul helyéről. Csön
desek vagyunk mi hárman is, pedig ujjong az én lelkem.

Az égnek fényes kék selymén patyolatcsipke módjára rajzolódnak le a hótetők 
számtalan sorai. Gondolatom mohón csapóiig csúcsról csúcsra, majd zabolátlanul 
szálldos fel a magasba, túl szellős álláspontomon, hogy végre köriilkeringve még 
egyszer a látottakat — mint a kifáradt sas az orom párkányára -  viszszaszáll- 
jon az én-hez. Hatalmas az érzés, mit ez a látvány ébreszt; viszont a mi szép, 
jó és nemes van érzésemben, azt mind heleérzem a tájba.

Még sem foglalkozom a kilátással. A Matterhorn ormán nem lehet mással 
foglalkozni mint a Matterhornnal magával.

Az első mámor után a corniche Zermatt felé néző lejtőjében egy kis helyet 
ástam magamnak a hóba és szerényen megkuporodtam; éreztem, nem vagyok méltó, 
hogy lábamat épen a csúcs jéghomlokára tegyem. Kilométerekre és kilométerekre 
egy pont sincs, mely csak meg is közelítené a mi magasságunkat. Az áttört mívű 
keresztről igazgyöngyök alakjában hulldogált a déli napban a zúzmara ékesség. Meg
húztam magamat és lesütöttem szemeimet. Elvonult előttem a Matterhorn története . . .

Ezt a bérczet elnevezhetnénk a „vágyak hegyének“. Szinte láttam magam 
előtt azokat a délczeg angol fiúkat, kipirult nemes arczukkal, áhítatos lelkesedés
sel, a mint élükön Whymperrel a „Dach“ alján küzködnek felfelé, keskeny pár
kányokon a mélységek fölött. Kinyújtják a kezüket a karcsú orom után, mintha 
megérinthetnék a szerencse géniuszának patyolatruháját . . . Elve-halva vissza
kerültek a zermatti völgybe, csak a fiatal Lord Francis Douglas maradt itt; épen 
negyven esztendeje alszik ott valahol a Matterhorn-glecser hópárnáin és álmodik 
imádott hegyéről, mely annyira megszerette őt, hogy el sem ereszti többé.

Majd lepillantottam a Breithorn (4171 m) ormára. Eszembe jutott egjr tizen
két év előtti fényes júliusi hajnal. Láttam magamat a Breithorn csúcsán állani az 
ifjúság arany világával lelkemben, Biner kézen fogott és átmutatott ide, hol most 
vagyok. Úgy álltam akkor, mint valami kinyilatkoztatás előtt és most idáig jutot
tam és értem a kinyilatkoztatást . . .

Visszagondoltam a közelmúlt napokra, mikor még a Matterhorn kísért, jött 
velem szünetlenül, mint valami ábrándokkal körülvett kedves képmása. És most 
az enyém. Elálldogáltam perczekig a kirakatok előtt, hol égbecsavarodó képe töltött 
be minden zugot. Nem tudtam elmenni még a vasutak plakátjai előtt sem, hogy 
karcsú pirkadó alakjára egy pillantást ne vessek. Ha nem volt, hol láthassam, 
belerajzoltam körvonalait a porba magam elé. Mióta a zermatti völgyben bolyong
tam, nem volt óra, hogy vágyakozó tekintetem fel ne zarándokolt volna ahhoz a 
mennyeket szelő tetőhöz, hogy lássam, milyen a pitymallat első leheletében, a nap
nyugati glóriában, a zivatar felhőörvényeiben, milyen a csöndes nyári éjszakái» 
sejtető homályában. És most az „enyém“.

Csodás hegy ! Hányán léptek már e helyre gyönyörrel és eltompultsággal, 
lelkesedve és letörve, gőggel és tudással, de nem bírták banálissá tenni. Erről a

*

* Corniche, Schneewächte a csúcsokra és' csúcsgerinczek éleire tapadó ereszszerűen 
ki függő hótömegek.
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szikláról lepattan minden. Bámullak, midőn itt legbüszkébb pontodon alázattal meg
húzódom. Nem tudtak megfejteni a merész kalandorok, kik részleteidet kihámozták 
a mesemondás bűvös ködéből ; nem tettek prózaivá a geológusok, kik apró kala
pácsaikkal száz és száz tudományos teóriát kopogtattak ki szikládból ; nem bírtak 
köznapivá tenni a hegymászás epigonjai, kik öt világrészből földönmászó lélekkel, 
oldatlan saruval jönnek szentélyedbe. Még vérző áldozataid sem tehetnek nép
szerűtlenné vagy gyűlöltté, mert olyan vagy, mint az igazi históriai nagyság, ki 
merész kalandokban, baj vívásban vagy pillanatnyi kegyetlenkedésben megölte ellen
feleit, de fényes hatalma; erős karaktere, varázslatos egyénisége feledtetik kivég
zéseit. Szóval, ha az ezredik ember, ha a százezredik fog is ormodon állani, egyet
len, páratlan misztérium maradsz, míg csak az alkotó erő, mely elévarázsolt a 
földtekéből, vissza nem temet a semmiségbe.

Fölkeltem, mert az idő meg nem áll még itt a változatlanságok országában 
sem. Most néztem újra körül, hogy magammal vigyem a benyomást. Mintha a 
világtörténet valami óriás eseménye tárult volna megrögzítve elém, — ez itt körös
körül a természet megkövült és megfagyott forradalma volt.

Valami áhítatos tisztelettel váltani meg e helytől. Hirtelen szakítottam el maga
mat innen, mint a ki nehezen válik. Mikor a reggeli csapások első beszakadt láb
nyomába tettem lábamat, lelkem hirtelen elreppent a Matterhorntól. Leszállt a 
Schwarzsee tavacskája mellé valakihez, ki hűséges és talán könnyes szemekkel 
nézett a távcsövön az első hajnalhasadás óta. Jövök, jövök már — igazad volt, 
te édes, végtelen az én örömöm, végtelen, mert az emlékezés nem ismeri a szép
nek, jónak múlandóságát.

Épen dél felé járt az idő, mikor lassan, óvatosan rakosgattuk lábainkat a 
„Dach“ süppedékes haván az alaposan szétrongált nyomokba. Az előttünk leszálló 
bajor a jégig súrolta a havat, mert vagy feküdt vagy ült ; szédítő lejtőn nem mert 
arczczal egyenest lenézni. Kínos lassúsággal haladtunk egész a „Schulter“ hólep
léig, mert a köteleken nem lehetett a többiek elé kerülni. A tömérdek várakozást 
is örömmel vettem, mert szívvel-lélekkel belemélyedhettem a látóhatár és a mély
ség tündérképeinek szemléletébe. Egy-egy ujjnyi párkányon álldogálva, félkézzel 
a fix kötélbe kapaszkodva, kiszökelíiink a sziklafalakból, mint egy-egy Karyatid. 
Míg embereim fütyörésztek a türelmetlenségtől és fagyoskodástól, én szívtam a 
délután szelíd fényét és gondolataimba belerajzoltam a fehér körvonalakat. Minden 
perez új változatot hozott. A nap előtt néha egy-egy fátyolszerű felhődarab lebegett 
keresztül, —• az ég olyan lett, mint a könnybe borult arcz s a mélyben eltörlődtek 
az árnyékok. Azután újra hirtelen izzott, csillogott, felénk nevetett minden.

A „Schulter“ élétől kezdve mi kerültünk előre és gyorsított tempóban eresz
kedtünk alább és alább.

Visszatértünk a régi menedékházhoz. Jól esett a köteleket újra ledobni. 
A liucksack-okat kifordítottuk az utolsó morzsákért és a jégcsapok leolvadt víz- 
cseppjeivel tízszer is megkeresztelt borunkból csaptunk „magnum áldomást“. 
Kocczintásunkból kijutott mindennek, a mi csak körülünk és szívünkben volt. 
Poharat emeltünk egymásra, kiket a férfimunka barátokká avatott — poharat a 
távollevőkre, kik aggódó szeretettel várnak poharat a napsugarakra, melyek 
bearanyozták a szemközt levő hótetőket és a mi lelkűnknek minden zugát, -— s
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az utolsó csillogó cseppeket köszöntöttük arra a kőszívű óriásra, kinek mai vendég- 
szerető kedve lelkemben örömforrást fakasztott, melyből még az eljövendő sovány 
esztendőkben is fog szivárogni lelki erő és szép emlékezés.

Le is telepedtem egy pillanatra, nem pihenni ; erre sem szükség, sem idő 
nem volt, hanem azért, hogy nyugodtan átengedhessem magamat a látvány komoly 
szépségeinek és zavartalanabbá szívhassam az élet mézét. Állva vagy menve nem 
lehet úgy gyönyörködni, mert a benyomás futólagos marad, a mennyiben az útra- 
kész ember nem a jelennel foglalkozik, hanem a közvetlen bekövetkezendőkkel.

Csöndesen nézegettem köröskörül.
Az egész tájékra már az alkonyodás előhangulata ereszkedett, bár augusztus 

közepén voltunk és alig délutáni négy óra. A mélység a viruló béke képét mutatta. 
A fenyvesekben nem volt semmi zordonság, ina az egész fényfogó tűleveles csillo
gott. Szemben a Monte Rosa csúcsai szélesen helyezkedtek el. Ha lehet ilyesmit 
ezekről a fehér tömegekről állítani, — ma valami kedvesség ömlött át egész egyéni
ségükön. Fehér homlokukon túlvilági derű jelent meg, mintha szelíd mosolylyal 
néznének a távozó nap után, melynek fényességét annyira megértik, átérzik és 
ünnepelik, de melegségét soha meg sem ismerték. A Matterhorn még most is a 
harczot képviselte. A Furggengrat-ra egész hosszában szaggatott szélű köd tapadóit, 
ide s tova lengedező bodrokkal, közepén elmosódott aranyos rajzokkal. Megfeszült, 
lobogott a ködlepel a felkerekedett szellőben, mint valami tépett, Máriás hadi 
lobogó. A csúcs körül, mely lándzsa-élesen fúródott az égboltba, skárlátpiros csíkok 
hullámzottak, himbálództak, — a vihar pántlikái a lobogó tetején.

Azt az édes-magasztos összhangot, mely áldva költözött szívembe, néhány 
pillanatra megzavarta a Matterhorn rémes intelme. A sziklákon átsuhant a bérez 
titkos Minotaurusa, mely áldozatokat követel az életvidor nemzedékekből. A nagy 
couloir kövein és hófoltjain piros vérnyomok látszottak. Izgatottan követtük az 
ijesztő .jelet, míg hirtelen meg nem szűnt a Furggen-glecser peremén. Utólag tud
tuk meg, hogy egy hulló kő homlokon sújtotta az egyik amerikai fiút, de szeren
csére komolyabb következmények nélkül. Az újabb menedékháznál elértük a társa
ságot és szegény kis yankee bekötött fejjel, halványan a vérveszteségtől, de nyájas 
mosolylyal kérdezősködött a mi túránk után és fogadkozott, hogy addig nem lesz 
boldog, míg meg nem ízleli a világ legszebb bérezormának legmagasabb havát.

Sietve tértünk le a kitaposott ösvényre, hol még éjjeli homályban láthatlan 
mélységek mellett surrantunk tovább és az alsó Hörnli-gerincz mögött elvesztettük 
a hegy meseszerű alakját. Eltűnt. Mikor láthatatlanná vált az én Matterhornom, 
szinte kísértett a gondolat, hogy csak a vágyak szuggesztiója volt az egész s csupán 
egy sétáról térek vissza.

Mikor mennénk mind közelebb és közelebb az élet határaihoz, láttam néhány 
szépséges virágszálat lehorgasztott fejecskéjével. Midőn napokkal előbb erre jártam, 
épen fakadoztak. Most hullajtják szirmaikat. Mellettük néhány szétzúzódott kődarab; 
mérhetlen magasból estek ide, a természet mosolyának gyöngéd szülöttei mellé. 
Ne búslakodjál, te kis törpe virágszál ; nézd, te hullatod szirmaidat, ez az óriás 
Matterhorn meg hullatja köveit. Az is „elvirágzik“. A különbség csak annyi, hogy 
te csak egy pár meleg júliusi napsugárban fürdöl, ez a nagy hegy pedig annyi
szor több napot kap, a mennyiszer nagyobb nálad, de sorsa mégis csak a meg
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semmisülés. És nézd az én szívemet, mely úgy örült még a minap a te fűszeres, 
színes kelyhednek, ma meg ennek a hideg nagy szál sziklának, — porrá fog omolni 
ép úgy, miként a te szirmaid és e bérczóriás összes kövei. Mert örök csak egy — 
az Isten.

Újra alkonyodni kezdett.
Lenn a mélyben a szürke törmelék kőtömbjei között megjelent egy picziny 

alak, megindult, meg-megállt — föltartotta karjait a magasba ; olyan volt, mint a 
szárnyaszegett madárka, mely repülni szeretne. A két Summermatter pedig egy 
szökelléssel ott termett az út párkányán és a nyugodalmas nyári est csöndjébe 
beleharsogtatott egy dalt, valami csodálatos dalt, milyen csak a hegyi népek lelkén

A zermatti virágos réten.

fakad. Szavai nincsenek s minden hulláma egy-egy ujjongás. Egyik akkordja azt 
harsogja: „Hála neked, nagy Isten a magasban“ a másik pajzán nyájassággal 
azt jelenti: „Üdvöz légy, te kicsiny teremtés, ott a mélyben“. Erős volt hangjuk, 
mint az öreg harang a templomban ; a sokszoros visszhang meg belerezgett és 
hozzásímnlt, mint mikor a kis kápolnák harangjai is egymásután belekondulnak. 
Mire ez elhangzott, én már lent álltam. Hogy mit éreztem ekkor, azt nem kell 
elmagyaráznom, mert nincsen ember, a ki át nem élte volna tündérgyönyörét ez 
édes fogalomnak: „viszontlátás“.

Még este hét óra előtt újra Schwarzsee előtt állottunk.
Ünnepies volt ez est. Visszatért megint mindaz, a mit 24 órával előbb láttunk. 

A völgyben a sötét, silhouettek, az erdőkre a violás fátyol, a hótetőkön a rózsa
pír — úgy, miként talán évezredek óta egy szép augusztusi estén visszatér. A hold

16Jankovics : A z Alpesek.
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méltóságosan lebegett a Monte Rosa hósivatagjai fölé, lassan úszva az esti ég mély 
kék tengerében az apró pirkadó felhőpihék közt, mint csöndes ezüst hattyú. Mégis 
ma még szebb volt, mint tegnap, — különös fény árasztott be mindent — a fény 
mely ma az én lelkemből áradt, a fény, melyet csak én vehettem észre.

Karon fogva jártunk föl s alá a hűvös esti levegőben és gyönyörködtünk e 
világ összhangjában. Annyi mondanivalónk volt. De nekem nem kellett beszámol
nom, -  ő távcsővel megfigyelte minden mozdulatunkat. Látta, hogy a csúcsról előbb 
távozó Inderbinnen vezetőnek két kézzel rázom meg kezét s aztán a mélységbe 
mutatok. Megértette, hogy ez — ha Inderbinnen előttünk érne le — egy üzenet 
volt ő neki ; megértette ezt 4 kilométer légvonal távolságában, 2000 méterrel alább, 
mert lelke ott volt, a hol az enyém.

Nem tudom leírni, micsoda édes megelégedés költözött szívembe, de nem 
volna erre elég szép szava a világ legnagyobb írójának sem.

Vidáman ültünk a vacsorához a veranda nyitott ablakainál és nézegettük, 
hogyan villának meg a mélység szétszórt házaiban, a Riffelhaus, Ritfelberg, Findelen 
épületeiben a világosságok. Örültünk minden újabb fénypont kigyuladásának, miként 
a gyermek a karácsonyfa kilobbanó lángjainak. Mert a hegymászás visszaadja az 
elvesztett paradicsomot, a gyermekség legbecsesebb kincsét, az őszinte, ártatlan, 
szerény öröm érzését.

Fél tízkor újra talpon álltunk és mendegéltünk Schwarzsee-ból Zermatt felé.
A sziklák között csörgedezett valami ; odanyultam poharammal és a hold felé 

tartottam a szirtből vett zsákmányt. Akár egy darab hegyi kristályt tartanék kezem
ben ; üde és tiszta volt ez az ital, a milyen csak az emberlakta régiók határán 
túl fakad a jóságos anyaföldből. Átmentünk Zum See nyomorult kis házai közt. 
A pazar természet közepén egy darab végtelen szegénység. A barna „mazot“-ok 
(régi faházak) közt csupa nyugodalom honol, csak a kérődző tehenek szuszogása 
és egy-egy kolomp halk kondulása hallik. A szelíd állat csak félve mozdul, hogy 
a többit ne zavarja. Ez az alpesi falu egyetlen éjjeli élete.

Kiértünk a kis rétre. A láb bemélyedt a nedves talaj harmatos pázsitjába, 
mintha csupa kaczagány vagy bolyhos szőnyeg lett volna elénk terítve. Milyen jól 
esett ez a sok kőszikla után ! — mert a láb is ép úgy üdül és élvez, mint a 
kiszáradt ajk a hűs forrásnál vagy a fedetlen verejtékes fő az üde szellőben. 
A pázsit tartalmas zöldje és az alpesi virágok csalókán elváltozott színei kevered
tek a holdsugár derengő fényével ; ez a darab rét pompásabb volt, mint Salamon 
király köpenyének szövése. A Z’muttbach zajongó habjai fölött keletkezett légáramlat 
magával hozta a Z’mutt-völgy egész illatpárázatát.

Az esti gőzökben előttünk megcsillantak Zérmatt lámpásai, de én még mindig 
nem akartam előre nézni, hanem arra a hűséges kézre bíztam magamat, mely
karomba fűződött és gyöngéden vezetett ; nem akartam még előre nézni, mert
mögöttünk a holdvilágból szőtt ezüstformában áttetszett a Matterhorn barna alakja. . .

Mindez talán már álom volt, mert valónak nagyon szép lett volna. . .  Men
jetek, éljétek át ti is és mondjátok, ilyen lehet-e ez, igaz-e ez? — Ügy-e ilyen —
nem, nem volt álom !
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AROLLA HEGYEI KÖZT.
(A Mont Colion — 3644 m keresztezése ; az Aiguille da la Za — 3673 ni -  via Bértől ; a Mont 
Blanc de Seilon — 3871 m — keresztezése ; a Petite Dent de Veisivi — 3189 m — keresztezése.)

La gloria di Colni ehe tutto muove 
Per 1’ universo pénétra, e risplende 
In una parte più, e meno altrove.

Nel ciel ehe più della sua luce prende 
Pu io, e vidi cose ehe ridire 
Né sa, né puô quai di lassú discende . . .

Dante, Paradiso, Canto I. 1—6.*

A nyári pihenés legelső estéjén (1908 július 12.) a berni főtemplom sánczá- 
nak terebélyes fái alatt üldögéltem. A nyitott kapukon magasztos összhanggá egye
sülve hullámzott ki az orgona bugása és a csengő női szoprán. Az erő és báj 
karöltve vitték lelkemet a magasba, oda messze a halványuló látóhatár felé, hol 
a berni hegyek havas lánczolatán utolsót mosolygott az esti pír. Ide-oda röpköd
tek gondolataim. Majd az ismerős Eiger csúcsának történetét éltem át újra, majd 
megjelentek előttem azok, a kiknek édes arczát magammal hoztam szívemben min
denkor és mindenhová. Azután szinte önmagamat láttam, a mint tizenhat év előtt 
fiatalon, ábrándokat hajszolva, tündérekről álmodozva, ugyanerről a helyről néze
gettem e fehér hegyek felé ; — majd meg terveket szőttem a legközelebbi napokra, 
dúskálva a várva várt gyönyörűségekben. Szép volt ez, mert igazán hatalmasnak 
és gazdagnak éreztem magamat. Független voltam a köznapiságtól ; — rakosgattam 
meglévő kincseimet, a szép élet legszebb emlékeit — és rakosgattam a megszer
zendő kincseket, a jövő terveit. S minden csillogott előttem, mint a gyémántok 
villogó tüze, mert kincseimet beragyogta az élet fénye : a végtelen szeretet.

Így üdül az ember az én nagy hegyeimnek már a lábainál. Hát még a tetők 
legtetején.

Siettem is belekóstolni a legnemesebb sport élvezeteibe és alig vártam, hogy 
annak a nagy jéghegynek tövébe érjek, mely ezen az első svájezi estén fodros, 
rózsaszín ünneplőjében kivált a többi közül. A következő napon a csöndes Oschinen- 
See partjairól bámultam a Bliimlisalp patyolatos hómezőit. Július 17-én már a 
Blümlisalphorn (3669 m) ormáról nézegettem körül, azaz csak néztem volna, ha a 
fagyos ködben egy arasznyira láttam volna. Még a legközelebbi két testvércsúcs, 
a Weisse Frau és a Wilde Frau is fátylaikba burkolództak, pedig én minden 
csapodárság nélkül hűséges bámulója vagyok a bérezvilág összes nőnevet viselő 
szépeinek. Az igaz, hogy a boszorkányos Frau Hitt (Innsbruck mellett), a falusias 
két Dirndl (a Dachstein-csoportban), a szerény Apácza (Mongia, a Roseg-völgy- 
ben), a karcsú „Dames Anglaises“ (Courmayeur mellett) csak futólagos ismerőseim, 
de épen itt az összes szomszédos Szirénák, a Hasli Jungfrau és maga a királynék 
királynéja, a Jungfrau, kegyesen fogadtak napsugaras udvarukba. Annál rosszabbul 
esett ma ez a kikosarazás a Bliimlisalp fehér tündérei között.

* „Az O dicsősége — ki mindeneket mozgat, áthatja a mindenséget és egy helyütt jobban 
ragyog, másutt meg kevésbé. Fent jártam az égben, melynek az ö fényéből legtöbb ragyogás 
jut és dolgokat láttam, melyeket elmondani nem tud és nem tudhat az, ki onnét már leszállóit.“

. Dante.
16'
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Mikor a Hochtürli-házacskából (2760 m) hazafelé ballagtunk, egyik kísérőm, 
a fiatal kanderstegi Müller, kezével merítettt a patakból. Felajánlottam neki ivó
poharamat. „Ugyan kérem, — úgymond a szellemes legény — Diogenes is eldobta 
poharát, mikor látta, hogy egy gyermek markával is tudja szomjúságát oltani“. 
„Nos, fiam — folytatta a tréfát másik vezetőm, a higgadt Stoller — akkor ma te 
még igénytelenebb lehetsz Diogenesnél, mert még a kezedre sincs szükséged; csak 
nézz fölfelé és olthatod szomjadat.“ Úgy is volt, sűrű sudarakban eredt meg a 
záporeső, az idei nyárnak szomorú, jellemzetes zápora.

Ez az állandó novemberi hangulat útra késztetett és a napfény utáni vágya
kozás a derűsebb Wallis felé csalogatott. Július 21-én a Gemini hágón (2329 m) 
keresztül Loé'che les Bainsbe vándoroltam olyan időben, hogy szerencsés voltam, 
mikor a Wildstrubel-hôtel pattogó kandallójánál csuromvizes hátamat melengethet
tem és még Loëche-ben is irigykedve néztem a gipszes fürdőkben dominozó és a 
„five o’clock“-tea úszó asztalkáit körülfürdő asszonyságokat, mert ők legalább 
40—50 fokos vízben mulatoznak órákig, míg énnekem a Gemmi szédületes kősziklái 
közt nagyon fagyos fürdők jutottak osztályrészül.

A következő napon (júl. 22.) már láttam kék eget is és a hatórás kocsi
kázás Sión állomástól Evolenáig tökéletes élvezeteket nyújtott. Az első benyomás 
sokszor ismeretségünk egész tartamára elbillenti a rokonszenv végtelen finom és 
érzékeny mérlegét. Ellenállhatlanul megkedveljük a mosolygó lekötelező, kedves 
arczot ; míg a barátságtalan, szeszélyes fogadtatás belénk oltja az előítéletet, még 
ha később meg is győződünk, hogy erő, nagyság, nemesség volt mögötte. A Val 
d’Hérens az useignei csodás törmelék-pirámisoktól kezdve barátságosan, mosolyogva 
fogadott és a Borgne lázadó habjai szinte felém hömpölygették a Dent-Blanche 
és Dent d’Hérens ragyogó képeit.

Evolénában (1378 m) holmimat átadtam egy izmos öszvérnek s csákányomat 
hónom alá fogva megindultam Arolla felé. Hamarjában nem is tudok elképzelni 
vonzóbb és szórakoztatóbb élvezetet, mint az ilyen magános alkonyati vándorlást 
ismeretlen tájon, hol minden új, minden szép és minden a szívemhez szól. Már 
nem volt messze az esti harangszó, mikor Haudéres mögött lekanyarodtam az 
általútról, melynek egyik ága Ferpécle felé, másik ösvénye Arollába vezet.

Adott az Isten meleg szívet, mely megérzi az élet minden változatát, nap
sugarát és viharát, mint a jó aneroid. A nagy természetet is megértettem minden
kor és mindenütt s eddig beértem ennyivel. Eszembe sem jutott, hogy nem tudok 
alkotni -— nem tudom azt, a mi a lélek csöndes hullámzásában visszatükröződik, 
mások szemei elé varázsolni. Mikor Arolla felé ballagtam, szinte fájdalmasan ébred
tem e képtelenségemnek tudatára ; keserves volt, hogy nincs istenadta művészetein. 
Szerettem volna szellemeket idézni; eladtam volna nekik földi-égi jussaimat, csak 
formáljanak belőlem festőt, de azonnal.

A nap leáldozóban volt, mikor Sátánná (1809 m) magános faviskói közt 
kereszteztem a rétet. A városias mázzal bevont idegenek, kik valahogy nem illettek 
bele ebbe a környezetbe, végre valahára elfogytak, csak néhány evolénai és haudé- 
resi parasztmenyecske nyargalászott haza a széna gyűjtésből, a jámbor öszvér 
hátán dédelgetve az apróságokat. A törpe barna tehenek az esti nyugodalom előtt 
még egyszer szanaszét ficzánkoltak a gúlákból, különösen a fiatalja, mint a gyermek,
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ki még nem akar aludni térni. Az egyik füves dombon minden háttér nélkül eme- 
lődött a kékségbe egy hatalmas fakereszt, a milyen itt a Val d’Hérens belsejében 
egy-egy emberlakta tanya közelségét jelzi. Tövében összebújva kuporgott két 
öklömnyi pásztorgyerek. Göndör és szőke mind a kettő ; — arczuk a hegyi nap
sugártól és az erővel telített hólevegőtől piros, mint a pirkadó baraczk. Mosolyogva, 
halkan, tisztességtndóan köszöntenek, kissé félénken, pedig meglátszik rajtuk, hogy 
a hegyek magános szent ékessége alatt nem tartanak senkitől és semmitől.

A Lac Lucel (a Mont Colion felé).

A rét pázsitjában a magas nyári ég tükröződik : csupa kampanula a völgy 
egész feneke. A kanipanuláknál még kékebb égen, a letűnő sugarak izzása után 
kihűlve, hidegen, habosán domborodik le a Pigno d’Arolla (3801 m) havas gerincze. 
Még egy kis emelkedés, még egy utolsó forduló — és előttem áll az „árollók“ 
(fenyvek) fölött a Mont Colion (3044 m) széles, szabályos sziklatörzse patyolatos 
hóbúbjával. Ennek a természetnek nemes arczában a Mont Colion a legmarkán
sabb vonás, mely az egész arcznlatnak megadja a kifejezést. A lehanyatlott nap 
épen tüneményes tiarával ékesítette a bérez türkizkék jéghomlokát ; a szállongó 
ködsáv alsó csíkja violás, közepe bíbor, felső szegélye vörös aranyból szövött.
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Meg kellett állanom ; megállított magános utamon ennyi hideg pompa, ennyi 
magasztos nyugalom. És néztem, addig néztem e magas tetők tiszta fényességét, 
míg az én alacsony ösvényem teljesen besötétedett. Sietve botorkáltam előre, egyre 
mámorosabban, mert e varázsbirodalom estéje álomport kevert minden lélekzetembe. 
Napnyugta előtt a hegyi kaszálók sűrített szénaillata, most a nigritella angustifolia 
(Bränderli, Weiberlist) kábítóan édes vaniliaszaga tölti be a levegőt. Egyszerre ott 
álltam a kivilágított nagy kőház, a Hôtel du Mont Colion előtt. A magános völgy 
magános útai után sajátosan hat az emberre a természetimádóknak ez a végállo
mása. A gyönge világosságot árasztó lámpák tövében marczona alakok álldogálnak,

Az arollai völgy.

csöndesen, komolyan, mozdulatlanul. A vezetők. Nem csak az evolénai völgy derék 
championjai, kik az egész nyarat családjuktól elszakadva idefönn töltik, egy régi 
viskóba összezsúfolva, hanem egész gárdája a zermatti, courmayeuri, berni leg
jobbaknak, kiket utasaik idehoztak magukkal. A szűk bejárású, puritán, de minden 
kényelmet nyújtó hotel-kaszárnyában hemzseg és zümmög a vendégek gyülekezete. 
A szófukar oxfordi professzor, ki idejött a hegyi magányba nagy művét befejezni, 
— a skót festő, ki ihletet keres a bérezek átlátszó, ragyogó színeiben, — az 
amerikai milliomos, ki gyógyírnak az igénytelenség áldó balzsamát választotta, -— 
izmos sportemberek, kik erejüket a felhők közelében akarják kipróbálni végtelen 
jégmezőkön és szellős sziklaszálakon, szőkefürtű yankee-lányok, kik az illatos 
mezőkön gyűjtögetik bájos testvéreiket, a szépségben vetélkedő, de kivétel nélkül 
szép ritka alpesi virágokat, — tarkán tolongnak a veranda asztalkái körül. Mind
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idegen egymásnak és mégis egy a közös gondolatban, a mely megszépíti vala
mennyinek ittlétét. Arolla meglátogatása még nem tartozik az utazási bontonhoz. 
Ezek az emberek csak azért jöttek ide, mert tudják, hogy ez a hely páratlanul 
szép, páratlanul kedves és az a pár hét, a mit itt eltöltenek, a fáradt lélekben 
olyan nyomot hagy, mint az utazás a tündérhonban. És épen az érzésnek és gyönyör
ködésnek ez a hamisítatlan őszintesége teszi e társaságot válogatottá, magas nívójúvá 
és kedvessé.

A kultúréletnek e kis szigetén túl, — ha nem számítjuk a feljebb eső másik 
szállót, — nincs más, mint nagy természet, nagy csönd, magasztos titok, jégruhás 
Sphynxek, melyekre nyugodalmasan borul a nyári égnek csillagokkal áthímzett 
selyemsátora.

Mikor a következő virradattal a reggel karmazsinba öltöztette a nagy hegye
ket, még jobban éreztem Arolla sajátosságának lebilincselő varázserejét.

Van Arollának egy tulajdonsága, mely ezt a helyet Zermatt, Chamonix vagy 
az Engadin fölé helyezi. A bájos falusi leány naiv egyszerűségében néha vonzóbb, 
elragadóbb, mint a szellemes, művelt, csodaszép nagyvilági nő ; ■— csak azért, 
mert természetesebb, mesterkéletlenebb, romlatlanabb, olyan, a milyennek az Isten 
teremtette és épen ezért legszebb így. Ugyanez a „charme“ teszi Arollát varázs
latossá, ellenállhatatlanná. Itt nincsen vasút, melyen idegördülhetnének a kíváncsiak 
ezrei, hogy az áhítatos szemek elől „elcsodálják“ a természet nagyszerűségeit. Itt 
nem verik fel a port a Riviéra kocsisai, mint az Engadinban — s velük együtt 
természetesen elmarad az a közönség, mely nem a Mont Colion havához, hanem 
Monte-Carlo játékasztalaihoz való. Ide bizony csak az apostolok lován lehet fel
jutni és a ki jön, az zarándokol. Itt még nincsen minden este térzene. A madarak 
muzsikálnak a legnagyobb térségen, a magas égen — és a gúlák kolompolnak a 
vadvirágos hegyi réteken, taksa nélkül, díjmentesen. A festői faviskóknak még 
teljesen látszik időbarnította fala, melyből a hamisítatlan, egészséges istállószag 
árad ; — itt még nem lett a pásztortanya egyszerűen reklámtábla, melyet teleaggat 
Svájcz minden csokoládégyárosa közismert, de nem a pásztortűzhöz, havasok lán
golásához, fenyvesek susogásához illő nevével. Szóval Arolla még egy darab a 
régi jó időből, egy darab a régi Svájczból, a milyennek megismerték az igazi 
eredeti szépségek- felfedezői, a hegyi sportnak feltalálói, — a glecserek költője, 
Byron, — a sziklák Tacitusa, Whymper. Itt az express, a posta, a telefon, a 
kereskedelem az a három jó öszvér, mely naponként váltott erőkkel, zihálva kullog 
föl Haudéresből, hogy meghozza annak a kis természetimádó kolóniának a testi
lelki táplálékot.

Mert a hôtel mellett nő ugyan alpesi liliom, Phyteuma, Gentiana, Silene és 
nem tudom miféle hangzatos nevet viselő, de nekem az én tudatlanságomban név
telenül is annyira tetsző kis illatos csoda ; salátalevél azonban nem akad az apró 
kert gyopárai mellett. Hát még a szellemi táplálék. Nem értem ezalatt a könyvet; 
itt az Isten legszebb könyve a havasok bibliája, mely szebb metaforákban tud 
beszélni, mint Dávid zsoltárai vagy kelet minden poétája. Legkevésbé érteni az 
újságot, mert hát az Aiguille da la Za tövében ki lehet kiváncsi arra, hogy vala
hol öltek vagy loptak, vízbe ugortak vagy politikában összekaptak vagy pláne 
valami bálvány előtt meghajoltak ? Itt nem tudjuk, mi a bűn ; — itt nem hiszszük,
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hogy a világnak ennyi szépsége mellett el lehet dobni az életet ; itt nem hiszsziik, 
hogy vannak ellentétek, mert az örök békét régen megállapította e nagy hegyek 
rendületlen kongresszusa ; itt nem hiszsziik, hogy vannak földi bálványok, mert 
ennyi igazi nagyság, a mennyit itt látunk szüntelen, belőlünk is kiváltotta az igazi 
nemes emberi önérzetet. Itt tökéletes férfiak vagyunk. Az újság tehát nem kell. 
Csak egy érzésük kíván szellemi táplálékot — a szeretet. A ki nem volt ilyen 
magányos és elszigetelt helyen, az nem ismeri, nem tudja megbecsülni, hogy mi 
is az a levél ? Az a testet öltött szeretet, balzsam, vígasztalás, beszélgetés, ölelés, 
simogatás, ezer és ezer kilométer távolságból . . .

Hányszor könyököltem az arollai fakereszt mellé tákolt korlátra és néztem 
kérő tekintettel a végtelen völgybe lekígyózó ösvényre. Vártam, hogy megjelenjen 
az a három-négy lassan baktató posta-öszvér. S mikor azokat megláttam, valami 
jóleső hálaérzet töltött el. Közelebb voltam a nagy világhoz. Milyen ismeretlen, 
milyen kedves és szerény érzelmek ezek a mai ideges, villamos világban !

Ha van hely a világon, hol le lehet bírni a lelkünk minden ellenségét, akkor 
ez a hely Arolla. Itt a legelcsigázottabb ember is el fogja felejteni, miféle kísértet 
az a „taedium vitae“.

S ha a napi pihenést, mely a nagy hegyek járatlan vagy épen járhatatlan 
utainak átbolyongásából, a hegyi sport gyakorlásának üde munkájából áll, fel
váltja az éjszaka nyugodalma, ne veszítsük el azokat a pillanatokat, mikor a 
hegyi patak zuhogása vagy a hegyi levegő csodás galvanizáló ereje egy rövid 
fél órára elűzi az álmot szemeinkről. Ne féljünk attól a kis didergéstől és nézzünk 
ki az ablakon !

A ki nem látta Arollát az éjszaka misztikus fátyolában, az igazában nem 
ismeri ezt a csodás hegyi kuczkót rejtett kincseivel. Lehet, hogy megint az én 
alföldi barátaim, kik csak odáig szeretik a hegyeket, a meddig a venyige ér, rám 
sütik még a holdkórosságot is. Hát bizony én megvallom, hogy még azokon az 
éjszakákon is, mikor nem keltem útra a csúcsok felé, gyakorta kikinéztem abla
komon, hogy megmentsek magamnak egy-egv képet abból a szép csillagos utó
piából, melyet az álom, ez a gyarló álom eltakar előlünk. És láttam a Pigno 
d’Arollát, mikor a hold megállt felette, hogy gyönyörködjék fehérségében. Tüne
ményes játékkal akarta mutatni, hogy tudja utánozni a napsugarakat: derűs korongja 
körül hatalmas szivárvány körzet keletkezett, melynek alsó karaja beleért a hómezők 
ezüstjébe zöldes, violás, borpiros sávokat rajzolva a hideg alapokra. S míg a 
Pigno valóságos Etnává változott át, melyről arany lávafolyamok ömlöttek a suhogó 
tűleveles mögé, a Veisivi-csúcsok ijesztő feketeségben kísértetiesen, irigységgel 
nézték megdicsőült társukat; a Perroc az új hó fényszallagjaival övezte árnyékos 
szikláit és az Aiguille de la Za, miként a szúrós ék. mely a borús eget meg 
akarja hasítani, hogy kérjen magának a holdsugárból, zordonan szemlélgette 
•saját árnyékát, mely százszor hosszabb, hegyesebb volt valódi formájánál. A Mont 
Colion mögött dörej nélkül villámlott; a szétrepiilő lángkévék délszak egész fel
gyülemlett tiizét szétömlesztették a megfagyott paradicsomkert fölött és mikor 
egy-egy villám villyszerűen szaladt végig a Colion levágott kúpjának jeges élein, 
megnézve magát minden hóbuczkában és minden jégcsapban, százezer gyertya
lángként lobbant utána önnön tükröződő fénye.
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Ezek voltak az ünnepi éjszakák, de nem kevésbé káprázatosak azok a titok
teljes köznapi éjjelek, mikor a tájra az a szelíd, derűs álom borul, mely zavar
talan, békés, csillagfényes, mint a gyermek álma. Ilyen álom csak a természetben 
létezik, a természetben, hol minden romlatlan, szeplőtlen, mint egy szentnek lel- 
kiilete. Néha a nagy hegyek beleburkolódznak halovány ködköpenyükbe, hogy 
reggelre annál üdébben, harmatos levegőben, a hajnal fluidumában megfürödve 
álljanak imádságos szemeink elé. A velenczei éjszakákat a legszebbeknek, a leg- 
tündéribbeknek szokás ecsetelni, nekem sajátosságukban mélyebb benyomást tettek 
az arollai éjszakák.

Négyszer láttam vándorlásaimon ilyen tündéréjjelt, a Mont Colion, az Aiguille 
de la Za, a Montblanc de Seilon és a Petite Dent de Veisivi megmászása alkal
mával. Társaim mind a négy hegyen ugyanazok voltak, Gaspoz Maurice és Rumpf 
Jean. Mind a kettő a javából. Gaspoz még a régi gárdából való, úgy az arollai 
hegyek „hőskorából“ ; de ötven éve mellett is izma, szeme, szíve alig huszonöt 
éves. Egyébként eszes és kedves gentleman. Unokaöcscse, Rumpf, ifjú legény. 
Erős, csinos és olyan rokonszenves, mint otthona, a nyájas Evoléna.

Az alábbiakból megérti mindenki, hogy miért fogok még ősz hajjal is meg
fiatalodni, ha e szót hallom: „Arolla“ . . .

MONT COLLON.
(3644 m. Keresztezése a Col (le Chermontane felöl a Glacier d’Arolla felé.)

Mikor szemlét tartottam az arollai hegyek fölött, hogy melyikkel kezdjem 
vándorlásaim sorozatát, minden tétovázás nélkül a Mont Collont választottam ; 
nemcsak azért, mert hatalmas művészi architektúrával felépített tömege ellenállha
tatlanul lekötötte egész valómat már azon a csöndes, szépséges estén, mikor 
merengve ballagtam fel Haudéresből Arolla felé, hanem valami önző hiúság, gyönge- 
ség is leginkább erre a hegyre csalogatott. Ez a Mont Colion az egész völgynek 
karakterisztika ma. Minden hegykulissza nélkül, leplezetlenül trónol jégfolyamai 
között az óriás völgynyílásban, folytonosan az áhítatos bámulok szemei előtt. 
Azért választottam én is, mert már előre gyönyörködtem azoknak a csöndes, 
hosszú pihenő napoknak élvezetes óráiban, midőn majd a pázsiton heverészve, a 
szomszédos fenyvesek között sétálgatva, a hôtel verandáin reggelizgetve mérhetet
len elégedettséggel fogok százszor is hozzá felpillantani, azzal a jóleső tudattal, 
hogy én ennek a jéggel letakart sziklatömegnek minden porczikáját ismerem.

A hetekig tartó havazás miatt ugyan kényes állapotban volt e hegy, de 
Gaspoz Mauricenak nem volt ellenvetése megmászása ellen. Ebben pedig meg
nyugodhattam, mert érkezésem estéjén Anzevui, a Hôtel du Mont Colion vendég
lőse e szavakkal mutatta be nekem Gaspozt: „C’est notre Maurice, il était par
tout, excepté au Paradis et à l’enfer . . .“ Július 24-én reggel három órára tűztük 
ki az indulást.

Már félháromkor vagy húszán ültünk a tágas edéblőben a reggeli tea mel
lett és még sem hallatszott egy árva szó sem. Hűvösen nehezedett ránk Albion
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körte. Végre is természetes, hogy az ember reggeli két órakor nem a legszocziáli- 
sabb lény, nem valami beszédes és közlékeny, rte még a legszárazabb üdvözlés 
sem hangzott el. Ezek az izmos sportsmanek a maguk módja szerint élvezik a 
természetet és ennek alakulatai által nyújtott szórakozást. Szemükben a lelkesedés 
fölösleges, a benyomások részletei mellékesek, csakis a tények, „the facts“ kelte
nek érdeklődést. „Az idő kedvező. A szikla törékeny. A hó jókarban van. A hó 
lisztes és puha“. Ennyi az érdekes, a többi részlet sallang; a naiv gyönyörködés 
szentimentális lelkeknek való . . .  Én szeretem az angolokat, meg is értem az ő

Mont Colion.

gondolatvilágukat, de ma, midőn végignéztem ezen a csinos, férfias, de olyan 
kemény és szófukar társaságon, önkénytelenül átéreztem annak a keserűen tréfás 
önbirálatnak igazságát, melyet mosolyogva jegyzett meg az én igazán szeretetre
méltó asztalszomszédom, egy kitűnő Worcester-College-beli tanár. Előző estén bizo
nyítottam neki, hogy én rokonszenvezem földiéivel. „You like Englishmen? — 
úgymond ah, you like glaciers, c’est le même goût.“ On szereti az angolokat? 
ah, ön kedveli a glecsereket is, s ez egyazon ízlés . . .

Kiléptem a ház elé. A csillagok teljes számban virrasztottak a magasban. 
Néhány fenyőszál tűleveles karja finom körvonalakban emelkedett a feketeség 
fölé ; derengő hómező volt a háttér. Az óriás Mont Colion légies formákkal nyo
mult a magasba és fehér éle oly távolinak látszott, mintha ember el nem érhetné
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soha. A szomszédos erdőcskében egyhangúan csobogott a patak; tompított zúgása 
figyelmeztetett, hogy a természet műhelyében nem alszik minden. A hôtel előtti 
fán halkan beszélgetett egy madárpár, mintha azon tanakodnék, hogy vájjon miféle 
zajra ébredett és mit akar az a néhány csöndes ember, ki a ház előtt várakozik. 
E csöndes emberek közül egyik arczomba világított lámpájával és intett társának; 
aztán mentünk halkan, szótalanul.

Ez az indulás már magában csupa gyönyörűség, mert nemcsak befejezni vala
mit szép dolog, hanem megkezdeni is. így közvetlen az első álom után olyan 
szűzen éri az ember lelkét minden benyomás. Tisztán tükröződik a lélekben min
den kép, mint a nyugodalmas tótükörben, mert még nem kavarták fel a tükröt az 
egymást hajszoló gondolatok. Ilyenkor azt hiszem, hogy tudnék menni és menni 
a világnak végéig ; odáig, hol már a sasok sem bírnak röpdösni, hol saját kezem
mel az égből szedhetném a szépet és megragadhatnám a napsugár lángját, mely
től örök ifjú maradok. S nincsen szebb az örökifjúság hiténél; nem hiába jött 
ezzel az Ígérettel Lucifer az első emberpárhoz . . .

Míg ilyesféle kellemes hangulatban ringatóztam, szinte észrevétlenül elmaradt 
mögöttünk a moréna, mely a Torgnon-glecser nyelvéhez vezet. Gaspoz eloltotta a 
lámpáját és rátértünk a jégfolyamra, mely a Serra de Vuibez sziklafokai mögé 
kanyarodik. Hűvösen czirógatott végig a glecsereknek majdnem túlságosan tiszta 
levegője, melyből úgy hiányzik a fenyők és rétek illatkeveréke. Ez a desztillált 
levegő a lábunk alatt ropogó jégburoknál is jobban érezteti, hogy elhagytuk az 
élet határait.

Épen oszladozott a reggeli szürkület, mikor a Torgnon-(Piéce-)glecserről a 
Yuignette hágóján átléptünk a Vuibezglecser terjedelmes hósivatagára és sebes 
menetelésben kerültünk át a Col de Chermontane hónyergére (3084 méter, reggel 
6 órakor). Meghatva álltunk meg néhány pillanatra a csikorgó havon, hogy élvez
zük a hegyvilág ébredésének teljét. Körülöttünk az egész pusztaság átváltozott 
csillogó szövedékké, melyből vakítón villogtak az apró köszörült gyémántok billiói, 
az új hónak éjen át gyöngygyé dermedt szemcséi. A hegyek nyugati oldalára 
hamvasszürke árnyékok suhantak, a fehér alapra vetítve a bérezek teljes alakját. 
A Glacier d'Otemma végtelen folyama zöldesen kanyargóit le a meszsze Chanrion 
felé és meredek partjain kigyuladoztak a Sangla (3559 m) és a Bee d’Epicoun 
(3527 m) rózsaszín jégtömegei, halovány pirt sugározva a sötétkék égre is. Lamar
tine egyik költeményében a hegyek hajnalát lángszárnyú sashoz hasonlítja, mely 
lobogó szárnyaival megnyitva az eget, meggyujtja a fehérhondokú hegyek havát. 
Megnyílt az ég és ránk ömlesztetté minden fényét.* Azok a piros reggeli sugarak 
az én szívembe is belevarázsoltak egy darab mennyországot.

Ennek az égi tűznek a lángja azonban hideg volt ; odább kellett mennünk 
hogy e fagyos „siitkérezés“ után a munka hevével melegítsük didergő tagjainkat. 
A ropogós hó olyan volt ma, mint a legjobb parkett. Élvezetes sétának látszott

* . . .  l’aurore
Comme un aigle qui prend son vol du haut des monts,
D’une ade étincelante ouvre les cieux et dore 

Les neiges de leur fronts . . .
I Lamartine.)
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az egész út, pedig- ez ártatlan külsejű fehér burok orv veszélyeket takar, miként 
azt a messze Suldenből idevetődött jónevű vezetőnek, a szegény Reinstadlernek 
tragikuma igazolta.**

Jobbra hagytuk a Petit Mont Colion és a Glacier du Colion habos hótöme- 
geit és felkanyarodtunk ahhoz a jéggel rovátkolt sziklanyúlványhoz, mely a Mont 
Colion nyugati gerinczének alsó határköve. A könnyű sziklákon gyorsan emel
kedünk a magasba egészen a szűk kaminig, mely a felső párkányra vezet. Itt 
már kényesebb lett a helyzet, mert az egész szirtfal, mely csak a késő délutáni 
órákban kapja a nap teljes melegét, finom jéghártyával volt bevonva és ez a 
„verglas“ a legveszélyesebb ellenség, mert egyszerűen semmivé teszi az erőt és a 
tudást. A legügyesebb hegymászó is valósággal béna lesz ilyen helyeken, mert 
hajlékonyságát és izomerejét lenyűgözi a végletekig feszített óvatosság, melylyel 
a fagyos ujjakat a tükörsima kövekre tapasztja és a lábat azokra a kis fehér 
karczokra szorítja, melyeket a kaminban folyton útban álló, de mégis annyira szük
séges csákánynyal kaparunk az alig milliméteres jégzománczba. Gaspoz mester 
azonban valósággal összeforr az ő ismerős szikláival és én, meg Jean vígan 
követhetjük a fejünk felett egyre fogyó kötelet. Még egypár fogás, még egyné
hány felhúzódás és fent állunk a szétroncsolt gerinczél napos szirttömbjei között, 
honnan rövid jéglejtő vezet a csúcsnak sajátságos háromszögű fennsíkjára. Ennek 
a hatalmas hótrinákriának keleti végében emelődik az oromnak legmagasabb pontja.

Forró aranysugarak fogadtak idefönn. Mintha Illés szekerén tettük volna 
meg a hátralevő utat a fehér ösvényen a mennyek trónusáig, melyet körülreszke
tett a csillogó levegő (d. e. 9 óra).

Tömérdek kilátást láttam, tömérdeket írtam le. Nem akadt egyforma kettő, 
a mint nincsen két egyforma emberi arcz. És még ugyanaz az arcz is más és 
más, a mint az ifjúság derűje, az élet komolysága vagy a kiállott idők, békéje 
tükröződik rajta. A hegyek körképei is változnak a szerint, milyen uralkodó han
gulatot visz bele a belső és a külső világítás, az égi nap és a mi lelkünk titkos, 
ragyogó vagy elhomályosított napja. Itt a Mont Colion ormán ma a pompa volt 
az uralkodó motívum. A lezajlott zimankós napok üde hava tündöklőbbé tette a 
nagy hegyeket, mint valaha. Igézőén szép és pompás a fehér környezet, melynek 
patkóalakú középpontjában áll a Mont Colion. A sziklás Matterhorn és a sok zor
don Dents des Bouquetins ma elrejtették szilijeik minden barnaságát. A magas
ságok e nyári nászünnepére menyasszonyi fátyolban jelent meg minden orom a 
Monte Rosa és a Grand Combin között.

S mi a legszebb idefenn? az, a mi odalent van, Arolla. A Collonból kiágazó 
két fehér félkör valósággal körülöleli Arollát, mintha dédelgetné, óvná, védené,

** 1899 aug. 27-én a Fűid testvérek Chanrionból Filliez bagnesi és Reinstadler suldeni 
vezetővel feljöttek a Col de Chermontanera, hogy a Col de Vuignetten át Arollába szánjanak 
le. A társaság szerencsétlenségére nem keresztezte az eltakart jégrianásokat, hanem e repedé
sekkel párhuzamosan haladott előre. így  eshetett meg, hogy Reinstadler váratlanul elsiilyedett 
egy ilyen rejtett hasadékba és magával rántotta a kötéllel hozzákapcsolt Fűid M.-ot Filliez és 
a másik Fűid ugyan kihúzták mindkét társukat az orv mélységéből, de Reinstadler akkor már 
kiszenvedett; a kötélnek felesleges része, melyet lazán vállára vetve hordott, nyaka köré hurko- 
lódott és megfojtotta a híres vezetőt, ki csak néhány másodperczig nem tartotta meg a leg
nagyobb óvatosság szabályait. (L. Mitteilungen des D. Ö. A. Y. 1899. folyam, 247. lapon.)



A Mont Colion Arollánál.
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hogy ne lehessen soha köznapivá, banálissá, értéktelenné, a milyenné talán még 
a mennyországot is át tudná alakítani az ember . . . Lehetetlen meg nem szeretni 
ezt az Arollát, akárhonnan nézi az ember. Innen a Colionról, a hóvilágnak a 
glecserfolyamok közé előretolt bástyájáról nézve látjuk egészében azt, a mit lenn 
nem észlelhetünk, mert benne vagyunk. Egy olasz úgy hívta: „Paradiso“, a franczia 
azt mondta: „bijou“, az angol: „home“. Én innen csak azt kiáltottam: Arollám! 
Az a kis birtokrag fejezte ki nekem a legnagyobb vonzalmat, a legnagyobb bámu
latot, a legnagyobb vágyakozást, melyet bennem a mérhetetlen mélységben mese
szerű aprósággá, remekbe alkotott kis nippé törpült tanyák keltettek, gyémánt- 
szalagokkal átfont virágos rétjeikkel, fenyőszálak ringó koronái közé rejtett 
házikóikkal.

Önfeledten üldögéltem néhány perczig. Az Otemma-glecser fölött apró finom 
ködgomolyok pattantak szét, mint a színes szappanbuborékok. A Montblanc felől 
a kék égűrben hosszúkás felhők eveztek felénk. Mindegyik olyan, mint egy-egy 
arany Bucintoro, mely a messze éter-tengerekre hírét viszi e hókupolák ragyo
gásának. Éreztem a békét, éreztem szívemben, eszemben, minden idegemben. Lát
tam és szerettem mindent és még sem éreztem azt, hogy magam is vagyok. Ez 
a gyönyörködés legmagasabb foka.

A szomszédos 3738 m magas Evêque csúcsáról emberi hangokat hallottam 
és felocsúdtam éber álmaimból. Megkezdtük a leszállást a keleti oldalon. Rövid 
ideig lekanyarodtunk a Chancelier kiálló szirtfoka felé, azután gyorsan ereszked
tünk a törékeny sziklafalon lefelé. A fal hosszú és meredek, de inkább veszélyes 
mint nehéz. A sok friss hó, mely minden tenyérnyi ferde helyre leülepedett, kényessé 
tette mozdulatainkat. Déli egy órakor értünk abba a hatalmas hóöbölbe, mely a 
Glacier d’Arolla halványkék folyamából épen a Bouquetin-csúcsokkal szemben 
ékelődik a Colion és az Evêque közé. Ez egyike azoknak az élvezetes helyeknek, 
melyek a leglassúbb embert is megtanítják futni. Hogy egy talán kissé prózai 
képpel éljek, a nagy hócouloir olyan mint a vályú, mely minden kugligolyónak az 
útja. Az alsó legyezőszerűen szétnyíló hómezőn a tömérdek kőtömb és legördített 
hótömeg sejteti, minő bombázások folynak itten izzó napmelegben vagy a langyos 
szélvész idején. Azért nem is akartunk ezzel a helylyel bővebb ismeretséget kötni, 
hanem odább oldalogtunk, egyre körül nézegetve, mint a kinek rossz a lelki
ismerete.

A szép Arolla-glecser hosszú avenue-je és a La Maja tövében kígyózó ösvény 
már csak kellemes séta volt. S fejedelmi baldachin védett a nap perzselő sugarai 
ellen: egy rengő-ringatózó felleg, mely fejünk fölött haladva elkísért addig, míg 
a fenyők sorfala nem legyezgetett illatos, csillogó gályáival, mintha dédelgetni 
akarná a megtérő boldog embert. Négy óra tájban azon a kis hídon álltam, mely 
átvezet a hôtel utolsó dombjához, Gyönyörűségemben három Mont Collont is lát
tam. Egyet, az igazit, ott fent a magas nyári égen; egyet, elmosódottat, képzeletté 
eszményültet, lent a patak habjaiban ; egyet, egy glóriását, az enyémet, a lelkem 
belsejében.

Mikor a kis postaépület erkélyén szürcsölgettem a teámat és közbe-közbe 
átkacsintgattam a Mont Colion felé, a mellettem üldögélő hófehér öreg angol nyája
san nézett reám és a naptól kicserzett arczomról következtetve, kérdé : „Hol járt?“
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„A Mont Collont kereszteztem.“ Az áldott arczú aggastyán pár másodperczig meg- 
illetődve nézett át az alkonyati pírban ragyogó hegytömegre, aztán tréfásan jegyezte 
meg : „Nos, ha van lélekvándorlás és én még egyszer meglátom ezt a vénhedt 
világot, akkor én csak az Ön bőrében akarok feltámadni“.

Mosolyogtam és éreztem magam is az igazságot, mely ebben a tréfában rej
lett. Az öreg barrister megértette az én élvezeteim egész szépségét és egész nagy
ságát, mert azért a fizikai újjászületésért, melyet e hegyi vándorlásoknak köszön
hettem, azokért az örök tulajdonommá vált kincses benyomásokért, melyeket onnan 
a magasból magammal hoztam, — azért az édes lelki békéért, mely csak azokon 
a csillámló párkányokon költözik lelkembe és végül a végzett férfimunka tudatáért, 
ma én voltam az irigylésre legméltóbb ember egész Arollában.

AIGUILLE DA LA ZA.
(3673 m.)

Arollától keletre csodás hegyláncz övezi a völgyet. Sziklacsúcsait (Dents 
Perroc 3680 és 3655 m, Pointe des Genevois 3679 ni, Aiguille da la Za 3673 m, 
les Doves Blanches 3662 m és Dent de Zaillon 3628 m), melyeket „les Dents“ 
vagy „les grandes Dents“ gyűjtőnévvel szokás összefoglalni, vadság, vakmerő for
mák és hozzáférhetetlenségük jellemzi. Mikor az este folyékony aranyában ezek a 
sárguló szirtegyéniségek megelevenedtek és büszke homlokukkal szinte közelebb 
jöttek a sóvárgó szemekhez, önkénytelenül eszembe jutott Cyrano bemutatója :

Ezek a gaseognei legények,
Hazug és hős bennük a lényeg . . .

Kihívó, harczrakész, aczélkemény phalanx ez, mely egyenesen kényszeríti az 
embert a viaskodásra.

Ezek közül is kiválik az Aiguille da la Za. Karcsúbb, filigránabb ormot a 
képfaragó vésője sem alkothatott volna és nem hiszem, hogy van valahol az Alpe- 
sekben szikla, melyre jobban illenék az „aiguille“ elnevezés. A kiben a hegyi 
szenvedélynek egy parányi szikrája ég, az rabja lesz az első látásra. Mi sem ter
mészetesebb, hogy engem is megbabonázott vakmerő szépségével és az első órá
ban tisztában voltam azzal, hogy én addig el nem hagyhatom Arollát, míg a Za-ról 
nem néztem oda le, honnét annyi vágyakozással tekintgettem fel hozzá, mikor kora 
reggel a még láthatatlan nap fehér izzó sugárkoronát illesztett sötét fokára. S vala
mint kibukkant mögiile a napkorong, az egész sziklaszál eltűnt, mert karcsúsága 
miatt valósággal elolvadt a köréje ömlő fény tengerben.

„Diables des montagnes, on devient presque sauvage en les regardant,“ kiál
totta Gorret, a derék valtournanchei vezető, mikor Sinigaglia Leone-val először 
került a Dolomitok közé. Most önkénytelenül nem csak idéztem, hanem át is érez
tem ezt a mondást egész közvetlenségében, egész igazságában. Mióta hűtelen lettem 
a Dolomitokhoz, először itt a Za láttára éreztem újra azt a csodás őserőt, azt a 
kegyetlen szenvedélyt, mely a kemény küzdelmek előtt valóságos lázba hozott.
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Menjünk, G-aspoz, menjünk, Rnmpf ! És szemtől szembe akartam nézni a Za 
egész szigorúságával. Az arollai oldalon szerettem volna hozzáférni, hol legyőz- 
hetetlennek látszott ez a szikla Achilles, míg nem jött el az igazi hódító. És meg
hódítója nem is volt istenség, mint Achilles bajvívója: maga Apollo; — hanem 
egy azok közül, kik gyöngeségükben és gyöngédségükben erősebbek minden erő
seknél : Miss Richardson, ki 1889 jül. 26-án Rey Emilio és Bich Battista veze
tőkkel a legnehezebb úton foglalta el az ormot. Mikor azonban július 26-án este a 
távcsövet ráigazítottam a rézzöld égről leemelődő csúcsra, hogy előre megélvezzem 
a másnapra tervezett utat, láttam, hogy az Aiguille szirtjei csillognak a sárga esti 
napfényben, mint a kifényesített pánczél. Hát bizony pánczél is volt ez, ragyogó

Az Aiguille da la Za.

és síma jégpánczél, mely a Styx vizénél is sérthetetlenebbé tette ezt a sírna kőzetet. 
Az előző havas idők maradványai lerontották terveinket és be kellett érnem azzal, 
hogy a szép sziklaszálat csak Ac.hilles-sarkán, a Bertol-glecseren át érjem el.

Július 27-én reggel három órakor hagytuk el Arollát, Az üde, felhőtelen 
nyári éjszakában csöndesen ballagtunk a keskeny ösvényen, mely az arollai patak 
jobb partján a Doves Blanches sziklái mögé felvezet. Igazi alpesi éjszaka volt. 
Lámpa nélkül is meg lehetett volna az utat találni a koromsötét fenyvesben, csak 
fel kellett néznem a magasba. A fenyők csúcskoronái által határolt csillagos ég 
sávja mutatta, hogy arra van kivágva a sűrű, hol legtöbb csillag ragyog bele a 
zöld szövevénybe. Mégis elő kellett vennünk a lámpát, mert lépten-nyomon meg
botlottunk valami fekete tömegben, mely felriadt és fájdalmasan felsírva rohant a 
bokorba. Nagy megnyugvással láttam, hogy nem bukkantunk hegyi manókra, csak
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az evolénai nyájakra, melyek összes bárányai az ösvényre telepedtek szundikálni. 
Alig értünk ki a növényzet határaiból, eloltottuk mécsünket, mert a Pigno d’Arolla 
és a Mont Colion hava bevilágították utainkat.

A hajnalhasadás tüneményes volt. A rózsaszín ormok teljesen egybe olvadtak 
a rózsaszín éggel, hogy alig lehetett észrevenni az elhatároló körvonalakat. A ritka 
jelenség azt az illúziót keltette, hogy az egész égboltozat ezeken a hegyeken 
nyugszik. És én addig-addig bámultam a színek játékát a magasban, melyen a 
rózsástól a narancssárgáig minden gyöngéd szín átrezgett, míg egyszerre fönt 
állottam az északi Col des Aiguilles-ön, hol langyosan ömlött körül a reggeli nap
nak az az átlátszó fehér fénye, melyet csak a pitymallat utáni első órákban áraszt

Aiguille de la Za (a csúcspirámis).

magából a nap tűzgolyója. E fehér reggeli sugarakkal szemben legérzékenyebb 
lelkünk ; mintha minden sugárral az öröm, a remény, az ifjúság egy édes üzenetét 
kapnánk abból a napkeleti fényes mennyből.

Megérkeztünk a puha hótakaró szélére és megálltunk a tulaj donképeni Aiguille 
lábainál. Vakmerőén szeli a napos kék eget a Grandes Dents gerinczélére illesz
tett vagy 120 méter magas sziklaobeliszk, melyen meglátszanak a nagy idők 
ostromai. Mint a hogy a történeti romok régi dicsőségről regélnek, úgy ez a liasa- 
dozott, büszke sziklaszál, vihartálló daczával, az ég felé mutató derengő ormával 
hirdeti a letűnt évezredek nagy alkotásait, melyek ép úgy a múlandóságnak van
nak alávetve, mint az emberi mű.

