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ELŐSZÓ.
Turista-Egyesület Budapesti Osztálya g ró f Teleki
A Magyar
Sándor elnök indítványára elhatározta, hogy a főváros
környékét tárgyaló úti kalauzt fog kiadni, egyúttal ezen kalauz
megírását tisztelettel alulírottra bízta.
Ily munka hiánya évek óta érezhető v o lt; hiszen elegendő
arra hivatkoznunk, hogy Gettinger Tivadarnak 1865-ben meg
jelent »Die Umgebungen von Pest und Ofen« czímű kis mun
káján kívül egyetlen ily irányú munka sem látott eddig nap
világot s a nagyszámú fővárosi Baedekerek közül is csak
Palóczy Lipótnak »Budapest és környéke« czímű könyve
(Budapest 1896) foglalkozik a főváros távolabbi környékével
is, de természetesen nem oly tág keretben, mely a turista
közönség igényeit kielégíthetné. Munkánk ezen a téren tehát
az első kísérletnek tekinthető.
Munkánk a dolog természeténél fogva a legnagyobb gondot
a főváros tulajdonképeni turistavidékének, tehát a Pilis-hegy
ségnek tüzetes ismertetésére fordítja s ezért itt a tárgyalás a
közönség gyakorlati igényeinek szem előtt tartásával a hegy
séget érintő közlekedési vonalak szerint halad, melyeken belül
a kirándulások a kiinduló pontok (tehát a vasúti vagy gőz
hajózási állomások) szerint vannak csoportosítva, még pedig
olyformán, hogy ott minden lehetséges tour, ha az csak némileg
is jutalmazó, le van Írva, az egyes leirt útrészletekből pedig
— a folytatólagos tourokra való utalás segélyével — bármely
tetszésszerinti nagyobb útvonal könnyen összeállítható. Ma
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sonló tüzetességgel van tárgyalva a Budai hegység is, míg a
Gerecsét, Vértest, Börzsönyi hegységet és Cserhátot tárgyaló
fejezetek sokkal rövidebbek és csak egyes fontosabb útvonalak
leírását adják, mivel ezen hegységek a fővárosi közönségre
nézve nehezebben hozzáférhetők és így annyira a részletekbe
menő leírásra szükség sincs. A mennyiben továbbá ezen mun
kában mindig a turista szempontja volt az irányadó, a tájképileg szép és érdekes vidékek és útvonalak leírása rend
szerint tüzetesebb, mint a kevésbbé érdekes touroké ; ez ma
gyarázhatja ki azt is, hogy a pesti síkság kiránduló helyeinek
tárgyalása aránylag igen rövid.
Különös gondot fordítottunk munkánkban a menetidőnek
lehetőleg pontos, és mindig a közönség átlagos gyalogló ké
pességéhez mért megállapítására; általában, a nagy közönség
nek óhajtván e munkával szolgálatot tenni, elvből kerültünk
minden oly tour leírását, mely a bravouroskodás jellegével
bírhatna. Ezenkívül gondoskodtunk arról, hogy az elszálláso
lásra s a közlekedési viszonyokra vonatkozó tudnivalókat a
legmegbízhatóbb forrásokból szerezzük be ; c tekintetben kö
szönettel tartozunk a szomszédos járások főszolgabiráinak,
kik ezen adatgyűjtést a községi jegyzők közbenjöttével nagy
előzékenységgel eszközölték. Az ily módon megállapított — s
ekként félig-meddig hivatalos jellegű — fuvarbérek egyúttal a
közönség megzsaroltatása ellen is fognak némi védelmet nyúj
tani. Nagyon természetes, hogy az ezen téren előforduló gya
kori változások folytán ezen gyakorlati érdekű közlemények
folyton kiigazításra fognak szorulni, miért is ily kiigazításokat
vagy bárminő egyéb pótlásokat nagy köszönettel veszünk.
Kalauzunk a szokásos úti könyvektől abban a tekintetben
némileg eltér, hogy a szorosan vett Baedekerszerű közle
ményeken kívül még sok topográfiái és történelmi anyagot
ölel fel. Az a körülmény, hogy Kalauzunk az első munka,
melyet a nagy közönség a Pilis egész hegyvidékéről és a fő
város környékéről általában kézhez vesz, «rra indított, hogy
IV
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a turista czéljaira okvetlenül szükséges gyakorlati tudnivalókon
kívül oly részletekre is terjeszkedjünk ki, melyek általában a
vidék ismeretét előmozdíthatják. Ez okból a Kalauz a vidék
nek akár történelmi, akár természeti szempontból nevezetes
helyeit, a 2 0 —22. lapon felsorolt eredeti kútforrások felhasz
nálásával, lehetőleg tüzetesen írja le s az érdeklődő turistának
a tudományos irodalomra való utalásokkal is szolgál, a nélkül
azonban, hogy ezzel tulajdonképeni czélját és rendeltetését
szem elől tivesztené.
Képek tekintetében is sok újat nyújt e Kalauz; amatcurfotografusaink legjobbjainak, névszerint Benkö Kálmán, báró
Eötvös Loránd, Dr. Fialowski Lajos, Halaváts Gyula, Petrik
Lajos, Rossi Xándor, Szvetics Emil és Dr. Téry Ödön urak
nak felvételeiből választottuk ki a Kalauz részére szükséges
képmellékleteket, melyeknek nagy része még eddig sehol meg
nem jelent új felvételekben mutatja be hegyvidékeinknek eddig
kevéssé méltatott szépségeit. A fősúlyt itt ismeretlen tájrész
letek bemutatására helyeztük ; hogy e mellett nehány ismertebb
helyet (mint Visegrád, Esztergom) sem mellőzhettünk teljesen,
az ezen helyek nagy jelentőségénél fogva önként érthető.
Képeinken kívül a történelmi s régészeti emlékekről közölt
tervrajzok is bizonyára jó szolgálatot fognak tenni az érdek
lődő közönségnek.
Végül köszönetét kell mondanunk mindazoknak, kik e munka
létrejöttét előmozdították ; névszerint Esztergom vármegye ható
ságának, Szt.-Endre város képviselő testületének, a BudapestEsztergom-Almásfüzitői és a Budapesti helyi érdekű vasutak
igazgatóságainak, melyek a munka kiadását anyagilag támo
gatták ; a fent említett uraknak, kik fényképfelvételeikkel,
Déry József úrnak, ki egy művészies rajzával díszítette Ka
lauzunkat, Dr. Hampel József nemz. múzeumi igazgató őr
úrnak, ki a Vértesre vonatkozó és az Archaeologiai Közle
mények XXII. kötetében megjelent képeket engedte át, Dr. Kuzsinszky Bálint, Gretzmacher Gyula, Guckler Károly, Holfeld
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Pál, Dr. Kopp Lajos és Prokop Géza uraknak, kik egyes
részletekre vonatkozó adatokat bocsátottak rendelkezésünkre ;
a já rá si főszolgabíró uraknak, kik a Kalauzban tárgyalt köz
ségek elszállásolási s közlekedési viszonyaira vonatkozó bő
adatokat gyűjtötték be, a Pesti Lloyd-társulat könyvnyomdájá
nak, mely a munkát kiváló csínnal állította ki, végül pedig
Dr. Téry Ödön és különösen Dóri Gyula uraknak, kik sok
évi bő tapasztalataikkal támogattak ezen munka megírásában.
Budapest, 1900. április 15-én.

Dr. Thirring Gusztáv.
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V

Magyar Turista-Egyesület.
(Alakult 1891. szeptember 21-én.)1
Központ székhelye : Budapest, IV., Aranykéz-utcza 6. sz.
III. emelet.
(Hivatalos órák: hétköznapon esti 6 —8 óra között.)
Czélja érdeklődést kelteni a turistaság s általában a ter
mészet szépségei iránt, fejleszteni és terjeszteni a turistaságot
és az idegenek forgalmát, e végből feladata főképen hazánk
hegyvidékeit kutatni s minél tágabb körben megismertetni és
hozzáférhetővé tenni.
Az egyesületet önálló Osztályok alakítják, melyek a központi
választmány vezetése alatt állanak, vagyoni tekintetben tel
jesen önállók, ügyeiket függetlenül intézhetik s a központi
közgyűlésen tagjaik száma arányában bírnak szavazati joggal.
Ezen osztályok a következők :
Borsodi Biikk-Osztályi székhelye Miskolcz, tagdíja 4 korona.
»
»
Budapest,
»
6
Budapesti Osztály
»
»
Budapest,
»
4
Egyetemi Osztály
4
»
»
Eperjes,
»
Eperjesi Jogász-Osztály
»
Kőszegi Osztály
Kőszeg,
»
4
»
Gyöngyös,
»
Mátra-Osztály
4
»
»
Szittnya-Osztály
Selmeczbánya, »
5
»
»
Késmárk,
»
4
Tátra-Osztály
»
Illává,
»
Vágvölgyi Osztály
tí »
»
Vasvármegyei Osztály
4
»
Szombathely »
i
1 1888—1891. években mint a Magyarországi Kárpátegyesület Buda
pesti osztálya állott fenn.
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Magyar Turista-Egyesület.

Minden tag tagsági díja fejében ingyen kapja az egyesület
folyóiratát, a Turisták Lapját, mely kethavonkent jelenik meg,
gazdag tartalommal és díszesen illusztrálva. Ezenkívül minden
tag élvezi a Központ által nyújtott összes utazási cs egyéb
kedvezményeket, valamint a saját Osztályának külön kedvez
ményeit. Ezek iránt az egyesületi helyiségben nyerhetni fel
világosítást.

A Magyar Turista-Egyesület kiadványai.
(Kaphatók az egyesületi helyiségben és az illető Osztályok elnökségeitől.)

a) Időszaki kiadványok.
Turisták Lapja. Folyóirat a turistaság és honismeret terjesztésére.
Szerkesztik Dr. Téry Ödön és Petrik Lajos. I—XII. évfolyam (1889
1900) ; egy évfolyam ára nem tagoknak 10 korona. Tagok tagdíjuk
fejében kapják.
A M agyar Turista-Egyesület Budapesti Osztályának Értesítője, meg
jelenik időnként, az Osztály beléletére vonatkozó tudósításokkal.
A Mátra. A M. T. E. Mátra-Osztályának közlönye (megjelent Gyön
gyösön az 1889—1892. években).
Turista Közlöny. Kiadta a M. T. E. Tanítói Osztálya 1894—1890.
években. (Jelenleg a Magyar Tanítók Turista-Egyesülete adja ki.)
A M. T. E. Budapesti Osztályának kirándulásai (kirándulási pro
gramra), megjelenik évenként kétszer, az Osztály tagjai ingyen kapják, nem
tagok 30 fillérért.
A M. T. E. Eperjesi Jogász-Osztályának kirándulásai (megjelenik
évenként), az Osztály tagjai ingyen kapják.

b) Úti kalauzok.
Hanák Kolos: Mátrai Kalauz. Kiadja a M. T. E. Mátra-Osziálya.
Gyöngyös, 1889 ; II. kiadás 1898. 3 képpel. (Ingyen kapható.)
Mihalik József, Truskovszky Jenő és Szönyei István : Kassa és kör
nyéke. Tájékoztató kalauz. Kiadja a M. T. E. Kassavidéki Osztálya.
Kassa, 1897. Kapható az egyesületi helyiségben és a kassai idegenforgalmi irodában. Ára 80 fillér.
Thirring Gusztáv dr. : Budapest környéke. Gyakorlati kalauz kirán
dulók, turisták és a természet kedvelői részére. Kiadja a M. T. E.
Budapesti Osztálya. Számos képpel. Budapest, 1900. Ara tagoknak 4,
nemtagoknak 5 korona.
Truskovszky Gyula (ifj.): Bükkvidéki kalauz. Tájékoztató turisták és
az utazó közönség számára. Kiadja a M. T. E. Borsodi Bükk-Osztálya.
Számos képpel s Miskolcz város tervrajzával. Miskolcz, 1898. Ara
t korona.
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Magyar Turista-Egyesület.
Kirándulók kalauza a Budapest—Szt.-Kndrei vasút mentén. Átnézeti
térképpel- Kiadta a M. T. K. Budapesti Osztálya 1889-ben. Ára
10 fillér.
Kalauz a M. T. E. kőszegi közgyűlésé alkalmából. Budapest, 1897.
(Ingyen kapható.)

c) Térképek, panorámák.
Budapesti turista-térkép. 1 : 150,000 mértékben. Rajzolta Kogutowicz
Manó. Kiadja a M. T. K. Budapesti Osztálya. Hétszeres színnyomat, a
kirándulások rövid leírásával. Budapest 1889. Ára tagoknak 60 fillér,
nemtagoknak 90 fillér.
Budapesti turista-térkép. Rajzolja Stohanzl Ede. Kiadja a M. T. K.
Budapesti Osztálya (sajtó alatt ; megjelenik ez év folyamán).
Vasvármegye északnyugati részének turistatérképe. 1 : 75,000 mérték
ben. Készítette a bécsi katonai földrajzi intézet. Kiadja a M. T. E. Vasvármegyei Osztálya, 1890. Ára tagoknak 2 korona, vászonra húzva
3 korona (nem tagoknak 3 korona 40 fillér, illetve 5 korona).
Szittnyai tájékoztató. Rajzolta I)r. Schwartz Ottó. Kiadta a M. T. E.
Szittnya-Osztálya. Selmeczbánya, 1892.
Kilátás a Lomniczi csúcsról, 2634 m. Panoráma 32/83 cm. nagyság
ban, Petrik Lajos felvételei után és magyarázó szövegével. Ára
1 korona.

d) Egyéb kiadványok.
Petrik L ajos: Blick auf die Hohe Tátra. Budapest, 1896. (A Lomniczi
csúcs panorámájával.) Ára 1 korona.
Turisták naptára 1892. évre. Szerkesztette Dr. Thirring Gusztáv.
Budapest, 1892. (A turistaságra vonatkozó sokféle gyakorlati tudnivaló
val.) Ára 1 korona.
Diák-turisták útikönyve. Gyakorlati turista-szabályok, útitervek és a
létesített diák szállóknak felsorolása. Budapest. 1897. (Ingyen.)

A Magyar Turista-Egyesület Budapesti Osztálya.
(Budapest, IV., Aranykéz-utcza 6. sz. Hivatalos órák hétköz
napokon esti 6—8 óra között.)
Hivatásának megfelelőleg első sorban a főváros környékére
terjeszti ki működését, de e mellett nem zárkózik el az ország
többi részeinek kultiválásától sem, így a Magas-Tatra Öttókatlanában 15,000 korona költségen díszes menedékházat
(Téry-menedékház) épített, és anyagilag támogatta az Öttóhoz
vezető út építését, az aggteleki barlang áttörését, a kőszegi
óházi messzclátó felépítését, a Vágvölgyi és Szittnya-Osztály
építkeéseitz és egyéb működését, stb.
T hirring: Bpest környéke.

XVII

II

Magyar Turista-Egyesület.

Áprilistól október végéig minden ünnep- s vasárnapon
kisebb-nagyobb társas kirándulásokat rendez a főváros kör
nyékére, ú. m. a Budai-, Pilisi-, Börzsönyi-, Vértes-és Gerecse hegységekbe s ezenkívül nehány több napra terjedő kirándu
lást az országnak turistailag érdekes különböző részeibe (eddig
a következő vidékekre : Kis-Kárpátok, Vágvölgye, Szittnya,
Magas-Tátra, Fátra, Máramarosi havasok, Mátra, Bükk-hegység,
Dunántúli Alpok, Balaton, Bakony, Mecsek-hegység, Alduna stb.)
A főváros környékén útjelzéseket létesített, melyek az egész
Pilisi-hegységet mintegy 200 kilométer kiterjedésben behálóz
zák ; forrásokat foglaltatott s a hegyi utakat gondozása alá vette.
Felépítette fővárosunk környékének legszebb pontján, a700m .
magas Dobogókőn a báró Eötvös Loránd-menedékházat, mely
teljesen felszerelve télen-nyáron nyitva áll a kiránduló közön
ség előtt, mely benne kényelmes éjjeli szállást és jó ellátást
talál; ezen menedékházban a Meteorologiai Központi Intézet
és a Kir. Magyar Természettudományi Társulat segélyével az
első és még ma is egyetlen hazai hegyi meteorologiai meg
figyelő állomást létesítette és állandóan fenntartja. A mexikói
és sikárosi közalapítványi erdőőri lakokban, melyeknek a
turisták elszállásolására való átengedését kieszközölte, konzervraktárakat létesített; engedélyt nyert arra, hogy az Osztály
tagjai a pilis-maróthi Hoffmann-gunyhót és a pomázi Vidormenházat éjjelezésre igénybe vehessék, mely czélra ezen épüle
tek kulcsai az Osztály elnökségénél őriztetnek.
A honismeret terjesztésére és a turistaság iránti érzék fel
keltésére és ébrentartására a téli hónapokban vetített képek
bemutatásával kapcsolatos felolvasásokat rendez, az egyesületi
helyiségben pedig könyv- és térképtárán kívül tájkép gyűjteményt
is létesített.
Az Osztály évi tagdíja 6 korona; az arczképes tagsági
igazolvány a főváros környékének közlekedési vonalain, vala
mint számos közművelődési és közhasznú intézmény igénybe
vételénél jelentékeny kedvezményeket biztosít, melyek iránt az
egyesületi helyiségben nyerhetni tájékoztatást.
A Budapesti Osztály tisztikara jelenleg a következő :
Elnök: Gróf Teleki Sándor; alelnök: dr. Tcry. Ödön; ügy
vivő álelnök : Petrik Lajos ; titk á r: Déry József; jegyző : Benkó
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Mihály; pénztáros: Jelitai Wojciechowski Vilmos; ellenőr:
Dóri Gyula ; háznagy és könyvtáros: Tiringer Béla.
A kirándulási bizottság elnöke; dr. Nigrinyi György, jegyzője :
dr. Serly Sándor. Az építő bizottság elnöke: Pfinn József. A
báró Eötvös Loránd-menedékház gondnoka: Eisenfelsi Schmidt
F e ren cz ; a Téry-menedékház gondnoka: Májunké Gedeon.
Az Osztály tagjainak száma 1050.
Bevételei 1899-ben 13,430, kiadásai 10,322 koronára rúgtak.
Vagyoni állapota volt 1899. végén: Alapítványok 1950,
különböző czélú alapok 2792, ingatlanok (két menedékház)
17,000, ingóságok 3900, készpénz 3107, követelések 56, egyéb
397 kor., összesen 29,202 korona. Teher 3500 korona. E szerint
tiszta vagyon 25,702 korona.
A Magyar T urista-Egyesület Budapesti Osztályának
átjelzései.
1. Pilis-Csaba, Bükkösküti árok,
Nagy-Szénáshegy, Nagy-Ková
csi, Szép Ilona: vörös.
2. Pilis-Csaba, Borókaárok, NagySzénáshegy (kiágazik az 1. sz.
jelzésből): kék.
3. Pilis-Csaba, Pilis-Szántó: sárga.
4. Pilis-Csaba, Csév, Chlapecz
sziklái : narancsszín.
:>. Nagy-Szénáshegy, Remete-Mária : sárga.
6. Békásmegyer, Nag - Kevély,
Csobánka : vörös.
7. Kaláz, Nagy-Kevély nyerge (a
6. sz. jelzésbe torkollik): sárga.
8. Pomáz, Kőheg>', Szt.-Endre :
vörös.
9. Pomáz, Margitliget,Pilis-Szántó,
Vörösét, Mexikó : narancsszín.
10. Pomázi állomás,
Csikóvár :
sárga, (a 11. sz. jelzésbe tor
kollik).
11. Pomáz vége, Csikóvár, Dobravoda, Sikáros : kék-fehér.
12. Kőhegy, Dobravodá: sárga.
(a 8. sz. jelzésből ágazik ki s
a 11. számúba torkollik).
13. Dobravoda, Vidor-menház, Sikárosi völgy : narancsszín (a
11. sz. jelzésből ágazik ki).
14. Margitliget, Szurdok völgye,
Pilis-Szt.-Kereszt: kék.

15. Margitliget, Szalabasinai kút,
Sikáros (a 11. sz. jelzésbe tor
kollik) rózsaszínű.
16. Szent-Endre, Sztaravoda: vörös
kék.
17. Szent-Endre, Pilis-Szt. László,
Lepenczpatak, Visegrád: kék18. ISzent-Endre, Dömörkapu, Siká
ros, Pilis-Szt.-Kereszt, Mexikó,
Szt.-Lélek : sárga.
19. Sikárosi völgy, Pilis-Szt.-László:
vörös-kék (a 18. sz. jelzésből
ágazik ki).
20. Pilis-Szt-Kereszt, Pilishegy, KisSzoplak, Mexikó: vörös-fehér.
21. Pilis-Szántó, Mexikó felé (bele
torkollik a 18. sz. jelzésbe)
vörös-kék.
22. Dömös, Malompatak völgye,
Sikáros : kék-fehér (folytatódik
a 11. sz. jelzésben).
23. Dömös, Körtvélyes puszta, Szakóhegy nyerge,
Dobogókő,
Chilova völgye, Pilis-Szt.-Kereszt: vörös-fehér.
24. Szakóhegy nyerge, Zsidórét,
Hoffmann-gunyhó, Mexikó: kék
sárga
(a 23. sz. jelzésből
ágazik ki).
25. Dobogóko, Pereshegy, PilisSzt.-Kereszt : vörös-fehér.
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26. Pilis-Maróth, Malompatak völ
gye, Zsidórét: vörös-kck (a 24.
sz. jelzésbe torkollik).
27. Pilis-Maróth, Wlassics-völgy,
Hirsch-orom, Szt.-Lélek, Fe
ketekő (beletorkollik a 9. sz.
jelzésbe): rózsaszín.
28. Pilis-Maróth, Malompatak völ
gye, Hoffmann-gunynó, Malvagünyhó, Dobogókő (kiágazik

a 26. sz. jelzésből és beletor
kollik a 29. sz. jelzésbe): vö
rös-sárga.
29. Mexikó, Dobogókő, Sikárosi
völgy (beletorkollik a 18. sz.
jelzésbe) : kék-fehér.
30. Kis-Szoplak, Feketehegy, Két
ágúhegy (kiágazik a 20. sz.
jelzésből): kék-fehér.

Rövidítések.
b. = bal, balra,
cs. = császári,
d. e. = délelőtt.
d. u. = délután.
1). = dél.
DDK. = dél-délkelet.
DDNy. = dél-délnyugat.
DK. = délkelet.
DXy. = délnyugat.
e. = este.
K., = észak.
KEK. = észak-északkelet.
KÉNy. = észak-északnyugat.
ÉK. = északkelet.
ENy. = északnyugat,
ép. = épült,
ha. = hektár,
hn. = hasonnevű.

j. = jobb, jobbra.
K. . = kelet.
KEK. = kelet-északkelet.
KDK. = kelet-délkelet,
km. = kilométer,
kor. = korona.
L. , 1. = lásd.
m. == meter.
M. A. V. = magy. kir. állam
vasutak.
Ny.. = nyugat.
Ny ENy. = nyugat-északnyugat.
NyDNy. = nyugat-délnyugat.
p. = perez.
r. = reggel.
szd. = század.
v. ö. = vesd össze.
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A vidék földrajzi képe.
Budapest székes főváros egész környéke, melyet ezen mun
kában tárgyalunk, a Magyar Középhegység rendszeréhez tar
tozik. Ez a hegyrendszer a kis magyar síkságot a nagy
Alföldtől választja e l; a Duna közepén áttöri, de a nélkül,
hogy a rétegek rendje és csapása, a kőzetek minősége a két
parton megváltoznék; egész hosszában az eruptív kőzetek
szigetes, majd tömeges fellépése jellemzi. A hegyrendszer
egyes tagjai közül a következőkre terjeszkedik ki e munka :
a Duna jobb partján a Budai hegységre, a Pilis-hegységre, a
Gerecsére és a Vértesre, a Duna bal partján a Börzsönyi hegy
ségre és a Cserhátra.

d) A Budai h egység.
A Budai hegység a Pilis-hegység egyik kisebb csoportja,
mely Pest-Pilis-Solt-Kiskún vármegyében Budapest, Vörösvár,
Zsámbék és Budaörs közt terül el. E hegycsoportot É. felé a
Vörösvári völgy a Nagy-Kevély és a Pilis csoportjától, D-en
a Budáról Bicskére vezető u. n. Mészáros-út völgyelése a
török-bálinti domboktól választja el ; K-en a Duna képezi ha
tárát, Ny-on az a tág hullámos síkság, mely Pilis-Csaba, Jenő,
Páty és Biától Ny. felé a dorogi hegyekig, Zsámbékig és
Bicskéig elterül. Ezen, magassága által nem annyira, mint ter
jedelme s természeti szépségei által kitűnő hegységben két
nagyobb csoportot különböztetünk meg, egyiket Nagy-Kovács
csoportnak, a másikat szorosabb értelemben Budai hegység
nek nevezhetjük. Amaz Vörösvár, Pilis-Csaba, Páty és BudaThirring: Bpest környéke.
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kész közt terül el s középpontja Nagy-Kovácsi. Ettől É-ra és
D-re egy-egy nagyobb hegytömeg terül el, É-on a NagySzénáshegy (549 m.) csoportja, D-en a Nagy-Kopaszhegy (558
m.) szélesre elterülő erdős háta, a kettő Nagy-Kovácsitól Ny-ra
jelentékenyebb hegység által egymással közvetlenül összefügg,
minek következtében Nagy-Kovácsi egy 3 oldal felől hegyektől
körülzárt s csak K. felé keskenyen nviló magas (346 m.)
katlanban fekszik. A Nagy-Szénáshegy és a belőle kiágazó
hegyek kopár mészképződmények, erősen kiárkolt völgvelésekkel és silány természettel, K-i folytatásukban feltárt széntele
pekkel s a Remete-hegyen néhány kis barlanggal; a NagyKopaszhegy csoportját ellenben túlnyomóan erdőségek borítják
s végső ága a Torbágy felett emelkedő Katalinhegy (345 m.)
Szorosabb érielemben Budai hegységnek csak azon hegycsopor
tokat nevezzük, melyek Solymár, Hidegkút, Budakesz, Budaörs
és Budapest közt terülnek el s tagozatuk szerint 3 kisebb cso
portra oszolnak. A legészakibb a Hármashatárhegy csoportja,
mely Solymár és Hidegkút közt kezdődve, innen D. felé néző
félkörben a Hármashatárhegyig húzódik, a hol szélesebbre el
terülve a Lipótmező és O-Buda közti térséget hálózza be. E
csoport élesen határolt keskeny gerincz alakjában Solymár felől
a hidegkúti Kalváriahegyen (386 m.) át a Csúcshegybe (445 m.)
folytatódik, gerinezét több nyereg rovátkolja, lejtői E. felé a mély
(129 —117 m.) vörösvári völgybe, D.felé a magas fekvésű (247 m.)
hidegkúti katlanba ereszkednek. Keskeny gerincze erdős, lejtőit
előbb nagyrészt szőlők borították, most részben fel vannak
szántva, részben csak gyepesek. Hidegkúttól K-re mélyebb
nyereg választja el a Hárshegyen (462 m.) túl szélesre elterülő
kopár, fensíkszerű, csak újabban helylyel-közzel beerdősített,
meredek lejtőjű, nagykiterjedésű Hármashatárhegy csoportjától.
Ennek legmagasabb, gyönyörű kilátást nyújtó csúcsa maga a
Hármashatárhegy (496 m.), kisebb csúcsai a Kecskehegy
(395 m.), a Remetehegy (348 m.) és a Mátyáshegy (299 m .);
valamennyi kopár, csak legújabban helyenként erdősített, lejtőin
számos kőbányával és az elpusztult szőlők szomorú nyomaival.
Az említett tetők által képezett, DK. felé csapó főgerinczből a
Hármashatárhegyből eleintén Ny., majd DDK. felé forduló
mellékág ered, mely Ny. felé meredek sziklacsoportokkal esik
2
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alá míg K. felé enyhén ereszkedik a főgerincztől elválasztó
Szépvölgybe és Pálvölgyébe; e mellékláncz tetői az Újlaki
tető (418 m.), a Kecskehegy (382 m.), a Gugerhegj' (376 m.)
^ a Lipótmező felett emelkedő Lipóthegy végső DK-i alacsony
nyúlványai: a Csatárka, Ferenczhegy (265 m.), Józsefhegy
(232 m.), Rézmál, Rókushegy (249 m.), Rózsadomb és Kalváriadomb, melyek már Buda közvetlen szomszédságában emelked
nek ; azelőtt kitűnő bortermőhelyek, ma nagyobbára kopár
lejtők, helyenként kertekkel és nyaralókkal. Az Újlaki hegyet
egy 311 m. magas nyereg választja el a szélesre elterülő
erdős Vadaskcrttől (375 m.), mely Hidegkút és a Lipótmező
közt emelkedik.
A Lipótmező kies völgytágulata és az Ördögárok mély
medre a Hármashatárhegy csoportját egy kisebb, nagyobbára
erdős és kitünően kultivált csoporttól, a Hárshegyi csoporttól
választja e l ; ennek legnagyobb emelkedése a Budai hegység
egyik legszebb tagját képező Hárshegy (458 m.), melyhez a
Kis-Hárshegy (361 m.) és Ferenczhalma csatlakozik; e szép
csoportot több kies völgy (Kuruczles stb.) szcldcli és lejtőit
számtalan nyaraló és kert díszíti. E csoportot Ny. felől az
Ördögárok választja el a Nagy-Kovácsi hegyektől, D-en a
budakeszi országút által jelölt völgyelés (melynek 360 m.
magas nyergén a Szép Juhászné vendéglő áll) a János- és
Svábhegy csoportjától különíti el.
A János • és Svábhegy csoportja a Budai hegység legmaga
sabb s legkiterjedtebb tagja. A Szép Juhászné nyerge fölött
közvetlenül emelkedik a Budai hegység főcsúcsa, a Jánoshegy
(529 m.), melyből a 450—480 méter magas, szép erdőfedte
széles gerincz D-i, majd DK-i irányban a Hármaskúthegven
és a Normafán (471 m.) át az Istenhegyre, illetőleg a Sváb
hegyre vezet. E félköralakú hegvláncz E. felől gyönyörű völ
gyeket (Zúgliget, Csillagvölgy, Harangvölgy) zár körül, melyek
ben párjukat ritkító nyaralótelepek jöttek létre: a természet
és az emberi tevékenység vállvetve működött közre, hogy itt
valóságos paradicsomot teremtsen. A regényes hegyek (Hunyadjrorom 349 m., Tündérhegy 385 m.) övezte völgyekben szebbnél
szebb nyaralók, díszkertek, mulatóhelyek (Fáczán, Disznófő)
vannak, melyeket a főváros közönsége tömegesen keres fe l;
3
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kitűnő utak hálózzák be a jól ápolt erdőségeket s csinos
messzelátók ékesítik a tetőket. A Svábhegyre, a nyaraló
közönség ezen góczpontjára fogaskerekű vasúton, kitűnő
kocsi- és sétautakon juthatni. Tetején az Eötvös-nyaraló mu
latóhely van, mely körül egész kis város jött létre templom
mal, iskolával és üzletekkel. A Jánoshegyet a Svábhegygyei
összekötő gerincz Ny. felé ritka szép erdőtakarta lejtőkkel
(melyeket a főváros 1893-ban szerzett meg a kincstártól)
ereszkedik Budakesz felé ; D-i ágai azonban egészen eltérő
jelleműek. Nagykiterjedésű, részben erdős, részben kopár, szag
gatott völgyek határolta ágak csapnak DK-i irányban, a köztük
levő, felette mélyre kimosott völgyek helyenként járhatatlanok.
A hegylejtők nagy része kopár és lakatlan. Völgyei közül leg
szebb az Irhásárok (Lederner Graben) és a Farkasvölgy, tetői
közül a Széchenyihegy (427 m., Széchenyi István emlékével),
a Martonhegy, az Orbánhegy és mint végső emelkedései a
Sashegy (259 m.) és Gellérthegy (235 m.) említendő. Hajdan
itt kitűnő bor termett, ma e hegyek nagy része kopár, részben
meztelen sziklás; helyenként érdekes sziklaformácziók (Ördög
orma, 317 m.) és nagy kőbányák vannak, forrás azonban alig
fakad valahol. E nyúlványok azon alacsony halmokat is képezik,
melyek Sasad, Magasút, Dobogó, Őrsöd s más nevek alatt
(azelőtt mindmegannyi kitűnő bortermő hely) a budaörsi la
pályig terülnek el, melyet a magy. kir. államvasutak budapestszőnyi vonala és a buda-bicskei országút (Mészáros-út) követ.
Ezektől Ny-ra az a magasabb, kopársága, érdekes szikíaképződményei s részben karsztszerű jelleménél fogva érdekes
Budaörsi v. Csíki hegycsoport terül el, mely a főgerinczből a
Normafa és Makkos Mária közt ágazik ki és DNy-i irányban
a Csíki puszta felé csap (ormai a Budaörsi hegy 438 m., Rossberg
366 m.), 24 ökrös hegy (290 m.) s Budaörs bizarr kúpjait
(Lukenberg 315 m., Strassberg 264 m., Törökugrató 251 m.)
is magában foglalja. Az egész Budai hegységben ez a legkopárabb, legterméketlenebb csoport, mely a szőlők elpusztulása
óta kevés gyümölcsön kívül alig terem valamit. E csoportban
rendes völgyképződést sem észlelhetni, vízhiány s teljes erdőtlcnsége jellemzi. Egészben véve nagy változatosság, nagy szakadozottság, többé-kevésbbé elkülönített völgvtcknők és medenezék
4
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jellem zik a Budai hegyeket, melyek részint DNy-ról ÉK-re, részint

ÉNy-ról DK-re csapnak ; a legnagyobb völgyteknők Buda határá
ban, továbbá Budakesz, Hidegkút és Nagy-Kovácsi mellett vannak.
Geológiai tekintetben a Budai hegységnek elég egyszerű
szerkezete van. A számtalan magaslattá és hegygerinczczé
szakadozott hegységnek alapját a felső triászhoz tartozó
mészkő-képződmény alkotja, melynek alsó emeletét dolomit
(Gellérthegy, Sashegy, Csíki hegység, Törökugrató, budaörsi
Kalváriahegy, Farkasvölgy, Zúgliget, a Jánoshegy oldalán, a
Hármashatárhegytől a Mátyáshegyig), felső emeletét tömött
mészkő képezi. A dolomit mindenütt kopár magaslatokat,
képez, csak helyenként (Jánoshegy, Nagy-Kovácsi) fedi erdő;
régente a most kopár tetőket is szép erdő borította, de azokat
letarolták s a mióta az eső a televényföldet lemosta, újból
való befásitásuk csak nehezen halad. A tömött mészkő a
dachstein-mésznek felel meg s leginkább a hegység belsejében
mutatkozik. A dolomitból s mészkőből álló alaphegységre
eocén és oligocén mészkő, márga, agyag, homokkő és konglomerát-rétegek települnek, tökéletlen és eredeti összefüggésükből
későbbi eltolatások által szétszaggatott takarót képezve. Az
eocénhez a Budán gyakori nummulit-mész tartozik ; a legalsó
eocén lerakódások, az édesvízi mész és barnaszén s többféle
agyag csak néhány helyen ismeretes, nevezetesen Nagy-Kovácsi
és Szt.-Iván határában van feltárva, a hol szénbányák is
vannak. Sokkal nagyobb területet foglal el a nummulit-mész,
márga és konglomerát, melyet sok bányában fejtenek ; szintén
nagy elterjedése van az oligocénhez tartozó meszes homok
kőnek (Hárshegy), a budai márgának (Gellérthegy) és a kisczelli tályognak (Mátyáshegy). Fiatal harmadkon (miocén) ré
tegek Budafoktól Biáig húzódnak s ott a budafoki fensíkot, az
Iharos és Katalinhegyet alkotják. A felső miocén korbeli
cerithium-rétegek Budafok és Diós táján lépnek fel, ezekre
negyedkori édesvízi rétegek települnek, melyek löszből, homok
ból és kavicsból állanak; ez a völgyeket (Ördögárok) tetemes
vastagságban födi s a szőlő legjobb termő helye volt. Szintén
negyedkori képződmény a budai hévvizekből lecsapódott mész
tufa, mely a Várhegy és Gellérthegy hátán, Óbudánál a kisczelli magaslaton s a Lipótmezőn lép föl.
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A Budai hegység úgy forrásokban, mint folyóvizekben na
gyon szegény, mindazáltal jelentékeny völgyei s mélyre be
vágódott medrei vannak; legnagyobb völgye az Ördögárok
völgye, mely a nagy-kovácsi katlanból indul ki, alsó részében
a Hűsvölgy nevet veszi fel s a Tabánban önti vizét a Du
nába ; rendes körülmények közt sekély vize záporok alkalmával
óriási mértékben megdagad s nagy pusztításokat visz végbe
(1876). A többi völgyek majdnem teljesen víz nélkül szűköl
ködnek. A Budai hegység állatvilágának egyik nevezetessége
az Ablepharus pannonicus nevű gyíkfaj és a hárshegyi bar
langban talált denevérfajok (lásd 35. alatt). Flórája igen vál
tozatos és gazdag; a budai tölgyerdők a magasabb tetőkre
és az északi oldalakra terjednek k i; érdekes és jellemző nö
vényfajok igen gyakoriak.1 A főváros közelében kertek nagy
számmal vannak, a gyümölcstermelés Nagy-Kovácsi, Budakesz,
Solymár, Jenő, Páty és Torbágy vidékén virágzó ; a szőlők a
filloxera terjedése folytán majdnem teljesen tönkre mentek. A
földmívelés a Budai hegységben nem jelentékeny. Bányásza
csak Nagy-Kovácsiban folyik, barnaszénre. Nevezetesebb köz
lekedési ere nincs; vasút csak délen érinti (a m. kir. állam
vasutak budapest-szőnyi vonala), közlekedési útjai Budakeszre,
Nagy-Kovácsiba, a Svábhegyre, Zúgligetbe, Hidegkútra vannak.
Legújabban a közúti vasutak kiterjesztése által javultak köz
lekedési viszonyai. A tulajdonképeni Budai hegyek sűrűn vannak
lakva, a Nagy-Kovácsi hegyekben ellenben csak kevés emberi
lakás van.
b) A P ilis-h egység.
Azt a háromszög alakú területet elfoglaló hegységet, mely
Aquincumtól É. felé Visegrádig, ÉNy-i irányban Esztergomigterjed, Pilis-hegységnek szokták nevezni. Ezt a hegységet E-on
és K-en a Duna völgye határolja, ÉNy. felé a dorog-piliscsabai völgy, D. felé a vörösvári völgy jelöli határát, a kettő
közti vízválasztót a Zajnát-hegység képezi (Vörösvár és PilisCsaba közt), melynek kopár tetői a Budai hegységhez, neveze
tesen ennek É-i tagjához, a Nag)f-Kovácsi csoporthoz kap
csolják.
1 A növényvilágot bővebben 1. a 16. oldalon.
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Az akként körülhatárolt hegyvidék orografiailag összefüggő
hegycsoportot képez, mely azonban geológiai alkatánál fogva
két egymástól lényegesen elütő hegyrendszerre oszlik ; a kettő
közt a határt az ENy-DK-i irányban hüzott, majdnem egyenes
vonal jelöli, melyet a szt.-léleki völgy, a Két bükkfa nyergén
át a Tristoki és pilis-szt.-kereszt—pomázi völgygyei képez. Ezen
vonaltól D-re a tulajdonképeni Pilis-hegység terül el, mely leg
inkább mész- és dolomit-kőzetekből épült fel, míg az attól
É-ra és K-re elterülő kiterjedt hegység határozott eruptív jel
legénél fogva Dunai trachyt-hegységnek neveztetik.
A Pilis hegycsoportjának törzsöké maga a P ilis (757 m.),
mely Pilis-Szántó és Szt.-Lélek községek közt emelkedik, minden
oldal felé meredekül aláereszkedő fensíkot képezve; e hegytömeghez egy 549 m. magas nyergen túl valamivel alacsonyabb
hegyláncz csatlakozik, mely az erdős Feketehegyen (568 m.)
át a Kétágú hegybe megy á t ; ez egy mély nyereg által ketté
választott keskeny, de rendkívül meredek és nagyszerű szikla
fallal aláereszkedő hegysor, melynek magasabb tagja Öregszirt
(Velka szkala, 505 m.), alacsonyabb tagja Fehérszirt (Bjela
szkala, 424 m.) nevet visel. Nyúlványai E. felé a szt.-léleki völgyig,
ÉNy. felé a kenyérmezei lapályig húzódnak, melyen a Nagyés Kis-Strázsahegy (309 és 235 m.) különálló kúpjaival ér
véget.
D. felé a Pilist mélyebb (306 m.) nyereg választja el az
ÉNy-DK-i irányban hosszan nyúló Hosszúhegytől (497 m.),
melyhez a Ziribár (407 m.) és Garancsihegy (291 m.) csatla
kozik. E csoportot ismét mély nyereg (250 m.) választja el a
Pilisi hegységnek egészen elkülönülten emelkedő, csapásában
szintén a hegység főirányát (ENy.-DK.) követő Xagy-Kevély
csoportjától (537 m.), metynck hosszú, keskeny gerincze Üröm
és Kaláz határában alacsony dombokká terül szét, míg D. felé
meredek lejtővel esik a vörösvári völgy felé, Ny. felé pedig a
Kőbánya és Oszoly érdekes sziklacsoportozataival Csobánka
fölé tornyosul.
A Pilis-hegységnek egy másik, alacsonyabb csoportja a
Pilistől D-re terül szét, 318 m. mély nyereggel kapcsolódván
hozzá ; ez E-ról D. felé húzódik, s legnagyobb magasságát a
pilis-csabai Nagy-Kopaszhegyben (444 m.) éri el, melytől ENy.
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felé a Nagy- és Felső-Somlyó hegye emelkedik, míg DK. felé
a vörösvári kopár hegység (Zajttát-hegység) csatlakozik hozzá,
mely meztelen dolomit- és mészszikláival a Nagy-Kovácsi
hegycsoporttal s így a Budai hegységgel köti össze. A két
hegység közti legmélyebb nyereg, melyet a Budapest-Esztergomi vasút is átfúr, csak 280 m. magas.
A Pilis-hegység szerkezete, mely szerint az egy hosszúra
nyúlt, de aránylag keskeny és csak rövid oldalágakat bocsátó ]
lánczot képez, magával hozza, hogy a hegység belsejében
nagyobb völgyképződést nem észlelünk; fővölgyei egyúttal a
Dunai trachythegységtol választják el s így tulajdonképen már
a hegység keretén kívül esnek. Ezek közül legnagyobb a Pilisi
patak (alsó folyásában Dera patak) völgye, mely Pilis-Szent- .
Kereszt mellett egyesíti a Pilis tövében fakadó Tristoki, és a
Dobogókő felől aláfutó Chilova vizeit, melyek a Szurdokon
áttörve, a Kovácsi-puszta termékeny lapályán Csobánka felé
sietnek, ott azonban a Kőbánya és az Oszoly tömegébe üt
közve, E. felé való kanyarulattal Pomáznak veszik útjukat s
azon alul egyenesen a Dunába ömlenek. Sokkal tágabb, in
kább lapályszerű a vörösvári völgy, mely a Pilis, NagyKopaszhegy és Hosszúhegy közt terül szét s DK-i folytatásá
ban a Nagy-Kevély csoportját a Budai hegységtől választja el;
mocsaras rétektől övezve számos, egymással párhuzamos
patak szeldeli. A Pilis-hegység ENy-i részében csak a Szt.-Léleki
völgy érdemel említést.
Forrásokban ez a hegység szegény, de a mocsaras völgyek
ben néhány nagyobb állóvíz van ; ilyen a vörösvári tó, a posványos Garancs-tó stb.
Geológiai szerkezetét tekintve, a hegység leginkább dolomit- .
ból és mészkőből épült fe l; bár helyenként triaszképletek is
fordulnak elő, a Pilis-hegységben a főszerepet határozottan a
(rháti) Dachstein- vagy Megalodus-mészkő játszsza, mely annak
sajátszerű alpin jellegét is kölcsönzi; a Pilis E-i végében a
szintén rháti dolomit is fellép, mely ott a Feketehegy óriási
orgonasípalakú sziklaképződményét alkotja. A Kétágúhegy
csoportja szintén dolomitból és dachstein-mészkőből áll,
melyre jurabeli kőzetek (mészkő), ezekre pedig harmadkon
képződmények települnek. A mészkő- és dolomit-hegyekben
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aránylag sok a barlang és sziklakapu, legnevezetesebb a csobánkai Macska jama. (Lásd 159. alatt.) Az alacsonyabb domb
vidéket lösz, a Strázsahegyek környékét futóhomok borítja.