Ha valaki kérdené, hol hát itt az út fölfelé ? - -  magyarázat után nehéz volna 
eligazodni. Azt mondhatnánk : menj egy kicsit balra, aztán megint jobbra, aztán
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kicsit torony irány ban s ezt ismételd addig, míg egyszerre nincs már hova menned, 
mert vége a világnak. A szikla-ntakat nehéz szavakkal jellemezni, mert hát a 
szavak sem nem domborúak, sem nem homorúak — és nehezebben megértlietők, 
mint ezeknek a hasadékoknak, falaknak, szirttömböknek néma beszéde. Ezt látni 
és az utat megtalálni kell. A feljutás iránya spirálisan csavarodik a szikla keleti 
lábától a csúcsnak délnyugatra néző szögéig. Az egész mesterség fölfelé csak 
20—25 perczig tart és semmi igazi nehézséget nem nyújt, de azért a lehető leg
nagyobb óvatosságot követeli 
meg, mert vannak helyek, hol 
olyasvalami érzést kell ma
gunkra erőszakolnunk, hogy 
egyáltalán nincsen semmi sú
lyunk, mert a nagy magasság 
miatt bizonyára már nem is 
ér el hozzánk a föld vonzó 
ereje . . .  Ilyen részlet nem
sokára a sziklába való beszál
lása után az első „mauvais 
pas“. Hatalmas, simára köszö
rült kőlap, mely 40—45 fok 
szögben hajlik a mélységek 
felé. Majdnem vízszintesen kell 
keresztezni oly hosszúságban, 
hogy ki kell bontani az egész 
kötelet. A kéz nem igen ka
paszkodik, hanem csak inkább 
támaszkodik. Az, a mire lépni 
kell, olyan keskeny kiszögel- 
lés, hogy a leggyengébb bal
lerina lábujjon állva is na
gyobb területet vesz igénybe,
— nem hogy a mi nagy sze
ges czipőink elég alapot ta
lálhatnának.* Az én Gaspoz-m 
mégis tánczmesteri elegáncziá- 
val lejtett itt keresztül, nem 
mint az olyan ember, ki már megdelelt és kenyere javát megette, hanem azzal a 
fiatalsággal és ruganyossággal, melyet csak a hó levegője és e sziklák ölelése 
adhatnak meg az embernek. Szerencse, hogy a társaság két végső lánczszeme, az 
elüljáró és a menetet záró őrszem kiálló kövekre hurkolhatják a kötelet. Két meg
erőltető kamin vezet tovább arra a sziklaélre, honnan részben be lehet látni azt

Gaspoz az Aiguille de la Za „plaque“-ján.

* Walter kardén, neves angol hegymászó, erről a helyről azt mondja : „Itt a kötél egész 
hosszát ki kell bontani. Egyszerre csak a társaság egy tagja mozogjon a kőlapon, a másik biz
tosítsa a kötelet, („anchoring“ azaz vessen horgonyt). Bár nem hallottam, hogy itt valaki meg
csúszott, esztelen vakmerőség volna itt kötél nélkül keresztüli menni“.

Jankovics : A z  Alpesek. 17
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az útirányt, mely az arollai oldalról vezet föl. (Reggel 8.) Bár őszintén sajnáltam, 
hogy nem ezen a testet-lelket kipróbáló és edző sportúton jöttem fel, bizonyos 
megnyugvással láttam a köveken függő jégcsapokat és a csillogó jéghártyát, 
melyek igazolták lemondásunk okosságát.

Itt Gaspoz az p  megszokott, finom udvariasságával előre bocsájtott, meg
emelve kalapját és meghajolva, mint a ki valaki előtt felnyit egy kaput és az 
etiquettenek megfelelően nem akar előtte bemenni. A jó ember ezzel a kis kedves
kedéssel azt az illúziót akarja kelteni utasaiban, hogy az egész megmászásnak 
érdeme bizonyára csak azé, ki legelőször érinti lábaival az orom legmagasabb 
pontját. Míg derék bajtársi kezét megráztam, talán azt gondoltam, mennyivel 
figyelmesebb és udvariasabb az, a ki a dermesztő jéggel és a kemény sziklákkal 
érintkezik, mint az, a kinek csak emberekkel van dolga. . .  Az emberek világában 
a mások érdemét is kiki magának tulajdonítja.

Az Aiguille da la Za csúcsán nem igen lehet kényelembe helyezkedni. A ter
mészet itt fenn a hatalmas látványossághoz csak állóhelyeket osztogatott és még 
így is vigyáznunk kell, hogy ne telepedjünk épen arra a hatalmas kőtömbre, melyet 
közvetlen az „út“ irányában csak az imádság tart ingatag helyén. Ám ha a fel
állás bizonyos tisztelet jele, akkor ezen a piedesztálon igazán csak állva szabad 
gyönyörködni, mert a magasztos, a groteszk és a bájos ritkán párosul gyönyör
ködő szemünk előtt ilyen testvériesen. Nem tudnám felsorolni mindazt, a mit láttam, 
hiszen a ki csak a térképen pusztán tekintetével akarná bejárni az itt fent látot
takat, belefáradna. Csak három benyomást akarok megrögzíteni. Az egyik egy 
pillantás északkeletre, hol a Dent-Blanche (4364 m) uralkodik a glecserek kékes 
fjordjai és a hótenger ezüstös öblei fölött. Félelmetesen szép a Yal d’Hérens jég
királynéja. Szinte felénk hajol óriás sziklateste, hátratolva, lenézve testvéreit, az 
előbukkanó Zinal-Rothornt (4223 m) meg a szerény Grand Corniert (3969 m). 
Valóságos sziréni Goneril, ki önnön bűbáját, erényét dicsérve mást nem is enged 
érvényesülni. S akár hol keresi a szem meghódításának utait, akár a Wandfluh 
szédületes ösvényén, akár a Ferpécle-gerincz metsző élén, akár az „arête des quatre 
ânes“ szaggatott kálváriáján, megértjük a csillogó hegy néma beszédét: „kérőnek 
csak egész embert, igaz embert fogadok.“ Sőt a legutóbbi gerincz olyan probléma, 
hogy megoldásáról nehéz eldönteni, vájjon hőstett-e vagy bolondság. Annak a 
karavánnak vezetője, mely először járta meg ezt az utat (1882 aug. 11-én, J. Staf
ford Anderson, G. P. Baker Almer Ulrichhal), az akkor még ifjú, de azóta is 
örökifjú Pollinger Alajos (f 1909-ben) st. nikolasi vezető, száraz humorában a 
bolondság minősítés mellett döntött, mert tőle ered a hegygerincz elkeresztelése. . .

A kápráztató Mont Miné- és Ferpécle-glecsereken kissé kipihen a szem — 
míg a Dents des Bouquetins (legm. 3848 m) lánczolatánál újra megriad a tekintet.. 
Mint a tépett harczi lobogónak foszlányos széle, melyet a vihar égnek forgat, úgy 
hullámzanak előttünk e vad csúcsok. Vágyakozunk a szelídebb képek után. S miként 
a marczona harczosok csillogó sisakos ábrázata után az édes leányarcz, úgy hat 
Arolla-völgye lenn a mélyben, kerek 1700 méternyire lábaink alatt. Legjobban 
megragadja lelkemet a parányi kis Lac Lucel és környezete. A kicsiny tengerszem 
csiszolt kék beryllékszerként, bűvös fényben ragyog a hegyi rétek világos zöld 
bársonyába mélyesztve. Szine annyira elüt a sok zöld, barna és fehér alaptól,



259

hogy ebben a mérhetetlen környezetben még becsesebbnek és szebbnek tűnik a 
sziklák könnyéből gyöngyözött apró klenódium.

A harmadik részlet, mely különösen meglepett, magának az Aiguille da la 
Zanak árnyéka volt. A fény tökéletes művészete éles vonalakkal rajzolta a szikla- 
csúcs felső részét az arollai völgy erdei és tanyái fölé. A vetítés annyira tökéletes 
volt, hogy a mint sokáig nézegettem a fantasztikus árnyat, oromzatán észrevettem 
valami mozgó parányi : kétségtelenül az én saját árnyékomat.

A másfél óra, melyet a keskeny talapzaton állva töltöttünk el, mint az indiai ' 
oszlopszentek, hamar reppent el, mint egy pillanat, mert az igaz gyönyörűség 
közepette az idő megszázszorozza lépteit, míg a keserűség és aggódás óráiban 
megáll, mint az örökkévalóság. 9 ‘/2 órakor hagytuk el a tetőt és 20 perez múlva 
megint lent álltunk a vakító hómezőkön, melyekben csigalassúsággal gázolt egy 
fáradt karaván, ugyancsak az Aiguille sziklái 
felé tartva. Annyit láttam, hogy két hölgy 
halad a két vezető között ; többet az irigy 
hó, mely térden felül elrejtette a termetet s 
az a még irigyebb sötét fátyol, mely valóságos 
domino-álarcz módjára födte el viselőit, nem 
engedett sejteni, sem a bájból, sem a korból. . .

Még egyszer visszanéztem a sziklafan- 
tómra, hogy képét elvigyem magammal; az
után sietve lépkedtünk előre a felpuhult hó
ban. A Bertol-glecser alsó havasabb végét 
álló glissade-dal száguldtuk keresztül és még 
mielőtt deleiére hajlott a nap, a Plan de Bértől 
(2616 m) bugyogó forrása mellett heverész- 
tünk. S a mint végig és újra végig nézeget
tem azt a hatalmas fehér tábort, mely a Mont 
Brulé és Pigno d’Arolla közé sorakozik és 
számot vetettem azzal a sok felejthetetlen em
lékkel, melyet ezeken a fényes falakon sze
degettem össze, mosolyogva állapítottam meg, hogy én nem hiába merek és kocz- 
káztatok. Az ezer és ezer kő között, melyen keresztül vándoroltam, megtaláltam 
azt, a melyiket kerestem, a bölcsek kövét. Egyszerűen megoldottam a saját erővel 
megszerzett, bánattal meg nem fizetett, kristálytiszta boldogság kérdését.

Ezzel a tudattal folytattam utamat és egyszerre azt vettem észre, hogy arollai 
otthonom előtt állok (délután 1 órakor).

Augusztus végén, egy felhőtelen őszies napon a Lac Léman fölött a Rochers 
de Naye (2045 m) tetején gyönyörködtem a szemkápráztató panorámában, mely a 
Jurától a Wetterhornig fényes félkörben sorakoztatja elénk a nyugati Alpok leg
dicsőségesebb nagyjait. A Rhone-völgy bérczkhaosza mögül egész jelentéktelennek 
látszó sziklák derengtek át ; kíváncsian nyúltam a teleszkóp után, hogy ezzel a 
leghatalmasabb közlekedési eszközzel a mérhetetlenbe küldjem tekintetemet és 
mértföldekkel közelebb varázsoljam azokat az ismeretlen, szerény szirteket. Majd
nem felujjongtam meglepetésemben : az Aiguille da la Za állott előttem, élesen és

17*

Rumpf Jean az Aiguille de la Za falán.
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karcsún, leírhatlanul meredek szürke falaival, óriás, szabályos formájával, mely 
művészi, mintha a gót építészet legnagyobb mesterének remeke volna. És bejártam 
éleit, élveztem problémáit, kezeim közt éreztem síma gránitját és szellős obeliszk- 
jéről újra diadalmasan bámultam fenséges környezetét, melybe viharszelő orma 
évezredek óta beleszökell.

Büszkén beszéltem róla annak a néhány természetimádónak, ki körém állott, 
büszkén beszéltem róla, mint a hogy az egyszerű átlagember szeret beszélni valamely 
hatalmas, nagy egyéniségről, kiről elmondhatja : „ez a hérosz nekem jó ismerősöm“.

MONT BLANC DE SEILON.
(Cheillon vagy Manté, Grand Otemma, 3871 m. — Keresztezése a Col de la Serpentine felől a

, Col de Seilonra.)

Július 31-én reggeli három órakor harmadszor vonultam ki a csillagos éjsza
kába, hogy hódoljak az arollai fehér tündéreknek. Isten tudja, meddig bírtam és 
szerettem volna folytatni ezeket az éjjeli vándorlásokat. A hányszor útrakeltem, 
mindig száz és ezer új fényt és új homályt, új formákat és színeket, új illatokat 
és ezer új érzést fedeztem fel és bizonyítgattam magamban azt az igazságot, hogy 
a természetben vannak nehezen érthető dolgok, a melyeket többször kell észlel
nünk, hogy nagyságukat felfoghassuk.*

Alig vándoroltunk egy negyedórát fölfelé a hotelek feletti ösvényen, szebb
nél szebb meglepetéseket rendezett az üde nyári éjjel. Ilyen népesnek még nem 
láttam e völgyet; huszonegy mozgó lámpát olvastunk a mélyben. Ki a Colion, ki 
az Aiguille de la Za felé ballagott ; a Zigiorenove törmeléksánczain is reszketett 
egy sereg fénybogár. Mintha a hullócsillagok leszálltak volna a magasból, hogy 
tovább vándoroljanak a feketélő pázsiton, a fakószürke morénákon és az onyx- 
csillámlású jégmezőkön, miként lidérczfényű, tévelygő aranycseppek. A szentjános
bogarak éjjele borult az arollai mélységekre. Egyszerre fényáradat töltötte be az 
egész éjt, mely ragyogóbb lehetett annál, a melyet Saulus látott Damaszkusz előtt. 
A Dent Perroc ormától a Pigno d’Arolláig tündöklő meteor hasította ketté az eget 
és útja, mint a megrögzített villám, perczekig a magnéziumfény fehérségével vilá
gította meg az egész tájat, hogy olvasni lehetett volna. Aztán lassan kiégett ragyo
gása a hattyúfehér ormokon és a perczekre eltűnt csillagok újra átvették sötétkék 
birodalmukat.

Míg a tüneményes álomlátást bámultuk, utóiért bennünket a második kara
ván, melynek tagjai a dublini Bev. Brown és Mr. Gillman Moorhead voltak a két 
Georges vezetésével. Együtt folytattuk néma vándorlásunkat a kényelmes ösvényen 
a Pas de Chèvres felé (2851 m. Heggel 5 óra.). Mikor elértük a hágót, mely a 
Zinareífien és Mont Rouge sziklái közt átvezet a Glacier de Durand jégfolyamára 
és azon át a val d’Hérémence belsejébe, fagyos lehelettel üdvözölt a hajnalarczú

* IC y a dans la nature comme dans les arts des choses difficiles a comprendre, qu’on 
doit voir ou entendre plusieurs fois pour en saisir la grandeur . . .“ Favre.
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hóyilág. A legmerészebb kecskék, melyekről a hágó nevét kapta, aligha koczkáz- 
tatnák meg a leszállást a Durand felőli oldalon. A völgy legrégibb törzsvendége, 
az öreg Girdlestone, kit széliében „arollai kiskirály“ név alatt ismernek, maga 
mesélte el nekem keserves kalandját, mely ehhez a sziklához fűződik. Máig is 
sínyli ezt a leszállást, mely gyorsabban ment végbe, mint ő akarta. A merészen 
hajlott síkos sziklapárkányon mi is kibontottuk köteleinkéit és a csákányt egy 
eldugott repedésbe beékelve, nyelét fogantyúnak használva óvatosan siklottunk le 
a szakadozott jégárra, mely fölött fenségesen uralkodik a Mont Blanc de Seilon 
két rengeteg jégfallal megtámasztott csillogó sziklapillére.

A Seilonglecser egyik hatalmas kőtömbjén rövid pihenőt tartottunk. Szükség 
volt néhány harapásra, mert hát bizony a toportyánnak az orosz hópusztákon sem 
lehet nagyobb étvágya, mint a milyent jómagámban támasztott ez a hósivatag. 
A Seilon felől áradozó, hajnalragyogással átitatott levegő a legjobb csodaszer; ha 
lehetne, a szenvedők számára ezt kellene rendelni minden pepszin és somatose 
helyett. A falatozás után vígan surrantunk fel a Col de la Serpentine csillogó 
nyergébe, honnan a Glacier de Breney egyik irizáló ága hullámzik a Drance völgye 
felé. Hófoltokkal megrakott, széthasogatott sziklagerincz húzódik innen a magasba, 
mely szórakoztató és nem nehéz ösvény a gyakorlottabb vándornak.

Tíz órakor arra a iiavas sziklára értünk, mely kerek 500 méternyire a 
Durand-glecser fölött a szabályosan feltörekvő csúcsbástyának a felső peremét 
képezi.

Mikor letelepedtem a Mont Blanc de Seilon tetején, gyönyörűséggel enged
tem át magamat annak a csodálatos érzésnek, mely ezeken az óriás magaslatokon 
eltölti egész valómat. Tudj’ Isten, idefönn mindig az az érzésem, hogy magam is 
több volnék, mint gyarló ember. Ez azért van, mert valami emberfeletti jellege 
van mindannak, a mi szemeink elé tárul. Ez nem földi kép. Az a vakító fehér 
hótenger, melyből százával törnek elő a bérczormok ismétlést nem ismerő sokféle
ségben, majd mint ezüstös dombok, lágy körvonalakkal, majd mint tűhegyes szikla
szálak, melyek a hótengerbe sülyedt misztikus hajók árboczaiként állanak ki a 
glecserek jégsellőiből, a fehérségek fölé boltozódó legsötétebb kékség, melynek 
zenitjén ég a nap, sugarait mint megfeszített arany fonalakat kapcsolva minden 
egyes oromra, az a leírhatatlan csönd, mely csakis az égűrben uralkodik, hol csak 
élettelen erők róják öröktől fogva a véges észnek mérhetetlen és érthetetlen mun
kájukat, annyira szokatlan jelenségek a mi életünkben, hogy lelkünket is ez élet 
fölé emelik. Ha sehol, itt megérezziik ennek az isteni szikrának igazán isteni 
eredetét.

És itt a Mont Blanc de Seilon tetején az elszigeteltség mindattól, a mi föl
dönjáró életünkre emlékeztet még teljesebb, mint a többi ormokon, mert a mély
ségek ölén nem látunk semerre emberi hajlékot. Maga a csúcs azt a benyomást 
kelti, mintha a három meredek jégfolyam, a Giétroz-, Breney- és Seilon-glecserek 
összeütközéséből torlódott volna a magasba. Akár a Ruinette (3879 m) felé áthi
daló gerinczet mérjük végig, melyen a viharok hava kitüremlő torlaszokban hab 
zott át, akár a Val d’Hérémence távolodó mélységéig kalandoz tekintetünk, akár a 
pitymallat, akár a delelés országai felé révedezünk, csak a magas égig megfagyott 
világot látjuk. A monumentális Grand Combin és a Matterhorn mögé húzódó Monte
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Rosa közt csupa csillogó hegyek, mintha a szellő ezüstös felhőkkel fújta volna 
tele az égbolt határait. Arolla sziklás fokai fölött átnéznek Bern fehérruhás szépei, 
miként,ha vágyakozva közeledni óhajtanának a Montblanc felé, hogy megismerjék 
a napkirályt, kinek galambősz homlokát még akkor is derűsnek látják, mikor ők 
már elkomorodtak az éjszaka első érintésétől.

Míg elmerültem ennek az égő hó és jégtengernek szemléletébe, megérkezett 
a messze Erin két fia is az oromra és barátikig nyújtottunk kezet egymásnak 
Kézszorításukban volt valami, a mi nélkülözte az angol büszkeséget; azt a biisz-

A Montblanc de Seilon gerinczén.

keséget, melyet az uralom és a sikereknek megszokása öntött az igazi angolokba. 
Kiéreztem, hogy az irlandiah sokat megértenek a magyar ember érzelemvilágából.

Közel egy óráig gyönyörködtünk és számlálgattuk a megszámlálhatatlan tető
ket, melyek olyan tömegben sorakoztak elénk, hogy úgy kellett kikeresnünk az 
ismerősöket, mint akár a baráti arczokat az emberáradatban.

Tizenegy órakor megkezdtük a leereszkedést azon a hatalmas gerinczen, 
mely a Ruinette felé ágazik át. A langyos szirttorlaszokon gyorsan jutottunk előre, 
bár sokszor meg-megálltam, hogy még egyszer belenézzek a fehér hegyek csodá
latos egébe. Ez az égboltozat minden színessége és melegsége mellett is olyan, 
mint az őszi kékség madárköltözés után. Egy suhanó dalos se nyilai keresztül 
ezen a csillogó térségen.
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Az élet mozgását a felhők pótolják. A sziklákra, melyeken állunk, eziistszá- 
lak húrjai szövődnek, mint a legfinomabb pókháló és a gyöngéd szövedékből észre
vétlen és hirtelen, mint Macbeth előtt Banquo szelleme, ködalakok emelődnek a 
magasba, bogy irigyen elragadják a napsugár aranykincseit. A déli nap melegé
ben minden orom rojtos-bojtos felhőkkel czifrázza fel magát. Ez azt jelenti, hogy 
delet harangoztak a magasban is és a fellegek szürke nyájai kifeküsznek a leg
magasabb tetőkre delelni, míg a jó pásztor, a nap, mielőtt este nyugovóra tér, el 
nem tereli tarka, aranygyapjas nyáját ismeretlen napnyugati tájak felé.

Abba kellett hagynom a tüneményes játék bámulatát, mert kritikus részlet 
következett. Vagy száz méteres gerinczrész, mely élénken emlékeztet a Lyskammra. 
Mikor a vihar e hótömegeket nyaldossa, a havat a gerincz másik oldalára is átszo
rítja. A tavaszi hó áthabzik a köves él peremén és messze kitüreinlik a senuni-

A Seilon hógerinczén.

ség fölé. Néhol már leválik a lebegő torlasz, hogy a legkisebb lökésre leomoljon. 
A törési vonal keskeny hasadékán át földereng a Giétroz-glecser 600 méterrel 
mélyebb azur labirintusa. Az ilyen lebegő hóval ékesített gerinczen végigmenni 
egyetér a középkori ordáliákkal. Akkor létezett tűzpróba. A ki bekötött szemmel 
baj nélkül végigment a tüzes vasak közt, ir/az ember volt. Ez meg olyan modern 
indicium nivis, afféle „hópróba“. Igaz embernek kell lennie annak, a ki itt baj 
nélkül keresztül sétál, nem igen sejtve, hol lépked szilárd alap és hol a puszta 
levegő fölött. Mi igaz embereknek bizonyultunk, de nem úgy a derék reverend. 
Épen hátranéztem, mikor hirtelen eltűnt, hogy pár perez múlva — hála a barátja 
és a két Georges által tartott jó kötélnek — újra viszszabukkanjon a feneketlen 
űr fölött kiszakadt lyukból. Fogadkozott is, hogy nem fogja többé annyira a 
magasságokat bámulni, mert mélységeket talál helyettük.

A rendkívül meredek hólejtőt, mely a Col de Seilon szikláihoz levezet, 
kitűnő karban találtuk. A sok száz lépés kivágása helyett kényelmesen ballagtunk 
a tapadó hóban. Még soha életemben nem egyesült ennyire a két legellentétesebb 
évszak csekélységemen, mint ezen a darab hóparton. Övig a kánikulában jártam,
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míg lábaim visszamaradtak deczember közepén. Majd elégtünk a délutáni nap 
perzselő hevében, míg térdig jégbe voltunk hűtve. így kerül össze a legfagyosabb 
tél s a legforróbb nyár alig egy méternyire egymástól. Délutáni egy óra volt, mikor 
a Col de Seilon (3250 m) mélyedésében egy kis léket vágtunk a jégbe, hogy 
zaharai szomjúságunkat az abba gyülemlő csöppekkel enyhíthessük, mert keserves 
dolog a legnagyobb hőségben szakadatlan egy pár millió köbméter megfagyott vizet 
látni . . . Ilyenkor aztán igazán megesik a szívünk azon a szegény néhai Tan- 
taluson, mert megértjük biinhődésének körmönfont súlyosítását.

A Durand-glecsernek e felső lapos és hosszadalmas része csak azt az élve
zetet nyújtotta, hogy lépten-nyomon a Montblanc de Seilon felé fordulhattam és 
hatalmas, erős formáiban gyönyörködhettem. A Pas de Chévresen még egyszer 
emlékezetembe véstem a tűnő fenséges képet, aztán lelépegettem a mi völgyünkbe? 
a virágok völgyébe. Igen, megérdemli ezt a nevet Arolla. A mint Firenzei a déli 
virágok városának keresztelték el, úgy az alpesi szirmok édene megérdemli a vad
virágok völgyének ékes czímét.

Igazi nyár volt, a magasságok nyara; az a lélektisztító, búfelejtő, isteni derű, 
mely csak az emberiség feje fölött, abban a szűzfehér világban lebeg néhány 
napig, mintegy hogy elfeledtesse azokkal a fehér hegyekkel önnön hidegségüket. 
Mert azok a bércztetők olyanok, mint a nemeslelkű királyok, kik elszigetelve ülnek 
ragyogó trónjukon és nem szállhatnak le a nép vígasságaihoz, köznapi örömeihez. 
Hozzájuk csak a kevés választottak juthatnak és ezért valami bánatos zárkózott
ság, valami lemondásteli hangulat szövi át az őket környező pompát is. A magas
ságok nyara rövid pár napra megmutatja ezeknek a csöndes hókirályoknak a 
természet szép életének minden báját, minden kincsét. A mennyboltozat kékebb, 
hogy a ragyogó hegyformák szebben emelkedjenek le róla. A napsugár jókedvűen 
játszik a Zigiorenove és Tornonglecser jégsánczain,hogy azokban a kristály tömegekben 
jobban tükröződhessék a magas ég kéksége. A csillámló levegő reszket, hogy jobban 
tánczolhassanak benne a pillangók mézgyűjtő ezrei, kiknek a források csengő csobo
gása, majd egyforma mormolása szolgáltatja a csönd naiv zenéjét . . .  Es a nagy 
hegyek hálásan gyönyörködve nézik az ő osztályrészüket, az ő röpke-rövid nyarukat.

Majdnem futva szállottunk alá, mégis vigyáztam minden lépésemre, hogy 
valahogy le ne törjek egy illatos nigritellát, egy-egy álmosan lehajtó anemonát, 
meg se érintsem az orchisok színes gyöngyfüzéreit és a bíbor gentiana tömzsi 
kelyheit. Barbár rablás lett volna, ebből a nyárból valamit elvinni. Mikor már a 
kis angol kápolna ösvényén ballagtunk, eszembe jutott a régi latin vers : in galea 
Martis nidum fecere columbae (Mars sisakjában is fészket raktak a galambok). 
A mint a legvadabb szenvedélyek között helyet találnak a leggyengédebb érzelmek, 
itt a jég és sziklavadon Ölén helyet talált a legidillibb erdő. Ez a kicsiny feny
ves a hôtel fölött tündérkert. Mohos bürük, suhogó csermelyek, smaragdszín piszt- 
rángos tavacskák, szivárványos rétek, tépett fák, melyek fénylő, áttetsző tűlevelei
ken áteresztik a Mont Colion és a Pigno d’Arolla havának tündöklését, annyira 
lebilincselték a lelket, hogy őszintén sajnáljuk, mikor ebből az ozónos, napsugaras 
kis útvesztőből kitalálunk.

Azzal az érzéssel léptem át szállásom küszöbét (d. u. 3 ' \  órakor), hogy ma 
valami jóságos lény nagyon, de nagyon megajándékozott.



Pigno d’Arolla.





265

PETITE DENT DE VEISIVI.
(3189 m.)

Augusztus 3-án reggel ötkor újra talpon voltunk. Czélunk az alacsonyabb 
Veisivi-csúcs. Ha az ember Sión felől jön, Evolena fölött ez a sziklahegy fogadja 
a vándort. Büszke foka messze integet a Yal d’Hérens mélyébe, kiáll a többi hegy 
elé, mint a hírnök, a bérczvilág dicsőségét hirdetni. Mintha hívogatna : „jöjjetek 
beljebb és beljebb; csak én tudom, mi van még mögöttem“. És mutatóba enged 
egy kis pillantást a Ferpecle-völgy fehérségébe.

Arollából nézve az egész csúcs nem tesz impozáns benyomást. Dísztelen, 
zordon ; nincsen meg az a szépítő hóékessége, mely a Colion és Pigno szirtjein 
mint a brüsszeli csipkefüggöny hullámzik alá. De este azután annál szebb. Az 
árnyékba merült fenyőszálak fölött megvilágosodik az egész hegy. Lejtőjén a néhány 
kis darab rét gyöngéd színe megélénkül s ezek fölött a szaggatott hosszú gerincz 
aranysziklává változik.

Keresztezése a Col Zarmine felől nagyon érdekes. Nem könnyű, de nem is 
koczkázatos ; a szilijei közt található szórakozás afféle igazi alpesi csemege. Körül
belül olyan helyet foglal el a hegymászásban, mint a drámai műfajok közt a jó 
középdráma, mely belenyúl az élet valódi komolyságaiba, az idegeket nem feszíti 
kínpadra és megoldást nyújt, mely mindenkit kielégíthet.

Ezért akartam szikláiról egy pár feledhetlen emléket szedegetni, kedves utó
hangnak az arollai költemény-élet után.

Mikor Praz-mousse barna házacskáinál az első reggeli italt merítettem a for
rásból, a csobogó patakban még százezer kis aranysarló remegett. Szinte azt hit
tem, hogy poharamba tudok meríteni a kis úszó aranyholdakból. Alig voltunk túl 
a hídon, a hold egész csöndes csillagkíséretével lehanyatlott a Pigno d'Arolla mögé. 
Míg felkanyarodtunk a harmatos fenyvesek között a Zarmine-Alp (2349 m) felé, 
egészen kivilágosodott és a jókedvű hajnal megkezdte tüneményes játékait. Ilyen 
regeszerű csodákat, a minőkben a városi ember nem hisz, csak ez a hegyi hajnal
hasadás tud mívelni, (töthe „Zauberlehrling“ balladájában a felidézett szellemek 
két kannából egész vízözönt árasztanak ; itt a hegyi szellemek tenyérnyi ködből 
tengereket töltögettek a völgyek fenekére. Haudcres fölött jelent meg az első hattyú
fehér köddarab, mintha az apró hegyi falut ezüsttiszta tengerszem nyelte volna el. 
A parányi ködtóból villámgyorsan ömlött óczeánok dagálya és az egész arollai 
völgyön felfelé hullámzott a hófehér tömeg, habosán öblögetve a lejtőket, mint 
Norderney hullámverése. Szinte már a mi ösvényünk széleit nyaldosta, azt az érzést 
keltve, hogy magával sodor rejtélyes örvényeibe. A ködtenger partszegélye világ
szép volt — az óriássá nőtt Pigno d’Arolla és Montblanc de Seilon hideg pöhöly- 
várai a leggyöngédebb égszínkék alapon, a bíborosán megvilágított Aiguille Rouge 
sziklacsipkéi tengerzöld és czitromsárga színeket játszó éghatárra illeszkedve. Aztán 
rávillant az első napsugár e hhllámzó áradatra és hűs cseppjeit másodperezek alatt 
felszívta a fényes éterbe. Volt nincs. A tengerfenéken suttogó erdők, virágos rétek, 
kolompoló gúlák. íme, százezer év őstörténete perczekbe összevonva : elvonulnak 
az őskor tengerei, hátrahagyva a korallszigeteket, melyek ölén megfogan a termő
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erő és az élet. Azt láttam itt magam előtt lejátszódni, a mit Tennyson oly gyönyö
rűen foglal össze pár sorban :

The hills are shadows, and they how 
From form to form, a"nd nothing stands,
They melt, like mist, the solid lands,
Like clouds they shape themselves and go . . .
There rolls the deep where grew the tree.
0  earth, what changes hast thou seen.
There, where the long street roars, has been 
The stillness o f the central sea . . .

Elhagytuk az utolsó virágszálakat és lassan felemelkedtünk abba a kietlen 
katlanba, melyet a Petite Dent de Veisivi (3189 m) szaggatott, hosszú sziklafala, 
a Grand Dent de Veisivi (3425 m) hóval teleszitált ormója és a viharjárta Dent 
Perroc (3655 in) fényes tetője kerít körül. Alig értünk a Petite Dent csiszolt kőlap
jainak tövébe, Gaspoz megállt egy pillanatra és megemelve kalapját, megilletődve 
mondá: „itt szedtük össze az egész Hopkinson családot“. 1898 aug. 27-én történt 
a rettenetes tragédia. Hopkinson Edward dr., ki a különczködéssel határos vak
merősége miatt már ismeretes volt az összes wallisi vezetők előtt, fiával, a 18 éves 
Jackkal és leányaival Aliceszal (23 éves) és Carolával (19 éves) vezető nélkül 
indult a Petite Dentre. Igaz, hogy ugyanez a társaság röviddel előbb vezető nélkül 
elfoglalta a Matterhornt is, de a merész és gyakorlott apa túlbecsülte gyermekei
nek képességét. Valami egészen új szi.klan.tat akart kipuhatolni és magával vitte 
a mélységbe mindazokat, a kiket szeretett. Még itt lent, összezúzva is, izmos kezei
vel szorongatta a kötelet, melylyel három fiatal életet kapcsolt magához. Gaspoz 
becslése szerint a deli angol fiú és a két angyal szép Miss közel 500 lábnyi ívet 
repült a magasból. Szomorú elmúlásuknak nem voltak más tanúi, csak ezek a 
hatalmas néma sziklák, melyek akkor is ép úgy pompáztak a fényözönben, mint ma.

S egy napsugár tánczolt fölfelé a nedves sziklákon . . .  Mintha az örök álom 
angyala, lefelé fordított fáklyával surrant volna végig a síkos köveken . . .

Fönn álltunk a Col Zarmine felől feltörekvő gerincz kezdetén és körülölelt 
a ragyogó élet. Itt kezdődik az az út, a melyen egész az oromig csak épen másod- 
perczekre lehet félkézzel elereszteni a sziklát. A küzdelem atmoszférája jól esik ; 
ezek a jéghideg kövek annyira fűtenek, hogy szertereppennek azok a hideg kísér
tetek, a melyek egyaránt letörik a fasudarat és a rózsaszálakat.

Vándorlásunk végigvezet a szakadozott gerinczen, mely innen kezdve nem 
valami meredek. Az út végigtornászását az ú. n. gendarme-ok fűszerezik, a „határ
őrök“ azok a hatalmas sziklatornyok, melyek nagyon ridegen kérik a képességek 
útlevelét attól, ki a csúcsnak szabad országába be akar lépni. Vannak itt keskeny 
párkányok, szédítő sziklahidak, egy alagútszerű sikátor, szóval minden, a miben 
örömünk telik és a mivel megszolgálhatjuk a sikert. A legérdekesebb a nagy 
gendarme, melyet némelyek a legkisebb Veisivi-csúcsnak is neveznek. Ki lehet 
kerülni, de mi szembeszálltunk vele, mert szellős ormója első jó étape-nak kínál
kozott. Alsó faláról óriás sziklalap válik le, annak keskeny élein húzódik fel a 
kar. A lap felső éléről a semmi fölött át kell lépni a felső falból alig két ujjnyira 
kiszögellő domborodásra, honnan egy pár méter merőleges szirtfal vezet a magasba.
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A szikla kövei jók, biztosak, de az egész munka szigorú klótürt parancsol, mert 
a lélekzetet csak a karcsú sziklaszál napsugáritatta levegője adja vissza.

Pár perez időzés után ugyanazon az úton ereszkedtünk le és folytattuk a 
kezek menetelését a második csúcson keresztül a legutolsó tetőre, melyen korhadt 
fakereszt jelzi, hogy ez a Yeisivi-sziklák közt a legmagasabb oltár. Délelőtt tíz 
óra. Felhőtelen délelőtt volt, az augusztusi derű átlátszó, vibráló ragyogásával. 
A négy kilométeres országút Haudéres és Evolena közt teljesen elhagyott. Mintha 
fehér krétával rajzolták volna a rétek zöld bársonyára. Lent a mélyben Salay és 
Bricolla magános házacskái mint apró színes koczkák hevernek szanaszét a törpe
fenyők, legelők és törmelékfolyamok között, A távolban Arolla néhány házikójának 
piros házteteje és csillámló ablaka dereng át a fenyőgalyak szövevényén. Minde
nütt ünnepi csönd, csak egy keringő kéregető halk kár-kárja rezegteti meg néha 
a néma levegőt. A mélyből mint a tücsök czirpegése, liallik az emberi ujjongás. 
Valamelyik „mayen“ szénagyűjtő gazdái és marokszedő leányai észrevették bennün
ket. Ennyi az élet, azontúl feliér a határ. Köröskörül vakító, csillogó, kékellő jég
hegyek hullámvonala zárja le a völgyeket, mintha ez a darab meseország el volna 
szigetelve a világtól, a világnak minden zajától és önzésétől, hogy boldogan és 
romlatlanul éljen itt a pásztornép, ez a sok igénytelen, szerény Amintas. Mintha 
az Ür maga egy külön fehér országot akart volna megőrizni a pásztoroknak, kiket 
megáldott mindenek előtt, mert hiszen pásztorokat vezetett elsőknek a jászolhoz 
azon a legnagyobb napon, mely meghozta az emberiségnek a karácsonyt.

Leterültem az átmelegedett sziklalapokra. Nem is a nyugovás kedvéért, hanem 
mert jól esett hanyatt fekve felbámulni abba a csodálatos kékségbe, honnan ránk 
száll minden áldás, fény és melegség, —■ honnan minden nyomorúságunkban és 
meghasonlásbán megkapjuk az örök ösztönzést, mindent kibírni és megmaradni 
igaz embernek. S míg itten nyújtózkodtam igazi ősi kényelemben, mely puha derék
aljjá változtatta az időbarnította gnájszkövet is s míg fedetlen arezomra ráeresz
tettem a perzselő sugaraknak ömlését, mely fölért tündérkezek czirógatásával s 
míg nagy kortyokkal szívtam a rezgő levegőt, a hóillatú fuvallatot, melyet még 
sohasem mérgezett meg por, sóhaj és káromlás — úgy megértettem a „dolce far 
niente“ igazi értelmét. Édességét akkor éreztem legjobban, mikor fel kellett kelnem.

Tizenegyre járt az idő. Még egy pillantást vetettem a Val Ferpécle kárhoza- 
tosan szép Vénusza, a Dent-Blanche felé, mely ellenállhatatlan bűbájjal csalogatja 
fehérre ezukrozott sziklái közé a hegyek kóbor Tannhäuserjeit. Ma is voltak rajongói. 
Gaspoz távcsövén keresztül megláttuk a csúcs közelében derék irlandi barátunkat, 
Mr. Moorheadet, kit a Seilon ormán ismertünk meg. Sőt még az arête des quatres 
ânes vonalán is mozgott két ponttá törpült vakmerőség, — mint később Chamonix- 
ban megtudtam, ugyancsak két vállalkozó angol sportsman.

Ma nehezebben indultam lefelé, mint máskor. Tudtam, hogy erre az eszten
dőre istenhozzádot mondok Arolla szépségeinek. S ezzel az utolsó pillantással, 
mely a Dent Blanche tündöklő tömegére esett, ezzel az utolsó pillantással oltottam 
gyönyörvágyó lelkem egész szomjúságát, mert most megint a szikla lábáig nem 
marad idő a körültekintésre. Bár a sok szeges czipő zsurlódása valósággal elénk 
koptatta az útirányt, nagyobb óvatossággal kell eszközölni a leszállást, mint Zar- 
mine felől a felkapaszkodást, mert ez az oldal, habár jóval könnyebb, ■—• merede-
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kebb és a szikla fordítottja a másik hegyoldalnak, t. i. fekvése lefelé néz, mint 
a cserépzsindely a háztetőn.

Hiba nélkül megoldottuk a feladatnak hátralevő részét és a meredek vadász- 
ösvényen leszaladtunk az első forrásig. Ott találtuk Folloniert, az előttünk járt 
karaván egyik vezetőjét, kit hátrahagyott társa, mert lába kificzamodott. A derék. 
Rumpf fölkapta bajtársát herkulesi vállaira és leiramodott vele a Zarmine-Alp első 
tanyájára. Hasztalan vetekedett vele az öreges Gaspoz, ki minduntalan fel akarta 
váltani a rögös úton ; a daliás legény hosszú-hosszú utakon nem engedte át nehéz

terhét. Gyönyörűséggel és meg
nyugvással láttam, hogy az erő 
és a szív milyen édes testvérek.

A déli verŐJi sütkérezve le
jutottunk a,"völgy fenekére.

A mint újra közeledtünk 
Satarma felé, érdekes és eredeti 
látványosságnak lettem tanúja, 
mely egy darab régi népszokást 
varázsolt elém. A gyöpön, az egész 
gúla széledő körében elkeseredet
ten öklelődzött két barna tehén, 
míg a pásztorok és gazdák szak
értő szemmel figyelték a csöndes 
tülekedést. Az egész dologban 
nem láttam volna semmi különöset, 
lia nem tudnám Gaspoztól, hogy; 
ez a torn;:játék a Yal d’Hérensben 
régóta szokásos „tournoi bovin“. 
T. i. maguk a gazdák rendeznek 
teheneik között egész modern 
Olympiádot, melyen összekerülnek 
a különböző hegyi legelők tehenei 

és versenyeznek a győzelemért. A legtöbb pointtel győző tehén a „Reine des cornes“ 
czímét kapja és ezt a megtisztelő titulust az egész évszak alatt viseli is. Ennél 
is rangosabb egy másik fenség, a „Reine du lait“. Ezt a bajnokságot a tejbő
ségben versenyzők nyerik el. A nyár végén aztán a szarvkirályné és tej királyné 
vadvirágosan, pántlikásan, nagy ünnepségek között vonulnak be téli karámjaikba. 
(V. ö. Guide illustré du Valais, par Jules Monod, 124. 1.) Mi ezúttal, szomjúsá
gunkban az elsőbbséget az udvari rangsorban részrehajlóan kétségkívül a tejkirály
nénak adtuk volna . . .

Mivel azonban a tejkirályné épen nem volt kéznél, La Montaz pásztorkuny
hóinál az örökké csobogó kútból merítettem. Levett kalappal, szótalan köszöntöttem 
a föld legtisztább pezsgőjét a délutáni (3 óra) napsugárban ragyogó Veisivi-csúcsok 
felé. Ebben a néma felköszöntőben benne volt a legharsogóbb dithyrambus. Hisz 
ennek a mámornak gyönyörűsége maradandóbb minden mámorénál, mert a termé
szetből nincsen kijózanodás, — mert e mámornak tüze tiszta, mint a Veisivi-
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sziklákon tánczoló napfény lángja, szenvedélye erős, mint a szirtek, melyek azt fel
keltették.

így múltak napjaim Arollában.

*  *
*

Ha valami szeretett lénytől válunk meg, akkor mindig az utolsó perczben 
van a legtöbb mondanivalónk és nem tudjuk elmondani. Avval a hittel válunk el, 
hogy legértékesebb volna az a rövid együttlét, melylyel megtoldhatnánk a válás 
pillanatait. Hasonlót éreztem, mikor az a borús nap elérkezett, a melyen én is 
búcsút mondtam a megszokott hajléknak, mely itt kellemes otthont nyújtott, — 
azoknak a szép szál fenyőknek, melyek tövében gyönyörködve merültem el ebbe 
az édes fehér nyugalomba, azoknak a világos magasságoknak, melyeken ember 
voltam szívem mélyéig. Szinte szemrehányást tettem magamnak, hogy nem élvez
tem ki Arolla szépségeit elég intenziven. Talán nem voltam elég korán talpon, 
nem tértem elég későn pihenőre ; — talán nem néztem eléggé körül. Miért is nem 
voltam fönt a Dent-Blancheon, a Dents des Bouquetins csúcsain ! Csak még egy
két napot maradni, hogy fenékig ürítsem a poharat, mely ezeknek a nagy hegyek
nek folyékony napsugáraranyával van színültig tele. . .  És épen, mert ezt éreztem, 
tudtam, hogy meg lehetek elégedve, mert ez az érzés a megelégedettség elégület- 
lensége.

A boldogság tanyája az, melytől az ember így válik.
Lassan hulldogált az eső, mikor holmimat rendbe rakosgattam szobámban. 

Soká tartott ez a rakosgatás, mert százszor is félbe szakítottam, hogy kitekintsek, 
vájjon nem láthatom-e még egyszer a Mont Collont, a derengő Pignot. Pedig tud
tam, hogy itteni legszebb emlékeim is nagy versenytársat kapnak Chamonix hegy
ormaiban, melyek közé készültem.

Hajnalodott. Fürgén gyalogoltam Haudéres felé, hogy elérjem a reggeli postát, 
mely Sión állomására viszen (augusztus 7-én). A szétsuhanó ködökből itt-ott glóriá- 
san bukkantak ki az én havas ismerőseim. Megbámultam őket utoljára és úgy 
átéreztem, hogy itt közöttük és rajtuk a lét egy magasabb fokát éltem át, egy 
finomabb, tisztább, erőteljesebb áloméletet, melynek tartalmát nem vagyok képes 
szavakban visszaadni. A paradicsomból visszatérő Daniéval mondhatom :

Vidi cose, ehe ridire
Nè sa, né puó qual di lassú discende . . .

„Dolgokat láttam, melyeket elmondani nem tud és nem tudhat az, ki onnét 
már leszállóit . . .“
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FLETSCHHORN ÉS LAQUINHORN.
(4001 m — 4005 m.)

Az ember sehol sem érzi annyira, hogy a modern kor valóra váltotta a hét- 
mértföldes csizmák meséjét, mint itt Svájczban.

A vándor körülnéz, csillogó tavat lát. Behúnyja szemét és fordul egyet: 
már minden csupa hó. Megint egyet fordul és a berni virágerkélyes faház helyett 
a barna wallisi mazot-ok (házikók) sorakoznak eléje, hogy megint egy szemhunyo- 
rításra helyet adjanak a franczia chalet-nak, vagy a komoly graubündeni kőház
nak avagy a locarnoi oszlopos déli palotának. És minden ily házacskában más 
nyelven szólalnak meg. Mintha abba a kis bérezés országba öt-hat, más ország

Kápolna Saas-Fee mellett.

volna beleszorítva; mintha mindenik völgy más és más köztársaság volna. És ez 
a sok összeszorított apró ország mind boldog! Hiába, Svájcz a világnak kis minta
gazdasága, szabadság, praktikus érzék dolgában.

Csak a mesebeli hétmértföldes csizmákkal megszerezhető változatosságot 
élveztem 1909 aug. 11-én, mikor pitymallatkor gyalogszerrel hagytam el Cham- 
pext. Ültem a Paris—Milano közötti expressen, döczögtem a Viége—Zermatti hegyi 
vasúton és egyszerre csak arra ocsúdtam föl, hogy újra magános úton ballagok 
Saas felé. Csak az álom képes magában összefoglalni annyit, a mennyi egy ilyen 
wallisi völgy-cserében elfér.

A hány lépést teszek Stalden után, annyiszor örülök, hogy még nem épült 
meg a tervezett vasút. Hiába, a paradicsom ép azért vala paradicsom, mert olyan 
volt, a milyennek az Úr teremtette. Ez a saasi völgynek is a bája. Ha kedvem 
szerint cselekedhetném, harmadnap estig sem érnék a völgy végére, mert minden
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szép pontnál megállanék, hogy híven fessem le abba az albumba, melyben min
dig lapozgathatok, az én lelkem albumába. Ez a völgy igazán „jaj, de szép“. 
A magyar ember evvel a kis jajszóval többet mond, mint száz csillogó jelzővel, 
mert e kis jajban benne van a meglepetés hirtelensége, de meg az a fájdalmas 
előérzet is: innen nehéz lesz megválnom. Három oldal is kitelnék abból, a mi 
ebben a három kis betűben elfér . . .

Saas-Fee (Alphubel, Täschhom, Feeglecser).

így mentem, vagy igazában csak mendegéltem órákon keresztül. Mögötten a 
távolban a temérdek Bietschhorn (3953 m) mint vakító fehér napsütötte ék haso
gatta a kóbor felhőket. A rohanó fellegek áradatából egyre daczosan, tisztán került 
elé, mint a kemény harczos, melyet nem bírnak legyűrni az ellenség tömött sorai. 
Körülöttem a wallisi béke. Magas hegyek közé szorított völgy, melynek bércz- 
koszorúja beleolvad a borongós égbe. A tomboló saasi Visp fölött a keskeny 
ösvény, az a kígyózó kis fehér vonal, mely a fehér hegyek legmagányosabb titkait 
összeköti a Ehone-völgy rohanó gyorsvonataival, az egész világgal. Szeretem az 
ilyen ösvényt nézni. Mindig kíváncsi leszek, ha utat látok, vájjon hova vezethet?
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Mennyi öröm, mennyi gyász, mennyi játszó napfény, mennyi síró zápor vonult el 
azokon a fehér göröngyökön, melyeken nem nő fenyő, nem nő fűszál és virág, 
mert minden kitér az ember htjából. Körösköriil vadon, melyben néhány szerény 
kaszáló sejteti a kultúrát.

Egy-egy órányira egymástól állanak szegényes házcsoportok. Szurtos, istálló- 
szagú kis utczák, időktől kicserzett faházak között, melyek barnaságában az egye
düli barátságos szín az ablakon dúsan lelógó szekfűk bimbó-kötege. A lapos 
kövekkel gombaszerűen fedett oszlopokon nyugosznak a lebegő szérűk, melyek a 
takarmányt a mezei egér ellen védik. Az egész úton senki. Csak néha jön szembe 
egy-egy hirtelen szőke, kékszemű parasztleány, ki magas puttóidban czipeli lefelé 
a felső legelők gúláinak jótéteményeit. Aztán újra sokáig egy-egy korhadt fakereszt 
az egyetlen valaki, a kivel találkozunk. Bizony „valaki“y mert a hányszor a him
báló fenyőernyők alján megláttam egy ilyen kopott faalkotmányt, mindig az volt 
az érzésem, hogy egyik hűséges, megbízható jó barátom mellett mentem el.

így maradnak el lassan Eisten, Baien, Matten hallgatag tanyái.
Késő délután lett, mire átfehérlik a kövér rétek felett Saas-Gtrund tornya. 

Az út népesedik. Hosszú öszvérkaraván hoz szembe rengeteg pogyászt. A nagy 
fekete bőrládák legtöbbjén ott ékeskedik e három betű: U. S. A. Milyen hatal
mas ország, melynek elég kezdőbetűvel jelölni a nevét, hogy mindenek megértsék! 
És milyen boldog ország, melyért a messze United States of America lakóinak 
érdemes keresztezni az Oczeánt, csak azért, hogy abban gyönyörködjenek, a mi 
itten rejtőzik a legelők és fenyvesek mögött! Kissé el is facsarodott a szívem az 
irigységtől annak a három betűnek önkénytelen kommentárjára . . .

E közben felkanyarodtam jobb felé és a homályos fenyőerdők között kiérteni 
arra a magas tisztásra, melynek virágillatos ölében a kékelő Feeglecser óriás 
jégtömegével szemben fekszik Saas-Fee (1798 in). Afélkör nagyjai, az Allalin, Alphubel, 
Täschhorn, Doni és Südlenz ködösek. Alighogy beléptem a Bellevue-hötel csar
nokába a vacsorához készülődő vendégsereg közé, odakünt megeredt a zápor. így 
a hegyek közt a rossz idő az erősítés ideje, a szép idő az erőé. Követtem a sza
bályt és letelepedtem a világosságba, az estebédre terített nagy terembe, hol a 
sok derűs, gondtalan ember a rövid nyári hónapokra felfedezi a legszebb test
vériséget.

Mikor újra kiléptem a házból, nagyot néztem. A sebes esőben megfiirösztött 
csillagos ég villogva boltozódott az Alphubel tompa élétől a Fletschhorn hold
sugárban úszó piramisáig. Elfogott a vágyak láza. Mintha minden csillag fénye 
rádiumsugárként perzselte volna izmaimat. Eltűnt a nappal minden fáradalma és 
erősnek éreztem magamat, mint az első ember, mikor még halhatatlan volt. Elkeve
redtem a kis bazárok és megbámult faházak közé, a szűk utczán nyüzsögő 
csoportokba.

A legtöbb csoport középpontja egy-egy nyugodt, szárazarczú, nagyszakálú 
férfiú. Vállas, szálas, csöndes, csak a kurta angol pipa mozgása mutatja, hogy 
beszélgetnek. Oldalukon egy-két sugár legény, hajlékony, ruganyos, figyelő állás
ban, mely eszünkbe juttatja a hallgatózó zergét. Ezek a saasi apák és fiaik. 
Szürke homespun ruháikban olyanok, mint a terméskőből vésett szoborcsoportok, 
melyek az erőt és komolyságot ábrázolják. Körülöttük a smokingos ifjú angolok
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és bájos missek paroláznak, csevegnek ezekkel az életre kelt hóemberekkel, meg
beszélve a holnapi nagy terveket.

E vállalkozó kedv látása, ez a jókedvű készülődés még jobban fölvillanyozott 
és kémlelődve néztem körül. Az egyik chalet nyitott ablakánál a kihajló leányzó
val két legény beszélgetett. Egyiket nyomban felismertem, valahol a magasban 
már találkoztunk. „Jó estét, Burgener Henri.“ „Ön itt, uram? Nem mennénk?“ 
„Hozd el éjfélkor pajtásodat és ejtsük útba a Fletschhornt meg a Laquint.“ Ez 
volt egész szóváltásunk. Lelkendezve siettem a nagy fekete táblához, hogy este 
tizenegy órakor felírjam éjfélre a keltést. Két tréfálkozó olasz contessa sajnálkozva 
nézett rám; pedig megirigyelhettek volna, mert csak az ilyen nagy hegy kecseg
tető élvezetei adják meg azt a képességet, hogy a Champextől Saas-Feeig vezető 
hosszú út egész fáradalmát és a rá virradó „big day“ (nagy nap) minden várható 
megerőltetéseit visszafelé és előre egyetlen egy órában kipihenjem . . .

Valamivel éjfél előtt kinyitottam padlásszobám ablakát. Padlásszoba volt az, 
de fényes mennyország tündöklőit be ablakán. Fényes igézet, áldott Ígéret. A bér
ezek havának tisztasága felemelte az embert abba a fehérszárnyú világba. A hulló 
csillagok százai karikáztak alá a fenyvesek és sziklaélek mögé. Olyan csillag
hullás volt ezen az éjen, a milyent feljegyeznek a csillagászok annalisai. A rét 
közepén rezgett egy kis fénypont. Burgener Henri közeledett társával, Zurbriggen 
Benedikttel, kivel egy szomszédos mazotban éjszakáztak.

Pár pillanat múlva már lent álltam az utczán. A Täschhorn és Döme kristály
fala kísértetiesen foszforeszkált; az Alphabet szelíd formájú tömege lágyan simult 
bele a legsötétebb éji kékségbe. A csöndes falusi utcza végén megkondult az 
éjféli óraütés és önkénytelenül odapillantottam. Élesen rajzolódott le a torony. 
Csúcsa felett zöldessárgán villogott a gyönyörű esti csillag. Gépiesen tért vissza 
fülembe a bizarr vers, melyet Musset dalol a holdról :

C’était dans la nuit brune
Sur le clocher jauni 

La lune
Comme un point sur un i.*

Egy párszor még visszanéztem a néma szép képre, egy párszor a találó 
vers miatt, aztán a koromsötét fenyvesben ballagtunk lefelé Saas-Grund irányában. 
Egy-egy kő csikorgóit szeges talpunk alatt, egy-egy madár reppent fel és susogtatta 
szárnyait; lent a saasi Visp megtorlódott habjai néha felbúgtak mormolásuk köz
ben, mint nálunk a távoli cséplőgép búgása.

Saas-Grundban minden aludt. A vaksötét házközökből áradt a wallisi illat
szer, az egészséges istállószag, a friss széna aromájával fűszerezve. Csak ekkor 
vettem észre, hogy már újra fölfelé megyünk. Mintha egészen egyedül lettem 
volna. A fürge legény előttem kiegészítő részemmé vált. Az éj homályában átido
mult valami csöndes erővé, mely vonzásával visz előre és mutatja az irányt. Köny 
nyeden lebegtem utána a keskeny ösvényeken, melyeket csak a láb tapintásával 
lehetett megtalálni, mert nyomban éreztem, mikor tévedek le a harmatos fűbe. 
A mögöttem ballagó Zurbriggennek még a lélekzetvételét sem hallottam.

* A barna éjszakán a hoW a sárguló harangtorony fölött olyan volt, mint a pont az ,,i“ betűn.
Jankovics: A z Alpesek. 18
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És jó volt e két derék ember közt az egyedüllétnek csodás érzése. Gyönyörű 
dolog így az alpesi éjszakával társalogni, mikor az ember áhítatos szemével kér
dezget és áhítatos leikével felelget, az aranyos csillagok és ezüstös hegyek meg
csillanva helyeslik, a mi el sem hangzott, de a mit mintha mégis megértenének. 
Kimondhatatlan nagy vagy, tartalmas, nemes és mégis kedves Wallisnak bűvös 
éjszakája! Ha sok ilyen éjjele volna ennek a szegény idegzetnek, nem adnám 
száz esztendőn alul és akkor is csak huszonöt évet vallanék be. Mert ez itt a 
fiatalító béke legeszményibb formája.

Wallisi chalet-k Saas-Fee fölött.

Négy óra tájban a kis Weissmies-hótel előtt álltunk, 2800 m magasban. 
A vendégszoba lámpája még pislogott, tehát épen most távozhatott valami kara
ván. Ebből megint az következik, hogy valaki még virraszt a magános házikóban. 
A figyelmes leányzó, ki a kövek ropogásáról meghallotta közeledésünket, nyájas 
jó reggelttel és még nyájasabban gőzölgő teáskannával várt.

Örömmel ültük körül a varázscsapásra terített asztalkát, de én hamar fel
ugrottam, úgy parasztosan könyökömmel letöröltem a beködösödött ablakokat. 
Az sem volt elég, kitártam. Mert én bizony fösvény vagyok így a hegyeken és 
semmiféle testi üdülés kedvéért el nem engedi lelkem azt, a mi megilleti. A haj
nalt pedig épen semmiért sem engedem el, mert az egy darabka, perczekre vissza
térő idealizált ifjúság. »
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Miért írni arról a hajnalról ! — mondják a sportalpinisták. Leírni úgy sem 
tudod, költői sallangokba ölöd az igazi alpinisnmst. Hej, pedig ha az a néhány 
magasztaló szó, melylyel az alpesi hajnal hasadását ünnepelem új meg új válto
zatban, csak egy embert is tesz kiváncsivá és vágyakozóvá, elértem czélomat. És 
csak idézem a férfiút, ki maga volt a komoly sport és komoly tudomány megtes
tesülése, a nagynevű Tyndallt: „Hajnalodik. A pitymallat pirkadása bebíborozza a 
fellegeket és az áttetsző lehelletet, mely a bérezek zordon éleit övezi. Az ég cso
dássá változik, természetfölötti színt ölt. E leírhatatlan nagy jelenet előtt eszembe 
jut Tennyson verse: Isten nyilatkozik a hajnal ragyogó pompájában . . .“

Mikor Európa legnagyobb jégtömegei a Monte Rosa csúcskoronájától kezdve 
a Nadelhorn hegyes ormáig a lágy pírban fürödtek, már a nyitott ablak sem volt 
nekem elég ; kiszaladtam, embereimre bízva minden egyebet. Folytattam utamat a 
sziklához, fölfelé és fölfelé, mintha valamit még elragadhatnék abból a legelső 
aranyból, melyet kelet felől láthatatlan tündér osztogat.

A sziklák jó karban voltak. Mintha nem is én kapaszkodtam volna feljebb, 
hanem maguk a szirtek emeltek volna magasra. A felső glecser szélén értek el 
Burgener és Zurbriggen és valósággal elpányváztak kötelükkel. Pár perezre meg
álltunk. Hidegen és méltóságosan terültek el közvetlen előttünk a Fletschhorn 
vakító jég és hólejtői, melyekről perczegve sustorgott felénk a legüdébb nektár, a 
napfénynyel itatott hólevegő. Igaza van az egyik franczia klubistának, ki azt kiál
totta egy ilyen pillanatban: „ez a szem és a tüdő karácsony ünnepe!“

Fagyosan söpretett végig a jeges reggeli szél a fényes hólejtőkön. Előttünk 
egy angol karaván küzködött, mely a Weissmies-hőtelből kelt útra. A vezetők 
között lépkedett a karcsú északi asszony, igazán férjéhez kapcsolva az élet egyik 
legerősebb kötelékével, a szívós manilla-kötéllel. Yörösszőke fürteibe, melyekhez 
hasonlókat csak Tizian és Veronese velenczei képein láttam, csillámló gyöngyöket 
fűzött a felborzolt, kavargó hó. Sietve hagytuk el a mosolygó „bajtársnőt“ és 
néhány meredek jégrészlet után reggeli 91/2 órakor bukkantunk ki a Fletschhorn 
4001 méteres ormán. A monda szerint az első vándor, kit kísérteties hangok csal
tak ide fel, egy kutyával, egy macskával meg egy kakassal indult e jégvilág közé 
és vaspántot illesztett homlokára, hogy bátorsága is aczélos legyen. Bennünket jó 
tündérek csábítottak erre és a saasi kakasok kukorékolása elűzte Htunkból az 
összes manókat, mert tökéletes harmónia várt a magasban.

Ezüstös fátylakból emelkedtek Wallis és Bern összes tetői az üde égbolto
zatba. A liliomfehér hegyeket smaragdszín völgyek osztották magasztos stílű cso
portokba. Szemközt az Aletschhorn piramisa alatt átmosolygott a derűs Riederalp, 
hol pár héttel ezelőtt először fogott el a vágy, megismerkedni a Fletschhorn szép
séges titkaival. Még Olaszország felé is tükörtiszta volt a levegő. A Lago Maggiore 
halvány lila sávjában élesen váltak ki az apró Borromei szigetek, világosabban az 
Isola Pescatori színes házcsoportjai, sötétebben az Tsola Bella pálmaligetei és 
magnólia-lugasai. A másik oldalon végtelen mélységben Fee házacskái, a kedves 
játékszerek, a megfagyott óriások lábainál. A derű minden árnyalata képviselve 
volt, a magas régiók kék és fehér glóriájában, a wallisi völgyek meghúzódó bájá
ban, az olasz tavak kaczérul átkacsintó mosolyában. A messze keleti látóhatár 
lehelletében kékes foltok és felvillanó hómezők sejttették a Bernina és Tirol havasait.

18*
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Fél órai gyönyörködés után dideregve állottunk fel, hogy a közvetlen 
szomszédban feltornyosuló Laquinhorn felé folytassuk vándorlásunkat. Olyan közei
nek látszott a Fletschjoch hatalmas nyílása, hogy legfeljebb húsz perczet szántam 
az egész távolságra, mely a Laquin-gerincz kezdetéhez átvezet. A perczekből hosszú 
és keserves óra lett, mert alighogy elhagytuk a jéggel zománczozott köveket, a 
tátongó hószakadék (Bergschrund, nincs arra magyar szavunk, még az olaszok is a 
„bergsrunde“ kifejezést használják) megállított bennünket és ugyancsak össze kel
lett szednünk a tudományunkat, hogy átlibbenjünk valahol a havas jégcsapokkal 
átboltozott jégaknák felett. Az ilyen munka minden érzék teljes készségét és meg-

Portjengrat—Weissmies—Laquinhorn.

feszített óvatosságát kívánja, melyből nem szabad hiányozni a mersznek sem. 
Végre is az igazi hegymászó hangulatának olyannak kell lennie, hogy bármikor 
elzümmöghesse a corneville-i harangokból Henry keringőjét:

„Bejártam kétszer a világot,
És boldogságom a veszély . . .“

A ki a veszélyt jókor felismeri, meg is birkózik vele.
Délelőtt 11 órakor a Fletschjoch közepén (8673 m) állottunk. Felejthetetlen 

szép volt a két nagy hegy, a Fletschhorn és Laquinhorn e hatalmas kapujából a 
szemközti kép, a Mischabel-láncz hosszú sora, a ragyogó felhőtelen ég szeplőtelen 
alapján. Balra, élesen és meredeken, fürészszerűen kicsorbulva a Laquinhorn
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északi gerincze, melyet először 1887 júl. 27-én járt végig az angol Rév. Coolidge 
Almer Christian és Rudolf társaságában. Mi is ezt a szédítő ösvényt követjük. 
Tömérdek hó tapad az éles gerinczsziklák között. Majd a gerincznek a Simplon 
felé néző szikláin tornászunk a magasba, majd a Saas felé lesikló és a Tälli- 
glecserbe összefolyó hófalán csattognak csákányaink. Leírhatatlan élvezet van az 
ilyen gerinczvándorlásban. Belelátunk szabadon a magasságok magasságaiba és 
a mélységek mélységeibe. Csupa szép kép, csupa gyönyörűség, csupa változatosság, 
a mi két oldalt felénk ragyog. Előttünk meg a keskeny ösvény, mely szakadatlan

Zurbriggen a Laquinhorn csúcsán.

mutatja az emelkedésünket és vakító fehér, finom élével beleszel a fényes azúrba, 
mintha azután hirtelen letörne a „Néant“, a semmiség titkai fölé.