A Pilis-hegységet, kivéve a Kétágúhegy meredek falait és a
elszigetelt csoportját, mindenütt, de különösen a
lejtőkön sűrű erdő borítja; az erdőt a Pilisen leginkább a
bükk, másutt a tölgy alkotja. Terjedelmesebb hegyi rétek és
legelők nem fordulnak elő, kivéve a vörösvári hegyeket,
melyeknek egész felülete — a mennyiben nem merő szikla —
legelőül szolgál. A hegység déli tövében a szőlő jól díszlett,
leginkább Pilis-Szántó, Csobánka és Kesztölcz határában;
újabban a Kenyérmező homokját ültették be szőlővel. A
községek a hegység tövében keletkeztek; legmagasabban
fekszik Pilis-Szt.-Kereszt és Szt.-Lélek (mindegyik 341 m.).
A Dunai trachythegység inkább csoportos, mint lánczolatos
jellegű ; e hegységnek két csomópontja van, a Dobogókő és a
Szt.-Lászlóhegy, melyekből a főbb hegyvonulatok kiágaznak.
A Dobogókő (700 m.) az egész csoportnak legmagasabb
emelkedése, mely D. felé enyhén aláereszkedő, terjedelmes
lapost képez, míg E. felé függélyes sziklafalakkal (Szerkövek)
és bizarr alakú sziklákkal esik hirtelenül a Szőkeforrás völgye
felé. A Dobogókőtől ENy. felé ágazik egy hosszú lánczolat,
mely a Hegedüsbérczen és Szakóhegyen (569 m.) lassan alá
ereszkedve egészen Pilis-Maróthig vonul, a hol a Nagyháboddal (289 m.) véget ér. Egy másik vonulat a Hármasmezőhegyen (690 m.) a Két bükkfa nyergére (574 m.) eresz
kedik alá s innen ÉNy-i irányban a Súler (501 m.) és Ráró
(466 m.) hegyeken át a Maróthi hegyek teteje név alatt ismert
hosszú lánczolatba megy át, mely a Dobogón (388 m.) és
Oreghalláshegyen (341 m.) át a Hosszúhegyen túl a Hideg
lelős kereszt szikláinál a Dunánál megszakad. E két főláncz
számos kisebb mellékágat bocsát ki, melyek közül az Ecset
hegy (Hirsch-orom) és Hamvaskő érdemelnek leginkább
említést.
A Dobogókőtől DK. felé a Vihorena rövid ága a sikárosi
völgy felé húzódik; egy másik vonulat a tetőtől egyenesen
D. felé a Pereshegyen át a Holi vrsekbe (564 m.) megy át, a
hol K. felé fordulva, hosszú s helyenként széleshátú lánczolat
Strázsahegy
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gyanánt egészen Szt.-Endréig húzódik ; ezen, a sikárosi völgy
és a pilis-pomázi völgy közt a vízválasztót képező jelen
tékeny hegyláncz főbb emelkedései a Kolarovica (547 m.),
Torina (508 m.), Lomhegy, a kettős csúcsú Kolevka (587 m.),
a Csikóvár (556 m.) és mint szélső tagja a trachyttufa-falairól
nevezetes Kőhegy (367 m.).
A sikárosi (s alsó részében a Dömörkapu vízeséséről elneve
zett) völgytől E. felé a Szt.-Lászlóhegy tömege, a hegység
második góczpontja terül el. Ez egy 590 m. magas, szélesre
terülő lapos hegyhát, mely minden irányban jelentékeny hegylánczokat bocsát. Egyik jelentékeny ága a Pilis-Szt.-László
melletti Szeles- és Hrabinahcgycn át a Keserűshegy hosszú
gerinezébe megy át, melynek legmagasabb csúcsából (Prédikáló
szék, 641 m.) vadregényes sziklagerinczek (Vadálló kövek)
vonulnak le a dömösi Malomvölgybe. Egy másik jelentékeny
hegyág E. felé vonul az Urak asztala (594 m.) felé, a honnan a
Vízverés (497 m.) nyergén át a Hajagos (573), Baráthalom
(Kapuzinerhaufen 523 m.), Borjúfej és Sóshegyen át (»Királyút«)
egészen Visegrádig vonul. Ezen két fővonulat közé rövidebb
oldalágak tolódnak, melyek főbb tetői az Ágashegy (480 m.),
Öreg Paphegy (568 m.) és Vaskapuhegy (485 m.). A Szt.Lászlóhegytől K. felé egy harmadik nagy hegyláncz követ
kezik, mely az Öregbükktetőn (570 m.) át a Vérteshegy (559 m.)
és Vörös kőszikla teteje (523 m.) felé csap, E. felé az Ábrahámbükköt (510 m.) és Hegyesdet (317 m.), D. felé a Berseget
(545 m.) és Nyergest (557 m.) bocsátva ki, melyeknek folyton
alacsonyodó lejtői Szt.-Endrc, Leányfalu és Tahi határában
a Kis-Dunáig ereszkednek alá. Végül a Szt.-Lászlóhcgy negye
dik D. felé való kiágazása a Rózsahegy (531 m.), Málnás
(532 m.) és Kapitányhegy (519 m.) csoportjaival a Dömör
kapu és a Sztara voda völgyeinek közét borítja.
Ezen főbb hegycsoportokat jelentékeny völgyek választják
el egymástól; a Dobogókő és Szt.-László-hegy csoportja közt
a határt a dömösi Malom- vagy Szőkeforrási völgy képezi,
mely a Királykút (453 m.) nyergén át a Királykát völgyének
közvetítésével a Sikárosi, illetve Dömörkapui- vagy Bucsinavölgybe megy át. Ez a hegység legnagyobb völgye, mely a
Dob ogókő déli lejtőjétől Szt.-Endréi húzódik le. A Szt.-Lászlói
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csoport nevezetesebb völgyei még az ÉK. felé nyiló Lepeuczés Apátkúti völgy, a K.-re nyiló Kalicsapatak völgye és a
DK.-re nyiló Sztara voda völgye. A hegység Ny-i részében É.
felé nyílnak a nagy völgyek, mint a maróthi Malomvölgy,
Miklós deák völgye (\Vrlassics-völgy) és a maróthi hegyek s a
tőlük sziget gyanánt emelkedő esztergomi Vaskapuhegy (406 m.)
közti nagy v ö lg y ; dél felé ellenben csak a Tristoki és Chilova
rövid völgyei nyílnak, melyek a Pilisi patak völgyévé egyesül
nek. Ezen völgyek patakjainak egyike sem szállít rendes körül
mények közt nagy vízmennyiséget, aránylag még legtöbbet a
sikárosi és apátkúti völgyek patakjai, melyek csinos vízeséseket
(Dömörkapu, Ördögmalma) is képeznek.
Forrásokban a hegység nem nagyon gazdag, de van nehány
kitűnő forrásvize, minők a Mátyáskút (Visegrádnál), a (jelenleg
elhanyagolt) Királykút (a Dobogókő és Keserűs közt), a Miklóskút (a Dobogókő tövében), a Hoffmann-kút (a Hoffmann-gunyhónál), az Arankaforrás (a Miklós deák völgyében), a Chilova
és Fulova (a Zsiványbarlang alatt, Pilis-Szt.-Kereszt közelében),
a Szalabasinai kút (Sikáros és Margitliget közt), a Sztara voda
(Szt.-Endrétől E-ra); ezenkívül számos kisebb, vízben kevésbbé
bővelk ed ő forrás.
Állóvizek, tavak a hegység belsejében alig vannak. A Csikó
vár alatt elterülő csinos tó (»Tengerszem«) az utóbbi években,
sajnos, egészen kiszáradt; inkább nádks, mint tó, a Leányfalu
fölötti Rekettyéstó ; hasonló nádasokat még több helyen találunk.
Geológiai szerkezetét a trachyt rendkívüli fellépése jellem zi;
a hegycsoport zöme — Koch szerint — kevés kivétellel trachytból és ennek törmelékeiből, trachyttufából, trachytbrecciából
és tiachytkonglomerátból van felépítve, de a tömeges trachyt
aránylag ritkán lép fel, és leginkább csak a Duna áttörésénél
és a patakok lemosásánál van feltárva; a tetőket mindig
trachytbreccia koronázza. A hegycsoport zömében csak igen
alárendelten található a diluviális lösz és nyirok, mint a
trachytképletek takarója, így a szt.-lászlói és sikárosi fel
völgyekben, a Körtvélyesi pusztán és a pilis-maróthi Hosszú
hegy fensíkján. A hegycsoport szegélyének dombjai túlnyomó
részben a trachyt törmelékeiből állanak, melyeknek alacsonyabb
és lejtősebb részeit mindenütt lösztakaró fed i; a patakok és
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vízmosások alján azonban idősebb harmadkori képletek (eocén
kori homokkő, és oligocénkorú kisczelli tályog és Pectunculushomok) is jutnak a felszínre, sőt az esztergomi Várhegyen
másodkori triászdolomit bukkanik elő. A hegység kőzetei
közül a tömör trachyt jó kövezetül szolgál s e czélra különö
sen a bogdányi Csódihegy (280 m.) nagy kőbányáiból törik ;
a trachitkavics pedig, melyet a Lepenczpatak völgyében aprí
tanak, kitűnő anyagot ad az útcsinálásra.
Az egész hegységet erdők borítják, még pedig kivétel nélkül
lomberdők. Ezek óriási területeket borítanak, és bár a legújabb
időben az erdővágást ijesztő mértékben űzték, még ma is
páratlanul szép erdőségekben gyönyörködhetünk itt. Helyen
ként nagy kiterjedésűek a hegyi csepleszek is, mint a Szt.Lászlóhegyen, a Keserűs déli lejtőjén, a Dobogókő tetején stb.,
melyek hegyi rétekkel váltakozva, helyenként csinos tájképet
nyújtanak. Hegyi vélek nagy kiterjedésben nem fordulnak elő,
de elég gyakoriak. A hegység belsejében csak kevés helyen
találunk szántóföldeket, így nagyobb kiterjedésben Pilis-Szt.László körül, a Körtvélyes pusztán, Szt.-Lélek község körül,
Sikáros körül és a visegrádi alacsonyabb hegyek tetején és
lejtőin. A hegység külső peremét, leginkább a K-re néző oldalon.
Duna-Bogdánytól Szt.-Endréig és tovább Csobánkáig a gyö
nyörű szőlők széles övezete takarta, és ugyancsak terjedelmes
szőlők voltak Visegrád, Dömös és Pilis-Maróth, de leginkább
Esztergom határában, sőt Pilis-Szt.-László és Pilis-Szt.-Kereszt
határában sem hiányoztak. A filloxera ezen kitűnő szőlőket
teljesen kipusztította s csak a legutóbbi években honosítottak
meg ismét figyelemre méltó mértékben amerikai szőlőfajokat.
Tájképi szempontból a hegységnek E. felé néző, többnyire
meredekül aláeső lejtői a legszebbek, melyek festői szikla
képződményeket alkotva, domináló fekvésüknél fogva egyúttal
gyönyörű kilátást is nyújtanak. Ilyen, többé kevésbbé hasonló
jellegű sziklarészleteket találunk a Dobogókőn, a Prédikáló
széken, a Hirsch-ormon, a Hámhegyen, a Vérteshegyen és a
Vörös kőszikla tetején, délen pedig a Kőhegyen. A völgyek
nagyrészt szintén bővelkednek táj képileg szép részletekben és
gazdag élvezetet nyújtanak a természet szépségei iránt fogé
kony turistának.
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A Gerecsc-hegység.

A hegység tövében köröskörül, de legsűrűbben a Duna
mentén, községek és telepek feküsznek. Belsejében csak három
községet találunk: Pilis-Szt.-Keresztet, Szt.-Léleket és Pilis-

Szt.-Lászlót;de találunk nehány pusztát (Körtvélyes, Büki puszta)
és erdőőri lakot (Mexikó, Sikáros), a hol szükség esetén szállást
és ellátást is kaphatunk. A dobogókői báró Eötvös Lorándtncnedékhdz, minden tekintetben kielégítő fölszerelésével, télennyáron áll a turisták rendelkezésére.

c) A G erecse-hegység.
Ezen hegység a Pilis- és Vértes-hegység közt foglal helyet,
Esztergom, Komárom és Fejér vármegyékben. A hegység É-on
a Dunáig terjed, Ny-on az Általér, K-en a tokodi völgy hatá
rolja, D-en pedig az Általér felső völgye és a szaári völgy
által képezett azon horpadás választja el a Vérteshegységtől,
a mely horpadáson a budapest-brucki vasúti vonal halad végig
A hegységnek nincs közös főgerincze, hanem három egymással
párhuzamos hegylánczból áll, mely D-ről E-ra, a Dunára merő
legesen húzódik. A nyugoti hegyláncz főbb csúcsai a Halyagos
(448 m.), Heuberg (537 m.) és Dobóhegy (412 m .); a közép
sőé a Nagy-Somlyóvár (449 m.), Peskő (404 m.), a Gerecse
(633 m.) és a Nagy-Pisznicze (549 m.), a keletié a Szenekhegy
(401 m.) és a Somberek (409 m.). A három hegylánczot szé
lesebb völgyek választják el egymástól. A hegységre jellemző,
hogy az egyes lánczok Ny.-felé menedékesen emelkednek,
míg K. felé meredek sziklafalakkal esnek alá (Peskő). K. felé
a hegység alacsony dombvidékbe megy át, melyen 40—100 m.
magas földhátak váltakoznak mély árkokkal és hasadékokkal. A hegység vízben szűkölködik, de Ny-i oldalán (Tata
felé) számos forrás és tó van. Kiválóan jellemzik a hegységet
kiterjedt szép erdőségei.
Geológiai szerkezete hasonló a Budai hegységéhez ; a hegy
ség északi részében sűrűn fellépő vörös rétegzett mészkövet
márványképpen használják s a legnagyobb márványbányák
Piszke, Almás, Bajót, Nyerges-Újfalu és Tardos határában
vannak. Nagy kiterjedésűek az oligocén- és eocénlerakodások
is, melyekben barnaszéntelepek vannak. (Nyerges-Újfalunál,
továbbá a Gete-hegységben.)
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A Vertes-hegység.

A Gete-hegycsoport a Gerecse cs Pilis-hegység közt átmenetet
képező, de teljesen különálló kis hegycsoport Esztergom vár
megyében, Dorog, Tokod és Sárisáp között. A csoport fővonu
lata ÉNy-ról DK. felé csap s a Gete csúcsban (457 m ) éri el
legnagyobb magasságát. Lejtőin, illetve tövében vannak a
tokodi, dorogi és annavölgyi nagy barnaszénbányák.
d) A V értes-h egység.
A Vértes-hegység Fejér és Komárom vármegyékben terül el
és DNy-ról ÉK. felé csap. A mintegy 30 km. hosszú és 10— 15
km. széles hegységet Ny-on a móri völgy és az Általér völgye
választja el a Bakonytól, K-en ugyancsak az Általér és a galla—
szaári horpadás, melyet a m. kir. államvasutak budapest—
újszőnyi vonala követ, választja el a Gerecsétől; É-on az
Általér lapálya, D-en a Csákvár és Székesfejérvár körüli lapály
határolja. A Vértes főgerincze Mór fölött a Csókahegygyel
(479 m.) emelkedik; a gerincz magassága az 500 m.-t
sehol sem éri e l ; főbb csúcsai a Csákivár (422 m.) és Körtvélyes (481 m .); a déli mellékágakban a Vásárhegy (398 m.)
és Táborhegy (448 m.), az északi oldalágakban az Antonihegy (400 m.), Gesztesi hegy (433 m.) és Vitányi hegy (460
m.). Oldalágai nem hosszúak. A Vértes hátát tölgyesek és
bükkösök fedik, tövében szőlők díszlettek. Emelkedéseit számos
várrom (Csókakő, Gerencsér, Csákivár, Szt.-Kercszt, Gesztes,
Vitány) ékíti. A hegységen keresztül vezet a székesfejérvár—
tatai törvényhatósági út. A Vértes leginkább triász és rhaeti
képletekből épült fel. Hozzá két mellékcsoport csatlakozik : É-on
a Tatai hegycsoport, Tatától DNy-ra (294 m.) és D-en a Yelenczei
hegycsoport, mely Csákvártól a Velenczei tóig terjed, leginkább
gránitból áll és a Meleghegyben 352 m. magasságot ér el.
A Vértes régi neve Bodok v o lt; keleti részét Árpád Elődnek
Szabolcs atyjának adományozta, ki a Csákok őse volt. Midőn
Henrik császár 1051-ben három hadosztállyal Magyarországba
tört, a magyar sereg Béla herczeg tanácsára visszavonult,
elpusztítva mindent, a mi útjába került. Az ekként kimerült
németekre rátámadván, ezek pajzsaikat elszórva, vad futásban
kerestek menedéket; a hegységet borító vértekről ered a Vér
tes neve.
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A Börzsönyi-hegység.

e) A B örzsö n y i-h eg y ség .
A Börzsönyi vagy Diósjenöi hegység, a Magyar Középhegy
ség dunabalparti részének legnyugatibb tagja, Nógrád és Hont
vármegyében a Dunától az Ipolyig terjed, mely utóbbi azt
É. és Ny. felől határolja; K. felé csak apróbb völgyek különí
tik el a Cserháthoz tartozó Nagyszáltól, mely Vácz fölött
em elkedik. A hegység főgerincze ED-i irányban húzódik,
közel annak K-i széléhez, miért is csak Ny. felé ereszt hosszabb
ágakat. Legmagasabb csúcsai a Csóványos (939 m.) s a szép
kilátást nyújtó Nagy-Hideghegy (865 m.), továbbá a Magosfa
(906 m.) és Nagy-Inócz (813 m.), valamennyi Diósjenő és Bör
zsöny k özt; E. felé a Kámor (662 m.) és a drégelyi várhegy
(444 m.), D-en a Nagy-Maros felett levő, elragadó kilátást
nyújtó Hegyestető (482 megemlítendő.
A Börzsönyi hegység túlnyomóan zöldkőből és trachytból áll,
melyben több helyen (Sághegv Mária-Nosztra mellett) nagy
kőbányák vannak. Tájképi szempontból a Csóványos és Hideg
hegy vidéke, valamint a Duna menti részlet igen szép és gyak
ran látogatott. Hajdan a Börzsönyi hegységben, különösen
Börzsöny, Perecsény és Szokolya határában gazdag arany- és
ezüstbányák voltak, melyekben többek közt a ritka tellur is
előfordult; ma a bányák elhagyatvák ; több helyen (Drégely.
Szokolyahuta) gránátokat találni. A hegységet leginkább lom
bos erdők borítják, fenyő csak kivételesen lép fel (Magas Tax).
f)

A Cserhát.

Ez a hegység leginkább Nógrád vármegyében terül cl, de
déli nyúlványait Pest-Pilis-Solt-Kiskún vármegyébe is bocsátja.
IC. felé a Zagyva völgye a Mátrától, Ny-on a Katalinvölgy és
a Nógrád s Diósjenő közti lapály a Börzsönyi hegységtől,
E-on az Ipoly völgye az Osztroski hegycsoporttól, a karancssági Nagypatak és a Tarjáni patak által jelölt völgyelés az
Ajnácskői hegycsoporttól választja el, D. felőli nyúlványai
pedig a pesti lapályba vesznek el. E hegységben egységes
nagy hegytömegek vagy domináló hosszú gerinczek nincsenek ;
csoportozata olyan apróbb kúpoknak és rövidebb gerinczek15

Növényvilág.
nek, melyek magvukban eruptív kőzetekből állanak és a kör
nyező alacsonyabb homokkő-dombvidékből 100—200 méter
nyire kimagaslanak. Alapját homokkő képezi, magasabb kúpjai
és gerinczei eruptív kőzetekből (bazalt, piroxén-andezit) álla
nak ; geologiailag eltérő a DNy-on, Vácz fölött emelkedő Nagyszál (652 m.), mely dachstein-mészkőből és másodkori üledékes
kőzetekből álló szigethegység, a miért egyesek Váczi hegység
neve alatt külön csoportnak tekintik. A Cserhát legmagasabb
emelkedései a Nagyszálon kívül a Szandai hegy (547 m.), a
Dobogótető (520 m.) és a Tepkei hegy (567 m.). Maga a
Szécsényke melletti Cserhát domb csak 349 m. magas. Nevezete
sebb folyóvizei a D. felé ömlő Csörögi víz, Galga, Guta és Szuha
s az E. felé (az Ipolyba) ömlő Lókos, Szanda és Szent-Léleki
patak. A Cserhát alacsony dombjai közt számos község fek
szik s több irányban szelik közlekedési utak. Szántóföldekkel
váltakozó erdős kúpjai kellemes látványt nyújtanak.

N ö v é n y v ilá g .1
A főváros környékén a tenyészetnek

a hegyek magassága
szerint megkülönböztetett öveiből csak kettő : a tölgyek és a
bükk öve van kifejlődve; a fenyvesek öve hiányzik, de újabb
időben sikeres kísérlet történt a Budai hegyeknek fenyőkkel
való beerdősítése iránt. A flóra mindamellett gazdag, mert a
tenyészeti viszonyok kedvezők s égalja enyhe, egyes növényei
egyenesen déli növényzetre emlékeztetnek, sőt a keleti flóra
képviselői sem hiányoznak. A jobb és bal part flórája a talaj
viszonyai szerint külön jelleműek, de a Duna a növények el
terjedését nem korlátozza. Legkiválóbb az erdőtlen, alacso
nyabb mészhegyek és a homoksíkság flórája, a hol sajátságos
jellemző növényekkel találkozunk; egyébként a különböző
geológiai szerkezet nem gyakorol lényeges befolyást a növé
nyek eloszlására s a Dunai trachythegységben jellegzetes mésznövények sem ritkák.
A tölgy erdők a Budai hegységben igen változatosak, tőfajai
a mocsár-, cser-, pelyhes és fürtös tölgy. A csertölgy a Pilis
tetejéig felszáll s a Kamaraerdőig (130 m.) aláereszkedik s
1 Dr. Borbás Vincze nyomán.
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Éghajlat.
szép erdőseget képez a Pilis déli oldalán Pilis-Szántó, PilisC saba, Csév és Kesztölcz között, valamint Szt.-Endre és

Pilis-Szt.-László között. A tölgygyei számos más fa vegyül,
közte a mannakőrisnek itt van É-i határa. A biikkerdök a
m agasabb tetőkre s az É-i oldalakra terjednek ki ; a déli lej
tőkön a bükk a tölgyerdőbe vegyül, az É-i lejtőkről egészen
a völgyekbe, Visegrádnál a Dunáig száll alá. Alacsonyabb
helyek meszes talaján seholsein képez erdőt s itt általában
csak hidegebb szurdokokban található. É-i fekvés mellett
180 m.-ig ereszkedik alá (Lipótmező,Farkasvölgy), a D-i oldalon
300 in.-nél melyebben nem található.
Igen érdekes a verőfényes bokros helyek vegetácziója, kü
lönösen a Pilis-hegységnek a róna felé hanyatló alacsonyabb
mészhegyein, melyeknek növényei hazánk flórájának legkivá
lóbb díszét képezik. A magasabban fekvő hegyi rétek flóráját
Pilis-Szt.-László és Visegrád közt, valamint a Svábhegy lejtőin
az Orchideák tüntetik ki.
A Füves puszták homokos területének flórája a dél-orosz
sivatagéhoz hasonlítható, de nem annyira monoton mint a z ;
vegetácziójában a gyepes pázsitfélék alkotnak uralkodó formácziókat. A mocsaras réteket a Rákos több helyén a nádasok
jellemzik; süppedékes zsombékos rétek csak szórványosan
fordulnak elő.

Éghajlat.
A főváros környékének éghajlata egészben véve mérsékelt,
de — különösen keleti részében — az alföldi kiima szélső
séges voltának nyomaival. Nyara forró és száraz, tele inkább
enyhe, a tavaszi átmenet hirtelen, az ősz tartósan szép ; erős
zivatarok gyakoriak. A nyári hőség különösen a pesti oldalon
tűrhetetlen, Budán csekélyebb. A hegységek éghajlata általában
véve kedvezőbb ; a csapadék több s a hőmérsékleti szélső
ségek csekélyebbek.
Több évre terjedő meteorologiai megfigyelések csak Tatáról
és Kis-Kartalról vannak, 1896 óta Börzsönyben s 1898. április
hava óta a Magyar Turista-Egyesület dobogókői báró Eötvös
Loránd-menedékházában történnek észleletek ; utóbbi az egyedüli
hegycsúcsi observatorium egész hazánkban. Az évi átlagos hő
Tliirring: Bpest környéke.
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ptghajlat.

mérséklet az 1893—97. években Tatán 9 7, Kis-Kartalon 9 3,
Börzsönyben (1896—97.) 9 5° C. volt.
A Dobogókőnek 1898. májustól 1899. áprilisig terjedő ész
leleteinek főbb eredményei a következők :l
közép

1898. május..........
junius.. ..
julius..........
augusztusiszeptember
október ...
november..
deczember .
1899. január........
február. _
márczius...
április........
Egész év :..

12-6
154
157
18 8
132
8-4
4-9
— 05
-0 3
-0 * 8
08
7-3
80

Hőmérséklet (°C.)
maxim. minim, ingadozás

214
24-6
256
26*6
24-3
16-2
13*9
8-3
83
120
13-8
211
26*6

5*4
6*8
8-2
8-8
5*7
-0 5
— 8-4
— 01
—75
-114
— 10*6
— 32
— 114

160
17-8
17*4
17-8
18-6
107
22*3
17-4
15*8
23-4
24*4
24-3
103

Csapadék
mennyis.2

136
61
48
44
59
44
38
16
41
28
41
42
598

Az észleletek szerint a Dobogókő évi közepes hőmérséklete
Budapesténél 2*8 fokkal hűvösebb; a tavasz és nyár hőmér
séklete jobban marad Budapesté alatt, mint az ősz és tél hő
mérséklete. A hőmérséklet maximuma 5*2 fokkal volt alacso
nyabb mint Budapesten, ellenben a minimum 0 8 fokkal ma
gasabb volt. A hőmérséklet ingadozása a hegyi kiimának meg
felelőkig rendszerint kisebb volt mint Budapesten, különösen
azért, mivel a nyári meleg ott jóval kisebb, míg a téli hideg
aránylag nem sokkal nagyobb.
A szél járása a Dobogókőn igen erős ; 1095 szélmegfigyelési
esetből Budapesten 333 a szélcsend, ellenben a Dobogókőn
csak 29, vihar pedig amott csak 12, itt 79 volt. Leggyakoribb
szélirány az E-i és a D-i, továbbá az ÉNy-i.
A csapadékos napok száma 119 volt, a csapadék évi mennyi
sége 598 milliméter, 66-al több mint Budapesten.
1 V. ö. Héjas Endre czikkét a Turisták Lapja XI. évfolyamában.
2 Milliméterekben.
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Közlekedési viszonyok.

K ö z lek ed ési v isz o n y o k .
A főváros környékének közlekedési viszonyai az utóbbi
években tetemesen javultak, de még ma sem kielégítők, a
mennyiben hegyvidékünk egyes szép részei még ma is nehezen
érhetők el.. A legfőbb közlekedési eszközök a vasutak és a
hajózási vállalatok.
A vasutak közül a turista szempontjából legfontosabbak a
Duna jobbparti részre nézve a Budapest-Esztergomi és Budapest-Szt.-Endrei vasutak, igénybe vehető továbbá a M. A. V.
budapest-pozsony-bécsi vonala. Kisebb jelentőségűek a M. A. V.
bécsi vonala, a Déli-vasút és a Bicske-Székesfehérvári vasút.
A M. Á. V. budapest-brucki vonala leginkább a Vértes és
Gerecse-hegységek meglátogatására vehető igénybe. A balparti
vonalak közül a már említett bécsi vonalon és az Ipolysági
szárnyvonalon kívül, mely a Börzsönyi hegységhez legközelebb
juttat, csak a M. Á. V. hatvani vonalának és a BudapestCzinkotai h. é. vasútnak van némi turistái szerepe, a többi
vasúti vonal teljesen alárendelt jelentőségű. Ezen vasutakon a
közlekedés általában véve elég jó, úgy hogy nagyobb távol
ságra tervezett kirándulásoknak egy nap alatt való megtétele
is lehetségessé válik.
A gőzhajózási vállalatok közlekedése sokkal kevésbbé elégíti
ki a turista igényeit. Ezek a vidéki lakosság igényeihez alkal
mazkodva, a fővárostól északra elterülő részekből reggel ér
keznek a fővárosba s innen délután vagy este indulnak ki
felé. Kirándulásokra tehát csak éjjelezéssel vehetők igénybe.
Valamivel jobb és sűrűbb a hajóközlekedés Budapesttől lefelé.
A részletes adatokat az illető helyeken közöljük.
Társaskocsi-közlekedés kevés helyen van. Budapestről Budakeszre és Budaörsre közlekednek társaskocsik ; továbbá Pomázról Margitligetre és Csobánkára, Herczeghalomról Zsámbékra.
Más fontosabb társaskocsi-közlekedésekről (kivéve egyes köz
ségekből a vasúti állomásra, mint Török-Bálinton, Tatán stb.)
nincs tudomásunk.
Bérkocsik csak a városokban (Budapest, Szt.-Endre, Eszter
gom, Vácz, Tata) kaphatók (árukat 1. az illető helyeken);
faluhelyen parasztszekerekkel kell beérnünk s ilyenek sem
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Irodalom.

kaphatók mindenütt és mindenkor. Az egyes községeknél fel
vannak említve azon egyének, kik fuvarozásra vállalkoznak ;
az ott felsorolt árak azonban, melyeket a községi jegyzők kö
zöltek velünk — fix díjtételek hiányában — csak hozzá
vetőlegeseknek tekintendők, melyek az év különböző részeiben
(a mezei munka kisebb vagy nagyobb sürgőssége szerint)
változhatnak.
Az elszállásolás csak városainkban felel meg a nagyobb
igényeknek i s ; faluhelyen szerény szobával, tiszta ágygyal be
kell érnünk. A falusi vendéglők állapota a részletes leírásban
mindenütt pontosan jelezve van s nevezetesen ki van tüntetve
az is, hol nem számíthatunk éjjeli szállásra. A kirándulás alkal
mas beosztása mellett azonban az utóbbi helyeket könnyen
lehet kikerülni.

Ir o d a lo m .1
1. Monografiaszerű és nagyobb tudom ányos művek.
Galgóczy K ároly: Pest-Pilis-Solt-Kiskúnmegye monográfiája. Budapest,
1877, 3 kötet (különösen a III. rész: A megye részletes leírása).
J)r. Gerlóczy Gyula és Dr. Dulácska G éza: Budapest és környéke
természetrajzi, orvosi és közmívelődési leírása. Budapest, 1879 (kü
lönösen az I. rész).
Httnfalvy János: A magyar birodalom természeti viszonyainak leírása.
.3 kötet. Pest, 1863—1865 (leginkább a II. kötet).
Dr. Körösi L ászló: Esztergom. Esztergom, 1887 (435 lap). Ara 2.40 kor.
Xedeczky G áspár: Dömös története és újabb leírása. Eszterg., 1880 (147 1.).
Ripka Ferencz: Gödöllő. Budapest, 1898.
Viktória József: Visegrád hajdan és most. Pest, 1872 (80 lap).

2. Geológiai viszon yok .
fíöcklt Hugó: Nagy-Maros környékének földtani viszonyai. (M. kir. föld
tani intézet Évkönyve, XIII. köt., 1899, 1—57. lap, térképpel.)
Hantken M ik sa : Az esztergomi barnaszénterület földtani viszonyai. (M.
kir. földtani intézet Évkönyve, I. köt., 1871, 3—139. 1.)
— Geológiai tanulmányok Buda és Tata közt. (Math. és természettud.
közlemények. I. kötet, 213. 1.)
Dr. Hofmann K á r o ly : A Buda-Kovácsi hegység földtani viszonyai.
(M. kir. földtani intézet Évkönyve, I. kötet, 1871, 199—274. lap.)
Dr. Koch Antal: A dunai trachytcsoport jobbparti részének (Szt.-ÉndreVisegrád-Esztergomi hegycsoport) földtani leírása. Budapest, 1877.
(298 lap.) Térképpel.
1 Egyúttal a munka megírásánál felhasznált forrásművek jegyzéke.
E jegyzék egyébként csak a főbb munkákat tartalmazza, a nagy számú
kisebb dolgozatokat nem öleli fel.

20

Irodalom.
Dr. Koch A n ta l: A Szí.-Endre-Visegrádi és a Pilis-hegység földtani
leírása. (M. kir. földtani intézet Évkönyve, I. köt., 1871, 141—198. lap.)
A bogdányi Csódihegy és környékének földtani viszonyai. (Földtani
Közlöny, 1871. évf., 205-208. lap.)
Dr. Schafarzik Ferencz : A Cserhát délnyugoti végének eruptív kőzetei.
(Földtani Közlöny, X. évfolyam, 1880. 295. s köv. 1.)
— A Pilis-hegységben eszközölt földtani felvételről. (Földtani Közlöny,
XIV. évfolyam, 1884.)
Dr. Szabó József: Budapest és környéke geológiai tekintetben (a GerlóczyDulácska-féle munkában, I. rész, 3—116. lap).

3. N övény- és állatvilág.
Dr. Borbás Vincze: A főváros és környékének növényzete (a GerlóczyDulácska-féle munkában, I. rész, 117—286. lap).
Kerner Anton : Das Pilis-Vértes-Gebirge. (Abhandlungen des zoologischbotanischen Vereins in Wien, 1857.)
— Dér Nagyszál. (U. o. 1857.)
Dr. Margó Tivadar: Budapest és környéke állattani tekintetben (a
Gerlóczy-Dulácska-féle munkában, I. rész, 295—432 lap).

4. Éghajlat.
Héjas Endre: Az első évi meteorologiai megfigyelések a Dobogókőn.
(Turisták Lapja, XI. évf., 87. lap.)