Csak 332 m a magasságkülönbözet a Fletschjoch fölött és mégis az óvatos 
kúszás az ezer ránczba kifújt, habosán felkanyarított hóélen és a jégcsapos szir- 
teken kerek három óráig tartott. Örömmel ráztuk meg egymás kezét, midőn kilép
tünk a déli órák alatt átmelegedett tetőre (délután 2-kor, 4005 m). Hatal
masan csavarodott tovább a szaggatott gerincz a Weissmies (4031 m) patyolat- 
ormáig. A távolban átderengtek Saas-Fee háztetői, a legkékebb glecserek alján, a 
legzöldebb rétek ölében. Alig négy órája, hogy a Fletschhorn tetején hasonló képet 
láttam és most mégis újra örültem minden részletének. Az ilyen panorámákkal úgy 
vagyunk, mint a legnagyobb költők legszebb műveivel. Alig hogy letettük a köny
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vet, újra kinyitjuk, hogy a gyöngyszemsorokat újra elolvassuk. Könyv nélkül 
akarjuk tanulni. És ha már tudjuk, akkor meg jól esik olvasva ismételgetnünk.

Egy egész órát heverésztiink az augusztusi napfényben és élveztünk mindent, 
a mit csak szellős tanyánk nyújtott. Az általvetőkből kikerült szerény „lunch“ itt 
pompás volt; későn, nagyurasan szedtük be. És minden olyan jó volt. Milyen har
monikus patriarchális barátságban van az a lélek, meg az a fizikum. Ha az utóbbi 
elégedett, jó kedvű a gazdája, a lélek és ha a gazda gyönyörködik, szerény és 
hálás a szolgája, a fizikum.

Erdő részlet Saas-Fee mellett.

Pont háromkor hozzáfogtunk a leszálláshoz, mely gyorsan ment végbe a Weissmies- 
hötel felé fokozódó meredek sziklákon. Csak ott bukkantunk némi nehézségre, hol a 
szirteket elhagyva az összerepedezett glecserre kellett leugrálnunk. A nyári alkonyat 
fényözönében, hat órakor léptük át újra a kis Weissmies-hötel küszöbét, melyet vagy 
13 óra előtt jókedvűen hagytunk el. A jó kedvet visszahoztuk, de más alakban. A reggeli 
hangulat csupa vágy és várakozás volt ; a lelkünk mostani derűje csupa vissza
emlékezés és elégedettség. Rövid pihenő után vígan kergetőztiink a Triftalp felé.

A kemény napi munka után ez az esteli vándorlás biztos tanyák, gyöngéd 
idyllek, baráti kuczkók felé a legkedvesebb örömök sorozata. A levegő megtelik



Alphubel és Täschhorn (Saas-Fee mellett).
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édes melódiákkal, a lélekzetíink mámoros illatokkal, az edzett férfilélek valami 
puhasággal. A legtisztább örömök kommunistái leszünk, kik minden jót szeretné
nek a lelki rokkantak, a nélkülözők közt szétosztani.

A patakok csobogása enyhítette a szomjúságot ; az árnyékossá vált völgyből 
felillanó áramlatok megszárították napégette homlokunkat. Minden barátságosan 
fogadott. A túlsó hegyoldalról hajlott térdekkel ballagó gazdák, kik óriás bugyor 
szénát czipeltek fejükön, megálltak és terhük alatt nyögve, mégis egy harsogó, tisztán 
csengő rikkantást küldtek át felénk. Az egész Mischabel-csoport felső éle reszkető 
bíborvonallá változott, mely mögül a tűnő nap hosszú, fehér sugarakat lövellt a halvány
kék esti égre. Északon a Bietschhorn még sokáig magába szívta az örökös fényt ; 
tündöklő fehéren uralkodott a sötétedő völgyek fölött. A csöndes levegőben, halkan és 
finoman, mint a gyermekmesék angyalainak ezüstcsengői, hullámzottak Grund, Fee 
és Almagell esti harangjai. Költemény ez az egész világ, melyben nincsen próza . . .

Átléptük újra a Saaser Visp hídját és lassan ballagtunk Fee felé a homályos 
fenyvesek ösvényén. Harmadszor kezdtünk ma új emelkedést, mert mai irtunknak 
megvolt az a sajátsága, hogy hegyormaink útját leszállással kezdtük és völgyi 
otthonunkat emelkedéssel érjük el. És ez az utolsó 234 m domb az 1562 m magas 
Grund-tól az 1796 m magasan fekvő Fee-ig igazán jól esett térdeinknek, melyeket 
eléggé megfeszített a gyors leereszkedés a Laquin ormától a Yisp partjáig, de hát 
nincsen jobb ezerjófű, mint a „szeget szeggel“ elvével való gyógyítás. Fürgén és 
feliidiilten surrantunk át Lochmatten utolsó rétjein és este félkilencz előtt benyitot
tam otthonomba. A pihenőket beleszámítva 20 és 1/i óráig valánk úton, mely idő 
alatt összesen 2998 métert mentünk fölfelé, ugyanannyit lefelé, óriás távolságot járva 
be légvonalban is, melybe két orom esik közbe, 4001 és 4005 méter magasságban.

Ez a kirándulás, ha nem is egyike a legnehezebbeknek, egyike a legtar 
talmasabbaknak.

Mikor későn este egyedül üldögéltem a Hôtel Bellevue előtt és rendezgettem 
emlékezetemben az átélt szépségeket, még mindig nem bírtam a völgy mélyén meg
maradni ; a teleszkóphoz fordultam és azzal kerestem a fénypontokat. A hold elér
hetetlen kráterjeitől csakhamar leszálltam a Mischabel-Dom irányában rezegő 
vörös világossághoz. Pásztortűz volt a Gletscher-alpon. Még a tűz körül a guggoló és 
kenyeretszegő alakok is felismerhetők. Tovább vándoroltam a kémlelgetéssel a 3360 m 
magasban fekvő Mischabelhütte felé. Egy késői karaván állt a házikó elé és parányi 
bengáli lángot gyújtott. Ah, valami üzenet a mélybe . . . Legott én is odakívánkoztam.

Nagy élvezet rejlik abban a szorgoskodásban, melylyel önmagunk szerezzük 
meg mindazt, a mit fáradt testünk megkíván. A fa, melyet magunk czipeltünk föl, 
szebben szikrázik és jobban melegít; a csésze tea vagy a tányér konzervleves, 
melyet magunk főztünk, ízesebb a bankettek fogásainál. A zizegő szalma, melybe 
elrejtőzünk éjszakára, puhább a selyempárnáknál. Ebben van a Robinson fokoza
tosan fejlődő haladásának vonzó ereje, az önmagát kiszolgáló ember elégedettségé
nek titka, az elhagyottság „standard of life“-je emelésének szépsége és kultúr
történeti varázsa. Végtelen jól esik múló órákra visszatérni az egyszerű életbe, 
íáenkisem fogja felejteni azokat a csöndes estéket, midőn lepihenve valamelyik 
menedékház kuczkójába, félmámorban leste a csillagos éjjelnek gyönyörűséget 
hozó perczét, melyben útra kel holdsütötte fehér tájak felé. Ue senkisem fog felejteni
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olyan hófuvásos tombolásokat sem, mikor a keskeny szobácskábán összebújik az 
ember marczona társaival a vak éj rémei elől, mint a cowboyok a messze prai- 
riek „block“-házaiban, vagy a szibériai vándorok a hópuszták egy-egy éjjeli állo
másán. Az emberlakta tanyákkal az egyetlen üzenetváltás egy-egy mozgó látnpa- 
fény, a fellobbanó bengáli láng, melyet a feneketlennek látszó mélységekben a 
szerető rokoni vagy baráti kéz gyújtott, e lánggal azt táviratozta föl a magasba: 
„gondolok rátok!“, „aggódom értetek!“ vagy „egviittórzek veletek!“

A legközelebbi szép napon én is a Mischabel-házikőban éjszakáztam, hogy 
a Südlenzspitzet megostromoljam. Kunt őrülten kavargóit a hóvihar és akkora 
volt a villamos feszültség, hogy még a hajunk is felborzolódott.

Beláttam, hogy az összes magasságoknak hosszú időre befellegzett és Zermatton 
át menekültem Baveno pálmái alá a déli napsugarakban sütkérezni. Végtelenül sze
retem a nagy ellentéteket egymás mellett és egymás után, mert az utóbbi ellentétes 
élvezet csak emeli az előző értékét és megfordítva. A wallisi havasok után a Lago 
Maggiore színes, illatos partvidéke olyan pihenő volt, mint a lüktető drámában a sze
relmes, szellemes dialóg. Ez a viráglehellettel telt levegő mámorít. A Fletsch honi 
forrásitalszerű hólevegője után itt minden lélekzet egy korty a  mézédes tokaji nedűjéből.

Violásan reszketett az éter Pallanza fölött. A piruló alkonyat megkezdte 
csodás ecsetvonásaival átfesteni a tájat. Ellöktem csónakomat Baveno partjától és 
kieveztem az Isola Pescatori közelébe. Hallgattam a halászok dalának zsongását, 
néztem az egymásra könyökölő tarka házakat, a kordészerűen tetőzött kis bárká
kat. A kék vízben egyszerre valami fehéret pillantok meg napnyugat felé, a piruló 
eget visszatükröző öbölben. A Fletschhorn tükörképe, mely átfehérlik a zöld hegyek 
kapuján. Szinte meghatva néztem oda vissza, honnan pár nap előtt gyönyörködve 
pillantottam ide le. Az egész pár perczig tartott ; az est fátylai gyöngédek, de 
átláthatlanok. A szép fantóm elsimult a magasban is, a mélyben is, miként elsi
mul a feledékeny lélekben a ragyogó, pirkadó ifjúságnak annyi tündérszép 
emléke . . .

Isola Pescatori (Lago Maggiore).
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D ) PIEMONT.
A GRAN PARADISO

(4061 m) keresztezése Valsavarancheból Cogneba.

A léleknek alig van szebb és kedvesebb öröme, mint a viszontlátás. Bizonyos 
az is, hogy alig van érzelem, mely annyi gyöngéd, öntudatlan aggódással járna 
összefogódzva, mint ez az öröm, melyért érdemes százszor is meghozni az elszakadás 
keserves áldozatát. Az az aggódás, mely a viszontlátás boldog érzetének mostoha
testvére, azt súgja szünetlen, nem fogunk-e valamiképen csalódni abban a lényben, 
kit szépnek, nagynak vagy kedvesnek tartottunk — szépsége hamvát nem törölték-e 
le a futó órák — a közelség nem oldja-e szét a gyarlóságok szürkeségébe az 
igazi nagyság színaranyát a szeretetbe, mely távolból, ellenállhatatlanul vonz 
és sohasem bírál, ítél, daczol, nem vegyül-e valami félreértés vagy elhidegülés? 
A természet szépségeinek viszontlátásánál az örömből talán hiányzik valami melegség, 
de nem kísért soha a kiábrándulás réme. A természetben nincs véniilés, nincs 
gyarlóság és nincs félreértés ; — az a szeretet, mely az örökszépből sugárzik, túlél 
minden időt ; ez a viszontlátás az érzések színborát szűri lelkűnkbe ; nem aggódunk, 
mert tudjuk előre, hogy nem csalódhatunk, csak szebbnek, nagyobbnak és ked
vesebbnek láthatjuk mindazt, a minek emléke változatlan üdeségben, el nem 
halványuló glóriában él bennünk a szív köznapjain és ünnepein egyaránt.

A viszontlátásnak ezt az örömét éreztem 1907 aug. 4-én, mikor a felhőtelen 
nyári este kékes árnyaiból kibontakozott elém Courmayeur és jéghegyeinek beara
nyozott koszorúja. Ünnepélyesen csengett fülembe a nagy Carducci üdvözlete, mely 
ez „élő smaragdba vetett igazgyöngy“ láttára fakadt ajakán :

Salve, o pia Courmayeur, cho 1'ultimo riso d’Italia 
al pié del gigante de l’Alpi 

rechi soave. Te, datrice di posa e di canti, 
io reco nel verso d’Italia.*)

Egy csapásra benépesítette lelkemet ezer édes emlék, mely ehhez a helyhez 
fűzött és ezer szépséges reménység, melynek teljesülése ide fog fűzni még jobban.

Már az érkezésemet követő napon siettem Petigax Joseph és Savoye Albert 
társaságában a Col du Géantra, hogy az Aiguille du Midi (3841 m) tetejéről üdvözöl
hessem a nagy ismerősöket. Nem lett abból semmi ; — aug. 6-án reggel a Rognon 
és a Mont Blanc du Tacul sziklái közt, a Vallée Blanche hótengerében, valami 
3500—3550 m magasban olyan ólmos eső és szélvész fogadott, a milyen alkalmas 
az egetvívó vágyak lehűtésére is. Hogy okos dolog volt a lemondás, az igazolták 
a későbbi események. Mikor alkonyat felé bőrig ázva ballagtunk haza az entrévesi 
fenyőtisztásból, a kis Pavillon Mont Fréty (2173 m) kavargó lángoszloppá válto
zott. A kóbor villám martaléka lett a kedves kis tanya, hol rövid órákkal előbb 
vígan poharaztunk a kis pajtásra és a kedves emlékekre, melyekkel a két év előtti 
Géant-kirándulás megajándékozott.

* Légy iidvöz, kegyosztó Courmayeur, ki az Alpesek óriásának lábaihoz simulsz szelíden, 
mint Olaszhon utolsó mosolya. Téged énekellek, téged nyugalommal áldó, daltermelő !
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Azt a szép őszies estét, melyen a szél összeterelte a felhőket a Mont Blanc 
aranyban úszó kupolája köré meg azt a viharos reggelt a Glacier du Tacul 
jégtömbjei között, arra használtam, hogy válogattam a nagy szomszédok között 
és felékesítettem a fiatal, erőteljes jövő napokat azokkal a kalandokkal, melyeket 
e választottak nyújtani fognak. A két karcsú Dru, az Aiguille Verte, a les Droites 
és les Courtes zordon rajzai egész varázsbirodalmat tártak mohó képzeletem elé, 
míg a daczoló szálfához hasonló Aiguille du Géantra már úgy tekintettem, mint 
saját birtokomra, melyhez két ragyogó, többé sohasem ismétlődő szép nap emléke 
fűződik. Legjobban lebilincselték szemeimet a Graji Alpok, melyeken a sebes eső 
közepette is kaczéran tánczolt a fiatal napfény. Hívogatott az a csodálatos, harmo
nikus pár, — a gazella karcsúságú hónimfa, a Grivola (3969 in) és a hóbundával 
takaródzó sziklakentaurus, a Grand Paradis (4061 m). A legközelebbi ragyogó 
reggelt ezekről a hegyekről akarom köszönteni.

Augusztus 8-án reggel 9-kor épen a másik oldalamra akartam fordulni, mert 
még perczekkel előbb hallottam a zápor kopogását a hôtel Royal udvarában 
mikor Petigax betolta fejét szobámba és csak annyit súgott: „Le Mont Blanc ne 
fait plus ses grimaces“. Ez nekem elég volt. Talpon álltam, mint a katona, ki 
meghallja a riadót. Mert kocsival nem jutottunk volna előre, Cav. Chabloz odaadta 
automobilját és perczek múlva a Pré St. Didier-ből kivezető nyárfás között süvített 
mellettünk a kristálytiszta, napsugaras levegő. Be a Pierre Taillée alagútjába, ki 
a villeneuvei verőfényes katlanba, Villeneuveben körülülni a kis Petigat-vendéglő- 
ben a ropogós grissinit és az ízes „fekete“ bort, felnyalábolni újra sátorfánkat és 
rátérni a Valsavaranche belsejébe felkanyargó útra, — mindez csak egy röpke gon
dolat volt.

Courmayeurtől Villeneuveig 27 kilométer, ezt automobillal megtettük egy óra 
alatt. Villeneuve d’Aosta 650 m tenger felett — mai czélunk Pont Savaranche 
1955 m. Ezt megjárjuk hat óra alatt.

Pont delet ütött a toronyóra, mikor megkezdtük a vándorlást Savaranche 
felé. A rét magas füvesében rövidítettük az ösvényt, felriasztva a ficzánkoló szöcske
nyájakat. Az első szénaboglyáknál önkénytelenül eszünkbe jutott, hogy nem volna-e 
jobb egy kicsit a hűvösben delelni. Összenéztünk Petigax-val és Fenoillettel — 
aztán vígan, fürgén kúsztunk előre a gyöpös lejtőn, mert minden verejtékcseppért 
a gyönyörűség egy-egy igazgyöngye kínálkozott cserébe.

Sehol egy ház, sehol egy ember, még sem látszik kihaltnak a völgy magános 
alsó része. A növényzet varázsol életet és élénkséget a csöndes tájékba. A tömén
telen fajta lombos fa százféle zöldje innen száműzi az egyhangúságot. Mikor a 
perzselő nyári délután forró sugarai elől egy terebélyes gesztenyetörzs árnyékába 
heverésztem, nem győztem eléggé legeltetni szememet a zöld pompában. Az azúrba 
meredő fák lombszövevénye között átcsillogott a távoli Aiguille de Trélatéte jeges 
délibábja. Nem mozdult a leggyöngédebb galy sem ; minden levél fényes és vastag, 
mintha viaszkkal volna bevonva ; minden levélen, e millió és millió kis smaragd
tükrökben csillogott a magas ég fényessége. A tarka virágmezők rikító szirmaiból 
és aromás füvek kalászaiból bódító illatpárát főzött az izzó napsugár, hogy mámo
rosán keringett ide s tova az ezer és ezer apró kék pillangó, melyet e virágittas
ságból fölvert léptünk vagy szavunk. És nemcsak a lepkék lettek mámorosak.
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Csodás az ilyen kis szellő, mely a természet legkedvesebb ajándékát, az illatot 
hozza. Narkózisa édes a léleknek, mert ebben a gyöngéd fuvallatban édes emlékek, 
ifjúságunk üdvözletei, új bohó remények közelegnek felénk ; körülhizelgik, körül
dédelgetik az embert, boldoggá és széppé teszik perczeit. Bizony, itt minden azt 
susogta : Olasz földön vagy. Minden azt mosolyogta : érzed te is délszak kéjét. 
A távoli ezüstös hóhegyek csak álomképeknek látszottak, mert lehetetlen volt elhinni, 
hogy bármily magasban is ebben az olasz verőfényben örökös lehessen a tél.

Sokszor néztem hátra a magasba, hogy a Rutor csillogó havától kölcsön 
kérjek egy kis hideget, de még az is izzónak látszott vakító olvadásában. Tikkasztó 
szomjúság kínzott mind a hármunkat és be kellett érnünk a mélyben habzó Savara 
mormolásával. Végre Molére (1190 m) házainál betértünk hűselni egy tanyára. 
A csinos fiatal pórmenyecske épen altatta picziny szemefényét, mikor mi, a nap
barnított utasok italt kértünk tőle. Karomba tette a mosolygó kis gazdát és elsietett 
egy korsó vízért a mélység egyetlen forrásához. A jéghideg kortyok mellé olyan 
jól esett az apróság mosolya ebben a kietlen magános völgyben. Kétszeresen örü
lünk ilyesminek az elhagyott helyeken ; a veszélyekkel küzködőnek szeme, ha van 
valaki, kire a szív szeretettel gondolhat, a legsivárabb pontokon legjobban keresi 
a virágszálat és a napsugarat, mert semmi sem alkalmasabb a távolságok elenyész- 
tetésére, a küzdelmek bearanyozására, mint a természet leggyöngédebb ajándékai.

Az egyre árnyékosabb úton lassan közeledtünk Degioz felé.
Mély és nagy benyomást tett rám Degioz-Valsavaranche. Azt az érdeklődést 

és meghatottságot éreztem, mintha a völgymélyedésből hirtelen szegényes, de 
rokonszenves ember lépne elém, kinek arczvonásait már ismerem, de a ki végtelen 
egyszerűségében annyi újat és érdekeset tud nekem regélni. így lépett elém egy 
meredek fordulónál az eldugott kis hegyi falu.

Délután négy óra volt és már dél óta szakadatlanul vándoroltunk völgynek, 
hegynek, befelé ; jól esett a vérforraló aranynap sugarai elől valahova bemenekülni. 
Az 1541 méter magasság is éreztette megifjító iideségét. Még nem lehetett látni 
a kis titokzatos falu házait, de a nyúlánk, előre hajlott fakereszt, mely belerajzoló
dik a havas háttérbe, zordon hegyek szaggatott rámájába, a réteken kaszáló csön
des emberek, a köves ösvényeken ledöczögő, hatalmas szénabugyorral megrakott 
öszvérek sejtetik, hogy ez isten háta megett fekvő zugban egy csomó szerény 
emberi lény választott otthont és sírhelyet. A napsütötte széles völgyfenéken, hol 
a Savara hímezi színtjátszó gyémántos szalagjait, olasz katonák gyakorlatoznak. 
Minden csoport kész festmény. A legelésző lovakat itató legények, a tábori üstöket 
fesztelenül körülheverő, czigány-arczú déli fiúk pompásan beleilleszkedtek a tájba ; 
valami katonai szabályosság meg is zavarta volna e néma fenséges táj rendezetlen 
rendjét. Fölkopogtunk a falucska meredek, köves utczáján Prayet-gazda kis barát
ságos kantinjához.

Sírkeresztekkel köriiltüzdelt templom, ódon, szűk kőházak, folyondáros kucz- 
kók, ennyi az egész s mégis minden pillantás egy új költeményt, egy új novellát 
olvas ebben a kékséges kék levegőben. Az emeleteket az utczán keresztül sajátos, 
a Ponte Rialtóra formázott fahidak kapcsolják össze. Letelepedtem egy ilyen kis 
faludon és nézegettem a völgy mélyébe lekanyargó útra és az alattam áthaladó 
katonákra, kik kürtszóra gyülekeztek a hegyi portyázásokból. Mindenik egy-egy
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vágyakozó pillantást vetett a bokrétás ablakokra ; bizonyára eszükbe jutott az a 
távoli romagnai kis fain, hol most valami Namibia vagy Assunta ilyen ablakba 
könyökölve ábrándozik róluk. A hátsó határban a Punta Fourá hókúpja ragyogva 
olvadozott a delén túl gördülő nap lángpillantásai alatt.

Hat órakor folytattuk utunkat, mert a parasztlegény, kinek öszvérére rárak
tuk Villeneuve-ben holminkat, csak ekkor érte el Degiozt. Az egyszerű ember alig 
mert ezért a szolgálatért 50 centesimit kérni ; úgymond, mit míveljen ő ennyi 
pénzzel, mikor a ruháját megszövi egyik anyja, az édes; kenyerét megadja másik 
anyja, a kit ép úgy szeret, ez a sziklás anyaföld. Milyen könnyű megtalálni a 
paradicsomot a földön, hogyha gyerek marad a szív.
* Vissza-visszanéztem a maradozó falucskára, mely úgy integetett felém, mint 
a jámbor remete, ki odaült pihenni a hegyi rétek ölébe. Bizony remete az, kinek 
arczulatát kissé megvénítette, szomorúvá barázdázta ez a nagy magány, ezeknek 
a nagy hegyeknek örökös szemlélete. Szíve belsejében, ott azoknak a kis házak
nak nyájas kuczkóiban azonban megőrizte az egykori ifjúság derűjét és kedves
ségét ; a derűt, melyet ebből a sziklán, havon megszelídült déli napsugárból, ezek
ből a himporos hegyi rétekből szítt magába. Lépten-nyomon egy-egy kereszt, valami 
elmosódott felírás ; a téli fagy, a márcziusi lavina, a leomló kő és a letörő fenyő- 
sudár nem engedik a savaranchei embert az ágyban meghalni. Itt nemcsak szeret
nek, dolgoznak és szenvednek, hanem küzködnek is, mielőtt odagyülekeznek a kis 
templom köré a sziklás göröngyök alá, melyek teremnek nekik fehér saxifragát 
és fehér nyugodalmat. Nincs e kis gyülekezetben más idegen, mint az a négy 
merész angol, ki 1904 augusztus 30-án a Gran Paradisot akarta keresztezni és a 
Piccolo Paradiso jéggerincze közelében leszakadt a Lavacciű (Lavetiau)-glecser 
gyilkos kék burkolatára.

Mögöttünk a látóhatárt elzáró Grand Combin (4317 m), előttünk a Mare 
Percia (3385 m) rózsahava jelezte a közelgő alkonyaiét. Az ösvény (az olasz király 
vadászösvényei, chemin de chasse du roi) a zakatoló Savara habjai és a Grand 
Clapey rengeteg kőtömbjei közé szorítva vezet beljebb és beljebb az ismeretlen 
vadonba. Azt hittem, hogy itt vagyok „nel mezzo del cammin di nostra vita“, 
csakhogy az én Vergiliusom, a szelíd Petigax, Beatricem a magasban lakozó fehér 
hegyi szellem, és a „lonza leggiera“, a fürge párducz helyett néhány pézsma- 
szagú jámbor tehén kérődzik utamban. Teljesen leereszkedett az estihomály, mikor 
nyolcz óra tájban elértük Pont-Valsavaranche néhány nyomorult viskóját (1955 m) 
a Dora del Nivolet és a Savara összefolyásánál. Milyen kedves a sötét estén, itt 
messze-messze az otthontól, a nagy világ forgalmasságától, a bevehetetlen kő- és 
jégsánczok közepén egy kivilágított szobácska, a falusias, ízletes olasz vacsora és 
a gondos háziasszony. Csupa váratlan ajándék, melyet ebben a hangulatban 
százszorosán méltányoltam ; ritkán éreztem magamat ilyen jól valahol, mint ebben 
a szerény kis chaletban.

Tömérdek napnyugtát láttam már a nagy hegyek között és tömérdek nap
keltét. Virrasztottam éjszakákat szűkös menedékházakban és álmatlanul olvasgat
tam a tejút csillaghieroglifjeit isten szabad ege alatt a jégárak határán vagy a 
Dolomitok keskeny kőpárkányain. Voltak magasztos és elbűvölő éjjelek, voltak 
szorongok és félelmetesek ; nem volt kettő egyforma, de mindannyi az ezeregyéj
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meséibe való. Fájdalom, banális lesz minden leírás azok számára, kik még soha
sem ízlelték ezt a gyönyört, de a ki egyszer végigélte és beleélte magát, meg 
fogja érteni a szürke mondatokat, mint a titkos nyelvet vagy jelszót. A hegy
mászóknak megvan a közös esperantója. Néhány gyönge ecsetvonásba beleszórni 
az emlék és kinek-kinek elébe varázsolja a szerény elbeszélés is azt, a mi elfátyo
lozva él saját lelkében. Szavam olyan, mint a hangvilla ; csak a hangot adja 
mesés melódiák rezegnek utána azok szívében, kiknél megvan ugyanaz a hang.

Magános volt ez a zordon völgykatlan a Val Savaranche fenekének fene
kén, hol a Dora del Nivolet belezuhog a Savara mormoló habjaiba — és még 
magánosaidul tette annak a kőtömbökkel televetett útnak, annak az alkonyati 
csöndes vándorlásnak emléke, mely vándorlás ide hozott bennünket. Ez már itt 
nem a mi túltömött bolygónk, hanem hallgatag zúg valahol a Marson. Sárkányölő 
vitézek tündérkirályleányért gyermekmesékben járnak ilyen utakat.

A villogó csillagsereg közt itt-ott pehelyszerü felleg futott keresztül ; mindig a 
legmagasabb csúcsokról jött, mintha a havasokról levált darabocska volna. A völgy 
hátterében, mint a világ végének határköve tornyosult a derengő Punta Fourà. (34F1 m.)

Még egyszer kipillantottam a kísértetiesen halavány bérczekre, aztán lenyu
godtam. A földszintről halkan hallatszott fel, mint derűs altató dal, egypár ked
ves akkord :

J ’ai cru trouver loin de la Doire 
Un séjour plus cher à mon coeur . . .*

majd rácsendült a viszontlátásról regélő méla dallam :
Il revint tout joyeux 
l’enfant de la montagne . . .

Petigax és Fenoillet mormolták elalvás előtt e kedves emlékeiket, melyekkel 
bajtársaik fogadták őket, mikor pár év előtt visszatértek az északi sark kutató- 
átjárói a Stella polare-n.

* J'ai cru trouver loin de la Doire
Un séjour plus cher á mon coeur ;

Plein d'une espérance illusoire 
Ailleurs j'ai cherché le bonheur.

Mais quand j ’ai connu ma folie
Sentant mon coeur brûler d’amour

J ’ai voulu revoir ma patrie
Et ceux qui m’ont donné le jour a másik :

Il revint tout joyeux l’enfant de la montagne,
Son paquet sur l’épaule et l’espoir dans le coeur,

Il revit ses amis, sa mère et sa campagne,
Et sous son toit chéri ramena le bonheur — ,, . , , .Uourmayeuri dalok.

(Azt hittem, a Dóra partjától távol szívemnek jobb sorsot lelek ; csalóka reménynyel telve 
másutt kerestem a szerencsét. De mikoron felismertem balgaságomat és lelkem szerelemben 
égett, hazámat akartam viszontlátni és azokat, kik adák a napvilágot. — A másik : Visszatér 
vidáman a bérezek fia, válán batyuja, a szivében a reménység. Viszontlátja barátjait, anyját, 
honi tanyáját és kedves hajlékába betér a boldogság.)
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Álomba ringatóztam, mint igazi „joyeux enfant“ és álmaimban is láttam 
Savaranche isten háta megett fekvő tanyáit, melyek határában csak a magas szál
fákból összetákolt feszületek jelzik, hogy nem más planétán járunk, hanem a 
megváltás tekéjén maradtunk. Almaimban is kúsztam a fűszeres mohákkal benőtt 
köveken arra felé, hol vakítóan csillogtak előttem a hóból és jégből épült Ígéretek 
és jutalmak.

Éjjel két órakor (1908 aug. 9-én) hagytuk el Pont barátságos hajlékát. Csak 
a Grand-Etret-glecser világított a magasban, meg a csillagok. A völgy feketesége 
mintha még magasabbra emelte volna a derengő hegyeket ; — mintha egész a 
csillagokig vezetne a mi végtelennek látszó utunk. Egy gyertyalángnál botorkál
tunk a Yal de Seva belsejébe, belesüppedve az ingoványos gyöp lágy szőnyegébe. 
Önkénytelenül eszembe jutott a fehér gúla, mely térdig érő fekete harisnyával 
hagyja el a lápost. Jó, hogy nem láthattuk egymást, mert a barna éj nyakig 
feketébe öltöztetett mindhármunkat.

Két óra hosszat mendegéltünk fölfelé a pompás vadászösvényen ; a savaranchei 
völgyből nem láttunk egyebet, mint azt a kivilágított ablakocskát, melyet az imént 
elhagytunk. Reszketett az a kicsiny fény a langyos, harmatos éjszakában, miként 
egy párányi fénybogárka az óriás, sötétzöld levelen. Az újszülött világosság még 
játszott egyre kopottabb csillagjátékaival, mikor reggel négykor betértünk a 2775 m 
magasban épült Ricovero Vittorio Emanuele vendéglátó ajtaján.* A kőházikó gazda- 
asszonya helyet kínált a lobogó kályha mellett, s míg egyik karján csititgatta 
keservesen panaszkodó fiacskáját (jó magasan lakik ez a kétesztendős kis zerge
vadász !), a másik kezével töltögette az illatos teát, mely itt többet ér a legzama
tosabb bornál. Odakünn a csillagok egymásután hullottak bele a maroknyi tónak 
malachit-zöld tükrébe ; a virradat pedig szorgosan ültette gyenge rózsáit a Mon- 
corvé-glecser fehér tábláiba. Mintha minden hulló csillag a mi szívünkbe gyújtott 
volna fényt, mintha a hajnal minden rózsája a mi lelkűnkben nyílott volna — 
olyan jó kedvvel, olyan vígassággal folytattuk a vándorlást a pitymallatos magas
ságok felé. (Reggel öt óra.)

Gyorsan emelkedtünk a sziklapilléren, mely a Ghiacciaio del Gran Paradiso 
és a Ghiacciaio di Moncorvé jégfolyamait kettéválasztja. A meseszép hajnalodás 
bőkezűen hintette a szomszédos jégóriásokra aranyát és ezüstjét. A csillámló Becca 
Monciair (3544 m), a kéklő jégterhek alatt görnyedő busafejű Ciarforon (3640 m), 
a kipirult Tresenta (3609 m) lassan-lassan alánk sülyedeztek. A pír és ragyogás < 
varázsütésre végig futott a Val de Rhéme és Val Grisanche kicsipkézett fehér

* A Ricovero Vittorio Emanuele II. 1884-ben épült, 27 és fél méter hosszú, 5 m- 20 cm 
széles és 3 m 30 cm magas. Hat szobája van, ezek közül három hálófülke, 16 ágygyal, de 
szükség esetén 34 ember is találhat benne menedéket. Déli oldalán felirat hirdeti kelet
kezését : Alla memoria del Re Vittorio Emanuele il Club alpino italiano erigeva 1884. A  Ciar
foron és Becca Monciair örök hava ragyogják be szomszédságát Méltó környezetet talált az 
olasz alpesi egyesület, hogy megtisztelje a vadászkirály emlékét, ki ember volt minden körül
ményben és a kit ép ezért övezett életében a nép szeretete és elköltözése után a mondák kedves 
derűje. A  rideg, köves-jeges világban pompás otthont nyújt e menedékház, találóan jellemezte 
a német Güssfeldt, ki innen indult ki 1891 január 25-én a híres Rey Emilio vezetése alatt a 
Gran Paradiso téli-éjjeli megmászására. A  találó jellemzést igy írta Güssfeldt a házikó emlék 
könyvébe : Pour un roi c’est un refuge ; un palais pour un simple mortel.
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seregén, melyek fölött uralkodva fényeskedett a Montblanc, apró aranyos ködkari
kákkal lehelve tele a selymes hajnali eget. Mintha az öröm tükröződött volna az 
egész hóvilágban, az öröm, hogy a kelő nap sugarait legelőször kapják ezek a 
tetők — s mintha mindenik versenyre kelt volna, hogyan szívhasson előbb és 
többet a bőségesen ömlő fényből.

Eszembe jutott az a találó meghatározás, melyet a franczia Javelle ad a 
hegyek nagyságáról : „A bérezek hírneve gyakran, miként az embereké, a divattól 
és a körülményektől fiigg . . .  A behízelgő név, szerencsés fekvés vagy valami 
emlékezetes szerencsétlenség jobban emelik valamely orom hírességét, mint a nagy 
magasság vagy a valóságos szépség. Ám az Alpok dicsősége másféle és azzal a 
dicsfénynyel, melylyel az emberek övezik őket, keveset törődnek. Azok a tetők, 
melyeket legelsőknek aranyoz be a nap, mikor lángra lobbantja kelet egét, azok 
az ormok az igazi büszkék. Csak szálljunk fel valamelyik hegyi belvedere magas
latára, hol egész hosszában elénk tornyosul a nagy hegyláncolat — és maga a 
nap fogja meghatározni, kik az igazi nagyok és vezérek.“ (Javelle: Souvenirs d’un 
Alpiniste, III. 236. 1.)

Itt a Gran Paradiso vállain végigszemlélt pitymallat újra megtanított, hogy 
a természet matematikai biztonsággal igazságos és nem ismer hamis bálványokat. 
Vajha volna ily csalhatatlan jel, mely az emberi nagyságoknál is kimutatná, melyik 
érdemli legelébb és legjobban a glóriát.

Mikor a szikláról átléptünk a Paradiso-glecser havára, sokszor néztem körül, 
mert itt a csikorgó hó kényelmes és biztos pálya. Délre és nyugatra egyre jobban 
olvadt össze a hótenger vakító, habos felületté, felcsapkodva a magas égig. Alig 
hinném, lia nem tudnám, hogy a fehér habok közt lemerülő völgyekben csöndes 
falvak, apró városok feküsznek és a Mont Cenis belsejében sietve találkoznak 
észak és dél ezrei.

Kevés hasonló magas csúcs van, a melyhez aránylag ilyen könnyen lehetne 
hozzáférni, mint a Paradiso-tetőhöz. A rövid, szédületes jéggerincz és a felső 
sziklák alatti liarántos hószakadék az egyedüli akadályok, melyeknél kissé össze 
kell szednünk az ügyességet és energiát. Mikor az utolsó várromszerű gerinczfalra 
tettük lábunkat, a felvonuló augusztusi napsugár szétömlesztette egész gazdagsá
gát Savója, Wallis és Piemont százfejű bérezseregén. Én azonban lesütött szem
mel ballagtam fölfelé, mert szerettem volna úgy tenni, mint az egyszeri angol, a 
ki állítólag bekötött szemekkel ment fel a Rigire, hogy fent annál nagyobb legyen 
a meglepetése. Reggeli hétkor szeretettel fűztem karjaimat Petigax és Fenoillet 
karjaiba a graji Alpok legmagasabb ormóján, 4061 méternyire a Côte d’Azur 
hullámverése felett.

„Fényes vala az ő orczája, mint a nap és az ő ruhái fejérek valának, mint 
a fényesség“ írja Máté evangéliumában az Úrról, ki apostolaival a hegyre ment.

Mintha ezt a csodát láttuk volna itt újra, kétezer esztendők után. Magunk 
előtt láttuk az Istent az ő nagy művében. Fényes vala orczája : a felhőtelen ragyogó 
ég. És fejérek az ő ruhái: ezek a megvilágított csillámló hótakarók.

Mohón legeltettem szemeimet végtől végig ezeken a fehér hegyeken, melyek 
úgy állanak itt, mint megannyi rengeteg monumentum. Mindenik alatt sok évezredek 
nyugosznak — és ők méltók az időhöz, melynek alakot öltött emlékei.
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Valamennyi ormon rengeteg hó és jégtömegek, melyek a színtjátszó glecse- 
rek nyelveiben lefolynak a tetőkről a völgyek felé. Mintha mindenik bérez maga
sabbra akarná feltartani fejét, hogy tisztán megőrizze az ősidőknek ezt a gyé- 
mántos díszét, megőrizze a tündöklő hagyományt. Magasra tartják patyolattorlaszaikat, 
hogy el ne érhesse azt a szántóvető, a völgyi munkának olvasztó lehe, mely min
dent meg akar hódítani. Van ezekben a hegyekben valami fagyos, büszke kijelen
tés : „mi azok maradunk, a kik voltunk“. Ugyanazok is maradnak, míg odalenn 
százezerszer váltakozik őserdő, televényföld, tarló és iszap. A hópelyhek művészien 
szétágazó csillag-ócskái, a jégtömegek türkiz-szemcséi csak egyet teremnek - 
ragyogást, fényt — és van-e szebb a fénynél ? nem az adja-e a legnagyobb pom

pát? nem az-e a dicsőség 
szimbóluma ? nem fényt 
kíván-e a szomjú lélek?

Ilyesmit olvastam ki az 
én nagy ismerőseimnek 
arczulatából, mikór ködbe
vesző alakjukon megpihent 
kalandozó lelkem. Legjob
ban lebilincselt az északi 
határ, melyből négy ren
geteg sarki tömeg úszott 
felém. A Grand Combin, 
Dent-Blanche, Weisshorn 
és Matterhorn ezek az 
egyedül álló nagyok ; vala
mennyi „vállal magasb 
mindeniknél“, mint Arany 
János írja szent Lászlóról. 
A Theodulhágón átkémle- 
lődő Mischabel-Dom és 
Täschhorn mellett a Breit- 

Leszállás a couloirba. horn kupolájától aVincent-
pirámis kiszögelléséig ösz-

szeolvad valami 15 tető, mind 4000 méteren túl emelve fenséges halántékát. 
E szaggatott fehér fal a halhatatlanoknak egész akadémiája, hol az egész ragyo
gásában elvész az egyesnek nagysága és fénye.

A Montblanctól a Grandes Jorassesig csupa megolvadt arany a látóhatár. 
Csak néztem, néztem az Aiguille-ök büszke sorozatát, örülve a jelennek, melyet 
meg akarok tartani lelkem mélyén egy életen át. Az a pár pillantás, a melylyel 
átöleltem ezt a majdnem 40 kilométer hosszú és majdnem öt kilométer magas 
kristály tömeget, talán életemben legjobban éreztette velem, hogy a szem nem
csak a legszükségesebb, hanem a legboldogítóbb és legtökéletesebb érzék, az út 
a lélek belsejébe.

A közel szomszédságban egészen új világot fedeztem fel, mesteri formákba 
öntött világot. Ez az a vonzó hegyvilág, melyet már annyiszor utaztam be a kép-
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zelet karján, munkás téli napok kedves estéin az apró térképeken. Csupa új 
ismerős ; mintha valamennyi meghívna magához, hogy derengő nyári hajnalokon 
elém tárja legrejtettebb kincseit. Az istenek hajnala volt e sok fehér bálvány 
hatalmas képe. A legszebbek közülök a Levanna (3619 m), Albaron (3662 m), 
Ciamarella (3676 m), Grande Sassière (3759 m), Pointe de Charbonel (3760 m), 
Mont Pourri (3788 m), Grande Casse (3861 m), Grande Motte (3663 m) és a 
Dent Parrachée (3712 m). A legkarcsúbb, a legvonzóbb a szomszédos Grivola, 
lebilincselő nyúlánk formájával. Az alkotó e nagy hegyekben csupa örökszépet 
teremtett, de ebben a hegyalakulatban remekelt. A többiek a föld haragjának, 
küzdelmének, felmelegedésének és megdermedésének szülöttei; — a Grivola fel
törő piramisa a teremtés 
hetedik napján emelked
hetett ki a semmiségből, 
mert alakjánál fogva igazi 
kővé vált glória.

Szerettem volna magyar 
szívem szeretetével és hó
dolatával a természet e 
ragyogó fehér műemlékei 
közül a legszebbeket át
telepíteni a Poprád vagy a 
Maros vize mellé, hogy 
ékesítsék azt a honi földet, 
melynek porából lettem 
én is.

Két oldalt tátong a 
Savaranche-i és a Cogne-i 
katlan, melyekkel csak két 
érzés kapcsol össze: az a 
mámoros hajnali emléke
zés, hogy onnan indultunk 
útra édes-bolondos ifjú 
kedvvel — és az a ködös 
reménység, hogy ide fogunk visszatérni napfényes hangulatban. A mi ez emlékezés 
és remény között vagyon, az csupa fagyos borzalom, kilométeres sziklák és 
egy mértföld széles jégdarab egy tagban, melynek neve is baljóslatú — a csillámló 
„Tribulation“. („Szomorúság a paradicsom mellett“.)

Míg a gerinczél sziklaoszlopairól újra meg újra köröskörül jártattam szemei
met a magasságokon és mélységeken, átitattam lelkemet fénynyel és borzongtam 
az árnyékok szemléletében, — a környezet evangéliumi fényessége sápadozni kez
dett. Az idő nagy szemfényvesztő. Ez a lassú sápadás sejtette, hogy valami készül 
ebben a világban, mely nem a mi siralomvölgyünké, hanem a pirkadó hajnalé, a 
kóbor felhőké, az Isten dicsőségéé. Nyolczat mutatott az óra, mikor lefelé kúsz
tunk a keresztiil-kasul fűrészelt gerinczsziklák között a Punta di Ceresole irányá
ban, odáig, hol havas mélyedés nyílik a jégárakhoz levezető nagy couloirra.

19

Leszállás a sziklafalon.

Jankovics: A z  Alpesek.
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Megálltunk a keskeny hónyeregben, hogy kiszimatoljuk az utat Cogne felé. 
Hátborzongató, de férfias élvezet lenézni a több száz méterrel alattunk fekvő, 
össze-visszaszaggatott jégörvényre, lenézni azzal a tudattal, hogy ahhoz a mere
deksége miatt majdnem beláthatatlan szirtfalon kell leszállanunk. Ez a nagy 
fehér sivatag ott lenn a mélyben a Ghiacciaio di Tribolazione — a „búbánat, 
a szenvedés, a kísértés“ jégmezője. Mikor Fenoillet a hónyeregnek a mély
ségre kilógó jégcsapos torlaszaiba léket vágott, hirtelen elénk tárult a minden 
nehézséggel fűszerezett ösvény, melynek bejárása, jobban mondva végigtornászása 
ma olyan mestermunkának Ígérkezett, mely becsületére válik a legedzettebb szikla
bajnokoknak is. A csepegőkő alakú hótömegek alatt ereszkedik le a 90—100 méter 
magas szírt couloir, melynek hajlása 70—75 fokos lehet. Omlós, laza köveit jófor
mán csak a repedéseket kitöltő jég tartja össze ; — ez pedig nem igen jó for
rasztó anyag. A fal parányi párkányzatáit és egyenetlenségeit ma ráadásul futó 
hó lepte be, az a könnyű, csípős, kézfagyasztó hó, a milyen nálunk márcziusban 
esik. A fal alja legyezőszerűen kiterjeszkedő fényes jégben végződik, melyet tele
rovátkoltak a leomlott kövek és hógömbök. Ez a jéglegyező is 60—65 fok lejtős 
és vagy 100 méteres, míg belesimul a „Tribolazione“ csillámló pusztaságába. Nem 
tudom, honnan vette ez a jégsivatag szomorú nevét, de igazán a bánat útja lehet 
ez a hozzávezető légi ösvény, ha egyszer Petigax is e szellemes, de nem épen 
kellemes szójátékkal jellemezte a leszállás megkezdésekor: „Prenez garde, mon
sieur — du Grand Paradis est seulement un pas au Paradis“. (Vigyázzon, uram, 
a Gran Paradisóról csak egy lépés a paradicsomig!) Nekem ez a gyönyörűségek 
útja volt, mert próbára tette a testi és lelki erőt.

Közel egy óra hosszat tartott ezen a 100 méteres sziklán a leszállás, — 
mondjuk a lebegés az ég és siralomvölgy között, a „Paradis“ és a Tribulation“ 
válaszútján. Ha igaz Petigax meghatározása, melyet a sziklahegyek nehézségeinek 
fogalmáról adott akkor ez a rész nehéz volt. Szerinte ugyanis csak ott kez
dődik a probléma, hol a kéz is lábbá válik, a láb meg kézzé idomul. Itt közelebb 
állottunk a négykezűekhez, mikor méterenkint csak az ujjak fagyos hegyeivel kapasz
kodva, pusztán a karizmok erejével ereszkedtünk alá a keskeny havas párkányokra.

Itt tapadni kell, mert máskép három Ikarus merülne el a graji Alpok fehér 
tengerébe s ezt itten túlélni nem lehet. Sokszor kérdezték barátaim, gondolok-e 
ilyen helyzetekben a végre? Nem többet, mint az ő baráti körükben. A ki itt 
fenyeget, cseppet sem szigorúbb és hidegebb, mint az a szellem, ki megjelenik 
Isaura küszöbén és azt mondja Tankrédnak:

— Én az vagyok, ki ott lesz
Minden csókodban, minden ölelésben . . .

A nap delelője felé közeledett. Szelíden ragyogott és szép volt az élet.
Tíz óra felé járt, mikor utoljára néztem vissza a majdnem függélyesen fejem 

felett kifüggő sziklákra és a róluk kiboltozódó ernyőszerű hókoronára, melyből 
ránk lógtak a hatalmas jégstalaktitok és hófoszlányok. Azután ráléptem arra a 
jéggel-kővel váltakozó gerinczre, mely a Punta di Ceresole (3773 m) felé lejt.

Szorgalmasan vagdaltuk az utat a jégoldalba, míg ki nem értünk a Tribu
lation meredek havára. Egy 3—4 méteres ugrás a nagy hószakadék alsó hópart
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jára átsegített bennünket a csillogó mezőséghez, mely felső részeiben síma, mint 
a fehér atlasz. A napmelegben felpuhult hóban menetelésünk, helyesebben sebes 
ugrándozásunk mozgásai majdnem az úszáshoz hasonlítottak és a térdig érő gázo
lással napokra beletetováltuk utunk emlékeit a hósivatagba. Mögöttünk gyorsan 
inaradoztak el a Noasca-i hegyek, jobbra pedig a Paradiso ismerős orma lassan 
lefokozódott a Piccolo Paradisóig (8920 m), ez meg a Becca di Montandayné 
(8839 m) tömegéig. Az alsóbb részekben a szaggatott rianások miatt, melyekbe 
bugyburékolva, irizálva szaladtak a napsugárral született és esti fagygyal elszikkadó 
patakok, — sokat kóboroltunk ide s tova. Végre épen délben az első „száraz föl
dön“ vígan oldottuk le a kötelet, mely ezen a cogne-i oldalon nemcsak testünket, 
hanem igazán lelkünket is összekapcsolta, mert a hova a leghátulsót szólította 
volna a végzet, oda a többi követte volna.

Az ég sápadozása jó jövendőmondó volt. Eliramodtunk a kövek hatalmas 
temetőjén, hol talán a legbüszkébb ormok legmagasabb csúcskövei feküsznek, 
mint a porba sújtott bukott Cherubok, megkövültén, kiket a fény hazájából lealá
zott és lesodort a mennyek haragja. De nem tudtuk elérni a fedező fenyveseket, 
mert egy-kettőre felserkent a szél és neki keseredett az eső.

Rettenetes nagyokat dördült, megremegett bele az egész nyomorult föld. 
A Gran S. Pietro és Roccia Viva remek körvonalai, a Ghiacciaio di Money és 
Grand Croux tejfehérsége és a sziklák aczélkékje egybeolvadt a zápor hullámzó 
szürke függönyében. Meghúztuk magunkat egy nagy kő alján és a helyszűke 
miatt lábainkat kilógattuk a langyos nyári esőbe. Petigax apó egyre nógatott előre, 
párhuzamot vonva ékes képzelettel a kétféle éjszaka közt, mely egy cogne-i nyo- 
szolyán és mely itt e vizes kőpárnákon vár reánk. Mikor azonban a lábainknál 
fekvő Val Nontey mélyén a hatalmas, kacskaringós lila villám pozdorjává haso
gatott egy százados fenyőszálat, én önkénytelenül Mac-Mahont kezdtem idézni : 
„J’y suis et j ’y reste“. Ismerem a villámnak azt a rossz szokását, hogy a jég
csákány aczélhegyét villámfogónak szokta nézni és azért nem szeretem az ilyen 
szikrázó felhő szomszédságát kimagasló gerinczeken. A völgy lakója nem érzi ezt 
a közvetlenséget, de itt, mikor az ember kézzel eléri a menny „köveit“ és az Isten 
„nyilait“, nagy respektust kapunk a szabad erők előtt.

Ez a csattanós argumentum meggyőzte Petigax-t is, leöntötte kalapja karimá
járól a vizet és tovább mesélte érdekes élményeit az egyenlítő alatti hóról, Afrika 
ormairól, hova a Ruvenzori hegycsoport átkutatása czéljából kísérte az abruzzói 
herczeget.* Épen odáig jutottunk, hogy a bennszülöttek Petigax-t és társait szellem- 
űzőknek hitték, kik a gonosz manók elkergetése végett kúsznak a Ruvenzori eget- 
támogató ormaira, — mikor az ég napszemének egy pillantására körülöttünk is

* 1906 május 29-én kaptam Zanzibarból Petigax levelét, melyet ott április 30-án adott 
postára. Kiesillan e sorokból az igazi baráti ragaszkodás és némi honvágy is. így  fejezi be 
sorait: „Me voici maintenant en Afrique d’où je me permet de vous envoyer, ainsi qu’à votre 
excellente Dame, mes plus affectueuses salutations. Je vais avec le Duc des Abruzzes tenter 
l’ascension du Ruvenzori sous l’équateur dans l’Uganda. Si vous passez à Courmayeur cet été, 
veuillez bien rendre une visite à ma chère famille, vous serez bien aimable. Dans l’espoir d’avoir 
le plaisir de vous accompagner quelquefois dans nos belles montagnes, je vous serre, cher 
Monsieur, bien cordialement la main.“

19*
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elcsöndesültek a villám tüzébe öltözött rossz szellemek és a zápor illatos permeteggé 
szelídült.

Míg zsibbadt tagokkal másztunk ki a sziklából, Petigax meg nem állhatta, 
hogy ragyogó terveket ne szőj,jön elém, terveket, melyek nem annyira hozzám, 
mint őhozzá méltók. „Milyen kellemes kirándulás volna, esztendőre együtt a Hima
lájába menni“ — úgymond a derék ember, ki más méretekhez szokott, kinek az 
equatortól az északi sarkig, a napkeleti jégországtól az alaszkai jégárakig minden 
csak kellemes „kirándulás“, kinek a 25—30 napos tengeri út csak aféle szom
szédság. Erre a barátságos ajánlatra nem is akartam nyomban a hadvezérek 
ismeretes hármas követelményét a „pénzt, pénzt és pénzt“ idézni, csak kis otthoni 
fészkemet hoztam fel, mint a mely egyelőre Európa négyezreseihez köt. „Oh, az 
excellente Dame pompásan szórakozhat Indiában is és a kicsiny fiúcskának nagyon 
jót fog tenni a levegő a Himalája lábainál, míg mi pár hónapot fent sátorozunk 
5—6000 méter magasban“. Gondoltam, de jó, hogy nem hallják e terveket otthon.

Beértük tehát egyelőre azzal a hatalmas lejtővel, mely a Valnontey káprá
zatosán széj) jégköréből elénk bontakozott. Az eget-földet összekapcsoló esőszöve
vényen át lassan minden kiélesedett formáiban és közelebb jött. A levegő langyos 
fürdő volt, milyent nem élvezett a legkényesebb görög vagy római sem, mert a 
természet minden aromás fűszerét bele ojtotta. Mint hogyha minden szippantás 
egész a lelkemig ért volna, hogy felüdítse minden érzésemet és gondolatomat. Fél 
négykor, körülbelül egyforma magasságban a Balma vizes szirtjeivel, először lép
tünk rá mesterséges ösvényre. Ez az út valaha Viktor Emanuelnek, a „re galant- 
uomo“-nak készült; azóta elhanyagolták, mert utódai kevesebbet járnak a kőszáli 
kecske nyomába. Megszámlálhatatlan szerpentinben kanyarog le az ösvény a Val
nontey fenekéig, mintha sohasem lenne vége. Mikor délnek fordultunk, megpihent 
szemem a magasban, a Boccia Viva (3650 m) és a Gran S. Pietro (3692 m) aczél- 
kék ormain és a Money és Grand Croux halovány jégmezőin s azt hittem, egy
kettőre lenn vagyok; de valahányszor új kanyarulat következett a Valnontey felé, 
újra meg újra láttam, hogy mennyire „de profundis“ száll hozzám a femőillattal 
átitatott nedves tömjén a völgy mohos öléből. Lassították a menetelést a megdagadt 
hegyi patakok; — sokszor úgy állottunk a romboló zuhatagok szélén, mint a 
szegény Möros, ki siet Syrakusba megváltani barátját. Hídnak sehol sincs nyoma 

ugrottunk nagyokat, majd kötéltánczosok módjára lebegtünk egyik kőről a 
másikra, néhol nem maradt más hátra, mint belegázolni térdig a rohanó habokba. 
A jutalom nem maradt el. Öt óra tájban ott hevertem a fenyőtisztás harmatos 
szőnyegén; ittam a legzamatosabb nektárt, mely valaha a föld kebeléből fakadt; 
szívtam azt az ámbralevegőt, mely mellett elértéktelenedik Arábia minden illat
szere — s kinyújtva zsibbadt tagjaimat, élveztem a legtisztább megelégedést, 
melyet az ember fürge lábakkal, egészséges mellkassal és egy kis lelki erővel 
megszolgálhat. Hej, de zsolozsmás néhány pillanat volt ez ! Ma is sokszor küldöm 
oda gondolatban fáradt lelkemet egy kis megifjúlásért, — s ilyenkor érzem, hogy 
a legnagyobb kegy, a mit az ég adhatott a röghöz tapadt embernek, a képzelet 
ereje. Magam előtt látom a Valnontey szirtormokkal koronázott jégczirkuszát a borongós 
nyári alkonyodás fátyolozott világításában és vissza-visszaszerzem a perczeket, melyek 
elmúltak. Ez a győzedelem a futó időn, az egyetlen lehető diadal a múlandóságon.
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Innen már csak üde séta volt az út hátralevő része. Dudolgatva bandukol
tunk kifelé a tűleveles parkon, ropogós törmeléksánczokon és Valnontey szegényes 
tanyáin keresztül, míg végre este hétkor elértük Cogne (1534 m) csöndes házait. 
A völgykeresztezésnél hirtelen megálltam ; a sárgapiros égen, aranyos felhők között 
úszva, átvilágított a Montblanc. Óriás vala és liliomfehér. Aranyköntösével takar
gatta a nap, hogy meg ne érinthesse az alkonyainak sötét nyomot hagyó lába.

Cogne, melynek egyszerű kőházai az 1202-ből való templom és a régi püspöki 
székház köré csoportosulnak, a vadászat „fővárosa“. Innen ágaznak széjjel a mért
földes vadászösvények, melyek behálózzák a hegységet egész Noascáig és Loca- 
náig. Európában egyedül itt tanyázik a kőszáli kecske kihaló sarjadéka; őrzik is 
féltékenyen, hogy aztán a hajtők százai annál többet terelhessenek a „fenséges“ 
fegyverek elé. Minden őrizet mellett is, suttyomban lehet bouquetin-szarvakat sze
rezni és alig voltam öt perczig Cogne-ban, máris fülembe súgtak egypár ajánlatot.

Tele volt az egész hely olasz nyaralókkal és csak nagynehezen bírtam Cad in 
curé kis szállójában szobát kapni ; abban sem volt más bútordarab, mint az 
ágy, meg egy szentkép. Pedig az a jóságos arczú, szikár pap, kinek sorsáról 
fogalmat sem alkothatnak a mi tejjel-mézzel folyó pátriánkban gazdálkodó plébá
nosok. odaadta volna mindenét, hogy csak jól érezzem magamat a paróchia ven
déglőjében.

Aug. 10-én reggel ötkor felébresztett a harangszó, mely a csöndes misére 
hívta a magános falucska lakóit. A napsugár szelíden kiizködött a borúval. A Punta 
del Pousset (3046 m) ormáról játszi könnyűséggel bontotta le az aranyos ködfüzé
reket s majd violaszínt, majd rózsás pírt vetített a Valnontey hátterének havasaira. 
Lassan megindultunk hazafelé. Sokszor visszanéztem, míg végre a Grand Eyvie 
megdagadt habjainak dörgése elnyelte a harangszót és a harmatos füvekből fel
illanó illatpárázat lefüggönyözte a maradozó kis fehér házakat.

Még 10 kilométer volt hátra utunkból a vadregényes völgy nyílásáig.
Mikor gépiesen ballagtam kifelé a cogne-i völgyből, úgy magam elé rakos

gattam, rendezgettem a benyomások tömkelegét. Ereztem, hogy megismertem ennek 
a völgynek a lelkét is ; megismertem szűzies szeplőtelenségét a Tribulation fehér
ségében — derűjét a rétek lepkeszerű virágaiban és virágszerű pillangóiban 
búskomorságát zuhatagos, sziklás szorosaiban. De éreztem azt is, hogy ez az 
ismeretség csak felületes. Múzeumból jöttem, hol a természet, művészet, történet 
és néprajzi tudomány gazdag kincseket halmoztak össze ; — érdemes mindeniket 
külön tanulmányozni. A hótenger, fellegekben úszó jégkristályaival, — a csonka 
fenyők közt párja után epedő magános bouquetin, — mohos kőtömbök Niniveje 
derengő jégmezők alján, honnan hívogat a mélybe, az árva falucskába az a cso
dálatos, csengő-bongó harangjáték, melyet csak a déli ég alatt, az olasz és spanyol 
campanilekről hall az ember, — a Dácziában vagy Afrikában porladó légiók által 
összerótt római hidak, melyek alatt csobogó forrásokban nézi bájos alakját ezer 
miniature-ban a tünde Grivola, — a széparczú cognei leányok, kik fiat lságuk 
minden szépségét elrejtik puttonalakú fekete népviseletükbe, — a szikár curé, 
kinél eredetibbet és érdekesebbet Giacosa Giuseppe sem rajzolt novelláiban („Un 
prete Valdostano“ a „Novelle e paesi Valdostani“ — 1905 — egyik darabja) és 
még száz és száz más mesés látomány és kabinetalak vonult el összefonódva kép
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zeletem előtt. Mindannyi csak egy érzést keltett bennem, azt, a melylyel a czikk 
írását kezdtem — itt kell a viszontlátás — s ha meg lesz valaha, mennyi sze
retettel, mennyi lelki gazdagodás reményével fogom várni zavartalan örömének 
áldott perczeit. Merengéseim közt egyre közeledtünk Aymaville felé.

A legnagyobb művész palettájáról kellene keresni a színeket, hogy ezt a 
hangulatos képet megfesthessem. Az egész vidék csodaszép elegia ; borongás égen- 
földön, melyet mégis megvilágít az édes megnyugvás derűje. Fent az egyszínű, 
napsugártalan ég, — a távolban a ködös Montblanc; kiválik közülök a lombok 
ölébe párnázott Aosta. Fölötte a Mont Vélan haván ma nem tükröződik a déli 
nap visszfénye ; — mintha a távoli hóhegyek a Grand St. Bernard mellett oxidált 
ezüstből volnának. Mikor lebotorkáltunk Aymaville szőlőtőkéi közt, még egy kis 
dombon kellett átmenni, hogy Villeneuveig jussunk. A dombról bánatosan bámul 
le a Chatel Argent csonka tornya a zakatoló Dora Baltea habjaiba, mely a Mont
blanc szűzhavából napkeltekor hullatott örömkönnyeket hömpölygeti a rónaság 
humusára. így lesz a meleg napsugárra termékenyítő erő még a Montblanc-calotte 
havából is. Kőlapokkal kirakott, falakkal beszegett meredek út vezet a várromon 
át. Mikor lassan lépegettem fölfelé, úgy éreztem, hogy az egész vidék Mignon 
románczát susogja fülembe.

Ha visszanéztem Aosta felé, a Sarre és Sarriod de la Tour kastélyaira, onnan 
búgott felém :

Kennst du das Haus? auf Säulen ruht sein Dach, —
Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach —
Und Marmorbilder stehn und sehn mich an:
Was hat man dir du armes Kind gethan ?

Felülről zihálva jött át az omladozó várkapun egy öszvér, megrakva baracz- 
kokkal telt kosarakkal; — mögötte egy másik állaton a nógató pórmenyecske. És 
rezgeti a románcz folytatása:

Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg,
Das Maultier sucht in Nebel seinen W eg —

Vége volt egy gyönyörű szép románcznak milyent a legnagyobb költő 
sem írhatott volna nekem. Megálltunk Villeneuve sikátoros utczáján az otthonos 
Petigat-vendéglő ajtajában, honnét negyvennyolcz órával előbb ujjongó jókedvvel 
szálltunk ki a Valsavaranche és Valnontey titokteljes világába. Megeredt a perme- 
teg és mi elégedetten kapaszkodtunk fel a gyorsreptű posta-automobilra és test- 
vérileg osztoztunk az illatos, bársonyos őszi baraczkokban, mikkel megkínáltak 
bennünket a barátkozó utasok.

Délben már a Hôtel Royal dús asztalai mellett álmodtam át a Gran Para- 
diso tündérregéjét, míg odakünn patakzott a zápor.

A következő napokban nem volt kegyes az idő, hasztalan erőszakoskodtam. 
Bántott, hogy ablakomból minden reggel és minden este megbámulhatom a Mont
blanc ragyogó szomszédait, ott heverek a nagy fehér hegy tövében és nem lehe
tek az a boldog kincskereső, ki ezeket a patyolattitkokat és világhíres szépségeket 
kibányászhatja. Be kellett érnem azzal, hogy reggelenként a Val Veni belsejében,
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a Lac Combal partjain vagy a Miage-glecser szélén, a ködbe borult Aiguille du 
Glacier lábainál szedegessem az alpesi virágokat ; délben a helyett, hogy a Mont
blanc vagy Aiguille-ök csúcsán ujjongva kössek ki a napfényes hórévekben, néze
gethettem azokat a kis olasz kontesszákat és világos arczú „fair“ misszeket, kik 
a hôtel halijaiban a Carmen ütemeire hímezgettók a lehelletszerű kézimunkákat. 
Délután meg épen csak szóbelileg kalandozhattam az én fehér mennyországomban.