5. Történelem és régészet.
Békefi Rémig: A pilisi apátság története. Budapest, 1892—94, 2 kötet.
Dr. Fröhlich Róbert : Fejérvármegye a rómaiak uralma alatt. (Fejérvár
megyei és Székesfejérvár városi tört. s régészeti egylet Évkönyve
1893. évre, II. évf., 132-163. lap.)
Hiinjler J. V .: Buda-Pest, historisch-topographische Skizzen von Ofen
und Pest und dérén Umgebungen. Pest, 1854, 3 rész.
— Album von Visegrád, Pest, év nélkül.
Henszlmann Im re: Magyarország ó-keresztény, román és átmeneti stilű
műemlékeinek rövid ismertetése. Budapest, 1876. (177 lap.)
— A visegrádi koronabolt és a királyi lakosztály elrendezése. (Archaeologiai közlemények, IX. kötet, 1. füzet.)
— A kisbényi román ízlésű egyház. (U. o. III. kötet, 1. füzet.)
Károly János: Csókakővára és várbirtokai. (Fejérvármegyei és Székes
fejérvár városi tört. s régészeti egylet Évkönyve, 1893. évre, II. évf.,
1—131. lap.)
Kuzsinszky Bálint számos dolgozata Aquincumról, különösen a Buda
pest régiségei czimű munkában.
Kácz József: A Vértes vidékének történelmi műemlékei. (Archaeologiai
Közlemények, XXII. kötet, 1899, 118-203. lap.)
Pongrácz L a jo s: Szondy-Album. Drégeli emléklapok. Ipolyság, 1886.
Rupp Jakab: Buda-Pest és környékének helyrajzi története. Pest, 1868.
Dr. Thirring Gusztáv: A budai és pilisi hegység történelmi emlékei.
(Turisták Lapja, XI. évfolyam, 1899, 132. lap.)
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6. Egyes vidékek leírása.
Bartek L a jo s: Esztergom és vidéke. Esztergom, 1889.
Findura Im re: Esztergom vármegye helyrajzi és statisztikai szempont
ból. (Földrajzi Közlemények, XXI. kötet, 1893, 207—229. 1.)
Dr. Jankó János: A pomázi Kőhegy. (Turisták Lapja, I. évf., 195. 1.)
Jász G éza : Drégelyvár és vidéke. (Turisták Lapja, VII. évf., 126. lap.)
Dr. Körösi L á szló : Esztergom tájszépségei. (Turisták Lapja, II. évf.,
169. és 206. lap.)
Dr. M arczali Henrik: Gödöllő és vidéke. (Az osztrák-magyar monarchia
írásban és képben czimű munka IX. kötetében 517—535. 1.)
Moussong Géza: Csobánka. (Turisták Lapja, III. évf., 94. 1.)
Dr. P ápai K á ro ly: A Csepelsziget és lakói. (Földrajzi Közlemények,
XVIII. évf., 1890. 209-248. 1.)
Pj'tnn József: A Dobogókő és menedékháza. (.Turisták Lapja, X. évf.,
91. lap.)
Dr. Thirring G usztáv: A Dömörkapu. (Turisták Lapja, I. évf., 5. lap.)
— A Pilis és a Dobogókő. (U. o. 83. 1.)
— A Budai hegyvidék, Szt.-Endre és Visegrád környéke. (Az osztrák
magyar monarchia írásban és képben czimű munka IX. kötetében,
535—564. lap.)
Ezeken kívül a Turisták Lapjának számos közleménye. (L. a T. L.-nak
tíz évi indexét.)

7. Úti kalauzok.
Gettinger Theodor: Die Umgebungen von Pest und Ofen. Xach eigenen
Wanderungen mit genauen Entfernungsangaben. Pest, 1865. (42 lap.)
Dr. Körösi L á szló : Esztergom és vidéke ismertetése. (YVoerl Utazási
könyvtára, 36 lap.) — Ugyanaz németül: Führer durch Gran und
Umgebung. (Woerl’s Reisehandbücher.)
Kuzsinszky B á lin t: Aquincum romjai. II. kiadás. Budapest, 1894. (30 1.)
Ára 40 fillér.
Palóczy L ip ó t: Budapest és környéke. Baedeker-szerű Útmutató. Buda
pest, 1896. (A 137—166. lapokon behatóan tárgyalja a főváros kör
nyékét.)
Emlékkönvv az Esztergomba utazók számára. II. kiadás. Esztergom,
1883. (86 lap.)
Tata-Tóváros Írásban és képekben. Kalauz a kirándulók számára. Tata,
1888. (53 lap.) Ára 1.20 kor.

G y a k o rla ti sz a b á ly o k tu r istá k r é sz é r e .
1. Á ltalános szabályok .
A főváros környékén újabb időben már annyira ismeretessé
lett a turista fogalma, hogy a köznép ma már nem nézi
rossz szemmel az egyedül vagy társaságban járó turistákat,
kik térképpel kezükben félreeső helyeket keresnek fel. (Távolabb
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eső vidéken ma is ajánlatos azonban, hogy a rendőrségtől
kiállított igazolási jtgygyel lássuk el magunkat.) Czélszerű
továbbá, hogy tagtársaink a Magyar Turista-F.gyesület tagsági
igazolványát magukkal vigyék, miután több helyen (ígv pl. a
Vértes-hegységben) a különben tilos erdők bejárása csakis a
M. T. E. tagjainak van megengedve.
Ha valamely vidéken hosszabb ideig akarunk tartózkodni,
ne mulaszszuk el részint a hivatalos személyekkel, részint
pedig ismertebb egyénekkel érintkezésbe lépni, a kik ter
vünket szívesen fogják támogatni. Gyakorlati tanácsokat a
követendő útra nézve ők adhatnak legjobban, vezetőt, hordárt
(a ki ismerős legyen a vidékkel) ők szerezhetnek legkönnyebben.
Tanácsos azonban, ha már kész tervvel érkezünk oda, mely
nek keresztülviteléhez lehetőleg ragaszkodunk. Sok esetben
csak mi magunk tudjuk megállapítani, mely helyeket és mely
úton kell felkeresnünk, hogy czélunkat elérhessük.
A kirándulás tervének megállapításában rendszerint a jó
térkép a legmegbízhatóbb tanácsadónk. Ebből a távolságokra,
az út minőségére nézve is gyakran sokkal biztosabban tájé
kozódhatunk mint az odavaló parasztoktól, kik a távolságok
becslésében rendszerint teljesen járatlanok. Kivételt képeznek
erdőkerülők és csőszök, kik rendszerint egészen megfelelő
kalauzoknak bizonyulnak. Nagyobb tourokra, melyeket kevésbbé
járt vidéken teszünk, tanácsos, hogy kísérőt vegyünk magunk
mellé, habár inkább hordár is az, mintsem vezető. Az egyedül
való barangolást általában véve (bár megvannak a maga
előnyei) nem ajánljuk ; a gyanúra könnyen hajló nép sokkal
szívesebben látja, hogy odavaló ember kíséretében jelenünk
meg. Egyébiránt a nyílt fellépés rendszerint eloszlatja a nép
aggályait.
»Minden kirándulásunk legyen tervszerű; a napi tervet a
kezünkben levő térkép szerint dolgozzuk ki s e tervnek
olyannak kell lennie, hogy egy nap alatt biztosan és meg
erőltetés nélkül végére is járjunk s e mellett lehetőleg arra is
kell ügyelnünk, hogy ugyanazon útat kétszer ne tegyük meg.
Mivel ehhez némi tapasztalás kívántatik, jól fogjuk tenni, ha
kezdetben kisebb kirándulásokkal kezdjük.« (Dr. Schafarzik.;
A kezdő turistának általában véve óvatosnak kell lennie, mert
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túlságos megerőltetés könnyen megárt. Általában úgy osszuk
be kirándulásainkat, hogy soha ki ne merüljünk. Korán indul
junk, hogy a nap legforróbb szakát pihenésre fordíthassuk. A
már gyakorlottabb turista 3 —4 órai gyaloglást pihenő nélkül
is könnyen elbír. Ha 9 óra tájban */2— 1 órai pihenőt tartunk,
ezután 12 —1-ig könnyen elgyalogolhatunk.
A déli órákban hosszabb (2—3 órai) pihenőt tartsunk és
ha lehetséges, ne induljunk 4 óra előtt. Ügyelnünk kell arra,
hogy déli pihenőnket oly helyen tartsuk, mely árnyékos és
a hol forrás vagy kút is van. Ebéd után jó egy kis alvás.
Kellő pihenő után könnyen elgyalogolunk estéig. Arra azonban
okvetlenül ügyelnünk kell, hogy utunk végpontját (vagy az
éjjeli szállást) még világos nappal érjük el s ne legyünk
kénytelenek az erdőben (vagy akár szabad helyen is) sötétben
botorkálni. Némi gyakorlat után s kellő beosztás mellett ily
módon könnyen elgyalogolunk naponként 9 —10 órát, a nélkül,
hogy az legkevésbbé is kimerítene. Sőt ellenkezőleg: edzi
testünket, növeli étvágyunkat és egészséges mély álmot idéz
elő. Ha azonban hosszabb ideig teszünk ily nagyobb gyalogutakat, tanácsos, hogy minden 4-ik vagy 5-ik napon pihenőt
tartsunk.
A turista czélja, hogy élvezze a természet szépségeit, gyara
pítsa ismereteit és edzze testét. Főbből kifolyólag kerülni fog
minden oly bravouros hegymászást, mely csak arra való, hogy
vele kérkedjék. Ha valamely hegycsúcsra biztos úton érhetünk
fel, nem volna értelme mást (esetleg veszélyest) választani,
csak azért, hogy vele másoknak imponálhassunk. Ily hiúság
okozta vállalkozásnak már sokszor volt szomorú vége. A turista
sohase sülyedjen »Bergfex«-szé ! A fővárosnak inkább szelíd,
mint szaggatott hegyvidéke egyébként kevés alkalmat ad nyak
törő vállalkozásokra. A M. T. E. Budapesti Osztálya is kivétel
nélkül csak teljesen veszélytelen utakat jeleztetett és ezen
kalauzban is mindig figyelmeztetünk arra, ha valamely útirány
nehezebben járható, mintsem hogy azt bárkinek ajánlani
lehetne.
Kisebb (halmos) hegységben a vezetőt — ha mi magunk a
térképpel jól tudunk bánni — nélkülözhetjük ; különösen ott,
a hol az utak jelezve vannak. így a térkép használatában
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gyakorlott turista a főváros környékén mindenütt bátran el
mehet vezető nélkül, különösen akkor, ha az utaktól el nem
tér. Különben is a főváros környékén képzett vezetőket sehol
sem találunk s így a paraszt inkább csak hordárul szolgálhat.
A térképek használatában mindig óvatosnak kell lennünk;
nem szabad soha sem felednünk, hogy még a legjobb térkép
sem és így egyesületünk térképe sem tüntethet fel minden utat,
legkevésbbé erdőben, a hol az utak minden favágás alkalmával
változnak. Ezért, ha térkép szerint haladunk, ne is ragaszkod
junk tisztán az úthálózathoz. Legjobban akkor tájékozódunk
és igazodunk el, ha útirányunkat a föld felszíne, a térszín
(terrain) szerint választjuk meg. A jó térképből minden perczben megtudjuk, hegyen, völgyben, hágón kell-e lennünk s ha
ezek szerint igazítjuk utunkat, még akkor sem tévedhe
tünk el, ha út nélkül haladunk. Általános szabály az,
hogy ha ismeretlen vidéken (a hol esetleg út sincsen) valamely
csúcsra akarunk feljutni, mindig a térkép szerint oly hegy
hátat válasszunk, mely abba a csúcsba felvezet. Ha ennek
gerinezét követjük, soha sem fogjuk czélunkat eltéveszteni. E
mellett a gerinczút általában véve enyhén szokott emelkedni
s többnyire szép kilátást is nyújt. A gerinczen végig való
gyaloglás csak akkor nem ajánlható, ha a gerinczet mély
nyereg szakítja meg; általában útunk megállapításánál ügyel
nünk kell arra, hogy a már elért magasságot — lehetőleg —
ne áldozzuk fel újra; igaz, hogy ezt sokszor nem kerülhetjük
ki. Hegycsúcsok elérésére — ha csak lehetséges — ne hasz
náljunk völgyi útakat; a völgyek sokfelé elágaznak s a helyes
iránytól való csekély eltérés is egészen máshová vezethet,
mint a hová jutni akartunk; e mellett a völgyek felső részein
az utak a legtöbb esetben elvesznek a sűrű erdőségben s a
csúcsra való felkapaszkodás meredek és kellemetlen. Legnehe
zebb a tájékozódás kiterjedt erdős laposokon, plateaukon,
melyeken gyakran órákig haladhatunk, a nélkül, hogy a leg
kisebb kilátást élvezhetnők; ily helyeken a kompaszt nem
szabad kezünkből kiadnunk s szorosan ügyelnünk kell útunk
irányára, mert gyakran a kellő iránytól való legcsekélyebb el
térés folytán is egészen más irányban, más völgybe ereszked
hetnénk le, mint merre akarunk s ha egyszer helytelen völgy
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ben vagyunk, csak fáradsággal juthatunk ismét oda fel, a
honnan észrevétlenül leereszkedtünk.
Hegyről lefelé a legbiztosabb út a völgyi út. Ha a csúcson
tájékozódtunk az iránt, merre kell leszállnunk, egyszerűen
leereszkedünk a legelső völgybe, a melynek irányában
okvetetleniil lejutunk a kívánt helyre; hiszen a völgyek mind
egy közös völgybe vezetnek. Ha azonban valamely csúcs alatt
a völgyek különböző irányban húzódnak, ügyelnünk kell, hogy
azon völgybe ereszkedjünk alá, mely a kívánt irányt követi.
A gyaloglóknak egyébiránt melegen ajánljuk dr. Frommann
János »Taschenbuch für Fussreisende« czímű könyvecskéjét
(IV. kiadás. Dr. Ratzel Frigyestől, Stuttgart, ára 1 kor. 40 fill.),
és a kir. magy. természettudományi társulat kiadásában meg
jelent Kirándulók zsebkönyvét, melyek minden irányban becses
tanácsokat adnak.

2. E gészségi szab ályok
(a Kalender des Deutschen und Ocsterr. Alpcnvereins nyomán).
Kirándulás megkezdésekor még sík földön se menjünk gyor
san ; minél lassabban megyünk, annál biztosabban érjük el a
czélt. »Lassan járj, tovább érsz«, mondja a régi közmondás.
A nyak szabad legyen ; a nyakkendőt vegyük le, a- gallért
nyissuk ki vagy oldjuk le.
Hegymászáskor vessünk le minden nélkülözhető ruhadara
bot ; legjobb, ha csak gyapjúingben vagyunk, úgy nem izza
dunk. Nem baj, ha reggel kissé fázunk is.
Hegynek lassú tempóban hosszú léptekkel haladjunk és
csak oly tempóban, hogy rendes mély lélekzetünket megtart
suk. Lefelé gyorsabb, de rövidebb lépésekkel jöhetünk.
A vízivás (még jeges vagy havasvízé is, nehány csepp
cognackal javítva) nem árt, még ha izzadunk i s ; gyönge
gyomrúak . azonban könnyen gyomorhurutot kapnak. Ezek
zsíros ételektől is tartózkodjanak s vizet vagy tejet semmi
esetre se igyanak rá.
Kínzó szomjúság ellen száraz kenyérhéj rágása ajánlható.
Kemény tojás éhgyomorra nem jó. Pálinka, rum, cognac
kirándulás közben legfeljebb havas víz javítására használandó,
vagy reggel indulás előtt (hidegben) ; kirándulás közben nem jó.
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3. A turista g y ó g y sz er ei.
(Dr. Csapodi István nyomán.)
Kirándulásokon előfordulható sérülések vagy rosszullét ese
tére igen ajánlható azon kézi gyógyszertár, melyet a M. T.-E.

tagjai Bayer Sándor gyógyszerésznél (Budapest, Andrássy-út 84.)
21 korona 60 fillér kedvezményes áron kaphatnak. Az abban
foglalt szerek a következő bajok ellen használhatók :
Á julás: az orr alá tartható ammónia púra liquida, de csak rövid
időre; ájulásból magukhoz térőknek erősítő, élesztő szer a tinctura
Bastleri; egy darab ezukorra csöppentve 10—20 csöppet adunk be
nekik.
Borogatásokra tiszta vízbe addig csöpögtetünk plumbum aceticum
basicum solutum-ot, míg a víz kellően elzavarodik; ezzel borogatjuk
az ütődött, de nem sebes testrészeket. Borogatásra eltépett zsebkendő
összehajtogatott darabjait vesszük ; lehet erre tisztított vattát is
használni.
Bor (napsütéstől fájó), égésekre, fogyásra : védő rétegül collodium
tlasticum, mely rákenés után azonnal megszárad s nem egykönnyen
válik le róla. A közönséges collodiumnál jobb, mert nem pattogzik le
mozgás közben s nem zsugorodik úgy össze. Felpattogzott bőrre köz
vetlenül nem szabad rákenni, mert nagyon éget; előbb angol tapaszt
kell ráragasztani s erre kenni a collodiumot.
Csípés, 1. mérges állatok.
Égések, 1. bőr.
Elbágyadás (nagyobb) ellen tinctura Bastleri (lásd ájulás).
Émelygés ellen aqua laurocerasi, belőle 10-20 cseppet adunk
ezukron vagy kevés vízben, 1—2-szer megismételhető.
Fogyásokra collodium elasticum (1. bőr).
Fejj a j ás, migrén ellen antipyrin; erősebb természetű ember egész
port vesz be (ostyában vagy fél pohár vízben), valamint az is, a ki
gyakran szenvedett már fejfájásban, s esetleg szokott is antipyrint
bevenni; gyöngébbek beérik a felével. Bevevés után */* órai pihenés
szükséges.
Gyomorégés, gyomorrontás ellen nátrium bicarbonicum (szóda), a
baj nagysága szerint fél vagy egész port, vízben, borban vagy szárazon
a nyelvre öntve.
Gyomorfájás (L émelygés).
Hasmenés ellen Dover-por, megengedhető 2 vagy 3 pornak egy
szerre bevevése is; többször ismételhető. Ostya nélkül is bevehető.
Nagyobb hasmenés ellen tinctura opii simplex, 2—5 csöppet ezukorra
csöpögtetve, a legnagyobb dózis 10 csöpp, egyszer-kétszer ismé
telhető.
Mérges állatok csípését (szúnyog, méh, darázs) enyhíti ammónia
púra liquida.
Migrén (1. fejfájás).

Felszerelés.
Napsütéstől fájó bor (1. bőr).
Napszúrásoknál élesztő szer tinctura Bastleri (1. ájulás).
Sebek kimosására és bekötésére tiszta vatta való ; úgyszintén sebek
kitisztítására karbolos olaj való, egy kis vattát mártva bele ; a sebre
azután egy kis vattát teszünk, melyet a ragasztó tapaszból vágott
csíkkal ragasztunk le. Ennek jóval hosszabbnak kell lennie, mint a
meddig a vatta ér, hogy ez a leragadásban ne akadályozza. A ragasztó
csík főlengesztelésére ne leheljünk rá, mert nedves lesz és nem tapad,
hanem kezünk melegével puhítsuk. Angol tapaszt nem szabad megnyálazva ragasztani a (kisebb) sebre, hanem vízbe kell mártani.
Hasonlókép collodium eiasticumot nem szabad közvetlenül rákenni,
hanem csak angol tapaszra (l. felpattogzott bőr). Nagyobb sebek vagy
zúzódások kimosására karbolos víz v aló; bekötésekor a vattából vett
elég nagy csomót teszünk a sebre, lehet előbb egy kisebb csipetet
karbolos olajba mártva tenni a sebre s azután takarjuk száraz vat
tával.
Sérülések, ú. m. zúzódások, sebesülések, vérzések, rándulások,
csonttörések bekötésére az Esmarch-féle háromszögletű kendők valók,
melyeknek egyik szöglete derékszögű, a másik kettő pedig elnyúlt. Az
ilyen kendővel könnyű a fejet bekötni, a kart a nyakba akasztani, a
vállat, könyököt, kézcsuklót, lábfejet, térdet, tomport, mellet, lapoczkát •
alkalmas módon bekötni. A kötések alkalmazása igen egyszerű. A
háromszögletű kendővel csinált kötésre nézve főképen azt kell meg
jegyezni, hogy a kendő hosszú szögletei valók a megkötésre, a kendő
lapja takarja a bekötendő helyet, a tompább harmadik csúcsot pedig
arra használjuk, hogy az átkötésbe belefoglaljuk vagy az átkötött
végekhez hozzá tűzzük, némely helyen egy másik kendőből csinált
övhöz tűzzük hozzá.
Szemfájás ellen borogatás, plumbum aceticum basicum solutum,
melyből keveset csöpögtetünk a vízbe. A borogatást eltépett zsebkendő
összehajtogatott darabjaival tesszük.
Zúzódások kimosására karbolos víz (1. seb).

4. F elszerelés.
Főszabály, hogy a turisták felszerelése minél egyszerűbb,
könnyebb legyen. Minél gyakorlottab a turista, annál könnyebb
a podgyásza. Gondoljunk arra is, hogy a vezető vagy podgyászhordó is ember !
Hazánk kisebb és középhegységeiben és így a főváros kör
nyékén is különleges turista-felszerelésre alig van szükségünk.
Czélszerű, tartós és nem kényes öltözet, kényelmes lábbeli s
a szükséges élelem képezik a felszerelés főbb részeit. Tulajdonképeni turista-felszerelés csak magas hegységekbe teendő
kirándulásokra szükséges ugyan, de azért a czélszerű turista
ruha a mi vidékünkön is már csak azért is ajánlható, mivel a
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városi öltözet ily kirándulásokon — különösen rossz idő be
álltával — nagyon hamar tönkre megy
R u h á z a t Alsó ruhának leginkább ajánlható a Jáger-féle
^yapjú-alsóruha vagy flanell-alsóruha. Czélszerű és jó turista
öltözetet ma már több fővárosi szabó készít. Ajánlható bő
ránezos kabát, minél több zsebbel, mellény egészen szövetből
(hátul is), térdig érő nadrág és hozzá kapcsolható, lábhoz illő
gamasli (ugyanazon szövetből). Kisebb hegységben hosszú
nadrág is jó. Fedetlen térddel azonban ne járjon senki. Bőrgamasli túlságos meleg. Lodenruha, mint vízálló, igen ajánl
ható. Puha lódén- vagy nemezkalap, vízhatlan köpönyeg
(gyapjú, lódén, könnyű gummi vagy havelck).
Czipök. Erős, szögeit talpú, bokán túl érő, alacsony sarkú
fűzős (de teljesen záró) kényelmes czipő a nagyobb tourok
fő feltétele. Nemez- vagy loofah-betét érzékeny lábaknak ajánl
ható. Czélszerű a czipőt többször vazelinnel, czipőkenőcscsel
vagy faggyúval bekenni, hogy tartós legyen és a víznek
ellentálljon.
Hegymászó bot. Lapályos vidéken erős kampós bot elegendő ;
külön hegymászó botra vidékünkön szükség nincs.
Élelmi szerek. Konzerv hosszabb ideig tartó touroknál, oly
vidéken, a hol az ellátás hiányos, nélkülözhetetlen. Minél
nagyobb kulacs (Feldflaschc) szalmabevonattal s jó záró
készülékkel.
A midőn hosszú, fárasztó tourra csak kevés élelmet vihe
tünk, legjobb fekete kenyér, jó szalonna (30 dgr. naponként)
és sajt; ajánlható csokoládé, húskivonat vagy beef-tea alkal
mazása. Inkább gyakran, de kevesebbet együnk. Szeszes
italoktól tartózkodjunk; cognac indulás előtt, hidegben, vagy
hóvíz javítására jó, napközben kevésbbé. Bort vagy sört csak
a kirándulás végén igyunk. Hűsítőnek jó a kristályos czitromsavvdl kevert ezukros víz. Kávé, thea igen jó. A sokféle víz
től (községekben) tartózkodjunk. Jó forrásvíz azonban rit
kán árt.
Hátizsák (Rucksack) a kézi podgyász hordására a leg
kényelmesebb ; hátunkon fáradság nélkül viseljük. A podgyásznak (kabát, élelem stb.) másként való viselése határozottan
kerülendő, mert rendkívül fáraszt, és lehetetlenné teszi a kezek
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nek szabad használatát, a mi fárasztóbb hegymászásoknál
okvetlenül szükséges. A hátizsák vízmentes szövetből legyen,
esetleg zárral ellátva. Egész felszerelésünket abba tegyük, ki
véve a térképet, kompaszt, messzelátót (esetleg aneroidot),
melynek folyton kéznél kell lennie. Apróbb tárgyak egybe csomagolandók; könyvek, térképek vízmentes viaszkos vászonba.

5. Turisták m egfigyelései.
Turisták útjaikon számos megfigyelést tehetnek. Kalauzunk
szűk tere nem engedi, hogy ezeket itt tüzetesen tárgyalhassuk.
Utalunk azért a K. m. Természettudományi Társulat kiadásá
ban 1888-ban megjelent »Kirándulók zsebkönyve<l czímű jeles
műre, mely útmutatásokat közöl ásvány- és földtani gyűjtésekre,
magasságmérésekre, állat- és növénytani megfigyelésekre és
gyűjtésekre, ezenkívül a turistának általános tanácsokat is ad.
Nagyrészt e munka nyomán közöljük az alábbi sorokat,
melyek egyes megfigyelésekre vonatkoznak.
1. Térképek. Mindennemű megfigyelés nélkülözhetetlen kelléke
a jó térkép, melynek azonban csak akkor vehetjük valójában
hasznát, ha a térképolvasásban gyakorlottságunk van (V. ö.
ez iránt Turisták Lapja, I. évf. 131. és 239. lap). Annak, a ki
a vidéken nem akar csak egyszerűen átfutni, hanem annak
földrajzi alkotásával közelebb megismerkedni óhajt, csakis a
bécsi katonai földrajzi intézet 1 : 75,000 méretű térképeit ajánl
hatjuk olyanok gyanánt, melyek teljesen megbízhatók és min
den irányban kielégítők. (L. ezek felsorolását a hátsó borítékon.)
Futólagos kirándulásra, mely a főbb közlekedési vonalaktól
vagy a jelzett utaktól nem tér el, az említett intézetnek
1 :200,000 méretű átnézeti térképe ajánlható, mely kilátási
pontokon való tájékozódásra is jó, de a hegység belsejébe
teendő tourokra nem elég részletes. Szintén tájékozásul és át
tekintésül ajánlható az egyesületünk kiadásában 1889-ben meg
jelent és leginkább útjelzések feltüntetését ezélzó Budapesti
turista-térkép, (60 fill.), mely azonban részben már elavult.
Kimerítőbb, új turistatérképet a M. T. E. Budapesti Osztálya
most készül közzétenni.
2. Iránytű (kompasz) szintén nélkülözhetetlen. Legajánlato
sabb a tokba illesztett, ú. n. bányászati iránytű, mely geológiai
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megfigyelésekre (rétegek dőlése és csapása) is felhasználható.
Egyszerű tájékozódásra bármely kis iránytű elegendő.
E helyen megemlítjük, hogy Moéssard franczia őrnagy meg
figyelései szerint a világtájakat óra segélyével is meghatároz
hatjuk, és pedig a következő módon :
Tartsuk óránkát vízszintesen, úgy hogy az óramutató (a kis
mutató) testünk árnyékának irányában mutasson. Ha most azon
szöget, melyet e mutató a Xlí-es számmal képez, megfelezzük :
ezen felező vonal az Észak irányát mutatja.
3. Hőmérő. Jó, ha a turista zsebhőmérővel van ellátva; c
czélra legjobbak a Kapeller-féle kis zsebhőmérők (tokban,
hossza 10 cm., vastagsága 1 cm.).
4. Barométer. A turista lehetőleg legyen felszerelve baro
méterrel, hogy magasságméréseket tehessen. E czélra legalkal
masabbak az angol Short és Mason-féle kis aneroid-barométerek,
melyek direkt magasság-leolvasásra vannak berendezve. Ezen
eszközön egymás mellett két mutatókor s mindegyiken különkülön, egymástól független fokbeosztás van alkalmazva. A
belső, mozdulatlan körön leolvashatjuk milliméterekben a lég
nyomást, a külső forgatható körön pedig a magasságot. Ezen
külső körön egy-egy osztályrész 20 métert jelent, becslés
útján azonban s kivált jó kézi nagyító segélyével még a tizedrészeket is leolvashatjuk rajta.
Induláskor a külső kört állópontunk magasságának megfelelőleg (melyet a térképről megtudunk), beállítjuk ; útközben
mindazon helyeken, melyeknek magassága a térképen adva
van, barométerünket (mely csekély eltéréseket mindig mutat)
mindannyiszor beállítva, elérjük azt, hogy az útközben le
olvasott magasságoknál eszközünk hibáit a lehető legcsekélyebb
fokra csökkentettük.
Az aneroidot ne hordjuk mellényzsebben, hanem testünk
melegétől lehetőleg izolálva, külön tokban. Ügyelnünk kell arra
is, hogy ha erősen döczögő útakon kocsin megyünk, az
aneroidot a rázkódtatástól lehetőleg megóvjuk, miért is czélszerű azt ilyenkor kézben tartani.
Pontosabb magasságmérések higanybarométerrel történnek,
és pedig olyformán, hogy egy időben két barométert észle
lünk, egyiket az alsó állomáson (melynek magasságát már
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ismerjük) s a másikat a felső állomáson (melynek magasságát
keressük). Magyarország földrajzi szélességei alatt végzett és
nem túlságos nagy (1000 m.) magassági különbségekre terjedő
méréseknél kielégítő eredményeket szolgáltat a következő
formula :
29,288 (545,75 + t + tu)
M = ( V - bQ“)
méter, mely

v+v

formulában
M a két állomás közt megmérendő magasság-különbség
méterekben;
v a 0 fokra redukált, milliméterekben kifejezett barométerállás az alsó állomáson;
b0u ugyanaz a felső állomáson ;
t* a szabad levegő átlagos napi hőmérséke az alsó állo
máson Celsius fokokban ;
tu ugyanaz a felső állomáson.
Egyéb tudományos megfigyelésekre és gyűjtésekre nézve
tanácsokat ad a Kirándulók Zsebkönyve, továbbá a külföldi
irodalomban Richthofen, Neumayer, Kollbrunner, Kaltbrunner
és mások művei.
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I. Kirándulások a Budai hegységben.
a) A z előhegyek .
I.

Gellérthegy. A fővárosi közönség előtt eléggé ismeretes

Gellérthegyre (235 m., 135 méternyire a Duna felszíne felett)
legkényelmesebben a Rudasfürdő mögött kezdődő, kényelmes
sétaúton érünk fel (20 p.). A kilátás az 1851-ben épült s
1899-ben katonai jellegétől megfosztott fellegvár előtti térről
igen szép ; K. felé a pesti síkság, azon túl a Cserhát és
Mátrahegység, ENy. felé a hidegkúti hegyek, a Nagy-Kevély,
messze távolban E.-on a váczi Nagyszál látszik. Kevéssel a
czitadella alatt a * fővárosi kioszk, terraszáról szép kilátással a
fővárosra. A fellegvártól Ny.-i irányban kocsiút visz le a
Sáncz-utczába és Hadnagy-utczába (15 p .); az út mellett a
czitadella közelében a Búsuló juhász mulatóhely van, lejebb
az Erzsébet-villa (Gergye vendéglője).
A Gellérthegy D.-i lejtőjét nagyobbára kertek borítják s
azokban számos szép nyaraló épült; ez oldalon is igen jó
kocsi-út (Kelenhegyi-út) visz fel, mely a Ferencz József-híd
közelében a Fehérvári-útból ágazik ki. Gyalogosoknak ajánlható
azon nagyon érdekes ösvény, mely a hegy sziklaélén visz fel
a tetőre. Közvetlenül a Ferencz József-híd budai feje fölött
van azon érdekes barlang is, mely Szent Iván barlangja néven
ismeretes s a néprege szerint egy bölcs és gyógytudományáról
híres remete lakóhelye volt, kihez messzi földről zarándokoltak
tanácsért; a remete a barlang előtt elterült sáros tóba utasí
totta a betegeket fürdésre. Ezen a helyen épült fel utóbb a
Sárosfiirdö, mely a Ferencz József-híd alapozási munkái köTltirring: Bpest környéke . 3
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vetkeztében 1894-ben lebontatott; a kitűnő gyógyító erejű for
rásnak fürdő czéljaira való felhasználása azonban újabban
ismét tervbe vétetett.
Sok történelmi emlék fűződik a
Gellérthegyhez. A magyar fejedel
mek korában a Gellérthegyet Pesti
hegynek, magát Budát Kis-Pestnek
nevezték, szemben a Duna bal
partján fekvő Nagy-Pesttel. Csak
mióta L András király alatt Yata
és pogány hívei Gellért Csanádi
püspököt 1046. szept. 24-én a hegy
meredek szikláiról a Dunába taszí
tották, adták a hegynek mostani
nevét, az alatta elterülő város
rész pedig Szt.-Gellértfalva nevét
nyerte.1 A püspök emlékére a
hegy aljában templom épült, de

ezt a török uralom idejében
mecsetté alakították át, majd meg
teljesen elpusztult. A Gellérthegy
D-i tövében hajdan a rómaiak
hajókikötője volt, utóbb pedig
Mátyás király pazarfényű fürdője.
A törökök idejében a mai Sárosfürdő táján állott a szépségéről
és pompájáról híres Aga fü rdője,
mellette épült a Szüzek fürdője.
melyben a rege szerint azon el
rabolt fiatal szüzeket őrizték, kik
a budai pasák háremei részére
voltak kiszemelve.

Jelenleg a Gellérthegy a fővárosi közönség kedvelt kirándulóhelye s húsvéthétfőn a köznép ezrével keresi fel az ottani
búcsút. Az intelligens közönség azonban mindeddig nem mél
tányolja eléggé, bár kilátása a maga nemében páratlan s a
főváros által a hegytetőn eszközölt erdősítés és parkozás
folytán valóban kellemes sétahelyül szolgálhat.
2. A Kis-Gellérthegy <168 m.) a Gellérthegytől Ny.-ra fekvő
azon kis domb, melyet a déli vasút alagútja átfúr. Leg
könnyebben a Budaörsi-útról érhető el, melytől D-re fekszik.
Érdekes nagy kőbányái, úgyszintén flórája miatt. Az alagút
fölött a Kovák-féle vendéglő.
3. A Naphegy (158 m.), a Krisztinavárosban emelkedő kis
domb, melyre a krisztinavárosi templomtól a Lisznyay-utczán
át néhány perez alatt jutunk fel; lapos tetejéről igen szép ki
látást élvezünk a Budai hegyekre, a Várra és az új királyi
palotára. A Naphegyen azelőtt kitűnő szőlők termettek, most
lassanként beépül.
A török uralom alatt a hegy
neve Varjúhegy (Karga bairi) volt
s itt v o lt a török temető. 1687-ben,
midőn Fink Konrád cs. hadnagy
a székesfehérvári pasával 2000 db.
aranyért Budának török kézre való
visszajuttatása iránt szövetkezett, l

az erre vonatkozó levéllel SzékesFehérvárra küldött paraszt elfoga
tott s az akkor már Naphegynek
nevezett dombon felnvársaltatott.
A hegy innen Nyárshegy nevet
nyert s e név emlékét őrzi meg a
mai Nyárs-utcza.

1 A német Rlocksberg név az 1598-ban épített török favártól ered,
melynek utolsó nyomai az 1812-ben felállított csillagvizsgáló-torony
építésekor lebontattak.
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4. A Sashegy (259 m.) kopár kettős kúpjáról már távolról
felismerhető, D. és K. felé érdekes dolomit-sziklákkal alá
ereszkedő hegy, mely a Kis-Gellérthegygyel szemben, a buda
örsi országúttól Ny-ra emelkedik. Legkényelmesebben meg
mászható, ha a tabáni temető mentében haladó Budaörsi-űt
folytatását képező (Budaörsre vezető) mélyúton DNy-i irányban
felmegyünk egészen a gerinczig, a honnan a legelőn tetszés
szerint felmehetünk a csúcsra. Rövidebb s érdekesebb az, a
már távolról is felismerhető gyalogösvény, mely az előbbitől
nehány lépéssel odább D-re (egy kőkereszttel szemben) ágazik
ki az országúiból s a csinos fekvésű, gót ízlésű, elhagyott
várhoz hasonló Saxlehner- (előbb Weber-) féle nyaraló melletti
kis völgyben visz fel a csúcsra. A nyaraló mellett az Istenkut.
A kilátás a csúcsról igen szép ; Ny. felé a Svábhegy gerincze
zárja el, de D. felé egészen szabad.
A Gellért- és Sashégytől D-re
eső terület hajdan Ligetvölgynek
neveztetett; ettől Ny.' felé térült
el a régi Sassadfalu község, a
mely már 1236-ban létezett, ebben
volt Szt. András temploma is,
melyet földeivel együtt Mátyás
király Buda városának ajándéko
zott.1" A 18. szd.-ban Sassad már
romokban hevert s ma alig van
nyoma. Neve azonban mint dűlő
név ma is fenmaradt. Maga a
Sashegy legrégebben Királyhegy

nevet viselt, mivel a magyar
királyok vadászat után gyakran e
hegy táján telepedtek meg ; később
a budai szerzetesrendi barátok
tulajdonába menvén át, Paphegy,
Baráthegy és Istenhegy volt 'a
neve. A törökök Muharíek-nek ne
vezték. A monda szerint a Sashegy elnevezés onnan ered, mivel
1686. szept. 2-án a budai vár
visszafoglalásának emlékére tar
tott díszmenet alkalmával e hegyről
sasok röpültek volna a vár felé.

A Sashegyről ÉNy-i irányban leszállva, a Budaörsre vezető
dülőútat a farkasréti temető mellett érjük el. A Sashegyről
Budaörsre l 1/* óra. Az országút a Sashegy K-i tövében húzó
dik Budaörs felé; mellette — Kelenföld állomásán túl — a
Xádaskút van.
A farkasréti temető mellől átcsaphatunk a Marlonhegyre s
innen helyenként meglehetős meredek s rossz úton a Széchenyihegyre a Széchenyi-emlékhez; túlnyomóan napos út.
Távolságok: A Lánczhídtól a Sashegy csúcsára s/« óra (a hegy
aljától, az országúiról fel alig
óra.) A csúcsról Budaörsre l'/2 óra.
A csúcsról a Széchenyi-emlékhez 1 óra.
1 Salamon szerint (Budapest története II. kötet 535.1.) Sassad »vagv
tán helyesebben Sasságh« a Krisztinavárosban, a templom és a deli
vasút pályaháza között feküdhetett; e nézet alighanem téves
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5. Németvölgynek nevezik azt a tág völgyet, mely a Sas
hegytől E-ra elterül; benne temető is van ; a Xémetvölgyben
újabban a szőlők elpusztulta óta számos nyaraló épült. A
völgyön keresztül megy (DNy-i irányban) a Németvölgyi út,
melyen a farkasréti temetőhez és Budaörs felé mehetünk. Ebből
ágazik ki a Mozdony-út betorkolásán túl a Svábhegyre fel
vezető Martonhegyi út. (Lásd 7. d) alatt.)
6. Városmajor, Kis-Svábhegy. A kopár Kis-Svábhegy aljában
gróf Daun Henrik József budavári főparancsnok 1724-ben
majort és kertet alapítván, megvetette azon park alapját, me
lyet később Buda város megváltott s Városmajor név alatt a
közönség használatára bocsátott. Régente itt volt az egyetem
fűvészkertje; Ií. József alatt fákkal beültettetve, mulatóhelylyé
lett. Ma is a budai köznép mulatóhelye.
A Kis-Svábhegy re vezető szekérút a Város major-utczából a
Vaskovics-féle vízgyógyintézet mellett indul k i; lassan emel
kedve Ny., majd DK. felé s ismét E. felé tart; az utolsó ka
nyarodáson túl a kertek szélén b. felé kis ösvény visz fel a
hegy tetejére (258 m.), melyre egyébkint több más gyalogösvé
nyen is mászhatunk fel. A hegy egészen kopár s rajta nagy
kőbányák (a híres Nummulit-mészkő) vannak Tetejéről szép
kilátás nyílik a Budai hegyekre s a fővárosra. A Városmajor
ból a tetőre fél óra.
A hegyről — elpusztult szőlők közt — DNy-i irányban le
szállhatunk az Istenhegyi útra, melyet a vízvezetéki medencze
mellett érünk el. Innen V* óra alatt felmehetünk a Sváb
hegyre. (Lásd 7. b) alatt.)
b) A Svábhegy vidéke.
7. Svábhegy (Istenhegy, Széchenyihegy). A Svábhegy a fő
városi közönség legkedveltebb nyaraló- s kiránduló helye —
s joggal; gyönyörű fekvése, üde levegője, gondozott erdői s
útjai erre jogosítják. Innen van, hogy a Svábhegyen már
egész város keletkezett s már nagyon kevés ott a szabad
terület, a melyen akadálytalanul mozoghatnánk, még az azelőtt
hires »Szép kilátású is beépítették.
hegy neve Buda város tanácsának
184?. jun. 17. hozott végzése sze
rint á hegy felső részére alkal-

A Svábhegy nevét az 1686. évi
ostrom alkalmával ott tanyázott
sváb katonaságtól vette. Az Isten
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lére összegyűjtött hadsereg főve
zérének ott felütött sátráról Ve
térhálóm nevet nyert. E nevek a
mai napig sem mentek át a közhasználatba, sőt részben teljesen
kivesztek; még az Istenhegy neve
is csak az egyik út elnevezésében
tudott meggyökerezni, míg a heg)'
maga ma, is Svábhegy néven említtetik. Újabb eredetű, de a közhasználatba is átment a Széchenyihegy elnevezés, mely a hegy D-i
részére vonatkozik.

maztatott, mely — egy ottani ko
lostorról és a bélakuti apát tizedjogáról — régebben Barát- és
'Paphegynek is neveztetett. A hegy
É-i lejtője (a mai Városkúttól a
Zűgüget felé) ugyanakkor Hajnalos, D-i lejtője az ott táborozott
segédhadakról Táboros nevet, végre
a hegy E-i kiemelkedése, melyen
ma a svábhegyi templom (régeb
ben már kápolna) áll és mely
az ott birtokos rácz családokról
régebben Reitzenköpfe néven volt
ismeretes, a Budavár visszavéte

Közlekedés. A Svábhegy közlekedési eszközei még mindig
nem nevezhetők kielégítőknek ; a fogaskerekű vasúton kényelmes
ugyan a közlekedés, de egyúttal aránytalanul drága; másnemű
közlekedési eszköz pedig nincs. Az évek óta tervezett kábelvasút hiánya nagyon érezhető.
Bérkocsi viteldíjak: A Svábhegyre, Zúgligetbe és Lipótmezőre vagy
megfordítva az I—III. kerületekből egylovas 4, kétlovas 5 korona;
a IV—IX. kerületekből egylovas 5, kétlovas 7 kor. ; a X. kerületből
egylovas 7, kétlovas 8 kor. Várakozás vagy visszamenőt idő szerint
fizetendő. Az egylovas bérkocsis e helyekre és általában a kültelekre
hajtani nem köteles, de ha vállalkozik, a megállapított viteldíjnál
többet nem követelhet. Az idő szerinti viteldijak a következők : egylovasnak az első félóra 1 kor., minden további negyed óra 40 fill.,
kétlovasnak az első félóra vagy azon aluli idő 1 kor. 60 fill., minden
további negyed óra 60 fillér.

A Svábhegyre a következő utakon juthatunk f e l:
a)
A fogaskerekű vasúton. A vasút a Rctek-utczában az
Ecce-homo rét melletti pályaudvarból kiindulva, az új Jánoskórház mellett az ú. n. Diós-árok oldalában, szőlők közt emel
kedik felfelé.
A hegyoldalban kigyódzó vasútról igen szép kilátást élvezünk, a
mely fokozódik, minél magasabbra emelkedünk ; először csak a város
közvetlen környékét pillantjuk át, azután egymásután kibukkannak a
Budai hegység érdekes alakzatai, a Hármashatárhegy, a Hárshegy, a
Lipótmező az országos tébolydával, majd a hidegkúti hegyek s mire
az erdőt elérjük, annak tisztásairól már teljes pompájában élvezzük az
egész panorámát, a háttérben a Kis- és Nagy-Kevélylyel, a Dobogókő
hosszú gerinczével és a Pilis imponáló tömegével.

A vasútnak három megállója van : Lederer-telep, Adatok és
Városkút (az utóbbinál kezdődik a Béla király útja, mely a
hegy oldalában a Béla király kútjához s a Fáczán vendéglőhez
vezet). Felérve a vasút felső pályaházába, immár 392 m. ma
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gasságban vagyunk Nehány év óta a vasút meghosszabbíita
tott a Széchenyihegy felé ; az új végállomás a hegy laposán,
a Regeút mellett, 460 m. magasságban van.
A Svábhegyi fogaskerekű vasútat 1873-ban Cathry tervei
szerint a Ríggenbach-féle rendszer alapján svájczi társulat
építette. A vonal hossza 3895 méter, egész emelkedése a Sváb
hegyig 260, a Széchenyihegvig további 68 m .; a vasút egy
vágányú, de több tolóváltós kitérője van. Emelkedése 3 és
l0»/4% közt váltakozik. Évi forgalma 250,000 személy körül
van. A vasút 1895-ben 600,000 korona vételár mellett rész
vénytársulat tulajdonába ment át.
A vasút a közlekedést áprilistól október közepéig, az évad
szerint váltakozó menetrend mellett tartja fenn; a nyári hó
napokban a vonatok d. e. 6 —10-ig és d. u. 2—V2 l 0 -ig (ünncpés vasárnapon egész nap) félóránként közlekednek, de csak
az egész órákban indított vonatok mennek a Széchenyihegyig.
Egy menet tartama a Svábhegyig 18 p., a Széchenyihegyig
még 5 perez.
Arak : hétköznapokon hegymenet a Svábhegyre 60, a Széchenyihegyre
80 fillér, völgymenet a Svábhegyről 40, a Széchenyihegyről 60 fillér;
ünnep- és vasárnap mindegyik viszonylat 20 fillérrel drágább. Menet
térti jegyek hétköznapokon a Svábhegyre 80 f., a Széchenyihegyre 1
korona, vasár- és ünnepnapon 40 fillérrel több. A Svábhegy-Széchenyihegyi részlet külön vagy oda-vissza 20 fillér. Gyermek 4 évig ingyen,
4—10 évig fél jegygyei utazik. 10 menetjegyet tartalmazó füzet a Sváb
hegyre 4, a Széchenyihegyre 5 kor. (10 éven aluli gyermeknek a fele).
Idényjegy (90 napra, személyhez kötve) naponta 60 fill. Étkezőjegy
(Svábhegyre és egyszeri étkezés a szállodában) 2 kor. Fürdőjegy a
Vaskovics-féle gyógyintézetbe 1 kor. 40 fill.

b)
Az Istenhegyi úton. Ez a kitűnő karban tartott kocsiú
a Krisztinavárosban, a déli vasút pályaudvara mögötti Enyediutczából, az alsó vízvezetéki telep mellett ágazván ki, a K isSvábhegy déli tövében lassanként felfelé v ezet; a felső vízmedenczénél a hegy tövébe érve, az út nagy kanyarulatokkal
kapaszkodik arra fel (a gyalogos a kanyarulatnál kiágazó rövidebb mélyútat használhatja fel), melyet is É. felől meg
kerülvén, Adalak állomásnál — a hol erdőbe ér — a fogas
kerekű vasút mellé kerül. Ennek mentében emelkedik —
folyton nyaralók közt — a vasút svábhegyi pályaudvaráig
(392 m.).
Távolság: A déli vasúttól (odáig villanyos vasút) fel l l/« óra.
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c) A Diána-úton (gyalogút). Az Istenhegyi úton megyünk
(mint fenn) a felső vízvezetéki telepig, a hol a kocsiút j.-ra
kanyarodik. Itt b. felé kiágazik a Diána-út(cza.), mely (mindig
a távíróvezeték mentén) kapaszkodva, egyenesen felvezet a
svábhegyi templomhoz és a vasúti állomáshoz. Az út alsó
része meredekebb, napos, felső része — mely kocsival is jár
ható — enyhébben emelkedik és árnyas. Ez a Svábhegyre
vezető legrövidebb út.
Távolság: A déli vasúttól fel alig 1 óra, a Lánczhídtól fel l ‘/a óra.

d) A Martonhegyi úton. A déli vasúttól az Enyedi-utczán
át (gyalogosok a katonai kórház melletti gyalogúton) a Német
völgyi útra, melyen a Mozdonyút torkolatán túl j. kiágazik a
Martonhegyi ú t; ez mezők, rétek és kertek közt erős kanya
rulatokkal vezet fel a fogaskerekű vasút svábhegyi állomásáig.
Távolság : A déli vasúttól idáig 1 ‘/« óra.

8. Séták a Svábhegyen. A fogaskerekű állomás tája a Sváb
hegy legélénkebb része. A pályaudvarral szemben levő kis
parkban Eötvös József báró díszes érczmellszobra áll, melyet
a Budapest-hegyvidéki turista-egyesület 1890. julius 6-án lep
lezett le. Kissé odább van a svábhegyi csinos templom (371 m.)
és mellette az iskola (erre vezet fel a Diana-út)f köröskörül
díszes kertek és nyaralók. Az állomás közvetlen közelében
van az 1896-ban megnyílt díszes * Svábhegyi szálloda (60 szoba,
állandó vagy napi vendégek részére), melynek terraszáróf szép
kilátás nyílik a Karthauzi völgybe és a főváros egyes részeire.
Közelében van gyógyszertár, postahivatal, telefonállomás (a
vasúti állomáson táviró), több kereskedés stb. Kissé feljebb,
a Báró Eötvös József-út elején van a Vaskovics-féle hidegvízgyógyintézet kupolás épülete s ezen túl az Eötvös-nyaraló, báró
Eötvös József hajdani tulajdona s lakóhelye, mely ma a fogas
kerekű vasúttársaság birtoka s * vendéglőül s kávéházul szol
gál ; előtte szép árnyas terrasz, az épület első emeleti erké
lyéről szép kilátás. Tavaszi s nyári mulatságok kedvelt helye.
, A nyaralót eredetileg Trefort
Ágost vette meg és úgy adott be
lőle részt Eötvösnek; a két család
évekig lakott ott együtt és a szabadságharcz alatt Eötvös gyakran
fel és le lóháton, néha naponÍ'árt
:ént kétszer is, mert ebédre is
felment családjához. Első minisz
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tersége alatt is ott töltötte a nya
rat és a szabadságharcz után is
oda tért vissza családjával. Mikor
Trefort családjával vidékre köl
tözött, akkor vette át az egész
nyaralót Eötvös és azt nagy gond
dal ápolta; ekkor építette az ú. n.
Karthauzi-lakot is.
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A Svábhegyi vasúti állomás egyúttal góczpontja a minden
irányban szétágazó kitűnő kocsiutaknak, melyek a hegyet
minden irányban behálózva, a kertek és erdő közepette sűrűn
épült magánnyaralók közt a közlekedést lehetővé teszik. Az
ezekből kiágazó számtalan mellékút' és ösvény felemlítését
mellőzvén, csak a főutakat soroljuk fel, melyek egyúttal kelle
mes séták vagy nagyobb kirándulások kiinduló pontjaiul kínál
koznak.
a) Az Istenhegyi-út, a fővárosból a Svábhegyre vezető főközlekedési út, a fogaskerekű vasút mentén, erdőben vezet a
Svábhegynek E-i (1847-ben Vezérhalomnak elnevezett) nyúl
ványán végig; az erdőből kiérve csinos kilátás a budai hegy
vidékre és a fővárosra. Ez útból ágazik ki a Loránt-út és az
Óra-út (utóbbiról szép kilátás).
b) A Diana-út, a fővárosból felvezető legrövidebb út, felső
része (a templomtól lefelé az Ora-útig) árnyas, kocsival is
járható (belőle ágazik ki az erdős Gyöngyvirág-út és a Loránt-út);
az Ora-úton túli része meredekebb s kevésbbé jó.
c) A Költö-út, a fogaskerekű vasút Városkút megállóhelyétől
(a Zúgligetből felvezető Béla király-út folytatásában) DK. felé
vezet, s a Diana-útat keresztezve, egyrészt a Tiindér-űtba
megy át (ennek sarkán Jókai Mór nyaralója), másrészt D. felé
kanyarodva (kevésbbc jó út) a Martonhegyi-útba megy át,
mely a Németvölgyi-útra vezet le.
d) A Martonhegyi-út a fogaskerekű vasút állomásától DK-i
irányban vezet le a Németvölgyi-útra; kevésbbé szép, napo
sabb út.
e) A Karthauzi-utcza, Széchcnyihegy és emlék. A fogaskerekű
vasút svábhegyi állomásától a vasút mentén húzódó Karthauziutczában haladunk (csinos kilátással balfelé a bájos erdős
Karthauzi völgybe és a Széchenyihegyi emlékre) ezen útnak a
Széchenyi-emlék-úttal való találkozásáig. Az út kanyarulatában
b. megpillantjuk a kies fekvésű Karthauzi házikót (bejárat a
Juliska-út felől). Igen szép fekvésű csinos svájezi ízlésű ház
ez, melyet báró Eötvös József épített, kinek ez kedvelt dolgozó
háza volt, a hol műveinek legszebb remekei megszülettek ; a
Karthauzit azonban nem itt irta. Az épületet szépen gondozott
kert övezi. (Jelenleg Schunda V. hangszergyáros tulajdona.)
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A Karthauzi-uteza itt a fogaskerekű vasút mentén j-ra kanya
rodik. Most a Széchenyi-emlék-útat követve, a szép erdőben
épült Wellisch-nyaraló mellett elhaladva a Széchenyibegyi-kilátóhoz (427 m.) jutunk.
csak a Harmashatarhegy, a Csúcs
hegy és a hidegkúti hegyek lát
szanak, a háttérben csak a SzentEndrei hegyeknek és a Nagyszálnak egy része bukkanik elő. Kor
látlan ellenben a kilátás EK. és
K. felé, a merre a pesti lapályon
túl a Cserhát és Mátra lánczolatai
tűnnek szemünkbe. Magának a
fővárosnak óriási háztengere, mely
ből az új országház, a bazilika és
az új királyi palota imponálóan
emelkednek ki, egész kiterjedésé
ben pillantható át.

A hegy tetejét díszíti 1897 óta
az a lépcsős építvény, mely meg
előzőleg az Andrássy-út vegében,
az artézi forrás fölött állott. A
kilátó kétségkívül igen szép helyen
áll, és az innen kinálkozó pano
ráma nagyon szép, bár terjedelem
tekintetében korántsem hasonlít
ható sem a János-, Hárs- vagy
Hármashatárhegy, de még a Nor
mafa kilátásához sem. Magának a
Svábhegynek hosszú gerincze és
a Jánoshegy Ny. és ENy. felé tel
jesen elfödi a panorámának épen
legszebb részeit. Ezen irányban

Közvetlenül a kilátó mögött, és mellette teljesen eltörpülve
áll a régi, 1860 május 20-án emelt Széchenyi-emlék : szerény
kis kőoszlop, »Széchenyihegy« felírással és a bokrok árnyékában
egyszerű kőpad, melynek felírása hirdeti, hogy a kegyelet e
hegyet a legnagyobb magyarról nevezte el.
Közvetlenül a kilátó alatt van a magas félkörös falba illesz
tett Széchenyi-emlék, a nagy hazafinak a Budapest-hegyvidéki
turista-egyesület által emelt díszes mellszobra.
Innen leszállva a Melinda-útra, a Karthauzi völgyön átkanya
rodó Evetke-úton (a kanyarulatban a Bischitz-féle szép nyaraló
és díszkert) a fogaskerekű vasúthoz térhetünk vissza.
Távolságok: A fogaskerekű vasút állomásától a Karthauzi házikóig
10 perez, onnan Széchenyihegyre ismét 10 perez.

/ ) A Báró Eötvös József-út a fogaskerekű állomásától a
Vaskovics-íéle hideggyógyintézet és az Eötvös-nyaráló mellett
Ny. felé vezet; lassanként emelkedik, eleintén kertek, utóbb
szántóföldek közt. Az út a Hegyhát-út beágazásánál ÉNy. felé
fordul és a Normafához vezet; de mivel napos és poros, a
kirándulóknak nem ajánlható.
Távolság : Az állomástól a Normafáig 35 perez

g)
A Normafa-út az állomástól NyENy-i irányban indul ki.
Egyike a Svábhegy legszebb útainak, mely — kitűnő karban
tartva — szép nyaralók közt, folyton erdőben — egyenesen
a Normafához vezet. A hol az erdőből kiér, a kocsiút meg
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szűnik. A gyalogút nehány perez alatt átvezet a hegy gerinezén, gyönyörű pázsitos lejtő szélén álló Normafához (471 m.)
A Normafához közel, az erdő szélén van Fill Mihály * ven
déglője a Normafához (jelenleg zárva).
A Normafa, egy százados bükkfa, melyet az idő vasfoga
már erősen megviselt (hatalmas főágaiból már csak egy van
meg). Neve állítólag onnan van, hogy a hatvanas években a
nemzeti színház művészei a nagy ünnepeken (normanapokon>
szerettek oda kirándulni. A fán olvasható latin felirat későbbi
eredetű.
A N orm afa (471 m.) vidéke a Svábhegynek leggyönyörűbb része. A
hosszú hegyhát keleti szélén állunk; mögöttünk a gyönyörű erdő,
előttünk a hegymeredek lejtője üde zöld pázsitjával, lenn a Zúgliget
bájos vidéke, a Harangvölgy, a Csillagvölgy, szemben a Hunyadyhegy
s a Tündérhegy szebbnél szebb nyaralóktól tarkított képe. É. felé a
Jánoshegy erdős kúpja rekeszti be a képet, de ÉK. és K. felé az egész
budai hegyvidék fekszik előttünk, a Hármashatárhegy csoportja, a
Lipótmező, a Dunán túl pedig a főváros s a pesti lapály nagy része;
kétségkívül elbájoló kép, minővel kevés főváros környéke dicsekszik.
Távolság : A fogaskerekű vasúttól a Normafáig 35 perez.
Normafa—Zúgliget (lásd 9. d) alatt), 50 perez.
Normafa-Jánoshegy (lásd 10. alatt), 40 perez.
Normafa-Budakesz (lásd 11. alatt), 7 ,- 1 óra.
Normafa—Csillebércz (lásd 13. alatt), 55 perez.

h)
A Mátyás király-út tulajdonképen a Városkút állomáson
felül kezdődik (a hol a fogaskerekű pályatestén átvezet az
Istenhegyi-útba és Költő-utczába), de a svábhegyi állomásról
a Hollós-úton át nehány perez alatt elérhetjük. A kitűnő kar
ban tartott út a Svábhegy E-i lejtőjén ENy-i irányban vezet,
többnyire díszes nyaralókkal ékeskedő kertek, helyenként hegyi
rétek között, szép kilátást nyújtva a Hármashatárhegy csoport
jára. A Laura-út kereszteződésén túl az erdőt éri el, ezentúl
a nagy kiterjedésű Wahrmann-féle telek kezdődik (ebben b. a
Rcnée-fasor). A hegy oldalát itt nagyobbára szép hegyi rétek
borítják, melyekről elbájoló kilátás nyílik a Csillagvölgyre,
Tündérhegyre és Zúgligetre, háttérben a hidegkúti hegyekkel
és a két Kevélylyel. Itt kezdődik a nagy szerpentinekben
kényelmesen leereszkedő Csillagvölgy i-út, mely a Fáczánhoz
vezet. (L. ezt 9. b) alatt.)
Távolságok: A fogaskerekű vasúttól a Csillagvölgyi út kezdetéi
25 perez, innen a Fáczánhoz 20 perez.
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i)
A Béla kirdly-űt a fogaskerekű vasút Városkút állomásá
nál kezdődik és a Svábhegy lejtőjét a Mátyás király-útnál
mélyebben szeli át, szintén ENy-i irányban. Kezdeténél van a
Xádorkút (Városkút) és mellette kis kápolna.
csövekben, azután 2675 méternyire
ólmos csövekben vezették. József
nádor ivóvizét állandóan innen
hozatta, miért is Buda város ta
nácsa 1847. jun. 17-én Xádorkútnak nevezte el. Újabban a Város
kút neve jött divatba (a fogas
kerekű vasút hasonnevű állomá
sáról), bár a Xádorkút mint hiva
talos név ma is él.

A Xádorkút neve eredetileg
Doktorkút volt, Eberhardt von
Everling törzsorvosról, a ki 1688ban e forrást Buda városnak víz
zel való ellátására hozta javas
latba. A városi tanács 1711—28
években sokat áldozott a vízveze
tékre, de csak Kerschensteiner
Konrád jezsuitának sikerült a vizet
a Várba vezetni. A vizet a Doktorkúttól 1304 méternyire fenyőfa-

Az út eleintén díszes kertek és nyaralók közt, utóbb rétek
és mezők közt enyhe ereszkedéssel vezet lefelé, mindig igen
szép szabad kilátást nyújtva E.-felé. A tornyos Mauthner-féle
nyaralón túl egy nagyobb kanyarulatban szép fodorjuharfák
árnyékában a Béla király kútja van, honnan sokfelé viszik az
ivóvizet.
A régebben Királykútnak neve- I rése után állítottak ismét helyre,
zett forrás már Mátyás király a midőn vizét a Várba is vezették,
idejében használtatott s innen van ! A Béla király kútja nevet 1847-ben
n ev e; a forrás azonban el volt ha- adta neki a' város tanácsa s az
nyagolva s csak a törökök kive- j ma is használatban van.

A kúton túl az út kissé gyorsabban ereszkededik le a
Zúgligct felé. A Hunyady-orom és Svábhegy közti nyergen
(280 m.) át (a hol j.a Kútvölgyi-út, b. a Csillagvölgyi-út torkollik
belé), egyenesen a Fáczán vendéglőhez vezet, a hol a Zúgligeti-útba megy át.
Távolságok : A Városkút állomástól a Béla király kútjáig 20 p .;
innen a Fáczánig 15 p.

9. A Svábhegyről a Zúgligetbe. E kis kirándulás, mely min
den tekintetben jutalmazó és kényelmes, több irányban esz
közölhető.
a) A Béla király-úton (lásd 8. #) alatt) a leereszkedés a
legrövidebb (a fogaskerekű állomásától számítva a Fáczánhoz
35 perez).
b) A Mátyás király-úton a Csillagvölgybe és a Fáczánhoz.
A Hollós-úton át a Mátyás király-útra s ezen a Csillagvölgyiút elejéig, mint 8. h) alatt. Itt a YVirkner-féle nyaraló mellett
j.-ra kiágazik a Csillagvölgyi-út, mely nagy kanyarulatokkal
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ereszkedik le e kies völgybe, minden egyes kanyarulatnál
újabb meglepő kilátással jutalmazván a vándort. Magának a
völgynek felső részében erdőkkel szegélyezett szép hegyi
rétek gyönyörködtetik szemünket, lejebb a nyaralók övébe
érve (j. a Diogenes-ház) szép kertek közt ereszkedünk alá a
Béla király-útjára, melyet a Hunyady-orom nyergén (ez a Zúgiigetet a Kútvölgytől választja el) érünk el. Innen b. felé ne
hány perez alatt a Fáczán vendéglőt érjük el. (Lásd ezt 19.
alatt.) A Budai hegység legszebb útjainak egyike.
Távolságok : A fogaskerekű vasúttól a Csillagvölgyi-út elejéig 25 p.,
innen a Fáczánhoz 20 perez.

c) A Mátyás király-úton a Disznóföhez. A Hollós-úton a
Mátyás király-útra s ezen a Wirkner-féle nyaralóig, mint 8. //)
alatt. Innen a Mátyás király-útnak újabban épített folytatását
(kocsiút) követjük, mely majdnem minden ereszkedés nélkül,
állandóan 380 m. körüli tengerfeletti magasságban végig
kanyarodik a Csillag- és Harangvölgy felső része körül, erdő
vel váltakozó udezöld fás rétek közt, melyek innen egyfelől
a Normafáig húzódnak fel, másfelől a hegy meredek lejtőin
az említett völgyek mélyébe ereszkednek le. Az útról, mely
a legszebbek és legkényelmesebbek egyike, folyton váltakozó
szép kilátásbangyönyörködhetünk. Az út a * Disznófö vendég
lőnél ér véget. (Lásd ezt 20. alatt.)
Távolságok : A fogaskerekű vasúttól a Csillagvölgyi-út elejéig 25 p.,
innen a Disznófőig 40 perez, a Disznófőtől a Fáczánig 15 percz_ s innen
a zúgligeti villamos vasút végállomásáig ismét 15 perez. Összesen
1 óra 35 perez.

d) A Normafa-úton a Disznóföhez. A fogaskerekű vasút
állomásától a Normafa-úton a Normafához, mint 8. g ) alatt.
Innen a hegygerinczről j. aláereszkedő ösvényen a Szent Annakápolna (455 m.) közelében, esetleg annak érintésével szép
erdőn, majd gesztenyésen át a * Disznófö vendéglőhez, majd
a *Fáczán vendéglőhez és a közúti (villamos) vasút zúgligeti
állomásához szállunk alá. (Részleteket lásd 20. alatt.)
Távolságok : A fogaskerekű vasúttól a Normafáig 35 p., innen a
Disznóföhez 20 p., a Fáczánhoz 15 p. és a zúgligeti villamos vasút
végállomásáig ismét 15 p .; összesen 1 óra 25 perez.

10. A Svábhegyről a Jánoshegyre. A Normafa-úton a Norma
fáig (lásd 8. g ) alatt) 35 perez. Innen az erdő szélén (a buda
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keszi határ mentén) folyton a hegy hátán vezető szép sétaúton (a Szt.-Anna-kápolnát j.-ra hagyva) a Hánnaskúthegyre1
(514 m.), a honnan az út szép erdőben vezet a Svábhegy
tömegét a Jánoshegyiéi elválasztó magas nyeregre (481 m.),
melyen közvetlenül a Jánoshegy kúpja alatt * városi vendéglő
v a n ; ennek terraszáról szép kilátás esik a fővárosra. A sétaúttal párhuzamosan az erdőben elég jó kocsiút is vezet idáig.
A vendéglőtől a Jánoshegy kúpjára (529 m.) jó szerpentin út
vezet (10 perez). (A Jánoshegy részletes leírását lásd 31. alatt.)
Távolság: A svábhegyi állomástól a Normafáig 35 p., innen a jános
hegyi vendéglőig 30 p., a csúcsra még 10 p., összesen l'/a óra.

II. A Svábhegyről Budakeszre több út visz, melyek mind
a Normafa és Jánoshegy közti hegyhátról indulnak ki. A hegy
gerinezén kezdődik a szépségéről ismert budakeszi erdő, mely
a Svábhegy lánczolatának Ny-i lejtőit borítja. E szép (646 hek
tár területű) erdőséget a főváros 1893-ban 600.000 korona össze
gen megvásárolta a kincstártól, hogy azt a letárolástól megóvja
s a fővárosi közönség üdülésére parkszerűleg kezelje. Egyik
szép sétaút a Normafánál az erdő szélén kezdődik s Ny-i
irányban lassan aláereszkedik (b. elágazás Makkos-Máriára),
majd megkerülve a Meredek csúcsot (Jáher Stich, 412 m.) a
Virágvölgybe ereszkedik le s a budakeszi kálváriánál éri el a
falut (45 perez). Egy másik sétaút a Szt.-Anna -kápolnánál
ágazik ki a határútból, de mivel az előbbi útba beleágazik,
nagy kerülőjénél fogva kissé hosszadalmas. Sokkal rövidebb
az az ösvény, mely a kápolnától kiindulva a Hármaskúttető
gerinezén egyenesen levisz Budakeszre (30 p.). Egy harmadik
(erdei szekérút) a kápolna és jánoshegyi pavillon közti határút
középe tájáról ágazik Ny. felé s kis völgyben vezet le Buda
keszre (30 p.). Végül még a jánoshegyi pavillontól két szép
sétaút vezet le, egyik az EENy. felé lehúzódó kis völgyben
egyenesen a budakeszi erdőkerülői házhoz, tehát a falu E-i
végéhez (20 p.), a másik DNy-i irányban, a K is köfej
(437 m.) és Ingovány körül kanyarodva a Virágvölgybe eresz
kedik le (40 p.). Mindezen utak a parkszerűleg kezelt buda
keszi erdőn vezetve keresztül, a legkellemesebb sétákra csalo
1 A Hármaskúthegy nevét az alatta fakadó 3 forrástól nyerte (egyik

a Disznófő forrása, másik az Isten szeme mellett).
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gatnak, melyek semmiféle fáradsággal nem járnak. (Budakeszit
lásd 68. alatt.)
Távolság: A fogaskerekű vasút állomásától a Normafáig (erdő széle)
35 p., innen Budakeszre (a szerint, hogy mely útat választjuk)
l /i—1 óra.

12. A Svábhegyről Makkos-Máriára azelőtt nagyon nehéz
volt letalálni, most azonban a gondozott és útmutatókkal el
látott sétautakon eltévedni nem lehet. Több út vezet le
Makkos-Máriára, melyek mind a Svábhegy és Jánoshegy közti
hegyhátból indulnak ki. A legbiztosabb és legrövidebb út a
Normafa mögött fordul az erdőbe (azonos a l l . alatt említett
úttal), de nem kanyarodik j. a Meredek csúcs körül, hanem
inkább b. felé ágazva a Diófásteiön kényelmes szerpentinek
ben leereszkedik Malikos-Máriára. (Lásd ezt 69. alatt.) Igen
kellemes erdei út.
T ávolság: A fogaskerekű vasút állomásától a Normafáig (erdő széle)
35 p., innen Makkos-Máriára 25 p., összesen 1 óra.

13. A Svábhegyről a Csillebérczre (438 m.). A Normafa-úton
a Normafa melletti tájékoztató tábláig. Innen két sétaút vezet
a Csillebérczre: egyik az erdő szélén — a fővárosi határ
mentén — D., majd DNy. felé (kitekintés b. felé a Széchenyihegy nyugati 439 ni. csúcsára és a Farkasvölgy felé), ez a
külső tu ristaú t; a másik ezzel majdnem párhuzamosan a
Felső kút-tisztás és Sötétvágás erdején át vezet, ez a belső
turistaút. Szép, de változatosság nélküli s kissé hosszadalmas
erdei út. A két út az ú. n. Hármashatárnál (csinos hely,
nyugvó padokkal, 410 m.) találkozik, a honnan 5 p. alatt
feljutunk a Lófejtisztásra. Ez erdőtlen hegytető, melyen egy
facsoport körüli köröndről igen korlátolt kilátás nyílik a buda
örsi és csíki hegyekre és az azokon túli lapályra. Az út itt
véget ér s a kiránduló csalatkozva tér vissza. A Hármas
határtól a Csillebérczre (Kakukhegy, 438 m.) még 1 4 óra DK-i
irányban ; a tetőről kevés kilátás. Igen ritkán felkeresett hely.
(A közönség a Lófejtisztást tekinti a Csillebércznek.)
A Hármashatártól ENy-i irányban szép erdőbe sétaúton
leereszkedhetünk (20 p.) Makkos-Máriára (lásd ezt 69. alatt),
vagy DK-i irányban (az erdő szélén) az Irhásárokba (lásd
15. alatt).
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Távolságok : A fogaskerekű vasút svábhegyi állomásától a Normafáig
.'15 p., innen a Hármashatárhoz 40 p., a Csillebérczre 15 p. A Hármashatártól Makkos-Máriára 20 p., innen az erdő szélét követó szép sétautón Budakeszre (a templomig) 25 p., mindössze 2*/* óra.

14. A Svábhegyről Budaörsre és a Csíki hegyekre. A Csillebérczi úton (lásd 13. alatt) a Hármashatárhoz (410 m.), innen
DDN’y-i irányban (a Lófcjtisztás rondeauját jobbra hagyva) a
Budaörsi hegy (Hochfrankenberg, 438 m.) erdőjén át a buda
örsi régi szőlőkbe és a községbe. Az erdőből kiérve érdekes
pillantás a budaörsi kopasz hegyekre (Csíki hegyek). Ha
ellenben a Hármashatártól inkább DNy. felé tartunk, 15 p.
alatt kiérünk az erdőből s a kopár, karsztszerű voltuknál fogva
érdekes Csíki hegyek előtt állunk, melyeken tetszés szerint
bolyonghatunk végig bármely irányban. Budaörst lásd 74. alatt,
a Csíki hegyeket 79. alatt.
Távolságok : A fogaskerekű állomásától a Normafáig 35 p., innen a Hár
mashatárhoz 40 p., innen Budaörsre (a templomig) */, óra, összesen 2 óra.

15. A Svábhegyről az Irhásárokba. A Csillebérczi úton a
Hármashatárhoz mint 13. alatt. A rétről DK-i irányban az
erdő szélén leereszkedünk az Irhásárokba (Lederner Graben),
mely a b. emelkedő, részben felszántott, részben erdős Magasútat (Hochstrass) elválasztja a j. eső erdős Csillebércztől
(Kakukhcgy 438 m.). A szép erdős völgyet követve jó erdei
úton alászállunk a budaörsi út melletti Szt.-Háromság oszlopához.
Távolságok : A fogaskerekű állomásától a Normafáig 35 p., innen a
Hármashatárhoz 40 p., a Szt.-Háromság oszlopáig 40 p., összesen közel
2 óra. A Szt.-Háromság oszloptól Budára (a Vérmezőig) 1 óra, Buda
örsre (a templomig) 35 p.

16. A Svábhegyről a Magasútra és az Ördögormához. A
Xormafa-úton a Normafához és innen a külső turistaúton az
erdő szélén tovább hiint 13. alatt. A Normafától mintegy
25 pcrczríyire az utat keresztezi a Makkos-Máriáról az Ördög
ormára vezető dülőút. Ez úton DK-i irányban (tehát b. felé)
mezők és legelő közt lefelé haladunk a Magasát (Hochstrass)
széles gerinezén, melytől b. a l'arkasvölgy, j. az Irhásárok
húzódik lefelé. Az utóbb keskenyedő gerinczen több kőbánya
mellett elhaladva (szabad kilátás) leszállunk a budaörsi útra.
A gerincz végső, immár alacsony kiemelkedésén van a bizarr
alakú (némileg szószékhez hasonlító) Ördögorma (Teufelskanzel, 317 m.) nevű szikla. A gerincz utolsó részlete erdős.
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Távolságok: A fogaskerekű állomásától a Normafáig 35 p., innen a
külső turistaúton a Magasútig 25 p., utóbbin az Ördögormához s a buda
örsi útra 40 p., Budára (a déli vasútig) 50 p., összesen 2'/a óra.

17. A Svábhegyről a Farkasvölgybe. A fogaskerekű állomásá
tól a Báró Eötvös-úton a Hegyhát-út betorkolásáig, a hol az
előbbi ENy. felé kanyarodik (25 p .); innen Ny-i irányban
egyenesen továbbmenve, az erdő szélén leereszkedünk az itt
kezdődő kis völgybe. Ez a Farkasvölgy, egyike a budai hegy
ség legszebb völgyeinek. A völgyben D-i irányban lefelé
haladva, részint erdőben, részint gyönyörű réteken haladunk
át, míg leérve a mély, szaggatott völgybe, igen szép erdőn
megyünk DK. felé. E. felől, a Svábhegyről kis mellékvölgy
nyílik belé, melyben Berger Ev. János egyetemi tanár nyaralója
s a hegyoldalban kápolnája fekszik (366 m.), a honnan szép
kilátás nyílik a Farkasvölgyre és a távoli Dunára; ez a
Farkasvölgy legszebb része. [Ezen mellék völgyön felmehetünk
a Svábhegyre, melyet a Latinovics-féle nyaralónál érünk el.]
Innen az esővíztől erősen kimosott, de igen szép völgyben
lcmcnve, végre az Ördögorma (317 m.) festői sziklái alatt le
érünk a budaörsi útra.
Távolság: A fogaskerekű vasúttól a Hegyhát-útig 25 p.f innen a
Farkasvölgynek torkolatáig (budaörsi út) 1 óra, innen Budára (a déli
vasútig) 1 óra; mindössze közel 21/» óra.

18. A Széchenyihegyröl a Farkasvölgybe. A fogaskerekű
vasútnak széchenyihegyi végállomásától a Rege-úton a Hegy.
hát-útra és ezen a Báró Eötvös-útig megyünk, a hol b. (az
erdő szélén) lekanyarodunk a‘ Farkasvölgybe (az állomástól
idáig 15 p.), ebben lefelé mint 17. alatt; vagy pedig a
Hegyháti úton csak az Ordas-útig, s ennek folytatásában b.
(DNy. felé) a Széchenyihegynck Farkasvölgy felőli erdős ki
emelkedésére (439 m.). Itt a gyalogút ketté válik; j. felől
levezet a Farkasvölgy rétjeire (10 perez), b. a Farkasvölgy
azon szép mellékvölgyébe, melyben a Berger-féle nyaraló és
kápolna (366 m.) van s onnan magába a Farkasvölgybe,
utóbbi esetben azonban a völgy felső részét nem látjuk. A
két út közt emelkedő magaslatot (439 ni.) nehány perez alatt
mászhatjuk meg. Tetején csinos rét van, de a kilátás igen kevés.
Távolság: A Széchenyihegyi állomásról az Ordas-úton a Farkasvölgybe
és a budaörsi útig */*—1 óra, onnan a Vérmezőig 1 óra.
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c) A Zűgliget.
19. Zűgliget. A Svábhegy mellett a Zűgliget a fővárosi
közönség legkedveltebb kiránduló és mulató helye ; természeti
szépség tekintetében vele versenyez, előnye még az, hogy
könnyen s olcsóbban érhető el.
A közúti villamos vaspálya zugligeti vonala, mely a köz
ponti városházától indul ki, a fogaskerekű vasút állomásán túl a
katonai és vízivárosi temető mellett (j. a Budagyöngye ven
déglő) szép fasorban visz a Szép Ilona nevű kedvelt ven
déglőig. (Frint vendéglős; a vendéglő télen is nyitva van.) A
kitűnő országút itt ketté ágazik ; ENy. felé a Lipótmezőn át
Nagy-Kovácsira, Ny. felé Budakeszre tart, s az utóbbi útból
alig nehány perczczel az elágazáson túl ismét kiágazik a
Zugligeti út, melyet a villamos vasút is követ. A vasútvonal
a Szarvas vendéglőn túl a Hunyady-orom alatt fekvő díszes
pályaházzal ér véget.
A mai Szarvas vendéglő száza
dunk elején Laszlovszky pesti
kir. igazgatósági-fiskális tulajdona
volt, kinek itt akkor híres gazda
sága volt, nagy majorral s kiter
jedt szőlőtenyészettel. A vidék,
mely hajdan a karmeliták birtokai
hoz tartozott, ekkor lett a közön
ség kedvelt kiránduló helyévé,
mely még akkor is előszeretettel

rándult ki »a Laszlovszky«-hoz,
mikor a birtok már más kezekbe
került. Róla nyerte a fölötte emel
kedő hegy még ma is használat
ban levő Laszlovszky-hegy nevét
(hivatalos neve Hunyady-orom), a
zugligeti vám pedig Laszlovszkvvám nevet. A Szarvas vendéglő
ma Szakáll-Lukácsné tulajdona;
csak nyáron van nyitva.