Lac Combal. (Háttérben az Aiguille des Glaciers.)

Fel-fel ballagtam uzsonnára a Chalet Plan Gorret idilljéhez és míg a ritkás tűle
veles közt legalább szemeimmel simogattam a völgyfenékig behavazott bórczeket, 
ringattam térdemen a híres Rey Emilio kis árváját és hallgattam a Chalet gaz
dájának, a derék Croux Fabiennak meséit kaukázusi bolyongásairól, melyeken a 
Sella testvéreket kísérte ez exotikus Alpok napkeleti országába. Bealkonyodott és 
terített asztaloknál találtam magamat. Borghese herczeget ünnepeltük, ki Peking— 
párisi automobil-útján a Petit St. Bernardon át hozzánk is betoppant. Élveztem, 
mikor a bátor fiatal herczeg kocsivezetőjére hárította az ünnneplést s nem azért, 
hogy megtapsolják a demokrataságáért, nem azért, hogy ezáltal csak a fishing
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for compliments szokását takargassa (mint a hogy nálunk szokás), hanem azért, 
mert a veszedelem által megpecsételt bajtársi viszony és a szeretet így sugallták 
igaz lelkének.

Szép volt mindez, de nem elég nekem. Nem tudtam kiállani és augusztus 
17-én éjfélkor Petigax és Fenoillet kíséretében megszöktem a Val-Ferretbe, hogy 
egy napon megostromoljuk az Aiguille du Triolet (3876 m) és a Mont Dolent 
(3823 m) kecses ormait. Hajnal felé már a Lavachey-i karámoknál olyan hófúvás 
lepett meg, hogy alig bírtunk visszavergődni a meleg szobákba.

Megnyugodtam és éreztem, hogy a lemondás még csak erősebbé és szebbé 
teszi a vágyat, becsesebbé a czélt és ugyanazzal az érzéssel hagytam el Cour- 
mayeurt, mint az olvasó a legjobb könyvet. Letettem Courmayeurnak a legnagyobb 
művész, a természet által gazdagon illusztrált regés könyvét teljes megelégedéssel. 
Élveztem is, tanultam is és tudom, hogy ezt a könyvet még sokszor előveszem.

*  *
*

Síma utakon járok és göröngyök után kívánkozom; puha pázsiton heveré- 
szek a szálas gesztenyék árnyékában és hideg, vizes, éles sziklák öleléséről álmo
dom. Fejem fölött dalos madár csirpeg, de én képzeletemben már hallom a sas 
szárnyacsattogását. Biztonságban vagyok és vágyakozom az életveszély után; nem, 
rosszul mondtam, a veszedelem lebírása, a becsületes és lélekemelő küzdelem után.

S miért ez a csodálatos, ellenállhatatlan vágyakozás?
Azért, mert odafönn közelebb vagyok az én Uram-istenemhez ; nem azzal a 

3 4000 méterrel, hanem egy mérhetetlenséggel. Én ott jobban hiszek, mert nem
zárják el az emberek az én közvetlen utaimat. Ott én jobban öridök, mert tiszta 
az én örömöm és enyém minden, irigység nélkül. Én ott jobban tudok szeretni, 
mert színről-színre látom, hogy milyen szép a világ és a ki hálás, annak a szíve 
egyszeriben megtelik a szeretet melegségével is. Igen, én odafönn — egyszóval 

derekabb ember vagyok.
Azután meg hatalmas dolog országokat belátni. A csillagász többet és mesz- 

szebb lát távcsövével, de az idegen világ, hova nem tehetjük be lábunkat. Az 
ismeretlen mezőségeken az idegen csillagokban nincsen egy mosolygó pont, mely
hez egy édes óra vagy egy nemes pillanat emléke fűzné, nincs egy magaslat, 
melyet elfoglalhatna, nincs egy hely, hol egy ragaszkodó lélek várna rá. A lég
hajós magasabbra juthat fel, de lába elhagyja a rögöt és ő maga el van sza
kítva az elmosódó világtól s nem ura többé utainak. Milyen más érzés az ilyen 
rengeteg ormon állani. Amott látok kékellő víztükröt. Az a tó, melynek part
jain legboldogabb óráimat éltem. Amott látok egy apró barna foltot. Az egy város, 
hol a történelem és művészet ezer varázsa zománczozta be fiatalságomat. Amott 
szemben légió hegytető ; fent álltam rajtuk hasonló érzésekkel és most is 
érzem a nagy megelégedést, a megszázszorozott erőt, mely úgy tolul a csúcson 
az emberi szívbe, mint zivatar idején a villamos feszültség ez ormokba. És látok 
lent mosolygó kis falut, hol vár reám valaki és örül nekem, mintha újra aján
dékba kapna vissza a sorstól.

Hallottam az ellenvetést „ezért nem kell a legnehezebb ormokat és a leg
veszélyesebb utakat kiválasztani, hisz vannak hegytetők, melyekre könnyű feljutni
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egyengetett utakon“. Csalódtok. Hol könnyebb a hozzáférés, ott sok az ember és 
ott nyomon jön a kiábrándulás. Ha embertársam többet akar látni, mint én, ha 
mások a gondolatai és felfogásai, mint az enyémek, egy szavával, puszta jelen
létével elleheli minden benyomásom, minden érzületem aranyos himporát. Ez az 
egyik oka, hogy a könnyen elérhető ormok sohasem nyújtják azt a tökéletes élve
zetet, mint a nehéz és nyaktörő tetők.

A másik ok, mely csökkenti az érzelmek erejét és hatalmasságát, az előző 
küzdelem hiánya. Mindent meg kell előbb érdemelni. A kiérdemlés fokozza leg
jobban az élvezetet. Nekem azért nem igen kell valami, a mit előbb jól meg nem 
szolgáltam s ez a legnagyobb finomítása és fokozása az élvezetnek.

LYSKAMM.* —  PUNTA GNIFETTI.
(Keleti csúcs, 4538 m) — (4561 m).

A  pié del monte la cui neve é rosa 
In su I mattino eandido e vermiglio,
Lucida, fresca, lieve armoniosa
Traversa un’ acqua ed ha nome dal giglio — ------- **

(Carducci Giosue: In riva al Lys, Gressoney la Trinité, 1898.)

Izzó nyári este volt. (1907 augusztus 3.) A vonat zakatolva repült velem 
Milánóból Piemont felé. A teljesteli nyár viruló szépségében pompázóvá, gazdaggá, 
mesebeli Kánaánná varázsolta a lombard rónaságot. A föld minden pórusa kinyílt 
és szívta magába az aranyesőt, mely napnyugat felől szakadatlanul ömlött a har
matossá öntözött rizstáblákra és görnyedező gyümölcsösökre. S a föld minden

* Lyskamm (másik nevén Silberbast nyeregszerü alakja után a „Bast“ ugyanis Zer- 
mattban fanyerget jelent, a minőt a teherhordó öszvérekre raknak) a sok baleset miatt a 
nép nyelvén „Menschenfresser“ (v. ö. Iwan von Tschudi: Der Turist, XXXI. kiadás, 291. lap) a 
Monte Rosa nyugatra ágazó főgerinczében a legszebb és legmagasabb csúcs, melynek kettős 
orma a 4277 méter magas Lysjoch és a 4068 méteres Felikjoch között tornyosul 4538, illetve 
4478 méter magasságban. Első megmászása az angol Hardynak sikerült hét társával és hat 
vezetővel 1861 augusztus 19-én. Ez az út a Lysjochtól kezdve nagyjában megfelel annak, melyet 
mi követtünk. Az alacsonyabb nyugati csúcson keresztül 1864 augusztus 16-án érték el a főor
mot Leslie Stephen és Buxton Ed. N. Anderegg J. és Biner F. vezetésével. 1866-ban a válto
zatosság kedvéért Morshead F. és Walker H. nyugatról keletre, Nitson pedig fordított irányban 
keresztezte az egész gerinczet, a főormon adván egymásnak találkát. Nagyon merész és hideg, 
de mámoritóan szép rendez vous. 1867 július 18-án Mathews C. E. és Morshead F. délnyugatról 
foglalták el, 1884 augusztus 2-án Perazzi Constantino az ú n. Perazzi-gerinczen át, — 1878 
szeptember 1-én Thomas P. W. délkeletről, — 1890 augusztus 8-án Norman északról — 1903-ban 
pedig Thompson Roberts északnyugatról . . .  A  Gnifetti-csúcs (másik nevén Signalkuppe, 4561 m), 
a Colle Sesia és Colle Gnifetti közt, Alagna fölött fekszik, a Monte Rosa legkeletibb kiszögol- 
léseiben. Első megmászója Gnifetti Giovanni alagnai lelkész volt 1842 augusztus 9-én, Farinetti, 
Grober, Ferraris és a két Giordani társaságában. Sokkal nehezebb e hegy megmászása a keleti 
gerinczről, honnan az angol Topham H. W. ostromolta meg Supersax Alajos saasi vezetővel 
1887 július 28-án.

** „A bérez lábánál, melynek rózsa a hava a szűzies pirkadó reggelen, csillámlón, 
üdén, játszin, összhangzó zenével siet keresztül a patak, mely nevét a liliomtól kölcsönözte . . . “ 
Carducci : A Lys partján.
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pórusa, a harmattal áztatott ültetvények és a lombozatba rejtett gyümölcs mámo- 
rító illatot leheltek, mely még a szaladó vonat fülkéibe is üdeséget árasztott.

Mikor kipillantottam az ablakon, újra elbűvölt az az ezüst délibáb, mely a 
messze nyugati látóhatáron felcsillant. Csak igen tiszta napokon jelenik meg ez a 
csoda. Egész Eszak-Olaszországnak karakterisztikuma e fényes hóbástya ; szám
talanszor láttam, de mindannyiszor meglep. A mint a vonat lekanyarodik a Lago 
Maggiore vagy Lago d’Orta mellől, a venyigés dombok felett ott uralkodik az 
óriás fehérség. Láttam tavaszszal, mikor a ködszerű jégvár az áprilisi napfény 
aranyzománczában, az almavirág, mandula és baraczk színes bokrétái között, vagy 
az ódon falvak bemohosodott kőházai és történelmet látott templomtornyai mögül 
hirtelen kiemelkedett. Bámultam a milánói dóm márványoszlopainak ékes rámájá
ban, teljes téli díszében. S mikor szeptemberi pitymalattal majd a Monte Gene- 
roso, majd a luganói Monte Salvatore tetején ujjongott a lelkem, a látóhatár 
felhőszövevényeinek szélén, hol már csak éthert sejt az ember, apró fehér kör
vonalak vésődtek az égbe és csak hosszas szemlélés után idomultak plasztikus 
ormokká. Egy piros őszi alkonyattal a Como feletti Brunateról magam is csak 
fényes felhőnek tartottam a rózsaszínű tüneményt, mely mérhetlen távolban rajzo
lódott az égbolt aljára.

Vert a szívem, mikor most megint közeledtem a Monte Kosa birodalmának 
határaihoz és néhány nap múlva újra ott járkáltam azoknak a fehér ködtüne
ményeknek élein.

A nyár egy részét Courmayeurban töltöttem a Montblanc lábainál és nehe
zen mondtam istenhozzádot Európa fehér urának, mikor Szent István-nap előtt a 
Pré St. Didier melletti nyártasorból meghatva nézegettem a hajnalpírban fürdő 
„aiguille“-őket, melyek csillogva váltakoztak a rezgő lombozattal. Épen megkez
dődött az aratás a felső Aosta-völgyben és áhítatosan forgolódott a csöndes nép 
a sovány gabnakeresztek mellett.

Délután értem Pont St.-Martinba (345 m), mely a Lys-völgy kapuja. Itt van 
ismét egy „ianua coeli“, mely felvezet a fényesség országába, hol a nap és a 
hold a Montblanc ékes vetélytársának, a Monte Kosának kilencz jégoltárán- mutat
ják be reggeli és esti áldozatukat a teremtőnek.

Mikor elhagytuk a fölfelé kanyarodó úton Pont St.-Martint, ódon római híd- 
jával, tarka házaival és napsütötte zöld hegyeivel, épen két óra volt. Az izzó 
napmeleg meg az út vakító fehérsége sokszor ellenállhatatlanul lecsukták szem
pilláimat és a hányszor újra kinyitottam szememet, mindannyiszor új képek jelen
tek meg előttem, mintha varázstükörbe tekintenék. Ha nem maradt volna meg 
mindenik levegőstül, színestül, elmosódás nélkül megrögzítve lelkem mélyén, álom
nak vélném emlékeimet.

Es láttam egy völgyet: az ökörnyálas levegőben rezdületlenül állanak szá
zados gesztenyék. Csillogó lombozatuk rozzant kőviskókat takar és ölelkezik a 
felfutóka indáival és az ablakokon álló virágcserepek sziromkehelylyé vált tündé
reivel. Minden fa tökéletes, — csodájára járnánk alája hűselni, mert mindenik 
egész kertet pótol. A természet gazdagsága szembeállítva e koldus szegénységgel 
még ékesebb és a nyomornak is bájt kölcsönöz. A galyszövevény közül itt-ott 
kilátszanak az emberi fecskefészkek, a sziklafalakra ragasztott apró falvak, melyek
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ben az egyetlen betérő idegen a szomszéd hely lelkipásztora, ha oldani vagy 
kötni jő. A Lys partján .összefonódó liánok neve egybeolvadt a patak nevével és 
dallamosan csengett fülembe e szegényes tanyának neve: „Lillianes“. — Egy 
darab Szicziliát álmodtam itt magam elé és újra lecsukódtak pilláim.

Aztán láttam magamat magas sziklaszorosban, melynek élein csonkán bámul
nak a sötétviolás égbe a vihartépett fenyők, miként a szárnyaszegett ember, ki 
azért emelt fővel állja keserves helyét. Alattam a Lys dübörögve ontja tengerzöld 
fodrait, ragyogó gyöngyöket fecskendezve a mohák bársonyára. E vidék neve 
„Guillemore“. Itt valahol lakott Astharot 6666 manójával és rengette-ringatta 
a háromezer méteres hegyeket, míg valami jámbor ördögűző ügyes abrakadab
ráival füstbe nem kergette az egész hadat. Már azt hittem, hogy közel járok az 
óperenczia határához, mikor egy csinos, barnaarczú, szöszkehajú leányzó, a ki 
skarlátszín ruhát viselt, mosolyogva nyújtotta át a még pirosabb igazi ördögűző 
kabalát egy pohár lángízű „Lesa“-ban, mely a völgy pirkadó gerezdjeiből fakadt. 
Issimeben (940 m) voltunk, hol rövidebb az élet, mint a többi völgyrészleten, mert 
már öt óra tájban nyugszik a nap, a nagy bérezek mögött.

„Bon gior, — gute voyaggé“ -  nevette felém a nyájas leányka. Ekkor már 
egészen felébresztett az érdeklődés e csodálatos völgy iránt, hol a fák oly tere
bélyesek, a legelők oly üdék, a hegyek oly igen fehérek és a nők rokolyája olyan 
tulipiros, jókedvű színű. S nemcsak a természet sajátságaiban olvad itt össze dél 
és észak, hanem a nyelvben is. — A nép olasz alattvaló franczia mázzal, de faja 
és anyanyelve német, mert ősapái a Wallisból terelték ide nyájaikat.

A mi ezután következett, az már szebb volt a szebbnél. Balra a Col de 
Ranzola bevágásán át a nap utolsó sugarait egy kis regevár ablakaiba hintette 
aranylángokat gyújtva a tűleveles ágak megett, A magános tündérlak erkélyéről 
a Castel Savoia ablakaiból nézi a bánatos királyasszony a fehér hegyeket, melyek 
nem bántanak, nem árulnak el senkit; itt ábrándozik régi szép napokról, keresve 
az írt az élettelen világban fájó sebekre, miket az élet ütött.

Előttem kövér rét, melynek pázsitját hullámzó tengerré változtatja az augusz
tusi esti pára. Fölötte Gressoney St.-Jean csinos házai az őrködő torony köré 
simulva; a falu mögött két fenyves lejtő V alakú bemetszésében a hat kilométer 
hosszú, földig érő színfehér háttér. Íme, így vezet a Lys ezüstfonala rövid pár 
óra alatt egy darab Szicziliából egy darab Norvégiába.

Alkonyodott (1907 augusztus 19-én) mikor a nehézkes postakocsiról megpil
lantottam a völgy hátterében a tömérdek ezüstfehér falat, mely északról körülzárja 
Gressoney édenkertjét. Felső szélei megvilágított tükörüveg fényességével csillám- 
lottak le az esti olasz ég lágy kékjéből; az alsóbb hómezőkből csak itt-ott pir- 
kadt ki egy bíboros vagy rózsás sáv, a többit körülfonta az őszies pára finom 
hálója, melyeket a feketélő fenyvesek rejtelmes illatvilágában, eldugott völgyek 
nedves legelőin fürgén szőttek láthatatlan hatalmak a szépséges szép napnak búcsú
záskor ejtett fájdalomkönnyeiből. Végül az egész Castor (4222 m) és a Lyskamm 
(4538 m) beburkolóztak a közelgő éjszaka áttetsző lepleibe.

A kocsi lassan gördült tovább a suhogó fenyőparkban és mikor Gressoney 
St.-Jean (1385 m) után elhagytuk az országút hamvas fordulóit, a magasságban 
kigyülekeztek a csillagok, hogy lila lángokkal, tűzpiros villogással üdvözöljék
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egymást az égi rónaságon. Egyszerre megálltunk a vakító fényárban iíszó Mira- 
valle-liôtel előtt.

—----------Elememben voltam. Egyik ablaktól a másikhoz siettem, — majd
erre, majd arra pilantottam ki szobámból, hogy el ne mulaszszak egyetlen egy 
jelenetet sem, melyet a lassan felvonuló holdvilág mesés színekkel rajzolt elém. 
Nem éreztem többet a hatórás kocsikázás zsibbadtságát, nem jutott eszembe a 
„sálle à manger“ felírás, — kiröppent a hitvány álom szemeimből, mert helyét 
elfoglalta egy álomvilág, melyből nyugovóra térni a legcsalódásosabb felébredés 
lett volna. Egy vágyam volt csak, - nézni, mélyen szemébe nézni ennek a tündér 
éjszakának és lefesteid telkembe e testetlennek látszó tájék minden változatát, 
lefesteni igaz színeivel, a miket csak a képzelet ismer. Akartam megtartani e 
képet, hogy enyém legyen és senki másé s ha nem is mutathatom meg senkinek,

lássam én egyre lelki sze
meimmel és elmondhassam 
azoknak, a kiket szeretek: 
szép a világ.

Az első napsugár a nyi
tott ablaknál ülve, szundi
kálva talált és piros moso
lyával szelíden ébresztett 
fel az édes hajnali álom
ból . . . Mikor nappali 
világításban újra láttam 
Miravalle környezetét, ön
kénytelenül eszembe jutott 
egy jó barátom mondása, 
melylyel minden szép he
lyet üdvözölni szokott. „Ha 
egyszer penzióba megyek, 
csak ide jövök lakni“. Itt 

bizonyára megismételte volna ezt a szándékát, mert itt levegő, magány, báj és 
nagyszerűség balzsamosan ölelik át a fáradt lelket.

Augusztus 21-én reggel nyolcz órakor hagytam el Miravallet (1606 m) Welf 
Antonio és Favre Francesco, trinitéi vezetők kíséretében. Szép, gyönyörűséges 
szép volt ez a vándorlás a szeplőtelen augusztusi reggelen. Hamar végigjártuk a 
csöndes Trinitét (1637 m), mely festői faházaival, hegyes tornyával, magányos 
jegenyéivel, smaragdos rétéivel a fehér hegyek ölében az alpesi falu ideálja. 
Azután elmaradtak mögöttünk Orsia (1750 in) hegyi tanyái. Szerettem volna min
den faházikónál megállani, hogy megcsodáljam a legtökéletesebb művészetet, azt 
a csodás véletlent a természetben, mely csak összhangzást ismer. A kis tanyák 
telepeseit is mintha valami öntudatlan mesteri ízlés vezette volna : minden házacska 
fekvése olyan művészi, hogy ez a szegényes hajlékcsoport elég volna egy fényes 
kiállítás vásznaira.

A hűs levegő, melyet az utolsó napok hózivatarai teljesen átszűrtek és a 
hegyi rétek illatvegyülékével, az ős jegenye-fenyvek gyantájával átitattak, —
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néhány korty a „Fontana Sella“ bugyborékoló sziklapezsgőjéből, fürgévé és vidámmá 
tett, életkedvet adott, mint az örök ifjúság forrása. Legfiirgébbé változtatott pedig 
az előttünk felragyogó fehér czélok tömege, — annál inkább, mert nem is volt 
még határozott tervem és nem tudtam, melyik orom lesz a sok közül álmaim 
választottja. Vitt előre a kíváncsiság megismerni az ismeretlent, vitt előre az Ígér
kező tiszta élvezetek vonzóereje és egykettőre mögöttünk voltak a Lago Gabiét

A Col d'Olen obszervatóriuma.

felé törekvő öszvéres karavánok. Délelőtt 11 órakor a Col d’Olen (2871 m) barát
ságos vendéglője előtt állottunk.

Nagy volt itt a forgalom és élénkség épen e déli órákban, mert a Col 
d’Olen a góczpont a Monte Rosa olasz oldalán. Gressoney és Alagna felől hosszú 
sorban baktatnak fel az öszvérek lenge fátyolos bájos és kevésbbé bájos terhük
kel. Minden második kövön pipázgat egy-egy jellegzetes arczú vezető, mintha 
magából a sziklából volna kifaragva. Alagnai parasztleányok amazonokat meg
szégyenítő erővel szállítják fel gyönge vállaikon a nem messze épülő új tudo
mányos intézet felszerelését. Bent a vendéglő otthonos szobáiban egész völgyi 
fényűzéssel folyik a hegyi áldomás.
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Ebéd után kiültem a napra sütkérezni. Nyugodott a lelkem. Belebámultam a 
Monte Rosa ragyogó titánjai, a Yincent-pirámis és Punta Gnifetti ormaira bolto
zódó bársonyos kékségbe. Lábaimnál a névtelenek sora, — a rónáig lefokozódó 
liegylánczok, melyek szélén fel-felvillan a Lago Maggiore fényes sávja. A távol
ban összetornyosult zivatarfelhők között kibukkannak a Bernina és Disgrazia hideg 
ködképei. Köröskörül sivár kővilág, lent a mélyben minden parányi játékszer. 
Igazi határállomás a köznap és ünnep között, melyen túl csak a tudománynak és 
a rajongó, a bátor természetimádásnak van keresete. A ki beéri taposott ösvények 
szépségeivel, innen visszafordul ; a ki küzdeni akar raffinált gyönyörűségekért, itt 
búcsúzik társaitól. Trahit quemque sua voluptas.

Három órakor álltunk odább, balra hagyva a kilátásáról hírneves Corno del 
Camoscio (3026 m) vörhenyes szikláit, jobbra az új tudományos intézet tekinté
lyes épületét (3000 m) és egyórás köves ösvényen elértük az Indrenglecser csont- 
keménynyé fagyott havát. Csakhamar mögöttünk maradt a nagy milánói társaság, 
mely valóságos ostoros játékban követett a kéknek minden változatát játszó jég
talajon. Nagy félkörben jutunk a moréna-félszigethez, honnan egyszerre szembe
tűnik a kis Capanna Gnifetti, a bátor alagnai tisztelendőről, Gnifetti Giovanniról 
elnevezett házikó, mely 3647 m magasban e sarki éjszakákon nyújtja a vándor
nak azt, a mi itt legjobban kell az élethez : a takarót a dermedt tagokra és a 
lobogó tűzlángot keskeny konyhájában. Jobbra a szirteken, melyek az Indren- 
glecsert elválasztják a Garstelet jégárjától, a lehajló nap vízszintes sugarai beara
nyoznak egy keresztet. Ez a memento itt nem a megváltás, hanem a mártirság 
jele. 1903 aug. 24-én a hófúvás idetemette a milánói Casatit és Eacettit, kik a 
Vincent-pirámis felé igyekeztek és a Iiópelyhek forgatagában elvesztették az irányt 
alig pár száz lépésre a menedékhely biztos kikötőjétől. Az alkonyat vibráló fénye 
kiengesztelődést hirdet, lángbetűivel írva a feszület köré az igét, hogy minden 
igaz és magasztos czélnak vannak vértanúi.

Félhatkor a menedékház kis kályhájánál melengettük fagyos ujjainkat, míg 
odakünn lassan nőttek az árnyékok és haloványodott a jégárak villogása.

A napnyugta ebben a magasságban esti istentisztelet, melyből kiveszik magasz
tos részüket a napimádó hegyek. Nagyok és kicsinyek egyaránt. Minden ormon 
látszik a készülődés ehhez a mágikus jelenethez. Az élettelen, mozdulatlan töme
geken átreszket a búcsúzó fény ereje és annak visszahatása, valami komoly lel
kesedés. A nappal itt csak négy színt ismer: az erdőség zöldjét, a sziklák barnás 
violaszínét, a hónak galambfehérségét és az étherben az olasz azúrt. Az est ki
választja épen ezt a fehérruhás világot és míg a mélyebb színes világra a homály 
lepleit szövi, a búcsúzás nagy pillanatára pazar ünneplőbe öltözteti ezt a régiót, 
mely már nem a mienk, hol csak áhítatos vendég az ember. A Monte Yiso 
(3843 m) szabályos alakja lilás kárpit mögül bontakozik ki, — a Grivola (3969 m) 
karcsú formája arany fátyolban, a Gran Paradiso (4061 m) méltóságos ormója 
skárlát talárban áhítoznak a pirkadó látóhatár remegő fényárja után. Lent a mély
ben egymáshoz sorakoznak a glecserek kékesfehér sávjai és a völgyek árnyékai, 
míg fönt a végtelenben a kipirult égboltozatot százezer helyen égeti át a vetél
kedő csillagsereg. És másodperczek múlva megkezdődik az éjszaka csöndes imája, 
a legszebb „ or emus“.



Orsia Gressoney fölött.
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Lassan, lassan lábujjhegyen hátráltam a magános kis hijz belsejébe, mely 
úgy áll itt a jégár közepén, mint a parányi sajka egy megfagyott Adria ölén. 
Lábujjhegyen mentem, mintha megzavarnák lépteim a planéták csöndes pályáit, a 
térdelő hegyóriások égbenéző tekintetét; — hátráltam, hogy e másodperczekkel 
is tovább lássam, a mit olyan kevés halandó láthat és hogy még egy utolsó 
szeretetteljes pillantást vethessek a mérhetlen távolban, a völgyben rezgő mécsekre, 
melyek összekapcsolnak érző embertestvérekkel.

A fődolog a kedélyesség. A menedékház szobácskái még szegényesebbek, 
mint Merger „Vie de Bohème“ regényében Schaunard, Marcell és Rodolphe pad
lásszobája, de azért a hegyi élet bohémiájában megvan a komfort dióhéjba szo
rítva. A kényelmetlenség (főleg, ha nem mindennapos . . .) itt a környezet pom
pájában, már maga is kedves szórakozás. A ki itt nem érezné jól magát, az egy
szerűen nem is idevaló, mert egyet érne azzal az olvasóval, ki a vonzó regényben 
csak a sajtóhibákat keresi.

Mikor körülültük a terítetlen asztalt, egy kis havasi gyopárcsokrot állítottam 
közepére, hogy otthonosabb legyen az ebédlő. A szomszédos konyhából beáradt a 
nagy üst leves illata; a mi levesünkké, melynek egyik járuléka még perczekkel 
előbb jégdarab formájában a Garstelet-glecser alkotó része volt. A derűs hangu
latban nem egy pohárka Marsala fogyott el azért a szép országért, mely most a 
szó szoros értelmében lábainknál hevert és a lelkes, udvarias olaszok nem 
feledkeztek meg arról sem, hogy van egy másik szépséges szép föld is, hol a nép 
dalaiban megénekelte Garibaldit.

Midőn közbe ki-kitekintettem az ajtón, egy pillantás a ragyogással teleszórt 
nyári éjszakába átéreztette velem, hogy a szeretet tartja össze a világokat. A távoli 
havon a holdsugárban négy kis pontot vettem észre; lassan közeledtek, mint 
ezüstös tükrön négy apró zümmögő bogárka.

Ide törekedtek e késői utasok is.
Bevonultunk a hálófülkébe és elhelyezkedtünk „rétegesen“ egymás fölött. 

A felső fekvőhely szalmájába bújt a zöme, — az alsó egyik kuczkójában húzód
tam meg én. A szunnyadó vándor szerepét jó ideig Demokritos, a nevető filozófus 
foglalkozásával kellett felcserélnem, mert a koromsötétben egymást érték a derűs 
epizódok. Majd a kedélyes apa, majd az eget ostromló fiú azután a halovány 
unokahugocska és a jómódú bácsi (már így raktam magamnak össze a társasá
got) vizsgálták érverésüket, lesve a hegyi betegség tüneteit. A ki nem tud aludni, 
nagyon hálás közönség; egy koppanás, mely más valaki fejének és a tetőzetnek 
érintkezését jelenti — egy pohár víz, melyet a szomszéd saját arczára önt az 
állványról a setéiben — és más hasonló csekélységek ilyenkor mulattatóbbak a 
jó szellemességnél.

Mikor aztán teljes lett a csönd és elszunnyadtunk, belépett a négy késői 
utas, hórihorgas ifjú turini mérnökök. Hasztalan tiltakoztak a kedélyes apa és 
a jómódú bácsi — „a ki nem alszik, az virraszt“ — úgymond lakonikusan az egyik 
— és osztozkodni kellett a takarókban. Én örültem az új jövevényeknek, mert 
ebben a magasságban minden vendég felér egy kis kosár szénnel; s mégis, noha 
tizenöten valánk a keskeny odúban, a félretett ivóvizén hajnalra finom jéghártya 
képződött.
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Még dermesztő éjszaka volt, mikor kiléptem ebből az otthonos kis faládá
ból, melyet Capanna Gnifettinek neveznek. A hőmérő az ajtó mellett 11 fok hide
get mutatott.

A holdvilágos magasban még virrasztottak a csillagok megritkult sorai. Min
den, a mi a menedékháznál mélyebben feküdt, tovább szendergett derűt hozó haj
nali álmaiban. A Monte Eosa-tetők azonban már ébren voltak. A szélvész odafent 
felborzolta a laza havat és majd itt, majd ott hajszolta végig mint alaktalan fehér 
kísérteiét. A Garstelet jege is egyre zizegett a perczegő jégforgácsok táncza alatt, 
mintha zsarátnok sisteregne a közelben vagy villamos szikrák pattognának. Egy 
csésze forró tea után, melegítő pipaszóval újra kijöttem várni, lioz-e ebbe az 
augusztusi deczemberbe egy kis nyarat az „osanna di luce e di gioia“ (a fény 
és öröm hozsannája) — mint a hogy vezetőim a hajnalt nevezték.

A lehanyatló hold lassan kitért a derengés elől. Engedett az erősnek, a fia
talnak, a szebbiknek, az új idők lobbanásának. E pirospozsgás ifjú hajnalnak mi 
sem tudtunk ellenállni; az a sárguló világosság húzott, valósággal szítt a magasba. 
5 óra 20 perczkor ropogott a Lys-glecser dermedt hava egyenletes lépéseink alatt.

A hol nem fenyegetett a jégrianások közvetlen veszélye, sokat néztem hátra. 
Szép, szép és ezerszer szép volt, a mit láttam. Még az a kőszívű, jégarczú világ 
is elmosolyodott, nem bírta ridegen nézni az ellenállhatatlan hajnalhasadás pillan
tásait. Lent tovább pihen a kék paradicsom, melynek ölében el van rejtve száz 
és száz idill, Gressoney örökzöld erdeitől kezdve a Borromei szigetek örökké 
virágos parkjáig. Fönt a kipirult égalapon aranysárga és ezüstös rajzok, melyek 
talán nem is maguk a hegyek, hanem a Monte Yiso, a Graji Alpesek, a Taren- 
taise és Mont Blanc idealizált képei.

Hét óra lett, mire a Colle de Lys (4277 m) mélyedésében megállottunk.
Az óriás terület, melynek egyik kapuja ez a Colle de Lys. a másik a Colle 

Sesia (4411 m), a harmadik a terjedelmes Grenz-glecser, — valóságos nagydarab 
Grönland a déli ég alatt. A hótakaró hullámos domborodásaival egyformán borít 
mindent. Épen egymásután aranyosodnak meg a jégkör nagyjai ; legelsőnek a 
Dufour-csúcs (4638 m) és a Nordend (4612 m). A barna sziklarepedéseket betöltő 
jégmozaikon, mint ezer szivárványos ágacska hálózatán, vékony kis aranypatakok
ban folyik le a napfény, leomlik a hósivatag minden zúgába és elbujdosik a torony
magas jégképződmények kékeszöld cserepei közt. A mint a világosság alább és 
alább száll egy vonallal, az egész sarkvidéken végig toporzékol a heves hajnali 
tormenta.* A csendet pár perczig valami aggasztó suhogás zavarja meg, mint a 
mikor a tengeren vihar dagasztja a vitorlákat. Azután felkerekednek a forgószél 
szédületes tölcséroszlopai és végesvégig keringenek a Zumsteinspitze (4563 m) 
ormától a Parrot-csúcs (4463 m) bolyhos lejtőjéig s onnan fel a Lyskamm gerin- 
czén. Mikor elvonultak, újra nyugodalmas az örök karácsony országa, melynek 
nincs életet teremtő májusa, erőt érlelő nyara, nincs munkát jutalmazó őszi pir- 
kadása. Itt bizony százezer esztendők óta tart az egyforma deczember és az eziist-

* Tormenta szóval jelölik Piemontban a szél és hóvihar idején a hómezökön és különö
sen a hógerinczeken képződő forgatagot, mely toronymagasra felcsavarja a havat. Ezek ugyan
azok a forgószelek (tölcsérek, trombák), melyek egyaránt rémei a tengerésznek, a sivatag ván
dorának és a 4000 m-nél magasabb hóhegyek megmászóinak.
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fehér Szilveszter-éjszaka alig különbözik a csillagfényes Nagyboldogasszony éjje
létől. A tájkép földi része változatlan, csak égi részén van változatosság : majd 
ólomszürke fátyol, majd rózsaderűs langyos mosoly.

Egyszerre balfelé pillantottam és ujjongó lelkesedéssel mutattam arra jég- 
csákányommal. Az égboltozatot ragyogó hógerincz hasította. Óriás méreteiben, mint 
a képzelet műve, merész és keskeny, mint a szellemek ösvénye, ragyogó, mint 
Salamon templomának teteje. Két emberem rögtön megértette, hogy elbűvölt, meg- 
igézett, meghódított a Lyskamm. Szóváltás nélkül felkanyarodtunk a meredek hó
nyereg felé, mely átvezet a hírhedt hegy svájczi oldalára. Küzködtünk a fagyos

A Lyskamm (jobbról a Matterhorn ; a Punta Gnifetti útjáról).

orkánnal, térdig túrtuk, kavartuk a puha hótömeget, de mennem kellett, mert 
mágnesi erővel vonzott Wallis és Piemont ezüst óriása.

Ez a hónyereg emlékezetes hely volt szegény Favrenak. 1905 szeptember 
13-án d. e. 11 órakor ért fel a Lyskammra több társával. (A két Laurent, apa 
és fia, továbbá Vincent M., mindannyian Gressoneyből, voltak a vezetők.) Vissza- 
menet ezen a helyen hózivatar lepte meg a karavánt és kénytelenek voltak egy 
rettenetes éjszakát a hóba vájt lyukakban tölteni. A következő nap is lehetetlen 
volt a tájékozódás, mert az ú. n. „nebbia fitta“, a tapadó, mozdulatlan köd eltakart 
mindent, a mi irányt jelezhet. Ide s tova bolyongtak késő estig, míg újra vissza
kerültek saját nyomaikba. Alkonyaikor Favre megismerte egy felhőnyíláson át a 
Dufour-csúcs szikláit és esti 11 órára Vincenttel levergődött a Gnifetti menedék-

20Jankovics: A z Alpesek.
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házig, hogy segítséget hozzon. Gilardi, a házikó őre, szeptember 15-én felsietett 
a végzetes helyre, de már csak a fiatalabb Laurent-t kísérhette le, mert ennek 
édes apja épen kiszenvedett a rettenetes hidegben. Megilletődve álltunk meg ezen 
a helyen, melyhez szomorú tanulságok fűződnek. Az a tanulság, hogy a legnagyobb 
tapasztalat és helyi ismeret sem elegendő egymagában a természet erői ellen, mert 
a sűrű köd felér a teljes vaksággal. Ezekkel az erőkkel szemben nem elég kitar
tók ‘az emberi érzékek ; itt megint a természet más, legyőzhetetlen erőit kell segít
ségül hívni. Ha a négy vezető közül csak egynek lett volna egy parányi kis mág
nestűje, szegény Laurent ma is élne.

Itt kezdődik az igazi Lyskamm — az „emberevő“ Lyskamm, a maga fényes
ségében és borzalmasságában. Nem nagyon nehéz és mégis kényes. Az út két 
oldalán a Scylla és Charybdis ; — balra fenyeget a semmi, melyet nem látunk, 
jobbra a semmi, melyet látunk. Furcsa meghatározás, de megfelelő. A Lyskamm 
svájczi oldala ugyanis olyan, mint a jégkéreggel bevont, nagyon meredek háztető, 
mely vakító fényben vagy 1500 métert lejt a mélységekig, a hol alsó partja eltűnik 
a Grenz-glecser zátonyain. Ez a szédítő, síkos mélység az a „semmi“, a mit látunk. 
Ez a fényes, 55—60 fokos síkosság szinte elvonja a kéz elől és a láb alól a 
támaszt — csak a szemnek van mibe kapaszkodnia : a távoli Matterhorn egetmetsző 
szikláiba.

Fönt a gerincz élén kísért a széles puha hótömeg, de az nem lehet a mi 
ösvényünk, mert ott a semmi, melyet nem látunk. Olaszország felé e hosszú sor 
hótorlasz mind odvas, mert csak a szél és tél ragasztotta oda. A vándor alatt, ha 
e csalóka útra lép, könnyen ledörög pár száz métermázsa hó az olasz Lys-glecser 
romjaira.*

Nem marad más hátra, mint pár ölnyire a gerinc.zél alatt a svájczi oldalon 
maradni, hogy kikerüljék e veszélyes hó-guirlandeok tapadási és egyúttal törési 
vonalát. Szédítő mesterség ez, melyre a franczia vezetők azt szokták mondani : II 
ne faut pas glisser, parce que une fois mort, c’est pour longtemps.

Csontig, velőkig járt a hideg szél. A ruhán is átsüvített, rohant és iramodott 
szakadatlanul, mintha nem is volna tömör szövet, csak pókháló. A kéz és láb 
érzéketlenné váltak a nagy fagyoskodásban ; a bajuszon jégcsapok függtek alá, 
melyek becsületére váltak volna a jó öreg gyermekbarát Miklós püspöknek. Ajkaink 
felduzzadtak, hogy alig tudtunk egynéhány értelmes szót váltani.

Megálltam a csúcson, belefogózva a hóba levert jégcsákányba. Épen ekkor 
sepert végig rajtunk egy czudar tormenta, jól megrázogatva, telehullajtva ruhát, 
szemet, fület finom csípős jégdarával és deres szilánkokkal. Mikor ördögi tánczban 
továbbforgott az éles hógerinczen, úgy kerestem valami meleget. Fent a magasban, 
a vakítóan tündöklő fényárban nem találtam meg, — ez az erőtelen napsugár nem

* 1869 szeptember 15-én a síkos jég a Grenz-glecser felé levetette az angol Óbestert. 
A gerinczhó letörése pedig eddig két analog végzetes szerencsétlenséget okozott. 1877 szeptem
ber 6-án az angol Lewis Arnold William és Paterson H. Noel három vezetőjükkel, a Knubel- 
testvérekkel 1200 lábnyit zuhantak az olasz oldalra. 1896 szeptember 6-án egészen hasonló módon 
halt szörnyet a német Günther dr., Imboden Román és Ruppen P. József vezetőkkel. Őket is 
vagy 1500 lábbal mélyebben találták meg és a lyuk, melyet testük súlya tört át, a gerincz havá
ban alulról is sokáig látható volt.
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bírt győzedelmeskedni a 15—16 fok hidegen. Körüskörül a dermedt világból pedig 
ömlött a jeges leliellet, .mint a hogy árad a vulkánokból a forróság. Kerestem hát 
a lelkemben a melegséget és megtaláltam — és ez a hő pillanatokra valósággal 
fizikai meleget is varázsolt e didergő világba, meleget, mely jóleső enyhüléssel 
futott keresztül reszkető tagjaimon. Mikor megláttam szemben a Matterhont, a 
távolban a Zinalrothornt és a szomszédságban a Dufour-csúcsot, egyszerre végig
surrantak előttem az emlékek, melyek ezekhez a bérczekhez fűződnek, — s nem
csak az emlékek magasztos részletei, hanem mindaz is, a mi azokban gyöngéd 
és édes volt. Haza gondoltam, arra a lényre, ki két év előtt ezeknek a nagy 
hegyeknek a tövéig kísért hűséges szeretettel és útnak bocsátott a legnemesebb 
lélek áldozatkész önmegtagadásával. Egyszerre nem fáztam többé és ezek a hideg 
szikla- és jégsphynxek kedvesebbek és nyájasabbak lettek. Kedvesebbnek látszott 
minden, a mit ő vele együtt láttam. A szeretet, mely a megosztott élvezetekben 
leli igaz gyönyörűségét, a legrózsásabb szemüveg. Ereztem, hogy az abszolút szép
nek is lehetségesek fokozatai, mert még az abszolút szép is relatíve százszor szebb 
lesz, ha olyannak társaságában nézzük, kit végtelenül szeretünk. Sőt még a vissza
emlékezés a közös útra is képes bearanyozni az ismerős látványt, még ha fájdal
mas is benne az, hogy nélkülözzük édes társunk jelenlétét.

Csak másodperczekig lehetett kiállani a csúcson, épen annyi ideig, hogy az 
égi és a földi poézisből kivegyem a részemet, mely itt fent 4538 m magasban 
megilletett. Az égi poézis hálatelt gondolat volt, melyet a zúgó szelek szár
nyán felküldtem a ragyogó égboltozathoz. Ez tökéletes volt, körülvonalozatlan, 
szónélküli ima, mely csak ilyen helyen és ilyen boldog lélekből fakadhat. Annál 
tökéletlenebb volt a földi poézis, az a pohár vörös bor, melylyel koczczintani 
akartunk hagyományos hegyi szokások szerint a siker örömére és az élet-halálra 
szóló hegyi barátságra. Bizony annyira dideregtünk, hogy a koczczintásnál nem
csak egymás poharait, hanem a saját szánkat is alig találtuk meg.

Szinte nehéz szívvel hagytuk el az ormot, mely ma a parádés verőfény és 
tündéri kilátás mellett sem fogadott bennünket valami meleg vendégszeretettel. 
Gyorsan raktam lábaimat lefelé a perczekkel előbb taposott és kivágott nyomokba 
és csak akkor állottam meg, midőn egy szélroham a Dufour teteje felől és a 
Grenz-glec-ser mélyéből valami vékony hangocskát hozott. A szétszórt és más czélok 
felé törekvő karavánok küldték át hozzánk az első szerencsekívánatokat a hórégió 
egyetlen postája, a szelek szárnyán járó ujjongás útján.

Tíz órakor már megint a Lys-joch védettebb hódombjai között guggoltunk 
a szerény délelőtti körül, odatartva hátunkat a melegedő napsugár kellemes, iga
zán kéjes simogatásainak. Beismertük, hogy a hideg vihar olyan vasmarkú legény, 
kinek kézszorításait nehéz kibírni, mert valóságos mór át * kellett ujjainkkal ját
szani, hogy egymástól újra szétváljanak a dermedtségben. Egy óra hosszat enged
tem át magamat a megtett út szendéletének és annak a gyönyörteljes érzésnek, 
mely a fenséges benyomásokat és a férfias erőpróbát nyomon követi. Közbe-közbe 
megbámultam a fehérségnek ezerféle színárnyalatát, mely a környezeten végig

* Móra, ismeretes olasz szerencsejáték, mely a két játékos ujjainak liirtelén felmutatásá
ból és az együttes ujj-szám kitalálásából áll.

20*
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surrant. Hihetetlen, hogy a fehérnek is lehessen sokféle változata ; — pedig van : 
látszik, hogy minden színt egyesít magában, mert ebből, a patyolatsivatagból a 
napfény kiváltja a seracok kékjét, a rianások zöldjét, saját égi lángjának arany
sárga és bíboros tükröződését.

Tizenegy óra felé már fütyörészve folytattuk az utat és pedig újra felfelé, 
mert nem volt még Ínyünkre a visszatérés a mosolygó völgybe. A távolból csábí- 
tólag integetett a Punta Gnifetti (4561 m) ormóján a Capanna Margherita. Nem 
akartam leszállni Trinitébe a nélkül, hogy oda is be ne köszöntsek. Ez az út már 
igazán kényelmes, mert a Grenz-glecser, melyet kereszteznünk kell, itt fent már 
nem a szaggatott jéglabirintus, hanem hullámos ezüst lepel. Mintha egy darab 
fehér fellegen járnánk, mely a Parrot-csúcs lejtőihez tapadt. Ötnegyed órás séta

Néhány lépésnyire az obszervatórium alatt, a jégcsapos sziklarámába be van 
illesztve egy mellkóp. Lent, Trinité kicsiny sírkertjében megmagyarázza egy kő e 
mellkép történetét. Giani Angelo hadnagy volt a harmadik alpesi vadászezredben. 
Szegény kis hadnagy, szülőföldjének, Sienának meleg napfényéhez volt szokva és 
mégis ide merészkedett, mert innen akarta 1894 első hajnalát köszönteni. Kegyet
len volt hozzá az öreg Szilveszter, ott marasztalta, befedte hóleplével, mint a hogy 
pelyhekkel takargatja most is a mellképét. „A szerencse — úgymond az írás — 
nem kedvezett a merészségnek, az új virradat ott lelte a jégen élettelenül a czél 
előtt.“ („Fortuna non aiutó audacia. La nuova alba lo trovô spento Iá sül ghiacciaio 
presso la Méta.“)

Pár lépés a zománczos szirteken és megnyílt előttünk a tudománynak barát
ságos hajléka, mely úgy áll itt a hótengerek közepette, mint a hajósok remény
sége, a világító torony az óczeán egy szigetfokán. (12 óra 45 perez.)

Az épület épen a Punta Gnifetti (Signalkuppe) 4561 m magas csúcsán emel
kedik, a rettenetes meredekség szélén, mely majdnem merőlegesen kerek 3000

után a Gnifetti-tető síkos 
szikláinál állottunk.

t

A Capanna Margherita.

Az utolsó meredek rész 
lábánál sietve jött elénk a 
Capanna egyik őre, zsebé
ben nagy palaczk forró 
fekete kávéval. A jó em- 

•ber lelkiismeretesen telje
síti szamaritánus köteles
ségét, mely szerint minden 
közelgő karaván elé leszáll 
a meleg élet-elixirrel, hogy 
istápolja a hegyi betegség 
keservei alatt kidőlteket és 
a fagyos szélben didergő
ket. En pompásan éreztem
magamat és úgy gondol
tam, hogy fönt a házban job
ban fog esni a fekete leves.
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métert esik Alagna felé.* Az egész alkotmány fagerendákból van összeillesztve, 
melyek darabja 30 kilogrammnál többet nem nyomhatott, mert egy-egy ember 
képtelen volt nagyobb súlyt ide felczipelni. A fal dupla gerendás és kívülről össze
forrasztott rézlemezekkel burkolt és pedig így van beforrasztva tető, ablak, ajtó, 
sőt még a padozat alja is egyaránt. Ezek a rézlemezek felmelegszenek a napsugár
ban és enyhítik a hideget a belső helyiségben, mely azért gyakran még a nyári 
hónapokban is lesülyed minus 14—18 fokra. Főczéljuk azonban a védekezés a 
villámcsapás ellen. Ez utóbbi czélt szolgálja a tömérdek réznyúlvány is a ház 
minden élén és a sok rézsodrony, mely az épületet a csúcshoz kapcsolja. Eddig 
még nem is érte villámcsapás az építményt, bár rendkívül ki van téve minden 
zivatarnak. Ilyen zivataros éjszakákon minden apró villámfogón rezegő lángok 
gyuladoznak és az épület távolról olyan, mint fantasztikus tűzijáték váza, valami 
félelmetes kivilágítás a bérezek szellemeinek.

Szebb, nagyobbszerű és alkalmasabb tanyát nem alkothatott volna magának 
a tudomány, poézis és bátorság. Káprázott a szemem, mikor az egyik őr végig
kalauzolt a kísérleti és megfigyelő állomás szobáin. Mindegyik gép, mint töké
letesebb érzékekkel megáldott tudós, rezegve írja, jegyzi, méri és magyarázza a 
légkör ezerféle tüneményét. Es a tudásnak mindent megvilágító működése között 
helyet talál a jámbor hit ; a tökéletes műszerek fölött a bátor kutatók dolgozó- 
szobájában ott függ a női ideál az isteni ártatlansággal anyai karjaiban : a „Madonna 
degli Aranci“. Az alája függesztett autogramm elmondja, hogy a kép Margit királyné 
ajándéka, ki személyesen helyezte itt el, midőn a menedékház avatásánál 1893-ban 
megjelent. A fizikai állomásból az első emelet egyetlen megfigyelő szobájába jutni, 
innen meg a vedetta-szerű torony tetőzetére.

E magaslatról is majd lesöpört a szélvész, de azért mégis nyugodtabban 
szemlélhettem a kilátást, mint reggel a Lyskamm ormáról. E kilátás testet öltött 
imádság, melyben a mindennapi kenyértől kezdve megvan minden a nagy Isten 
eljövendő országáig. Lent a mindennapi kenyér : Lombardia termő táblái ; - 
idefent az ég közelsége, a hótetőkön átömlő áhítat. Napokig kellene nézni és 
hetekig írni, hogy felsorolhassuk ennek a kilátásnak tartalmát. E 400 kilomé
teres körben összhangban csoportosulnak csillámló jégdómok és barna szikla- 
obeliszkek ; — galambfehér hómezők és sötétedő szakadékok ; — viola erdők és 
aranysárga rétek ; — folyók ezüst szalagjai és vízesések gyémántfátylai ; — fény

* Az épület kereken 40.000 frankba került. Építését 1889 februárjában határozta el az 
olasz alpesi egyesület. 1893 szeptember 4-én történt az ünnepélyes felavatás ; — ekkor a ház 
még csak három egyenlő nagy helyiségből állt, 3 m 66 cm szélességben és 9 m 68 cm hosszú
ságban. 1899-ben és a következő években egyre nagyobbították, úgy hogy jelenleg 22 m hosszú. 
All az egyemeletes 5 m 10 cm széles négyzetes toronyból, mely emeletén az obszervatóriumot 
és földszint a fizikai kísérleti szobát foglalja magában. Ehhez sorakozik még hat szoba; fiziológiai 
állomás, dolgozó- és hálószoba, valamint az állomás külön konyhája ezek mellett van az 
alpesi klub konyhája és háló lakosztálya. Belépő díj olyanoknak, kik nem tagjai az olasz egye
sületnek, 6 lira meghálási díj 10 lira. A fűtőanyag naponként és fejenként 2l/B lira. Az úton 
a hóban több szenes zsák fekszik, melynek tartalmát apránként szállítják fel. A kit az ú. n. 
Sasso del Diavolónál elfog a hegyi betegség keserve, könnyen fogalmat alkothat magának arról, 
mit jelent ide még egy szenes zsákot is felczipelni, mikor mázsásnak tűnik a kéz és láb min
den porczikája.
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vonallá összefolyt tavak és vereslő folttá törpiilt világvárosok. Mindenütt erő és 
harmónia, mert a természet képtelen nem szépet alkotni.

A szem nem igen néz a völgyekbe, mert rabja lesz annak a nívónak, melyen 
állunk. Ha egy római vagy görög meglátta volna ezt a világot, e jég és kőóriáso
kat vagy megszemélyesítette volna istenekké, a dacz, a szűzies szeplőtlenség, a 
vakmerőség isteneivé ; vagy azt hitte vón’, hogy az Olympus nagyjai meredtek itt 
szirtté és fagygyá. Szemben a Lyskamm sütkérezik a déli óra fényében, szegé
lyezve imént belerótt nyomaink lánczszemeivel. Mögötte balra a Montblanc bukkan 
elő, féltékenyen mutatva, hogy ő nagyobb a legnagyobbaknál. Jobbra a Grand 
Combin és Dent d’Hérens között az Aiguille d’Argentière és Aiguille du Chardon
net gyöngéden színezett pasztellképei. Szemben belehasít a magas égbe az ormok 
ideálja, a Matterhorn, melynél elnémul a toliam, mert itt nem frázis az, hogy ez 
a kép leírhatatlan szép és kimondhatatlanul nagy. Mosolyogva nézem, mert ez az 
orom már enyém volt. Mellette a Dent-Blanche, Gabelhorn, Trifthorn és az ismerős 
Zinal-Rothorn egetverő hógulái, melyek mellett vakondtúrás volt a faraó pirámisa. 
Messze délre, mint feltornyosult és megfagyott tengerhabok, a Monte Yisótól a 
Dauphiné-ig száz és száz jégtető. A közvetlen szomszédságban a Dufour, Zumstein 
és Nordend megrendítők méreteik mérhetetlen mivoltában. Hozzájuk fűződik a 
Mischabel-csúcsok bonyodalmas tömege és tovább a végtelenségig a berni hegyek, 
az Engadin és Ortler fehér koszorúja. Mintha egyes tetőkre jobban sütne a káp
rázatos fényű déli nap . . .  Ez az én emlékezetem verőfénye, mely glóriával övezi 
azokat az ormokat, melyeknek tetejéről napokkal vagy évekkel elöld) ide tekin
tettem át. Európa minden négyezrese itt állt előttem s mintha mindenik ide nézne 
és önérzetesen hirdetné némaságával : Erős, nagy és szép vagyok. Önzetlenül 
csodálsz, parányi ember, önzetlenül, mert ekéd nem bonthatja meg szilárd teste
met, — köveimből nem rakhatsz magadnak hajlékot. Az őszi hervadás nem vál
toztat az én arczulatomon egy vonást sem és pompás csillogó ruhám nem függ a 
napsugár kegyétől. Szépségem örök és te meg nem ronthatod kultúráddal. Szép 
vagyok magamtól és magamért s ezért adok gondolatot, mely fölfelé vezet, emlé
ket, melynek párja nincsen kerek e világon.

Olaszország felé lekanyarodik a három hatalmas völgy : Gressoney, Sesia és 
Anzasca. a három óriás út a mosolygó élet felé. A síkság, mely e völgyek végén 
fejlődik a szabad végtelenbe, olyan, mint a hullámtalan tenger, kékes felületén a 
városok, falvak csak apró szigetek. Kifehérlik valamennyi közül Lombardia már
vány Palmyrája, a milánói dóm.

A spharák zenéjébe egyre erősebben szólt bele a szellők fuvolája, hogy 
megkívántam megint az alsó szobák melegét. A második őr, ki eddig vezetőimtől 
megtudta, ki vagyok, kedves meglepetéssel várt. Átnyújtott egy serleg grogot, 
melynél még jobban melegítettek a hozzá mellékelt szavak. „Egészségére váljék“, 
mondá tört magyarsággal. A jó ember télvíz idején műmárványt készít és több 
hazai palotában, még a magyar parlamentben is dolgozott ; innen tudománya. Gon
doltam, ha ez így megy tovább, nemsokára Magyarországhoz csatolhatom a 4000 
méteren túli ' csúcsokat. Pár nappal előbb ugyanis volt már egy kedves közös
ügyes esetem is. Mikor augusztus elején a Vallée Blanche-en keresztül betértem 
a Capanna Torinóba, hol két évvel ezelőtt feleségemmel két napot töltöttünk, a
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menedékház diplomata vendéglőse, a derék Bareaux uram meg akarta mutatni, hogy 
jól emlékszik reám. Fürkésző szemmel nyújtotta felém a számlát, melynek élén 
gömbölyű betűkkel díszelgett: „á Monsieur Autrichien“. Arczom megnyúlt, de mielőtt 
szólhattam volna, Bareaux kikapta kezemből az írást és zsebéből már egy kész 

. második számlát húzott elé, mely a „Monsieur Hongrois“-nak volt czímezve. Tudom, 
uram, mondá hunyorgatva, ez a kettő nem egészen fér össze, de hát nem voltam 
biztos, melyik most az igazi, azért előre kettőt készítettem. Csodáltam, hogy 3320 m 
magasban többet tudnak történelmünkből, mint a világirodalomban.

Mikor kihörpintettiik a szíverősítő forró bögréket, még töprengtünk, ne szalad
junk-e fel a Zumsteinpitze-re vagy a Parrot-csúcsra ; mégis, mert az esti harang
szóra otthon akartunk lenni, a leszállás mellett döntöttünk.

A visszatérés a völgyi élet kedvességébe nem esik nehezünkre. Itt fent, hova 
annyit vágyódunk a völgy öléből, elég néhány óra. Ezeket a méreteket, ezt az 
erőt nem bírja soká az emberi lélek. Egyszerűbb a mi lelkünk, mint sem sokáig 
győzze ezt az élvezetet. Az égbolt, a napsugár, a levegő, a vihar ötödfél kilo
méternyire a tenger színe felett nem a mi világunk és alig várjuk, hogy újra 
fellebbenthessiik az olasz tavak felett azt a csillogó fátyolt, melylyel takaródzik 
a legbájosabb földdarab. Bizonyára a legbájosabb, mert az emberek rendszerint 
akkor mutatják meg párjuknak, mikor a legboldogabb óráikat élik. Itt fent huza
mosabb tartózkodás alatt beoson a szívbe a nosztalgia előhírnöke.* Valahogy szeret
nénk a hósivatagból palántát termeszteni, melynek van néhány zöld levele. A levél
ről eszünkbe jut a tavasz, mely itt csak naptári fogalom. A tavaszszal egytestvér 
a fiatalság, melyet nem ismer a változatlanságnak ez a régiója. S a fiatalsággal 
kapcsolatban megjelenik előttünk a nő eszményképe is, mert hát nélküle a para
dicsom is csak pusztaság lett volna. így vezet a zöld gally hiánya egész a nosz
talgiáig.

És most belehallik az én merengésembe az ón alföldi barátaim kétkedő 
szava : mit kerestél odafenn, ha olyan hamar visszavágyik lelked ? Gyönyörűséget 
kerestem, megtaláltam, felvettem, lelkembe rejtettem és most, hogy hazahoztam, 
kiosztom azoknak, kiknek gondolkozása rokon az enyémmel. Tudjátok barátaim, 
a hol a fokozás már lehetetlen, ott csak a visszaesés lehetséges. A leghatalmasabb 
dalmű szakadatlan hallgatása eltompítana és kívánjuk a csendet. Dante folytonos 
olvasása után jól esik egy népdal. Visszakívánkozunk a köznapiságba, mert ebben 
a monoton, a gyengéd, a keserves és édes változatossága fogékonynyá teszik lel
künket új és hatalmas élvezetekre.

Délután két óra. Visszatérünk. A négyszáz kilométeres átmérőjű körben, 
melyet egy pillantással végig mérhetek, még most a délutáni nap áradatában sem

* Rendkívül érdekesek azoknak tudományos, úgy természettani, orvosi és lélektani meg
figyelései, kik hosszabb időt töltöttek fenn e menedékházban. Első nagy vállalkozás volt Angelo 
Mosso kísérletezése, melyet behatóan megírt nagy munkájában. (Fisiologia del 'nomo sulié Alpi, 
studii fatti sül Monte Rosa. 1898, Milano, Fratelli Treves.) A német Zuntz, Loewy, Müller és 
Caspari hasolóan hatalmas 494 oldalas műben számolnak be gazdag tapasztalataikról. (Höhen
klima und Bergwanderungen, 1906.) Hatvan napot töltött fenn az olasz Hott. Alassandri Camillo 
is, ki az olasz földrajzi társaság évkönyvében közli tanulmányát. (Bollettino della S. Geografica 
Italiana, 1906, 639—662. lapon).
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reszketett egy falevélnyi felhő, a völgyekben egy leheletnyi ködpára. Langyos nap
fürdőben, patyolatpályákon követtük reggeli utunk lábnyomait, melyek körülszegé
lyezték a Grenz-glecser felső hókatlanát, mint valami kézimunka arabeszkjei 
óriás fehér térítőt. Egyre maradozott mögöttünk a „Margherita“, s mikor a ragyogó 
kékségbe már csak mint parányi tündöklő körvonal rajzolódott bele, szinte nehéz 
volt választanom a való és képzelet között. Büszkeséggel töltött el a való, az a 
gondolat, hogy az a kis tünedező torony a legszebb és legpozitivebb emberi tudo
mányok diadalmas végállomása ; és kedves volt a gyermekes hit, hogy az a rege
szerű épület ott a magasban elátkozott kastély, a jégkirály tündérhajléka.

Nagy ugrásokban szökelltünk le a Lysjoch lejtőjén, hisz kerek 3000 métert 
kellett leereszkednünk az emberiség előőrséig. Három és fél órakor már a C.apanna 
Gnifetti kedélyes szobácskájábán uzsonnáztunk, mi annál jobban esett, mert ma 
igazán szelet reggeliztünk és fagyot ebédeltünk. 41/2-kor felszedtük a vándorbotot 
és a Garstelet jegén a kis Capanna Linty (3369 m) mellett leszaladtunk a Zindra- 
Alp legelőihez, honnan az út a Gabiet-Alp, Bedemia és Orsia mellett hazavezet 
Trinité-be.

Levett kalappal ballagtam lefelé. Jól esett az őszies esti fény játszadozása 
arczomon, az alkonyati szellő hűvös simogatása verejtékes homlokomon.

A jégóriások egymásután sülyedtek el a közeli alacsonyabb sziklák mögé. 
A láthatatlan nap aranysárga fényét már csak a hegygerinczek mélyebb bevágásain 
keresztül vetítette remegő hosszú sugarakban a hegyoldal legelőire. A hol átjött 
a fény, valósággal sziporkáztak a hegylánczok szirtjei.

A völgy beszédes némajátékban behizelgően mesélt a föld költészetéről, arról 
a keserves-édes mindennapi küzdelemről, mely munkából, szeretetből és remény
ségből áll. Mindenből a béke áldása áradozott. Olyan e szelíd látvány a Lyskammok 

" és Monte Bosák rideg-hideg dicsősége után, mint a szélcsend a hatalmas zivatar 
nyomán.

A gulya kolomp orchestrájának bájos zenéjével épen a bugyogó kristály
források köré gyülekezett. A hegyi ösvényeken Orsia füstölgő faházacskái felé 
mindenünnen kaszások hosszú árnyai siettek, csak az egyik lejtőn maradt vissza 
skárlátpiros népviseletében néhány leányzó, sarlójával szedegetve, a mit isten adott 
ottan, hol a vihar veti a fűmagot. A mélyből hazahívó pásztorsíp csalogatta e haj
ladozó virágszálakat.

És mendegéltem odább, odább, levett kalappal, szimatolva az illatos levegőben.
Korán kezdődik itt az alkonyodás és sokáig tart, mert a nap hamar lebukik 

a nyugat felé tornyosuló hegylánczok mögé. Félhomályba merül a nyugodalmas 
táj, csak mögöttünk ragyog még a magasban változatlanul a nevéhez méltóan a 
„Hohes Licht“ derengő hava.