A villamos vasút végállomásától igen jó kocsiút több
kanyargással visz felfelé; a völgy, melyet D. felől az erdős
Hunyady-orom, északon a Tündérhegy festői sziklacsoportja
zárnak be, hátterét pedig a Svábhegy változatos lejtője
képezi: egyike a főváros legbájosabb tájrészleteinek.
Kevéssel a pályaházon túl a völgy ketté ágazik ; a kocsiút
j. felé, egy másik rövidebb, de az ott lefolyó szennyvizek
miatt kellemetlen út {Csermely-út) a b. felőli kis völgyben
halad felfelé; a két völgy közt emelkedik az a csinos erdős
domb, melynek hátán a *Fáczán nevű vendéglő házcsoportja
fekszik, környezve nyaralóktól. A Zűgliget festői szépségű
részleteivel innen kínálkozik a legelőnyösebben.
A Csermely-út kezdeténél a kocsiút magas hídon j. fordul,
T h irrin g : Bpest környéke.
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hogy nagy kanyarulatokban felkapaszkodjék a Fáczánhoz ; a
gyalogos leszáll a kis völgybe s a híd alatt elhaladva az
erdő szélén látható rácskapuhoz ér, melyen át vezet a sétaút a
Fáczánhoz. Ezen kitűnő állapotban tartott befásitott út, szép
erdőben, enyhe emelkedéssel visz felfelé ; b. a Törökvér nevű
elhagyott kőbányát látjuk, melynek vastartalmú kövét a monda
szerint a törökök vére festette pirosra. Kissé feljebb az erdő
ben nehány hatalmas szikla vonja magára figyelmünket, mely
csodálatosan hasonlít régi falromok maradványaihoz. A hol az
erdő ritkul, a Fáczán épületei tűnnek elő.
A *Fáczán (275 m.), ezen ős idők óta híres nyári vendéglő,
b. felől, emelkedett helyen fekszik. Nagy oszlopos terraszát
nyáron sűrűn lepi el a főváros közönsége, melynek ez egyik
legkedveltebb mulató- és majálishelye. A Fáczán épületcsoportja
Fcrencsik tulajdona; vendéglős Bauschek Péter; a vendéglő
csak nyáron van nyitva.
A Zúgliget hajdan Mátyás király ! Zúgliget lett. Buda város tanácsa
vadaskertjéhez tartozhatott; vad- 1847-ben Virányosnak keresztelte
kanokban való gazdagságára utal e l ; e név dűlőnév gyanánt ma is
német Sauwinkel neve, melyből használatos, de a közhasználat
a jobb hangzás kedvéért idővel csak Zúgligetet ismer.
Auwinkel s ennek lefordítása által

A Fáczán környéke a Zúgliget legnépesebb és legelőkelőbb
része. A szép nyaralók sűrűn épültek az innen kiinduló utak
mentén az erdő sűrűségében. Közvetlenül a Fáczán alatt állott
a régi Vadászmajor (utóbb községi iskola, mely mellett most új
iskolaépület áll). A Fáczán egyúttal góczpontja egy kiterjedt
úthálózatnak, mely a Zúgliget legszebb pontjait könnyen hozzá
férhetővé teszi.
A Zúgliget részletei közül külön kiemeljük a következőket :
A Hunyady-orom (régebben Lászlóvszkyhegy) (349 m.) a
Zúgliget torkolatát D. felől határoló erdős hegykúp, mely É.
és Ny. felé meredeken esik alá, míg K. felé hosszú lejtővel
ereszkedik a Kútvölgy felé. A Zúgligetből a Csermely-úton,
vagy inkább a Fáczántól a Béla király-úton felmenve a Hftnyadyorom és Svábhegy közti nyeregre (280 m.), itt ENy. felé for
dulunk ; a hegy csúcsára azonban — magántulajdon lévén —
nem mehetünk. Az említett nyeregről szép kilátás a Zúgligetre.
A nyeregről K.
fyi-úton) egyenesen leszállva,

A Tündérhegy sziklái a Zúgligetben.
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50 p. alatt a fogaskerekű vaspálya városmajori állomását érjük
el. Csak esti időben ajánlható út.
A Tiindérhegy (németül Hímmel) a Zúgliget legszebb pont
jainak egyike; a Zúgliget Ny.-i oldalán, a Hunyady-orommal
szemben emelkedik a Jánoshegyből K. felé kinyúló azon kes
keny gerincz, melynek festői sziklacsoportjai már messziről
feltűnnek.
E sziklákat egy régebben ott
állott Szt.-Antal szoborról Antalsziklának nevezték; a szoborral
együtt a név is elpusztulván, századunk közepén az evang. tanuló í

ifjúság Vajdabéreznek nevezte el
Vajda Péter tanárról, ki e szikla
oldalában szerzé »Dalhonc czímű
munkáját. E név sem volt hosszú
éltű.

A Tündérhegyre a zúgligeti útról még a Csermely-út kiága
zása előtt ágazik ki igen meredek ösvény, mely a sziklák közt
egyenesen felvisz. Sokkal kényelmesebben, jóformán fárad
ság nélkül jutunk a Tündérhegyre, ha a hegy aljában Ny. felé
(j. felé) kiágazó mély Csigaiitat követjük s a Remete-útat keresz
tezve (b. csekély távolságra a Remeteház, szép borostyándíszszel) a »Szép juhásznéhoz« jelzett úton (lugas) egyenesen a
Jánoshegy felé tartunk, majd az erdő szélén b. fordulva erdei
útra térünk, mely a Tiindérhegy csúcsára (385 m.) visz fel.
A festői sziklacsoportok most már alattunk vannak.
A kilátás, mely innen nyílik, egyike a legbájosabbaknak (az egész
Budai hegységet, a Kevély csoportját s a Szt.-Endrei hegységet, a pesti
lapályt, a Mátrát stb. látjuk), »tündéri« szépségéről nyerte a hegy is
n ev ét; különösen szép a közvetlenül lábunk alatt elterülő Zúgliget.

A Tündérhegy egyébiránt kocsin is elérhető azon úton ( Tundérhegyi-iit), mely a Jánoshegyi-útból ennek első kanyarula
tánál kiágazik; a kocsiút fölött, nagyobb magasságban szép
sétaút is vezet ide. Mindkettő zsákút, a mennyiben lefelé nincs
kiépített folytatásuk.
A Tündérhegyről meredek ösvény egyenesen a Jánoshegyi
vendéglöhez visz fel (15 p.). Ez ösvénynek lépcsős kiépítése
tervbe van téve. A Zúgligetből a Jánoshegyre ez a legrövidebb
út (45 p.).
Távolságok: A villamos vasút zúgligeti állomásától a Tündérhegyre
fél óra, innen a jánoshegyi vendéglöhez 15 p .; összesen */♦ óra.

20. A Zúgligetből a Disznóföhez és a Normafához. A Fáczántól az iskolán innen kiágazólag igen jó árnyas sétaút (és
ugyancsak jó, de sok szerpentint leiró kocsiút) visz a * Disznófö
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nevű kedvelt nyári vendéglőhöz, mely már a Svábhegy lejtő
jén, szép erdőben (380 m. magasságban) fekszik s szintén
egyike a Budai hegység leglátogatottabb és legkedveltebb
pontjainak.
A nemrég megnagyobbított * vendéglő mellett fakad egy kőbe faragott
vadkan fejéből a Budai hegység egyetlen bővizű jó forrása. (1847-ben
Mátyás-csorgónak neveztetett el.) E vidék Mátyás király vadaskertjéhez
tartozott, ki egy fárasztó vadkan-vadászat alkalmából egy ízben e
forrásnál talált üdülést.

A Disznófő kötelében van az Isten szeme nevű (Haggenmacher-féle) gyönyörű nyaraló, mely mellett a Tündérhegyre
vezet szép út. (15 perez.)
Közvetlenül a Disznófő fölött kezdődik a régi Mátyás királyútnak nehány év előtt megépített folytatása, mely a Sváb
hegy lejtőjén a Csillagvölgyi-útig húzódik, egyike a legszebb
és legkényelmesebb utaknak (lásd 25. alatt).
A Disznófőtől kényelmes gyalogút — szép gesztenyésen s
erdőn át — a Szt.-Anna-kápolna (455 m.) mellett elhaladva,
15 p. alatt felvisz a Svábhegy gerinezére, illetve a Hármaskúttetöre s innen b. a Normafához (8 p.), j. a Jánoshegyi vendéglöhez (20 p.), egyenes irányban (Ny. felé), de utóbb nagyokat
kanyarodva le Budakeszre (3/4 óra).
Távolságok: A közúti vasút végállomásától a Fáczánig 20 p., innen a
Disznófőhez 15 p., a Svábhegy gerinezére (Hármaskúttetőre) 15 p.
A közúti vasút végállomásától a Normafáig összesen 1 óra, a János
hegyi vendéglőhez 1 óra 10 p., Budakeszre 1 óra 35 perez.

21. A Zúgligetböl Budakeszre vagy Makkos-Máriára. A közúti
vasút végállomásától a Fáczánhoz, Disznófőhez és a Svábhegy
gerinezére mint 19. cs 20. alatt (50 p.). Innen egyenes irány
ban, a főváros által épített szép sétaúton a budakeszi erdőn
le, Makkos-Máriára (25 p.), ugyanezen útról j. kiágazva (a
Meredekcsúcs, 412 m. körül) le Budakeszre (45 p.). Lásd 11. és
12. alatt. A Zúgligetböl a Szép Juhásznéhoz és Budakeszre,
lásd 27. alatt.
22. A Zúgligetböl a Harangvölgybe. E kies völgy, mely a
Normafától nézve — üdezöld rétjeivel s sötét erdőjével — oly
bájos képet nyújt, legnagyobb részt magántulajdonban (Sigray
és Czillich) lévén, a közlekedés elől el van zárva ; a zúgliget
iskola melletti úton azonban a völgyet határoló lejtőn felszáll
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hatunk a Disznófő irányában az új Mátyás király-útig. Útköz
ben mindinkább szépülő kilátást élvezünk a Zúgligetre és a
távolabbi hegyvidékre. Az iskolától idáig 20 perez.
23. A Zúgligetböl a Csillagvölgybe. A Béla király-úton a
Csillagvölgyi-útig megyünk ; ezen j. fordulva, a Csillagvölgyön
végig mehetünk (lásd 24. b) alatt).
24. A Zúgligetböl a Svábhegyre több út vezet. A két leg
jártabb a következő :
a) A Béla király-út, a Fáczán vendéglőtől egyenesen a
Svábhegyre a Nádorkúthoz (Városkút) vezet, 40 perez. (Rész
letes leírását lásd 8. i) alatt)
b) A Csillagvölgyi-út a Fáczántól mintegy 5 pereznyire a
Béla király-útból indul ki, jobb kéz felé kanyarodva be a bájos
Csillagvölgybe, melyben a Diogenes-nyaraló mellett elhaladva,
szép rétek és kertek közt lassú emelkedéssel felfelé vezet.
Az út a Mátyás király-útra vezet fel, gyönyörű kilátást nyújtva
a budai hegyvidékre. A Fáczántól a fogaskerekű vasútig 50
perez. (Ez út részletes leírását lásd 8. h) és 9. b) alatt.)
25. A Disznófötöl a Svábhegyre. A Disznófő fölött kezdődik
az a szép kocsiút, melyet a főváros nehány évvel ezelőtt
innen kezdve a Svábhegy oldalában egészen a Csillaghegyiés Mátyás király-út találkozásáig kiépített s mely szintén
Mátyás király útja nevet visel. Egyike a budai hegység leg
jobb és legkényelmesebb útjainak, mely folyton a hegy oldalá
ban, majdnem minden emelkedés nélkül, állandóan 380 m. körüli
tengerfeletti magasságban végig kanyarodik a Harang-, majd
a Csillagvölgy felső része körül, erdővel váltakozó üdezöld
gyönyörű fás rétek közt, melyek innen egyfelől a Normafáig
húzódnak fel, másfelől a hegy meredek lejtőin az említett
völgyek mélyébe ereszkednek le. Folyton váltakoznak a szebb
nél szebb tájképi sceneriák ; eleinte csak a legközelebbi kör
nyéket látjuk, a messzebb háttérből csak a lipótmezei té
bolydát, a hidegkúti hegyeket s azokon túl a Kis- és NagyKevélyt; utóbb a Hárshegy és Jánoshegy is kibukkanik s a
távolabbi látókör fokozatosan tágul, míg végül a Pilis és
Dobogókő egész hegyvidékében gyönyörködhetünk. A Pucherféle nyaraló mellett elérjük a nyaralók régióját s kevéssel
odább a Wirkner-féle nyaralónál a régi Mátyás király-útat,
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melyből ide közel a Csillagvölgyi-út kanyarodik le a hason
nevű völgybe. Innen a régi Mátyás király-útón haladunk a
Svábhegy felé, melyet a fogaskerekű vasút Városkút állo
másán felül érünk el, a Hollós-úton azonban a svábhegyi
állomáshoz is mehetünk. (Lásd részletesebben 8. h) alatt.)
Távolság: A Disznófőtől a régi Mátyás király-útig (Wirkner-féle
nyaraló) 40 p., innen a fogaskerekű vasút Városkút állomásához, vagy
a Hollós-úton a svábhegyi állomásig 25 p .; összesen alig több egy óránál.

26. A Zúgligetből a Jánoshegyre több út vezet, de a ki ké
nyelmes úton akar feljutni, annak meglehetős nagy kerülőt
kell tenni. Következő utakon juthatunk fel :
a j A Tündérhegyen át. A Csigáidon és a lugason át mint
19. alatt. A Tündérhegy ormáról a felette levő kőbánya mel
letti rossz ösvényen elég meredeken fel a Jánoshegyi vendéglőig
(pavillon). Ez a Jánoshegyre vezető legrövidebb út. Ez útból
b. ágazik ki gondozott sétaút, mely DNy-i irányban a H árniaskúttetöre visz fel, a honnan (mint 10. alatt) a svábhegy
jánoshegyi gerinczúton jutunk a vendéglőhöz (V4 órával boszszabb). A vendéglőtől a csúcsra 10 perez. (A Jánoshegyet lásd
31. alatt).
Távolságok: A közúti vasút zúgligeti végállomásától a Tündérhegyre
V, óra, innen a Jánoshegyi vendéglőig 15 p., a Jánoshegy csúcsára
10 p .; összesen 55 perez.

b) A Tündérhegy felé vezető úton (mint 19. alatt) megyünk
a lugasig; ezen áthaladva, itt j.-ra fordulunk a »Szép juhásznéhoz« jelzett útra. Ezen vagy 15 perczig szép erdőben ENy.
felé haladva, b.-ra ágazik ki a Jánoshegyre vezető gondozott út,
mely a Jánoshegyi barlang (egyszerű sziklahasadék) érintésé
vel közvetlenül a Jánoshegy csúcsára (529 m.) vezet, négyszer
keresztezve a Jánoshegyi kocsiútat.
Távolságok: A közúti vasút zúgligeti végállomásától a lugasig 15 p.,
innen a Jánoshegyi út elejéig 15 p., a Jánoshegy csúcsára fél óra,
összesen 1 óra.

c) Az Árnyas úton. A közúti vasút végállomását megelőző
megállóhelytől (a Szarvas vendéglőnél) az Árnyas úton (lásd
27 a) alatt) a budakeszi országútat kisérő szép sétaútra és
erről b. felé kiágazólag a Jánoshegy csúcsára vezető (mindvégig
erdős) sétaúton, mint b) alatt.
Távolság: A közúti vasút zúgligeti végállomásától a Jánoshegyi útig
45 perez, innen a hegy csúcsára '/% óra, összesen 5/« óra.
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d)
Végül a legkényelmesebb, de egyúttal leghosszabb út a
közúti vasút végállomásától a Fáczán és IHsznófö útbaejtésével (lásd 20. alatt) a Szt.-Anna-kápolnához (455 m.) s innen
a határúton a Jánoshegyi vendéglöhez és a hegy csúcsára.
Végig szép, árnyas út.
Távolságok : A közúti vasút zúgligeti végáll omásától a Fáczánig 20

p., innen a Disznófőhöz 15, a Szt.-Anna-kápolnához ismét 15 p .; a ká
polnától a Jánoshegyi vendéglőig 20 p., a csúcsra fel 10 p .; összesen
1 óra 20 perez.

27. A Zúgligetböl a Szép Juhásznéhoz és Budakeszre. aj A
gyalogúton. A közúti vasúton a Szarvas vendéglő melletti meg
állóhelyig. Innen a jobbra nyíló Árnyas úton (mélyút), eleintén
kertek között Ny. felé, majd a Remeteútnak b. (a Tündérhegy)
felé való elágazása után ÉNy. irányban haladunk a budakeszi
országúiig. A hol útunk erre torkollik, nehány lépéssel odább
az a szép sétaút kezdődik, mely az országút mentén — folyton
szép erdőben — csekély emelkedéssel a Szép Juhásznéhoz
vezet. (Útközben b. ágazik ki a Jánoshegyre vezető sétaút).
Helyenként csinos kipillantás a Kis- és Nagy-Hárshegy felé.
Távolság: A Szarvas vendéglőtől a Szép Juhásznéig egy kis óra.

b) A budakeszi országúton. A Szép Ilonától a Budakeszi
úton szép kertek és díszes nyaralók közt a kis Szt.-Lászlótemplom mellett (233 m.) elhaladva (j. a Fcrenczhalom) a
Jánoshegyi erdőbe ; az út mellett többnyire gyalogút; útközben
csinos kipillantás a Hárshegy felé.
Távolság : A Szép Ilonától a Szép Juhásznéig 1 óra.

A Szt.-László-templomot és Ferenczhalmot lásd 32. alatt.
c) A Csigaúton (a Remete-útat keresztezve) felfelé mint a
tündérhegyi útnál (1. 19. alatt); az erdő szélén azonban jobbra
fordulunk, követve a jó sétaútat, mely a Jánoshegy E-i lejtőjén
szép erdőkön át egyenesen a Szép Juhásznéhoz vezet.
Távolság: A közúti vasúti végállomástól a Szép Juhásznéig 50 perez.

A * Szép Juhászné (Dornis Miklós vendéglője), a fővárosi kö
zönség kedvelt s látogatott mulatóhelye (nagy tánezterem)
a János- és Hárshegy közti nyergen, a budakeszi útnak azon
pontján fekszik (350 m.), a hol az délnyugotra fordul. Fekvése
igen csinos, különösen a mögötte elterülő rét igen kellemes
mulatótérség.
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A Szép Juhászné nevét Mátyás király egy kalandjáról vette,
mely vele s egy itt lakó szép juhásznéval lejátszódott. Nevezetes
hely volt ez már régebben is, mivel itt állott a pálos-rendnek
híres kolostora, melynek nyomai a Szép Juhászné előtt (a
régi Bugát-féle telken) ma is felismerhetők.
A Pálos-rendnek Szt. Lörinczről vadaskertjéből gyakran kereste fel
nevezett kolostorát az esztergomi a szerzeteseket, kiknek körében
születésű Lőrincz, a magyar Pálos- szívesen tartózkodott. A kolostor
rend negyedik generálisa alapította; akkor általános kegyelet tárgya
a templom és kolostor 1301—10-ig v o lt; róla nevezték a mai Hárs
épült. Itt tartották rendesen pün hegyet Pálhegynek, a mai Pasarétet
kösdkor a rend közgyűléseit; a Palvölgyének, az Ördögárkát Pál
kolostor Róbert Károly és Nagy yátoknak ; ide zarándoklóit a hívók
Lajos adományai folytán csak nagy serege. A renden kívül álló
hamar nagy hírre tett szert. A kitűnő egyéniségek is ide temet
templomot a 75 m. hosszú kolostor keztek s Báthory László rendtag
vettekörül, mely olasz építőmes í f 1456) egy közeli barlangban 20
terek'remekműve v o lt; belső helyi évet töltött remete módjára, a
ségeit gazdagon aranyozott fafarág- szentírásnak magyarra való for
ványok díszítették, kéresztfolyosója dításán dolgozván. (Róla kapta a
gyönyörű művű góth stílű oszlop Hárshegy 1847-ben a Báthory csarnokban végződött. A kolostort hegy nevet). A mohácsi csata után
azonban nemcsak gazdagsága, ha a törökök földig lerombolták a
nem rendtagjainak vallásossága kolostort; a pusztulás tíz napig
és hitbuzgósága tette híressé és tartott, a szerzetesek legnagyobb
királyaink előtt kedveltté; ennek részt elmenekültek, de 25-en ott
köszönhette, hogy tagjainak száma lelték halálukat; csak Remete Szent
később 300, sőt 500-ra emelkedett. Pál testét sikerült előzőleg TrenHíre különösen azóta terjedt el, csén várába szállítani. Budavár
hogy Nagy Lajos király Remete visszafoglalása után a kolostor
Szent Pál testét, mely addig Ve- területe a város tulajdonába került.
lenczében őriztetett, Budára hozatta A kolostor rommaradványaiból
s 1381. nov. 14-én a hárshegyi épült fel századunk elején a Szép
egyház Szt.-István - kápolnájában Juhászné vendéglő és 1818-ban a
helyeztette e l ; az elhelyezési ün ferenczhalmi templom; a telek
nepély egyúttal diadalünnepély volt utóbb magánosok kezére kerül
Velencze fölött. I. Mátyás király vén, kertté alakíttatott át s most
szintén magas kegyében részesí már csak nehány elszórt fara
tette a kolostort, melynek 1466-ban gott kő jelzi e hajdan híres kolostor
a pallosjogot is adományozta; a helyét.
mai Lipotmező táján elterülő nyéki
Távolságok : A Szép Juhásznétól Budakeszre a folyton szép erdőben
haladó országúton vagy az ezt kísérő gyalogúton 20 perez. Budakeszt
lásd 68. alatt.

28. A Szép Juhásznétól a Jánoshegyre. A Szép Juhásznétól
a Jánoshegyi kocsiút elején szép sétaút visz fel a János
hegyre ; az út a Jánoshegy É-i nyúlványának hátára felkanya
rodva, ezen meglehetős egyenes irányban, de sok apró szerpertinnel egyenesen a hegy csúcsára vezet fe l; folyton erdőben
halad, helyenként nagyobb emelkedéssel is, de egészben véve
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elég kényelmes. A Jánoshegyi kocsiútat háromszor keresztezi.
3 4 óra alatt érünk a csúcsra.
A Jánoshegyi kocsiút a Budakeszi útból a Szép Ilonánál ágazik
k i; eleintén a Zúgliget felé halad, azután visszakanyarodik
(itt a Tündérhegyi út elágazása) s a hegy E-i nyúlványát
megkerülve, átkanyarodik annak Ny-i lejtőjére. 442 m. magas
ságban ismét visszakanyarodik a K-i oldalra s ezen egészen
a hegycsúcs alá tart, a honnan éles szöglet alatt ismét átcsap
a Ny-i lejtőre, melyen immár lassú emelkedéssel a Jánoshegyi
vendéglőig visz fel. Itt a svábhegyi határúttal egyesül. Kelle
mes, árnyas út, de óriási kanyarulatai miatt gyaloglónak nem
ajánlható, mivel majdnem egy órába telik, míg rajta a János
hegyi vendéglőig feljutunk.
29. A Szép Juhásznétól Remete-Máriára, lásd 37. és 38.
alatt.

30. A Szép Juhásznétól Nagy-Kovácsira és a Nagy-Szénáshegyre, lásd 39. alatt.
d)

A Ján osh egy.

31. Jánoshegy. (Pozsonyi hegy, 529 m.) A főváros közvetlen
környékének legmagasabb csúcsa, melynek szép gömbölyű
kúpja az egész hegységet dominálja. A Jánoshegy végső s
legmagasabb kiemelkedése azon hosszú hegyláncznak, mely
félkörben Budapest és Budakesz közt elterül, s melyet a Szép
Juhászné mély nyerge választ el a Nagy-Hárshegynek odább
E.-ra eső csoportjától. A Jánoshegy egyúttal a legszebb messzelátó pont a főváros közelebbi környékén. Meglátogatása minden
kinek annál is inkább ajánlható, mivel kényelmes s kellemes
utak vezetnek fel. 1890-ben a főváros a Szép Juhásznétól a
jánoshegyi vendéglőig kocsiútat ( Jánoshegyi út) építtetett, úgy
hogy idáig kocsin is feljuthatni; kocsin azonkívül a Sváb
hegy felől is megközelíthető a Báró Eötvös József-úton és a
határúton.
A Jánoshegy neve Háufler sze nagyra, a ki 1235-ben az ezen tá
rint onnan ered, hogy a XVIII. jékon birt földjeit a Szt.-Lóriuczről
század elején itt Szt. János szobra nevezett (hárshegyi) pálos-kolos
állíttatott fel. valószínű azonban, tornak ajándékozta. A Pozsony ihogy a név sokkal régibb eredetű i hegv nevet Buda város tanácsa
és visszavezethető Hench János 1 1847-ben adta a hegynek, azon ingróf, budai bíró és óvári vár i dokolással, hogy e név a város
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régibb határjárási jelentéseiből vé
tetett, hol egyszersmind az elneve
zés okául az hozatik elő, miszerint
e hegy ormáról Pozsony város
látható lenne. A főváros hatósága

térképein és útmutató tábláin ma
is alkalmazza a nevet, a közönség
azonban csak Jánoshegy nevet
ismer.

A Jánoshegvre számos út v ezet fel, melyeket nagyrészt az
előzőkben már leírtunk. Itt röviden a következőket említ
jük f e l:
a) A Svábhegy felöl legalkalmasabb a Normafa-út, a Norma
fától az erdő szélén, majd az erdőben haladó szép sétaút
(határút). A fogaskerekű vasút svábhegyi állomásától a János
hegyi vendéglőig 1 óra 20 perez. (Részletesebben lásd 10.
alatt.)
b) A Zúgliget felöl 3 úton juthatunk a Jánoshegyre (lásd
26. a)—c) alatt); legrövidebb a Tündérhegyen át vezető út (a
vendéglőig 50 perez), lásd 26. a) alatt.
c) A Budakeszi-út felöl; a Leyrer-féle vendéglőn túl a buda
keszi országútat kisérő szép sétaútból kiágazik a Jánoshegyi
barlanghoz és egyenesen a csúcsra vezető út. (U/4 óra.) Lásd
26. c) alatt.
d) A Szép Juhásznétól a Jánoshegyi kocsiútat többszörösen
keresztező sétaúton egyenesen a csúcsra (45 perez), lásd
28. alatt.
e) A Jánoshegyi kocsiút, a Szép Juhásznétól a Jánoshegyi
vendéglőig (gyalog megtéve egy óra), lásd 28. alatt.
f ) Budakesz felől legrövidebb az a sétaút, mely a falu
északi végén nyíló völgyön keleti irányban egyenesen a János
hegyi vendéglőhez visz fel (40 perez). Egy másik sétaút a
Virágvölgytöl az Ingoványon és Kisköfejcn át visz a vendéglő
hez (1 kis óra), erdei ösvények pedig több helyen visznek fel.
(Lásd 11. alatt is.)
A Jánoshegy kúpja alatt áll a főváros tulajdonát képező
*Jánoshegyi nyári vendéglő (pavillon), azon csinos épület, mely
az 1885-iki országos kiállításon a közalapítványi uradalom
gyűjteményeit foglalta magában. (Vendéglős Mikán János.) A
vendéglő mellett kis erdőőri lak van, a sziklába pedig a
Havas-emléktábla van erősítve, Gömöri Havas Sándor emlékére,
kinek a Budai hegység szépítése körül hervadhatatlan érdemei
vannak.
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A vendéglő előtti terraszról szép kilátás nyílik a fővárosra
s a pesti lapályra.
A vendéglőtől igen kényelmes szerpentin-út 10 p. alatt felvezet
a Jánoshegy kúpalakú csúcsára (529 m.). A csúcson a főváros
tekintélyéhez és a hely szépségéhez nem méltó rozoga messzelátó áll, mellette pedig vasrácsozattal bekerített kis emlékkő,
Erzsébet királyné látogatásainak (1882. ápr. 30, máj. 16 és
okt. 9, utoljára 1897. okt. 20.) emlékére, Szász Károly distichonjával. A Magyar Turista-Egyesület Budapesti Osztályának
egy díszes Erzsébet-messzelátó építése iránt a főváros tanácsá
hoz intézett kérvénye remélhetőleg nemsokára kedvező elintézést
fog nyerni.
A messzelátóból nyíló kilátás rendkívül szép, különösen É. felé, a
merre igen tág kört ölel fel. Ny. felöl kezdve, a nagykovácsi Kopasz
hegy s a Nagy-Szénáshegy csoportját, majd a Pilis hatalmas tömegét
látjuk, (tövében P.-Szántó község) melytől Ny. felé a Kétágúhegy
(Öregszirt) meredek lejtője tűnik fel. A Pilistől K. felé a Dobogókő hosszú
gerincze nyúlik el, előtte a Hosszúhegy erdős háta. A Dobogókőhez azon
hosszú lánczolat csatlakozik, melynek leginkább feltűnő tagja a gömbölyded Csikóvár; ez a lánczolat egészen a Dunáig követhető ; előtte a
Kis- és N.-Kevély és még közelebb a hidegkúti hegycsoport a Kálváriahegygyel és a Csúcshegygyei látszik. A Csúcshegy mögött a messze
távolban Vácz városa és a Nagyszál tűnik elő. Most a pesti lapály kö
vetkezik, ÉK. felé a szandai hegyekkel (Cserhát), a K-i látóhatáron a
Mátra és Bükk gerinczével; a lapályból D. felé a Duna meredek part ja
emelkedik ki Érdnél, odább Ny. felé a Csíki hegyek teteje. A mily szép
a kilátás a távolba, épp oly változatos s vonzó a hegycsúcs közelebbi
környéke. É. felé a Nagy- és Kis-Hárshegy, a Lipótmező s a Vadaskert,
mögötte a Hármashatárhegy, ettől DK. felé a Gugerhegy, Kecskehegy
és Mátyáshegy, közvetlenül alattunk a Zúgliget, D. felé a Svábhegy
bájos panorámája, Ny. on a kies fekvésű Budakcsz vonja magára figyel
münket. Maga a főváros is egész terjedelmében látszik.

e) A H árshegy csoportja.
32. Ferenczhalom. Kuruczles. A Budákeszi-úttól jobbra (E. felé)
emelkedő domb (265 m.) a Ferenczhalom, mely Ferencz császár
tiszteletére neveztetett el. (Századunk elején Faulenzer volt a
neve.) Az erdős domb alját nyaralók kertjei díszítik, D-i ol
dalán (a Budakeszi-út mellett) van a kis kéttornyú Szt.-Lászlótemplom (233 m.), melyet Kalmárfy Ignácz, hajdani budai
városbiró — e telek tulajdonosa — részben a Szép Juhászné
melletti pálos kolostor romjainak felhasználásával 1818-ban
60

A H á r sh e g y cso p o r tja .

építtetett. A domb Ny-i lejtőjén nagy kőbánya van. A dombot
D. felől a Labancz-út, É. felől a Budakeszi-útból a Szarvas
vendéglő közelében kiágazó Kuruczlesi-út kerüli meg ; utóbbi
a Kuruczles (Maxengraben) nevű csinos völgybe vezet, mely
a Ferenczhalmot a Kis-Hárshegytől elválasztja. Utóbbinak
tövében van a csinos fekvésű Fischer-féle nyaraló (»Jacob- und
Marien-Thal 1854« felirattal), a honnan a Ferenczhalomra vezet
nek fel utak; a dombról a Lipótmező és a Gugcrhegy felé
nyílik kilátás.
A Kuruczles völgyes tájékában
leskelődtek II. Rákóczy Ferencz
hadának azon kurucz csapatjai,
melyek Buda város lakóit hosszabb
ideig zaklatták és melyek ellen a
karhatalom többször kirendeltetett.
A Kurutzenwinkel elnevezése azon

időből maradt fenn ; a Labanczút
egészen új elnevezés. A Maxenraben név valószínűleg báró
rankenburg Miksa Venczel budai
várparancsnoktól származik, ki e
vidéket 1686-ban bizonyos Klauber
Márknak adományozta.

33. Kis-Hárshegy. A Hárshegynek ezen K-i erdős kiemelke
dését (361 m.), a Kuruczlesi völgy és a Lipótmezei tébolyda
közt, több oldalról érhetjük el.
a j A Budakeszi-útón a Leyrer-féle vendéglőig (vendéglős
Dippner) menve, itt j-ra fordulunk s a Ferenczhalom kőbányája
mellett a Kuruczlesi völgybe szállva le, itt megtaláljuk a KisHárshegyre vezető szép sétautat, mely kényelmes szerpentinek
ben vezet a csúcsra. (A Szép Ilonától 1 óra.)
b) A Hidegkúti-útón a lipótmezői tébolydáig megyünk s itt
a Lipótmezei-útnak b. (DNy.) felé való folytatásában (mélyút)
felmászunk a Kis-Hárshegy gerinczére és az erdei sétaúton a
csúcsra. (A Szép Ilonától 1 óra.)
c) A Szép Juhdszné felöl legszebb és legkényelmesebb az
ú t ; a vendéglő szép rétje mögött kezdődik az a sétaút, mely
a Kis- és Nagy-Hárshegy közti nyergen (355 m.) át a Lipótmezőre vezet. A nyeregről jobbra fordulva, 3 —4 perez alatt
a csúcsra érünk. (A Szép Juhásznétól 20 perez.)
d ) A Szép Juhászné mögött a Kuruczles felé vezető séta
úton, mely a Kis-Hárshegy erdejében a szerpentinútra vezet fel.
(25 perez.)
e) A Lipótmezöröl a Schiiller-íéle vendéglő mellett kezdődő
szép sétaúton (mely a Szép Juhásznéhoz vezet) a Kis- és
Nagy-Hárshegy közti nyeregre (355 m.) s innen 3—4 perez
alatt b. felé a csúcsra. (A vendéglőtől 30 perez.)
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A kilátás a Kís-Hárshegy csúcsáról igen szép ; szemeink elolt nem
csak az egész Budai hegység panorámája tárul fel, melynek völgyeibe
bepillanthatunk, de egyúttal a távolban a Pilishegy is kibukkanik.
Rendkívül szép festői kép.

34. A Szép Juhásznétól a Lipótmezöre. Egyike a Budai hegy
ség legszebb, legkellemesebb sétautainak, folyton erdőben.
Közvetlenül a vendéglő rétje mögött kezdődik s lassú emel
kedéssel (b. elágazás a Nagy-Hárshegyre) felvisz a két Hárs
hegy közti nyeregre (355 m .; innen j-ra kiágazás a Kis-Hárshegyre, 4 p., 1. 33. alatt). A nyeregről E. felé átkanyarodva,
5 p. múlva a Hárshegyi körút kiágazását (b. felé) érjük el.
Itt jobbra tartva, leereszkedünk a Hidegkúti-út felé. Néhány
perczczel mielőtt ez útat elérjük, b. felé kiágazik a Tótasszony
hoz vezető sétaút, mely az országúttal párhuzamosan az
Ördögárokig vezet.
Tótasszonynak nevezik az erdőrészletet, mivel ott régente egy szere
lemféltéstől megölt tót nő tetemét megtalálták; erre vonatkozik az
ottani sziklára alkalmazott kép, melyet egy fővárosi erdőtiszt festett.

A Tótasszonyhoz vezető út elágazásán túl 4 percznyire a
Hidegkúti-út melletti *Schiiller-féle hárshegyi vendéglőt (télen
is nyitva) érjük el, a hol jó ellátásban részesülünk. Itt ágazik
ki a Hidegkúti országútból a Nagy-Kovácsira vezető országút.
Távolság: A Szép Juhásznétól a Schüller-féle vendéglőig 40 perez.

35. A Szép Juhásznétól a Nagy-Hárshegyre. A Szép Juhászné
retjének jobb sarkában (a Lipótmezöre vezető úttól kissé bal
fele) kezdődik a Nagy-Hárshegyre vezető szép sétaút, mely szép
kilátást nyújtva a fővárosra (különösen annak jobbparti részére)
lassú emelkedéssel a hegy körül kanyarodik. A hol az út ENy.felé fordul, jobb felé kiágazik egy a Kis-Hárshegyrc vezető
sétaút. Most többnyire az erdő szélén haladunk felfelé, folyton
szép kilátást élezve. 425 m. magasságban elérjük a Hárshegyi
barlangot, mely mellett szabadabb helyen nyugpadok vannak;
a kilátást a magasra növő fák már erősen korlátozzák.
A Hárshegyi barlangot, mely a Megalodus-mészkőben nyílik,
Tomala Nándor 1830-ban fedezte fe l; utóbb nyílása bedugul
ván, annyira feledésbe ment, hogy Dr. Szabó Józsefnek a hetve
nes évek elején újra fel kellett kutatnia. A barlangba azóta több
méternyire lehetett behatolni, hol azonban a folytatása látszólag
mesterségesen be volt tömve. Azt tartják, hogy ezen barlang
egykor a Pálosok kolostorával (mely a Szép Juhászné mellett
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volt) összeköttetésben állott. A legutóbbi években a főváros
hatósága a barlangot egy részeges emberrel történt baleset
miatt betömette, a mi annyival inkább sajnálandó, mivel több
denevérfaj (Miniopterus Schreibersii és Rhinolophus Euryale)
tenyészett benne, melyek a budapesti fauna specialitását képezték
és a barlang betömésével valószínűleg kivesztek. E denevér
fajokat Dr. Margó Tivadar 1878-ban fedezte fel.
A barlangtól az út szerpentinekben kanyarodik fel a hegy
csúcsára, melynek tisztásai tavaszszal gazdag virágtakarójuk
által tűnnek fel.
A hegy csúcsáról (458 m.) nagyon szép kilátás nyílik, de messzelátótorony hiánya máris erősen érezhető. Közvetlenül a hegy alatt É.-felé
Hidegkút kálváriájával és a Csúcshegygyei, odább Ny.-felé a Remete
hegy kőbányájával, K.-felé a Hárshegygyei szemben a Vadaskert, mö
götte az Ujlakihegy és Hármashatárhegy látszik. A hátteret képezi
Ny.-ról K.-felé a széleshátú erdős Nagy-Kopaszhegy, az erdőtlen NagySzénáshegy, a Kétágúhe*ry (üregszirt), a hatalmasan kidomborodó
Pilis, a laposra nyúló Dobogókő, a Kolevka (a kettő közt a háttérben
a Börzsönyi hegység kéklik), a gömbölyű Csikóvár, a Kis- és NagyKevély, a Szt.-Endrei hegyek, a váczi Nagyszál, a messze távolban a
szandai hegyek kúpjai és végül a látóhatár legszélén a Mátrának
hosszúra nyúló lánczolata.

A Hárshegynek Báthoryhegy elnevezése iránt lásd 27. alatt.
A Nagy-Hárshegy csúcsáról az út nagy szerpentinekben1
(folyton erdőben, helyenként kilátást nyújtva a Pilisre és
Dobogókőre) levezet a Hárshegyi körútra} melyen balfelé for
dulva, 20 perez alatt elérjük a Szép Juhásznét.
Távolságok : A Szép Juhásznétól a Nagy-Hárshegyre 45 perez, innen
a hárshegyi körúton vissza 15 perez.

36. A Hárshegyi körút egyike a budai hegység legkényel
mesebb és legszebb útjainak, melyet a főváros hatósága épít
tetett. Az út a szép Juhásznétól eleintén lassú emelkedéssel
É.-fclé megy, azután a hegy oldalában, állandóan 360—380
m. magasságban, körülkanyarodik egészen a Szép JuhásznéLipótmezei sétaútig, a hol véget é r ; utóbbi út teljes kőrúttá
alakítja. Ez úton az egész Hárshegy teljesen körüljárható, a
nélkül, hogy 50—60 méternél nagyobb emelkedést kellene
legyőzni. Nagyon ajánlhaló tehát olyanoknak, kik szép erdő
* A hol az út első nagy kanyarulata D.-ről E.-felé fordul, ott b.-felé
gyalogösvény ágazik ki, mely a hárshegyi kőbánya mellett 10 perez
alatt egyenesen levisz a Szép Juhásznéhoz s így körülbelül */« órával
rövidíti az utat.
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ségeket akarnak élvezni, de hegymászásra nem képesek. Az
egész körséta (a Szép Juhásznétól körül és a lipótmezei úton
vissza) 1l/a órát vesz igénybe.

37. A Szép Juhásznétól a Kis-Ördögárkán1 át Remete Máriára.
A Szép Juhásznétól a budakeszi úton egészen annak dél felé
való kanyarodásáig haladva, itt j. kanyarodunk azon úton, mely
az erdő szélén a Petneházyrét (előbb Sonncnwirthswiese)
mentén a Kis-Ördögárkába vezet. A mély árok a NagyHárshegyet Ny. felől fogja körül s az út közvetlenül mellette,
sűrű erdőben halad. A Nagy-Kovácsira vezető országutat el
érve, utunk ezt és a mellette elterülő Városi rétet (a tér
képen Ofnerfeld) átszeli (a Fazekashegy erdeje) s a hideg
kúti mészkemenczéknél a tulajdonképeni nagy Ördögárkát éri
el. (Ez árok a Remetehegy felől húzódik le és innen DK.-i
irányban a Hűsvölgynek folytatódik). Most útunk ezen árok
mentén halad E.-nak, majd a j. emelkedő hidegkúti Váracshegy (333 m.) erdejét átszelve, egyenesen Remete-Mária
templomának (264 m.) tart, melynek közelében vendéglő s
van. (Lásd ezt 60. alatt.)
Távolság : A Szép Juhásznétól idáig egy jó óra. (Budáról a rendes
út a Lipótmezőn át vezet, lásd ezt 46. alatt.)

38. A Szép Juhásznétól a Hosszúerdön át Remete-Máriára.
A Szép Juhásznétól a szép sétaúton ENy.-i irányban az
Ördögárka felé, az árok elején a sétaútról b. betérve, a kocsiúton átkelünk s 150 lépéssel odább útmutatótáblával ellátott
újabb sétaút kezdetét érjük. Ez úton (sárga jelzés) a Fekete fe j
(386 m.) erdején át ENy.-i irányban a nagykovácsi országúira
érünk. Ezt keresztezve, az itteni kőbánya (tulajdonosa gr.
Tisza István, bérlője Janigáné, kiről a kőbányát nevezik; a
térképen Badieser Stb.) melletti gyalogösvényen a Hosszúerdőbe megyünk, melynek gerinczén átkelve (róla idyllikus szép
kilátás Remete-Mária és Hidegkút-felé), meredeken leereszkedünk
a Remete-Máriai völgybe. (Lásd ezt 60. alatt.)
1 Ördögárok kettő van ; a tulajdonképeni Nagy-Kovácsitól RemeteMáriának húzódik s azután a Hűvösvölgyön át a Vérmezőre s a Duna
felé tart; egy másik Ördögárok a Xagy-Kopaszhegy felől a Hárshegy
nek tart s ezt megkerülve a hidegkúti mészkemenczék mellett torkollik
az előbbibe. Ez utóbbit megkülönböztetés czéljából Kis-Ördögároknak
nevezzük.
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E csinos út a Hosszúerdő gerinczétől kezdve a völgyig
Remete-Mária jelenlegi birtokosának tilalma folytán ez idő sze
rint nem járható; ugyanő a M. T. E. Budapesti Osztályának
erre vezető útjelzését is megsemmisíttette. (!)
Távolságok : A Szép-Juhásznétól a nagykovácsi országútig 40 perez ;
innen a Remete-Máriai völgyig 2ö perez ; a völgytől a búcsújáróhelyig
10 perez ; összesen l»/« óra.

39.
A Szép Juhásznétól Nagy-Kovácsira. (Vörös jelzés.) A
Szép Juhásznétól Budakeszi felé megyünk az országúton ; mint
egy 5 perez múlva a jelzés az országúitól j. felé letér s szép
erdőn — a fővárosi határ mentén — vezet ÉNy. felé. Az erdő
ből kiérve, most folyton a Lindenbusch (443 m.) hegy erdejé
nek szélén haladunk lassú emelkedéssel tovább, majd leeresz
kedve a Neuackergraben majorjához, a mezőkön átcsapunk az
árkon túl emelkedő erdős hegyre. A jelzés most az erdő szélét
követi; egy magas fekvésű gazdasági épületen túl befordul a
Xagy-Kopaszhegy erdejébe s jobbra hagyva a Rother Lacken~
Riegelt (523 m.), ennek gerinczéről immár lefelé vezet NagyKovácsira. (Lásd ezt 63. alatt.)
Távolságok: A Szép Juhásznétól a Neuackergraben majorjához 1 óra,
innen a felső majorig 40 perez, Nagy-Kovácsira (a korcsmáig) 45 perez,
összesen közel 2'/* óra.

Kevéssel a felső majoron túl bal (Ny.) felé fordulva a NagyKopaszhegyre is mászhatunk fel (mintegy
óra);r kevéssé
jutalmazó út. (Lásd 64. alatt.)
Nagy-Kovácsi—Nagy-Szénáshegy—Pilis-Csaba (lásd 66. alatt), 2'/« óra.
Nagy-Kovácsi—Nagy-Kopaszhegy—Budakesz (lásd 64. alatt), 2*/4 óra.
Nagy-Kovácsi—Solymár (lásd 67. alatt), 1 óra 25 perez.
Nagy-Kovácsi—Hidegkút (lásd 62. alatt), 1 óra.
Nagy-Kovácsi—Lipótmező—Szép-Ilona (lásd 48. alatt), 2*/* óra.

f)

Lipótm ező, H ű svölgy, Vadaskert.

40. Lipótmező, az a kies völgykatlan, mely egyfelől a Ferenczhalom és Hárshegy, másfelől a Vadaskert és Kecskehegy közt
terül el, ÉNy-ról DK. felé húzódva. E völgy legmélyebb
vonalát a keleti szélén húzódó Ördögárka (felső részében Húsvölgy) jelöli, minélfogva a völgyteknő egy Ny-ról K. felé
enyhén ereszkedő síkot képez, melyet szebbnél szebb nyaralók
cs díszkertek borítanak.
T hirrin g : Bpest környéke.
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Az a tágas völgylapály, mely a
zugligeti villamos vasút mentén a
fogaskerekű vasút állomásától a
Lipótmezőig elterül, s melyet K.-on
a Rókushegy, D. felől a Sváb
hegy nyúlványai határolnak, régente
Disznorét nevet v ise lt; Buda város
tanácsa 1847-ben Pasarétnek nevezte

V ad a sk ert.

el, Abderrahman vagy Vezir Arnaud
Abdi pasának (Buda 98-ik pasájá
nak) 1686-ban Buda visszavívásakor
történt elestének emlékére. (A pasa
különben nem itt, hanem a Bécsi
kapu előtti téren esett el.) Régibb
munkák e térséget József völgynek
nevezik.

A közlekedés a főváros ezen kies tájékára eddig nem volt
kielégítő. A közúti vasút a Szép Ilona vendéglőnél közelíti
meg leginkább a Lipótmezőt, s itt ágazik ki a Budakeszi útból
a Lipótmezőt hosszában szelő Hidegkúti út. Ezen — kitűnő
karban tartott és szép fasorokkal beültetett — úton 3/4—1 órá
nyira kellett kifelé gyalogolni, hogy a Lipótmező legszebb
részeit elérjük. Ez a körülmény nemcsak a vidék látogatott
ságát nehezítette meg, de építkezési fejlődését is hátráltatta. A
legújabban épült villamos vasút, mely a Szép Ilonától kiindulólag eleinte a Hidegkúti-út mellett halad, azután az Ördögárka
mentén a Hűsvölgynek tart, ezen rég érzett hiányt is orvosolta.
A Margit-hídtól a Csatárkán át a Lipótmczőre vezető utat
lásd 52. alatt.
A Lipótmezőre vezető legszebb út, a Hidegkúti út, a Szép
Ilona vendéglőnél ágazik ki a Budakeszi útból, és majdnem
egyenes irányban (EXy. felé) halad a Hűsvölgy és Hidegkút
felé. A gyönyörű fasorral szegélyzett úttól j. emelkedik az
1897-ben épült cs. és k. hadapródiskola nagy épülete ; kissé
távolabb, Peszneker Józsefnek a Szép Veronikához czímzett
vendéglőjével (a köznép ezen kedvelt mulatóhelyével) szemben
j. kiágazik az Ördögárok mellé levezető (poros, napos s ez
okból nem ajánlatos) út. A Hidegkúti út részint kertek, részint
szántóföldek közt (kipillantással j. a Lipótmező szikláira) az
országos tébolyda nagy épületéhez vezet.
A lipótmezei m. kir. országos tébolyda 1863— 1868. épült;
az óriási épület az erdős Kis-Hárshegy tövében, kies helyen
áll. A kórház 1 fő- és 5 melléképületből, a főépület ismét 1
központi és 6 szárnyrészből áll. 11 kórteremben és 319 kór
szobában 850 betegágy van felállítva. Orvosi személyzete 7,
az ápolók és ápolónők száma 110. Beteglétszáma átlag 800,
az évi betegfelvétel 4—600, a halálesetek évi száma 160—200.
Az ápolási napok száma meghaladja a 300,000-et. Évi költ
sége 500,000 kor., minek felét a tápdíjak jövedelme fedezi.
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A tébolydán túl ismét szabaddá válik a kilátás és lepillant
hatunk j. a Hűsvölgybe és a Vadaskert (375 m.) erdővel borított
kettős kúpjára. Kevéssel a nagykovácsi út kiágazása előtt találjuk
b. a * SchüXUr-féle hárshegyi vendéglőt, mely mellett a Hárs
hegyre vezető szép sétaút kezdetét veszi. A Nagy-Kovácsi felé
vezető út elágazása jelöli egyúttal a Lipótmező északi végét.
A Hidegkúti útból j. több út ágazik ki, melyek az Ördög
árka mellé vezetnek le. Ez utak és mellékútjaik mentén szép
nyaralók épültek ; legszebb a Lipótmezei út, mely a tébolyda
előtt ágazik ki s egyenesen az Apáthy-féle sziklák felé tart.1
Ez az érdekes szikláshegy (255 m.), mely az alatta elterülő
szép réttel együtt azelőtt a fővárosi közönség kedvelt kirán
duló helye volt, most magántulajdon és a közönség részére
— sajnos — nem férhető hozzá.
A Lipótmezőn van posta- és táviró-hivatal; telefonösszekötte
tés a fővárossal.
A Lipótmező is azon tájékhoz
tartozott, mely a középkorban Nyék
nevet viselt (lásd 43. alatt); a Li
pótmező felett emelkedő hegyek,
az Apáthy-féle sziklák, talán a mai
Gugerhegy is, Vaskapuhegy név
alatt emlittetnek. A völgy á Lipót
mező nevet első tulajdonosáról,
Göpp Lipót budai polgár és mol
nártól vette, ki azt 1820 körül sze
rezte meg vétel útján a várostól.
A Lipótmező fölött emelkedő
sziklás orom fensíkszerű laposát a
Törökvész dűlő képezi; e nevet
Buda város tanácsa 1847-ben azért

adta e helynek, mivel a Budavár
visszafoglalása alkalmával (1686)
Szulejman nagyvezér erősítésére
siető török seregek itt ismételve
visszaverettek ; első ízben egy 8000
főnyi janicsár és spáhisereget, mely
a budaörsi hegyek megöl Nyékre
tört, a Pálvölgyén táborzott had
erők űzték vissza, 3000 főnyi vesz
teséget okozván neki; egy másik
10,000 főnyi csapat e tájról 2000
ember vesztével volt kénytelen viszszavonulni, harmadszor 2000 főből
álló janicsár had pusztult el itt
csekély kivétellel.

41. A Lipótmezöről a Szép kilátáshoz és a katonai lövöldéhez.
A Szép Ilonától a Hidegkúti úton a tébolydáig s innen a
Lipótmezei úton le az Ördögárok mellé. Az árok mentén, árnyas
fák alatt b. fordulva, 5 perez múlva két szép sétaút kezdeté
hez érünk; az egyik az árok mentén a Hűsvölgybe (35 p.) és
Remete-Máriára, a másik j. a Szép kilátáshoz vezet. Utóbbin
felfelé haladva, szép kilátást élvezünk a Lipótmezőre, Sváb-,
1 Sajátságos, hogy a Lipótmező fölött emelkedő sziklás hegynek, mely
a Budai hegyeknek egyik legjellegzetesebb tagja, neve nincsen. Csak
lipótmezei vagy (az ottani telektulajdonosról) Apáthv-féle szikláknak neve
zik. A sziklák fölött elterülő fentérség dűlőneve törökvész, de maguk a
sziklák már a Nyéki dűlőn vannak.
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János-, Hárs-, és Gugerhegyekre. 15 p. alatt elérjük a domb
tetején fekvő Szép kilátás (232 m.) czímű épületet (előbb
Huber vendéglője, most magánbirtok), a honnan egyenes irány
ban ÉK. felé leereszkedve, újabb 15 p. múlva a katonai lövöl
déhez jutunk, míg a Szép kilátástól b. forduló szép gyalogút a
Vadaskert erdőin át 1 óra 15 p. alatt a Hűsvölgybe vezet el.
A Szép kilátásnál j. kiágazó kis ösvényen leszállhatunk a
Lipótmezei érdekes sziklák alá (a sziklák közt nagy kőkapu
látszik, mely folyosószerű sziklaüregbe vezet) s onnan a
Lipótmezei útra.
Távolságok : A Szép Ilonától a tébolydáig 30 p., innen a Szép kilátás
hoz 30 p., a katonai lövöldéhez még 15 p., összesen l 4/4 óra.

42. A Lipótmezöröl a Hűsvölgybe. A Szép Ilonától a Hideg
kúti úton a tébolydáig s innen a Lipótmezei úton le az Ördög
árok mellé; az árok mentén balra fordulva, a hűsvölgyi szép
sétautat érjük el, mely az árok mentén, helyenként magasra
föléje emelkedve, erdőben kanyarodik a Lipótmezo felső részét
képező Húsvölgybe. J. mindig a Vadaskert (375 m.) erdős
háta van, melynek Ny-i tövében már a Hidegkúti út melletti
nagy majorság és a * hűsvölgyi vendéglő (télen is nyitva ; Balázs
Antal vendéglős) van. A sétaút innen É. felől megkerülve
az egész Vadaskertet, egészen addig folytatódik, a hol a Hidegkútról a Pálvölgyébe vezető szekérút az erdőséget és illetve a
Vadaskert s Újlakihegy közti nyerget (311 m.) eléri.
T ávolság: A Szép Ilonától a tébolydáig 30 perez, innen a hűsvölgyi
vendéglőig 20 perez.

A ki kocsin akar ide jutni, a Hidegkúti úton egyenesen a ven
déglőig megy, mely út egyébként gyaloglóknak is ajánlható (a té
bolydától 20 perez). Legczélszerűbb a villamos vasút igénybe
vétele.
43. A Lipótmezöröl a Vadaskertbe. Vadaskert nevet visel az
a kétcsúcsú csinos erdős hegy, mely a Lipótmezőtől É-ra
emelkedik.
A Lipótmezo tájéka a Vadas- I Miklós idejében, 1536-ban, még jó
kerttel, sőt a Svábhegy erdőségei részben fennállottak. A vadaskertis a középkorban Nyék nevet vi- hez gazdasági majorok is tartoztak,
seltek. E területen volt Mátyás Szilágyi Erzsébet, Mátyás király
király vadaskertje (emléke megma- anyja, 1462-ben az esztergomi kápradt ezen hegy nevében), melynek i tálán egy nvéki házát nyári lakúi
3 mértföld kiterjedésű falai Oláh | kibérelte, lő arany forint bér mel
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lett, a mi körülbelül 600 koronának név a Vadaskert és Fazekashegy
felel meg. Nyék egyúttal falu is tájának jelölésére ma is hasznávolt. 1746-ban még előfordul a latban van.
Nyékvőlgy neve. Nyék mint dűlő- j

A Szép Ilonától a Szép kilátáshoz, mint 41. alatt. Itt szép
sétaút ágazik b. felé, mely ÉXy. irányban csinos erdőben —
részben fenyvesben — a Vadaskerten végig megy, egészen a
hidegkúti határig. Az út a hegy két csúcsa között halad át,
|az úttól b. maradó legmagasabb pont (375 m.) kevés kilátást
nyújt, a j. eső második csúcs (371 m.) a sétaútnak első nagy
kanyarulatánál kiágazó gyalogösvénycn nehány perez alatt
elérhető, a tisztásról némi kilátás] és Hidegkút irányában eresz
kedik le. A hegy tövébe érve, útunk azzal a szép gyalogúttal
egyesül, mely a Hűsvölgy felől az erdő szélén ide átkanyarodik
és a Vadaskertet É. felől megkerülve, ennek K-i tövében ott
ér véget, a hol a Hidegkútról a Pálvölgyébe vezető szekérút
az erdőséget és illetve a Vadaskert s Újlakihegy közti nyerget
(311 m.) eléri. Innen erdei út vezet a katonai lövöldéhez és
egyenesen tovább (napos út) le a Szép Ilona felé.
Távolságok: A Szép kilátástól a hűsvölgyi sétaútig */* óra, innen bal
felé a hűsvölgyi vendéglő 15 p., jobb felé a hidegkúti út 25 p., a ka
tonai lövölde még 15 p., a Szép Ilona további */« óra. Az egész körút a
Szép kilátástól a Szép Ilonáig közel 2 óra.

44. A Lipótmezöröl a Hárshegyre (458 m.). A kitűnő sétaút
a Hidegkúti út melletti * Schüller-féle hárshegyi vendéglő
mellett kezdődik, jó darabig egyenesen felvezet a Hárshegy
felé (j. elágazás a Tótasszony felé, feljebb a hárshegyi körút
kiágazása, lásd 34. és 36. alatt), azután átkanyarodik a
Kis- és Nagy-Hárshegy közti (355 m.) nyeregre (b. elágazás
a Kis-Hárshegyre, 4 perez, 361 m.), kissé odább j. a KagyHárshcgyrc (a balfelőli út a Szép Juhásznéhoz vezet). Ez út
enyhe emelkedéssel kanyarodik fel, többnyire erdő szélén, szép
kilátást nyújtva, a most már betemetett hárshegyi barlanghoz
(425 m.), s innen fel a csúcsra (V. ö. 35. alatt).
Távolságok : A Szép Ilonától a Schüller-féle vendéglőig 45 perez,
innen a két Hárshegy közti nyeregre 30 perez, a Nagy-Hárshegyre 30 p..
összesen l a/4 óra. A nyeregről a Szép Juhásznéhoz még 20 perez, tehát
a Schüller-féle vendéglőtől a Szép Juhásznéhoz 50 perez

45. A Lipótmezöröl a Fazekashegyre. A Schüller-féle ven
déglőn túl, a hidegkúti és nagykovácsi utak elágazása közt
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emelkedik a kis erdős Fazekashegy (282 m.); a hegy K-i ol
dalán, a hidegkúti út mentén szép sétaút vezet a remetemáriai út kezdetéig s az egész kis dombot, mely népligetnek
van szánva, több irányban kényelmes sétautak hasítják. Egyik
a tetőre is felvezet (282 m.), a hol kőbánya van ; innen
csinos kilátás.
Távolság : A Szép Ilonától a Fazekashegyig 45 perez ; a csúcsra 15
perez.

46. A Lipótmezöröl Remete-Máriára. A Szép Ilonától a Hidegkúti úton a Hűsvölgyi vendéglőig (mint 42. alatt), melyen túl
a Vöröskeresztnél b. kiágazik a Remete-Máriára vezető kocsiút.
Ez az Ördögárka mentén a hidegkúti mészkemenezékig vezet,
innen pedig — kevésbbé jó szekérút — befordul a RemeteMária felől nyíló völgybe, a melyben az erdőn átmenve, az
ároktól kissé jobbra távolodik el s egyenesen Remete-Máriára
visz. (L. ezt 60. alatt.)
Kocsiknak ajánlatosabb a Hidegkút községen át vezető út.
Távolságok: A Szép Ilonától a hűsvölgyi vendéglőig 50 p., innen
Remete-Máriára 40 p .; összesen 1V, óra.

47. A Lipótmezöröl Hidegkútra. A Szép Ilonától a Hidegkúti
úton a * Schüller-féle vendéglő érintésével a Hűsvölgyi vendéglőhez, innen az Ördögárkán átmenve, az — immár napos —
kocsiúton, több dombon átkelve, egyenesen Hidegkútra. A leg
magasabb dombról szép visszapillantás a Budai hegyekre.
(Hidegkútat lásd 58. alatt.)
Hosszabb, de kellemesebb a Hnsvölgyön át vezető sétaút
lásd (42. alatt), melyet azonban a Vadaskert É-i oldalán, a hol
a Szép kilátás felől érkező sétaúttal találkozik, el kell hagy
nunk, hogy a hidegkúti kocsiútra csapjunk át. Ez út az
előbbinél mintegy ’/s órával hosszabb.
Távolságok : A Szép Ilonától a Hidegkúti úton a hűsvölgyi vendéglőig
50 p., innen Hidegkútra (a templomig) 45 p., összesen több mint l l/i
óra ; a hűsvölgyi sétaúton 2 óra.

48. A Lipótmezöröl Nagy-Kovácsira. A kocsiút (Hidegkúti-út)
a Szép Ilonától a * Schiiller-féle vendéglőig vezet, azon túl b.
ágazik ki a nagy-kovácsi országút, mely a Hárshegy és
Fazekashegy közt szép erdőségben ENy. felé vezet, majd a
Kis-Ördögárkát a Városi rét (Ofnerfeld) mellett áthidalva,
a Feketefej (386 m.) erdején át, nagy kőbányák érintésével
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kivezet a nagy-kovácsi völgybe (innen kezdve napos) és az
Ördögárok pataka mellé. J. emelkedik a Remetehegy (423 m.)
és látszik az Ördögárok keskeny kanyargó völgyszorosának vége,
felette a remete-máriai felső barlang nyílása. Előttünk a távol
ban a Xagy-Szénáshegy emelkedik. (Nagy-Kovácsit lásd 63. alatt.)
Távolságok: A Szép Ilonától a Nagy-Kovácsi út elejéig 4ö p., innen
Nagy-Kovácsira l*/« óra. Összesen 2'/» óra.
Nagy-Kovácsi—Nagy-Szénáshegy—Pilis-Csaba (lásd 66. alatt), 2'/4 óra.
Nagy-Kovácsi—Szt.-Iván—Vörösvár (lásd 93. alatt), 1 óra 20 p.
Nagy-Kovácsi—Solymár (lásd 67. alatt), 1 óra 25 p.
Nagy-Kovácsi—Hidegkút (lásd 62. alatt), l*/4 óra.

g) A Hárm ashatárhegy csoportja.

49. Kálváriahegy, Rózsadomb. A Margithídtól a Prímás- és
Margit-utczán fel a Zárda-utczáig s innen j. az Apostol-utczán
egyenesen a Kálváriahegyre (161 m.). Csinos kilátás a fő
városra, különösen ennek jobbparti részére. A Margithídtól
idáig 20 perez.
A Zárda-utczán fel a Rózsadombra; számos szép nyaraló,
különösen a Zárda-utcza felső részében. A Rózsadomb tetejéről
(195 m.) szintén szép kilátás a fővárosra és a Dunára. Minden
irányban utak vezetnek a mindjobban benépesedő dombokra,
melyek régebben kizárólag szőlőkkel voltak beültetve.
50. Rókushegy, Rézmál. A Retek-utczán a bosnyák kaszárnyáig
és innen a Fillér-utczán át vagy pedig a Nagy-Rókus-utczán
át a budai lövöldéhez s ennek mentében egyenesen fel a
Rókushegyre. A kettős kúp közt a kis Rókus-kápolna á ll; az
ettől b. emelkedő kúp a RÓkushegy, a j. felől a Rézmál (249 m.),
ennek tetején fővárosi erdőőri lak. A kilátás mindkét kis
tetőről igen szép, különösen a Svábhegy és Zúgliget felé.
A Rókushegyről még kissé E. felé haladva, b. leereszked
hetünk a Pasarétre, melyet a cs. és k. hadapródiskolán innen
érünk e l ; innen visszatérés a Trombitás-úton (itt Götz
vendéglője). Mindvégig napos út.
A Rókushegy nevét egy a XVIII. név, mely rózsahegyet jelent, már
század elején ott felállított Szt.- egy 1394. évi oklevélben fordul elő.
Rókus-szobortól nyerte. A Rézmál
Távolságok: A régi János-kórháztól a Rókushegyre vagy Rézmálra */»
óra, innen a hadapródiskolához 25 p., onnan a Retek-utczáig */2 óra.
Mindössze alig l'/a óra.
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51. Szemlöhegy (Józsefhegy), Ferenczhegy (Vérhalom). Zöldmái.
A Margithídtól a Zárda-utczán fel a Szemlöhegyi-útra, mely —
részben nyaralók közt — E-i irányban a József hegyre (232 m.)
v is z ; vagy a Margithídtól a Kálváriahegyre s onnan a
Wörner-féle nyaraló érintésével a Józsefhegyre.
A Józsefhegy neve II. Endre alatt hegynek keresztelték e l ; e szobor
Babahegy volt ; a törökök idejében elpúsztultával Buda város tanácsa
Babas vagy Uzasházhegynek, a 1847-ben Szemlöhegynek nevezte el
Duna felé eső részét Gülbaba he annak emlékére, hogy ez volt Buda
gyének vagy Mihnet depesi-nek ostroma alkalmával (1686) a nagy
(szenvedések dombjának) nevezték. hadsereg északi részének fő őr- és
A XVIII. század elején az ott fel szemlőhelve.
állított Szt.-Jőzsef-szobotTÓl JózsefA Józsefhegy sziklás laposáról szép kilátás nyílik egyrészt a Hármashatárhegyre és előhegyeire, másrészt a Hárs-, Sváb- és Jánoshegyre a
Zugligettel, a fővárosra, a szent endrei hegyekre és a pesti lapályra.

A Józsefhegyről EXy-i irányban a Ferenczhegy hosszúra
nyúló lapos gerinezére (265 m.), honnan az előbbihez hasonló
kilátás nyílik. A hegyről vagy közvetlenül, vagy az alatta
elterülő ZöldmáJon (Zöldárok) át le az újlaki templomhoz. (Napos
útak.)
A Ferenczhegy nevét egy a XVIII. márcz. 17-én kora hajnalban az
század elején ott felállított Szt.-Fe- előző este kivégzett Hunyady László
rencz-szobortól nyerte. A hegyhez tetemét, melyet Szilágyi Mihály
számos történelmi emlék fűződik ; innen Gyulafehérvárra szállíttatott.
Turóczy szerint 1393-ban ide te E szomorú emlékekre utal a Vérmették a lefejezett Kont Istvánt és halom név, melyet Buda város ta
társait; ugyanide hozták 1457. nácsa 1847-ben a hegynek adott.
Távolságok : A Margithídtól a Józsefhegyre 40 p., innen a Ferenczhegyre 15 p., Újlakra le 30 p .; összesen közel 11/2 óra.

52. A Margithídtól a Lipótmezöre. A Margithídtól a Margités Zárda-utczán át folyton EXy-i irányban a Rézmál és
Ferenczhegy közti kis nyeregre (Vérhalom, kereszt, 212 m.),
innen ugyanazon irányban tovább a Gugerhegy D-i lejtőjét
képező Csatárkáig. Itt 252 m. magasságban kereszt áll. Itt az
útat keresztezi a Pálvölgy, illetve Zöldmái felől felkanyarodó
út, melyet b. (Xy. felé) követve, mély árkok mellett leszállunk
a Lipótmezöre. Napos út.
Távolságok: A Margithídtól a Csatárkáig 50 perez, innen a Lipótmezőre 30 perez.

53. A Margithídtól Hidegkútra. A Csatárkáig mint 52. alatt.
Innen egyenes irányban (ÉNy. felé) tovább, a Gugerhegy
sziklái alatt elhaladva a katonai lövöldéig és a Vadaskert cs
Újlakihegy közti erdős nyergen (311 m.) át egyenesen Hideg72
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kútra (247 m.). A nyerget kivéve folyton napos út. Hidegkútat
lásd 58. alatt.
Távolságok : A Margithídtól a Csatárkáig 50 p., innen a katonai lö
völdéig 25 p., Hidegkútra (templomig) még 50 p .; összesen mintegy
2 óra.

54. A Pálvölgyén át Hidegkútra vagy az Alsó-Kecskehegyre
Az újlaki templomtól a Szépvölgy-utczán fel a Pálvölgyébe,
a melyben a sok kőbánya miatt jó, de poros, napos szekérút vezet
(Gruber vendéglője); több elhagyott temető és a j. Mátyás- és
Remete-hegy kőbányái mellett elhaladva, mintegy 1 óra alatt felju
tunk a két Kecskehegy közti fensíkszerű térségre, a hol (aj. nyíló
Szépvölgyön kissé túl) az út hirtelen b., majd ismét j. felé
kanyarodik a Vadaskert és Újlakihegy közti erdős nyeregre
(311 m.), a honnan mezők közt levezet Hidegkútra.
Ha a Szépvölgy torkolatánál balra (NTy. felé) fordulunk,
könnyen felmászhatunk az Alsó-Kecskehegy (382 m.) tetejére
is. A kopár hegytetőn nagy kőbányák vannak.
Távolságok : Az újlaki templomtól a Szépvölgyig 1 óra, innen Hideg
kútra 50 p., összesen valamivel több mint 1*/« óra.

55. Csatárka, Gugerhegy. A Margithídtól a Csatárkáig mint
52. alatt. Innen a kereszt mellett kissé j. fordulva, rossz úton,
részben út nélkül a Gugerhegyre (376 m.), melynek tetején
fővárosi erdőőri lak áll.
Másik út a Pálvölgyén fel a Mátyáshegy alatti temetőig, itt
a b. ágazó úton a Gugerhegy hátára s ennek mentén a tetőre.
A Gugerhegy a Hármashatárhegy csoportjának egyik érdekesebb tagja,
mely Ny. felé (a Lipótmező felé) hatalmas sziklákkal esik alá. A kopár
hegytetőről nyíló kilátás igen szép, úgy a messze távolba, mint a Hár
mashatárhegy csoportjának fensíkszerű alakulatára. A hegy nagy része
egyébként az utóbbi években beerdősíttetett. (A főváros az 1885—1898.
években a Budai hegyeken nem kevesebb mint 879 hektár kopár terü
letet erdősített be 299,596 kor. költségen; az erdősítés leginkább a Hár
mashatárhegy csoportjában történik, nagyrészt fenyőkkel és pedig igen
szép eredménynyel.)

A tetőről ENy-i irányban meredeken levezető rossz ösvé
nyen leérünk azon útra, mely a Zárda-utczából a Csatárkán
át Hidegkútra vezet (1. 53. alatt); erről leszállhatunk a Lipótmezőre.
Távolságok: A Margithídtól a Csatárkáig 50 p., innen a Gugerhegyre
'/i óra, a hidegkúti útra le 15 p., a Lipótmezőre 20—25 p. Összesen
mintegy 2 óra.
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56. Mátyáshegy, Remetehegy, Felsö-Kecskehegy, Hármashatár
hegy. Az újlaki templomtól a Szépvölgy-utczán a Pálvölgyébe
s itt vagy a Holtzspach-féle téglavetőn túl egyenesen fel a
Mátyáshegyre (299 m.), vagy a völgyben a régi temetőig (a
templomtól 25 p.) s itt a Mátyáshegy kőbányáihoz vezető útra
s erről a hegyre fel.
A Mátyáshegy régente Mátyás király hegyének neveztetett. A hegy
tetejéről (melyen nagyarányú beerdősítés folyik) már szép kilátás esik
a fővárosra, különösen annak jobbparti és dunamenti részére, melynek
közvetlen közelében ez a legmagasabb emelkedés.

A Mátyáshegy csúcsáról a kopár gerinczen a Remetehegy
felőli mély nyeregre, a hol az egyszerű XVebcr H a r tl1 korcsma
( Kalocsai vendéglős) áll. (Ide a kis-czelli katonai raktártól is
vezet fel közvetlen, de rossz út.) Innen folyton a gerincz-úton,
mindig szabadabbá váló kilátást élvezve, a Remetehegyre
(348 m.) és a Felsö-Kecskehegy re (392 m.), mely utóbbi
terjedelmes fensíkká szélesedik, s végül a Hármashatárhegyre (496 m.), a főváros környékének másodmagasságú
ormára. Az egész út napos s így nyári hőségben nem ajánl
ható, de kilátás tekintetében rendkívül jutalmazó.
A Hármashatárhegy (mely nevét Buda, Ó-Buda és Hidegkút határának
összeszögelléséről vette) a hegyláncz többi tagjaitól elég mély nyergek
által elválasztott nagy lapost képez, melyhez K. felől a Viharhegy
(462 m.) KNy.-i irányban húzódó széles falként támaszkodik. A teljesen
kopár csúcsról rendkívül szép kilátás nyílik, melyet a Budai hegység
minden más kilátásánál érdekesebbé a Duna közvetlen közelsége tesz ;
a hatalmas folyam egész medre és számos szigete fel egészen Váczig,
azon túl a pesti síkság végtelen rónája, az innenső parton az egész
Pilishegység látszik, a Pilissel, Dobogókővel, Kevély csoportjával és a
Szt.-Kndrei hegyekkel, KNy. felé a Vörösvári hegyekkel és Xagy-Szénáshegygyel. A Budai hegyek egész koszorúja alkotja a panoráma D.-i
felét, melyet a lábaink alatt elterülő hidegkúti katlan, csinos hegyövezetével, és Remete-Mária erdős völgyszorosával egészít ki. Az K. felé
nyíló vörösvári völgyben, valamint a Duna mentén számos község
(üröm, Borosjenő, Békásmegyer stb.) barátságos házai fehérlenek
felénk.
A Hármashatárhegy a középkor akkor aztjhitték, hogy Árpád fejede
ban Sican név alatt említtetik, s lem temetkező helye (Fehéregyháza)
állítólag innen eredne a Sicambria e hegy óbudai lejtőjén állott. A Hár
név is, Aquincum középkori neve. mashatárhegy és Békásmegyer közti
l Ttóbb Monyorós név alatt fordul völgy Árpádvölgycttek neveztetett;
ejő. Buda város tanácsa 1847-ben egyik elnevezés sem bírt gyökeret
Arpádormának nevezte el, mivel verni.
1 Hartl = Leonhard.
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A Hármashatárhegy csúcsán a Magyar Turista-Egyesület
Budapesti Osztálya menedékházat akart építeni, melyre a hegyen
uralkodó folytonos szelek miatt ott csakugyan nagy szükség
volna. A telektulajdonos azonban oly nehézségeket gördített
az építés elé, hogy az egyesületnek ezen tervet teljesen el
kellett ejtenie.

57. A Pálvölgyén és Szépvölgyön át a Hármashatárhegyre.
Az újlaki templomtól a Pálvölgyén fel a Szépvölgy torkolatáig
(1 óra), mint 54. alatt; innen j. fel a kis Szépvölgybe, mely
nek felső részében egyszerű korcsma van. Innen a gerinczre
és a Hármashatárhegyre fel. (Lásd ezt 56. alatt.)
Leereszkedés a Hármashatárhegyröl:
a) Hidegkútra, a tető alatti nyeregről az ENy. felé nyíló
erdős völgyben, majd felette mély árok mentén (j. a Lustkorcsma), 8/4 óra.
b) Az Újlaki hegy (418 m.) alatti erdős völgyben Ny. felé ;
az erdőből kiérve b. felé a Vadaskert és Ujlakihegy közti
nyeregre (311 m.). [Itt kezdődik j. a Vadaskertet megkerülő
s a Hűsvölgybe vezető szép árnyas sétaút; a Hármashatárhegy
csúcsáról a hűsvölgyi vendéglőig 6/4 óra]. Az említett nyereg
ről DDK-i irányban (a hidegkút-csatárkai úton) a katonai
lövöldéhez és a Lipótmezőre szállhatunk le. (A Hármashatár
hegy csúcsáról a Szép Ilonáig 1!/j—18/4 óra).
c) A Szépvölgybe. A csúcs alatti nyeregre s innen j. le a
kis Szépvölgybe (egyszerű korcsma) 15 perez ; innen le a Pálvölgyébe és az újlaki templomhoz. (A csúcstól a templomig5 4 óra).
d) Gerinczvándorlás a hidegkúti kálváriáig. Nagyon érdekes
kirándulás, bár helyenként nem a legkényelmesebb úton. A
Hármashatárhegy tetejéről a fővárosi határ mentén a hegy
gyepes hátán É-i irányban leereszkedünk egy 429 m. magas
nyergen át a Viharhegyre (462 m.) s innen az erdő szélén az
utóbbi és a hidegkúti Csúcshegy közti mély (368 m.) nyeregre
(ezen keresztül út vezet át Hidegkútról a vörösvári ország
úira). Innen a hegy keskeny gerinezét követve, többnyire erdő
ben, lassanként emelkedve felmászunk a Csúcshegy tetejére
(445 m.).
Innen pompás kilátás nyílik Ny. felé a nagy-kovácsi Xagy-Kopaszhegyre és a Nagy-Szénáshegyre, KNy. felé a vörösvári kopár hegyekre,
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azokon túl a háttérben a Kétágúhegy meredek alakzataira, a Pilisre és
Dobogókőre, É. tel® a Kis* és Nagy-Kevélyre, Borosjenő és Üröm köz
ségekkel, a Szent-Endrei hegyekre a hn. várossal, ÉK. felé Váczra és a
Nagyszálra, K. tele a Szent-Endrei szigetre és pesti lapályra a fővárossal,
D. felé a Budai hegységre és Hidegkút községére.

A Csúcshegy voltaképen 3, csaknem egyenlő magasságú
csúcsban kulminál* melyekről a kilátás egyforma, de a nyugotiról Solymár községe is igen jól látszik (ÉNy. felé). A hegy
gerinezén végig kis ösvény vezet. A gerincz ÉNy. felé igen
meredekül ereszkedik alá egy mély nyeregre (360 m.), melyre
_a főváros határát jelző árok mentén — le kell szállnunk, ha a
gerinczvándorlást a hidegkúti kálváriáig folytatni akarjuk. A
nveregről ismét erdő szélén lassan felemelkedünk azon hosszú,
több jelentéktelen bemélyedés által rovátkolt keskeny gerinezre,
mely a Csúcshegyet a Kálváriahegygyel kapcsolja.össze. Több
nyire erdő szélén, ösvényen vagy a nélkül haladva, D. és Ny.
felé (a hidegkúti katlanra) mindig szép kilátást élvezünk.
Magának a K'álváriahegynek (386 m.) kúpjára meredek, köves
ösvénv visz f e l; ormán 3 nagy kereszt áll.
A kilátás megtepó szép 5 a Csúcshegyi panorámától csak annyiban
tér el, hogy Budapest a Hármashatárhegy csoportja által, Vácz és a
Nagyszál á Nagy*Kevély által el van takarva, de Solymár és vidéke, to
vábbá Vörösvár, Szt.-Iván, a solymári Várheg}’, Pilis-Szántó és vidéke
pompásan látszik. Meglepő szép Solymár, de még inkább Hidegkút
csinos fekvése, mely utóbbi a tág katlan közepén, kiterjedt kertek
ölében rendkívül kellemes benyomást gyakorol. Általában nem annyira
a nagyszerűség, mint a nyájas kellem jellemzi a Kálváriaheg}’ pano
rámáját.

Miután a Kálvárián túl a gerincz már erősen aláereszkedik,
a gerinczvándorlás folytatása már nem nyújt sok érdekeset.
Ez okból a Kálváriáról kis. ösvényen (eleintén Ny., majd D.
felé), utóbb szekerúton leereszkedünk Hidcgkútra.
Távolságok: A Hármashatárhegy csúcsáról a Csúcshegy alatti
nyeregre 25 p., innen a Csúcshegyre 15 p., a csúcsról a Kálváriahegyre
2U óra, le Hidegkútra 25 p., összesen a Hármashatárhegy csúcs,ától
Ilidegkútig közel 2 óra.

li)

H id e g k ú t,

Solym ár és N agy-K ovácsi vidéke.

58. Hidegkút nagyközség, erdős hegyek övezte kies katlan
ban, 247 m. magasságban fekszik ; bár maga a község nem
fekszik közvetlenül az erdő szélén, mégis a községet övező
kiterjedt kertek és a csekély távolságban emelkedő változatos
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hegyek festőivé teszik fekvését. Maga a község befásított
utczáival s tiszta házaival kellemes hatást tesz a nézőre.
Van csinos urasági kastélya is (Steinbach Erviné). A község
218 házában 1393 lélek él, közte 1267 német, 75 magyar
és 36 tót, majdnem kizárólag katholikus. A lakosság azelőtt
leginkább szőlőmíveléssel foglalkozott; daczára a szőlő ki
pusztulásának, a lakosság az ottani kő- és homokbányákban
s mészégetőkben bőséges keresetet talál; nagyban űzik a tej
gazdaságot i s ; a lakosság jómódú.
Vendéglők : * Kratzer József, Schefcsik József, Helter János a köz
ségben ; Vibner Antal, Janiga József a községen kívül.
Postaállomás helyben, utolsó táviró Budapest. Telefonösszeköttetés a
fővárossal. Vasúti á llom ás: Solymár (*/« óra).
Fuvardíjak (bármely parasztgazda) : a Lipótmezőre vagy Szép Iloná
hoz 3, a solymári vasúti állomásra (3 km.) 3, Nagy-Kovácsira 5, Buda
pestre 6 korona.
Hidegkút nevét egy a Remete apaczaknak adományozta. Mátyás
hegy alján fakadó kúttól vette, király nyéki vadaskertje egészen
melybe *a hagyomány szerint a idáig és Solymárig terjedt. A köz
község egy ősrégi földesura bele ség a tőrök uralom alatt elpusz
esvén, kezét kitörte, a miért a tult. Mária Terézia alatt a báró
helység Kezekúty, utóbb a kút Péterfy és Trsztyánszky család
hideg vizétől Hidegkútnak nevez bírta, jelenlegi birtokosai a hideg
tetett. IV. Béla a községet 1255-ben kúti Steinbach-család s mások.
a margitszigeti domonkosszerzeti

Hidegkúttól K. felé a Hármashatárhegyre vezető úton van
az ú. n. Líisf-korcsma, mely mellett régi templom romjai lát
hatók. A község népe erről különféle mondákat regél; leg
valószínűbb, hogy itt volt a régi okmányokban említett Gercse
vagy Gercsény község, melyben a fehéregyházi pálos-remeték
1518-ban házat és szőlőt bírtak.
A községtől D-re a Váracshegy (Kestungsberg, 333 m.)
emelkedik, melynek erdős lejtője az Ördögárkára néz, míg
Hidegkút felől észrevétlenül emelkedik.
59. HidegkútróI a Kálváriahegyre és Csúcshegyre. A tem
plomtól É. felé haladva, a mezők közt kanyarodó úton
egyenesen a Kálváriahegynek (386 m.) tartunk, melyre a
keresztek irányában jutunk fel. (30—35 p.) Kényelmesebb, de
hosszabb úton juthatunk a Kálváriára, ha a solymári vasúti
állomáshoz vezető közvetlen mezei úton a Kálváriahegy
lánczolatának a Kálváriától Ny-ra eső nyergére (292 m.)
szállunk fel s innen a hegy keskeny gerinczén mászunk fel a
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Kálváriára (s/4 óra). A kilátást lásd 57. d) alatt, ugyanott lásd
a Csúcshegyre irányuló gerinczvándorlást.
Távolságok: A Kálváriára '/2, illetve */« óra; innen a Csúcshegyre jó
*/« óra, a Hármashatárhegyre 50 p., összesen 2—2l/« óra. A Csúcshegytől
D.-re eső nyeregről (368 m.) KK.-i irányban leszállhatunk az ürömi
vasúti állomásra (a Csúcshegy tetejéről oda */4 óra).