Mire Trinité elé értünk, megkondult az esti harangszó s méla bongása átvará
zsolta gondolataimat a távoli kis magyar faluba, hol most épen az esti harang 
bimm-bammjainak örül egy apró ember, míg édes anyja tanítgatja liliomlelkét szere- 
tetre és a messze idegenben vándorló apa nevére.

Megváltam embereimtől ; őket már várta a békés házi tűzhely a barna fahá
zak belsejében. Én meg gyorsan lépegettem Miravalle felé. Másodperczek alatt 
sűrű köd ereszkedett le ; foszlányait a magasban a holdsugár szegélyezte ezüsttel,
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a mélységben a Castello Savoiának, Margherita királyné otthonának sok kivilágított 
ablaka. Ez a köd már maga az ősz, miként a Gressoney-völgyi tájszólás hirdeti :

„Augschtä woat, D’Herbst im Groat ;
Augschtä liewrut, D’Herbst in d’Lieisu“.

(Augusztus kezdődik s ősz van a hegyeken — Augusztus végződik, ősz van 
Lysbe’lenn.)

Mikor szobám ablakához léptem, hogy lezárjam a redőket, tétováztam, nem 
tudtam megválni ablakomtól. A bőtel körül feketélő fenyvek ringó láncsái fölött 
békésen ragyogott át a Lyskamm holdsugárban liszó éle. A Lyskamm, az én 
ismerősöm. Néztem rajta ezüstös utamat, az utat ott fent a csillagok tőszomszéd
ságában ; ragyogóbb volt az a tejútnál.

Pár nap múlva utólszor láttam e tündérhegyet. Mikor Vercelli mellett vissza
néztem a kupéból, áttündökölt a síkság forró gőzei közepette, aztán elmúlt. Déli
báb volt, szertefoszlott, mint minden, a mi szép és nagyszerű az életben. De én 
mégis magammal vittem azt, a mi az enyém volt a délibábból : a kitörölhetetlen, 
az efliomályosíthatatlan ragyogó képet lelkemben.
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E ) A MONTBLANC-CSOPORT.
AIGUILLE DU GÉANT.*

(4013 nj )
— — A un tratto la caligine ravvolta 

Intorno al Montebianco ecco si squaglia 
E purga nel sereno aere disciolta:
Via tra lo sdrucio de la nuvolaglia 
Erto, aguzzo, feroce si protende 
E, mentre il ciel di sua minaccia taglia,
Il Dente del gigante al sol risplende.

(Giosuè Carducci : Esequie 
della guida E(milio) R(ey) 
Courmayeur, 28 agosto 1895.**

A tűlevelesben ide s tova bujkáltak a ködök foszlányai. A Yisp árjai meg
dagadva vészesen habzottak a karcsú kőhíd alatt, mikor felette a kis vonat 
átrobogott. Ugyanazon a helyen haladtunk keresztül, hol három héttel előbb 
izgatottan vártam a Matterhorn jelenését. Most nem láttam a ködpárák mögött ; 
elgondolkozva küldtem a völgy borongós hátterébe Edmondo de Amicis szavait: 
Addio, o formidabile Matterhorn divino sogno svanito . . .  (eltűnt isteni álomkép). 
Ereztem, hogy még mindig varázsbirodalmában vagyok — s milyen különbség akkor 
és most között ! Akkor: egész valóm vágyteljes várakozás, reménykedés, mint a nemes 
szerelem kezdetén; most egész valóm megelégedés, átszőve csillámló emlékekkel, 
melyek forrnak, egymást hajszolják, mint a kedves reminiszczencziák a boldogság delét 
követő napokon. Nem tudnám megmondani, melyik pillanat volt a szebbik és jobbik.

Csöndesen szemlélődve húztam meg magamat a kupé sarkában és néztem a 
tovaszálló képeket. A Saas-völgy nyílásán még egy pár pillanatra havas tetők 
jelentek meg a fellegek között. Úgy tettek, mint a jó barátok, kik hibájukon kívül 
lekésnek a búcsúról, de legalább a távolból még egy istenhozzádot intenek a siető 
utasnak. Azután a Simplon felől leomló zápor hirtelen mindent elfedett előlem, 
hogy megkönnyítse válásomat a részletektől.

Divino sogno svanito . . .
Az este (1905 augusztus 16-án) már a franczia határral szomszédos Martigny-ban 

éjszakáztunk, hogy másnap folytassuk az utat a Nagy St. Bernardon át olasz földre.

* Dent du Géant, Dente del gigante, régebben Montmalay, Mailet. A fog elnevezés nagyon 
találó, bár az „Aiguille“ a használatosabb. A csúcs épen olyan, mint egy 300 méter hosszú 
fog, mely óriás őslény alsó állkapcsából nőtt ki. Sokan azt fogják hinni, hogy ezekre a hatal
mas méretekre czéloz a „géant“ szó, pedig nem Így van. Élt Chamonixban a múlt században egy 
Cachat nevű vezető, kit a falubeliek ereje, bátorsága és kiválósága miatt a „le Géant“ melléknévvel 
tiszteltek meg. Ettől az embertől kapta először a Col nevét, aztán a csúcs, bár semmi közelebbi 
dolga nem volt ez orommal. V. ö. Mitteilungen D. Ö. A. V. 1901. 292. lapon. Mások szerint meg
fordítva Cachat Michel kapta volna e hegytől nevét, mert először járta körül tövét. (Becker i. m ).

** „A Montblanc köré sűrűsödött köd egy csapásra szertefoszlik és elolvadva illan szét a 
derűs légben : a felhők hasadékán át meredeken, hegyesen, vakmerőn szökell ki és míg az 
eget daczos fenyegetéssel hasítja, a napsugárban csillan a Dente del Gigante.“ Rey Emilio, 
courmayeuri vezető halálára irta Carducci.
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Az út a Val d’Entremontban vezet és Martigny-től a kolostorig 47 kilométer.
A következő reggelen még alaposan sudarazott az eső, mikor a csöngős postakocsi 

tova robogott a Drance vadregényes partjain. Egymásután döczögtünk keresztül az elár
vult, franczia jellegű falucskák ódon utczáin ; a komor, magas házak ablakaiban csak 
a sok fuchsia és egyéb virág mutatta, hogy melegszívű emberek laknak itt Isten háta 
mögött. Minden ablak olyan volt, mint a zordon arczulatban a mosolygó nyájas szem.

Az orsiéres-i ebéd-állomás után még magányosabb lett a völgy és délután 3 óra 
felé érkeztünk az utolsó helységhez. Ez Bourg-St-Pierre (1633 m) a Grand Combin alap- 
hegyeinek tövében. Olmos szeptemberi hangulat feküdt az egész tájon és szinte jól esett 
a „Dejeuner de Napoléon“ kis vendéglőjébe betekinteni. A háziasszony, ősz matróna, 
kedves fiatalos arczczal, megható kegyelettel és büszkeséggel mutatta meg szobáját, 
melynek karosszékében a nagy Napoléon pihente ki fáradalmait (1800). A történelem 
nagy és szent emléke suhant keresztül a csöndes hajlékon. Az ablakon perczekre 
bevillanó napsugár és a nyomában még sűrűbben leereszkedő borongós köd eszünkbe 
juttatták a dicsőség ragyogását és a fényt árnyékként követő tragikumot.

A Drance de Yalsorey tompa bugása visszhangzik a szirtek között. Minden szürke, 
csak a szanaszét legelésző tehenek fehérlenek a köves lejtőkön. Elmarad az utolsó ház, 
hol ólet lakozik, a Cantine de Proz (1800 m); az ezután következő kis kőházak már az 
elmúlás tanyái, melyekben a megfagyott és hóba temetett vándorok csontjai porladnak. 
Mintha kivándorolnánk ebből a világból ! Ez a kopár, kietlen Combe de Morts, a 
fehér sírok völgye, hol a lavinák és hófúvások már annyi dalos olasz fiúnak tették 
némává ajkait, mikor az új hazába igyekezett kenyérért. Sokan nyugosznak itt, kik 
csak a lassú megfagyás zsibbasztó álmaiban látták viszont azokat az erkélyes, 
olajfákkal körülplántált házikókat, hol egy-egy görnyedt anyóka vagy egy-egy eladó 
leányzó könnyes szemekkel kémlelt a távoli országúira a hazatérő utas után.

Úgy éreztem már, hogy Dante nyomát követem, mert ez a völgy igazán
„Oscura, profond’ era e nebulosa . .

(Inf. IV. 10.).*

A kanyargó út végén hirtelen hatalmas épületek körvonalai bontakoztak ki 
a fakó ködfátyolból. Ez az Hospice du Grand St.-Bernard. (2472 m).**

* Sötét, mély és ködös vala.
** Azon a helyen, hol a menedékház, kolostor és templom állanak, már a rómaiak állí

tottak templomot Jupiter Poenninusnak. Az akkori Mons Jovis névből lett a későbbi franczia 
Mont-Joux. A  kolostor alapjait menthoni St. Bernât vetette meg 962-ben. Az épület többször 
leégett és a mai ház legnagyobb része a XVI. századból való. A  kolostorban 10— 15 augusz- 
tinus barát lakik, néhány szolgával (maronier); feladatuk az utasok istápolása, mire a kilencz 
hónapig tartó tél elég alkalmat ad. Az ellátás szegénynek, gazdagnak egyaránt te lje sen  in g yen es  
— de nyáron 24 óránál, télen három napnál nem tarthat tovább. Minden ember, ki nem föld
höz ragadt koldus, a templom könyöradomány-szekrényébe be fog dobni legalább annyit, a 
mennyit ellátása megér. Az épületekben 375 utast lehet elhelyezni; az évi forgalom átlag 
20,000 ember, nagyobbára szegény olasz nép, melyik mit sem tud fizetni. Az önfeláldozó bará
toknak a gazdag könyvtár, remek éremgyűjtemény, múzeum, zimankós időben szórakozást is 
nyújt. Az egyik teremben még zongora is áll, melyet walesi herczeg korában adott VII. Eduárd, 
a hőmérséklet átlaga 1 fok; a legnagyobb „hőséget“ 1837-ben tapasztalták, 19 fok volt; azóta 
előfordult, hogy 29 fok hideget mutatott a hőmérő. A  morgue, hol a hóviharok áldozatait szá
rítva elhelyezték, most már be van falazva.
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Hideg, ködös szürkület volt, A zuzmarás háztetőről fagyos víz csepegett. 
A körülfekvő sziklákra komor hófelhők ülepedtek, ráhengeredve az aczélfényű 
tavacskára, melynek a hidegtől megsűrűsödött felülete olajosán ringott az esti 
szellőben. Az olykor hirtelen felreppenő ködfüggöny fellebbentette a közeli jég
hegyek, a Mont-Vélan (3765 m) és a Combin áttetsző fehér titkait.

A mint a templom mellett a két nagy összekapcsolt kolostorhoz topogtung, 
vidám, barátságos kutyaugatás ütötte meg fülünket; üdvözöltek a jóságos „Barry“-k, 
kik (szándékosan nem írtam „melyek“, mert életmentőknek kijár a „ki“) a gyermek
mesék és költészet világában olyan gyakorta szerepelnek. Ezek a „compagnons 
séculaires sur les pâles hauteurs“, miként egyik testvér, a chanoine Jules Gross 
szonettjében nevezi e hűséges társakat.

Ahítatos elfogultsággal nyúltam a csengetyű felé, melylyel az érkezést 
jelezni szokás.

Egy pillanat alatt elém szállt ezer év történelme. Magam előtt láttam a szi
kár menthoni szentet, ki a szaraczénoktól visszavívott hágó pusztaságán az első 
kunyhót emeli és istápolja az első dermedező zarándokot. (962. év körül.) Meg
jelent előttem IV. Henrik megtört alakja. Mennyi bűnbánattal és visszafojtott 
gyűlölséggel nyúlt e csengetyűhez, keserves vezeklő útján Canossa felé. (1077-ben.) 
Majd felvonultak képzeletemben Barbarossa ábrándos lovagjai. (1174-ben.) Fel
hajtják sisakjukat e hóbástyák előtt, melyek messze-messze útjukon napok óta 
világítottak nekik. Azután csodás, sejtelmes vágyakkal szálúinak le a lom
bard virágos kertekbe, melyekről eddig csak egy-egy Rómából megtérő kolduló 
barát vagy mézesszavú kóbor hegedős regélt észak keménykarú, gyöngéd szívű 
fiainak.

Századok reppennek el. Viharos májusi éjszakák (1800 május 14—20.) 
hófúvásaiban szálas gránátosok sorai küzködnek a hangtalanul leereszkedő hópi- 
hékkel, melyek tompaszínű halotti lepelként omolnak a fehér tájra. A lankadt, 
tömegek lelke egyetlenegy emberbe szállott, ki démoni vagy isteni erővel egész népeket 
csal maga után. A homályban felbukkan a nagy Napoléon kicsiny alakja . . .

Egyszerre minden eltűnt előlem. Csikorgóit az ajtó pántja és meleg kéz
szorítással, nyájas istenhozottal üdvözölt az egyik vendégszerető barát. Zsibbadt 
tagjaink csakhamar felengedtek az ódon társalgószoba nagy, zöld támlásszékein, 
a kandalló pattogó tüzénél, hol már egy egész csomó utas melengette dermedt 
lábait. Mintha át sem éltem, csak olvastam volna valahol a tündérmesét.

Majd a kongó zárdafolyosón keresztül az ebédlőbe vezetett az út. A terem 
sok gyertyalángja körül kis glóriák képződtek a nedves levegőben. Minden zúgba 
bizonyos szelíd otthonosságot varázsoltak a falak, melyeket csupa csillag és liliom 
borít. Mindenki őszinte meghatottsággal ülte körül a dúsan terített asztalt és 
suttogva vártuk a kegyes adományt. A beszéd folyása csak akkor lett hangosabb, 
mikor a maronier (szolga) körülhordozta a gőzölgő levest és a hatalmas serle
gekbe kitöltögette a hegy sötétpiros levét.

Mikor befordultunk a számunkra kijelölt takaros szobácskába és a Krisztus
kép előtt hálát adtunk minden jóért, százszoros volt minden élvezet és értékesebb 
minden csekély kényelem, mert odakünt sikoltozva süvített végig egy-egy szél
roham és ólmos eső verdeste az ablakokat.
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Még borús, barátságtalan reggel volt, mikor másnap Európa legmagasabban 
fekvő oltárainál megkezdődött a csöndes mise. Félig lehúnyt szemekkel támasz
kodtam az egyik hideg oszlopnak és az igénytelen istenházát pompásabbnak láttam, 
mint San Marco aranymozaikjait, mert itt az emberi önfeláldozás és küzdés hatá
rain közvetlenebbül és melegebben éreztem, hogy a szeretetben rejlik minden 
nagyság, erő és hit. A múzeumok megtekintése után folytattuk utunkat.

Alig gördült el a kocsi a vékony jéghártyával bevont tavacska mellett, szét
hasadt a köd. Mintha gyermekségem szépséges meséit olvasnám . . .  A zordon 
sziklák puszta fohászomra átváltozának tündérországgá.

Ereztem, hogy olasz földre tettem lábamat. Reszketett az én magyar szívem, 
mikor átléptem e határt. Szeretem ezt az országot, mert két mérhetlen kincse 
van : napsugár és hazaszeretet. Az első megteremti mindazt, a mi az életben édes 
és jó — a színt, szerelmet, dalt, művészetet; a másikban benne van minden, mi 
az életben nemes, benne van minden igaz czél — és a mi különösen minket 
magyarokat összefűz az olaszszal, benne van dicső keservünk is. A napsugár bele
süt fényével és melegével az emberi szívbe; a hazaszeretet beleragyog fényével 
és melegével a nemzetek életébe.

Mikor örömtől csillogó szemmel belenéztem a felhőtlen égről szétáradó verő
fénybe, átéreztem Gazzoletti Antonio ujjongó szonettjének igazságát:

Terra, al soi prediletta, al giuoco, al riso,
Dove nacque, onde mosse ogni armonia . . .

Bizony, ez a napfény, mosoly, jókedv, összhang hazája. S midőn lábaimnál 
terült el a bérezés Piemont, a vértanukban oly gazdag „Piemonte armato“ — 
eszembe jutott ugyanannak a szegény poétának egy másik üdvözlete:

0 santa terra, nobile terra,
D ello  s tra n ie ro , ehe ti fa guerra,
Troppi soffristi oltraggi e danni . . .*

Ez a harcz az „idegen“ ellen s a nyomában fakadó szenvedés avatják az 
olaszt rokonunkká; nem, ennél is többé — mi egytestvérek vagyunk, a történe
lem mostoha gyermekei. Ok révpartot értek; mi fogunk!

Változatos fordulókon keresztül vezet az út a völgyszakadékba ékelt St. 
Rhémy-be (16.32 m). Az első olasz helység. Fiatalsága egy 1627 szeptember 2-án 
kelt kiváltságlevél alapján a katonai kötelezettség alól ki volt véve s e helyett

* Az előbbi két sor hevenyészve:

Földem, verőfény, kedv, mosoly hazája,
Rajtad terem s kél szárnyra minden összhang.

Az utóbbi a hires dal: „La patria deli’ italiano“.

Körülbelül: Nemes föld, szent föld, az idegentől,
Ki szüntelen harezban ellened tör,
Mily sok ldnt szenvedsz s gyalázatot !
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20—30 éves korában köteles a St. Bemard útján a havat eltakarítani és az uta
sokat veszélyben kísérni. Ezért még ma is a legények népies czíme: „soldats de 
la neige“.

Micsoda ártatlan örömmel ürítettem az első pohár „vino saporito“ cseppjeit! 
Micsoda élvezettel rágcsáltam az első „grissinit“ * annyi év után! 13 esztendővel 
megfiatalodtam. Gyermek lettem, kinek jó napot csinálnak, választhatja kedvencz 
dolgait. Csakis az, ki magán tapasztalta, fogja megérteni, mekkora boldogságot 
nyújthatnak e csekélységek. Azért olyan édes az ilyesmi, mert forrása a vissza
emlékezés reményteljes ifjú időkre, forrása a lélek szabadsága és a tökéletes 
gondtalanság.

A kellemesen bágyasztó napfényfürdők után délután 2 óra tájban közeled
tünk Aosta felé. A Becca di Nona (3142 m) és Mont Aemilius (3559 m) tövében, 
dús lombozattal övezve fekszik a rómaiak régi városa. Nyájas kedves ez a tájék, 
mintha csupa fehérruhás, virágfiizéres, mosolygó arczú teremtés fogadná az embert. 
Alighogy beteszsziik lábunkat a városba, ajkunkra fagy a mosolygás. Sehol a 
világon nem találkozunk annyi élőhalottal, mint itt, mert Aosta a cretinek városa. 
Ki is menekültem a Bramafam tornyához, hogy csak azt lássam, a miben nincs 
soha tökéletlen, búcsúzni akartam a Monte-Bosa csoportjának utolsó tetőitől. 
A Vélan (3765 m) és Grand Combin (4317 m) hideg fehérségben derengtek be a 
völgybe. A Butor (3174 m) fölött bíborosán nyugodott le a nap.

Feledhetetlen este volt. Míg erkélyünkön elégedett szívvel tartottunk revuet 
az átélt szép napokon és öröinteljes mohósággal szőttük tovább új terveinket, 
fel-felnéztünk a nyári éjszaka villogó őrtüzei felé, melyekhez messze, messze 
földön talán ép e perczben száll fel egy gondolat egy nemes szívből, mely éret
tünk ver.

A „cacciatori alpini“ harsonás víg muzsikája édes álmokba ringatott.
Mikor aug. 19-én kocsink kirobogott a barátságos kis olasz vendéglő udvará

ból, a nyíló granátalma-galyak alatt ujjongni tudtam volna a boldogságtól, any- 
nyira élveztem életemet. Lassan dübörögtünk ki a szűk, ódon utczákból, melyek
ben egymásután nyiladoztak az ablakok. A város előtti szabad téren ért először 
a reggeli verőfény. A napkorong sugarai összebogozták az egész tündöklő világot, 
miként aranyszálakból feszített háló. Egy sugár a Grand Combin rózsaszín ormá
hoz tapadt, a másik a Mont Aemilius ezüst szegélyébe kapaszkodott, az előttünk 
csillámló Butor hómezőire reszkető fénykévék omlottak. És én szinte belekapasz
kodtam e fénybe, szinte csendesen fohászkodtam Josuéval: Állj meg nap, Gibeon- 
ban ! mert szerettem volna megtartani az égi és lelki verőfényt egy egész életen át.

Váltakoztak várromok és történelmi patinával ékes kastélyok (legszebbek 
Sarre és Aymaville) a venyigével beültetett terraszok fölött, tiszta falucskák, regé
nyes utczazugokkal, melyekből kürtölve gördült ki a postakocsi, csöndes völgy
részek telidesteli az olasz szabadságharczok emlékeivel, — mind ez rengeteg szirtek 
és bérezek közé szorítva, melyek ölébe mosolygó völgynyílásokon keresztül bevilá-

* Vékony tészta-botocskák, melyeket kéveszerü kötegben adnak minden terített asztalra. 
Izük a sóspereezre emlékeztet. Csupán Piemontban ismeretes étel, először Turinban ettem 
1892-ben. Innen a ezélzás életem legszebb időszakára.
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gítanak kábítóan ékes, ragyogó jéghegyek. Az érdekes történelem vonzó roman
tikája, a modern szabadságszeretet és ideális liazaliság emléke lépten-nyomon a 
hangyaszorgalom és tisztességes munka termése közé fonódva, az egész a termé
szet által alkotott milieuben, melynek nincsen párja: ez a Dora Baltea völgye 
Aostától Courmayeurig. A keret észak hava, a kép a derék ember, a szín délnek 
napsugaras fénye.

Menet balra a völgynyílások úgy tárulnak elénk, mint a panoráma kis ablakai : 
a melyikbe benézünk, újat látunk. A Val de Cogne, Yal Savaranche, Val des 
Rhémes, Yal Grisanche nyílásai megkapó képeket varázsolnak a vándor elé. Egyik
nek hátterében a Grivola (3969 m) egethasító jégsüvege, a másikban a Grand 
Paradiso (4061 m) formás hópalástjai csilláinknak.

Ezekben a völgyekben élnek egy kihaló nemes állatfaj utolsó sarjai. Ez az 
ibex (Steinbock, bouquetin), melyet a nép képzelete csodás tulajdonokkal ékesített 
fel. Mesélik (V. ö. Whymper: Scrambles sat, Tschudi: Tierleben in den Alpen), 
hogy fagyos orkánban szoborként szegzi fejét a viharnak, mozdulatlanul, míg 
fülei el nem fagynak, csupán azért, mert a küzdelemben kedve telik, akár egy 
középkori kalandornak. Mesélik, hogy végnapjaiban feláll a legmagasabb ormokra, 
bekampózza hatalmas szarvait a szirtbe és addig forgolódik, míg letörik ékessége 
és maga a feneketlenbe zuhan. Bizonyára azért cselekszi meg ezt, mert bércz- 
tetőn, a szép kilátást bámulva, akar kimúlni s nem lassan sorvadni, „lassan fogyni 
el“ a sziklák zúgaiban. Hát ha ez mind csak megható mese is, annyi szent, hogy 
mi hegymászók nagyon megirigyelhetjük e derék kőszáli bakot, mert négy hónapos 
korában 10 láb magas kőtömbre helyből felugrik, a hócouloirokban pedig lefelé 
50 láb szélességet egy rohammal átszökell.* Hány nyomot kell nekünk az alatt 
csákánynyal kivágni!

Ruinaz magános katlana után következik az a pont, mely örökkön-örökké 
feledhetetlen marad, bármi gyönyörűséget tartogasson is a sors számomra. Sok
szor behúnyom szemeimet, hogy magam előtt láthassam ezt a képet. A kocsiút 
sziklaszorosba kanyarodik ; ez a Pierre Taillée. A 30 méter hosszú alagútban csat
tog a lovak patája és a félhomályban csillognak a vízgyöngyök. Mikor az alagút 
végéhez közeledünk, annak szaggatott terméskő rámájában váratlanul, tiindér- 
fantóm hirtelenségével smaragdzöld rétek fölött megjelenik a Mont-Blanc, épen 
szemtől szemben, az útnak irányában. Alig 14 kilométernyire tőlünk áll Európa 
örök ura, leinek országában legesleghosszabb a nap, mert elsőnek látja a pity- 
mallat fellángolását, utolsónak a nyugat pirulását. Mi 784 m magasban vagyunk, 
tehát kerek 4000 méter az előttünk összetornyosuló fehérség.

Mont-Blanc! — A fehér hegy. Minden társai között óriás területen a leg
nagyobb. Napkeletre nincsen nagyobb nála az Ararátig, melyen lepergett a víz
özön hulláma, délre nincsen nagyobb nála a Kilimandscharo hókúpjáig, hova 
epedve néz fel a Számun elől menekvő karaván a sivatag perzselő homokján. 
Nyugatról csak a Cordilleras delos Andes megfagyott vulkánjai nézhetik le, melyek-

* Az állat elél 30—45 évig is; az évek számát állítólag meg lehet olvasni szarvának 
gyűrűin. Összesen 5—600 darab létezik. Különösen a Ré Galantuomo, Vittorio Emanuele szere
tett itt vadászni. Ma is erős királyi őrség védi a féltett futó kincseket az orvvadászok ellen.
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nek égő havához imádkozott az Almagro elől futó utolsó inka. Észak felé egye
dül a Szent Illés hegye vetélykedik vele, hol az alaskai partokon örökké szilárd 
jégpánczéljából bámulja a sarki tenger úszó jéghegyeit, melyeket a vihar tovahajt 
langyos habokra és semmivé olvaszt a sós elemben.

Ez a Mont-Blanc, a fehér hegy. Egyszerű neve jellemzi fenségét. Tiszta és 
ideális a birodalma, miként a patyolat. Nagyságán nincs egyetlen folt sem, mert 
szeplőtelen a természet törvénye és erkölcse, mint a Mont-Blanc-calotte hava. Ép 
azért ragaszkodott ez a hegy nevéhez, nem lett abból az első megmászók után 
sem „Pic Balmat“, sem „Pic Saussure“, mert a halhatatlan hegy nem arra való, 
hogy halandónak szolgáljon emlékül. De még kevésbé kellett e hegynek az oktroyált 
„Monarch“ név, bár vannak szál testőrei, a fekete testőrök, az Aiguille Noire és 
Aiguille du Géant és ez a „gárda“ igazán nehezen adja meg magát. Nem lehe
tett ráerőszakolni e nevet, mert a természet köztársaságában nincsen különbség, 
ott minden „Isten kegyelméből“ való.

Maradt és marad fehér hegy. Ebben van fénye, ereje, hatalma és jelleme 
legjobban kifejezve.*

Míg új lelkesedéssel, új vágyakkal tekintgettem a magasba, Pré-St.-Didier 
mellett elhagytuk a kis St.-Bernard (2188 m) országútját és csakhamar berobog
tunk Courmayeurbe (1215 m). Csilingelés és ostorpattogás közben kanyarodtunk 
a Hôtel Boyal kapujához.

Alig vártam, hogy elhagyhassam a terített asztalokat és kedvemre dúskál
hassak a benyomásokban, az új gyönyörűségekben, miket ez új állomásunk Ígért. 
Néhány perez múlva már lent lézengtem a szűk utczán és nyújtogattam nyaka
mat, hogy jobban lássam a régi házak tetői közt kibukkanó jeges ormokat.

A templom előtt van a helység terraszszerű főtere. Terebélyes fa lombsátora 
árnyékolja be a legszebb emlékek egyikét. Négyszögű, síma gránittömb az egész, 
minden dísz nélküli szögletes gránitkereszttel. Egyszerű, mint a jellem, melynek 
emlékére állították ; gránitból van, mint a Dent du Géant égbefúródó daczoszlopa,

* mely a sötétkék déli ég eleven azúrjából tekint le kékelő jégtorlaszok fölött a 
mosolygó falucskára. A kereszt tövén üres sarki szán, elhagyott Rucksack, gaz
dátlan jégcsákány. Ezek mellett kuporog az elárvult sarki eb, bánatosan várva 
soha meg nem térő gazdáját. Az emlék felirata rövid tragédia, benne sok nemes
ség; ennyi az egész:

„A FELICE OLLIER

guida alpina, scomparso sui ghiacci dell’ oceano glaciale artico nella spedizione 
colle slitte diretta al polo Nord. Marzo 1900. Luigi di Savoia.“**

Ollier Felice courmayeuri vezető volt a javából. Az Abruzzók herezege 
magával vitte, mikor a Stella polareval az északi sark felkeresésére indult. A hűsé

* Ki élvezetes könyvet keres, olvassa el Durier Mont-Blanc-ját (a franezia Akadémián 
babért nyert mű, Paris 1897. IV. kiadás). Egy pásztor a hegyet elnevezte „montagne du matin“ 
névvel. „Quel instinct poétique lui a dicté ce nom souriant et lumineux?“ kiált fel Durier. 
Igazán szebb nevet nem találhatott volna az egyszerű pásztor, a természet született költője.

** Ollier Feliee-nek, az alpesi vezetőnek, ki az északi sarkra irányzott szán-expediczió 
alkalmával eltűnt az arktikus jeges-tenger glecserein. 1900 márcziusában. Luigi di Savoia.
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ges ember, ki talán a Brouillard vagy Brenvaglecserek jégrianásaiban várta vég
zetét, ott pihen valahol az úszó jéghegyek alatt, a sarki tenger fenekén. A 
visszatért herczegnek első dolga volt ezt az emléket felállítani e napsugaras 
déli földön, szemben a nyugalomra tért ember imádott hegyeivel, melyek után a 
nosztalgiától majd megszakadt Ollier szíve. Ez az emlékfelállítás csak kötelesség 
volt, de szép, hogy nem a herczeg, az uralkodói sarj emelte, hanem egyszerűen 
„Luigi di Savoia“ — a barát a barátnak, a férfiú a férfiúnak. Milyen jól esik 
ilyesmit látni, mikor nálunk fejedelmi utódok csak akkor érintkeznek az alsóbb 
néposztály egy-egy tagjával bensőbb viszonyban, ha az meghitt komornyikjuk, vagy

Ollier Felice emléke Courmayeurben.

katona. A nemzeti herczeg bebizonyította, hogy minden valóban nemes dolog 
szülhet nemes kötelékeket. Az alpinismus megvalósítja a völgyben ábrándként 
hirdetett testvériséget.

Az alkonyat hűsében beljebb barangoltunk a völgybe. Két órán keresztül 
alig tettem meg pár lépést, mert untalan meg-megálltam, annyi gyönyörködni 
valót halmozott össze az Isten jósága, mely a föld mosolyából virágot varázsolt 
a lûmes hegyi rétekre és az ég könnyéből liliomfehér takarót a kopár szirtre. 
Bánkódtam, hogy lenyugszik a nap, bánkódtam, hogy meg kell fordulni a gyö
nyörűség útain.

Jobbról a Mont Chétif (2843 m) sarokbástyája, balról a Mont de la Saxe 
(2358 m) tömege rámázzák be a magasztos hátteret. Az egyik mögül a Yal Yéni 
hóteje, a másik mögül a Val Ferret forrásvizei fodros kristály-sávokban hömpö- 

Jankovics: A z  Alpesck. 21



322

lyögnek a Dora Baltea habzó medrébe, mely „mint e derék nép historiés énekei, 
messze elhangzó bánatos bugással kanyarog a mélybe“.*

Letelepedtünk egy fenyőszál tövén. A Val Véni fölött a Brenva-glecser 
égszínkék jegéből sötéten szökik a magasba a sziklás Aiguille Noire de Pétéret 
(3780 m); fokozatosan lánczolódnak hozzá a többi ormok a Mont-Blanc tetejéig, 
melyet a nyugovó nap égő csókokkal halmozott el, a búcsú pillanatában egyedül 
neki adva minden bíborát, aranyát, piros szerelmét. A Val Ferret nyílása mögött 
a Grandes Jorasses szirttagjain derűsen omlottak alá a gyémántos hóredők. A két

Les Grandes Jorasses és a Val Ferret.

véghatárt csúcsokkal megrakott fal fűzi össze. Mikor lelkem mámoros önfeledt- 
séggel repdeste be mindazt, a mi nagy, nemes, ragyogó, visszatévedt a múltakba 
is. Talán épen e fenyősudárnak árnyékában, talán épen ezen a kis kőpadon szo
kott megpihenni és a Mont-Blanc örökkévalóságában, az egetkérő ormairól kiáradó 
erőben gyönyörködni a legnagyobb magyar lélek, Kossuth Lajos.

Egyszer sokat mesélt nekem erről a szépséges szép Tusculumról. Egy csön
des nyári estén kiültünk az erkélyre, visszafojtott lélegzettel lestem minden szót. 
Turin utczáinak végén a csillagfényben megjelentek a távoli havasok s Cour-

* Salve Piemonte! A te con melódia mesta da lungi risonante, come gli epici canti del 
tuo popol bravo scendono i fiumi. (Carducci.)
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mayeur illatos fenyőgesztjeiről, galambősz hegyeiről folyt a szó. Én már akkor 
jártam a nagy csúcsokat. Észrevette a szikláktól összekarmolt kezeimet és a 
hókisugárzástól megbámult arczomat és így szólt: „látom, fiam, hogy te kemény 
munka és verejték árán szeretsz fölfelé jutni és ez izzadtságról, küzködésről 
elmondod, c’est mon plaisir. Ezt jól teszed“.

Istenem, de régen volt! . . .
Midőn e fenyősudár alatt álldogáltam, körülnéztem, melyik volna az az orom, 

melyen úgy szívem szerint megtalálnám azt, a mi igazán „mon plaisir“.
Meg volt. A Glacier de Rochefort sziklái mögül vakmerőén mutatott föl a 

pirkadó égre az Aiguille du Géant. Az „óriás“.

*  *
*

Ez a sajátos csúcs az egész Mont-Blanc csoport legfurcsább és bizonyára 
legnépszerűbb orma, mert a leglátogatottabb glecserhágó, a Col du Géant mellett 
fekszik. S a ki nem jut fel ilyen magasra, az is megbámulhatja. Az olasz oldalról 
Courmayeur ablakaiból, a franczia oldalról a Mer de Glace jégsétáin. Ez a világ 
legnagyobb gránittömbje egy darabban. A wallisi ormok tetőiről mindenütt fel
tűnik az óriás, oldalt dűlő obeliszk sötétes árnyéka. Találóan hasonlították leg
többen rengeteg oszlophoz, mely állva maradt a nagy idők monumentális épületé
ből. Ez a hasonlat kétségtelenül meg is felel a valódi keletkezési módnak, mert 
ez az Aiguille nem más, mint az eredeti hegységnek állva maradt függélyes gránit
rétege, melyről az összes porhanyóbb foglalatot lesúrolták a jégár köszörülő tömegei.

Az orom tulajdonkép háromoldalú kőhasáb, mely északnyugati oldalán leg
mélyebbre nyúlik le, egész a Glacier des Périades fehér öléig. A délkeleti 
oldal magassága megrövidül a hozzátámaszkodó hógerincz által. Itt csak 80—90 m 
magas. A délnyugati oldal három darab 65 -70 fokos hajlású lecsiszolt kőlapból 
áll. Azok az ujjnyi keskeny merőleges repedések (a c-zipő orrát csak kevés helyen 
lehet beékelni), melyeket néhány ezer év feszegetett szét e kőzetben, - - képezik 
a rendes utat.*

Nem csoda, hogyha a csúcs hozzáférhetlen alakja sok merész vállalkozónak 
képzeletét felizgatta. Az olaszok hazafias feladatnak tekintették a Géant bevételét. 
Az angolok elite divatnak tartották a bajvívást a pikáns szirtfalért, akár csak az 
oroszlán vadászatot.

Sokáig tartott, míg az első halandó a Géant szűzormára léphetett. Nem 
akarom a számos ostromot részletezni (1871-ben Mr. Whitwell a két Landlerrel, 
75-ben Leotardi, Genolini, Stanga egész sereg courmayeuri vezetővel, 80-ban a 
világhírű angol Mummery, a győzhetlen Burgenerrel), de egyik vállalkozás törté
netét el kell mondanom, annyira érdekes és eredeti kísérlet volt.**

Az olasz Filippi Giuseppe találta ki a csodabogarat. Ugyanis bizonyos Ber- 
tinetti feltalált egy vető-készüléket, melylyel hajótörötteknek nagy távolságra lehet

* Három bécsi, Maischberger, Pfannl és Zimmer 1900-ban mesteri módon más részleteken 
jutottak fel, segédeszközök nélkül.

** V. ö. Zeitschrift des D. ü. A. V. 1893. Becker Gusztáv czikke 302. lap.
21!
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kötelet dobni. Még ma is használják a tengerpartokon. Filippi ezt a találmányt 
akarta e hozzáférhetlen orom leigázására értékesíteni. Úgy okoskodott, hogy a 
készülékkel a kis hógerinczről, mely a Dent du Géant kettős orma alatt csak 
80 méternyire fekszik, a két orom közti részbe fellőnek egy erős kötelet ; a lökő 
erő a kötelet átveti a sziklacsúcs másik oldalára ; -a kötél súlyánál fogva lesíklik 
a sima falakon addig a pontig, hova' fel lehet segédeszköz nélkül hatolni. Ott 
várakozik már az izmos társaság és a csúcsrésen keresztül kifeszített kötélen fel- 
tornászik a tetőre és bámul az egész világ. A derék Bertinetti külön készüléket 
tervezett, mely a próbák szerint 120 m magasra lőtte a kötelet és oly kitünően 
czélzott, hogy kétségtelennek látszott a diadal. A csataterv szerint július 12-én 
(1878) történik a készülék felszállítása, július 13-án repül a résen át a kötél, 
melyet a délkeleti oldal hógerinczéről vetnek és júl. 14-én megy'végbe a síma 
északnyugati falon a kötél segedelmével a megmászás.

A vállalkozásban résztvettek Filippi, Marchese Carretto, Beynaud asszony, 
Lord Wentworth és a vezetői kar színe-java, Lanier J. M., Lanier Laurent, Pro
ment Jules, Rey Emilio és Bich Battista Val-Tournancheból. Három öszvér czipelte 
a masinát az ú. n. Porta del Colle-ig, hol a sziklák kezdődnek, onnét 12 teher
hordó továbbított mindent a czélig. Proment és Rey képezték az őrsöt áz északi 
oldalon, hogy felfogják az átdobott kötélvéget.

Július 13-án 9 óra tájban a karaván többi része a kijelölt hófolton állott. 
Óriási izgalommal állították föl a rakéta-lövőkészüléket. Eldörrent az első lövés 
— a kötél balra lecsapódott, mert a keleti szél visszafújta. Másodszor már magasra 
szállt a löveg, de líjra visszaverődött a sziklán. Végül Caretto czélzott, pontosan 
és alaposan. Gyönyörűen lebbent a magasba a kígyózó-karikázó lasso — az 
északnyugati oldalon várakozó őrszemek megpillantják a csúcsköz bevágásában és 
repesve lesik, hogy lenn elkaphassák, De egyszerre eltűnik szemük előtt minden. 
Alig hogy a rés magasságát elérte a löveg, a csúcson átömlő északi légvonat 
visszalódítja a czélzó társaság közé.

Még soká próbálkoztak, lelohadt lelkesedéssel és állandó balszerencsével. 
Természetesen nem számoltak a széllel, mely rendesen körülkeringi az ormokat, 
és az irány betartását lehetetlenné teszi. Nagy lehangoltsággal, lehorgasztott fővel 
vonult be a kis csapat Courmayeurbe, honnét oly ragyogó reményekkel indult a 
verőfényes magasba, bízva a tudomány diadalában ott, hol emberi izomerő nem 
tudta helyettesíteni a szárnyakat. A csalódott Ikarusok többet nem is kísérletez
tek, mert hiába találkoztak „Filippinél“.

Filippi még az irodalomban sokat vitatta terve lehetőségét szélcsendes idők
ben, pedig majdnem kizárt, hogy eredményre vezetett volna. Tegyük fel, hogy 
sikerül a kötél átvetése. Akkor az északnyugati falon vagy 100 métert kellett 
volna mászni a csúcsig puszta kötélen. Hogy kinek lett volna ehhez bátorsága 
és — biczepse, azt nem tudjuk.

Utalok itt a 125. lapon leírt Torre del Diavolo-túrára, melynél vezetőimmel 
felhasználtuk a kötélátvetés alapgondolatát. Csakhogy a hajítás majdnem vízszin
tes irányban, a jól czélzó kézzel történt a szomszédos csúcsról. Volt ott is 60— 
70 m felhúzódás szabad kötélen; de ez azért vált lehetségessé, mert a két ember, 
ki a két csúcs közt feszített kötélen átlovagolt, egy második kötéllel segítette
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felülről a felhúzódásokat, a mennyiben ellensúlyozta a visszacsúszást és pótolta a 
fogyó erőt. Mindenesetre érdekes analógia.

A mi nem sikerült az erőnek és tudománynak, sikerült egy merész férfiú 
áldozatkész szívósságának és praktikus eszének. Maquignaz Jean Joseph (a ki 
később a Mont-Blanc hóviharában nyomtalanul eltűnt Villanova gróffal) elhagyta 
kedves Matterhornját és valtournanchei házikóját, hogy hazafias ambiczióból sze
rezzen becsületet az olasz névnek. 1882 július 18-án magához vette fiát, Battistát, 
egyik rokonát, Maquignaz Dánielét és hozzálátott a munkához. Égető napban, 
havas esőben, szédületes viharokban napokig fúrt-faragott a sziklaóriáson. Itt 
egy ujjnyi párkányt vésett a lábujjaknak, amott vasszegeket ékelt parányi repe
désekbe, — száz istenkísértés között köteleket hurkolt a kövek közé. Július 29-én 
önérzettel jelentette megbízóinak, a négy Sellának (Alessandro, Corradino, Alfonso, 
Gaudenzio), hogy istenadta képességei győzedelmeskedtek a többi véges emberi 
erő határain. A csúcs várja vendégeit. Délben 1 órakor az elszántságában meg
ihletett Maquignaz édes hazáját éljenezve, boldogan lengette a háromszínű olasz 
lobogót az előormon. Irigy szemekkel nézték a franczia Montenversből, büszke
séggel üdvözölték a Dora Baltea egész völgyében. A vág}’ két méterrel magasabb 
északi csúcsra a Sella-expediczió nem ment át, — azt az angol Graham foglalta 
el (1882 aug. 20-án) Payot A. és Cupelin A. chamonixi vezetőkkel, kik az alsóbb 
részletekben is némileg új útváltozatokat fedeztek fel.

Azóta már a csúcson igen sok dideregve izzadó vándornak bókoltak az 
udvarias franczia vezetők, kik rendesen e szavakkal jelentik be a diadalt: ,,mon
sieur, le diable est mort“ — értvén a „diable“ alatt a daczos ormot.

*  *
*

Augusztus 20, az érkezésünket követő nap épen vasárnapra esett, azért nem 
foghattam mindjárt tervem kiviteléhez. Petigax Giuseppe, a legtekintélyesebb cour- 
mayeuri vezető, kit már a Cabane Bétempsból ismertem, meghitt bennünket egy 
kis asti spumante-ra. Nála ismerkedtem meg Savoye-val és Fenoillet-vel, kik 
azután a Dent du Géantra kísértek.

A gazda szeretettel vezetett bennünket nagyobb házak udvarára, hol nyíló 
gerániumok közt, felfutókával beburkolva áll az ő házikója. S mikor helyet fog
laltunk a habfehér jegesmedve-bundák puha takaróin (Petigax saját zsákmányai) 
és végigszemléltük a tömérdek emléktárgyat, kitüntető érmet, exotikus fényképet, 
olyan végtelen kicsinynek éreztem magamat ez emberek mellett. Mondhatom, sok 
generális van, ki egész életében nem látott annyi veszedelmet, mint ezek a fér
fiak egy évszakban; — és sok tudós van, kinek hasábokat szentel a lexikon, 
pedig nem szolgált annyit a tudománynak, mint ezek a vezetők aczél karjaikkal, 
színjózan eszükkel, bátor szívükkel.

S mennyi szűkszavú szerénységből kell e tényt kihámozni ! Mikor nagy 
nehezen megoldottam Petigax nyelvét, mélységes tisztelettel néztem a halk beszédű 
emberre, ki már a világ mind a négy tájékáról visszavágyott ebbe a kis fészekbe, 
hova csak megpihenni tér meg a szerető család körébe. Mit neki a Mont-Blanc! 
Csupán egy kedves, fehér domb, melyhez gyermekéveinek emlékei fűződnek és
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melyhez rajongó hazafisággal ragaszkodik — de csupán „domb“. Ő különb helye
ken járt. Mikor a „Stella polare“ befagyott a sarki tenger jegébe és leghűbb 
barátját, a sarki kutyát kellett feláldoznia, hogy éhen ne haljon . . . Mikor Alasz
kában a Szent Illés hegyén (5514 m körül) 25 napi kiizködés után kibontotta az 
olasz trikolórt . . . Mikor a Himalayában 7000 méteres ormokról bámulta nap
kelet országát . . . Szó esik a többiekről is. Croux Fabiano nem rég jött haza a 
Kaukázusból, Ollier Cesare Afrikában szerezte arcza barnaságát és így tovább.

A Montblanc a Dora Baltea partjairól.

Önkéntelenül kérdezheti valaki, mi keresni valójuk van ez embereknek a sarki 
tenger hullámain, mikor ők a bérezek sziklaéléhez vannak szokva ? Hogyan daczol- 
hatnak Afrika sivataghomokjával és a Számum forróságával, mikor eddig csak a 
calotte havát taposta lábuk és csak az Aiguille-ök fagyos szelének szegezték mel
lüket? Hogyan merik a Himalayában a hóisten birodalmát felmérni, mikor már a 
Mont-Blanc megközelíti a határt, melyen túl megáll a szívdobbanás? Azok az 
utazók, kik e tájakra hatolnak, jól tudják, miért válogatják a legénységet Cour- 
mayeur vezetői közül. Három tulajdonság van meg ezekben az emberekben, melyet
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nem lehet pusztán aranyakkal megfizetni: kitartó szívósság, csiiggedetlen szemé
lyes bátorság és önfeláldozó, odaadó hűség.

Senki sem jellemezte jobban ezt az emberfajtát, mint Edmondo de Amicis. 
A vezetőkről írt rajzában (Nel regno del Cervino 73. 1.) olvassuk benyomásait: 
„mintha híres csaták veteránjait vagy Jules Verne regényeinek már majdnem 
meseszerű alakjait láttam volna magam előtt . . . Úgy látszott, miként ha még 
most is odafönt volna rendes lakóhelyük, honnét csak néha-napján szállanak le 
a völgyi világba a kenyérért. Megragadta figyelmemet a mód, a hogyan álldogál
tak, odaplántálva hatalmas szeges czipőikben, hogy egy katapulta lökése sem 
ingathatta volna meg őket. Legtöbbjének arczulatán valami méla, merengő méltó
ság kifejezése tükröződött . . . Szófukarok. Annak a magánynak csendjét kép
viselik, hol hőstetteiket végezik. Szinte nem akarják hiába venni a bérez nevét; 
mintha megesküdtek volna, 
hogy a profán kíváncsiság
nak fel nem lebbentik tit
kainak fátyolát . . .“

Ilyenféle emberek vol
tak választott társaim, Sa- 
voye Cipriano és Fenoillet 
Alessio. Ciprianót épen tú
ránk napján választották 
meg Pré-St.-Didier polgár- 
mesterének. Mikor e soro
kat írom, már Bombay felé 
hajózik, hogy újra meg
ostromolja a földkerekség 
legmagasabb ormát. Nem 
első útja. Alessióval együtt 
résztvett az Abruzzók her- 
czegének sarki expediczió- 
jában és számos más re
kord mellett Petigax Giu- 
seppeval elérte a legmagasabb pontot, hova eddig ember fia saját lábán jutott 
fel. 1903-ban több 5900 m (!) magasban töltött bivouac után felvezette az amerikai 
Hunter-Workman Williamot egy 7152 m magas csúcsra, míg Workman asszony 
Petigax Lorenzoval a 6880 méteres előormon maradt. Azóta Petigax érte el a 
rekordot az Abruzzói herczeggel, 7493 méter magasságban, 1. e mű 47. lapját, 
A férfias bátorság mellett megvolt e két emberben a legszebb férfi tulajdon: a 
gyöngéd lovagiasság és öntudatos szerénység.

* *
*

írtban a Capanna Torino felé.

Ezzel a két vezetővel indultam útnak 1905 aug. 21-én délelőtt 9 órakor. 
Elől egy jámbor öszvéren hűséges kis pajtásom. Mögötte lépkedtünk mi hárman, 
ki a napsugárba, a tündérvilágba, erő, szeplőtlenség fehér országába.
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A levegő izzott, az út meredek volt; sehol egy tenyérnyi árnyék. Különös ez 
a szicziliai forróság a két jégtenger között, melyek kérgén megtörik a nap hatalma, 
mint a hideg szíven a szeretet ereje. Mégis leírhatlan gyönyörűség és élvezet volt 
e nap nekem. Lelkem kapzsin kapaszkodott minden perczébe, mintha valami ked
veset, kipótolhatlant orozna el tőlem egy láthatatlan ellenség — a múlandóság. 
Ebben a régióban nem bágyaszt a hőség, ellenkezőleg, — egészséges ereje és a 
déli hő színpompája megittasítja az embert, hogy nem is vagyunk fogékonyak a 
földi gyöngeségek iránt. Fölöttem: bársonysíma, egyöntetű azúr; mellettem: ren
dületlen szépségében az örökös hó országa; mögöttem: a nevető völgy, jégkris
tályokkal koszorúzva; előttem: életem jó szelleme, a mint kipirult arczczal, mosolygó 
szemekkel, hálás szívvel tapsol örömében az öszvér hátán. Szívemben boldogság 
és fiatalság. <<

Irigyelhettek, megbocsátom, mert ezen a napon igazán irigylésre méltó vol
tam. Mintha a legragyogóbb ifjúság legédesebb álmát álmodnám!

A kis Pavillon du Mont-Fréty volt az ebédállomás (2173 m magasban, két 
órányira Courmayeurtől). Fejedelminek tetszett az igénytelen ebéd és mindenkinek 
szerettem volna csak jót adni, csak örömöt okozni. Kis pajtásom vígan koczint- 
gatott két jó emberemmel, kik gyöngéd figyelemmel minden hegyi virágot lábai
hoz raktak volna. Mikor délután két órakor kiléptünk a színtiszta levegő fény
tengerébe, hogy folytassuk a » vándorlást, valósággal kedvem kerekedett hanczu- 
rozni a fűszeres hegyi legelőn, pillangót hajtani, élni a gyermekes jelennek. Az 
érett férfiúnak sok keserűsége, szürke gondja csak hitvány pára volt, szétkergette 
a déli napsugár.

A la Porte szikláinál a jámbor öszvér hajcsárával visszadöczögött Mont- 
Fréty napos dombja felé. Mi meg odább kapaszkodtunk a két függő glecser közti 
szirtgerincz meredek, de jól kitaposott ösvényen. Hat óra felé a Rifugio Torino 
ajtaján kopogtunk.

Még sohasem éreztem magamat olyan otthonosan, mint ezen a pompás tanyán, 
mely egyszerűségében minden elképzelhető kényelmet megad. Torino alpesi osz
tálya emelte 21,000 lira költséggel'. 3320 m magasban, csak 45 méterrel a Col 
du Géant alatt a sziklagerinczbe robbantott terraszon áll az emeletes ház. Az 
emeleten négy csinosan kideszkázott szoba fogadja az utast, ki az egymás felett 
elhelyezett ágyakban édesen álmodhatik a jövendő hajnal szépségeiről. A tűzhely
nél a gondos gazdasszony sürgölődve igazgatta a pecsenyét a roston és az ízletes 
risotto illata csalogatóan hívogatott a kicsiny ebédlőbe. Az idylli fészekben szinte 
a házi tűzhely melegét éreztem.

A ház előtti korlátnál pipázgatva élveztem a környezet nagyszerűségét. Az 
érett nyár késő délutánján a természet tökéletesen kifejlett szépség volt, teljes, 
de még üde, az est szürke barázdái nélkül. Szemben emelődik égnek a leghatal
masabb hegygerincz, — minden foka isteneknek való lépcső. Az első fok az 
Aiguille Noire de Pétéret (3773 m) fekete obeliszkje; fehér testvérétől, a Blanche 
de Pétéret (Peuteret 4108 m) csúcsától csodás társaság választja el, -  a pálcza- 
vékonyságú Dames Anglaises (3604 m) furcsa csapatja. Azóta viselik a „Dames“ 
nevet, mióta kérőjük akadt az Abruzzók herczegében. (A főcsúcsot mégsem érhette 
el, mert gombaszerű — „la dame a un chapeau“.) A Montblanc de Courmayeur
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(4758 m) világító sávja közvetítette a kapcsolatot az igazi Mont-Blanc patyolat- 
dombjához, melyen épen vibrálva törött meg egy búcsúzó sugár.

Az alkonyodásnak négy fázisa volt.
Az első volt az arany est. A naplementét eltakarta a Col du Géant, de azért 

a tünedező fénynek minden rezzenését áhítattal figyeltem meg. A Mont-Blanc — 
ha lehetséges — még fehérebbnek látszott, mint nappal, mert lágy körvonalai 
most valóságos arany alapról emelkedtek le, a milyent a középkor festői képzel
tek háttérül szentjeiknek. Ez a meleg aranyalap szinte fokozta a fehér hegyek 
hidegségét. Szemben a jégtetők czirkuszában a Matterhorn, Monte Rosa, Grivola,

A Dent du Géant a Col du Géantrôl.

Grau Paradiso és Mont Pourri épen a színezés fordítottját mutatják ; ott túl a 
hegyek valának aranyból lehelve az opálszín égre. A nap úgy cselekedett, miként 
az igazán nyájas és nemes lélek: midőn búcsúzik, mindenkinek ad egy jó szót, 
mindenkinek juttat még egy barátságos pillantást. A nap minden körülfekvő hegy
tetőre, a legkisebbre, a legnagyobbra egyaránt küldött még egy utolsó sugarat ; 
mintha- ma különösen nehezen vált volna meg ettől a világtól, melyet annyira 
szeret . . . Azután következett a második fázis, a piros est.

A havasok elpirultak és ebben a pírban nemcsak nagyszerűség volt. hanem 
valami megható is. Ez a pír a gyönyörű ifjúságnak: a régmúlt hajnalnak, a ter
melő fénykornak: az izzó délnek bűvös emléke. Ez a pír majd a nagy jőltevőnek 
utolsó ünneplése, majd ragyogó ígéret verőfényes jövendőkről. Mintha azok
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a piruló hegyek kértek volna valamit az egész természetnek és én imádkoztam 
velük: Isten veled napsugár, Isten veled; jer vissza holnap fényeskedő pompával 
és alkosd újra a világot, miként hűségesen teszed ezer meg ezer esztendőkön 
keresztül. Sóvárgunk utánad. Adj életet és hitet, erőt és szépséget, adj üdvösséget 
az epedő földnek. Jövel nap, süss a virágok kelyhébe, hogy sugaraid hullása 
illattá váljék; jer újra el és ragyogj a távoli szántások verejtékkel harmatos 
rögébe, hogy melegséged kenyérré váljék; jer holnap újra, ragyogj be a lelkekbe, 
hogy tündöklésed színvaló boldogsággá váljék. A hótetőkön elhaló rózsás mosoly 
ezt így ígérte, nyájasan, jóságosán.

Az éj hangtalanul közelgett, mégis mintha valami zsongás-bongással ment 
volna végbe e színváltozás. Következett a kék est. Csak egy szemhunyorítás és 
minden szín egy árnyalattal sötétebb, de minden részlet körvonala még éles. Még 
egy szemhunyorítás, a körvonalak és színek elmosódnak. Kék minden, kék a 
mennybolt, kékesek a havasok derengő csipkéi, kékesek a sziklák, kékesek a 
völgyek, melyek a mélységből tömjéneznek. S kiknek száll tömjénük ? Felnéztem. 
Még imént egy csillag sem volt ott, most már villog egy odafönt, egészen szeré
nyen. Nézek, nézek és szemem előtt s mégis észrevétlenül felbukkan és izzik tíz, 
száz és ezer csillag,

Lenn ezalatt beállt az utolsó fázis, a szürke est. A természet aludni készült. 
A hogyan az alvó embernél lassan összekavarodnak a gondolatok, bár félig még 
éber és csak ezután folynak össze édes álommá, úgy itt is lassan összeomoltak 
a völgy és bérez, a fehér hó és barna szirt, a szunnyadó föld és virrasztó ég 
határai. A természet egybeolvadt békés álmában. És a természet álma mindig 
édes, nyugodalmában van valami szent. Csak lábujjhegyen merészeltem járni, 
hogy ne zavarjam. Halkan a házikó ajtaja felé léptem. A párával befutott abla
kokon kiszűrődött a gyertyák fénye. A vendégszobában csöndben ültek a hegyek 
Vándorai ; minden arezon valami jóleső meghatottság tükröződött. A vezetők kam
rájában szintén szótlanság uralkodott; Savoye Cipriano épen a levest osztotta, a 
többi viharboronálta ábrázatú férfiak pedig keresztet vetve megszegték az isten
adtát . . .

Még egy pillantást vetettem a Dent du Gréant felé ; a hágó mögül kibukkanó 
orom feketén fúródott a csillagok közé. Holnap találkozunk.

Mindenki elhelyezkedett kuczkójába, melyet a menedékház őre kijelölt. 
Engem két indiai angolhoz kvártélyoztak be. Czingár, izmos emberek voltak, abból 
a fajtából, melyikre bátran rámondhatjuk: vidám fiúk. Ok is a Dent du Géant ormára 
készültek. Láttam csontos tenyerüket és tisztában voltam képességeikkel. Ezek már 
a Ganges partjain szemébe néztek a fekete halálnak, szembe nézhetnek itt nyu
godtan a fehér halállal is a Mont-Blanc haván. Kipróbálták a Sepoy ok mérges 
nyilait, nem félnek tehát a Aiguille-ök kőlövegeitől sem. Mikor beléptem, hogy egy 
gyújtó gyarló lobbanásánál felkapaszkodjam az egyik felső nyoszolyába, már mély 
lélekzetük jelezte, hogy jó nagy utat tehettek meg az álomországban. Bizony 
„fontak", mint a jóféle czirmos. Én meg csak forgolódtam a fülledt melegben ; 
alattam még erősen fűtötték a konyhát; a deszkaburkolattal védett szobának pár 
láb széles, alacsony falán az egyetlen, alig három arasznyi ablak légmentesen be 
volt táblázva.
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Mikor végre hosszú keresgélés után a falnak fordulva megállapítottam, hogy 
megtaláltam a nyoszolván a keresett helyet, a kíváncsiság arra kényszerített, hogy 
megint felemeljem homlokomat a mestergerendáig, mely élénken emlékeztetett a 
köteles alázatosságra. Kitehettük a „megtelt“ táblácskát. Pokoli setéiben bekopog
tatott az ismeretlen negyedik. Tudja Isten, szőke-e, barna-e, kövér-e, sovány-e ; 
rövid suhogás, csoszogás, botorkálás után bebújt az alattam függő ágyba. Végre 
szent a béke.

Egyszerre hideg szellő csapta meg fülemet és halovány derengés hatolt 
alacsony tanyánkba. Láttam, hogy az egyik angol árnyék épen az ablakból lopódzik 
vissza. Kitárta a kis fatáblákat, hogy busásan özönlött be a fagyos áramlat a 
Glacier de Tóniié bekékelő jegének öléből. Naiv, gyermekes csíny módjára mívelte 
ezt az edzett természetbarát és az önző angol egy személyben, ki másokról tudo
mást nem vesz, ha az ő kényelméről van szó. A jeges áram rögtön ki is nyo
mozta számomra, ki a negyedik vendég. Azonnal vaczogott, tehát bizonyára izzó 
déli naphoz van szokva s a helyett, hogy felkelt volna az ablakot betenni, mor
mogva Dante költeménye I. részének színhelyét jelölte ki tartózkodási helyül annak, 
ki a meleg fészekbe beereszti az éjszaka fagyát. Firenze tájáról való volt ez a 
bajtárs. Azért azonban mind a ketten úgy cselekedtünk, mint az egyszeri emberek 
Göthe románczában, Gutman és Gutweib. A ki moczczan, az száll ki betenni az 
ablakot. Nos, lia bejöttek volna a Brenva- és Brouillard-glecser összes szellemei 
meginni borunkat és ellakmározni a Dent du Géant csúcsára tartogatott cseme
géket, mindenik a másiktól várta az első mukkanást.

Nyitva is maradt az ablak egész éjjel. Reggel felé én kezdtem meg a moz
golódást. Az egyik takaróból didergő jómagámra Carbonari-köpenyt formáltam és 
kipillantottam az ablakon. Még csillagfényes éjszaka volt. Az Úr ma pazarul 
szórta szét azúrrónaságán a káprázatos ékességeket ; még a porszemnyi fénypontok 
is reszketve villogtak a Mont-Blanc halovány hókupolája körül. A szelet, mely 
zihálva bujdosott a sziklák körül, csak hallani lehetett, látni még nem ; a völ
gyekben a fák koronájának himbálódzásából látni is lehet a láthatlan ellenséget. 
Egyszerre itt is megláttam. A Mont Maudit hó Zaharáján tüneményes élet kez
dődött. Apróbb ezüst oszlopok keletkeztek s forogva hullottak a magasból szana
szét, mint a Gejzírek szökő vize ; majd óriás csillámló hengerek gördültek fel a 
levegőbe és hosszú vonalban omoltak tovább, mint a völgyben a porfelhő huszár- 
attaque nyomában. A forgószél mulatozott a hómezők könnyű pihéivel és jég
gyöngyeivel. Ez a hósivatag Számumjának első jele.

A magas régiók süvöltésébe és nyöszörgésébe beleszóltak a mélységek is 
tompa, egyhangú morajjal. Az Entrèves-, Touile- és Brenva-glecserek ezer meg 
ezer jéghasadékában az apró vízerek bugyborékolása halk búgássá olvadott egybe 
és a hang szinte életet varázsolt azokba a sötétkék jégtömegekbe, melyekben az 
árnyékok fekete körvonalaival valósággal tükröződött az egész sziklavár, melyen 
a mi parányi fecskefészkünk állott.

Ámbár csak hat órára volt tervezve az én indulásom és még alig lehetett négy 
óra, leszöktem. Hat előtt nem tanácsos a Dent-ra útra kelni, mert gránitja igen 
zománczos és kötelei nagyon zuzmarásak. A folyosón az első dobbanásra elém reppent 
az én párom, ő is készült nézni a hajnalt, míg lakótársnői még szunnyadoztak-
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A homályos vendégszobában egy csésze gőzölgő groggal átmelegítettük 
magunkat és kiléptünk a ház elé.

Alig ismerek nagyobb és boldogítóbb élvezetet, mint a hajnal üdvözlését. 
Hány ember van, ki eped a tavasz után, mert az csodálatos érzéseket, fiatalos 
reménységet, mondhatlan vágyakat, bírhatatlan ábrándokat teremt a szívben. Ugyan
ilyen érzést ébreszt a hajnal; csakhogy minden évben, mely hajunk szálaiból egy 
párat szürkére színez, csupán egy kikelet van, míg esztendőnként 365 hajnal a 
miénk és annyit válogathatunk ki belőle, a mennyit akarunk.

így pitymallatkor maga az egész természet még télies mezében, e madár
látta régióban is olyan, mint a fejledező, fakadozó virágkehely. Üdeségének, ifjú-

A Dent du Géant a Col du Géant chamonixi útjáról.

ságának hamva, színeinek gyöngédsége, a vonalak finomsága, az a bizonyos „sejtés“ 
teszi ilyenné.

Zsebrevágott kezekkel támaszkodtam a házikó falához és szippantgattam a 
hajnali levegőt, mely maga a sűrített egészség. A már eltávozott éjszaka hagyott 
e levegőben valami varázsos illatfélét, melyet a szennyet és port sohasem látó 
sziklák és jégmezők leheletéből s a mélységek szunnyadó fenyveseiből gyűjtött. 
Az éj volt a gyöngéd lény, ki ott, a hol csak keresztül suhan, illatot áraszt fátyol
ruhájából. Ebben a reggeli légben van a legszebb fény, az a titokzatos fényes
ség, mit az eljövendő, de még láthatatlan nap ömleszt belé. A lélekig ér ez a 
fényesség, ez nem fizikai anyag vagy rezgés, hanem üzenet a magasból, Isten 
közeléből.

Nézegettem a völgyet. Valóságos varázstükör volt. Minden várakozásteljesen, 
vágyakozva ébredezett a reggeli pára violás hálójából. Minden megmozdult.
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A látóhatáron még csak az imént mint végtelen színtelen falak húzódtak az Alpesek, 
most kristályosodik valamennyi orom és nemsokára a rózsaszín kupolák és pira
misok százai nyúlnak a zöldessárga égbe. Az érzéketlen jégóriások érezni kezde
nek, kipirulnak az örömtől, hogy eljőve a világosság, mely után vágyakozik a 
parány, az emberiség, a mindenség.

Földi szemekkel tanúja lettem a nagy feltámadásnak.
Pár perez múlva a Capanna feletti sziklák között voltunk (augusztus 22-én 

reggeli 6 órakor) és alig két-liárom kődobásnyira a menedékháztól elértük a Col 
du Géant magaslatát. Az ócska, rozoga faviskónál, mely a régi idők vándorainak 
nyújtott tetőt, visszaintettem még egyszer, ezután hirtelen mozdulattal ráugrottam 
a Glacier du Géant ezüst havára. Mennyi jókedvvel, vidám kíváncsisággal, jóleső 
elszántsággal teszi meg az ember ezt az első lépést; ebben az első lépésben 
megvan mintegy a vágyak megvalósulásának kellemes jóslata. Minden éjszaka 
után a hómező ki van takarítva, a szellő kisepri, a fagy csillogóra simítja. Szinte 
sajnáltam behorpasztani ezt a jeltelen fehérséget, de viszont bizonyos élvezet volt 
új csapát járni, mert a hó — hogy úgy fejezzem ki magamat — valósággal 
gusztusos.

Ez a Col (3365 m) * a földkerekség egyik legmagasztosabb pontja. Mikor 
végigmértem a Glacier du Tacul hófehér jégfolyamát, mely türkizkék serac-okkal 
kitiizdelve szelíden kanyarodik le az Aiguille-ök sorfala közt a chamonixi völgybe 
és arezomat megcsapta a makulátlan, fagyos fuvallat, szinte fizikailag is éreztem, 
mennyire tisztul és emelkedik lelkem. Sehol a világon nincsenek ily közvetlen 
ellentétben elhelyezve a rengeteg hótömegek és a tűhegyes szirtek s mégis a 
„szeplőtlenség“ és a „fölfelé“ fogalma olyan nemes harmóniában egyesülnek itt 
egymással, mint egy hymnus akkordjai.

Előttünk a hóhabokkal övezett, jégcsapokkal feldíszített kőtalapzatról torony
egyenesen esztelen vakmerőséggel szökik bele a magas égbe a Dent du Géant 
simára csiszolt gránitoszlopa. Mikor aranysárga fényzománczczal köriilömlesztett 
szikláját keresztül-kasul kémleltem, bolió, gyermekes meseszövésnek tűnt fel előt
tem az egész tervem. Ahhoz a kis fényes ponthoz feljutni, mely a hátsóbb ormán 
csillan, olyan lehetetlenségnek látszott, mint akár lehozni az égről azt a kis 
pehelyfinoni holdsarlót, mely épen a csúcs mögé úszott, menekülve a nap láng
sugarai elől.

Ezalatt szerencsésen átléptük a keskeny hóhidacskát, mely a sziklát körül
fogó, vészesen tátongó jégszakadékot íveli át és gyorsan kapaszkodtunk feljebb 
a nagy gránitlapokon. A repedésekben lépten-nyomon szebbnél szebb kvarczkris- 
tályok fészkeltek; egyet sem bírtam kifejteni, mert a mihez hozzá lehetett férni, 
az már mind ott díszeleg a szikár angol hegymászók íróasztalain és gyöngéd 
szolgálatot teljesít: őrzi tán a sárguló levélkéket, melyek az ifjúság tündérszép 
szerelméről regélnek édes történeteket, rég elfoszlott ábrándokat. Fél kilencz óra
kor álltunk meg a tulajdonképeni „deute“ (fog) lábánál.

* A Col du Géant már régóta ismeretes. Tudomásunk van arról, hogy bizonyos Ribel 
1737-ben erre jött át Chamonixból Courmayeurbe. Saussure, a Mont-Blanc tudós megmászója 
11 napot élt itt 1786-ban.
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Ez a fog csak 230 méter magas, de egy hópihe sem tapad szírijén, any- 
nyira meredek. A megmászása nem is történik „by fair means“, mint ezt az angol 
terminus technikus alatt érteni szokás, vagyis nem megy végbe pusztán a természet
adta alakulatok felhasználásával és csupán a testi ügyesség segítségével, hanem 
mesterséges segédeszközök is szerepelnek. Van itt tán száz méter kötél és szá
mos beékelt vaskampó ; azonban a legkényesebb ízlésű sziklabarát is megnyugod- 
hatik, hogy e segédeszközöket nem a kényelem kedvéért aggatták oda, hanem 
csakis végszükségből. Egy pillantással meggyőződhetik mindenki, hogy e segéd
eszközök nélkül e 230 méter magas, felállított sziklatömbön csak itt-ott lehetne 
pár métert előre jutni, mert ez a kőzet sima, mint a csiszolt márvány és az ember 
hiába kapargál szeges talpával, sokszor 6—7 méter függélyeges magasságban 
nincs „folytonossághiány“. A grániton levő szemcsés dudorokat puszta kézzel (mely
nek minden ujja - de csakis a bőr — odatapad a hidegtől) is nehezen lehet 
kitapogatni, annál kevésbé van a felruházott lábban érzékenység e „lépcsőfokok“ 
felfedezésére.

Míg mindezt mint szemtanú is megállapítottam, egy pár falatot, jobban 
mondva kortyot reggeliztünk is. Nyomban hozzáláthattunk volna a munkához, de 
tartóztatott az egyre jobban felkerekedő szélvész. A hidegvérű Savoyenak sem 
volt kedve a mélységek fölött kötélen himbálódzni, mint a hogy a nagyharang 
nyelve leng ide s tova. A sziklák kemények és a mélység jege túlságos hideg. 
A szélroham a néhány négyszögméter lapos hófolton egészen a sziklafülkébe terelt 
bennünket. Ez a szirthorpadás sem volt valami parádés sarok a három didergő 
emberkének. Jég a lábunk alatt, jégcsapok fejünk felett, jégzománcz az üveges 
grániton körülöttünk. Bizony a 10 fok hideg itt is csak maradt 10 foknak. Való
ságos fegyvertánczot jártunk. Raktam a ropogós verbunkost az orkán muzsikájára, 
hogy hőt gyűjtsék a felsőbb tájakra, melyek még nagyobb hideggel kecsegtettek. 
Szegény Savoye és Eenoillet szilvakék tenyerekkel czifrázva ütögették a taktust.

Kilencz órakor neki mentünk a kőnek.
A beszállás menet balra esik és annyira sajátos, hogy igazán nagy fantázia 

kellett ez út kigondolásához. Megtalálni nem lehetett, csak kigondolni. Rengeteg 
kőlap vált le ferdén a szírt testéből és élével kitámaszkodik a levegőbe. Fölötte 
kidomborul a törzs kőzete, melyben az egyetlen repedéseket apró erecskék képezik. 
Ebbe a kőlap és törzs közti hasadásba lóg be az első kötél. Savoye másodperczek 
alatt eltűnt a kihajló párkány felett. Míg fagyos kezeimet dörzsölve követésére 
készültem, hasonló gondolatok kerülgettek, mint Güssfeldt professort (Der Mont
blanc, 29. 1.), mikor így írt: „Biztonsággal kapaszkodni meredek sziklán, csakis 
a messzeségbe vagy az előtér nélküli mélységbe pillantani, minden egyes lépést, 
a kéznek minden mozdulatát ösztönszerűleg kimérni, valóságos élvezet, de végzetes 
bizonyítékot szolgáltat Darwinnak származásunkról formált elméletéhez . . .“

Megragadtam én is a lefüggő kötelet és egy erős lökéssel felhúzódtam. 
A kar kemény izommunkát végez; a lábaknak nem igen akad támpont, miként ezt 
a dolomitszikláknál találjuk, hanem inkább a térdekkel dolgozunk és azok súrló
dásával igyekszünk könnyíteni a test súlyát. A szikla lejtője majdnem állandóan 
75° (!), legkisebb meredeksége 65°. Mikor az ember tenyerét a zúzmarától doroz- 
más, időviselt köteleken ide s tova csúsztatja, nehéz attól a gondolattól szaba-



335 ■

dúlni, hogy mi lenne akkor, ha ez a kötél „eltörik“, miként a vezetők szokták 
mondani. Ha az élet e fonalát elmetszi a hegyek Párkája, akkor elmetszett min
den fonalat, mert e kiköszörült kőlapokon ki van zárva a fékezés lehetősége.

E közben elértünk ahhoz a hirtelen szirtélhez, melyhez rémes eset emléke 
tapad. Fontaine Emile franczia turista 1900 július 27-én Montenversből útra 
kelt Simond Joseph és lia vauéi Joseph vezetőkkel, hogy azon az úton, melyet 
a bécsi Maischberger, Zimmer és Pfannl július 20-án felfedeztek, keresztezze a 
Dent du Géant ormát. Csak délután álltak a csúcson és iszonyú égi háborúban

A Dent du Géant az Aiguille du Midi útjáról nézve.

kezdték meg a leszállást a mi utunkon. Midőn Ravanel és Fontaine a szirtél mögé 
kerültek, velőtrázó dördülés reszketette meg a levegőt. Fontaine érezte, hogy a 
kötél, mely őt Simondhoz kapcsolta, megakadt. Kiáltásaikra feleletet nem kaptak 
s mikor a kötelet előrehúzták, elégett vége lebbent le a sziklák mögül. Simond 
nyomtalanul eltűnt. Két nappal később a Glacier du Tacul jegén találták meg 
bajtársai, félig elszenesedve. Szegény magával vitte volt jégcsákányát, míg társai 
az övéiket a szikla lábánál hagyták és a csákány aczélhegye villámfogó mód
jára hatott.

A nyugati oldalon van a legtágasabb vízszintes terület, vagy két négyszög
méter. Ettől fogva kezdődnek a „plaques de rochers“, melyeken vagy 80 méter
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kötél van elhelyezve. A nagy hideg mellett is verejték gyöngyözött homlokunkra, 
míg feltornásztunk addig a részletig, mely alnlról is feltűnik mindenkinek, mint 
messzire derengő síkos kőlap. 3910 m magas ez a pont. A vihar a kötéllel együtt 
ide-oda lóbált bennünket, különösen a szegény Alessiót, kinek hátán a Ruck- 
sackba jól belekapaszkodott láthatlan fagyos karmaival. Lenéztem a feneketlenbe. 
Egy kis hófolton épen megjelent a két vidám angol és ujjongó „ cheer! cheer!“ 
kiabálással üdvözölt, a mint ezen a 4000 m tengerfeletti, 500 m relativ magas
ságban felfüggesztett trapézén erőlködtem fölfelé. Ez a „plaque“ 50 méter magas. 
Azután négy darab ingadozó vasszeg szolgált létra gyanánt és pár perez múlva 
kezemben volt az első csúcs legfelsőbb köve, melyet Selláék a legmagasabb pont
nak tartottak. Innét csak néhány métert kell 'leereszkedni és az éles szédítő 
gerincz, melyen ingatag kövek fekíisznek, átvezet a Graham csúcsára, mely északra 
fekszik és az előbbinél 2—3 méterrel magasabb.

Az óra épen tizet mutatott, mikor mind a hárman a tetőre sorakoztunk, erre 
az iszonyú karcsú oszlopra, mely a Glacier des Périades örvényei fölött lebeg.

Az ormon a Miasszonyunk ezüstfehér aluminiumszobra áll fél embernagyság
ban. Courmayeur vezetőinek vallásos lelkesedése tavaly állította oda. A hideg 
éjszaka zuzmarás csipkékkel aggatta tele ruháját, a verőfény földöntúli ékeket 
hímezett a dércsipkék közé. Lekaptam kalapomat, összekulcsoltam kezemet; térdre 
hullani nem volt elég hely. Belenéztem a kis Máriaszobor arczába. Szemében a 
felszálló nap melegétől két nagy harmatcsepp csillogott és én úgy meg voltam 
győződve, hogy a szomorúság és anyai bánat jóságos patronájának ez a könnye 
itt a szeplőtlenség világában csak örömkönny lehet. Valami végtelen ünnepélyes 
és örvendetes érzület költözött telkembe és solia még nem volt jobb imádságom 
annál az Ave Máriá-nál, melyet ekkor mondtam el, szavak nélkül, de csupa oly 
gondolatból összetűzve, mely fehér volt, mint lenn a mélyben a hótömegek és 
csillogó a hálától, mint a magasban a napsugarak.

Majd végignéztem a völgyek között feltornyosuló ormoknak a láthatatlanba 
tünedező lánczolatain és valami csodálatos bizalommal és melegséggel szívemben 
fordultam hozzájuk. Kérő szemekkel néztem át a Mont-Blancra, a távoli Matter- 
hornra, az összes fehér hegyekre és szinte könyörögtem magamban : ti nagy fehér 
hegyek, adjatok nekem abból a tisztaságból, mely havatokat vakítóvá teszi, adjatok 
abból a daczból, erősségből, rendületlenségből, melylyel győzedelmeskedtek viha
ros idők keservén; adjatok abból a magasra törekvésből, mely jellemeteket előt
tünk vonzóvá teszi és vágyainkat lebilincseli — igen, adjatok abból az eszményi 
szabadságból, mely körüllengi ormaitokat. Csak. egy parányit mindebből! — és 
én úgy éreztem, a hegyek adtak e kincseikből.

Csak ez imaszerű szemlélődés után telepedtünk le, szorosan egymáshoz 
bújva a csúcs legszélső fokán, a hogy ép hármunknak lehetett. Lábainkat már 
lelógathattuk a Glacier de Rochefort fölé. Nem hoztunk fel egyebet, mint mind
annyiunknak egy-egy kajszinbaraczkot meg egy korty piros bort. Midőn a hamvas 
gyümölcsöt és a zamatos tartalmú kulacsot kiraktuk a kopár kövekre, önkéntele
nül elgondolkoztam a romboló erők alkotó képességén. Vájjon e sivár csúcssziklá
ban nem fog-e valaha a bokrétás gyümölcsfa magva vagy a venyige tőkéje meg
foganni ? Ki tudja, nem sujt-e a villám egy kőszilánkot innen a glecserek mélyébe,
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onnét tovasöpri az olvadó hó, a Dora Baltea hullámai kihömpölyögtetik a róna- 
ságra és az árvíz elporladottan hordja szét a Lombard-síkon, melynek termő 
humusában fakad az ízes áldás.

A míg csöndben falatoztunk, nézegettem a látnivalókat. A kilátás terjedel
méről fogalmat nyújt a számítás. 4000 m magasságnál 225 kilométer a látókör 
sugara, tehát ha nagyobb bérezek nem állnának útban, körülbelül 450 kilométeres 
átmérőjű kört lehetne teljesen belátni. A ki látta a tengert feltornyosuló habokkal, 
nem tudja elszámlálni, milyen és hány hullámot látott. Itt a hegyek végtelenje 
olyan volt, mint egy megfagyott tenger, mérhetlen örvényekkel és kősziklává, 
jégtornyokká dermedt egetverő habokkal. Órák rövidek volnának annak elmondá
sára, a mi itt a szemnek másodperczek alatt jutott osztályrészül. A mi Wallisban, 
Piemontban, Szavojában és a Dauphinéban nagy és szép, mind tündökölve állott 
előttem, mintha minden orom kérkedve csalogatná tekintetemet : ide nézz, én 
vagyok a legszebb. — Leginkább lekötött a közvetlen környezet. — A fene
ketlenből a Glacier du Tacul toronymagas seracjaival, alvilág-mély rianásaival, 
kékes jégtárnáival szelíden húzódott a Mont-Blanc felé, miként a fehér hadak- 
útja. E fehér utcza mellett a csodás Aiguille-ök állanak sorfalat, mint a merész 
szikár ifjúság, mely a terjedelmes, nehézkes, tiszteletreméltó patriarchának, a 
Mont-Blancnak hódoló gárdáját képezi. A Mont Maudit (4471 m) és Mont Blanc 
du Tacul (4249 m) ezüst tetőihez csatlakoznak az Aiguille du Midi (3843 m), du 
Plan (3673 m), du Requin (3419 m), du Fou (3502 m), du Blaitière (3520 m), 
des Charmoz (3442 m) és sötét társaik. Némelyik csúcsköve villámfogó karcsú
ságával mered a magasba — s mégis mindegyikre, ha még oly elképzelhetetlen
nek látszik is, már oda van tűzve az emberi bátorságnak és kitartásnak egy-egy 
szerény jele — „sur l’inaccessible le drapeau de l’intelligence humaine“ (Gautier 
Théophile). A Mer de Glace fölött egy darabka feketéllik a két Aiguille du Dru 
(3755 m) rengeteg obeliszkjéből - mellettük az Aiguille Verte (4127 m) és 
Grandes dorasses (4205 m) közt minden csupa szírt és jég, jég és szírt.

Önkéntelenül levettem kalapomat e kép nagysága előtt.
Ámde az is igaz, hogy önfeledt gyönyörködés és lángoló lelkesedés heve 

kellett ahhoz, hogy egy fél óráig kibírtuk a csúcson. Irtózatos szélvész nyargalta 
körül az ormot. Az ember szinte látni vélte a levegő örvényeit, mikor a lökés
szerű süvöltést hallotta. Az orkán majd a mi sziklánk fokán hasadt ketté, majd 
a Vallée Blanche jégkristályain robogott végig, hogy nyomában porzott a hó. Ha 
szememet egy pillanatra behúnytam, fogadni mertem volna, hogy legalább is Szil
veszter éjszakája van, mert a szélrohamok a jóindulatú nap minden melegségét 
elrabolták előlünk. Rögtön hozzáláttunk a visszavonuláshoz (lCP/g óra).

Míg Fenoillet a szikla élén átkiizködte magát az előoromhoz, az eget vizs- 
gálgattam. Délnyugatról keringve szállingózott néhány felhődarabka. Szélük színes 
volt, majd vereslő, majd színarany. Az égboltozat közepére érve szertereppentek 
és elpárologtak, mint a völgyekből felszállt szivárványos szappanbuborékok. A ker- 
getőző felleggömböcskék tarka játéka a magasban nem tartott soká ; helyüket 
futó, kékesszürke felhősávok foglalták el, melyek mondhatatlan hosszúságban 
gombolyodtak le a hegyek mögé elrejtett tömegből. Végre a sávok közti keskeny 
égszínkék vonalak is elenyésztek. Most már valóságos tengerek rohantak odább

22

337

Jankovics : Az Alpesek.



338

az égen, akárha az orkán felkapta volna a Liguri-öböl összes habjait, de bennük 
hozná a Baie des Anges színpompás napsugarait és a Riviéra ponente mesés tükör
képeit. Az őrült forgóban a vihar egyre odább és odább kavarta a dél mosolygó 
szigeteit, a derűs kék darabokat. Az úszó óczeán hullámai már a Mont Pourri és 
Mont Pelvoux jégoszlopait öblögették, - - az Aiguille Noire és Blanche de Pétéret 
közötti nyíláson pedig ömlött által a fodros szürke köd, mint az árvíz, mely áttörte 
az óriás gátat.

Kevéssel a nagy plaque előtt találkoztunk a két angollal. Meglehetős mes
terség volt a kitérés az egy szál függő kötélen, de kölcsönös ujjongások és jó 
kívánságok közt ment végbe. Az egész leszállás alatt rendkívül sokat szenved
tünk a vihar haragjától és mikor újra beléptünk a kis szirtfülkébe, hova holmin
kat és. csákányainkat rejtettük el fölmenetel előtt, mindahárman olyasmit éreztünk, 
mint a hajós, ki csolnakját nagy küzdés után révbe kormányozza zajongó hullám
verésből.

Az alsó sziklákon csak a két keskeny kamin követelt nagyobb vigyázatot, 
mert ujjaink már egészen megmerevedtek. Ez a részlet különben nem nehéz s 
mégis bizonyos borzongást fog kelteni mindenkiben, ki ismeri é pontnak vér- 
keresztségét. A tragédia, mely itt lefolyt, szomorú tanúsága annak, hogy a leg
kiválóbb hegymászónak mennyire kell figyelnie a könnyebb részeken is. Itt sze- 
rencsétlenedett el a legnagyobb olasz vezető, ki valóságos ideálja volt a férfias
ságnak, becsületnek, józan bátorságnak és gyöngéd léleknek. A courmayeuri Rey 
Emilio-nak adták az olasz költők a „re de la montagna“ nevet. Rey 1895 aug. 
24-én, miután előző napon az Aiguille du Dru-t sikerrel elérte, Robert A. C. angol 
sportsmannel meglátogatta a Dent du Géant ormát. Két órakor délután hagyták 
el a csúcsot és alig hogy a tulajdonképeni „fogon“ leereszkedtek, Rey, hogy a 
beállt hóviharban gyorsabban mozoghassanak, gazdáját leoldta a kötélről. Míg 
Robert az alsó kamin torkolatánál várakozott, Rey a kamin alján leugrott a hóra. 
Kicsúszott és villámsebesen tovasiklott. Másodperczekig fékezett csákányával, 
azután szótalanul eltűnt a kavargó hópelyhekkel telt levegőben. A sóbálványnyá 
meredt Roberts még kétszer látta feltűnni a mélyebb párkányokon, mint repülő 
fekete pontot — aztán befújta az utat a hó. Robert és társai csak két nappal 
később akadtak rá. Carducci, a legnagyobb olasz költő, ki épen akkor Cour- 
mayeurben időzött, zokogva írta le a gyászt :

Spezzato il pugno, ehe vibró l’audace
Picca tra ghiaccio, il domatore
De la montagna ne la bara giace . . .*

A Tacul glecser jeges sivatagján egymást követték a karavánok. A kötéllel 
összefűzött fekete pontocskák olyanok voltak, mint a hóra dobott, szétszakadt 
olvasó szemecskéi. Látszólag az óramutató lassúságával, de mégis mozogtak. Csak 
fenn a Col du Géant legmagasabb haván, daczolva a szélvészszel, állott egy 
mozdulatlan alak; vájjon mit keresett e jégbe ültetett hófeliérke?

* Összezúzva a kéz, mely jégárról jégárra forgatta a vakmerő csákányt; a bérezek féké- 
zője ravatalon fekszik.
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Csak egyre várt és várt, mióta a Capanna Torino őre az olasz zászló fel
vonásával jelezte, hogy három parányi lényt látott a Géant csúcsán a fehér Madonna 
lábainál. Az utolsó kis szikladarabon már együtt csevegtünk és vígan ígértem meg 
neki más napra az Aiguille du Midi (3848 m) tündérlátományait, melyek még 
százszor szebbek lesznek, mert oda már mindaketten fogunk menni.*

Délután 2 óra múlt. A vihar egyre hangosabban ordított, a hópelyhek egyre 
sűrűbben keringtek és bizony csak a menedékház szórakozásaira voltunk utalva. 
Ez is érdekes mulatság volt.

Favret Lambert az Aiguille du Midi csúcsfalán.

A Capanna Torino gazdája, a derék Bareux, nemcsak pompás risottót 
tudott készíteni, hanem pompás humort is ád fűszerül a lihegő, verejtékes utasok
nak. A menedékház közel van a franczia határhoz, Bareux tehát valóságos nem
zetközi diplomácziai tapintattal jár el. A mint némely uralkodók az etiquettenek 
megfelelőleg majd a kozákezredes, majd a porosz huszárkapitány egyenruhájában 
jelennek meg, a szerint, milyen ezred vonul el előttük, úgy viselkedik ő a hegyek
kel szemben. Ha vendégeinek a Dauphiné, a Maurienne jégtetőit, a Mont Pourri 
vagy a sok Aiguille karcsú viharbontó hegyét magyarázza, rögtön felteszi a tányér

* Az Aiguille du Midit 1908-ban értem el Favret Lambert és Couttet Ambroise társasá
gában ; az ide beszúrt kép némi fogalmat nyújt az Aiguille-ök gránitjáról.

22*
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lapos franczia sapkát, a milyent a délfranczia chasseur hord, — ha pedig az olasz 
Grivola és Gran Paradiso azúrra lehelt fehér képeit mutogatja, legott a szürke, 
nagykarimás piemonti kalap árnyékolja nevető szemeit.

Ennél az önkéntes humornál még jobban szórakoztat az önkéntelen. A „Le 
Rire“ rajzolói kincses bányát találnának itten. A Col du Géant ugyanis valóságos 
országútja azoknak, kik először merészkednek e jégvilág csodás határai közé és 
sejtelmük sincs arról, mik alatt járnak és mik fölött mozognak. Mennyi Tartarint* 
láttam itt egy nap alatt! talán igazán akadna köztük olyan, mint Daudet 
pompás joviális hőse, ki Bompard barátjának elhiszi a jóízű „galéjade“ minden

szavát, hogy t. i. a hegy
mászás veszélyeit színleg 
rendezi az idegenforgalom 
emelésére alakult részvény- 
társaság — és ki legalább 
akkor, midőn egy-egy tá
tongó jégrianástól jól meg
ijed, szeretné elhinni a cse
vegő füllentéseit, niçlyek 
elmondják szépen: „Vous 
tombez sur la neige, mon
sieur Tartarin, et vous ne 
vous faites pas de mal; il 
y a toujours en bas, au 
fond, un portier, un chas
seur, quelqu'un qui vous 
relève, vous brosse, vous 
secoue et gracieusement 
s’informe: „Monsieur n’a 
pas de bagages ? . . .“ 

Aiguille Noire de Pétéret (a Combal-tó útján). (--A hóra pottyan Tartarin
uram és kutyabaja sem

esik; lenn a fenéken mindig áll egy portás vagy inasféle, ki önt talpra állítja, 
lekeféli, ruháit kirázza és szolgálatkészen kérdezősködik: van-e uraságodnak 
pogyásza is?“)

Mikor egymásután jöttek a Col du Géanton át a csuromvizes csoportok — 
a hó kisugárzása ellen fekete kenőcsökkel bemázolt arczczal — nyurga angolok, 
ijedt franczia abbék, a kalandtól megborzadt hölgyek, egykedvű hallgatag veze
tők, kétszeresen éreztük a menedékház ezer kényelmetlenségének kényelmét. 
A zivatar összezárt bennünket ezen a kis sziklaszigeten, a felhők fölött, a jég
árak között, a villámok alatt. A legbecsesebb, a mi a völgyből idekerült, az a 
pár fahasáb volt, melynek a falon tánczoló piros lángja kedélyességet teremtett

* Daudet Alphonse „Tartarin sur les Alpes“ czimü pompas regényének kitűnő figurája 
— a kisvárosi turista-egyesület tagja, kit becsvágya az Alpesekbe csal, hol sereg bohó kaland 
után megpróbálkozik a Montblanc megmászásával.
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a szívben; izzó zsarátnoka életet varázsolt az átfázott tagokba és gőzölgő tálakat 
az asztalokra. Mindenki a kellemes meglepődés indulatszavaival került beljebb. 
Odakünn viharzott, hogy megrengett a házikó és a hópelyhek, mint a levert füst, 
körülgomolyogták a vizes szirteket.

Pipázgatva nézegettem ki az ablakon ; szinte mosolyogtam magamban a meg
elégedéstől. Néha kedvem kerekedett daczolni az ég haragjával és ki-kiléptem a 
ház elé. A hányszor visszatértem, egyre biztosabban jelentettem ki, hogy másnap 
nem fogunk az Aiguille du Midi ormáról lenézni.

A zajongó, fantasztikus éjszaka után augusztus 23-án reggel megkezdtük a 
leszállást Courmayeur felé. Nyolcz (ira volt, mikor lehajtott fejjel kikiizdöttiik 
magunkat a la Porte sziklagerinczére.

Minden sziklarés, minden völgynyílás Pandora-szelenczévé változott, melyből 
ömlöttek, rohantak, tombolva száguldoztak elé a szürke keservek. Az összes szik
lákat egy szempillantás alatt tarkára szitálta be a hófúvás; még a legkisebb 
kő is pettyegetett volt. Lenn pedig a fehér glecserek egészen szurtossá váltak a 
sok leomló törmeléktől és a rögtönzött hegyi patakok savószín habjai mély baráz
dákat vájtak a tegnap még tejfehér mezőbe; szinte fájt a szemnek ez a rombolás 
ebben a szeplőtlen fehérségben. A Brenva jege, vizes seracjai sötétkéken mered
tek a hamvasan kóválygó felhőgomolyba.

Szürkület ereszkedett alá, mintha már is estelednék. Csak itt-ott szakított a 
vihar a fellegekbe kuszáit szélű rámát, melyben vakító fehéren csillámlott meg 
valamelyik hócsúcs, mint túlvilági jelenés, mint idegen világoknak a földtől elsza
kított darabja. Avagy néha, mikor a villám áthasogatta a felhők klímái falát, 
láttam a courmayeuri völgyben egy kis házikót csillogó ablakokkal, vagy egy-egy 
darabka napsütötte legelőt, mely tűnő látomány, mint a boldogok szigetje mosoly
gott fel reánk.

A jégeső szakadatlan kopogott megnehezült kalapomon. A sziklák fogása 
lucskos és hideg lett. Az omlós törmelék a keskeny párkányokon kiszaladt a láb 
alól. Az orkán tehetetlenül jajgatva korbácsolta a sziklákat, melyek állták az 
ostromot, de ha minket ért egy-egy felcsapó legyintése, az csontig átjárt. Azután 
újra jött Illés próféta tüzes szekerén. A legutolsó dörrenés morajlása még el sem 
bujdosott a Mont-Blanc és a Grandes Jorasses ezer horpadásán és hóbuczkáján, 
már is újabb csattanás rázkódtatta meg a havas sziklavilágot, mintha a tagadás 
lázadó szellemei le akarnák bombázni az istenség örökszép művét, melyet ez 
magának dicsőségül és nekünk földhöz ragadt, de napbanéző embereknek gyönyörű
ségül emelt.

Legjobban tartottunk a villámtól. A csákányok hegye zsongott a feszültség
től és kénytelenek voltunk selyemkendőbe csavarni az aczélt, hogy villámfogónak 
ne szolgáljon.

Az egyetlen védekezés az idők őrjöngése ellen az volt, hogy behúztam 
kalapomat, a mint azt gyermekkoromban a pásztortűz mellett a régi jó nótából 
tanultam :

Ha látom a fergeteg elejét,
Behúzom a süvegem tetejét,
Csak úgy nézem az időt alóla,
Még a jég is visszapattog róla . . .
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Valaki remegett, mint a megriasztott kis gerle; de én éreztem, hogy ez 
szép, mégis szép, mert az erő megnyilvánulása szép mindenütt és mindenkoron. 
Akkor is, ha — miként Lord Byron mondja — horribly beautiful, borzasztó szép. 
(Childe Harolds Pilgrimage IV.)

B borzasztó szépnek, ez igazán tragikus magasztosnak szemlélete mellett 
sem volt semmi ellenvetésünk, hogy Mont-Fréty házikójának tűzhelyénél kissé 
megszárogassuk feketére ázott köntöseinket. Természetesen abban a pillanatban, 
hogy tető alá vonulhattunk, megállt az eső.

Még egy-egy utóhang morajlott ez égi eposzhoz, mikor felszedtük sátor
fánkat, hogy mielőbb elérjük Courmayeurt. A fenyvesben langyos, lágy levegő

Az Aiguille Noire és Blanche de Pétéret (a Val Ferret-böl nézve).

öblögette arczunkat, telítve átható mézgaillattal, melybe belekeveredett a szuszogó 
tehenek pézsmaszaga. Az örökzöld csipkeszövevény közt föltünedeztek Entréves 
házai és a toronyban épen megindult a déli harangszó mélabús, olaszos gilin- 
galangolása, midőn a hôtel kapuján belopództunk, hogy ne legyünk kitéve a dolce 
far niente közt üdülő milánói és turini előkelőségek kíváncsi pillantásainak.

Egy pár erősítő fogás után kikönyököltünk szobánk ablakán. A Dent du 
Géant felé nyílott ez az ablak. Én akkor nem bírtam volna másfelé nézni; újra 
meg újra vissza kell térnem ahhoz a csúcshoz, a melyiken fenn voltam. Mint a 
hogy a napraforgó — a cserjék, de még a szálfák is a nap felé fordulnak, bár
merre is hajlítja őket a szél — mert az a napfény erőforrásuk. Nekem is azért 
kellett ahhoz a bérczhez fordulnom, mert erőforrás volt az részemre, forrása a
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gyönyöröknek, melyeknek nincsen árnyéka, forrása az emlékeknek, melyeknek 
csakis fényük van.

Most már együtt néztük azt a barna sziklaoszlopot. És ismertük én is, ő is. 
Én megismertem az elszánt küzdő férfiú szemeivel, mert karjaim ölelték azokat 
a fagyos szírieket, — térdeim érintették a legmagasabb és legnemesebb föld1 
trónon álló madonna elé imazsámolyként odavetett kőforgácsokat, — lelkem, a mi 
bennem örök, végig mérte ott a végtelent, mit véges észszel föl sem érhetek.

És ismerte most már ő is. Hisz rövid órákkal előbb a legmagasztosabb 
áldozatkész szeretettel nézte azokat a rémes fekete falakat s mintha én megérez- 
teni volna, hogy pillantásának kérő czirógatásától lágyabbá válik a kő, lelkének 
melegségétől megenyhül a fagyos vihar lehe — és imádságától megtelnek köröttem 
a mélységek. Most együtt néztük az Aiguillet, milyen zordon, milyen hatalmas, 
hozzáférhetlen !

A körülfekvő völgyrészek az eső utáni vizes zordonságot öltötték magukra, 
a rengeteg sziklapillérek közt kékelő jégromladékokra hamvas gomolyokban üle
pedtek le a hosszú zivatar roncsai, — csupán a Dent du Géant nyúlt fel a borús 
égbe. Sötét volt minden redője, csak legfelső csúcsán derengett egy kis világos 
pont, a Miasszonyunk szobrocskája. A permeteg lassan szitált, Courmayeur utczáin 
csak egy-egy kétkerekű gyümölcsös kordé döczögött végig. Mégis egyszerre érez
tük, hogy olasz földön vagyunk. A hideg komor képbe délszak minden hevét és 
mosolyát belevarázsolta egy hang. Az egyik helyiségből kipengett egy lombard 
mandolin akkordja és a gyönyörű hangokba belecsendült a vándormuzsikus behízelgő 
tenorja, akárcsak a Capo Miseno alatt a Rione Santa Lucia felé sikló halász
bárkáról csengene :

„Attuorno attuorno 'o lume 
Vola la palummella . . .
S 'abruscia ’a puverella 
E po’ nun vola cchiu! . .

Ennek a dalnak lágysága beleillett hangulatomba, mert a hatalmas hideg 
világhoz méltó benyomások mellett helyet talált benne a végtelen melegség . . .

* **

Egy-két nap múlva Ivrea felé röpített a gyorsvonat. Az állomások sima 
franczia neveit felváltották még simább olasz nevek és muzsikaként csengett 
fülembe a nyelv, mely „elolvad mint a női ajk csókja — édes, mintha selyemre 
volna írva . . .“ (Byron.)

Az egyik fordulónál az esti pír derengésében pillanatokra megjelent a 
Monte-Rosa és a Matterhorn. Szinte önkéntelen feléjük nyújtottam mindkét karo
mat, mintha megragadhatnám, tarthatnám azt a halhatatlanságot, fényességet, erőt, 
mely azokon a világító tetőkön imádságos lelkem elé tárult.

Egy rövid óra múlva már Turin utczáin- bolyongtam. A via di Po árkádjai 
alatt vakítón áradt szét a villamos fény, — ezrek nyüzsögtek föl és alá.

* A fény körül szálldos a pillangó, összeégeti magát szegényke és nem röppenhet 
tovább . . .
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Csodás ellentétek! Alig bírtam gondolataimmal. Nem tudtam, most ébredek 
álmaimból vagy most álmodom-e. Délelőtt még az a zivataros fehér örökélet a 
Mont-Blanc homlokán — este e színes tiszavirág-élet e dalos ország szívében,..

Heggel első utam a Via dei Mille egyik házához vezetett. Mikor felnéztem 
az erkélyekre, hol mint gyermekifjú átéltem a legszebbet, mit egy fiatal magyar 
szív átélhet, azt hittem lehetetlen . . . — lehetetlen, hogy por és hamu a szív, 
melyben egy egész nemzet érzése dobbant meg. Egy forró könny tolult szemembe, 
midőn olvastam a kis márványtáblán:

„ Luigi Kossuth giá governatore d’Ungheria, esnie per la libéria in questa 
casa ebbe lunga dimora e móri il 20. Marzo 1894.“

Es ebben a pillanatban elfelejtettem mindent, csak egyet tudtam, azt, hogy 
magyar vagyok. ,

* **

Az estét a Monte dei Capuccini vedettáján töltöttem.
Épen úgy volt, mint hosszú tizenhárom év előtt. A ketreczben most is úgy 

busongtak a parlagi sasok, mint akkor.
Nézegetem akkori kis naplómat. Tizenhét éves fejjel ezt írtam 1892 augusz

tus 5-én :
„ Szomorú sasok, ha ismernétek az öngyilkosságot, megszabadítottátok volna 

magatokat e czifra nyomorúságtól. Minden rabság látása fáj nekem. De ha kanárit 
látok kalitkában, nem sajnálom, mert gyámoltalan és képtelen a szabadságra, 
mint a tehetetlen nép, melynek kell a deszpota. — És ti szenvedtek itt, mikor 
hozzátok köti az emberi képzelet a magasztosnak fogalmát. E rács mögül kell 
néznetek, hogyan pirulnak el pitymallatkor a ti hegyeitek s hogyan halványodnak 
el alkonyattal a ti országaitok. Ti, kiknek szárnyaitok vannak ! Nekem nincs 
szárnyam s mily messze és magasra szeretnék szállni én . .

Éreztem, hogy lelkem mellett nyomtalanul haladtak el az évek. Nem vál
toztam.

A harang a szomszédos kolostorban épen a bórára kondult, mikor utólszor 
néztem körül. Leléptem már vagy három lépcsőt a kis magaslatról, de megállot
tám újra, hogy belevéssem telkembe ezt a képet.

Még egyszer kitárta előttem pompáját ez a bércz-symphonia.
A hegyek a Monte Viso-tól kezdve egész az aronai dombokig mind égték. 

A havasok bíborban, a sötétebbek aranyfüstben, Lelkem forrongott. Értettem, 
miért volt az Unita Itáliának Piemontban a gyökere. Értettem, hogy csak innen 
rebbenhetett ki a sas, hogy megcsattogtassa szárnyait az Apenninek olajfás berkei 
és a salernoi öböl narancserdői fölött. Hiszen ha ide feljönne ember, kinek lelke 
munkában elnyűtt, elméje korlátoltságban eltompult, válla igához szokott, ezen a 
helyen férfivá kell változnia. Egy pillantás azokra a távoli tetőkre megértet vele 
mindent, mit szíve csöndes ösztönei, megmagyarázhatatlan vágyai nem bírtak meg
értetni ; egy pillantás megad neki mindent, mit elmulasztott tanítani az iskola, 
elragadott, visszafojtott tömlöcz és pribék.

Azok a csillámló fehér bérezek a szabadság és hazafiság templomai.
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Az a csipkés, égre néző látóhatár fenséges némaságában beszédesen hir
deti, hogy a földi bálványok és hatalmasságok csak porszemek. A mint az Isten 
szabadnak teremté a természetet és ez örök rendnek csak bölcsessége követ
kezetes törvényeit állította fel korlátul, úgy szabadnak teremté a lelket, melyet ő 
lehelt az emberbe, határnak csupán azt a következetes törvényt szabva, melyet 
áldott keze írt az észbe és szívbe. És a ki nem hiszen ott e nagy hegyek törvényei
ben, elpusztul közöttük. Úgy lebukik az is, ki az emberi lélek szabad szárnyait 
gúzsba akarja kötni, mert vétkezik az istenség ellen, kitől e lélek eredeti.

S mikor a Monte Rosa felé pillantottam, nyoma veszett. Szakadatlan ködbe 
volt burkolva. Ez a fakó köd belepi a csillámló jégmezőket. Körülfonja orvul az 
égbenyúló ormot. Eltakarja a világ elől a szépet és nagyot, lekicsinyíti a hatal
mast. De tudjuk, hogy e köd mögött áll a bérez, teljes szeplőtlen magasztossá
gában; áll teljes erősségében és rendületlenségében. Jön a hajnalhasadás s a 
bérez messze ragyog a síkságok fölött. S ekkor eszembe jutott egy ködbeborult, 
félreértett ország. Fakó köd módjára takarja el a világ elől a rosszakarat és 
ellenségeskedés. De áll a bánatfelhők mögött és várja a hajnalhasadást, melynek 
meg hill virradnia. Ez a föld az, hol úgy szeretik a hazát mint sehol a világon. 
Ez a darab föld, hol annyit szenvednek az igazságért, mint senki a világon.

Ez a föld, melynek neve legyen az utolsó szó e czikkben, az én szülőhazám, 
Magyarország.

Kossuth Lajos lakóháza Turulban.
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CHAMPEX KÖRNYÉKE.
I. AIGUILLE D ’ARGENTIÈRE.

(3907 m.)*.

A Vallée de Bagnes-ból jöttem. Gyönyörű vadon az, mely komolylyá teszi 
a lelket. Még egyre a fülembe zajongott a rohanó Drance de Bagnes zuhogása. 
Á szemeim elé ereszkedett a Mont Pleureur szikla kulisszája. Fionnay erdőmagá
nyainak, Mauvoisin luczfenyöinek társasága úgy hatott rám, mint az érett férfiak 
gyülekezete. Úgy is van. A fenyők a természet apostolai, kik felviszik a sziklák 
és glecserek kihalt világába a termő élet tanításait. Kerestem ezek után a ter
mészet mosolyát.

A Fionnayban töltött néhány nap szép volt, de a nyár Janus-arczot muta
tott, így például július 27-én este a Cabane de Panossiére (2715 m) szomszéd
ságában térdre hulltam a Grand Combin (4317 m) előtt, mert csodává változott. 
Piros lön mérhetetlen hava, mint a kaláris és égett körülötte az esteli levegő. És 
másnap hajnalhasadtakor a Combin „ Corridor“ -jából úgy menekültem, mintha a 
tatár űzött volna. Januári hófúvás szakadt rám. Meg nem álltam a Combin de 
Corbassiére csúcsáig (3722 m), de ott is csak fehér pelyheket láttam. Azt hihet
tem volna, hogy téli reggelen, valamely -alföldi buczkán heverészek. Nem léteztek 
hegyek. Egybeolvadt ég és föld.*

A Ruinette (3879 m) is majdnem rászedett; mikor éjfélkor a chanrioni ten- 
gerszemecske előtt álltam (július 31.), nem tudtam, melyik az igazi világ — az-e, 
melyben én tengődöm, avagy az a másik titokzatos annak az átlátszó tónak 
mélyén. Két teli holdat láttam, — egyet a magas égen, a másikat a mélységes 
égen, a víz fenekén. És kétszeres volt a világítás is. Mintha e tó tükrén át a 
föld belsejébe láttam volna, hol nem vulkáni erők működnek, hanem békés kék 
alapon ezer fény ragyog. Fűszál sem rezzent az enyhe szélcsöndben és a nyári 
éjszaka tündérálmok valóságát Ígérte. Reggel pedig az orkán majd lefújt a Rui
nette keskeny ormáról, melyet a júniusi viharok erre az évre röpke hópelyhekből 
róttak össze.

* Ezt a csorbát csak a következő évben köszörültük ki. 1910 július 31-én Chers Maurice 
és Bisselx Cyrill kíséretében Champexből Bourg St. Pierre-n keresztül Valsoreyba mentem, hol 
a 3100 m magas Six du Meiten szírijén épült menedékházba este hétkor rettenetes égiháborúban 
érkeztünk meg. A  villamos feszültség oly nagy volt, hogy minden, a mi csak fémből volt a kis 
házikóban, serczegett és rezegett. A  dühöngő vihar éjfél körül állott csak el és vagy két arasznyi 
új hó fedte még a ház alatti lejtőket is. Egy órakor már csillagos ég alatt, a Mont Vélanról 
visszaverődő holdsugárban megkezdtük munkánkat és reggel hét órára el is értük a Combin 
de Yalsorey (4145 m) falain és csúcsán keresztül a Combint. (4317 m). A kilátás pompás volt; 
de a hideg tűrhetetlen. Az egész úton titáni küzdelmet folytattunk az új hó tömegeivel. A leszál
lást a Combin de Graffeneire ormán át és a Corridoron keresztül a Col du Moine felé intéztük 
és délután a „Déjeuner du Napoléon I.“ vendéglőjében teáztunk. Innen lassan az esti hűvös levegő
ben felvándoroltunk Champexba, hol tündéri látványt nyújtott az augusztus 1 i szövetségünnep 
fénye. Az egész tó fényárban úszott,- hogy meg sem lehetett volna különböztetni, hol végződik 
a parti kivilágítás és hol kezdődik a tónak mesevilága.



347

E tapasztalatok után kerestem a természet mosolyát és megtaláltam Champex 
tavánál.

Champex? Úgy húsz évvel ezelőtt még hírét sem hallotta az ember és ma 
kiderül ezrek arcza e név hallatára, mert egyik legritkábban használható és leg
tartalmasabb jelzőt tehetik e név elé: „feledhetetlen“ . . .  E kis hegyi rejtek 
karrierjénél eszembe jut a kis mezítlábas leány, a kit rövid idő múlva mint világ-

Fionnay (háttérben a Mont Pleureur).

hírű művésznőt országok bámulnak. Csak egy a különbség. Champex meg nem 
vénülhet. Bája örök, fenyőinek suttogása, hullámverésének lágy zenéje mindenkor 
üde. Az idő csak egy szépséghibát hozhat bájaira: a bámulok túlságos tömegét. 
Ezek nagyvárosi szórakozásaikkal elriasztják azokat, kik e tájtündér kegyét 
gyöngéd és édes gondtalanság hódolatával avagy havas tetőkön férfimunkával 
akarják kiérdemelni.

Hajnalodott mikor gyalogszerrel elhagytam Fionnayt és az élvezetes vándor
lás közben alig vettem észre, hogy lemélyed mögöttem a Bagnes és az Entre-
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mont völgyek összefolyása. Apró házcsoportok, harmatos kaszálók, csillámló tűleve
les között vezetett utam, míg dél felé fönt álltam a „Signal“-kilátásnál. Micsoda 
nagy festő .ez a természet! Odaállít egy pár elaggott csonka fenyőt. Jön az északi 
szél, a természetnek művészi ízlésű rendező társa és a törődött galyakat akként 
kuszálja össze, hogy épen berámázzák a Yal Ferret és Yal Entremont tág pano
rámáit. A messzeségek szabad képe így a korhatag, csomós, sallangos tűleveles 
fűzérébe szorítva még harmonikusabb, — a távlatok hatása tökéletesebb, az ég 
kékje és a havasok csillándása élénkebb. Az a kusza szélvész, mely idehullatta 
a törzs magját, összebogozta az ágakat, a festők ihletett atyamestere.

Még pár lépés és a várakozásteljes vándor örömmel kiált fel, mint Xenophon
görögjei, „Thalatta!“ Ez 
ugyan nem tenger, csak 
tengerszem ; - de a szép 
víz látása mindenkor cso
dás üdítő és derűs hatást 
gyakorol a lélekre. Mintha 
ezek a hullámok felfrissíte
nék azokat a partokat is, 
melyek közé a lélek hul
lámzása, van szorítva. Mint
ha ezek a hullámok is 
segítenének kivetni, ki
szűrni a bánatok és lelki 
bajok minden salakját.

Kedves ez a tó. Átlát
szó, mint a velenczei üveg. 
Végigropja a napsugár és 
Nápoly ege mosolyog reánk 
a mélyből. Köd fekszik a 
tájra és legott kajánzöld, 
epésszínű a titokzatos víz. 
Végigsöpör rajta a vihar 
és a tótükör végiglen ringa

tózó opállá változik. Igazi tengerszem, melyben úgy, miként az emberi szemben 
a hangulat rezzenései, tükröződik a hegyek minden szeszélye. Ezeket az alpesi 
tavakat az őstermészet saját örömkönnyeiből gyűjtögette, hogy derűs jókedvében 
bennük meglássa önnön örömét, bújában meg legnemesebb bánatát. Nem csoda, 
ha azután az ilyen hely gyermekké vált felnőttek gyülekező helye, felnőtteké, kik 
e vizek varázstükörén át meglátják azokat a fantomokat, melyeket hasztalan haj
szoltak nagyvárosaik pezsgő, de sivár életében, — meglátják a jó kedvet és 
életerőt.

A jó öreg lekötelező matróna, Madame Gross kedves kis hoteljében régi 
angol isnierősökre akadtam. Az english alpine club komoly tagjai, kik a „business“ 
világából idemenekültek a „dolce far niente“ eliziumába. Legott elballagtunk a 
Yal d’Arpette-be teázni. Yal d’Arpette — megreszket a lelkem, ha odagondolok.
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Olyan az a völgy, mint a balzsamos levegőjű, nagy gyermekszoba hol, minden 
az ember kedvére van berendezve. A szemet megnyugtató zöld hegyfalak, a lelket 
magasba emelő fehér tetők, az ismeretlen távolt megnyitó pontok, honnan felénk 
mosolyg a Lac Léman Riviérája, — a mi gyermekes boldogságunkért vannak. Miénk 
a habzó patakok fodrai, melyek mozgalmas látványa felélénkíti a gondolatokat, 
a selymes gyöp, mely annyira játékra csábít, hogy czigánykereket tudnánk hányni.

Másokon is megfigyeltem a Yal d’Arpette hatásait. Velünk volt Mrs. W., a 
szépséges indiai asszony. Karcsú és magas, miként a finom, törékeny dór oszlop. 
De afféle alvajáró Ophelia. Itt az alpesi flóra közepén olyan volt, mint a szép

A Grand Combin a Corbassiére!glecserröl.

liliomszerű exotikus virág, a minő távoli hazájában a Srinagar melletti folyókon, 
vagy a Dal-tó tükrén fehéredik. Először láttam bágyadt arczát kipirulni, mikor 
leült a zuzmós kőre és körültekintett. Ábrándos rajongással nézett a remekbe szőtt 
pázsitszőnyegre és a Col des Ec&ndies felől átragyogó hóra. „Hallottam egy érzés
ről, - úgymond — melyet honvágynak neveznek. Mi angol nők ezt nem ismerjük, 
mert tudjuk, hogy a földteke mindkét felén otthon vagyunk. Én sem ismertem 
eddig, mert sohasem vágytam vissza az én napos Indiámba. Ott csak álmadozva 
élek — itt meg ébren álmodom. Az álomország, mesevilág, én meg élni, élni 
akarok. Itt nem hervadnék el soha. Ha innen hazamegyek, megtanulom, mi 
az a honvágy . . .“ Elhallgatott s merengő nagy szemeivel belemosolygott a verő
fényes alpesi idyllbe, abba a boldog Nirwanába, melyet Indiában soha sem talál 
meg. Lépten-nyomon fülembe csengtek szavai, mikor alkonyattal vissza felé tar-
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tottunk. Én is éreztem a Yal d’Arpette levegőjének bűbájos édességét, melyben 
minden azt susogja, lehelli, kisugározza: „ide vissza kell jönnöd“.

Es vissza is tértem már a következő napon, 1909 augusztus 5-én. Ezúttal 
a derék champexi vezetők, Crettex Onésime és Chers Maurice kíséretében. A Cabane 
d’Orny felé ballagtunk. A négyórai vándorlás (délután kettőtől este hatig) az 
augusztusi fényözönben túlságos rövid volt ; sajnáltam, hogy véget ért. Mintha 
nem' is én mentem volna, hanem a Yal d'Arpette fenyvesei, a Col de la Breyaz 
kövei és a Combe d’Orny alkonyati árnyékai surrantak volna el mellettem. 
A Clocher de Portalet, a sziklák hatalmas harangtornyának párkányain végig- 
ömlött a narancssárga esti fény és messze délen két vörös pirámis jelent meg a 
viólás gőzben, a Grivola és a Gran Paradiso. A nap épen most vált meg leg
kedveltebb országától, a derűs-dalos olasz földtől.

Onésime az ajtófán kiverte pipáját és éneklő hangon jelentette ki :
„Le rouge soir et blanc matin. . . *
Font réjouir le pèlerin.“

(A piros est és fehér reggel örömöt hoznak a vándornak.) Az axióma, mely
nek a piros estről szóló első fele tökéletesen talált és bevált, általános megelé
gedést keltett és sok reménységgel foglaltuk el azt, a mi szintén örömöt szerez 
a vándornak, a nyugvóhelyeket. Egyideig még figyeltem, miként játszik a beszű
rődő holdsugár a szemközt szunnyadó emberek takaróin ; aztán egyszerre már 
csak ragyogó hegyormokat láttam. Egyideig még hallottam a szalma zizegését 
forgolódó bajtársaim alatt; azután egyszerre már csak a szférák muzsikája csen
gett a fülembe. Álom volt, gyönyörű álom. Pedig tulajdonképen nem történt más, 
minthogy csukott szemeimmel keresztül láttam a viskó falain és élveztem a csoda
képet, mely a holdfény fehérségében valósággal ott pompázott a Cabane d’Orny körül.

A tündérlátomások csakhamar újra oszladozni kezdtek. A fakó holdfényben 
két foglalatoskodó alak jelent meg az asztal mellett. A gyertya sárga lángjánál 
óriásokká növekedtek ; a fenyőgalyak piros tüzénél még fantasztikusabbá fej
lődtek. Egy-kettőre talpon álltam, helyesebben lábujj hegyen, hogy a többiek 
nyugalmát ne zavarjam, és rövid készülődés után éjjel két órakor kiléptünk 
a Glacier d’Ornyra vezető ösvényre. Nem kellett sem lámpa, sem kötél, mert 
nappali világosságban tündöklött az egész környezet. A graji Alpok távoli 
hótetőin és a Combin szemközti tömegén gy.émántfényes ködfátyol ringatózott. 

'A Clocher du Portalet csodás sziklaoszlopán egy villogó csillag tapadóit, mint 
apró áldozati láng. Reménységek, sejtések, gyönyörűségek tüneményes éjszakája 
volt ez. Titokteljes kinyilatkoztatások sorozata, melyek a lelket a fény felé 
ragadják.

A szelíd hólejtőn át csakhamar elértük a Col d’Ornyt és átléptünk a Plateau 
du Trient hatalmas hósivatagára. A meglepetés „ah“ szava önkénytelenül rezzent 
át lelkemen. Onésime is megállt és szótalan arczomba nézett. Megértettem — 
mintha azt mondta volna: lásd, uram, icbi hoztunk mi téged. Az óriás fehér tér
séget az Aiguille du Tour és az Aiguilles dorées sziklatornyai szegélyezik, miként 
egy óriás Márkus-teret a paloták és templomtornyok. A térség közepén az ezüstös 
kupolák, feketéllő gránitbástyák fölött lassan hajózott tovább a hold aranyos kis
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ködvitorlával. Ha a holdat a lagúnák fölött avagy az ódon olasz házak párkányai 
közt láttam, a látottakra mindig ábrándos miszticzizmus varázsát ömlesztetté. Itten 
a végtelen hó és jégtömeg kisugárzásában a visszaverődő holdsugarak valami 
csodálatos nyíltság erejét, a szelíd és méltóságos pompa zománczát kölcsönözték 
az Aiguille-ök vad világának.

Gyors léptekkel ballagtunk fölfelé a hideg békés éjszakában. Hármunk 
árnyéka Don Quijote-termet formájában ott futott mellettünk a havon, mintha

Val d’Arpette.

hatan lettünk volna és híven elkísért a Fenêtre de Saleinaz (3264 m) beárnyé
kolt nyílásáig, mely meredeken vezet le a Glacier de Saleinaz óriás jégfolyamára. 
Vagy 250 métert kell újra leszállanunk, hogy megkerüljük a Grande Fourche 
(3610 m) kiszökellő pilléreit és a hajnal első, diadalmas pírjában kigyuladt előt
tünk az Aiguille d’Argentière (3907 m).

Lejebb a sziklás Clocher de Planereuse tövében még pislog a Saleinaz- 
menedékház (2961 m) ablakvilága, de fönt a magasban az Argentiére óriás jég
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homlokán már vakítóan ég az isteni szikra lángja, az élet ragyogása. És mi 
megyünk e fény felé . . .

A Col du Chardonnet felé vezető lábnyomokat jobbra hagyjuk és. a Glacier 
de Saleinaz terjedelmes hómezején megkerüljük a kiválasztott bérez egész alap- 
építményét, hogy a keleti hóöbölből ostromolhassuk meg a jégfalat, melyen a 
hatalmas Couloir-Barbey teszi lehetővé a feljutást. Yirradott. Fagyos szellő öblö
gette végig arezunkat és varázsütésre minden életet és színt kapott. Az éji égbolt 
egyik aranybolygója, mely betlehemi csillagként vezetett utainkon, teljesen-eltűnt. 
A hold fehéredő sugaraiból markánsan léptek ki a sziklák; a Ifhjnal birodalma 
benépesedett vert aranyból égetett hegyormokkal és vérpiros ködhullámokkal. Az 
alvó nagy természet kinyitotta lehunyt szemeit és nemes arczulatja legott élénk 
kifejezést kapott.

Chers Maurice hozzálátott az út egyengetéséhez, mert a couloir, mely első 
megmászója, Barbey Albert nevét viseli, sima volt mint az ezüsttükör és meredek; 
jó hanyatt kellett vetni nyakunkat, hogy megláthassuk a ragyogó sziklákat, 
melyekbe belecsúcsosodik utolsó jégtorlasza. Egymásután készültek a keskeny fokok 
és Maurice szótalanul, lázas csapásokkal ontotta a mélybe a szétpattogó jégszi
lánkok tömegeit. Alig észrevehetően emelkedtünk. Mintha a halhatatlanság fehér 
piedesztálján küzdenénk fölfelé, hogy fenn 'belepillanthassunk az örök fény for
rásába. Hat óra tájban tartottuk az első pihenőt a keskeny sziklagerinczen, mely 
már valamivel felülemelkedik az Aiguilles dórées, az „aranyos sziklatűk“ hát- 
borzongató khaoszán. A hófoltokkal tarkított, ‘jégcsapokkal teletűzdelt szikla
gerinczen gyorsan haladtunk előre és csakhamar előttünk állott az Aiguille 
d’Argentière utolsó habfehér calotte-ja. Itt Onésime felváltotta Maurice-t. Meg 
nem állta a derék ember, hogy az utolsó csákánycsapásokat ne maga osztogassa, 
mint a hadvezér, ki a végső rohamban elfoglalja csapatja élét. Jó fél óráig törtük 
a vakító fehér kupola ropogós hó ívét, mígnem nyolez -órakor, mint három sötét 
silhouette, felbukkantunk a remegő napfényfürdőben a hosszú gerinczélen.

A rengeteg gerincz kőkemény havába támlás ülőkét faragtam magamnak és 
ebből a hideg zsölléből bámultam az én fehér világomat. Sváj ez, Piemont és 
Szavója szikla- és jégtömegei csillogva merednek a szeplőtelen kékségbe. De nem 
érek rá körülnézni, mert a délnyugat felé föltornyosuló látvány lebilincseli a tekin
tetet és megnémítja az ajkat. Ez az abszolút nagyság hipnotizáló ereje. Nem 
bírok jobb szavakat találni e fogalmak és érzések jellemzésére, mint e tetők 
egyik legszebb lelkű bámulója, a korán elköltözött Javelle, kinek halhatatlan
ságát az Aiguilles dorées egyik orma, az Aiguille Javelle hirdeti. Ez az ő ked- 
vencz világa volt, szólaljon meg ő. „E látvány előtt — írja egyebek közt (Sou
venirs d’un Alpiniste, 1897 Première ascension du Tour-Noir, 381. és köv. 1.) — 
őszintén érezzük, minő boldogság az, hogy a világon vagyunk és van jó sze
münk . . . Keménylem, hogy az Alpok legrajongóbb bámulói, a nélkül, hogy 
istenkáromlással vádolnának, meg fogják bocsátani azt az állításomat, .hogy a 
mennyiben a magas ormok panorámáinak volna egy csekély hibájuk, ez csak az 
lehet, hogy mind hasonlók és ismétlődők . . .  De a mit ez alkalommal láttam, 
valóban új volt nekem . . . Minden egyébre, bármily szép is vala, alig emlék
szem — vagy összezavarom azzal, a mit gyakorta más ormokról láthattam. De
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az Aiguille-ök tömegét, mely itt először bontakozott ki előttem, sohasem tudom 
feledni és egész életemben újra meg újra látom magam előtt. Mi sem hasonlított 
ehhez, a mit előbb az Alpok más régióiban szemléltem ; ez egészen más termé
szetű látomány. fiz az alpesi szépségek oly formájának megnyilatkozása, a 
minőről eddig sejtelmem sem volt. Képzeljetek egy embert, ki szenvedélyes rajon
gója a műépítészetnek és először életében lép be pompás góth főtemplomba . . .

Az Aiguille d’Argentiére a Chardonnet ormáról nézve.

Ezeknek a granitormoknak függélyeges felszegeződése egészen rendkívüli hatást 
gyakorol. Azt fogják mondani : rengeteg kijegeczesedés ; — holott inkább gondo
lunk valami mesebeli városra, mely egészen góth stílusban épült és meg van 
rakva dómokkal, melyek 1000, 1500, 2000 méter magasak. Némelyek közülök 
egyszerűek és tömegesek, mint a chalonsi, némelyek karcsúak, mint a konstanzi, 
mások ismét faragottak, csipkézettek, légiesek, mint a kölni dóm. Itt csoportokba 
tolulnak, amott nemes ízléssel avenuekbe sorakoznak, de egytől-egyig ugyanezen 
magasztos komolysággal emelik az égig rengeteg kőszálormukat, éleiknek és előbás- 
tyáiknak ezer és ezer tornyocskáját. S ez a fantasztikus, óriási város, melyen tudja Isten

23Dr. Jankovics : Az Alpesek.
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minő kataklizma zúdult végesvégig, itt nyugoszik halotti csöndben, félig a nagyszerű és 
örökös tél hótömegeibe eltemetve. És most még képzeljétek e tündéri kép fölött a leges
legbüszkébb Aiguille-ök fölé a Montblanc mérhetlen tömegét, megrakva vakító hóval 
és áttetsző jéggel, — így emelődik lassú méltósággal a fényes ég boltozódó magas
ságaiba. Oh, mennyire nagy, nemes, komoly és magasztos vala mindez ! Hogyan 
is bírtam újra alászállani onnan a magasból, miért is nem maradtam ott, miként 
az ős India brahmánjai, kik mint mondják, rajongásukban ezer esztendőkig étlen- 
itlan remetéskedtek a Himalaya tetőinek pusztaságain . . .“

így Javelle. És igaza van, mert a bérezek e hatalmas „crescendo “-ja, mely 
áhítatot, gyönyört és borzalmat vegyest ébreszt az ember lelkében, talán párat-

A les Droites, les Courtes és Montblanc az Aiguille d’Argentiére csúcsáról.

lan az egész világon. A ki nem látta az Aiguille Verte; les Droites és les Courtes 
couloirjait, nem tudja, mi az a hátborzongató. Ezeknek a hegyóriásoknak a Glacier 
d’Argentiére felé lesikamló fala olyan, mint vagy másfél kilométer hosszú és 
több kilométer széles, függélyesre állított hómező, melybe felülről haránt az őserő 
óriás ekékkel mély sávokat szántott, itt-ott kihánytorgatva a hó alól a barna 
köveket. E rémes sánezon négy orom néz keresztül, mely alakja kiilönféleségével 
minden képzeletet felülmúl. Balról az első a Grandes Jorasses, mely fenyegetően 
üti föl ijesztő fejét, mint egy szörnyű őslény a sarki tenger jégsivatagából. Köze
lében a Rochefort-csúcsokat nyomban feledtetve, az Aiguille du Géant szökik föl, 
mint a sziklaszellem csontos mutató ujja, melylyel a bérezseregnek a zenith felé 
siető napot mutatja. A Col des Droites fölött az Aiguille Noire de Pétéret, a
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Droites csúcsa fölött maga a Montblanc kandikál keresztül. A két orom ellentét, 
miként a jónak és gonosznak megtestesülése. Az előbbi sötét, vakmerő, szikár, 
mint e hegyvilág cselszövő diabolusa. A Montblanc nyugodt, ragyogó, glóriás, 
mintha abból az isteni azúrból ereszkedett volna alá.