60. Hidegkútról Remete-Máriára és a Remetebarlanghoz. A
község Xy-i végéhez közel ágazik ki ennek főutczájából bal
felé a Remete-Máriára vezető kocsiút, melyen e hires búcsú
járóhelyet V4 óra alatt érjük el.
Remete-Mária (264 m.) régóta látogatott búcsújáróhely; a
csinos fekvésű templom mellett egyszerű vendéglő van, mely
a kirándulók igényeit elégíti ki.
A múlt század vé_gén egy Tolvitzer Katalin nevű asszony a
sváiczi Mária-Einsiedelnevű búcsújárohelyről egy csodatévő SzűzMária-kép másolatát hozta magá
val s a mostani helyén, egy tölgyfa
ágai közt helyezte el. A környék
beliek sűrűn látogatták a képét,
miért is nádasi Terstyánszky Ignácz
megyei assessor és hidegkúti földbirtokos kis kápolnát épített mel-

leje ; halala után özvegye templo
mot épített (1816) itt. A régi tem
plom helyén egy e czélra alakult
egyesület 1898-ban díszes új tem
plomot emeltetett Schömej Ferencz
műépítész tervei szerint, mely 1899.
okt. 1-én szenteltetett fel. RemeteMárián szept. 8-án tartják a —
minden felől sűrűn látogatott —
búcsút.

A templomtól Ny. felé nyílik az Ördögárok völgye, (hajdan
Pál patakjaj a pálosok hárshegyi kolostoráról) egyike a leg
szebb völgyeknek a főváros környékén. A templomtól kocsiút
vezet a völgy torkában levő mészkemenezékig; itt átkelve a
patakon, a völgyet D. felől szegélyző hegy oldalában kanyarodó
ösvényen haladunk Ny. felé. A mélyre bevágódott, keskeny
völgyet szép gyertyánerdő borítja, melyet helyenként sziklacsoportok és a hegyoldalról alágurult kőtuskók tarkítanak. A
völgy szoros túlsó végéhez közeledve, az árok túlsó (bal) part
ján megpillantjuk a magasban a Nagy-Remctebarlang hyilását,
melyhez a völgyből egyenesen fel meredek, rossz ösvény, kissé
odább kifelé kényelmes út vezet fel. A Megalodus-mészkő
képletekben képződött barlang nyílása hatalmas kőkapu, mely
előtt nehány kőrisfa á ll; belseje elég tágas csarnok, melynek
falai felfelé csúcsalakban futnak ö ssz e ; mélysége 8, magas
sága 5 m. (A barlangban gr. Tisza Lajos évekkel ezelőtt
fényes éjjeli ünnepélyt rendeztetett). A barlang egyébként el
van zárva, sőt sajnos, hogy a mostani tulajdonosa, Stcinbach
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Ervin az egész völgyet elzáratta s attól a kirándulókat távol
tartja. A barlangon túl, a völgy végén egy másik üreg (K isRemetebarlang) van, melynek nyílása a nagy-kovácsi ország
úból is látszik. A völgyből kilépve, az Ördögárok pataka
partján Nagy-Kovácsira, esetleg az országúton a Lipótmezőre
mehetünk.
Távolságok: Hidegkútról (a templomtól) Remete-Máriára 20 p., innen
a barlanghoz l/» óra, Nagy-Kovácsira (korcsmáig) 1 óra, összesen 1•/«
óra. A barlangtól a Szép Honáig jó l 1/* óra.

61. Hidegkútról Solymárra. A kocsiút a falu főutezáján
ÉNy-i irányban vezet ki, befordul a Malomcsárda völgyébe s
egy festékgyár érintésével Solymárra vezet (gyalog 3/4 óra, az
állomásig jó óra). A solymári vasúti állomáshoz vezető rövidebb út a főutczából a hidegkúti Kálvária irányában ágazik
ki s a Kálváriahegy lánczolatának legalacsonyabb pontjára
(292 m., a Kálváriától Ny-ra) kapaszkodva fel, az erdőn át
egyenesen az állomásra vezet (®/4 óra). Solymárt lásd 87. alatt.
62. Hidegkútról Nagy-Kovácsira. A községből Remete-Máriára
vezető út a községen kívül ketté ágazik, b. Remete-Máriára,
j. (Ny. felé), a Remetehegy alatti mészkemenezékhez vezet
sárga jelzés; innen erdőben felkapaszkodik az erdős Remetehegy és a Nagy-Kovácsi hegyek közti bemélyedésre (390 m.
kőkereszt, innen a jelzés az erdő szélén j. a Nagy-Szénáshegyre
vezet), a honnan leereszkedik az itt már tág völgyben folyó
Ördögárok patakához, melynek mentén Nagy-Kovácsira visz.
Távolság : 1'/4 óra.

62a. Hidegkútról a Nagy-Szénáshegyre és Pilis-Csabára. (Sárga
jelzés). Hidegkútról a Remetehegy és a Nagy-Kovácsi hegyek
közti bemélyedésig (390 m., kőkereszt) mint 62. alatt. Innen
a jelzés az erdő szélén az ENy.-i irányban húzódó gerinczen
a nagy-kovácsi köszénbányákhoz s innen Ny.-i irányban, folyton
a gyepes gerinczen a Nagy-Szénáshegy (549 m.) csúcsára vezet,
melyen háromszögellési piramis áll. Gyönyörű kilátás (lásd 98.
alatt.) Leszállás Pilis-Csabára mint 66. alatt.
Távolságok : Hidegkútról a Nagy-Szénáshegyre 2 óra, innen a pilis
csabai vasúti állomásra l'/a óra.

63. Nagy-Kovácsi csinos és vagyonos nagy község, Pest
vármegye legmagasabb fekvésű községe, egy magas fentérségen (346 m.) fekszik a Nagy-Szénás és a Nagy-Kopaszhegy
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tövében. A csinos és tiszta község főutczáját magas árnyas
fák díszítik, tiszta házai jómódról tanúskodnak. 289 házában
1803, túlnyomóan német (csak 81 magyar és 30 tót) és róm. kath.
lakos él. Lakói ló- és szarvasmarha-tenyésztésen, földmívclésen
és nagyarányú gyümölcstenyésztésen kívül az itteni kőszénbányákban is foglalkozást találnak. Van itt állami leány- és
felekezeti fiúiskola, állami kisdedóvó, anyakönyvi hivatal;
határában kőbányák és mészégetőtelepek. A község K-i végé
ben csinos nyári kastély áll, mely azelőtt Tisza Lajos grófé
volt, jelenleg gróf Tisza Istváné ; a kastélyt egyszerű angol
park veszi körül, melynek elején 1737-ben épült kápolna áll.
A községtől É-ra kálvária van.

,

Nagy-Kovácsi a török uralom noskodott Fejér György, a Codex
után keletkezett német telep. Ré diplomaticus szerzője ' és későbbi
gebben a gróf Teleki család bírta, egyetemi tanár, ki itt irta Anthromelyről anyja után Tisza Lajosra pologiáját.
szállt. Századunk elején itt plébáVendéglő: Márlok János korcsmája (Budai-utcza 21. sz.) hideg, de
rendelésre meleg ételekkel is szolgál, innen indulnak ki az átjelzések.
Parasztkorcsmák: Bayer Péter, Gleichauf Péter. Vörösvár.
P osta- és telefonhivatal helyben.
Vasúti állomás Vörösvár és Solymár.
Fuvarosok: Petz Péter (Budai-utcza 64. sz.) hintóval; Bayer Lőrincz
(Budai-utcza 72. sz.)
Viteldíjak: a Lipótmezőre vagy Szép Ilonához 3 kor. 50 fill., Vörös
várra (7 km.) 4, Telkire vagy Jenőre (4 km.) 4, Torbágyra (10 km.) 5,
Budapestre (14 km.) 6 korona.

64.
Nagy-Kovácsiról a Nagy-Kopaszhegyre és onnan Budakeszre. A falu templománál átkelve a patakon, D-i irányban
haladunk az erdő felé (az erdőőri lak b. marad), s ebben D.
majd DNy. és ismét D-i irányban (erdőben, részben irtott
erdőben) a hegy lapos tetejére (558 m.), melyet részben erdő
borít. Kilátás csak egyes tisztásokról nyílik, onnan is csak
korlátolt mértékben. A tetőről 5 percznyire K-i irányban
megyünk, míg a D. felé vezető útat érjük, melyen leszáll
hatunk (gerinczen, vagy völgyben tetszés szerint, mivel minden
út ugyanoda vezet, de mindig bal felé tartva), a • budakeszi
kocsiútra, melyen (mellette gyalogút) Budakeszre megyünk.
Egészben véve kevéssé jutalmazó út. (Budakeszt lásd 68. alatt.)
Távolságok : Nagy-Kovácsiról (korcsmától) a Nagy-Kopaszhegyre 1 óra,
innen a budakeszi útra 1 óra, Budakeszre (templom) még */« óra, öszszesen 2*/4 óra#
80

B u d a k e sz é s M a k k o s-M á ria v id é k e .

65. Nagy-Kovácsiról a Szép Juhásznéhoz. (Vörös jelzés.) Az
út déli irányban felvezet a Xagy-Kopaszhegy keleti nyúlványára
(Rother Lacken-Riegel, 523 m.) s onnan egy major mellett az
erdő szélén a Neuaekergrabenhoz, a hol átcsap a Lindenbusch
(143 m.) erdeje felé s ennek szélén a Szép Juhásznéhoz. (Rész
letesebben lásd 39. alatt.)
Távolságok: A nagy-kovácsi korcsmából a majorig 45 p., onnan a
Szép Juhásznéhoz l*/2 óra; összesen 2‘/4 óra.

66. Nagy-Kovácsiról a Nagy-Szénáshegyre (549 m.) és PilisCsabára. (Vörös jelzés.) A jelzett út a korcsma udvarán keresztül
a szántóföldeken át vezet, azután a gyalogösvény keskeny árnyas
völgyben a Szénáshegy hátára vezet, melynek gyepes lejtőin
könnyen íeljutunk a csúcsra (549 m.) a háromszögellési pira
mishoz. Az innen kínálkozó kilátás a legszebbek közé tartozik
a főváros környékén (részletes leírását lásd 98. alatt). A jelzés
a csúcsról Ny. felé lemegy a nyeregre s itt az erdő szélén
ketté ágazik ; a vörös ENy-i irányban leereszkedik a Biikköshúti árok gyönyörű erdőségébe s a Biikköskút (b. felé a fára
festett »víz« jelnél 395 m.) és alább az Elizkút (245 m.) érin
tésével visz Pilis-Csabára; míg a kék jelzés a Boróka-árkon
visz le s az erdőőri házon (»téglaház«) alul ismét egyesül a
vörös jelzésű úttal. (Az utak részletesebb leírását lásd 98.,
Pilis-Csabát 97. alatt.)
Távolságok: Nagy-Kovácsiból a Nagy Szénáshegyre 45 p., onnan a
pilis-csabai vasúti állomásra l'/a óra.

67. Nagy-Kovácsiról Solymárra. A temető mellett É-i irány
ban a kálváriára (393 m.) s innen a köszéttbányák érintésével
K-i irányban a felszántott hegytetőre (kilátás a Szt.-Endrei
hegyekre és a Kévéi}*’ csoportjára) s az erdőn ÉK-i irányban
meglehetős rossz szekérúton (Steinweg), vagy inkább az azt
többször keresztező gyalogúton le a szép fekvésű Solymárra.
(Lásd ezt 87. alatt.)
Távolságok: Nagy-Kovácsiból (Márlok korcsmája) a solymári tem
plomig 1 óra, a vasúti állomáshoz még 25 p.

ij Budakesz és Makkos-M ária vidéke.
68. Budakesz (Budakeszi), fejlődő nagyközség a Jánoshegy
és Svábhegy közti erdős hegvgerincz tövében, közvetlenül az
erdő szélén ; úgy kedvező fekvésénél, mint rendezett voltánál
Thirring: Kpest környéke.
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fogva régóta egyik kedvelt kiránduló- és nyaralóhelye a főváros
közönségének, mely nyaranta tömegesen (2500—3000 lélek)
ellepi a községet, úgy hogy alig van ház, melyben budapestiek
ne nyaralnának. Budakesz a legszebb községek közül való,
rendezett s befásított utczákkal s a szokásos parasztépítkezés
től eltérő csinos, magasablakú házakkal, melyekhez tiszta udvar
s gyümölcsöskert csatlakozik. Róm. kath. temploma, mely a
főuteza alsó részében, de emelkedett helyen (233 m. magas
ságban) áll, 1699-ben épült. A község elöljárósága és a nyaraló
közönség sokat tesz a hely csinosbításáért és fejlesztéséért;
van itt szépítő-egyesület, fürdőintézet, nyáron színház és egyéb
szórakoztató intézmény. A község 609 házában 3635 lakos él,
kik 161 magyar és nehány tót kivételével mind németek és
róm. katholikusok; zsidót a falu népe nem tűr meg. Van itt
m. k. erdőgondnokság, takarékpénztár, hitelszövetkezet, gyógy
szertár, gazdakör.
Vendéglők: Martin Antalné (az Alsó-Rereszt-utczában), Finn János (az
erdő szélén), Mistl József (a templommal szemben). Korcsm ák: Deponte
György, Roller Antal, Almásy Antal. K ávéházak: Grandits József,
Scháffer József.
Fiirdőintézet : Dr. Seliger János tulajdona.
P osta és távíró helyben ; telefonösszeköttetés Budapesttel. Legköze
lebbi vasúti állomás Bia-Torbágy.
Közlekedés. A fővárossal társaskocsi-közlekedés; a társaskocsi az
V. kér. Harminczad-utczából indul (a nyári évadban) naponta többszőr.
Viteldíj személyenkint 1 kor.
Bérkocsisok: Deponte György, Deponte Gergely, ifj. Gráfl Jakab,
Roller Ferencz, Rrenn Ferencz, ifj. Rrenn János, Rrizsán Rároly, Lak
György, Mottschnek József, Natto Donát, Pemer János, ifj. Pfeifer
Márton, Schenck János, Schenck György, Schleer Márton, Stoffer Fe
rencz, Stoflitz Miklós, Schulcz András.
Bérkocsiviteldijak: Budapestre (11 km.) 6, Török-Bálintra (11 km.) 6,
Telkire vagy Jenőre (9 km.) 6, Pátyra (8 km.) 6, a Szép Ilonához
5 korona.

A községtől K-re, az erdő szélén kálvária van (283 m.),
melyről csinos kilátás nyúlik a községre s a szomszédos he
gyekre. Ez alatt az Erdősor húzódik, csinos lakóházakkal,
a Svábhegye felé pedig az Alsó-Kereszt-utcza folytatását képező
kies Virágvölgy (a nyaralók kedvelt sétahelyre) nyúlik. A köz
ség E-i végén az erdő szélén a legutóbbi időben külön nyeralótelep, a Kossuth-telep keletkezett. A községet szegélyző (előbb
koronauradalmi) gyönyörű tölgyerdő, melyet a főváros 1893-ban
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000,000 korona költségen megvett, innen a Svábhegy gerinczéig
nyúlik s a főváros által épített kitűnő gyalogutakkal behálózva,
a közönség egyik legkellemesebb üdülőhelye. Ezen erdőnek
egy közel 9 hektárnyi részét a főváros 1899-ben átengedte a
szegénysorsú tüdőbetegek sanatórium-egyesületének az építendő
Erzsébet királyné-sanatorium czéljaira.
Budakesz a török uralom alatt
elpusztult s csak 1698-ban telepít
tetett újra ; a községtől E.-ra feküdt
régebben Felső-Keszi község, azon
-tájon, a hol ma a Puszta templom-

mezők (Öde Kirchenfelder) vannak ;
e község a török uralom idején
teljesen elpusztult, úgy hogy ma
már csak a templom helye ismer
hető fel.

69. Makkos-Mária, csinos erdős katlanban fekvő kis telep
(327 m.), mely régi templomromból, nehány parasztházból s
erdőőri lakból áll. A kies helyet sűrűn keresik fel kirándulók,
különösen mióta a régi, könnyen eltéveszthető erdei ösvények
helyett a főváros kényelmes s biztos sétautakat építtetett.
Hauck egyszerű parasztkorcsmájában némi frissítőket is kapunk.
Az itteni templom az óbudai kisczelli trinitárius templom és ko
lostor fiókja v o lt; gróf Bercsényi
Miklós 1748. jan. 4-én alapította,
átadván a szerzeteseknek az itteni
fakápolnát, valamint telket templom
és kolostor építésére és évenként
36 akó bort, 36 mérő búzát és két
szerest és egy mázsa vajat. A
szerzetesek fel is építették a tem
plomot, melynek romjai ma is álla
nak. Midőn II. József 1783-ban
a trinitárius rendet eltörölte, az
itteni templom is romlásnak indult.
Az itteni Szűz Mária képet Budakeszre vitték ; a régi templom ol
dalába utóbb kis kápolna épült, a

70.
71.
72.
73.

szerzet birtoka pedig budakeszi
parasztok kezére szállt.
A budakeszi nép körében az a
monda él, hogy Makkos-Mária he
lyén a török világ előtt kis kápolna
állott, melyben Szűz Mária képe
volt elhelyezve. A törökök kiűzésé
vel járó harczokban a kápolnát
lerombolták, de a képet megmen
tették s egy közeli tölgyfára akasz
tották (innen a név). Midőn Buda
keszin elkészült a nagy templom,
a csodatevő képet abba vitték, de
az onnan ismételve eltűnt s vissza
került régi helyére. Végre a tölgy
fát kivágták s ezzel együtt helyez
ték el a budakeszi templomban.

Budakeszröl a Jánoshegyre. Lásd 31. f ) alatt.
Budakeszröl a Svábhegyre. Lásd 11. alatt.
Makkos-Máriáról a Svábhegyre. Lásd 12. alatt.
Makkos-Máriáról Budaörsre. Makkos-Máriáról szép sétaút

az erdőben D. felé felvezet a Hármashatárhoz (lásd 13. alatt),
a honnan déli irányban (DK. felé leereszkedés az Irhásárokba)
a Budaörsi hegyen (Hoch Frankenberg, 438 m.) át Budaörs
felé már csak közönséges erdei út vezet. A Hármashatártól
20 p. alatt az erdő végét érjük el s a kopár budaörsi hegyek
előtt állunk, melyeknek érdekes alakzatai közt leereszkedünk
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Budaörsre. (Az erdő széléről tetszés szerinti irányban bebaran
golhatjuk a Csikihegyeket; 1. 79. alatt.)
Távolság: Makkos-Máriáról a Hármashatárhoz 25 p., innen a faluba
40 p., a vasúti állomáshoz még 20 perez.

k) Budaörs vidéke.
74. Budaörs, nagyközség a kopár Budaörsi hegyek tövében,
azon lapályon (143 m.) fekszik, melyen a m. k. államvasutak
budapest-győri vonala végig halad. Fekvése a kopár hegyek
tövében érdekes, de nyaralásra nem alkalmas s vidékének fel
keresése is inkább csak tavaszszal s őszszel ajánlható. A nagy
község széles utczái elég rendesen vannak építve, s nehány
csinosabb úriház is van bennök. 791 házában 5281, túl
nyomóan német (csak 308 magyar) és róm. kath. lakos él,
kik azelőtt majdnem kizárólag szőlőmíveléssel foglalkoztak ; a
szőlők kipusztulásával a lakosság évi két millió koronára rugó
keresettől esett el, melyet most állattenyésztéssel, gyümölcstermeléssel, kőbányászattal s ipari munkával igyekszik pótolni.
Van itt Hölle Mártonnak pezsgőgyára, Loser Jánosnak és
Hoffmann Jakabnak keserűvíz telepe. Irgalmasrendi apáczakolostor, takarékpénztár, gyógyszertár, tűzoltó-, temetkezési és
önsegélyző-egylet. Határában nagy kőbánya (a Törökugratón)
és festékagyagbánya van, mindkettő a község tulajdonában.
Budaörs hajdanta valószínűleg kastélyuk volt itt; később az óbudai
kun őrhely v o lt; a török uralom koronáuradalom kezére került. —
alatt elpusztult; még 1737-ben is 1773-ban a mercopaili merinotörzscsak csekély falu volt, mely csak júhnyáj egy része az itteni koronakevéssel előbb telepíttetett német uradalmi majorba tétetvén át, Buda
lakosokkal. Ekkor gr. Zichy Péter örs a magyar nemes juhtenyésztés
örökösei bírták, kiknek váracsszerű bölcsőjévé lett.
Vendéglő: özv. Stamler Ferenczné (Fő-utcza 201. sz. a., a község
házával szemben). K orcsm ák: * Pecsics Lajos (Felső fő-utcza 136. sz.),
Winkler Jakab (Fő-utcza 205. sz., szállás is), Herczog Antal, Gozolits
Mátyás, Herwerth Jakab parasztkorcsmárosok (község végén).
Posta és táviró helyben; telefonösszeköttetés Budapesttel. Vasúti
állomás helyben 2 (Budaörs és Budaörs-megálló, utóbbi a Kamaraerdő
közelében, nyári feltételes megálló).
Közlekedés: a m. k. államvasúton. — Társaskocsi-közlekedés (Winkler
Jakab tulajdonos, Fő-utcza 205. sz.) a fővárossal ; a társaskocsi az
I. kér. Krisztina-téri Zöldfa vendéglőből indul.
Bérkocsis Winkler Jakab (Fő-utcza 205. sz., a községházával
szemben).
Viteldíjak: Budapestre (9 km.) 6, Török-Bálintra (6 km.) 4, a Kamara
erdőbe 2 korona.
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75. Budapestről Budaörsre. Az országút a Vöröskeresztkórháztól a déli vasút mellé fordul s ennek menten halad a
Kelenföld állomásig ; innen DNy-ra fordulva a Dobogó alá s
ezután Ny-i irányban Budaörsre vezet. Kellemesebb és jóval
rövidebb úton érünk oda, ha a déli vasút pályaudvarától az
Enyedy-utczán át a Németvölgyi útra s ezen a Farkasréti
temetőig megyünk. Az út innen a Farkasvölgy torkolatához
(fölötte az Ördögorma), majd a Szt.-Háromság oszlopához
vezet, s az alacsony Rupphegy (259 m.) tövében Budaörs
felé tart. Tavaszi s őszi időben kellemes út, mely csinos ki
látást nyújt.
Távolság: A déli vasúttól Budaörsre : az országúton 2 óra, a Német
völgyi úton 1'/* óra.
Társaskocsi-közlekedést lásd 74. alatt.

76. Budaörsről a legközelebbi hegyekre. A Budaörs felett
közvetlenül emelkedő hegyek érdekes kilátásuk miatt meg
látogatásra annál is inkább érdemesek, mivel megmászásuk
nem fárasztó.
A Steinberg (221 m.) közvetlenül a falu felett emelkedik
szép kilátással. Tetején kápolna áll, mellette pedig remete
lakás van.
Wendler Ferencz gazdag budaörsi
paraszt 1856-ban építtette a kápol
nát ; később remete életre adta
magát s a kápolna melletti kőszik
lába lakást vajatott magának, mely
1872—80. teljesen el is készült;
1878 óta állandóan abban lakott,
folyton imádkozott s a hegyről nem
távozott soha, egészen a nehány

év előtt bekövetkezett halalaig;
élelmet a faluból vittek neki fel. A
kápolna mellett kőből épített szó
szék áll, melyről okt. 15-én búcsú
alkalmával, á község papja szent
beszédet mond. Mellette hatalmas,
mintegy 10 m. átmérőjű sziklán,
vaskereszt áll.

A Kálváriahegy (180 m.) a falu Ny-i végén, alacsony domb,
csekély kilátással.
A Luckenberg (315 m., a térképen hibásan Steinberg) a
Kálváriától E-ra emelkedik. A kopár kétcsúcsú sziklás hegy,
melynek a falu felé eső hatalmas sziklafalaiban valami üreg
látszik (innen a hegy neve), két nagyobb tömegből áll. Könnyen
mászható meg, ha a Kálvária felől kiindulva, a hegyet akár
K., akár Ny. felé megkerülve (utóbbi út hosszabb) a hegy
csúcsától É-ra levő nyeregre (247 m.) szállunk fel, a honnan
mindkét csúcs (út nélkül) könnyen mászható m eg; az E-i fő
csúcs magassága 315 m., a falura néző másik tető négy érdekes
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sziklás kúpból áll, melyek magassága 236—270 m. A kínál
kozó kilátás igen szép. (A Kálváriától a csúcsra ,/2 óra.)
A Strassberg (264 m.)t a Luckenbergtől Ny-ra emelkedő
alacsonyabb, kevésbbé sziklás heg}', közvetlenül az országút
mentén. A falu Ny-i végén levő korcsmánál nyíló völgybe
fordulva, ENy-i irányban vezető úton felszállunk a rétekig,
melyekről b. felé kis ösvény visz a csúcsra. A kilátás a Csikihegyekre igen szép. Az említett korcsmától a csúcsra 20 perez.

Részlet a Budaörsi hegyekből.

77. Budaörsről Makkos-Máriára és a Svábhegyre. A falu Ny-i
végén a hegy felé haladó utczán megyünk ki a Luckenberg
(315 m.) felé ; ettől j. nekivágunk a kopár hegyoldalnak, míg
az erdőt elérjük. Ebben EEK. felé tartunk a Budaörsi hegyen
(Hoch Frankenberg, 438 m.) át a Hármashatárhoz (410 m.)
s innen szép sétaúton EENy-i irányban Makkos-Máriára.
Ha a Hármashatártól az erdő szélét kisérő kiilső (vagy az
erdőben haladó belső) turista-útón EK. felé fordulunk, 40 (ill.
50) perez alatt a Normafát érjük el. (Lásd 13. alatt.)
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T ávo lsá g o k: Budaörs Ny-i végétől a Hármashatárhoz 50 p., innen
Makkos-Máriára 20 p .; összesen 70 perez. A Hármashatártól a Norma
fához 40 (ül. 50) p., a Normafa elkerülésével a báró Eötvös-úton át a
svábhegyi fogaskerekű vasút állomásáig 1 óra.

78. Budaörsről Budakeszre. A községből az erdő felé mint 77.
alatt; most az erdő szélén (j-ra hagyva a Hoch-Frankenberget) egye
nesen É. felé megyünk, a Csikihegyvonulat nyergéről leeresz
kedünk az erdőben Budakesz felé, melyet a Kálváriától D-re
érünk el. Az utolsó negyedóra napos. (Budakeszt lásd 68. alatt.)
Távolságok : Budaörs Ny-i végétől a Csíki hegyek nyergére 30 p.,
innen Budakeszre (a templomig) */* óra; összesen */« óra.

79. A Csíki hegyekre. Ez a kis hegycsoport a Budai hegység
legnyugotibb
tagja,
mely a Csillebércz fe
lől DNy-ra csap, É. felé
meredekebb, de erdő
födte lejtővel eresz
kedve a Budakesztől
D-re elterülő völgy teknőre, míg D. felé az
előtt szőlőfödte, most
többnyire teljesen ko
pár lejtőkkel, számos
ároktól szeldelve,, de
egészben véve mene
dékesebben ereszkeA Törökugrató.
di< a budaörsi la
pályra. A hegycsoport kopár volta miatt nem tartozik a fővárosi
közönség kedvelt kiránduló helysei közé, de karsztszerű jelle
génél, geológiai formácziójánál és érdekes alakzatainál, valamint
minden irányban szabad kilátásánál fogva a természetkedvelő
érdeklődését nagy mértékben leköti. Felkeresése ezért a tavaszi
és őszi időben nagyon ajánlható, még pedig leginkább úgy, hogy
a M. Kir. Államvasutak bruck-bécsi vonalán Török-fíálint állo
másra s innen a pályatesten át E. felé a Csíki hegyek aljában,
a bicskei országút (Mészáros-útJ mentén fekvő Csíki pusztára és
csárdához megyünk (*/4 óra). Ez utolsó emléke egy a török világ
alatt elpusztult községnek. Közelében elhanyagolt keserűsós for
rás fakad.
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A Csíki pusztától K-re emelkedik a Törökugrató (251 m.)
név alatt ismeretes különálló hegy, mely D. felől lassan emel
kedik, míg É. felé hirtelenül esik alá az ottani nagy kőbánya
függélyes, sót helyenként áthajló sziklafalaival a bicskei
országútra (188 m.). A kőbánya alatt mészkemenezék vannak,
melyektől kis ösvény vezet a hegy tetejére; kényelmesebben
mászható meg D. felől, a merre szekérút is visz fel. A török
bálinti állomásról egyenesen át is csaphatunk a hegy tetejére

A Huszonnégyökrös
hegy.

[kis fél óra). A hegy
tetejéről szép kilátás
a budaörsi cs budai
hegyekre egészen a Gellérthegyig és a Dunáig, D. felé TörökBálintra és a torbágyi hegyekre.
A Törökugrató nevét különböző
képen értelmezik; a nép azt me
séli, hogy Budavár bevétele alkal
mával egy török parancsnok ugrott

onnan le, hogy a zsineghalált el
kerülje ; mások szerint a keresz
tények török foglyokat vagy viszont
hajigáltak onnan le.

A Törökugratótól elválasztva, a bicskei országúton ( Mészáros
át) túl e relkedik a Csíki hegyek érdekes lánczolata, melyet a
Csíki puszta felől mászhatunk meg. A puszta felett emelkedő
kopár hegy a 24 ökrös hegy (290 m.), melyet innen az elég
meredek lejtőn 25 p. alatt mászhatunk meg. Kényelmesebben
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juthatunk fel, ha az országúton a pusztától 5 percznyire K.
felé álló keresztig megyünk s innen a b-ra kiágazó úton szállunk fel a hegyláncz gerinczére, a honnan könnyen érjük el
a tetőt (20 perez). Tetejéről szép kilátás a török-bálinti, torbágyi, budaörsi és budakeszi hegyekre (utóbbiak mögött kan
dikál ki a Nagy-Kevély csúcsa); érdekes a közvetlen alattunk
E. felé emelkedő, kerek Gaisberg (a térképen Kiesberg, 263 m.)
oszlopszeríi szikláival és öbölszerűleg benyúló völgyével.
A 24 ökröshegy a monda szerint , is nyerte a fogadást, de a mint a
onnan vette nevét, hogy hajdanában tetőre érkezett, halva rogyott össze,
egy kövér mészáros 24 ökörbe fo- Más verzió szerint, a tőrök uralom
gadott, hogy a Csiki pusztától a idején 24 ökörrel húzták ide fel az
tetőre gyorslépésben felszalad; meg | ágyúkat, innen volna a neve.

A 24 ökrös hegyről a kopár gerinczcn EK-i irányban végig
mehetünk egészen az erdős Hoch-Frankenbergig (438 m.), de
a gerinczet több mély nyereg szakítja meg. Az első nyergen
túl (melyen át út vezet a Csiki pusztáról Budakeszre s ez
útról kényelmesebben mászhatjuk meg a hegységet) egy 314 m.
magas kúp következik ; ezután egy 287 méterre bevágódott
nyergen túl a Rossuier (303 m.), s egy mélyebb (262 m.)
nyergen túl egy 320 m. magas tető (a térképen hibásan Luckenberg) következik, mely a kopár hegyek legmagasabbikába, a
Kesselberg- vagy Schatzgrabcnberg-be (366 m., a térképen hi
básan Rossberg) megy át, melyet ismét mély (290 m.) nyereg
választ el a Hoch-Frankenberg vagy Gabelmacher Lahn-tó\
Kevesebb fáradsággal tehetjük meg az útat, ha a 24 ökrös
hegyen túli nyeregről a Budakeszre vezető útra térünk, mely
a hegység oldalában kanyarodik E. felé. Az erdőből leeresz
kedve a rétre, s a bokrokat b. felől megkerülve (a j. vezető
út Budaörsre visz), a határárkot követő gyalogúton a Kessel
berg csúcsa alá jutunk, a honnan ugyancsak a határvágás
mentén (b. elágazás Makkos-Máriára és Budakeszre) a Hármas
határhoz szállhatunk fel.
A Kesselberg tetejét bizarr alakú (állatfej, romhoz hasonló) sziklák
koronázzák. A csúcsról nyíló kilátás érdekes és szép, a budaörsi hegyek
egész csoportját áttekinthetjük róla, de a távolba való pillantás is
csinos.
A hegycsoport képe nagyon érdekes; számos, részint kúpszerű, ré
szint hullámos kisebb-nagyobb domb emelkedik itt egymás mellett és
egymás mögött, mélyebb vagy magasabb nyergek által elválasztva, de
észrevehetőig DNy.-ról ÉK.-re csapó lánczolatot képezve. Knnek mé
lyebb nyergein át utak vezetnek Budaörs felől a budakeszi lapályra. Az
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egész hegység kopár, csak sovány fű nő rajta és nagyon sziklás;
mindenütt mészkősziklák ütik ki magukat és helyenként nagy sziklacsoportok ülnek a hátán, melyek festői képet adnak. A D-i oldalon az
erdők helyenként a gerinczig húzódnak fe l; az É-i oldalon a községi
határt jelző árok elvonulása tetőről Tölgybe, fel s le érdekes képet
nyújt.
Távolságok: A török-bálinti állomásról a Csíki pusztához 15 p., innen
a 24 őkröshegyre 25 p., a gerinczen végig (a csúcsok megmászásával)
a Hoch-Frankenberg erdejéig 1*/, óra. Az utolsó nyeregről (289 m.)
Budaörsre '/a óra, Budakeszre */4 óra; összesen mintegy 2*/«—3 óra.

I) K elenföld, L ágym ányos.
80. A Lágymányos és Kelenföld. Lágymányosnak nevezik a
Gellérthegytől D-re elterülő, mély fekvésű, részben vizenyős
térséget, melyet a M. K. Államvasutak budapest-brucki vonala
keresztülszel. Ezen vidék gyalog is könnyen felkereshető
(a Ferencz József-hídtól 3/4 óra), de igénybe vehető az
államvasutak említett vonala (Kelenföld állomásig), továbbá a
déli vasút (ugyanoda) és a közúti vaspálya-társaságnak kelen
földi (villamos) vonala (indul a központi városházától).
A Kelenföld név már a XI. században fordul elő és a német bevándorlók által adott Kreenfeld,
Kreynfeld név magyaros átidomításá. Salamon Ferencz szerint e
név eredetileg a mai Tabán vidékére
vonatkozott és annak a Gellérthegy- |

tői D.-re elterülő síkságra való ki*
terjesztése történelmi tévedésen alapul. A monda szerint a név onnan
ered, hogy 377-ben Kr. u. a húnok
Keve vezérlete alatt itt keltek át a
Dunán, hogy Detrik és Macrinus
seregét leverjék.