Nézni tudtam volna mindezt, nézni a végtelen időkig, mint Javelle említett 
brahmánjai. De mikor a nap is csak néhány órát vesztegel a magasban és aztán 
elkápráztatva vonul a látóhatár aranyos leplei mögé, — hogyne volna elég akkor 
egy rövid óra ennyi pompából és fényből a két gyönge emberi szemnek. Hamar 
megkezdtük a leszállást (d. e. 9 órakor) feljövetelünkkel ellenkező irányban, a 
Col du Chardonnet felé. A hó pompás karban volt, tömör, de nem ellenálló 
keménységű; így aztán a rendkívül meredek hólejtőkön a lábfejével rúgott hónyo
mokban gyorsan másztunk lefelé, mint Jákob fehér lajtorjájának fokain. A hatal
mas jeges couloir jobb partján elég könnyű, bár kissé jégzománczos sziklák 
vezetnek le a Glacier du Chardonnet vakító lejtőire, hol a pehelypárnánál is 
puhább hótakaróból lázas ütemben kell előszedegetnünk lábainkat, mert a 
nyomok körül heverő kődarabok eszünkbe juttatják, hogy hátha a magasságok 
épen arra felé szeretnének dobálódzni, a merre békéjük megzavarói vándorolnak. 
Alig futottunk le jó mélyre, mikor újra partnak emelkedünk, a Col du Chardon
net 3325 m magas nyergébe. A sziklafalakon is megkondul a déli harangszó: a 
napmelegben kiolvadó kövek kattogása. Mi tehát ezt a verőfényes Colt választjuk 
ebédállomásnak. Mivel a tarsolyunkban hasztalan kutattunk a kulináris „pièce de 
résistance“ után, beértük a szublimisabb gyönyörűségekkel. A szelíd napsugárban 
sütkérezve gyönyörködtem az egeknek két ragyogó oszlopában, melyek között 
keresztülömlik az Argentiére-glecser csilláink* jégfolyama. Az egyik sarokoszlop a 
fehér sapkás Aiguille Verte (4127 m), a másik a közvetlen szomszéd Aiguille 
du Chardonnet (3833 in) napsütötte sziljeivel. Ez az ezüst porta vezet le az Arve 
mosolygó völgyébe.

Hosszú órákig elheverésztünk volna e ragyogó országban, de hát —
miként a zsoltár mondja: „a nap siet mint egy erős futó férfiú az ő utainak elvég
zésére.“ (XIX. 6.) Nekünk is kellett példáját követnünk. Mire Onésime kimondta 
a kommandót „en avant“, már indultunk is lefelé a Saleinaz-glecserre néző mere
dekségen. Szerencsések voltunk, az izzó délutánon a hegyek a legjobb napernyő
ket tartották, fejünk fölé, a dél melegében felszállt fehér ködsátrakat, melyek 
kellemessé tették a fárasztó hóutakat a Fenêtre de Saleinaz erős lejtőin és a 
Plateau du Trient sivatagán keresztül.

Mire újra a Cabane d’Orny előtt állottunk, már gyöngült a nap ereje. 
A Combe nagy szürke kőlapjairól vibrálva verődött vissza a hanyatló fény és 
szublimis szent béke ömlött át az elhagyott völgyön. Teljességében éreztem a 
varázserőt, mely a hegyi világ sajátos természetében rejlik. Mint találóan magya
rázza a svájczi Baud-Bovy (Wanderungen in den Alpen 1899. bevezetés) „a hegyek 
világa, miként az óczeán és a sivatag még az egész emberiségé: szabad terület“. 
Csak az ilyen területek békéjében lehet ennyi áhítat és ennyi nagyság.

A menedékház őre elégedetten pipált a ház előtt és a mint a nagy lábas 
kannában elénk tette uzsonnánkat, a zamatos orosz teát, boldogan fejezte ki abbeli 
reménységét, hogy ma jó estéje lesz, mert már nem vetődik fel senki a menedék-

23*
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házba és hosszú idők után békén alhatik. Tréfáltam vele — bizonyára feljön még 
valami lausanne-i vagy genfi penzió (mert ezek elárasztják az egész Wallist) és 
milyen kedves öröm lesz neki itt a fagyos világban a zordon, szófukar férfiak 
után a sok bájos, hamvas leányarczot látni . . .  A házikó rendes dorombolása- 
duruzsolása, a jóízű horkolás helyett ezüst csengőket fog hallani, a legderűsebb 
kaczajt . . .  A jó ember fanyar képpel nem a legjobb bizonyítványt állította ki 
hazája híres nevelőintézeteinek. „Uram, úgymond, ha csak egy is köziilök maga 
tudná megfőzni teáját. . . “ Jókedvűen paroláztunk, aztán hátrahagytam két emberemet 
és előre siettem a Col de la Breyaz felé húzódó ösvényen. Csakhamar eszembe

jutott tréfám és az Orny- 
házacska szegény gazdájá
nak keserves csalódása. 
Nem jött ugyan ifjú penzió, 
de már vagy negyvened
szer kellett elmondanom, 
hogy az Aiguillle d’Argen- 
tiére-ről jövök és pompás 
napom volt. Látszik, hogy 
franczia a publikum nagy 
részé, mert az angol soha
sem kíváncsi. Darázster
metű franczia nők, szemre- 
való hegyi dreszben, ka- 
máslis és rövid csizmás 
párisi fiúk, tarkítva, vagy 
jobban mondva színtele- 
nítve egy pár borotvált skót 
presbiteriánussal, hosszú 
proczesszióban vándorol
tak a Combe d’Orny felső 

Az Aiguille Verte (a Col du Chardonnet-röl). . vége felé. A túlnyomó sereg
nem volt veszélyes a ma

gasabb csúcsokra nézve. Szegény gardien barátunk ma bizony pihenés helyett 
egész „soirée dansante“-t rendezhet zsupp-ágyai között . . .

A Cok de la Breyaz-n kihörpintettem az utolsó csöpp (fénépit,* a melylyel 
vezetőim megajándékoztak. Itt a hegyek világában illik megkóstolni a leghíresebb 
aromás hegyi likőrt. Kalapomat zsebembe gyűrtem és jókedvűen iramodtam lefelé 
a zuzmós köveken, az Arpette-völgy fűszeres erdeibe. Lenn hűvösen növekedtek 
az árnyékok, de előttem a magasban még lánggal lobogott a látóhatár. A hanyatló 
erejű nap a berni Alpok ragyogó lánczát elhalmozta égő szeretetével, mint a 
hogy a lángelme legkedvesebb remekeit simogatja, nézegeti és megcsodálja gyön
gülő szelleme egész erejével és melegségével. Mintha fütyürésztem volna — s

* Génépi — vagy mint a róla elnevezett hegycsúcs nevében, a Col des Ecandies melletti 
Pointe de Zennepi névben Írják, — .Zennepi, — alpesi növény, melyből erős likőr készül.
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mégis mintha imádkoztam volna. Bizony nincsen igazabb zsolozsma a fehér jó 
kedvnél ; igaza van a Zendavesta bölcs könyvének : a bánat a legnagyobb bűn. 
Könnyen, mintha nem is az Argentiéret megjárt lábakon járnék, hanem keskeny 
zergepatákon, libbentem gyökérről gyökérre, kőről kőre és csak akkor lassítottam meg 
lépteimet, mikor kiértem a gyöpszalagra, melybe az idők a pataknak ágyat vetettek.

Lassan ereszkedett a nyári alkonyat. Az erdei manók tréfáltak ; a legkülön
bözőbb színű üvegeket tartották szemem elé. Majd sárgásnak, majd rózsaszínű
nek, majd violának láttam az egész tájat. A Col des Ecandies fölött egy pár 
aranyos sáv jelent meg; a sziklák éle pedig ezüstös fényt sugárzott ki. A festői 
Arpette csöndes chalet-i körül szállingóztak a kirándulók. A frissen kaszált gyöpön 
fehér ruhás leányok far
kast és bárányt játszottak, 
csengő, gondtalan kaczaj- 
jal, melynek üde lármája 
íiczánkoló jókedvre derí
tette Arpette tanyáinak 
nagy bernardi kutyáit. Mint
ha nem léteznék itt a 
közelben életölő fagy — 
mintha itt ismeretlen vol
na a napnyugta . . .  Pillan
gók, virágok, leányok, já
ték, fiatalság . . . Jaj de 
szép utolsó benyomásnak!

A fenyves mélyén ho
mályosabb lett az ösvény.
Kábulva szívtam az Arpette 
völgy legédesebb parfüm
jét, az erdei eper tiszta 
illatát. Egy irtott helyen 
még derengett valami, mérhetlen távolban, óriás mélységben: a Lac Léman azur 
hullámaiban utolsót fürdött egy pár elkésett napsugár.

Hazaértem. Minden hotelből szólt a zene és tánczra perdült öt világrész 
fiatalsága, mely nem ismeri azt a kalamitást, melyet a bábeli nyelvzavar okozott. 
A szív réges-régen felfedezte a legjobb és legkönnyebben elsajátítható világnyel
vet. Az egyik bar ajtajánál már várt két jó barátom, a két keletindiai kapitány, 
hogy whiskyvel is megünnepeljük a nap sikerét. „Mi lenézzük a Te kis dombodat, 
öreg, mi az a Himalayához képest ?“ — ingerkedett az egyik pajtás. Es épen
huszonnégy órája volt, hogy a Cabane d’Orny-ból kiléptem a csillagos éjszakába. 
A champexi tó ragyogó tükre fölött a holdsugárban százezer villy tánczolt és a 
Grand Combin nyugodalmas körvonalai aranyos szegélyű ködrámában békésen 
néztek le a lefátyolozott erdőkre. Az éjszakába messze hangzott a két angol 
jókedvű dala:

,,He is a jolly good fellow . .

Ezen az éjjelen ezüstösek voltak álmaim.
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II. AIGUILLE DU CHARDONNET.
* (3824 m.)

Utolsót reszketett a kettős esti pír. Az egyik a Grand Combin ezüst kupo
láján a ködkoszorús sziklabástyák fölött, a másik a varázslatos kép fordítottján, a 
champexi tó mélyén, a kristálytiszta hullámredőkben. Épen kibukkantam a cham- 
pexi erdőszélen Martignyból jövet és örültem ennek a rózsaszínű viszontlátásnak. 
Mióta megismertem tavaly ezt az idylli helyet, idehúzott valami édes érzés, mint 
a szerelmesszívű embert az líj meg új rendezvous-ra.

Az erdő békéjében rezegő tó tükre lassan elsötétedett és áttetsző zöld ölébe 
belehullott az első csillag. S mintha a meglocscsanó hullám, a megrázkodó tűleveles, 
a lassan felvonuló csillagtábor, az est fátyolába takaródzó fehér hegyek mind 
ezt a két szót susogták volna: ,,jó éjszakát!“

Champex tava és a Grand Combin.

Mikor tavaly az Aiguille d’Argentière ormáról a Col du Chardonnethez szál
lottunk le, mohó tekintettel kémlelgettem .a daczos testvérormot, az Aiguille du 
Chardonnet rengeteg gerinczélét és annyira megkívántam szépségeit, hogy gondo
latban szinte már láttam önmagamat azokon a keskeny hóéleken és éles gránit
tornyokon végig ballagni. Az első derűsebb napon felkerestem két vezetőmet, 
Chers Maurice-t és Bisselx Cyrillt és július hó 26-án (1910) délután háromkor 
elhagytuk Champext. Alighogy befordultunk a bájos Yal d’Arpette illatos erdejébe, 
a Col des Ecandies nyílásán keresztül bekavargott a legsűrűbb felhőfolyam, de a 
nap még egy ideig bujósdit játszott. A Col de la Breyazn azonban már félmé
ternyire sem láttunk a hamúszínű ködgomolyban. Egy leszálló karaván gúnyosan 
kiáltott felénk: „Messieurs, avez-vous confiance?“ (Uraim, van bizalmatok?) Mire 
Chers talpraesetten felelt vissza : „Non, mais espérance!“ (Nem, de van rémé-
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nyűnk.) Estefelé félhétkor a kis Orny-menedékházatmár tomboló hóviharban értük 
el. A vihar süvítve söpört végig a hómezőkön; a homokos hó szúrósan porzott 
arczunkba felkorbácsolt futó gombolyagban, mintha gőzölögne az egész föld.

Szomorúan húzódtunk meg a házikó egyik sarkában. Az asztalok körül 
nagyszámú társaság poharazott, Chaux de Fonds derék polgárai családostul. Régi 
franczia dalokat énekeltek. De a csicsergő szoprán és az öblös bariton senkibe 
sem bírt jókedvet önteni. Hiába, a dal csak a napsugárba való. Itt mindenki 
elkomorodott és valami honvágyszerű komolyság lopódzott a szívekbe. Megtudtam 
érteni- az északsarki expediczió kapitányát, ki tengerészeinek eltiltotta a dalt, 
mert az a jég és hó között a kemény küzdelmekben ellágyít. Az ablakokat befu
totta a homály, kiint össze
folyt a hómezők fehérsége 
a szakadatlanul ereszkedő 
fehér függönynyel. A ser- 
czegő gyertya egyre ke
vesebb világosságot árasz
tott és mindenki boldog- 
volt, mikor eláshatta magát 
takarói közé.

Azzal a tudattal indul
tam az álmok világába, 
hogy másnap reggel majd 
csak lapát segítségével 
tudunk kibújni ebből a 
kis csigaházból. Egyszerre 
csak arra ébredtem, hogy 
szelíd fény játszik arczo- 
mon. Nagyot fújtam, mert 
azt hittem, hogy ez még 
mindig a gyertya lángja.
Pedig úgy jártam, mint a 
kis Laurina — Mantegazza 
egyik elbeszélésében — 
ki bölcsejéből el akarta fújni a napfényt. . . Reggel öt óra volt és a legfelhőt
lenebb narancssárga égen tündökölve kelt a nap a wallisi Alpesek fölé.

Tegnap mindenki annyira bízott a mostoha időben, hogy mormotává válto
zott. Savanyú ábrázattal néztünk egymásra, mi ugyan elszundikáltuk a szép Aiguille 
minden gyönyörűségét, mert ebben az órában már legalább is az Aiguille 
Forbes lábainál kellene a jeget vágnunk. Sovány vígasztalás volt, hogy olyan 
közel vagyunk a franczia határhoz, hol még csak négy óra van. Csak félig bírtam 
jókedvre hangolni Cherst és Risselx-t azzal a tréfával, melyet pár évvel ezelőtt 
Bareuxtől, a Capanna Torino derék őrétől tanultam.

Mikor ugyanis az Aiguille du Midire készültem és reggeli négy órára kértem 
az ébresztést, a vidám Bareux azt kérdezte tőlem: „Háromkor vagy ötkor kopog
jak?“ A franczia-olasz határon álltunk. A párisi óra ép 55 perczczel marad a
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középeurópai idő mögött. Ha tehát a négy óra alatt a franczia órát értettem, 
akkor Bareaux az olasz óra szerint ötkor fog kelteni ; ha pedig a négy órát 
középeurópai idő szerint magyaráztam, akkor a párisi idő szerint már háromkor 
kelünk . . .

Félhatkor mégis kiint állottunk a ház előtt és csakhamar lázas rohamban 
törekedtünk fölfelé a Glacier d’Orny szelíd lejtőjén, hogy versenyezzünk az ugyan
csak magasra siető napsugarakkal ; mert mindenki igen késeinek tartotta az indu
lást, teljesen egyedül maradtunk és ez nagyban emelte a hangulatot. A tiszta, 
hideg reggel a Plateau du Trient hósivatagján gyönyörű volt. Az Aiguille-ök 
reggele áhítatos ünneppé lett.

Bámulatos rövid idő múlva fentállottunk a Col du Tour 3280 méteres nyí
lásában, honnan először láttuk meg a kiválasztott hegytetőt teljes nagyságában. 
Igazi „Chardonnet“, főpillét, nem hiába viseli kifejező nevét, mert valóságos 
saroktámasznak állította ide isteni alkotója,

Kényelmesen vándoroltunk tova a Glacier du Tour felső sík részein a rend
kívül meredek hóöböl lábaihoz, mely a csúcs gerinczépítményének két legszélső 
sziklabordája közt húzódik fölfelé. Itt hatalmas jégfalak alatt megkezdődik a kissé 
monoton munka, a kőkemény hóba vájt szerpentin-út készítése. Minden lépés e 
fehér falon följebb visz a napsugárözönbe és közelebb a szellős gerincz igazán 
„magas nívójú“ élvezeteihez.

Azon a ponton értünk ki a gerinczélre, mely az Imfeld—Kurz-féle térképen 
3695 méterrel van jelezve. Tehát csak 128 méter az emelkedés a csúcsig, mely 
légvonalban 5—600 méternyire csillog előttünk. Csak időben nem lehet meg
becsülni a távolságot, mert egy Aiguille ormója szeszélyesebb az áprilisi napnál 
és a büszke leányzó biztató mosolyánál. A gerincz szaggatott vonala majd felemel, 
hogy azt hiszsziik, vágyó kezünk már megérintheti a csúcs kövét, majd újra leszállít, 
hogy önkénytelenül eszünkbe jut a gyermekmese pókja, mely a falon mászik 
három métert, de mindennap visszaesik kettőt . . .

Végigpillantottunk az előttünk táruló útirányra. Keskeny hóéi, mely finom, 
mint a brüsszeli csipke. Eles a szó szoros értelmében, hogy legtöbb helyütt csak 
lovagolva lehet megbirkózni vele. Jobbra a Glacier du Tour hótengere felé simul 
le szédületesen, fényesen, síkosán; balra a Glacier du Chardonnet rengeteg cou- 
loirjaiba. Ezt a góthikus ezüsttetőt több helyen barna oszlopok szakítják félbe, 
melyek 15—30 méter magasra törnek fölfelé a fehérhabos vonalból. Ezek a 
gerincz hatalmas gránittornyai, a „gensdarmes“, az őrök, a kik tilalomfaként álla
nak utunkba, hogy az emberi energia ellen védelmezzék azt a csodálatos ragyogó 
portát, melyen át belátni a fehér édenbe.

Délelőtt tíz óra. Elég késő, hogy ilyen munkához hozzáfogjunk, de biro
dalommal kezdtük meg a filigrán hóéi ostromát, mert teljes szélcsendben, hidegen 
és felhőtelenül boltozódott fölénk a ragyogó nyári ég. A két óráig tartó gerincz- 
vándorlást nem lehet szavakkal vázolni. Ügy járunk a leírás kísérletével, mint 
mikor végignéztünk egy Shakespeare-i drámát igazi nagy művészek színjátékában 
és aztán megpróbáljuk otthon elmondani a tartalmát. Otthoni hallgatónk nem fogja 
érezni a drámaiságot és alig érezi velünk, hol könnyeztünk, hol reszkettünk, ljol 
tapsoltunk.



Az Aiguille du Chardonnet a Glacier du Tour jégmezejéről.
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Mikor vissza-visszanéztünk a megtett útra és végigmértük a hőéibe vágott, 
gonddal taposott kis nyomokat, melyek egymáshoz fűződtek, mint az olvasó füzér
jének szemei, szinte csodálkoztunk, hogy ez a csúcsíves hó kibírta három ember 
súlyát. Dél felé állottunk az utolsó, a legnehezebb „gendarme“ előtt. — Bisselx 
megpróbálta alul körülvágni a tornyot, de a szikla tövén 70—75 fokos jégre 
bukkantunk és azért jobbnak láttuk megragadni a fagyos síma gránitot. Ez a 
20—25 méteres torony eszembe juttatta a legkeményebb és legmerészebb dolomit- 
falakat: erősebb izommunkát követelt, mint talán az egész hegy. Egyesítette

Az Aiguille du Chardonnet gerinczén. (Bisselx Cyrill.)

magában az „Aiguille“ minden jellemzetes tulajdonságát. Vagy húsz perez telett 
el, míg újra egymás mellett kuporogtunk a szikla másik oldalán. Innen már 
vígan siettünk fölfelé és épen, mikor Wallisban delet harangozhattak, fönt álltunk 
a Chardonnet 3823 méter magas ormán. Lent Argentiére-ben még alig haladt a 
mutató a 11 órán keresztül . . . Ezek a boldog francziák. Ok még reggeli álmu
kat alhatják, mikor mi már munkába állunk — és nekik minden estéjük egy 
órával tovább tart . . .

Egy óránál tovább gyönyörködtem a fenséges kilátásban, mely majdnem teljesen 
azonos az Aiguille d’Argentiére panorámájával. A különbség csak az, hogy innen 
teljes pompájában látni ezt a hatalmas szomszédot, melyet most nekem még külön 
bearanyozott a tavalyi emlékek minden glóriája. Alig van érzés, mely jobban
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emelné az öntudatot, mint az, melyet ebben a szócskában fejezünk ki: „ismer
lek!“. E szónál a kiállott fáradságok és elvett jutalmak egész sora végigrezzen 
a lelken.

Nem részletezem tehát itt a kilátás szépségeit, elég, ha a svájczi költőnek, 
Herwegh Györgynek, szavaival jellemzem, a mit itt láttam: „Land der Sehnsucht“ 
— a vágyak világa. Ma még pompásabb volt a kép, mint valaha, mert épen a 
déli óra kápráztató csillogása kristálytiszta fénnyel övezte a Montblanc és Wallis 
minden óriását.

Déli egy órakor megkezdtük a leszállást a gerincz ellenkező oldalán. A közepes 
nehézségeket nyújtó sziklákon óvatosan kapaszkodtunk lefelé a rendkívül meredek

hófalakig, melyek bele
simulnak a Glacier du Tour 
fehér mezőjébe. Meglepe
téssel tapasztaltuk, hogy a 
hó a késő délutáni órák 
hatása alatt sem puli ült 
meg és ezért egész a hegy 
lábáig szakadatlan nyomo
kat kellett vágni. Mikor az 
utolsó hatalmas „Schrund“ 
(hószakadék) is mögöttünk 
volt, elégedetten néztünk 
fel a köd bevesző keskeny 
sávra, mely leszállásunk 
útvonalát mutatta.

A leliajló nap már oldalt 
perzselte arczomat, mikor 
az Aiguille du Tour fehérre 
czukrozott sziklaromjai mö
göttünk maradoztak. A hát
ralevő út csak kellemes 
séta az örök jég ragyogó 
fensíkjain. Este hétkor áhí- 

tatos hangulatban léptünk be a kis Orny-házba. Míg szorgosan szítottam a tüzet 
a jó „Julien“-leves alatt, nem bírtam szemeimet levenni az ablakról: a Clocher 
du Portalet fényes sziklatornyán bíborosán gyuladt ki az Alpesek csodás esti pírja.

Mikor este nyolczkor folytattuk utunkat magasan a Combe d’Orny fölött, 
Som la Proz tanyáira rászövődött az este violás fátyola, de a magasban ékes 
rózsaszínben világított a Combin, a Yélan és a távoli berni Alpesek minden orma. 
Mire újra a Breyaz-hágón álltunk, leereszkedett a félhomály. Egy csevegő madár
pár reppent föl magasra fejünk fölé és két ezüstponttá változott az utolsó fehéres 
sugarakban. Lefutottunk a kellemetlen köves ösvényen, hogy utolsó pihenőt tart
sunk pár perczig az első forrásnál; azután elmélyedtünk a fenyőerdő lejtős sűrű
jében. Nem engedtem világosságot gyújtani, mert el akartam merülni az erdő 
éjjelének titkaiba, szépségeibe és a leggyarlóbb lámpafény is megrontja azokat a
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karcsú fenyő-körvonalakat, melyek a feketeség különböző árnyalataiban titokza
tosan sorakoznak egymás mellé, csodás hieroglifeket rajzolva az átkékellő csil
lagos égre.

Féltízre járt az idő, mikor a magános chalet d’Arpette ajtaján kopogtunk. 
Az álmos gazda arczunkba világított és nyomban az asztalra állított egy hamvas 
palaczkban üde „Clos du Rochert“, mely igazán e hegyek leve volt, mert az alsó, 
wallisi sziklákon sarjadzott venyigéből fakadt. Mi némán, a legnemzetközibb nyel
ven fejeztük ki egész örömünket: koczczintottunk, mert a pohárcsengésben, ebben 
a másodpercznyi csendülésben benne van annyi öröm, jókedv, jókívánság, melyet 
hosszú beszédben sem lehetne kellőképen elmondani. Aztán rögtön újra künt 
állottunk a fenyves erdő 
alig derengő ösvényén.
A mozdulatlan erdő 
misztikumában tompán 
zuhogott a habzó patak.
Ez az a bűvös zene, 
mely mindenek közt leg
jobban megnyugtatja a 
háborgó lélek minden 
rezzenését. Közvetlen 
egy-egy kimagasló fe- 
nyősudár legfelső gyer
tyája mellett rezgett a 
legszebb csillag, mintáz 
a régi betlehemi, melyet 
a karácsonyfa tetejére 
erősítünk az ártatlan 
szívek örömére.

Fürgén lépkedtünk a 
koromsötét ösvényen. A 
siető, csöndes alakok 
itt az erdő éjében ön
kénytelenül eszembe juttatták a menekvőket, a bujdosókat. Igen, mi is menekül
tünk ; idemenekültünk a világ gondja-búja elől. Elbujdostunk ide, nem azért, 
mert lelkiismeretünk nem tiszta, hanem azért, hogy megóvjuk lelkünk tisztaságát. 
Ott, a hol egy keskeny irtáson át lelátni a Champex d’en bas tanyái fölé, meg
állított a tündéri látvány. Végtelennek látszó mélyben, a fekete hegyek árnyékos 
nyílásában vakító fénysáv reszketett: a genfi tó vízében megduplázódó Montreux 
és partvidéke, a lidérezfényként odább sikló hajókkal.

Egyszerre a ritkuló fák közt felcsillant a közeli champex-i tó, melynek 
sötét ölében haloványan fürdőit az alpesi éjszakák világító fénye, a Grand Combin 
örök hava.

Otthon voltunk. Ez a nap elmúlt, de életem könyvébe aranybetűkkel írta 
be a „lángsugarú nyár“.
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MONTBLANC.
(4810 in.)

„Coeli enarrant glóriám Dei 
fortis . . .“ Psalmorum I. XIX. I.

A ki ma még a Montblanc-ról akar írni, ugyanolyan helyzetben van, mint 
a mai költő, a ki maradandó becsű formákban szeretné megénekelni a hazát 
vagy a szerelmet. A tárgy a képzelhető legszebb, legmagasztosabb és mindenkor 
érdekes, mégis legény legyen a gáton, a ki valami újat tud mondani róla. Min
dent elírtak már előlünk.* Mióta a derék Balmat Jacques 1786-ban elfoglalta a 
fehér hegy legfehérebb ormát, egész kis papiros 'Montblanc halmozódott össze 
azokból az írásokból, melyekben a tudósok és globe-trotterek, vakmerő kalandorok 
és vágyakozó ábrándozók, tizenhárompróbás hegyi habitüék és tapasztalatlan 
hódilettánsok megörökítették a Montblanc lejtőin szerzett tapasztalataikat. Szóval 
az egész század arczulata, mint a futó ködkép, végiglebeg a Montblanc haván. 
A nagy hegy első századának történetében, mely négyezer méter magasban ját
szódott le Európa újjászülető népeinek. feje fölött, híven tükröződik a mai bátor 
és hiú emberiség egész küzdelme, versenye, tragikumai és nevetséges oldalai.

Némely olasz képtárban a nagy mesterek követőit és utánzóit csak gyűjtő
névvel szokták megjelölni : „Raphael iskolája“, „Veronese tanítványai". Én is csak 
mint igénytelen tanítván}7 festem meg azt, a mit már előttem a mesterek hozzá
értőbb és merészebb szemekkel megláttak és meg is rögzítettek. Én . sem fogok 
tehát a dicső hegyről újat mondani, hanem csak annyira vállalkozom, mint annak 
a Chamonix-ban felállított emlékszobornqk két alakja : felnézek és felmutatok a

* A Móntblanc-ról számos könyv jelent meg. Kiemelem a három legkitűnőbbet, melyre a 
czikkben is sokszor hivatkozom. Első helyen áll Duiier Charles Montblanc monográfiája (Páris, 
IV. kiadás 1897.). E könyv jellemzésére álljon itt bevezető részének pár sora: „On se moquera 
si l’on veut de cette passion pour une montagne: oui, elle me tient au coeur, — parce qu’elle 
me rapelle des souvenirs d’amitié et de bonheur, parce que j ’y  ai vu nature belle et l ’huma
nité vaillante, — et voilà pourquoi j ’ai écrit ce livre.“ A második Whymper könyve : Cha
monix and the range of Montblanc. Inkább praktikus kézikönyv. A  harmadik a német Güssfeldt 
munkája: Der Montblanc, mely mélységes érzékkel minden oldalról méltatja e hegy szépségeit. 
A külföldi alpesi folyóiratok tömegével közöltek czikkeket a Montblancról. Magyar nyelven 
eddig csak kettőt ismerek, — a szövegben említett két felolvasást. (Tauscher Bóláné Geduly Her- 
mintől : Utazásom a Montblanc-ra és Déchy czikkét.) Óriás a tudományos és diszmttvek száma, 
írók közül a franczia Daudet a Tartarin kalandjairól szóló pompás regényében, a német 
Stratz Montblanc czimíí regényében szentel nagyobb részt a fehér hegynek. A költők közül 
Lamartine ír róla:

Montagne à la cime voilée,
Pourquoi vas-tu chercher si haut,
Au fond de la voûte étoilée,
Des autans l’éternel assaut ?
Des sommets triste privilège.
Tu souffres les âpres climats,
Tu reçois la foudre et la neige,
Pendant que l’été germe en bas . . .

A magyar költők közül tudtommal csak az egy Vajda János említi fel egyik költemé
nyében a „Montblanc havát“.
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Montblancra. Chamonix-nak egyik legszebb terén áll ez az élő monumentum, mely 
a legtökéletesebben kifejezi az ezüstkirályt megillető hódolatot. A tudós Saussure 
átszellemült arczczal néz a magasba és mellette vezetője, Balmat, felmutat a 
selymes égbe beledomborodó hókupolára. Látszik, hogy Saussure nem tud szólni 
a bámulattól. Balmat meg csak ennyit mond mozdulatával : Ecce, ímhol a Mont- 
Blanc.

Oldjuk meg saruinkat, mikor a fehér hegy varázsbirodalmába belépünk. 
Szárnyaljon lelkesedésünk magasra, mint a csillogó orom. Érzéseink legyenek 
salaktalanok, miként a csillogó oromnak örök hava.

*  *
*

Az ékesszavú Heer egy művében (Streifzüge im Engadin) az alpesi falut, 
melynek magányát és bűbáját a modern ember fedezte föl, ahhoz a szegény 
leányhoz hasonlítja, ki ifjúságát szerényen, csöndesen egyszerűségben élte át, míg 
a milliomos kérő föl nem fedezte ellenállhatatlan szépségét és dúsgazdaggá nem 
tette. A szavojai Chamonix is ilyen árva leány volt. Ma messze földről, tengeren
túlról átjönnek hozzá idegen nemzetek fiai, hogy az ünnepelt szépség hírét vigyék 
távoli tűzhelyeikhez és vágyakat ébreszszenek az otthon maradottak szívében.

S nincs ember, ki ne megilletődve közelítene a Montblanc tündérszép szék
helyéhez. Mikor a Viaduc de Ste Marie boltívein átrobog a vonat az Arve fölött, 
vagy északról jövet kiszalad a Col des Montets alagútjából, az utasokat elfogja 
a láz. Az avatatlanok minden fehér hegyben a Montblanc-t akarják felismerni, a 
beavatottak csillogó szemekkel mérik végig a nyugtalan körvonalú Aiguille-ek 
közt átderengő nyugodalmas hegyet, mely ragyogó, szelíd arczulatával méltóságo- 
san pillant le a hódoló ezrekre, kiket az ő lábához nem a szokás, nem a kény
szer hozott meghajolni, hanem egyedül a nagynak és szépnek nemesítő szeretete.

És alig van az ember pár óráig Chamonix-ban, erőt vesz rajta a feliér mámor. 
Igen, valóságos mámor. A német Ganghofer egyik regényének a lefordíthatatlan 
czíme: „Waldrausch“ — az erdő mámora. Akkor áll be ez a hódító, káprázatos, 
édes-bolondos állapot, mikor évek sora után teljében kivirágzik az erdő és millió

Azonkívül Szabolcskának van egy szép költeménye, melyet akkor irt, mikor a Janssen- 
obszervatóriumot felállították. Czime: „A Montblanc tövénél“. Szembe helyezi a nagy fehér 
hegyet és a hegy fejére nőtt kicsiny embert. Egyebek közt így Ír:

Tegnap talán még faragatlan oltár 
Lángján imádatának tárgya voltál.
S ma lm merészen homlokodra hágva,
Hogy a király ö, büszkén odavágja.
S míg lábaival fejedet tapodja 
Ösvényt keres a messze csillagokba . . .

Mióta Vallót a Bosses alján, Janssen, a néhai béna tudós, ki szánokon és hordszéken 
vitette magát az oromra, a csúcs legtetején megfigyelő állomásokat rendeztek be, a tudomány 
és kutatás is állandó otthont talált a nagy hegy mellett A legszebb képeket a Montblanc 
varázsköréböl Loppé festette. A legjobb térképe La chaîne du Montblanc. Par X. Imfeld et 
Louis Kurz.
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nyílásának himpora, aromás részegítő illata megködösíti a legszárazabb értelmet 
is és minden, a mi és a ki él, részt kér az erdő mámorából. Itt a lélek e csodás 
ittasságát a hólevegő teremti meg, a Montblanc hava. E hónak vakító fehérsége, 
egetverő magassága, a feketezö'ld erdők fölött lehömpölygő narkotikus lehellete, 
mely az erőnek csodálatos álmait színezi a vágyakozó emberek elé, — a meg
ismerés ösztöne, mely küzdelemre kél a nagy ezüst Sphynx misztikumával s mely 
mégis szeret elszakadni a valótól, hogy azok után a színes álmok után szárnyal
jon, ellenállhatatlanul lenyűgözik a jövevényt. Az ember ujjongni szeretne, mint

Saussure és Balmat emléke Chamonixban.

mámoros jókedvében ; az ember nagyot akarna alkotni, mint mámoros tetterejében. 
Szerelmesek vagyunk és nézzük, nézzük azt a ragyogó tömeget, míg igazán 
rózsaszínben látjuk a világot, — mert végre a Montblanc havának minden csil- 
lagocskája forog szemünk előtt, mintha magába szívta volna mindenik a piruló 
hajnal és a vörösödé alkonyat minden ragyogását. Es a dolog vége az, hogy 
addig kell mennünk a Montblanc felé, míg azon nem veszszük észre magunkat, 
hogy az ormán állunk. A ki a fény mámorával szemben józan akar maradni, a 
ki nem akar becsípni a Montblanc havától, az jobban teszi, ha nem is néz erre 
felé, mert az szegény marad ott is, hol a legkincsesebb gazdagságok szabadon 
hevernek szanaszét, elrejtve az alpesi rózsák kelyheiben, a fenyők gályáiban, a
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bugyborékoló hegyi patak fodraiban, elrejtve a sziklák élein rezgő napsugarak 
aranyos Salome-tánczaiban . . .

S mert egy évszázad óta mindenkire, a ki épkézláb a Montblanc tövébe 
kerül, ráragad a fehér mámor varázsa: a Montblanc egyike a kevés hegyeknek, 
mely mindig megtartja vonzó erejét. A mint a történelemnek vannak kiválasztott 
helyei, hova mindenki megilletődve lép, mint például a Forum Romanum, — úgy

Chamonix.

a makrokosmost kereső hegymászók mikrokosmosában ilyen fórumok a Grand 
Plateau, a Rochers rouges és a Montblanc többi közismert pontjai, hol végbe 
mentek a jégvilág és a viharok hatalmas csatái és a küzdőknek a nap glóriájá
val bearanyozott vagy az éjszaka lassan lelopódzó fagyával elnémított történetei.

Lapozzunk a krónikában, melynek első lapja megragadja rokonszenvünket. 
E lapról szép, nemes arcz néz le ránk. A sima, borotvált vonások, a nyak
kendő kötése, a kabát szabása rögtön elénk varázsolja azt a kort, melyet az új idők 
pitymallatának tekint az emberiség. A nagy franczia forradalom előestéjét. Az első 
laj) szereplője Horace Benedict de Saussure, a tudós utazó, ki évek óta merészen 
hatolt a jégvilág szentélyébe. 0 volt az első halandó, ki a genfi tó partjairól
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szinte könnybe lábadt szemekkel nézett a Montblanc ezüst kupolája felé, azzal a 
gondolattal, melyet Horatius így írt meg egyik ódájában:

„Nil mortalibus arduum est“.

És beteljesedett a derék álma, mint a hogy mindenkor beteljesedik, mikor 
a kisliitűek csak fejüket rázogatják. Ha nem is Saussure volt a legelső, a ki 
fennállott a királyok királyának homlokán, az ő neve egybeforrt a hegy nevével. 
Neki állított szobrot a „Chamonix reconnaissant“, s míg a többi neveket belepte 
a feledés, mint a friss hó, az ő alakja kimagaslik a feledés havából, mint a 
Montblanc-on az „ancien passage“ mellett a „Rochers rouges“ nevű szikla, melyet 
soha, el nem nyel a glecserek és hótömegek . áradata. Azért kellett ennek így 
történnie, mert a Montblanc szellemét Saussure nagy lelke értette meg először. 
Hasztalan törekedtek mások hivatalos bizonyítványokkal, mesterkélt nyilatkozatok
kal maguknak lefoglalni a babért, mely örökzölden virult az örök hóban. Paccard dr., 
ki niegelőzte Saussuret, csak szerencsésebb volt; de a szerencse csak véletlen, 
az érdem a férfi sajátja. , ,

Es Saussure-nek méltó segítőtársa volt Balmat Jacques, a bátor chamonix-i 
legény, ki megérdemelte a „Montblanc“ melléknevet és kiérdemelte azt a kis 
kerek helyet medaillonjának a chamonix-i temető kápolnája előtt. Díszsírhelyet 
adott neki maga a hegyvilág, mert pora ott pihen valahol a nagy hegy szom
szédságában a jég és szikla közt. Kincset keresett és nem tért vissza. Az volt a 
végzete, hogy észre nem vette azt, hogy már megtalálta a legnagyobb kincset, a 
a Montblanc legyőzésének nimbusát.

Számos kísérlet után, 1786 júniusában összeállóit hat chamonix-i legény és 
hozzálátott a Montblanc ostromához. Magasra jutottak, de megingott a hitük. Csak 
Balmat tartott ki. Nagy lelki erő kellett ahhoz, hogy valaki teljesen magára 
hagyatva, oly időben, midőn ezt a régiót még a babona benépesítette a valónál 
rettenetesebb veszélyekkel, minden segédeszköz nélkül megbirkózzék a Montblanc 
csúcsáért vívott küzdelem minden rémével. Balmat sem ért fel a legmagasabb 
pontra, de visszahozta a hozzáférhetőség, az út becses titkát. A kimerültség 
ágyba döntötte a vakmerőt. Kezelő orvosa, Paccard doktor kivette belőle a titkot 
és 1786 augusztus 8-án este 6Vä órakor már együtt állottak fenn Európa leg- 
szellősebb kupoláján. Holdvilágnál szállottak alá és augusztus 9-én reggel 9-kor 
dagadt arczczal, a hótól megvakulva tapogatództak hazáig. Saussure 1787 augusz
tus 1—2-án Balmat és 17 társa kíséretében megismételte az utat és az ő vállal
kozása hagyott maradandó nyomot a tudományban és alpinismusban egyaránt.

A részletek fölérnek valami érdekes regénynyel, melynek fejezetei nem 
olyan izgalmasak, mint a Matterhorn megmászásának története, de a milieu, a 
szereplők, a szertelen vágyakozás a titokzatos magasságokba, a hajporos világ
nak felfogásai, a versenytársak Münchhausen-szerű magatartása, Saussure nagy 
elméjének, nemes hitének és tudományának diadala vonzóvá teszik a történetet, mely 
az emberiség históriájában érdekfeszítő felvonás. A részleteket illetőleg itt csak 
utalok Durier Charles-nak a franczia akadémia által pályakoszorúzott művére 
(Le Mont-Blanc, IV. kiad., 1897. 51—152. old.) és Whymper Edward klasszikus 
munkájára (Chamonix and the Range of Mont-Blanc, tenth edition, 1905. 1—35. 1.).
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Azóta közkincs lett a „diamant monstrueux“ és elkövetkezett a népvándor
lás, zarándoklás a Montblanc-hoz és a Montblanc-ra.

Paradis Mária — la Paradisa vagy a Maria du Montblanc — az első nő, 
ki 1808 július 14-én megtöri a fehér hegy minden varázsát. Az egyszerű chamo- 
nix-i leány aztán évekig táplálkozott e dicsőségből és megérte, hogy egy Dumas 
Alexandre méltassa hősiességét. A második nő Angeville Henriette kisasszony

Aiguille de la République és Charmoz.

volt (1838.) kit annyira megszállt a szent ihlet, hogy kísérőjének, a derék Couttet 
Joseph-Marienek Ígéretét (vette, hogy ha belehal a fáradságba a csúcs elérése 
előtt, hűlt tetemét felvigyék a csúcsra és ott helyezzék nyugalomra. A derék 
kisasszony jó egészségben tért vissza és még 70 éves korában is a hegycsúcso
kon kalandozott. Miss Brevoort és Madame Sylvain-Couttet 1865-ben nagyon 
frissen érhették el az ormot, mert vezetőikkel a Marseillaise dallamára négyest 
is jártak a havon. Kedvesen jegyzi meg Durier, hogy e házi bálnál a Montblanc 
„parfait maître de maison“-nak bizonyult.

Jankovics : Az Alpesek. 2 4
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A legöregebb idegen, ki lebírta a calotte-ot, talán a 72 éves Marquis de 
Turenne volt; de bizonyos, hogy a bennszülött Couttet Marie — melléknevén 
Moutelet — még 80 éves korában is úgy ballagott odafenn a Bosses élein, 
mintha a dűlőre menne, az ő mezőinek termését megszemlélni. És a kitűnő 
Saussure-nek is akadt 1873-ban névrokona, ki zsenge 14 éve mellett is szembe 
tudott nézni a nagy természet kinyilatkoztatásaival.

Balmat útját veszélyes lavinái miatt csakhamar elhagyták s mindenki régóta 
kikerüli az „ancien passage“-! A ma is leggyakrabban választott utat 1859. évi 
július hó 29-én az a Hudson tiszteletes fedezte föl (Anderegg M. és Couttet F. 
vezetésével), ki pár évvel később a Matterhorn első megmászásánál életét vesz
tette. Tömérdek útváltozat létezik. Ezek közül a legnevezetesebbek a hosszú 
vándorlás a Col du Midi-n, Montblanc de Tacul-on és Mpnt Maudit-n keresztül 
(Maquelin L. és Briquet M. útja, melyet 10 vezető segélyével forszíroztak 1863 
július 18-án); továbbá a kalandos vállalkozások a BrenVa-gíecseren át (1865 július 
15-én, Moore A. W., Mathews G. S. és a két Walker, Anderegg M. és J. veze
tésével); a Dôme-glecseren át (Brown F. A. G, és három-vezetője 1868 július 
25-én) ; a Montblanc-glecseren át a Tournette és kupola közt (Kennedy T. S. és 
vezetői Carrel J. A. és Fischer J. 1872 július 2-án) ; a Col du Fresnay-n át 
(Eccles J. a két Payottal, 1877 július 31-én); az olasz Bionnassay-glecseren 
keresztül (Gonella, Martelli és társaik 1889 augusztus 17-én).

A legemlékezetesebb azonban valamennyi vállalkozás közül a német Giiss- 
feldt dr. expedicziója 1895 augusztus 14—17. napjain. Az olasz Bey Emilio és 
az engadini Klucker Keresztély voltak b^jtársai, az a két vezető, kinek izmában 
és jellemében legtöbb volt az aczél és arany. Az Aiguille Blanche de Pétéret 
véghetetlen hosszú és veszélyes gerinczén keresztül, két 4000 méter magasban 
eltöltött bivouac után harmadik nap értek föl a Montblanc-ra. A sors igazságos 
volt, mert beváltotta a neki tulajdonított erényt, tudniillik a régi mondás: „Fortes 
fortuna adiuvat“ bevált. Három felhőtelen nap kedvezett a bátraknak. A magasz
tosságában és nagyságában páratlan vállalkozás mesteri leírása foglaltatik Güss- 
feldt „Der Montblanc“ czímű művében (248—275. 1.). A kalandos út fenséges és 
érdekfeszítő ecsetelése közt megható a siker előestéjének leírása, a hol Güssfeldt 
felemlíti, hogy Rey mikép öntött lelket csüggedő és félig megfagyott társaiba. 
Éjjel egy órakor csengő hangon eldalolta kedvencz dalát, a „Béranger et sa 
chère Lisette“ történetét és a „nőiségnek belevonása a mi hideg tanyánkba - 
úgymond Güssfeldt felmelegítette e tanya valamennyi lakóját“. Güssfeldt útját 
azóta vezető nélkül is megismételték.

A távgyaloglásban az angol Farrar J. P. és vezetője, Maquignaz Daniele 
tartják a rekordot. Nem tudni, hogy ez a két ember a sas szárnyait vagy a zerge 
lábait kérte-e kölcsön, a mennyei hatalmakkal avagy Asmódival szövetkezett-e ; 
de tény, hogy utolérhetetlent produkált. A kisded karaván reggel négy órakor 
indult a Dóme-menedékházból. Útba ejtette a Col de Miage-on át az Aiguille de 
Bionnassay-t, a Montblanc-t, a Mont Maudit-t és a Montblanc du Tacult és este 
már nyolcz óra tájban a Cabane du Midi-ben vacsorázott. Méltóztassék a térképet 
megnézni. Egy másik híres angol hegymászó azt mondta: „térdeim reszketnek a 
fáradtságtól, ha a térképemen végignézem ezt az utat“. S ez Farrar egy honfi
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társától olyan országban, hol a „man“, a „férfin“ szócskán vagyon minden hang
súly, nagy szó.

A sikerek sorozatába szomorúan illeszkedik bele a vereségek tömege. A fény 
mellett ott a legszomorúbb árnyék.

A Montblanc, mely kegyesen fogadott ragyogó birodalmában hódoló ezreket, 
kegyetlen is tud lenni. És rettenetes a gyilkos Montblanc. Azok a csillogó lejtők, 
melyek az ártatlanság színében pompáznak, csöndes csataterek, hol számosán

estek el a fehér ellenség fegyverei, a rianások, a viharok, a sarki hidegek öldök
lése alatt. Azok a finom körvonalú kékes térségek, melyeket Chamonix-ból éven
ként százezren csodálnak meg a teleszkóp csodaüvegeivel, néma temetők, tele 
jeltelen, 200—300 lábnyi mély sírokkal. És 30—40 év után a Bossons, Miage, 
Brenva jege régi napoknak nem egy hazajáró tanúját fogja visszaadni az anya
föld porának, mert vagy 16-an nyugosznak még odafönn, kiket nem bírt megtalálni 
a rokoni vagy baráti szerető kéz. Ezek aztán évtizedek múlva, a hogyan az óra
mutató lassúságával mozog a jégfolyam, a glecserek alsó jégtörésein megjelennek 
konzerválva, néha szinte változatlan fiatalságban (ha össze nem zúzódtak) és a 
töpörödött aggastyánná vált testvér vagy a galambősz matrónává aggott hűséges 
ara néha iide arczvonásokkal, egy emberöltő előtti búcsú perczeinek arczkifeje-

24*

Aiguille Verte és Aiguille du Dru.
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zésével látja viszont a Montblanc néma lakóját. A jég azokat, kik össze nem 
zúzták magukat, még jobban megőrzi, mint a sós tárnák és élőbb színekkel 
hozza felszínre, mint a vízaknai sóbánya a hős honvédeket (1890 július 8-án) 
vagy a német balladában a faluni bánya a vőlegényt, kit könnyezve ismer meg 
egy öreg anyóka, az egykori szépséges menyasszony. Az a jég, mely öl, erősebb 
a halálnál ; szublimis világában nem engedi meg, hogy porrá és hamuvá omoljon, 
a kit fagyos ölébe lerántott. Bebalzsamozza a magasságok csodaszereivel.

Hosszú és szomorú e balesetek statisztikája.
Az első áldozatokat a Montblanc, hogy úgy mondjam, saját honfitársai közül 

válogatta. Dr. Hamel József, orosz orvos és tudós 1820 augusztus 18-án indulta 
Moiitbiaiic-ra az angol Dornford és Henderson társaságában. Az „ancien passage“ 
felső részében járt már a karaván, nem messze a Rochers Rouges élétől, mikor 
a friss hó megindult lábaik alatt. Az idegenek, valamint Couttet Joseph-Marie és 
Devouassoux Julien megmenekültek, de a három elüljáró vezető, Tairraz Auguste, 
Balmat Pierre és Carrier Pierre ott maradtak a nagy rianás fenekén. 1861 aug. 
15-én a véletlen vezetett a Bossons-'glecser alsó végén a rég eltűnt emberek 
nyomaira. Még szőke, fekete és barna hajfürtökre is akadtak sok egyéb tárgy 
között. Mindhárom vezető unokái kaptak ereklyéket. A szerencsétlenség helye 
3000 méterrel magasabban feküdt, mint e leletek pontja, nyolcz. kilométernyire ez 
utóbbitól. Ezt az utat a mozgó jég a befagyott tárgyakkal naponkénti átlagos 50 cm 
sebességgel 41 év alatt tette meg (v. ö. Durier érdekes elbeszélését i. m. 363. 1.).

1864 augusztus 9-én Schönkirchen és Wurmbrand grófok diadalmasan tértek 
vissza a Montblanc-ról. Egyik -porteurjük, Couttet Ambroise,a siker fölötti örö
mében visszautasította a kötél használatát és„ pár perczczel később a Grand 
Plateau egyik hasadékában örökre eltűnt.

1866-ban kegyetlen volt a Montblanc. Augusztus 23-án a három skót Young 
testvér vezető nélkül ért föl a csúcsra. Egyikük megcsúszott, magával rántva 
véreit. A legfiatalabb, James áldozatul esett nemes szenvedélyének.

Ugyancsak 1866 késő őszén egy Paskiewitch herczeg megfagyott lábakkal 
tért vissza a Montblanc-ról. Betegágyán meglepetve hall mozsárdörgést, rakéta 
ropogást. Mi az? Arkwright angol kapitány és társai a Montblanc-ra készülnek. 
Október 13-án? Nos én lábamat fagyasztottam el, úgymond az orosz, de ezek 
egészen meg fognak fagyni! Meg-is történt; a jégtörmelék az egész társaságot 
ledobta a mélységbe. Simond Midiéit, meg a két Tourniert, François-t és Josephet 
hamar meglelték, de a fiatal kapitány csak pár év előtt került szentelt földbe.

1870 augusztusában ragadta el a jégvilág a . Montblanc-régióban eddig az 
első és egyetlen nőt. Mr. Marke wallisi vezetőkkel a Montblanc orma felé töreke
dett. Az ú. n. Corridor magaslatán kíséretében levő felesége és Miss Wilkinson 
nagyon kimerültek és a fiatal Gay Olivier porteurrel visszamaradtak. A szeren
csétlen angol és vezetői nem gondolták meg, hogy a borzasztó hidegben két 
gyönge nő nem fog órákig a havon egy helyben várhatni. Félig megfagyva indul
tak lefelé. A szegény Gay tapasztalatlanságában a helyett, hogy kötélre vette 
volna Marke asszonyt, karját nyújtotta neki. Egy rianást átívelő hóhidacska össze- 
roskadt a kettős súly alatt és Mr. Marke hitvesét még haló porában _ sem láthatta 
viszont.
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1870 évi szeptember 6-án tizenegy ember pusztult el a Montblanc csúcsá
nak közelében. Megrázóbb drámát még nem láttak az Alpesek ormai. Randall 
John (Quincy, Amerika), éltesebb úri ember, ki csak azért jött át az Atlanti- 
óczeánon, hogy életének álmát, a Montblanc-t megláthassa, véletlenül összekerült 
baltimorei honfitársával, Bean J. B. doktorral és a rokongondolkozású skót 
lelkészszel. Mac-Corkendale-lal. Bár még egyikük sem ismerte a fehér régiók

Glacier du Taciil és Aiguille du Requin

misztériumait, elhatározták a Montblanc megmászását. Pár nappal előbb egy másik 
karaván (Stogdon és Marshall) csak csodamódon menekült meg a hóviharból, de 
a menekültek elbeszélései még jobban felizgatták Randallnak és társainak kép
zeletét. Szerződtették Jean Balmat vezetőt, a nagynevű Balmat-nak egyik uno
káját, kihez még sorakozott két vezető (Edouard Simond, Joseph Breton) és öt 
porteur (Alphonse Balmat, Auguste Couttet, Auguste Cachat, Ferdinand Tairraz 
és Jean Comte-Graf). Es mentek. Bár fújt a chamonix-i völgy rosszindulatú 
„nemeréje“, a vent de l’Aiguille du Dru — a népes karaván délután félhárom
kor felért a csúcsra. Chamonix-ból a felhőnyílásokon át többen megfigyelték, hogy
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a szerencsétlenek titáni küzdelmet folytatnak a viharral ; nem egyszer le kellett 
térdelniük, hogy el ne söpörje őket a száguldó vész. Aztán a Montblanc sem 
mutatkozott senkinek szeptember 15-ig, betakaródzott sűrű felhőkbe. Hasztalan 
kísérlették meg a mentést a legkeményebb férfiak, az orkán és a hófúvás még 
a Grands Mulets előtt visszakergette a bátrak legbátrabbjait is. Szeptember 17-én 
23 szavojárd felküzdötte magát a fehér halál birodalmába. A szegény skót lelkészt 
két vezetővel együtt vagy 250 méternyire a csúcs alatt találták meg. Valamivel 
feljebb akadtak egy másik porteur és Bean holttestére. Utóbbi felkönyökölt Ruck- 
sackjára és homlokát tenyerébe nyugtatva, úgy várta be a lassú megfagyást. Jegyző
könyvében, melyet - úgy látszik — még szeptember 8-án is vezetett, hősies

a könyörtelen hegy. Az angol James Garth Marshall, a meyringeni Fischer 
Johann és a grindelwaldi Aimer Ulrich vezetőkkel, megkísérelte a Montblanc meg- 
ostromlását a Brouillard-glecser felől. Belekerültek a késő éjszakába és a hold
világnál folytatták a visszavonulást. Már közel jártak a biztos talajhoz, mikor a 
hóréteg beomlott alattuk. A rianás gyilkos üregéből csak Almer került elő élve.

1877 augusztus 20-án az olasz Gonella Grange Julien vezetővel és porteur- 
jével a Montblanc-glecser felől kísérelte meg a csúcs elérését. A hógörgeteg 
mindnyájukat lesodorta. Megmenekültek, de egy porteur ott maradt a küzdőtéren.

1890 augusztus 18-án történt a következő tragédia a Montblanc déli odalán. 
Villanova Umberto gróf és két vezetője, Maquignaz Jean-Joseph és Castagneri 
Antonio, kik az akkori olasz vezetőgárda legjobbjai voltak, a Chalet de la Visaille- 
ból indultak ki a Montblanc ostromára. Nyomaikat meg lehetett állapítani a kes-

lelki erővel vázolta pusz
tulásuk történetét. Utolsó 
soraiban megható búcsú
szavakat intéz Hessie-jé- 
hez, a messze Tennessee 
államban visszamaradt pár
jához. „Istenben való hi
temben halok meg — 
úgymond -  szeretetteljes 
gondolataim családomhoz 
szállnak. . .  Reggel. Bor
zasztó hideg. Szakadatla
nul sűrűn havazik . . .“ 
Itt a Bárkák elvágták a 
fonalat. Randall és öt em
bere még most is ott nyug
szik valahol a Brenva je
gében, hol a mélységes 
kék jégtornyokból csillogó 
mauzóleumot emelt neki a 
viszontagságos idő.

Karaván a Col du Géant chamonixi útján. 1874 szeptember 1-én 
újra két áldozatot követel
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kény jéggerinczig, mely az Aiguille de Bionnassay-t összeköti a Dôme du Goûter- 
val. A ki ezen a gerinczen megcsúszik, legalább 1000 -2000 lábat esik. Senki se 
hallott róluk többé. Vagy az olasz Miage-glecser vagy a franczia Bionnassay- 
glecser mélyein aluszszák fagyos álmaikat. Azon a napon rettenetes vihar tört ki 
a magasban és valószínű, hogy a három szerencsétlent a szélvész korbácsolta le 
a feneketlen hóörvénybe.

1891 augusztus 21-én a braunschweigi Rothe-t és egyik vezetőjét, Simond 
Midiéit a Petit Plateau-n ölte meg a jéglavina. A társaság többi tagjai, Favernay 
gróf és Comte Armand porteur súlyos zúzódásokkal menekültek. Mikor a Petit 
Plateau-n haladtunk keresztül, megvizsgáltam a baleset helyét. Ez a részlet marad 
a chamonix-i Montblanc-utak legveszedelmesebb pontja. Sok száz karaván megy 
itt át boldogan és elégedetten, nem sejtve, mi lóg egy pár vékony jégcsapon 
feje fölött.

Ugyanaz évben Jacottet dr„ ki a Janssen-obszervatórium építése iránt érdek
lődött, a Vallot-házban halt meg hegyi betegségben, talán helyesebben a kimerült
séggel kapcsolatos tüdőgyuladásban.

1892 augusztus 24-én az angol Nettle ship Richard Lewis halt meg vég- 
kimeriilésben az Aiguille du Goûter és Bosses közti útrészen, miután borzasztó 
hóviharban a hóba vájt odúban töltötte az éjjelt. Még kezet fogott két vezetőjé
vel, aztán szó nélkül elszenderült.

1893 szeptemberében az olasz Cumani elkövette azt az öngyilkossági kísér
letet, hogy a Brenva-glecseren át próbálja meg a Montblanc-t elérni teljesen 
egyedül. Azóta a szó szoros értelmében se híre, se hamva.

1895 augusztusában a Grands Mulets-vel szemben fekvő nagy rianásban 
találták meg a prágai Schnürdreher Róbertét és két cormayeuri vezetőjét, Savoie 
Michelt és Bron Laurent-t. Szerencsésen keresztezték az ormot és a jeges lejtőn 
lesiklottak a tátongó kék űrbe. A két piemonti chamonix-i földben várja a magas
ságok hívását.

1898 júliusában a filadelíiai Riegel H. N. ugyancsak teljesen egyedül neki
vágott a Miage-glecsernek, hogy onnan megostromolja a nagy fehér hegyet. 
Halva találták.

1902 augusztus 8-án két franczia, Mauduit Henry és Staeling Jean két kísérő
vel a Vallot-ház felé törekedett. Késő délután már csak alig húsz perezre voltak 
a biztos tetőtől, mikor kitört a hóvihar. Hajnal hasadtakor meghalt Mauduit, nem 
sokára követte társa. Culet, a porteur valami jéghasadékban agyonzúzta magát, 
Blanc, a bonnevali vezető, czinikus szívósságot tanúsított ; 130 láb mély rianás
ból húzták ki. Épen pipázott odalent.

Ha még felemlítjük, hogy a Montblanc megmászásának megkísérlése közben 
1903 június 6-án egy genfi táviratkézbesítő, augusztus 11-én egy genfi diák és 
1906 július 30-án egy vezető szerencsétlenedett el az Aiguille du Goûter-n, 1906 
szeptember 12-én meg egy magános német vándor a Dôme du Goûter közelében 
a hószakadékba esett, teljes a Montblanc fehér világának fekete lapja. Ez ösz- 
szeállítás szerint eddig 44 ember vesztette életét szorosan vett Montblanc-expe- 
dicziúkon, közülök még valami 16 fent fekszik a jégbe balzsamozva. Megszám
lálhatatlan azoknak száma, kik végtagjaikat megfagyasztották. Mégis azt kell
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mondanunk, hogy ez az arányszám nem valami nagy. Több mint egy század óta 
járnak fel e hegyre, kezdetben olyan úton, mely lavinái miatt egyetér a harcz- 
vonallal. A hegy kiterjedése óriás és magassága miatt szeszélyei kiszámíthatlanok. 
Az idő varázsütésre változik. S talán nincs egyhamar hely, hol annyi nem oda
való ember fordult meg, mint a Montblanc ormán. Az emberek Chamonix-ba jön
nek, látnak és — legyőzetnek ; menniük kell a Montblanc-rá, mintha a rögeszme 
vagy fátum hajtaná őket. A hogy bizonyos időben minden ember költő vagy 
képviselő akar lenni, úgy a chamonix-i vendégek a nagy hegy megmászói akarnak 
lenni. Volt alkalmam ezt tapasztalni a Hôtel Couttet-ben. Egy öreges angol iilt 
mellettem. Nem vett rólam tudomást, csak mikor a Montblanc-ról visszajöttem. 
Azóta egyre a távcsőhöz vezetett, megkínált jó szivarokkal, meséltetett magának

Aiguilles Charmoz, Grépon, du Plan.

a hajnal hegyéről. Minden reggel trainirozta magát és egy hót múlva két napra 
eltűnt. Megfagyott lábakkal került vissza, a nélkül, hogy elérte volna élete „leg
hidegebb" és mégis legforróbb vágyát . . .

A legkisebb vonzóerőt talán a magyar föld szülötteire gyakorolta a Mont- 
Blanc.

Mikor Chamonix-ban a guide-chef engedelmével átnéztem a hivatalos lajstro
mot, melyet a Montblanc-karavánokról vezetnek, első sorban az érdekelt, hogy 
honfitársaink közül kik mászták meg a Montblanc-t. A listán csak a Chamonix- 
ból elindult és tényleg czélhoz is jutott karavánok szerepelnek ; bizonyos tehát, 
hogy legalább kétszer annyi személy állott már Európa legmagasabb orma tetején, 
mint a mennyit a hegynek magassága méterekben kitesz és ha e karavánok 
szépen összefogóznának, bizonyára Chamonix-tól a csúcsig érne ez a hosszú láncz. 
A számtalan expediczió között csak a következő magyar csapatokat találtam 
bejegyezve (a nevek a lastrom szövege szerint francziás vagy magyar szórenddel):
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1. 671. sz. 1878 július 18. Louis Kolhel és M. Kolbel (talán Wolber? — 
a név olvashatatlanul íródott és javítás is történt). Vezetők Simond François és 
Alfréd voltak. Meg akartam szerezni ezek könyvét a név megállapítása czéljából, 
de értesülésem szerint mindkét vezető már elhalt.

2. 849. sz. 1883 július 28. Mlle Amélie de Pap, guide Simond Alexandre, 
porteur Bellin James.

3. 1400. sz. 1894 szeptember 20. Louis de Jeszenszky, guides Charlet 
Joseph és Balmat Michel.

4. 1981. sz. 1903 szeptember 3. Charles de Szilassy, guides Burnet Jean 
Joseph és Devouassoux Joseph.

5. 2168. sz. 1906 augusztus 24. Ur. Heppes Béla ügyvéd, guides Balmat 
Alfred, porteur Couttet Edouard.

6. 2320. sz. alatt 1908 augusztus 11-iki kelettel van beiktatva mint 1908-ban 
a 42-ik sikeres vállalkozás a mi karavánunk útja. Lehet, hogy e bejegyzéseken 
kívül is voltak magyarok, kik a kitűzött czélt elérték, csak más nemzetiségű 
megjelölés alá tévedtek ebben a Montblanc-anyakönyvben ; de ezt nem tartom 
valószínűnek, mert ezeken kívül magyar hangzású nevet vagy tévedést sejtető 
bevezetést nem találtam. Az, vájjon e karavánok csak a szokásos utat követték-e, 
vagy más úton keresztezték-e a Montblanc-t, nincsen feltüntetve, de valószínű, 
hogy kizárólag a Corridor vagy a Bosses útirányát választották, máskülönben 
bizonyára meg volna örökítve az eltérés.

7. Nem találtam a lajstromban feljegyezve Jordán Károly dr. ismert magyar 
hegymászó 1899. évi kirándulását, melyről magánúton értesültem. 1899. év kora 
tavaszán Estivin Alphonse és Martin Anselme vezetők kíséretében az Aiguille du 
Goûter útján ért föl a csúcsra.

A mi túránk óta e könyv megjelenéséig még a következő magyar expedicziók 
vannak a chamonixi Montblanc-jegyzékbe beigtatva :

8. 2381. sz. 1909 május 2, 3, 4, 5-i kelettel : (első ebben az évben !) M. et 
Mme le Comte Paid Esterházy. (Vagyis Esterházy Pál gróf és neje sz. Cziráky 
grófnő, kiket azonban a könyv „Autrichien“ megjegyzéssel kísér !) — guides : 
Claret-Tournier Henri, Balmat Alfréd-Pélerin ; porteurs : Claret Tournier Michel, 
Charlet Edouard, Couttet Léon.

9. 2503. sz. 1910 aug. 26. Mr. Gabriel Czukor, Budapest. Guide : Léchât 
Marc, porteur : Couttet Alphonse.

10. 2519. sz. 1911 júl. 9. Mr. Hugo Oppeler, Budapest. Guide: Simon Michel.
11. 2540. sz. 1911. aug. 2. Mr. Árpád Borsiczky, Hongrie. (Vezető nincs 

megjelölve ; e sorszám alatt azonban több karaván van egybefoglalva.)
12. 2541. sz. 1911 aug. 4. Mr. Claude Sebesta, Budapest (et Mr. Robert St. 

Kirschner, U. S. Amerika), Guide : Simond Paul Xavier, porteur : Charlet Alphonse.
A Courmayeurből és St. Gervais-ból felkerült karavánokról nem vezetnek 

sehol jegyzéket, de nem hiszem, hogy az alább említendő két karavánon kívül 
más magyar ember is választotta ez utak valamelyikét. A túlnyomókig francziák 
által látogatott St. Gervaisbe alig vetődik magyar ember, mert a szomszédos Cha
monix igen erős mágnes és a nemzetközi forgalmat egészen magába egyesíti; 
Courmayeur is igen kiesik a magyar nomádok htjából és nagyobbára az olasz
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klubisták tanyája. Tudtommal csak két magyar karaván vállalkozott sikerrel a 
déli oldal megostromlására.

1. Déchy Mór, a hírneves Kaukázus-kutató, ki két czikkben számol be 
becses, érdekes és izgalmas tapasztalatairól. Az egyik a földrajzi társaságnak 
tartott felolvasása 1878-ban. (A Mont-Blanc, utazási tanulmány, térképpel. Ez volt 
az első eredeti nagyobb magyar Montblanc-térkép.) Német czikke pedig a svájczi 
alpesi klub 1878. évi évkönyvében látott napvilágot: Der Mont-Blanc und seine 
Ersteigung von Courmayeur.

Az Aiguille du Midi (a Plan des Aiguilles mellől).

E czikkek adatai szerint Déchy 1871-ben kísérelte meg először a Montblanc 
ostromát a Tacul végtelen hosszú útján keresztül. 1871. évi augusztus 6-án 
hagyta el Courmayeurt Perren J. Mária zermatti és Grange Julien courmayeuri 
vezetőkkel, az első éjt a kis Mont Eréty pavillonban töltötte, honnan a követ
kező napon a kis Cabane du Midi menedékházig vándorolt tovább, mely ezüst
fehér környezetben 3555 m magasban fekszik. Innen a harmadik nap reggelén 
két óra tájban újra útra kelt és reggeli 5l/2 órakor elérte a Montblanc du Tacul 
ormát (4249 m). A rendkívül meredek jéglejtőn a Tacul alatt Déchy elfagyasz
totta a lábait. (Ezt az emléket a legtöbb karaván, mely ezen a ritkán végigjárt 
úton közelítette meg a Montblanc-t, kénytelen volt magával hozni.) A kis társaság 
9 óra 15 perczkor már a Mont Maudit 4471 m magas ormán állott, hogy innen
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csakhamar folytassa az utolsó ostromot. Mire azonban 10l 3 órára a Mur de la 
Côte alá érkeztek, minden ködbe burkolódzott és a kitartó utasok tomboló hóvihar
ban kénytelenek voltak a Calotte elérése előtt visszavonulni, miközben Grange a 
lábai közé csavarodó kötélben elbukott és majdnem a mélységbe rántotta bajtársit 
is. Alkonyaikor a Montblanc rendes útján szerencsésen leérkeztek Chamonixba.

Szerencsésebb volt Déchy második vállalkozása 1877-ben, midőn az angol 
Burgess Henry és Petersen dr., az osztrák-német alpesi egyesület elnöke társa
ságában július 28-án kelt útra Courmayeurből, Tournier Alexandre és Folliguet 
Frédéric chamonixi és Promeut Jules courmayeuri vezetőkkel. Este hatkor top
pantak be a Val Véni és a Glacier Miage útján át a magános kis menedékházba, 
mely 8150 m magasban nyújt szállást a déli oldal turistáinak. A következő napot

A Grandes Jorasses és Dent du Géant (az Aiguille du Midi ormáról).

a rossz idő miatt szobafogságban töltötték; július 30-án azonban hajnali fél három
kor útra keltek a Glacier du Montblanc fagyos világába. Tizenegy órai kemény 
küzdelem után, 1 óra 35 perczkor állottak fent Európa legmagasabb ormán és 
gyönyörködtek a felhőtlen pompában. Különösen „mély“ benyomást gyakorolt a 
kerek 10,000 lábnyi mélységben fekvő ú. n. Allée Blanche. A leszállás ismét a 
rendes chamonixi úton ment végbe.

Mindenesetre ezek voltak eddig a legnagyobbszerű Montblanc-expedicziók, a 
melyekben magyar ember is vett részt.

2. Dr. Tauscher Béla, pozsonyi főorvos és neje, Tauscher-Geduly Hermin, kik 
1881 augusztus 4-én a Cabane-Aiguilles Grises-ből Rey Joseph Marie és Lanier Joseph 
M. courmayeuri és Pinggera Hans és Alois suldeni vezetőkkel érték el a Montblanc 
csúcsát. A bátor úrasszony a Magy. Földrajzi Társaságnak 1882 márczius 23-án 
tartott ülésén számolt be tapasztalatairól (V. ö. „Utazásom a Montblanc-ra“ ez. 
füzetet, Pozsony, 1882)

*  *
*
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Kit érdekel, hogyan érezték magukat a csillagok tőszomszédságában a 2320-ik 
karaván emberei, az • még ne tegye le itt a krónikát, hanem olvassa, hol lehet 
megtalálni a világ legnagyobb költőjét, a „summus poétát“.

A Hôtel Couttet még csöndes volt, mikor augusztus 10-én reggel hétkor 
kiléptem ajtaján. Az angol, a mikor nem indul hosszú utakra, későn kel. A frissen 
öntözött parkban csak egy fehérruhás fiatal leány járkált mélázva. Majd fölnézett 
az egyre jobban csillogó Montblanc-ra, majd odahajolt egy teljében virító rózsa
tőhöz. A ház előtt szorgoskodott a két chamoniard, Favret Lambert és Couttet 
Ambroise, kikkel az előző vasárnap estén egy régi ismerősöm, a zermatti Schaller, 
hozott össze.* Mikor felnyalábolták a „Rucksackot“. és lassan megindultunk kifelé, 
a fiatal leány kitérj esztette karjait, mint a vergődő pillangó, mely a virágkehely 
mézéről fel akar szállani, hogy a szárnyaló sólymot kövesse. Előre szaladt pár 
lépést és utánunk intett kezével, felsóhajtva: „Ah, le Montblanc . . .“ Sohasem 
láttam őt sem azelőtt, sem azután. De annyit tudtam, hogy gyönyörű időm lesz 
és jó dolgom. Ha a római Caesaroknak és hadvezéreknek szabad volt előjelekre 
adni, én sem szégyeltem babonámat. Nekem fehér ruhában, bájos ifjúságban 
jelent meg a fehér szerencse.

A Les Tissours fölötti erdőben ballagtunk, A levegőnek a reggeli árnyékban 
még intenzív földszaga volt, mert párolognak a mohák és a lehullott barna fenyő
tűk. Néhol belevegyült a harmatos málna illata. A magasabb fák csúcskoronáján 
már százezer apró nap ringott 'a lebegő vízcsöppökben. A természet jókedve 
ráragad az emberre és míg fütyörészve vándoroltunk arrafelé, hol a szétvont 
fenyvesfüggönyök megmutatták az égbe felhullámzó hótengert, azt gondoltam: sic 
itur ad astra. Minden dicsőség hideg és feledékeny, de az emlék, a mit onnan a 
magasból hozunk, a léleknek igazi dicsősége, mely holtiglan hű marad hozzánk 
és öreg, csöndes napokban híven kitart mellettünk.

* A  chamonix-i vezetők jól vannak szervezve és jók. Azonban nagyon is sok bennük az 
üzleti szellem. Azt gondolják, hogy a Montblanc az övék. A  franczia előzékenységet és finom
ságot sokszor nagyon túlozzák és képesek a legtehetetlenebb, csigalassú és mázsás utast is a 
zergéhez hasonlítani. Csak a világért senki vissza ne riadjon a hegyektől — ez ártana az 
üzletnek. Mindig az utas diadalát helyezik előtérbe, ha fent állnak egy Aiguille-en. „Le diable 
est mort“, mondják és hogy a „diable“, a karcsú szikla megadta magát, mindig az utasnak 
az érdeme. Hogy milyen pompás emberek kerültek ki közülök, azt eléggé igazolja Whymper 
vezetőjének, Croz Michel-Augustnak példája vagy a ma is élő, alább említett Payot Frédéric, 
vagy az elhalt Devouassoud François. Elég utóbbinak sírfeliratát elolvasni a chamonixi temető 
legszebb helyén álló emlékoszlopán. A  kötéldíszszel ékített kereszt alatt ez áll: „François 
Devouassoud, 1832- -1905. Viro integro, comiti amico sodali iucundo dilecto duci sagaci indo- 
mito per L. annos spectato,' ne tanta virtutis memoria et exemplum perderetur, hunc lapidem 
nonnuli ex amicis quos saepe inter Alpium iuga et Caucasi nives duxerit, ponendum curaverunt. 
Douglas W. Freshfield, Francis F. TucketL Hereford B. George, G. Comyns Tucker, T. H. Carson, 
Joseph Fox, R. Mellwill Beachcroft, W. H. Winterbotham, W. B. A Coolidge, J. H. Waine- 
wlight, F. 0 . Wethered, Clifford Allbutt.“

Csupa név, mely a hegymászás és férfierő, tudás és küzdés terén úgy kimagaslik, mint 
a Montblanc Aiguille-jei társaik között. És nemcsak ez adja meg ennek az emléknek erejét. 
Ezek a férfiak angolok voltak, kik a más nemzet fiában igazán csak a színaranyat becsű 
lik meg . . .

Az ilyen Devouassoud és Payot-féle gárda egyre fogyóban van, de hát nemcsak Chamo- 
nix-ban és nemcsak a hegyeken, hanem — sajnos — a közélet minden mezején . . .
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A Dôme éâ Aiguille du Goûter. (Középen a Grands Mulets sziklája).

Képzeljenek két megfagyott Dunát, mely egy ponton egymás ellenébe ösz- 
szefoly. Ez a Jonction. A két, legalább száz méter vastag jégréteg titáni erővel 
feszül egymásnak és alkot feneketlen rianásokat, melyek ultramarinkék ködében 
láthatatlan erők zakatolnak és feltornyoz düledékeny jégoszlopokat, melyeknek a 
legsötétebb azúrról leemelkedő fantasztikus éleit bearanyozza a színjátszó nap
sugár. Csodálatos tündérvilág ez, egy jég Gisehnek és megfagyott Memphisnek 
romjai. A ragyogó kék képződmények majd mint karcsú oszlopok, majd mint hatalmas 
oroszlántestű Sphynxek emelődnek ki a széthasogatott hómezők csillámló burkaiból. 
S ha a magányos vándor ebben a tündöklő útvesztőben meglátja azt a keskeny 
kitaposott ösvényt, mely fölkanyarog a jégromok közé, önkénytelenül arra gondol, 
van-e ennek az útnak, ennek a tovább és tovább csalogató ösvénynek egyáltalán 
vége ezen a földön? Yisszatértek-e azok, kiknek vágyakozva lépünk a lábanyomába?

Délelőtt 11-kor a Pavillon de Pierre Pointue előtt állottunk (2057 m). Idáig 
még felhallik az Arve csobogása, a chamonix-i munkáskezek kalapálása, a gőzös 
füttye. Ez az élet. Szemben már a néma Glacier des Bossons türkiz tömege. Erről 
az oldalról csak akkor hallatszik hang, ha egy-egy óriás jégtorony összeomlik. 
Itten az élet öl, mert összeomlanak az örök halál jégvárai, valamint megérinti 
bástyájukat az élet, a forró napsugár. Jóízűen megebédeltünk és mikor a langyos 
szellő felhozta a déli harangszó első hullámait, folytattuk utunkat a Pierre de 
l’Echelle kövein át a híres Jonction felé, hol a Glacier des Bossons összefolyik 
a Glacier de jTaconnaz kékes ^áradatával (2568 m).
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Egy kis forduló után a Grands Mulets sziklái alatt állunk. E szirtek a leg
alsó fokai annak a gerinczélnek, melynek széttagolt részei mint a Rocher Pitsch- 
ner és a Rocher de l’heureux retour csigolyaszerűen emelkednek ki a Bossons 
és Taconnaz-glecserek közepén. Egy pár lépés a melegre szárogatott sziklákon és 
bekopogunk a Grands Mulets menedékházába (d. u. 3 órakor ; 3020 m magas
ságban).

A menedékház elég kényelmes faalkotmány, melyet a Montblanc első nieg- 
mászójának valamilyen dédunokája, egy Balmat-sarjadék bérel Chamonix községé
től. Az árak a gravitáczió csökkenésével fordított arányban vannak számolva, 
de ennek nem a bérlő az oka, hanem a fukar község, mely óriás haszonbért szed

és a Montblanc hasznait ki 
akarja sajátítani, hogy az 
alpesi klubok ideálizmusa 
és áldozatkészsége el ne 
harácsolja a hóba rejtett 
kincseket. így történik meg 
aztán, hogy a kénytele
nül végig élvezett table 
d’hôte állandó repertoirjá- 
ban olyan árért, a minőt 
a Hôtel Couttet-ben vagy 
Cachat-ban sem Űzetünk 
a dinerért, a halat képvi
seli egy darab szardina és 
egy darab cake a dessert-t. 
No de hát ezen nem sza
bad megütközni, mert a 
kicsinyeskedés nem való 
ebbe a környezetbe. Mi
kor napnyugta felé dide

regve kiálltunk a mélységek korlátjához végigcsodálni a nap költözését, éreztem, 
hogy érdemes volna egy ilyen perezért vagyont és kincseket áldozni.

Istenadta erő volt ebben a képben.
Az alkonyat fátylaiba burkolódzó Arve-völgy egész hosszúságában megnyílt 

lábaink, előtt. Az esti köd lassan özönlött be rajta, a kékbe vesző síkságoktól föl 
a Col de Bahne felé. A hullámzó ezüstös tömegek lassan haladtak föl az itt-ott 
megvilágított rézzöld réteken, mint Titurel fehér vértes lovagjainak hada a Mont- 
sauvage felé vagy biborpaizsos keresztesek népvándorlása, mely átkel az Alpokon. 
Szemben beárnyékoltan nyugszik az Aiguilles Rouges hosszú hegyláncza, melynek 
északi végén átpillant a fehér Buet ragyogó kupolája. Pillanatokra az egész-elvész 
valami kusza forgatagba, mely hűvösen öndik az ég láthatatlan bőségszarujából. 
A laza felhők mint a bűvész varázsvesszejének legyintésére, összehengerednek, 
összetömörülnek és mint hosszú aczélkék vonalak úsznak ki a magas égre, hol 
minden láng és vérpiros láng és leírhatatlanul tiszta vörös láng. A nap föloszlott 
égő parányokká, melyek betöltik a szemnek egész határait. A fagyos hidegben is



A Jonction a Montblanc útján.
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a kalapom után nyúltam, hogy levegyem — és míg arczomon éreztem ennek az 
esti pírnak játékát, a szívemig égetettt e hideg tűznek haldokló lobbanása.

A pihenő órákban lent Chamonix-ban többször megnéztem Loppénak, a hír
neves alpesi festőnek képkiállítását. Egyebek közt van ott egy vászna, mely a 
napnyugtát ábrázolja az Aiguille du Goûter csúcsáról nézve. Megkapó hatalmas 
kép. Megesett, hogy ellestem a nézők szavait. „Ah, de fenséges kép - hangzott 
a legkülönbözőbb nyelveken — csak kár, hogy ilyen színek a természetben nem 
léteznek . . .“ Ilyenkor szinte meglepett, hogy a művelt ember is ennyire rövid
látó lehet és követi az egyszerű falusi nép eszejárását, mely csak azt hiszi el 
teljesen, a mit maga is már látott. Pedig Loppé igazán azt festette, a mit és a 
hogyan látott. Csakhogy a magasságok esti pírja még jobban ég. Csak egy új 
Prometheus tudná lehozni e lángokat, hogy élő színeit megmutassa a bámuló' 
világnak. Nincsen olyan megteremtett festő, ki ezt a bibort, ezt a lángaranyat, 
ezt a szublimis violát ki tudná keverni palettáján.

Még egy utolsó lobbanás és vége a diadalmas, a boldog, az erős ragyogás
nak. Mintha egy gyönyörű rennaissance tűnt volna le, hogy helyet adjon egy 
darab középkornak. Megfordultunk, hogy visszatérjünk a kis Montblanc-kaszár- 
nyába melegedni. És újra meg kellett állnunk. A nap és bíborban született utóda, 
az esti pír még egyszer belenéztek a Montblanc patyolatos tükrébe. És mosoly
gott a Montblanc, mosolygott a Mont Maudit és a halavány sziklájú Aiguille du 
Midi is. Mosolyogtak szelíden, rózsásan, mintha ősz homlokukon nem is nyugod
nának végtelen évezredek, mintha nem a fagy és gyilkos veszélyek lakoznának csil
lagfényű körükben, hanem melegség és boldogság . . .

Aztán valami megrezzent a magasban. Vége volt. Éjjel.
A pajzán nap, a szelíd alkonyat, a lázas este után elkövetkezett a szent 

éjszaka.
Egymás után bebújtunk az alacsony ajtón és a lengő gyertyaláng sorra oda

rajzolta karikatúráinkat a deszkabódé falaira. Egyikünk sem állta meg, hogy még 
tízszer is ki ne pillantson a ködösre futott ablakokon. A kik az igénytelen vacsora 
alatt még szótlanul ültünk egymás mellett, mint idegenek, kiket egymástól elvá
laszt a nyelvnek egész szóóczeánja és az érzelemvilágnak a Montblanc-nál maga
sabb hegylánczai, most már mint jó barátok szólottunk egymáshoz, mint régi jó 
barátok. Valami gyönyörűét éltünk át közösen és ennek a Grands Mulets-ről végig 
imádkozott napnyugtának az emléke közel hozott egymáshoz. Rokonok, testvérek 
lettünk, kik messze földről összegyűlnek ünnepelni valamit, a mi őket összefűzi. 
Mindenki emelkedett hangulatban tért pihenőre.

Nekem szobatársnak egy öregedő elzászi jutott, ki áhítatos félelemmel, meg
ható aggodalommal készült másnapra. Vájjon éveinek súlyát fogja-e 48(X) méter 
magasra emelni tudni? Töprengései között végre apathikus álomba ringatta a magas
ságok erős levegője. Engem még sokáig nem hagyott aludni valami édes franczia 
csevegés, mely behízelgően lopódzott át a szúette gerendák hasadékain. Egy valódi 
kis Ninon de Lenclos-arczú párisi nő volt a szomszédban, ki lázasan ábrándozott 
a „leghidegebb“ hódításáról. Aztán csönd lett és sötét; csak az ablak keskeny 
négyszögén szűrődött be néhány ezüstfehér sugár, megsimogatva a jégcsákányom 
fényes aczélját, kíváncsian megnézegetve a fejemhez tett zsebóra apró mutatóit. . .
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Megkezdődött odakünn a titokzatos élet, melybe nem pillant bele a halandó. Halk 
duruzsolás jelezte, hogy a derék chamoniardok is már valami napsütötte régiók
ban kalandoznak — s átvette birodalmát a Grands Mulets picziny egérkéje, mely 
érthetetlen utakon lopódzott ide a mértföldes jégtengéreken át. Ez a kis szürke 
Diogenes egyformán jól érzi magát a Bossons jégmezejének szikla-oázisán (?) és 
a Szahara sivataghomokján.

Erős kutyaugatás vert föl. Első pillanatban azt képzeltem, hogy valami kis 
magyar pusztán a szerha alatt aluszom, — aztán eszembe jutott az a szegény gaz
dátlan vizsla (valamelyik távollevő vezetőnek hűséges ebe), mely tegnap önkényt 
csatlakozott hozzánk a Taconnaz-glecser jéglabirintusában. Gazdája valahol messze

jár a Dauphiné-ban és a 
derék állat tudja, hogy 
errefelé is fel szokott kalan
dozni kenyéradója. Elhatá
rozta, hogy hozzánk csat
lakozik és velünk együtt 
megjárja a Montblanc-t. 
Hátha rábukkan gazdájára 
is. Most — úgy látszik — 
a holddal volt valami kon
fliktusa. És épen jókor, 
mert már elmúlt éjfél és 
fel kellett szedni sátor
fánkat.

Megélénkült a kicsi ház. 
Míg a többiek dünnyögtek 
a szűk ebédlőben és föl
forrt a teavíz (természete
sen a magasság miatt már 
90'40 fok Celsiusnál), én 
kiosontam a ház elé. A mit 
itt láttam, azokból a képek
ből való volt, melyek né

mává teszik az ajkat. A látás pillanatában az érzés nagysága, tisztasága, leheletszerű
sége fojtja el a szavakat; a későbbi időkben gyöngeségünk, mely nem tudja 
visszaadni a látottakat. S az áhítatos gyönyörűség mellett valami kimondhatatlan 
édes büszkeség tölti el lelkünket, mert úgy érezzük, hogy az Úr valami nagy 
titkát bízta a mi szegény lelkünkre, valami nagy, fényes titkát. Emlékezetünkben 
meg e perczek olyanok, mint tündérállomások az élet rögös utain.

Éjjel egy órakor legelsőknek hagytuk el a Grands Mulets-t.
A teli holdat nem lehetett látni, mert a nagy hegyek mögött folytatta 

útját. Azért mégis mindent beeziistözött az éjjeli derű. Az Aiguille du Midi ragyogva 
emelkedett a tejút villogó sávja felé, mint egy fehér tengerből kiemelkedő, ala- 
bastromból épült . Bábel. A Dôme du Goûter és a Mont Maudit között haloványan 
domborultak egymás fölé a Montblanc végtelen hómezői. A derengő hódombok
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üveghegyeknek látszottak, melyek opálszín jegeczein átcsillánilik a hótündérek 
kristálypalotáinak pompás világossága. Csak annak a kanyargó vonalnak volt 
tompább színe, melyet az előző na]) karavánjai tiportak a síma hólejtőkbe. Nekünk 
nem kellett mécs, gyújtott az a csillagfényes, holdvilágos éjszaka szövétneket, mely 
besugározta a sötétségeket.

Azt mondják, a ki nem tud imádkozni, menjen a tengerre és megtanul. Meg 
vagyok győződve, hogy itt a nyugodt Montblanc-on az atheista is megtanulhatja a leg- 
szárnyalóbb zsoltárt és a háborgó Montblanc-on a kétségbeesés legtöredelmesebb jajját.

A hóba gázolt ösvényről még egypárszor visszapillantottam a mélységek 
felé. Az Aiguilles Rouges hosszú sziklasánczai foszforeszkálva meredtek a gyöngédkék 
egekbe, mozdulatlan árnya
kat rajzolva a chamonix-i 
völgybe. Maga Chamonix, 
mint az óriás briliánscsil
lag, tündökölve nyugodott a 
mohazöld mélységben. Lát
szott, hogy utczái egy kö
zéppontból ágaznak szana
szét és tömérdek lámpá
jukkal, mint a szétszóródó 
sugarak, széjjel viszik a 
fényt az erdők határáig.
És ehhez a csillaghoz, mi
ként a völgybe hullott ren
geteg üstököshöz a fény
kéve, fűződik az Arve 
reszkető, hullámzó ezüst
szalagja.

Gyorsan lépegettünk elő
re. A gazdátlan vadász
kutya szakadatlan előttünk 
lihegett a kőkeményre fa
gyott hórögök között. A 
havas kúpok megdicsőült békességben, a sziklaszálak zordon daczczal meredtek 
bele a csillagos égbe. Mikor körültekintettem, átéreztem, hogy ez a világ nem 
ismeri a múlt és jövő fogalmait. Van; van évezredeken keresztül változatlanul, 
évszakok nélkül, emlékek nélkül. A ma nyomait behavazza a holnap és a holnap
után kelő hajnala megint érintetlen szűzhavat aranyoz be.

A végtelen hóvölgynek két terjedelmes szelíd lejtőjű foka van, a Petit Plateau 
(3680 m) és feljebb a Grand Plateau (3950 ni). E második terrasszon már erősen 
érezni a Montblanc leküzdhetetlen hidegjét és magam is eped ve vártam a hajnal 
csókos ajakát, hogy adjon valamit ezeknek a hideg mezőségeknek örök hevéből, 
mely a magasságokban szünetlenül ég, mint a Vestatűz. Ez a Grand Plateau a 
hitrege Hekate Triviájának lehetne szentelve. Itt ágazik háromfelé az út Az 
egyik balra, keletnek fordul, a Corridoron és Mur de la Côte-on keresztül.

25

A Montblanc útja.

Jankovics: Az Alpesek.
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A második ettől jobbra fekszik, az első utasok útiránya, az Ancien Passage, melyet 
veszélyes lavinái miatt ma már mindenki elkerül. A harmadik a Bosses du Dro
madaire két ezüst púpján vezet által. Ml ennek nyomaira tértink át.

A hegyi sport szempontjából roppant keveset lehet mondani erről a Mont- 
blanc-útról. Órákig hólejtőkön vándorolunk a nélkül, hogy kezünk valami kőszik
lába kapaszkodhatnék, — avagy csákányunkkal nyomokat kellene róni. Valóságos 
vágányok vannak utunkba* rakva, az előző napok karavánjainak nyomai. Olyan
forma munkát végzünk tehát, mint valami fogaskerekű hegyi vasút lokomotivja ; 
szépen beleilleszkedünk az elénk szabott nyomba. Az út azonban csak a fizikum
nak érdektelen, — a lélek nem megy a fogaskerekű módjára. A leírhatatlan, 
lefesthetetlen, sőt még talán az emlékezetbe is visszaidézhetetlen szép és nagy 
képek láttára fehér szárnyai nőnek, melyeken körülrajongja a világ legfehérpbb 
hegyét. S e fehér szárnyaknak aranyos pályát rajzol a magasba a vibráló nap
sugár, mely a Col du Dôme-on át áldó hullámokban ömlik felénk.

Elérkezünk a Montblanc jégóczeánjában (reggel 41/.i óra) egyik utolsó szá
razföldhöz. Ez az a darab szikla, melyen a Vallot-Obszervatórium és a kicsiny 
menedékház áll 4362 m magasban. Vallót megfigyelőháza több szobából álló 
pazarul berendezett tudós-tanya, hol a kiváló franczia néha huzamosabb időt 
szokott tölteni. A menedékház szerény kis faviskó, mely biztos tetejével és meleg 
takaróival sok veszendő vándort fog megmenteni a Montblanc szeszélyes haragja- • 
tói. Mert ha az öreg Montblanc haragszik, akkor kíméletlen, mint Jupiter Pluvius 
és Tonans, ki mindent irgalmatlan birtokába vészén. A Vallot-házak építésénél tűnt 
ki, hogy a tudomány bátor és áldozatkész — az üzlet tétovázó és irigy. A kapzsi 
Chamonix magának akarta kisajátítani a Montblanc franczia oldalát és akadályo
kat gördített a tudós Vallót útjába, mert attól félt, hogy versenyt akar támasz
tani a Grands-Mulets vendéglőjének.

Pont öt órakor folytattuk utunkat, mely ihnen kezdve tipnden tekintetben 
érdekesebb. Az út lassan emelkedő ggrinczen vezet, mely végső részében kissé 
keletre hajlik. Következik a két Bosses du Dromadaire. A prózai képzelet ezt a 
két 4525 m és 4556 m magas ezüstfehér hódombot tevepúpoknak nevezte el. 
Távolabbról sokkal inkább hasonlítanak a Montblanc haván pihenő hegyi Vénus
vagy hóleány gyöngéd idomaihoz........ Innen kezdve már olyan nyomon járunk,
mely nem e világból való. Keskeny, szédítő patyolatos ösvény ez, mely föl az 
egekig vezet. A hajnal telehintette ünnepe perczekig piruló rózsáival. Fölöttünk 
haloványkék selyem baldachin. S a négy világtájról árad felénk a tömjén, a 
Montblanc levegője, mely talán pormentesebb, mint a fuvalmak az óczeán kellő 
közepén. Még a sziklák elomlásából sem keletkezhetik itt poratóm ; 4671 m magas
ban áll ki az utolsó kő a szűzies palástból, a parányi la Tournette. A Montblanc 
másik két oldalán még két ilyen kis szírt létezik: a Mont Maudit felé a Petits 
Mulets (4690 m), a Montblanc < e Courmayeur felé a La Tourette (4758 m). Azon
túl a felhők legtisztább és legragyogóbb hullásából épített gerinczélen haladunk 
a méltóságteljes, fenséges orom felé, mely közel 100 lépés hosszú, domború fehér 
vonalként nyomul a kék égboltozatba. A forgószél felborzolja havát és torony
magas tölcsérekben kavarja le a napsugárral telített csillogó űrbe. Itt talán soha 
sincs szélcsend. A szél egyre süvít, sóhajt és sziszeg az orom körül, mintha az
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Eumenidák ropnák vad tánczukat haragjukban, mert a makulátlan fehér tetőn 
foltot nem találnak.

És reggel hét óra előtt fenn állunk a Montblanc tetején. Dideregve, de 
mosolyogva is, mert reánk mosolyog a magas ég és nekünk csillámlik három 
napsugaras gyönyörű ország legszebb bája és ragyogó ereje. A mi Piemontban, 
Szavójában és a franczia Svájczban szép és nagy, az ma mind a miénk és senki, 
de senki el nem veheti tőlünk. A napfény százezer színárnyalatban rezeg végig 
mindenen és hullámzik, mint az érzés. Változékony, ide-oda surranó. Pár kődobás- 
nyira a Montblanc-csúcs második ormán behavazva, szerényen, de az idők viha-

A Mont Maudit (a Grands Mulets-röl nézve).

raiban mozdulatlanul és gépeivel szakadatlanul megfigyelő szolgálatot teljesítve áll 
a kis Janssen-obszervatórium. íme a tudás. Erős és rendületlen.

Míg az ember csak készül megállani, mellét szegezve a fagyos szélnek, végig
nézve a ragyogó mélységekbe lesikló, letörő és elsimuló meredekségeken, szükségkép 
átjárja a lelket annak tudata, hogy most az erős, a hadakozó Úr közelébe jutot
tunk. Érezzük, bármily kényelmesek is a gyakorlott és szívós vándornak a Mont
blanc lejtői, hogyha itten felhők gomolyodnak és kitör a vihar, akkor itt minden 
életnek meg kell semmisülnie. . .

Mikor aztán már igazán megálltunk, szinte gyökeret verünk és mint a villa
mosság tolul föl bennünk a Montblanc ormának varázsereje . . .

Ezen a fehér kupolán minden megihleti az ember érzéseit.
A legelső mámorító gondolat, mely még jobban megdobogtatja azt az úgyis 

hevesen lüktető szívet, az az igazán felemelő tudat, hogy egy egész világrésznek
25*



388

homlokán állunk, igen, Európa legmagasabban hordott homlokán. Azon a hóhalmon, 
melyet a Kaukázustól a Kordillerákig legtovább aranyoz be a napsugár. Ez a tudat 
adja az~elégedettséget.

Azután elkábítja a szemet a fundamentum fehérsége. A Montblanc csúcsa 
havánál tisztább és fehérebb valami nem volt, nincs és nem lesz ezen a föld
kerekségen. Ez a hó — mint a zsoltár mondja, „similis alis columbae, tectae 
argento — cuius pennae sunt ex fulvo âuro eífosso. . .  (LXVII. 14.) Azt az éter 
lehellete az égnek megkristályosodott könnyeiből építette fel. Mikor Lord Byron 
a Ciliidé Harold vándorlásait írta, kievezett a genfi tóra és onnan bámulta a Mont
blanc havát, mely 60 mértföld távolból is kápráztatta szemeit (1816 június 3.). 
Bűvölő költészetének egész csodaerejével dicsőítette e szeplőtelen fehérséget, „mely 
ott fönt ring a-napfényben és érintetlenebb, mint minden más, a mi e siralom
völgyben létezik“. (III. ének 67. st.). Ez a földöntúli fényes fehérség- onnan van, 
hogy a csúcs hava alatt kipuhatolhatlan mélységben' nincsen semmi szikla* semmi 
kő. Mikor a Janssen-obszervatórium épült, alapot kerestek annak a kis alkot
mánynak, mely ma egészen belesülyedt a csúcs havába. (1911-ben nagyrészt már 
le is hordták e csúcsépületet.) 49 lábnyira, a legmagasabb pont.alatt tárnát vájtak, 
de szirtre nem akadtak. Aztán meg onnan is van e szeplőtelenség, hogy minden 
vihar fagyosan érinti a roppantul kitett ormot. Itt fönt ül az örökös menyasszony, 
kit az idők a legfrissebb mirtusokkal öveznek. Ha másutt csak eső csepereg, itt 
sűrű hópelyhek repdesnek, nyomban eltakarva minden emberi nyomot. Ez a 
makulátlan, salaktalan fehérség kelti az áhítatot.

És most körülnézhetünk, elégedetten és áhítatosan. Az által, hogy a 
szemnek alig szab gátat a látóhatár, megerősödik bennünk az a hit, hogy még 
a sötétkék égboltozatba is magasabban látunk bele a Montblanc tetejéről, mint 
minden más földi tanyáról. Eltölt a „térnek büszke önérzete“. A sólyom-neve
lésben a madár legszárnyalóbb röptére használják e kifejezést („Stolz des Raumes“) ; 
itt a mi lelkünk a sólyommadárnál magasabban szálldoshat. És ez ad nekünk 
önérzetet.

S mikor a végtelen térben nyugvópontokat keresünk, káprázik a szemünk. 
Viharoktól szaggatott és viharokat szaggató fényes sziklaszálakat, megdermedétt 
ezüstös hegyeket látunk köröskörül. Ha kezemből galambot bocsájtanék ki, miként 
Noé az Ararát ormóján, — visszatérne hozzám, de nem hozna olajágat, mert a 
hósivatagok között verdeső szárnya pihenőt és csőre viruló oázist nem találna. 
És ekkoron a tér csapongó önérzetét felváltja önnön kicsinységünknek érzete, mely 
azonban csak a gyöngénél változhatik szívszorongássá : a derék lelkében hála 
lesz belőle, mely önkénytelenül az ajkra súgja a zsoltár igénytelen, de annál 
mélységesebb szavait: „Mely nagyok a te cselekedeteid, Uram.“ (CIV. 24.)

A Montblanc-panoráma tartalmának vázolására nem vállalkozom. Ahhoz ecset, 
mérőeszközök és képzelet egyaránt kellenek. Esztétikai szempontból más pano
rámák szebbek, de nagyobbszerű ennél Európában nincsen. Minden, a mit látunk, 
alattunk van és ezért elmosódik. Önkénytelenül eszünkbe jut, mennyire elmosód- 
hatik minden emberi vonás és érzés azok szemében is, kiket a sors igen magasra 
helyezett az emberek feje fölé. Magas polczról messze látni, de nem látni tisztán. 
Ezért boldogtalan annyi nemzet. . .



A Dôme du Goûter és az Aiguille du Goûter Chamonix mellett.





«

A belátott kör távolságait emberi szemmel nehéz végigmérni. Csak bizonyos 
határig bírjuk magából a benyomásból és látásból pontosan megállapítani, mit 
látunk, azután már csak a mértan magyarázza meg nekünk, mi az a távoli ragyogó 
ködsáv, — melyik tónak, melyik tengeröbölnek tükre az a napsugárban felvillanó 
fény, — melyik béreznek havas orma az égre rajzolódó ezüstös frigiai sipka. . . 
A nápolyi ember azt énekli az ő Vezuvjáról, hogy tetejéről látni Procida szigetét 
és Spanyolországot. És a büszke képzelet e valótlanságában van valami igazság 
is. A végtelen tengert olyan messze belátni, hogy a képzeletnek szabad a játéka ; 
miért ne képzeljük oda, a mi messze a hullámokon túl van ? így beszélhetnénk 
a Montblanc-ról is. Ha a nápolyi énekest követném büszke nagyításaiban, bízvást 
azt mondhatnám, hogy láttam innen az Alpeseket, a kerek világot, de még a para
dicsom határait is . . .

Güssfeldt többször említett érdekes művében (204—205. 1.) részletesen meg
állapítja a látókör zónáit és az ezekbe a körökbe eső földrajzi pontokat. Szerinte 
a Montblanc-panoráma körének sugara 247 kilométer ; — tehát 494 kilométer 
átmérőjű területet látni be. S ebbe beleesik az Apenninek egy része, a Riviera 
Genova és Nizza közt, a Cevennes, Dijon, Belfort a zürichi tó, Mühlhausen 
és a Bernina. Ezek tehát a Montblanc kilátásának határmesgyéi, csak úgy valami 
15—20 millió ember feje fölött nézünk el. Maguk az óriás területek hegyeikkel, 
völgyeikkel, tavaikkal megrövidített képekben tömörülnek és halmozódnak egymás 
mellé és fölé. Mintha az egész kép a népek történelmét szemléltetné plasztikusan. 
A lángelmék kimagasodnak az egyes nagy történelmi események talapzatán. Ezek 
az ormok a széles fundamentomon. Minden egyél) elmerül a feledésbe. Elmerülnek 
a köznapok. Ezek a közbeeső tájak, melyeket minden szépségük és gazdagságuk 
mellett azért nem vehetünk észre, mert óriások álltak elibiik. Az illatos párákkal 
telelehelt kék-fehér-rózsaszín zűrzavarból világosan bontakozik ki a Monte-Rosa 
és a Gran Paradiso csoportja. Fenséges és gyönyörű magának a Montblanc-nak 
fehér forgós kísérete. A daczos Aiguille-ek hosszú sora simul lábaihoz, mint a 
deli apródok hada. Köziilök csak az ő méltóságának két hatalmas, szálas előhír
nöke szőkéi ki, az Aiguille Verte és a Grandes Jorasses. Ez mind a nagy Isten, 
az erős Isten országa. Közbe, mint a hogy a kinyilatkoztatás közé belesimul a 
bájos példabeszéd poézise, a jó  Isten is adott valamit, azt, a mit mosolylyal terem
tett : két oldalt azt a két nagy országutat, mely idevezet az erős Istenhez, — a 
Doire és az Arve nevető, két napos völgyét, tiszafáival, sárgazöld legelőivel, színes 
házikóival. . .  Ezek a szerelmes szépségű völgyek megszépítik a csúcsnak hatalmas 
képeit, s ezért meg maga Montblanc átderengő ragyogásával besugározza e völgyek 
derűs idyll jeit.

A hideg, — 10—12 C. fokos keleti szél felkavarta köréin a finom havat és 
emlékeztetett arra, hogy a parányi embernek ilyen nagyszerű látványból elég volt 
ennyi. 7‘/3 órakor lassan készülődtünk visszafelé és elhagytuk a teljesen “ behava
zott és hóba süppedt Janssen-obszervatórium tetejét. Couttet elkezdett sopánkodni, 
milyen kár volt, hogy nem hoztunk egy kis gyümölcsöt magunkkal, mert az ember 
ebben a magasságban legfeljebb ezt kívánja meg. El kellett ismernem"Couttet 
igazságát és ezért nyomban megígértem neki a legjava körtéket. Két emberem 
csodálkozva nézett rám és valamit „miracle “-ról suttogott, pedig hamar beváltottam
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Ígéretemet. Éppen a calotte alján cliilöngött el mellettünk a második karaván. Két 
ifjú franczia, két salvani vezető között. Az este a Grandes Mulets-ben pompás 
gyümölcsöt rakosgattak tarsolyukba, tüntetve a többi nagy gyermek előtt, kinek 
nem jutott belőle. Most keservesen szenvedtek a hegyi betegségben. A mennyire 
megfagyott arczizmaim megengedték, szeretetreméltóan mosolyogtam a kínlódó ván
dorokra és felajánlottam nekik a kitűnő angol peppermint-czukorkákat, melyeket 
a szomjúság elleni csodaszerként magammal hordok. Az üdítő hatástól újraéledt 
betegek hálásan kínáltak meg bennünket Rucksackjuk illatos tartalmával. így 
temette nekem a Montblanc hava a Provence legzamatosabb gyümölcseit, pedig 
csak jóakaratot és élelmességet ültettem beléje magnak.

A fehér dombok egymásután maradoztak el mögöttünk és még jóval a Bosses 
alatt is találkoztunk felfelé kiizködő csapatokkal. Irigyen néztek reánk, mert meg
figyelték, hogy a mi osztályrészünk még felhőtelen ég vala, míg előttük már csak 
a szeles, fagyos fehér gombolyag torlódott a magasba, a fellegekben úszó jégsziget. 
\  Vallot-házaknál rövid pihenőt tartottunk, aztán a Col du Dôme magaslatán letér
tünk a chamonix-i útról. Jobbra hagytuk a Dôme du Goûter pár lépésre fekvő 
kupoláját és az enyhe délelőtti napsugár áldásában fürgén mozogtunk az Aiguille 
du Goûter csúcspereme felé. Órákig bolyong az ember e fehér fensíkon, e csil
lámló lejtőkön és a merre a szem néz, minden, minden a Montblanc alapzatához 
tartozik. Ez alapzat sarokpillérei kiszögellnek a világ minden tája felé. A túlsó 
olasz oldalon az Aiguille Blanche de Péterét, a Vallée Blanche felé a Mont Blanc 
du Tacul, itt előttünk az Aiguille de Bionnassay és az Aiguille du Goûter a sarok
oszlopok. Ezt a monumentumot az Istennek állította a föld ereje, jegesre zomán- 
czozta a mennyek lehellete, glóriával ékesítette a nap mosolya. Az Aiguille de 
Bionnassay ragyogó pirámisa lassan fejünk fölé emelkedik és nemsokára meg
állunk a tátongó mélység szélén. Megérkeztünk az Aiguille du Goûter 3843 ni 
magas ormán. Itt vége a jég- és hőmezőknek. Keskeny, fehér csíkokkal rovátkolt 
sziklafokok törnek le a meredekség felé. Közvetlen a csúcs alatt áll a parányi 
menedékház, a franczia alpesi klub otthonos kis fabódéja. Úgy nyugszik itt a hó 
peremén és az örvény szélén, mintha a viharok vetették volna ide a sziklapartra, 
mint a hajótöröttek csolnakát, vagy egy elszabadult léghajó kosarát. Lábaink előtt 
a kékes gőzben fehér, barna és zöld dombok sora fokozódik le Sallanches napos 
katlanáig, honnét napfénybe öltözve, virággal koszorúzva, szerelmes bájjal integet 
felénk az élet. De addig is, míg hozzá eljutunk, még egyszer kell kereszteznünk 
a halál birodalmának határait. A glacier de la Griaz közvetlen közelében.

Délelőtt 11 órakor léptünk le az Aiguille du Goûter ormáról. Rendkívül óva
tosan kell leszállni a meredek sziklákon, melyek ugyan semmi nehézséget nem 
nyújtanak, de telidesteli vannak laza kövekkel. (1906-ban egy vezető, Claret Tour
nier, 1907-ben egy franczia lelkész lett e falon a vigyázatlanság áldozata.) Már 
közel 600 métert ereszkedtünk alá, már csak egy ugrás a kis otthonos Tête 
Rousse-menedékház, s a természet még egyszer odakiáltja a napsugár ragyogása, 
a völgyi élet kacsintó mosolya, a siker és diadalmas erő százezer gyönyöre közé 
a „memento móri“ borzongató intelmét. Át kell menni azon az alig 25—30 méter 
széles lejtős hósávon, mely az Aiguille sziklafalát meghasító couloirból ágazik le 
a mélység felé. Dél felé jár az idő. A napsugár fent meg-megolvasztja egy kőtömb
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vagy akár csak kövecs jégragasztékát. Valami átsziszszen a levegőn és süvítve, 
pattogva, recsegve jönnek le 5—600 méter magasból a gyilkos kőlövegek. Útjuk 
a hósáv, melyet keresztezni kell. Ez a 20 -30 méter útdarab teszi a Montblanc 
e kellemes és könnyű útját kényessé. Erről az oldalról olyan ez az óriás hegy, 
mint a nagy, nemes jellemű férfiú, ki lekötelező modorával eloszlat a vele való 
érintkezésben minden elfogultságot. Csak egy kis gyöngéje van, melyet nem szabad 
megérinteni, mert akkor rögtön megfeledkezik önnön nagyságáról és hirtelen harag
jában kegyetlen is lehet. . .  Az ilyen helyen az egyedüli elővigyá”at abból állhat, 
hogy az utas lehetőleg kerüli a nap melegebb óráit, előbb nem lép a hósávra, 
míg meg nem várta, hogy egy kőlavina elszáguldjon előtte és magával vigye a 
felsőbb régiók legingatagabb köveit. Aztán fusson keresztül a keskeny sávon, a 
milyen gyorsan bír, mert itt a futás igazán hasznos. Mi éppen a déli órákban 
kerültünk e helyre. Az Aiguille reánk lőtt : Favret közt és köztem két öklömnyi kő 
repült keresztül, de a mennyek köve nem talált. Fellélekzettiink és örömmel oldottuk 
le a kötelet a túlsó parton. Rövid pár nappal utánunk a kövek ezen a helyen 
ölték meg Garnier vezetőt és a párisi Moliniert.

Salve, napsugár és élet !
A Tété Rousse (3167 m) menedékházába éppen akkor léptünk be, mikor 

lent Chamonix-ban delet harangozhattak. A fiatal gazdaasszony hamar elénk vará
zsolta szerény konyhája egész bűvészeiét, azután kifeküdtünk sütkérezni a napra. 
Egy meleg kődarabot tettem a fejem alá és pompásan éreztem magamat. Fölöttem 
fehér izzón égett a nap ; körülötte a fényes ég gyűrűsen simult át a halavány kék 
égbe, hogy a látóhatáron a legsötétebb azúrrá változzék. Az Aiguille du Goûter, 
melyen az imént leereszkedtünk, egetverő és visszautasító volt. Büszkélkedett, 
hogy el tudja rejteni maga mögé a nagyok legnagyobbját. A mélységek zöldje 
vibrált a déli fényben, a szomszédos hómezők csillogtak, mint az anyaggá testesült 
fény. S ki hinné, hogy mivé változhat e sírna fehér tömeg, mire a völgybe ér. 
1892 július 11. és 12. közti éjjelen a Tête Rousse-glecser rejtett vizei — vagy 
200.000 kubikméter kitörtek rejtekükből és a 15 kilométernyi útat az Arve 
folyóig fél óra alatt végigszáguldták, eltörölve a föld színéről a st.-gervaisi 
fürdőket 175 emberrel együtt.

A perzsa kerevetnél puhábbnak érzett kőágyamból addig néztem a fehér világokba, 
míg nem érezni kezdtem a hónak hipnotikus Itatását. A fény már-már álomba rin
gatott mindhármunkat. Talpra ugortam. Hé Favret ! hé Couttet ! a ki a Montblanc-ról 
jön, annak nem szabad tespednie. Az estét a Hôtel Couttet parkjában a rózsatők 
közt akarom tölteni és az égre lehelt Montblanc-kép fehér költészetét ott lent 
akarom újra átálmodni. Pár perczczel egy óra után az utolsó glecseren ballag
tunk alá.

A les Rognes utolsó havától a Mont Lachat végtelenül tékerődző ösvényén 
át gyorsan vándoroltunk a Col de Voza közelében fekvő Pavillon de Bellevue felé 
A Rognes 2695 m, a Pavillon 1781 m magasban fekszik a tenger színe felett ; 
ezt a 900 méter magasságkülönbözetet az árnyéktalan, sivár köves úton az első 
délutáni órák teljesteli hevében lefutottuk, a nélkül, hogy egy maréknyi vizet talál
tunk volna valahol. Irigyeltem is Mózes vesszőjét, melylyel Hóreb hegyén meg 
kopogtatta a kősziklát, vizeket fakasztván a szomjúhozó népnek ; de hasztalan
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nézegettem körül, nem volt Mózes a közelben és csoda nem történt a kedvemért. 
Nem maradt más hátra, mint szürcsölgetni a szellemi élvezeteket és így „túlgyö
nyörködni“ a szomjúságot. A nyári kép nagysága és bája feledtetett is minden 
egyéb féktelenkedő érzést. A rezdületlen és tökéletesen átlátszó levegőben fényesen 
sorakoztak egymás mellé az Aiguille-ek egész az Argentiére mögül átderengő szik
lákig. Köztük a glecserek óriás folyamai mint megdermedt vízesések lógtak be a 
világos rétek és a sötét lnczerdők közé, chamaeleonszerűen játszva a drágakövek 
zöld, kék, amethyszt és opál színeit, a milyent éppen a napsugár selma fénye 
odavarázsolt az üveges hideg tömegek közé. Lent az Arve két oldalán szétszórva 
fekiisznek a chamonix-i völgy csinos házacskái, mint az apró játékszerek, szét- 
potyogtatva a mohatakarón, a kertek, kaszálók viruló ölébe.

Istenem, de szép is ez a nyár ! Éreztem, hogy most az erő és férfiasság 
tudatában beleillettem ebbe a nyárba, mert én is életem augusztusát élem. Nézem 
a nyarat és gyönyörködöm benne ; érzem a nyarat és gyönyörűség nekem. De 
meghallom a fájdalmas utóhangot is, mely megsúgja, hogy nekem csak egyszer 
ér a nap delelőre, míg itten fog forrni a határ és fog nyári napban égni az örök 
hó akkor is, mikor engem már a legszeretőbb szívek is elfelejtettek.

A Pavillon de Bellevue előtt álltunk. Még nem volt egészen három óra ; 
betértünk Payot Frédéric apó vendéglátó házába. „Honnan olyan fürgén, messieurs?“ 
kérdezé a párisi úrasszony, ki a ház előtti zsölléből szemlélgette az izzó ezüstté 
vált havasokat. „Madame, ilyen frissen csak a Montblanc-ról lehet megérkezni“ 
— válaszolt valamennyiünk helyett a jókedvű Favret. A felelet végét jelző pontnál 
már bent is ültünk a Chablis mellett, a mit Payot bőkezűen töltögetett poharainkba. 
Alig váltottam egy pár szót a fiatalos öreggel, kénytelen voltam megváltani neki. 
hogy már azért is érdemes volt az Aiguille du Goúter-n keresztül leszállanom, 
hogy ővele megismerkedjem. Hiszen hozzá tartozik ő a Montblanc-hoz, mint akár 
a régi udvarházhoz ősi lakója. Majd azt mondanám, együtt nevelkedtek ; már ha 
a Montblanc korát is onnan számoljuk, a mikor a százezer éves fehér álom után 
mozgalmas története megkezdődött. Payot Frédéric a Montblanc egyik derék obsi
tosa, ki jó száz és egynéhányszor fönt állott ősz barátja homlokán, míg nem maga 
is olyan galambfehér lett, mint a hócalotte. 0 volt az, ki 1891 és 1894 közt a 
Janssen-féle csúcs-obszervatórium építési munkálataira felügyelt és gazdag tapasz
talataival, a hősiességig fokozódó energiájával Eiffelnek, Imfeldnek és Janssennek 
lehetségessé tette, hogy a tudománynak egy kis misszióházat rakjanak a csillagok 
tőszomszédságában. A jóízű beszélgetést csakhamar félbeszakította az ódon óra 
kegyetlen kakukszava, mely azt is eszünkbe juttatta, hogy a Le fayet-chamonix-i 
vonatok ugyancsak gyakorolják az uralkodók közmondásos erényét, a pontosságot ; 
már pedig mi Les Houches-ban akarunk vonatra szállni, hogy ne kelljen ráadásul 
hét kilométert országúton gyalogolnunk és a Montblanc szűz levegőjének élvezését 
a franczia földről beszáguldó automobilok por- és gőzkeserveivel megbűnhődnünk. 
Én ugyanis minden porfelhőre, ha nem a magam járóműve kavarja fel, nagyon 
haragszom.

Nem hiába Favret ipja a derék Payot, családiasán is bánt valamennyiünkkel. 
„La famille — úgymond ne paie rien.“ Megköszöntük a szíves látást és men
tünk, gyorsabban, mint a bersagliere rohamlépésével, vagy a kuli a japán utczákon.
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Szinte jól esett lefutni azokon a napos, bársonyosra kefélt hegyi réteken, melyeken 
csak úgy főtt az alpesi illat. Jól esett toronyirányban áthajszolni egymást a hűvös 
csermelymosásokon, keskeny földmesgyéken, néliol meghemperegve a szétteregetett 
szénában. Ruganyosabb voltam, mint 24 órával előbb és fiatalabb, mint tíz évvel 
előbb. Az a toronyirány, az a hanczurozó futás, az a gondtalan jókedv régi időkre 
emlékeztettek, mikor még kisebb ember, de nagyobb úr voltam, mint most, emlé
keztettek a boldog gyermekévekre.

Chamonix völgye. (A Montblanc, Dôme du Goûter és Aiguille du Goûter.)

Nem telett bele háromnegyed óra és ott álltunk Les Houches kis állomásán, 
mikor éppen berobogott a gyorsvonat, hogy három jókedvű embert vigyen Cha
monix felé. (D. u. 4 órakor.)

Alkonyat felé a Hótel Couttet virágos kertjében üldögéltem, szimatolva a park 
bolyhos rózsáinak illatát. Nézegettem azt a szép ezüstös hullámvonalat, mely a 
meredeken letörő Aiguille du Goûter kiszögellő fokától áthullámzik a Dôme du 
Goûter ragyogó kupoláján a Montblanc szelíd formájú halmáig. Ez a fehér hullám
vonal a selymes esti égen a mi utunk ; hosszúnak látszik, mintha ott a magasban
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összekötné napkeletet napnyugattal. A Bossons-glecser vörös-lila színben égett a 
sötét erdők fölött, míg a kihűlt ormok mögül már hosszú szürke árnyékok vetődtek 
az égboltozatra : a fekete Aiguille-ek megosztották a szétszóródó holdsugarakat és 
árnyaikkal takarták a csillagok csöndes pályáit. A Pierre Pointue, a Plan des 
Aiguilles és a Brévent házikóiban kigyúladtak a színes lámpások és az este egyre 
sűrűbben vonta össze fátylait a chamonix-i völgy szépségei fölött. A csillagok fénye 
kevesebbet reszketett, mint az első pillanatokban alkonyat után ; mintha szemeikkel 
már jobban bele tudnának nézni .a Montblanc havának fagyogásába, valamint az 
izzó nap legördült. A rózsák illata erősebb lett, mintha a homályban csábítóbb, 
kábítóbb akarna lenni a virágok királynéja. És egy tündór$zép nap be volt fejezve.

Nem, nekem nem volt befejezve, folytatni akartam. «Felhetetlenségemben az 
bántott, hogy a fehér hegyet csak az „országutakon“ át ismertem meg. Rögtön 
tervbe is vettem a Montblanc keresztezését a Col du Midiről a Cabane-Aiguilles 
Grises-hez. De hát ember tervez, vihar végez. Az időjárás bizonytalansága nagyobb 
volt, mint az én vállalkozási kedvem és a terv kivitelét más évekre kellett halasz- 
tanom, mert hát hogy is mondja Macbeth :

I dare do all that may become a man ;
Who dares do more, is none.

Mindent merek, mit merhet férfiú, mert nem férfiú az, ki ennél többet mer. 
Ezt a szabályt be kellett tartanom, mert a Montblanc-nal nem lehet tréfálni.

Ismeritek-e azokat az ónos novemberi napokat, mikor az ismerős torony, a 
tar cserfa, a jó barát körvonala ólmos ködbe burkolódzik és a lucskos, rozsdás 
leveles fölött kísértetiesen mered reánk minden, a mi napokkal előbb még kedves 
volt ? Az a zuzmarás hangulat elfonnyaszt mindent ; a gyűlöletes köddel együtt 
bejön a szobába az ablakréseken, a kulcslyukon át és az elkomorodó szemeken 
keresztül belopódzik a lélek legtitkosabb fülkéibe. Érezzük az elmúlás, az ősz 
keserveit, de nem azzal az édes fájdalommal, mely a költöző madár, ökörnyálas 
levegő, halavány őszike, piros napnyugvás láttára összeszorítja kissé szívünket ; 
nem, bosszúság és unalom a jelszó, hogy magunk se tudjuk, mit akarunk. Én az 
ilyen napokat csak ismertem, ma már nem ismerem. Én akkor is tudok ragyogó 
verőfényt látni, mikor hamuszínű az ég; én akkor is át tudok tündérvilágokba 
szökni, mikor siralomvölgyekkel vesznek körül. És gyönyörködöm az örökkévaló 
szépségekben, mikor csupa hervadás és elmúlás környez. Bizony, én a tudás igazi 
fájáról ettem. Azon a megszámlálhatlan fehér ormon, mely Cadore aranyszőke 
szikláitól Szavója galambősz hólánczáig sorakozik, gyűjtögettem ezt a csodás tudo
mányt, mely nekem megállította az időt és az időből is a lélek nyarát. Azokon a hideg 
tetőkön5gyűjtögettem a lélek melegségét, mely nekem csak jót és kedveset termett

Az ilyen ködosztó bűvészetet csak a legtisztább költészet derűjéből lehet 
meríteni. Nekem a legnagyobb költő volt a mesterein, a nagy fehér természet. Csakis 
Hozzád járok mindenkor iskolába, Summus poéta!
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193. — Madonna del Sasso (Locarno) 194. — Pálmák Bavenónál 195. — Dufourcsúcs és Zum- 
steinspitze (a Lyskamm gerinczéről) 200. — A Monte Rosa (a Joderhorn ormáról) 201. — 
A Monte Rosáról hazafelé 208. — A Zinalrothorn a Riffelalpról 211. — Riffelalp és Zinalrothorn 
220. — Riffelsee a ködbe borult Matterhornnal 223. — A zermatti Visp (háttérben a Dom és 
Täschhom) 225. — A Matterhorn a Staffelalpról nézve 228. — Az öreg Perren 229. — 
A Schwarzsee-kápolna 232. — Utunk iránya (a Matterhomon, vázlat) 236. — A zermatti virágos 
réten 241. — A Lac Lucel (a Mont Colion felé) 245. — Az arollai völgy 246. — Mont Colion 
250. — Az Aiguille de la Za 255. — Aiguille de la Za (csúcspirámis) 256. — Gaspoz az 
Aiguille de la Za plaqueján 257. — Rumpf Jean az Aiguille de la Za falán 259. — A Mont- 
blanc de Seilon gerinezén 262. — A Seilon hógerinezén 263. — Dent de Satarma 268. — 
Kápolna Saas-Fee mellett 270. — Saas-Fee (Alphubel, Täschhorn, Feeglecser) 271. — Wallisi 
chalet-k Saas-Fee mellett 274. — Portjengrat-Weissmies-Laquinhorn (utunk ez utóbbi gerinczen) 
276. — Zurbriggen a Laquinhorn csúcsán 277. — Erdőrészlet Saas-Fee mellett 278. - Isola Pes- 
catori 280. — Leszállás a couloirba (a Gran Paradiso cognei oldalán) 288. — Leszállás a szikla
falon (ugyanott) 289. — Lac Combal (háttérben az Aiguille des Glaciers) 295. — Házcsoport 
Miravalle mellett (háttérben a Lyskamm) 300. — A Col d’Olen obszervatóriuma 301. — A Lys
kamm (jobbról a Matterhorn, a Punta Gnifetti útjáról) 305. — A Capanna Margherita 308. — 
Ollier Felice emléke Courmayeurben 321. — Les Grandes Jorasses és a Val Ferret 322. — 
A Montblanc a Dora Baltea partjairól 326. — Útban a Capanna Torino felé 327. — A Dent du 
Géant a Col du Géantrôl 329. — A Dent du Géant a Col du Géant chamonixi útjáról. 332. — 
A Dent du Géant az Aiguille du Midi útjáról nézve 335. — Favret Lambert az Aiguille du 
Midi csúcsfalán 339. — Aiguille Noire de Pétéret (a Combal-tó útján) 340. — Az Aiguille 
Noire és Blanche de Pétéret a Val Ferretböl nézve 342. — Kossuth Lajos lakóháza Turinban
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345. — Fionnay (háttérben a Mont Pleureur) 347. — A Cabane Pannossière 348. — A Grand 
Combin a Corbassiére-glecserröl 349. — Val d'Arpette 351. — Az Aiguille d’Argentière a Char
donnet ormáról nézve 353. — A les Droites, les Courtes és Montblanc az Aiguille d’Argentière 
csúcsáról 354. — Az Aiguille Verte a Col du Chardonnet-röl 356. — Kápolna Fionnayban (háttér
ben a Mont Pleureur) 357. — Champex és a Grand Combin 358. — Chers Maurice a Chardon
net gerinczén 359. —  Az Aiguille du Chardonnet gerinczén (Bisselx Cyrill) 361. —  Chers Mau
rice a Chardonnet csúcsa előtt 362. - -  Signal de Champex 363. — Saussure és Balmat emléke 
Chamonixban 366. — Chamonix 367. — Aiguille de la République és Charmoz 369. — Aiguille 
Verte és Aiguille du Dru 371. — Glacier du Tacul és Aiguille du Requin 373. — Aiguilles 
Charmoz, Grépon és du Plan 376. Karaván a Col du Géant chamonixi útján 374. — Az 
Aiguille du Midi (a Plan des Aiguilles mellől) 378. — A Grandes Jorasses és Dent du Géant 
(az Aiguille du Midi ormáról) 379. - A Dôme és Aiguille du Goûter (középen a Grands Mulets
sziklája) 381. — Nagy sérac a Taconnaz-glecseren 382. —  Az Aiguille du Midi a Grands 
Muletsröl nézve 384. —  A Montblanc útja 385. —  A Mont Maudit (a Grands Mulets-röl nézve) 

387. — Chamonix völgye (a Montblanc, Dôme du Goûter és Aiguille du Goûter) 393.
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