A Lágymányos és Kelenföld síkján fakad a budai keserűvíz
források egy része, névszerint a Szent-István-, Hunyadi Má
tyás- I. és II., Széchenyi István-, Deák Ferencz-, Heinrichés Hildegard- (Ilona) források, valamennyi a kelenföldi állo
mástól K-re; mind e források egyesített keserűsósyize a kül
kereskedelembe budai királykeserűviz néven kerül; e források
egy része táplálja az Erzsébet-sósfürdőt is.
Az ErzsébeUsósfiirdö telepe az államvasút közelében fek
szik ; a Ferencz József-hídtól a Fehérvári-útón az állam vasút
töltéséig megyünk, mely mellett a fürdőbe vezető útig kiágazik,
a hídtól idáig gyalog 3/4 óra. A kelenföldi villamos vasút a
központi városházától 20, a Ferencz József-hídtól 8 perez
alatt szállít ide. (30, illetve 20 fillér; a megállóhelytől még 5
perez gyalog, de a fürdőhöz szárnyvonal fog épülni.)
A fürdő 12 épületből áll, melyeket csinos park vesz körül.
A fürdőben 50 fürdőszoba van 60 káddal, a vendégek benn
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lakására pedig 75 szoba áll rendelkezésre 140 ágygyal. Vizét
női bajok ellen kitűnő sikerrel használják. Berendezése, orvosi
felügyelete teljesen kielégítő. A fürdő 1857 óta áll fenn, de
csak az utolsó két évtized alatt vett nagyobb lendületet.
Tulajdonosa Mattoni Henrik.
Az Erzsébet-sósfürdőtől délre fakad az Aesculap-forrás
(105 m.), mely angol társulat tulajdona. Egyike a jelentéke
nyebb forrástelepeknek.
81. Őrmező és Dobogó. A kelenföldi állomástól Ny-ra, az
államvasút és a budaörsi országút között az Őrmező síkja
terül el, a budai keserűforrások második — előbbinél fonto
sabb — területe. Itt fakadnak a Hunyady János-, Ferencz
József-, Árpád-, Rákóczy György- és Viktória-forr ások.
Valamennyi forrástelep közül leghíresebb a Saxlehner-család
tulajdonát képező Hunyady János keseriiviz-télep, mely kiter
jedés és mintaszerű berendezés tekintetében is látnivaló.
A telep a Dobogó (Galgenberg, 152 m.) tövében elterülő tágas
rétségen, a vasúttól j. fekszik s a kelenföldi állomással külön
(de csak teherszállításra berendezett) vasúti vonal kapcsolja
össze. A telep 120 hektárnyi területet foglal cl, melyen a
nyaralók, hivatalnok- és munkásházak, töltőházak és raktárépületek egész csoportozata áll. Az egész síkot ellepő kutak
száma több mint 70 s ezekből felváltva merítik a vizet, hogy
vegyi összetétele — a túlságos kihasználás folytán — válto
zást ne szenvedjen. A kutakból a vizet nagy gőzszivattyú
vezeti a töltőgépbe, mely naponként százezer palaczkot képes
megtölteni; a töltés egész folyamata mechanikus úton, a leg
nagyobb gyorsasággal és pontossággal történik és mivel
emberi kéz a vízzel érintkezésbe nem jut, a kezelés tisztasága
és szabatossága a legnagyobb tökélyre van emelve. Egy másik,
gőzerővel hajtott gép a palaczkok mosását végzi. A telep
maga mintegy 200 épületből áll s a munkások száma állandóan
600. Évi forgalma 5—6 millió palaczkra rúg.
A telep feíett emelkedő Dobogó (152 m.) azelőtt kitűnő bor
termő hely volt. A domb régebbi időben vesztőhelyül szolgált,
innen a német Galgenberg neve. Tetejéről csinos kilátás az
Őrmezőre és a szomszédos hegyekre.
Távolságok : A Tabánból vagy a Ferencz József-hídtól a Hunyady
János-telepig (a budaörsi országúton) l'/« óra; a kelenföldi villamos
vasút végállomásától a telepig l/2 óra.
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II. Kirándulások a Budapest-Esztergomi
vasút mentén.
82. A Budapest-Esztergomi vasút. Ezen 54 km. hosszú vasúti
vonal, mely 1895. november 15-én adatott át a forgalomnak, a
M. K. Államvasutak nyugati pályaudvarából indulva ki, az angyal
földi kereszteződésnél a körvasút pályatestére megy át, de
ezt Budapest-Angyalföld (7 km.) állomáson túl elhagyva, Újpest
felé fordul; itt a közúti vasút indóháza mögött áthidalja a
külső Váczi-útat, majd ennek folytatásában az újpesti hajó
gyári Dunaöblöt s az újpesti szigetet (ezen b. a Népliget)
átszelve, a nagy Dunához ér. Az itt rendkívül széles folya
mot áthidaló hatalmas (hét ívű) vasszerkezetű hídról (hossza
670 m.) szép kilátás a főváros egy részére, az újpesti, palotai,
óbudai és Margit-szigetre és az ENy-i irányban gúlaszerűleg
kimeredő Kis- és Nagy-Kevélyre (537 m.). A vonat most
magas töltésen haladva, miután a budai csatlakozó vágánynyal
egyesül (b. az aquincumi ásatások és múzeum, j. kilátás a
Csillaghegyre és a péterhegyi téglagyárra), áthidalja a szent
endrei h. é. vasútat és (j. hagyva az amphitheatrumot) Ó-Buda
(13 km.) állomásra ér. (Csatlakozás Buda-Császárfürdő állo
más felől (7 km.), a honnan rendszerint közvetlen kocsik
közlekednek Esztergom felé. A Budáról érkezők a Hajógyár
állomáson is szállhatnak fel, a meddig a közúti vasút villamos
kocsijain mehetnek.) Üröm állomásnál (15 km.) j. az erdős
Steinriegel (nagy kőbányákkal), mögötte a Nagy- és KisKevély, háttérben a Pilishegy csinos képet nyújt. A vasút a
budapcst-csztergomi állami út mentén halad lassú emelkedés
sel ; a tájkép mindig érdekesebbé válik. Solymár állomáson
(20 km.) túl (a község b. a hegyek tövében) szép kilátás
nyílik a Pilisre, Dobogókőre, a Csikóvárra és a két Kevélyre ;
a vasút mellett b. emelkedik a 242 m. magas Vérhegy (a tér
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képen Windberg), állítólag régi csatahely, a hol szántás köz
ben sok emberi csontra bukkantak; tetején kápolna áll. Ke
véssel utóbb b. Szt.-Iván község tűnik fel, fölötte az erdőben
kőszénbányatelep. Pilis-Vörösvár (24 km.) állomásnál (195 m.)
kezdődik a vonal legérdekesebb, tájképi szépségekben bővel
kedő része. A vasút óriási kanyarulattal kerülve meg a vörös
vári Kálváriahegyet, erős emelkedéssel közeledik a NagySzénáshegy csoportját a Pilishegy tömegével összekötő, kopárságukról már távolról feltűnő, többnyire vakító fehérségű
mészhegyek felé, melyek közül a kétcsúcsú Őrhegy (Wachberg, 340 m.) merész orma előttünk már messziről felismer
hető, míg hátra felé csinos pillantás esik a Hármashatárhegy
csoportjára, a hidegkúti Csúcshegyre, j. a csinos fekvésű PilisSzántóra a Pilis hatalmas tömegével és a Hosszúhegy (Drenek)
lánczolatával. A mint a vonat a Kálváriahegyet megkerülő
bemetszésből kiér, D. felé való haladtában egyszerre b. felől
tűnik fel a két Kevély csoportja s vonatunk egyenesen a
Hármashatárhegy csoportja felé látszik haladni, míg a Pilis és
Dobogókő hátunk mögött van : oly hirtelen változása a pano
rámának, mely a vidék alapos ismerőjét is zavarba képes
ejteni. Most a vonat ismét az országút mellé kanyarodva,
a nagy emelkedés miatt nagyon lassan halad ENy. felé, b. a
Nagy-Szénáshegy piramis tetőzte csoportjára (549 m.) nyújtva
kilátást. A Vöröshegy (280 m.) kopár hátát 800 m. hosszú
alagútban (hosszára nézve hazánk harmadik alagútja) fúrja
át (a pálya legmagasabb pontja 255 m.) s azután gyorsan
szalad alá Pilis-Csaba-tábor állomásra (31 km.); a katonai
tábor b. látható. A vonat az erdő szélén sietve tovább, csak
hamar Pilis-Csaba állomásra (33 km.) ér, ezt megelőzőleg j. a
most épülő Klotild-telep nyaralóit látjuk, DK felé a NagySzénáshegynek ezen oldal felől erdős csoportja zárja el a
kilátást. Pilis-Csabán túl a vasút az erdő szélét követve, a
Nagy-Kopasz- és Nagy-Somlyó-hegyeket kerüli m eg; Tinnye
(37 km.) állomáson túl (mely Jászfalu korcsma mellett van)
a Felső-Somlyó sziklás kúpját megkerülve, egészen új pano
ráma nyílik meg előttünk: E. felé a Kétágúhegy (Öregszirt
és Fehérszirt) érdekes mészszirtjei, azoktól K.-re, a Pilisnek
innen tekintve, hosszúra nyúló gerincze, ÉNy. felé Leányvár
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község és mögötte a Dorogi hegycsoport a Gete csúcscsal
(457 m.). Leányvár-Csév állomásnál (42 km.) a vasút már a
dorogi síkon szalad végig. Dorog állomásnál (47 km.) a szén
bányák füstölő kéményei emelkednek mindenfelé, a község
mögött a Kis-Kőszikla (335 m.) érdekes sziklái. Kenyérmező
állomáson (50 km.) a vasút az almásfűzítő-esztergomi vonal
hoz csatlakozik (j. kilátás Esztergomra), mely a Duna lapályán
ÉK. felé haladva, csakhamar Esztergomba ér (54 km.). Menet
idő 2V2 óra.
Közlekedés : Az 1899. évi nyári menetrend szerint Budapestről Eszter
gomra 3 vonat közlekedett, ú. m. reggel 6.30, délután 2.40 és este 7.10
órakor, azonkívül egy negyedik vonat déli 12 óra 50 perczkor PilisCsabára; Esztergomból Budapestre indult vonat reggel 6.16, délben 2.08
és este 6.45-kor, egy negyedik vonat Pilis-Csabáról 5 óra 43 perczkor,
végül az ünnep- és vasárnapi vonat ugyancsak Pilis-Csabáról este
6 óra 46 perczkor. Mindegyik vonathoz van Buda-Császárfürdő
állomásról csatlakozás (ind. 5—20 perczczel korábban mint a nyug.
pályaudvarból); rendszerint közvetlen kocsik is közlekednek. Menetárak
koronákban : Budapestről Ürömig minden állomás II. oszt. 0.44, III. oszt.
0.30; Solymár II. oszt. 0.60, III. oszt. 0.40; Vörös vár, Pilis-Csaba és
tábor II. oszt. 0.80, III. oszt. 0.50 ; Tinnye, Leányvár, Dorog II. oszt.
1.60, III. oszt. 1.00; Kenyérmező, Esztergom II. oszt 2.40, III. oszt. 1.50
korona. Menettértijegy Esztergomra (1 napig érv.) II. oszt. 3.80, III. oszt.
2.40 korona, Pilis-Csabára II. oszt. 1.60, III. oszt. 1 korona.

a) K irándulások Ó-Buda állom ásról.

83. Aquincumba. Az állomásról a vasút mentén K-i irányban
a Szent-Endrei h. é. vasút kereszteződéséig (20 p.), a hol b.
az amphitheatrum romjai, j. a többi ásatások tekinthetők meg.
E kirándulás czélszerübben a Szent-Endrei vasúttal eszközöl
hető, melynek az ásatásoknál van megállója. (Lásd 135. alatt.)
b)

K irándulások Üröm állom ásról.

84. Üröm. Az állomásról (vele szemben Behringer jó korcs
mája) ÉK-i irányban (b. elágazás Boros-Jenőre, 45 p.) a Leimetter-árok mentén Ürömre (40 p.), a község előtt j. a kálvária
(190 in.), azontúl a Péterhegy (237 m.) kőbányái. Napos, poros út.
Üröm (186 m.), csinos nagyközség a Nagy-Kevély DK-i
nyúlványának tövében, rendesen épített házakkal, közepén a
róm. kath. templom. A községnek 134 házában 1000, majdnem
kizárólag németajkú és római katholikus lakos él.
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A község Fejér György történet gitszigeti (Szt. Klára) apáczák bir
írónk szerint már 1136-ban létezett; toka volt. Új telepítése a XVIII. szd.
a török uralom alatt egészen el elejére esik. Jelenlegi földesura
pusztult ; már korábban is a mar József fóherczeg.
Vendéglő: Hartviger Ignácz, Lindenmayer János (a község közepén)
bor, sör, hideg s meleg étel. K ávéház: Mayer József.
Szekér kapható egyes gazdaembereknél ; viteldij a vasúti állomásra
vagy Borosjenőre 1, Békásmegyerre vagy Kalázra 2, Csobánkára 3,
Budapestre 4 korona.
Vasúti állomás, posta helyben ; táviró a vasúti állomáson.

A vasúti állomás felől érkező út mellett, a község szélén
szép kert közepette áll az a kis gör. kel. templom, melyben
József nádor első nejének,
Alexandra Paulovna orosz főherczegnőnek (Pál orosz czár
leányának) hamvai pihennek.
Az 1801-ben (18 éves korában,
gyermekágyban) elhunyt főherczegnő díszes mauzóleumát
József nádor 1802-ben emel
tette. A templomot a főherczegnő születésének százados év
fordulóján, 1883-ban II. Sán
dor czár díszesen renováltatta;
festményei, pazar díszű misés
ruhái és egyéb műbecsű kincsei
megtekintésre méltók. Maga a
koporsó a templom alatti krip
tában van. A mauzóleumban
külön e czélra rendelt orosz
pap vasárnaponként misét ol
vas; két orosz kántor állan
dóan melléje van rendelve. A
mauzóleumot a mellette lakó
Az ürömi mauzóleum,
őr bármikor megmutatja, de
az egyházi kincsek csak Kardassevics orosz pap (lakik Buda
pesten, I., Apor-utcza 1. sz.) köz be nj ötté vei tekinthetők meg.
Ürömről DK-i irányban a Csillag- vagy Rókahegyen (251 m.)
át (csinos kilátás a Duna lapályára, Szt.-Endrére és a váczi
Nagyszálra) a kőbányák közt le a Szt.-endrei h. é. vasút
Csillaghegy-Árpádfiirdő feltételes megállóhelyére (40 perez).
(Lásd ezt 138. alatt.)
Ürömről a templom mellett ÉK-i irányban a békásmegyer-
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kalázi útra s ezen j. Békásmegyerre (a Szt.-endrei vasút állo
másáig 1 óra), vagy b. Buda-Kalázra (a vasúti állomásig
•>4 óra), mindkettő árnyéktalan út.

85. Ürömről a Nagy-Kevélyre és onnan Csobánkára. A
vasúti állomásról Ürömre (40 p.) mint 84. alatt. A templom
mellett E. felé kisétálva, a falu utolsó házainál j. kanyarodó
gyalogösvényen kertek és szőlők közt megmásszuk a NagyKevélytől DK. felé húzódó gerinczet, a hol a Békásmegyerről
felkanyarodó vörös jelzést érjük; ezt követve, folyton a gerin
czen, számos kőbánya mellett elhaladva a Kőhegyen (337 m.)
át az Ezüsthegyre s innen az erdő szélét követve a NagvKevély és Ezüsthegy közti nyeregre (405 m.) jutunk, melyen
b. felől a borosjenői, j. felől a kalázi (sárga jelzésű) út érkezik
fel. Innen már szép kilátás nyílik D. felé. (Innen a kalázi
állomás 5/4 óra). Most a vörös jelzés szerint a gerinczen, foly
ton az erdő szélén ENy-i irányban lassan emelkedünk, míg
végre a Nagy-Kevely csúcsát (537 m.) elérjük.
A kilátás a Xagy-Kevély tetejéről nagyszerű, óriási területet ölel fel.
Látjuk Budapestet, az egész Budai hegységet, a hidegkúti, solymári
hegyeket, azok mögött a Nagy-Kopaszhegyet, majd a Nagy-Szénáshegyet
s a vörösvári kopár mészhegyeket, azokon túl a Dorogi hegycsoportot
s a Duna ezüst csíkját az esztergomi lapályon. Közvetlenül alattunk a
Kis-Kevély meredez égnek, azon túl a Ziribár, Hosszúhegy s a háttér
ben a hatalmas Pilis, melyhez a Dobogókő lánczolata csatlakozik, előtte
a Pilisi patak völgye több majorsággal. A Dobogókő folytatásaként a
Szt.-Endrei hegycsoport a Csikóvárral (mögötte a Börzsönyi hegység), a
Kapitány hegygyei, Kőhegygyei, Nyergessel (mögötte a váczi Nagyszál)
s ezek aljában Izbék, Szt.-Endre s Pomáz községek. Ezeken túl a Szt.Endrei sziget s ennek hátterében a fellegekben kéklő Mátra. Rendkívül
jutalmazó kilátás.

Leszállás a Nagy-Kcvélyről a vörös jelzés mentén a Nagyés Kis-Kevély közti nyeregre (425 m ); itt j. kanyarodunk,
majd a jelzés nyomán b. — mindig erdőben — leereszkedünk
a völgybe Csobánkára (50 p.). (Lásd ezt 154. alatt.) Ha a
jelzést nem követjük a völgybe, hanem annak b. felé való
lekanyarodásánál egyenesen tovább haladunk, majd egy kis
hegyháton átkelve j. kanyarodunk, leszállhatunk ÉK-i irány
ban Pomázra (vasúti állomásig ü/2 óra) vagy DK-i irányban
Kalázra (vasútig 2 óra); kevéssé jutalmazó utak.
A Kis- és Nagy-Kevély közti nyeregről néhány perez alatt
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elérhetjük a Kis-Kevély (486 m.) lapos tetejét, melyről korlátolt
kilátás nyílik. Közvetlen leereszkedés Csobánkára nem ajánla
tos, czélszerübb a nyeregre visszamenni s a jelzett utat követni.
Távolságok : Az ürömi állomásról a községbe 40 perez, innen a NagyKevély csúcsára 1 óra 20 perez; leszállás Csobánkára 50 perez ; össze
sen 2*/4 óra.

86. Ürömről Boros-Jenöre és a Nagy-Kevélyre. A vasúti állo
másról Boros-Jenőre (45 p.) kocsiúton.
Boros-Jenő (Weindorf), csinos nagyközség a Nagy-Kevély
tövében (234 m.), 143 házzal, melyekben 1135, túlnyomóan
németajkú (csak 81 magyar) és róni. kath. lakos él, kik a
szőlőknek nagyobbrészt való elpusztulása óta leginkább kő
bányászatból s fuvarozásból élnek.
A község a török világ előtt a j újból megvetették alapját. Mária

margitszigeti, illetőleg budai Szt.- Terézia ideje után Pilis-Csabával
Klára apáczák birtokához tartozott együtt József nádor birtokába ment
s abban a török uralom után is meg- | át s ma József főherczeg a föl
maradt, a midőn német telepesek desura.
Vendéglők: Reitter Adolf vendéglője a Kakashoz (bor, sör, hideg s
meleg étel) a községházával szemben; Stampf Ferencz korcsmája a
Koronához.
Kávéház : Holzer János (a Sashoz).
Fuvaros : bármely parasztgazda. Viteldíjak: az ürömi állomásra 1,
Békásmegyerre vág}* Csobánkára 2 korona.
Posta Ürömben, táviró Pomázon. Vasúti állomás : Üröm.

A falu E-i végén kis ösvény EK-i irányban egyenesen fel
visz a Nagy-Kevély és Ezüsthegy közti nyeregre (405 m.),
félóra; kevésbbé meredek a szekérút, mely a falu E-i végétől
ENy. felé megy, majd 10 p. múlva K-re fordul. A nyeregről
a Nagy-Kevély csúcsára, mint 85. alatt, V4 óra.
Távolságok: Boros-Jenőről a Nagy-Kevélyre 45 perez. Leszállás mint
85. alatt.

c) K irándulások Solym ár állom ásról.
87. Solymár (a vasúti állomástól 15 p.), igen csinos nagy
község, mely lejtős hegyoldalban, domboktól környezett, s
csak E. felé nyitott völgyteknőben fekszik. A község 292 ház
ból áll, melyekben 1820, túlnyomóan németajkú (csak 90 ma
gyar s 31 tót) és róm. kath. lakos él. A főuteza házai kivétel
nélkül igen csinosak, tisztán tartvák, a házak előtt gondozott
kertecskék s a templom körül árnyas liget. A vasút megnyi
tása óta sok budapesti család nyaral itt. Lakói földmívesek,
T hirring: Bpest környéke.
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marhatenyésztők es bortermelők. Van itt festékgyár, meszegeto
és kőszénbánya.
Solymár — Háufler szerint — az költöztek ide, kik nyelvjárásukat
ország legrégibb német telepei közé némileg még máig megőrizték.
1773-ban, midőn a pestis Buda
tartozik ; okiratok tanúsága szerint
a Szent István király nejével, Gi pest környékén iszonyúan dühön
zellával Bajorországból beköltözött gött, a járvány elől megmenekült
telepesek alapították, kik az itteni Maurer József buda-újlaki polgár
erdőket irtani kezdték. 1266-ban a község alsó végén hálából ká
Nánagr. Solomár tanyát Buda mellett polnát építtetett, melynek csodatevő
a margitszigeti apáczáknak adomá Slária képéhez csakhamar számos
nyozta. Oláh Miklós szerint Mátyás búcsús zarándokolt. A kápolna ki
királynak kedves mulatóhelye volt. csinek bizonyulván, 1783-ban Soly
Valószínűleg idáig terjedt Mátyás már földesura, kesselőkeői Majthénak nyéki vadaskertje, mely Oláh nyi Károly kir. udvari tanácsos és
szerint »nemcsak erdős hegyeket, a'hétszemélyes tábla bírája és neje,
hanem vidám rétségeket is foglal született Beleznay grófnő a község
ván magában, négy magyar négy- fölött emelkedett helyen építtette a
szögmértföldre terjedt, különböző ma is fennálló, szép fekvésű tem
vaddal bővelkedett s hozzá nagy plomot, melynek tornya 1797-ben
épületekkel felszerelt királyi vadász- puchói Marczibányi István bőkezű
udvar is volt csatolva*. A monda ségéből készült e l ; az alapítók a
szerint Mátyás királynak vadász- templom sírboltjában vannak el
kastélya voft itt, melyben a sólyom- temetve. Solymár jelenleg Karáidomítást gyakorolták. A hagyo tsonyi Jenő gróf tulajdona s az
mány regéli, hogy Mátyás ezen atyja, Guidó által alapított rózsa
kastélyban nejét vagy kedvesét ünnepélyek színhelye.
Solymár régi várának (Szarka
rejtve tartotta; midőn egy ízben
látogatására kijött s a kastélyban vár) némi nyomai még látszanak a
nem találta meg, keresésére in vasúti állomás melletti alacsony
dult ; végre egy jobbágyiakban meg Várhegyen, mely mesterségesen
találva őt, midőn távozásának okát összehordottnak látszik, de inkább
nem akarta megmondani, erélye vadászkastélyra, mint várra látszik
sen rászólt: »szólj inárc, miből utalni. K vár eredetileg a bajoroké
a nép a község nevét magyarázza volt; Mátyás király alatt Gara
ki. Bél Mátyás idejében (1737) László nádor (1455), később Thurzó
még fennállottak a Buda alól Sándor tárnokmester és végre Bavezetett kőfalak romjai, melyeket kics Pál bírta. A község erdejében
ő a vadaskerthez tartozónak vélt. van egy Törökkút nevű forrás,
A török uralom alatt a község el melynek vizét valamikor alagcsöpusztult. Később feketeerdei svábok veken át Szt.-Iván felé vezették.
Vendéglő: Grohmann Antal vendéglője és kávéháza a községnek
Hidegkút felé eső részében. (Kilátás, éjjeli szállás.)
Vasút-, posta- és telefonállomás helyben, táviró a vasúti állomáson. A
vas útra társaskocsi-közlekedés.
Bérkocsis: Milbich Mátyás (307. sz.). Viteldíjak : a vasúti állomásra
1 kor. 20 fill., Vörösvárra, Hidegkútra, Nagy-Kovácsira, a Lipótmezőre
vagy a Szép Ilonához 5, Nagy-Kovácsira 6 korona.

A községtől Ny.-ra emelkedő kétkúpú, kopár dachsteinmészkőből álló hegyen két kis barlang van. (V. ö. dr. Koch
A n ta l: A csobánkai és solymári barlangok, Földtani Közlöny'
I. évf. 1872.)
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88. Solymárról Hidegkútra. A falu keleti utczáján D. felé
végighaladva, jó kocsiúton a Pappelgrabenbe fordulunk be, a
hol részben erdőben haladva a malomcsárda érintésével 3/4 óra
alatt Hidegkútra jutunk. (A vasúti állomásról egy óra.) (V. ö.
61. alatt.)
89. Solymárról Nagy-Kovácsira. A templom mellett kezdődő
Stein\vcg-en DNy. felé indulunk; a meglehetős rossz út, szőlők
és kertek közt, majd erdőben kapaszkodik a nagy-kovácsi
hegylánczra (ajánlatosabb a szekérútat többször keresztező gya
logútat követni), melynek hátán az erdőből kilépve (410 m.)
némi kilátást nyerünk a Szt.-Endrei hegyekre és a Kevély
csoportjára, Ny. felé a Nagy-Szénáshegyre, majd Nagy-Kovácsira.
Az itteni kőszénbányák mellett elhaladva, immár jobb szekérútón ereszkedünk le a Kálvárián (393 m.) át Nagy-Kovácsira
(346 m.). (Nagy-Kovácsit lásd 63. alatt.)
Távolság: A solymári állomásról Nagy-Kovácsira l*/« óra.

90. Solymárról a Nagy-Szénáshegyre. Solymárról a nagy
kovácsi kőszénbányákig, mint 89. alatt (alig 1 óra); innen a
Hidegkút felől vezetett sárga jelzés mentén a hegygerinczen
ÉNy-i irányban továbbhaladva, az előttünk feltűnő s háromszögellési piramisáról felismerhető Nagy-Szénást (549 m.) 3/4 óra
alatt mászhatjuk meg. A csúcsról nagyszerű kilátás (1. 98. alatt).
Solymárról a csúcsra alig l 3/4 óra.
Leszállás Nagy-Kovácsira (a csúcsról D-i irányban a vörös
jelzés mentén a faluba) 30 perez, vagy Pilis-Csabára (vörös
jelzés a Bükköskúti árkon át, gyönyörű út, a vasúti állomásig
11/a óra, vagy kék jelzés a Boróka árkon át, l 3/4 óra). V. ö.
98. alatt. Leszállás a kálvária feletti gerinczről (kőkereszt
399 m. magasságban) fárasztó homokos kocsiúton (érdekes
kopár mészhegyek közt) EEK-i irányban Szt.-Ivánon át (a falu
felett kőszénbánya) Vörösvárra (a vasúti állomásig H/a óra).
d) K irándulások V örösvár állom ásról.

91. Vörösvár (Pilis-Vorösvár), kisközség a Budapest-Esztergomi országút mentén, a Pilis felől lehúzódó tágas völgylapály
szélén, kopár dolomit- és mészhegyek tövében. A község ren
dezett utczái, csinos és újabban sűrűn épülő házai kedvező
benyomást tesznek. 456 házában 3048, majdnem kizárólag
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német (csak 82 magyar) és a 155 főre menő zsidóságtól
(melynek zsinagógája is van) eltekintve, tiszta róm. kath. vallású lakosa van A lakosság azelőtt főleg fuvarozásból s elő
fogat állításából ólt, mivel Vörösvár az esztergomi útnak egyik
főállomása volt. Ma földmívelés, szőlő- és gyümölcstermesz
tés, kőszén- és kőbányászattal, homokfuvarozással, aprófa- és
tej kereskedéssel keresi a lakosság kenyerét. Evenkint 2 orszá
gos vásár tartatik itt. A községben gr. Karátsonyi Kamilló,
dr. Hóman Ottó és Baross Pál úri házai.
Vörösvár régi hely ; a törökök
kiverése után 1690-ben csak a posta
mester s nehány lakó élt itt, a
község utóbb települt, Mária Te
réziától egészen századunk hatvanas

évéig a Majthényi család bírta,
melyről a Karátsonyi grófi családra
ment át. Karátsonyi Guidó itt ala
pította az ismert rózsaünnepélyeket.

A falutól Ny-ra emelkedő Vöröshegyen állott régi várnak,
melytől a község nevét vette, ma már legkisebb nyoma sincs.
Igen szép a vasút által körülzárt Kálváriahegyről való kilátás,
valamint a hófehér szikláiról már messziről felismerhető kétcsúcsú Őrhegyről (Wachberg, 340 m.) a kopár Zajnáth-hegyekre
nyíló kép.
Vendéglő: 10 parasztkorcsma, közte Peller Ferencz és Schön György
a vasút mellett, a többi a főutezában.
Fuvarosok a községházán kaphatók; viteldíjak: Solymárra 2 kor.
40 fill., Pilis-Szántóra vagy Csobánkára 3, Pilis-Szt.-Keresztre vagy
pomázra 4, Nagy-Kovácsira 5 korona.
Vasúti állomás és posta helyben, táviró a vasúti állomáson.

92. Vörösvárról a Nagy-Szénáshegyre. (549 m.) Az állomás
ról átvágva Szt.-Iván falu K-i végéhez, innen a D. felé menő
nagykovácsi szekérúton, az új szt.-iváni kőszénbányát j. hagyva,
erdő szélén az Antal-árkába (Antoni-Graben) és kopár mészhegyek közt (homokos, ezért fárasztó úton) a Nagy-Kovácsi
feletti hegyhátra (kőkereszt 399 m. a kőszénbányák közelében).
(Idáig 1 óra.) Most a gerinczen a sárga jelzés mentén ENy*-i
irányban egyenesen fel a Nagy-Szénásra (549 m.), 3/4 óra.
Kevéssé ajánlható út. Leszállás Pilis-Csabára, vagy NagyKovácsira mint 90. alatt.
Távolságok: Vörösvárról a nagykovácsi kőszénbányáig 1 óra, innen
a Nagy-Szénásra *(« óra, leszállás Pilis-Csabára l*/« óra, összesen 3*/2 óra.

93. Vörösvárról Nagy-Kovácsira. Az állomásról Szt.-Ivánon át
a Nagy-Kovácsi feletti hegyhátra (399 m.) mint 92. alatt. (1 óra.)
Innen DNy-i irányban a kálvárián át Nagy-Kovácsira (20 perez).
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Nagy-Kovácsi—Nagy-Szénáshegy - Pilis-Csaba (lásd 66. alatt) 2'/« óra.
Nagy-Kovácsi—Solymár (lásd 67. alatt) 1 óra 25 perez.
Nagy-Kovácsi—Hidegkút (lásd 62. alatt) V/4 óra.
Nagy-Kovácsi—Szép Juhászné (lásd 65. alatt) 2*/* óra.

94. Vörösvárról Pilis-Csabára a dolomitkúpokon, igen érde
kes, bár kissé fárasztó — mert útnélküli és árnyéktalan —
bolyongás kínálkozik, mely a mész- és dolomithegység saját
szerű formáczióinál fogva a fáradságot megérdemli. Útközben
ajánlatos a kétcsúcsú fehérszirtű Őrhegy (Wachberg, 340 m.),
a Vöröshegy (352 m.) vagy a Kavicshegy (Schlotterbergl,
370 m.) megmászása. Az egész út időtarma 1V2—2 óra.
95. Vörösvárról Pilis-Szántóra és Pilis-Szt.-Keresztre. Vörösvár községen áthaladva, a templomon túl ENy. felé kiágazó
jó kocsiúton haladunk — több földhullámon átszállva —
mindig mezők között, kilátással az előttünk emelkedő Pilishegyre, Pilis-Szántóra (228 m.). Napos út, inkább kocsin
ajánlatos. A községen végigmenve, a Pilis sziklás nyúlványa
alatt ÉK-re fordul az út s részben erdőn át Pilis-SzentKeresztre (341 m.) vezet. (Pilis-Szántót lásd 118., Pilis-SzentKeresztet 126 alatt.)
Távolság: A vörösvári állomástól Pilis-Szántóra
P.-Szt.-Keresztre */* óra.

l ‘/a óra, innen

96. Vörösvárról Csobánkára és Margitligetre. Vörösvár főutczáján végighaladva, EK-i irányban megy a jó karban tartott
törvényhatósági út (két földhullámon át) Garancs-pusztára
(korcsma, 159 m.) ; innen nagy kanyarulatokkal, több dombonvölgyön át vezet Csobánkára. Ezért ajánlatos a gyalogút,
mely Garancs-pusztánál b. ágazik ki és szőlők, mezők, rétek
közt vezet Csobánkára. (Csobánkát 1. 154. alatt.) A szép fek
vésű községen végig menve, fél óra alatt Margitligetet érjük
el. (Lásd ezt 153. alatt.)
Távolság : A vörösvári állomásról Garancs-pusztáig 45 perez, innen
Csobánka elejéig 35 perez, Margitligetre még 30 perez ; összesen 1 óra
50 perez.

é) K irándulások

P ilis-C sab a és
állom ások ról.

Pilis-C saba-tábor

97. Pilis-Csaba, nagyközség, csinosan fekszik erdős hegyek
tövében, a budapest-bécsi út mellett. A község széles, szabá
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lyos utczái, csinos, többnyire előkerttel biró házai megnyerő
külsővel ruházzák fe l; a főtéren áll régi temploma, melynek
belső felszerelése a budai volt Klarissza-templomból származott
ide, igen szép faragványokkal és a rend tagjait (közte IV. Béla
leányát, Margitot) ábrázoló régi festményekkel. A templommal
szemben az egyszerű régi uradalmi kastély, melyet tulajdo
nosa, József főherczeg, a lazaristáknak ajándékozott, kiknek
melléje csinos kis templomot is építtetett. 249 házban 1510
lakó él, közte 154 magyar, 1020 német és 320 tót; majdnem
kizárólag róm. katholikusok; foglalkozásuk földmívelés, gyü
mölcstermelés, tehén- és lótenyésztés. Pilis-Csaba József főher
czeg uradalmának székhelye. Nevezetességet és nagy élénk
séget nyer a katonai tábortól, mely a nyári nagy hadgyakor
latok központját képezi. A tábor a községtől K-re van s két
részből á ll: egyik az ú. n. Máriaberekben (egy, József nádor
idejében az itt tartózkodott főherczegnők kedvéért létesített
ligetben) erdő közepett fekszik, a másik közvetlenül a Tábor
vasúti állomás mellett; mindkettő csinos ültetvényekkel, a
király mellszobrával stb díszítve. Újabb fejlődést ígér a főherczegi uradalom által a Nagy-Kopaszhegy tövében, közvetlenül
a vasúti főállomás mellett megalapított Klotild-telep, mint leendő
nyaralóhely.
Pilis-Csaba környékén többféle a XVIII. szd. végéig bírták. A török
római épület és sírok maradványaira uralom alatt teljesen elpusztult
bukkantak ; valószínűleg ezen he község csak a a VIII. szd. elején
lyen állott az »Ad lucum felicem* nyerte tót lakóit. A községben van
nevű római állótábor ; c »boldog egy állítólag 1200-ból való szobor.
ligetben* Diánát tisztelték a ró II. József császár 1786. feloszlat
maiak, mint az ott talált emlék ván a Szt. Klára-rendet, birtokai
kövek feliratai s Diána papnőjének a vallásalapra szállottak; ettől a
szobra mutatják. Az innen Pilis- birtokot I. Ferencz király 389,840
Szántó felé vezetett római út kez korona becsértékben megváltván,
detét mérföldmutató kövek jelzik. azt 1808. október 28-án kelt ado
Pilis-Csaba 1274-ben a budai Szt.- mánylevelével József nádornak
Klára (azaz margitszigeti) apáczák- ajándékozta, a ki egyébként a bir
nak adományoztatott, kik egészen tokkal már 1802-ben rendelkezett.
.4 pilis-csabai uradalom, mely József főherczeg tulajdona, Pilis-Csaba,
Boros-Jenő és Üröm községek határában terül el és mindössze 1538
hektár terjedelmű, miből 1193 ha. Pilis-Csaba, 277 ha Boros-Jenő és
68 ha Üröm határába esik. Az uradalom túlnyomó része, 1326 hektár
erdő, a többi szántóföld és legelő. Az uradalmi birtok Pilis-Csaba hatá
rában két nagy birtoktestre oszlik : egyik a vasút pályatestétől É. felé
a csévi, K. felé a vörösvári határig terjed s a Nagy- és Kis-Kopaszhegyet, a Postaréti erdő déli részével foglalja magában ; a másikat az a
102

Kirándulások Pilis-Csaba és Pilis-Csaba-tábor állomásokról.

A Klotild-telep a Kopaszhegygyel.

K irán d u lások P ilis -C s a b a c s P ilis-C sa b a -tá b o r á llo m á so k ró l.

gyönyörű erdőség képezi, mely a vasúton túl a solymári és majdnem a
szt.-iváni határig terjed s a melyen át vezetnek az utak a Nagy-Szénáshegy r e ; végül a katonai tábor körüli erdőség is az uradalomhoz
tartozik.
Vendéglők: a Templomtéren jó * vendéglő (éjjeli szállás is) ; a vasúti
állomás mellett * Josephy Mihály vendéglője (éjjeli szállás is) ; mindkét
katonai táborban * kantin s kedvező időben d. u. 5—8*ig térzene. Kávé
ház : Schwetz Árminné.
Fuvarosok a vendéglősök útján találhatók. Viteldijak: Pilis-Szántóra
vagy Csévre 4, Telkire vág}' Jenőre 5, Pilis-Szt.-Keresztre 6 korona.
Vasúti állomás (kettő) és posta helyben ; táviró az állomáson. A
táborban katonai telefon.
Menettérti jegyek Budapestről Pilis-Csabára II. oszt. 1.60, III. oszt.
1 korona. (8 napig érvényesek).

98. Pilis-Csabáról a Nagy-Szénáshegyre és Nagy-Kovácsiba.
Ezen felette jutalmazó kirándulás két úton eszközölhető :
a)
A Biikköskűti árkon át (Buchbründlgraben). Pilis-Csaba
állomásról a vörös jelzésű úton a községen áthaladva, mező
kön át megyünk D. felé; az állomástól számítva fél óra alatt
a Fleischhacker-Kogel tövéig érünk s most gyrönyörű erdő
szélén megyünk egészen a Boróka-árok torkolatáig (250 m .);
itt j. kiágazik a Boróka-árokba vezető kékjelzésű út. Mi a
vörös jelzést követve DK. felé fordulunk s egyenes irányban
haladunk (eleinte irtáson át, az Eliz főherczegnőről 1825-ben
Elizkútnak nevezett kút (268 m.) érintésével) kevés emelke
déssel a Biikköskűti völgyben felfelé; utóbb gyönyörű szép
sűrű bükkösben (395 m. magasságban az úttól j. a Biikköskút,
Buchbründl, a fán »víz« felírás) meredekebben szállunk fel a
a Nagy-Szénáshegy csúcsa alatti nyeregre (509 m.), a hol
ismét a kék jelzéssel találkozunk. Innen 5 perez alatt feljutunk
a hegy kopár csúcsára, melyen háromszögellési piramis áll.
(549 m.)
Az innen kínálkozó kilátás a legszebbek közé tartozik a főváros kör
nyékén, és a hegy szabad fekvésénél fogva egyúttal óriási területet ölel
fel. A mig DK. felé Budapest háztengerét a bazilikával és Mátyás templommal látjuk, addig ENy. felé az esztergomi bazilika hatalmas
körvonalait ismerjük fel és látjuk a Dunát Esztergomnál, Budapestnél és
ezen alúl. Nagyon szépek a hegynek Pilis-Csaba felé aláereszkedő sűrű
erdős nyúlványai, míg É. felé a vörös vári hegyek kopár hátai fehérlenek
felénk. Ezeken túl a Pilis hatalmas tömege dominál, mely Ny- felé a
Kétágúhegy merész sziklaképződményeit bocsátja ki, míg K. felé a
Dobogókő és Csikóvár vonulatai húzódnak Szt.-Endre felé, ezen innen
pedig a Nagy-Kevély érdekes csoportja emelkedik, hátterében a Mátra
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látszik, ettől Ny.-ra a Nyerges mellett a Szandai hegyek. D. felé a
Budai hegység körvonalai szegik be a szemhatárt, míg ÉNy-on a tágas
síkságon túl a Gete hegycsoportja és a Gerecsehegység zárják be a
nagyszerű képet, mely a maga nemében a legszebbek közé tartozik.

A csúcsról a vörös jelzés nyomán a hegy gyepes lejtőjén
déli irányban leszállunk Nagy-Kovácsiba (Va óra). Lásd ezt
63. alatt. Nagy-Kovácsiról a vörös jelzés a Szép Juhásznchoz vezet (lásd 65. alatt).
Távolságok : A Pilis-Csabai állomásról a Xagy-Szénáshegy csúcsára
2 óra, innen Nagy-Kovácsiba '/* óra, a Szép Juhásznéhoz még 2l/4 óra,
összesen 4*/• óra.

b) A Boróka-árkon át (Kronawettergraben). A Borókaárok torkolatáig a vörös jelzés szerint, mint a) alatt; innen
j. fordulva a kék jelzés szerint a József főherczeg-féle vadász
lak (»téglaház«) érintésével (itt j. szép fenyves) a Boróka-árok
mentén DK-i irányban, szép bükkös erdőben, nagy kőbánya
érintésével a Nagy-Szénás csúcsa alatti nyeregre (509 m.), a
hol a jelzés a vörössel egyesül. A csúcsra fel s onnan tovább
mint a) alatt.
Távolságok egyezők az a) alattiakkal.
Nagy-Kovácsi—Nagy-Kopaszhegy—Budakesz (lásd 64. alatt) 2*/« óra.
Nagy-Kovácsi—Szép Juhászné (lásd 65. alatt) 2'A óra.
Nagy-Kovácsi—Solymári állomás (lásd 67. alatt) 1 óra 25 perez.

99. Pilis-Csabáról a Nagy-Szénáshegyre és Solymárra. A
Nagy-Szénáshegyre (549 m.) mint 98. alatt. A csúcsról, a sárga
jelzés szerint, a DK-i irányban húzódó gerinczen alászállunk
a nagykovácsi-szentiváni útra, melyet — mindig a gerinczen
haladva — egy kőkeresztnél (399 m.) a nagy-kovácsi kőszén
bányák közelében érünk el. Innen a kőszénbányák mellett
elhaladva, a jelzéstől b. felé letérve, K-i irányban mezőkön
át az erdő felé haladunk, s a szekérútat (vagy inkább az azt
többször keresztező gyalogútat) követve, erdőn át elég hirtelenül aláereszkedünk Solymárra. (Lásd ezt 87. alatt.)
Távolságok: Pilis-Csabáról a Nagy-Szénáshegyre 2 óra, innen a kőszénbányákig */» óra, a solymári állomásig még 1»/* óra, összesen
4 óra.

100. Pilis-Csabáról a Nagy-Szénáshegyre és Remete-Máriára
vagy Hidegkútra. Az állomásról a Nagy-Szénáshegyre, mint
98. alatt. Innen, a sárga jelzés szerint, DK-i irányban leszállás
a nagy-kovácsi kőszénbányákhoz mint 99. alatt. Innen DK-i
irányban az erdő felé s azon keresztül a Remetehegy (423 m.)
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E-i oldalán az erdő szélén, majd ismét az erdőn át leeresz
kedünk a hidegkúti mészkemenczékhez s innen vagy a kocsiúton Hidegkútra, vagy a mezőkön át DK-i irányban RemeteMaridra, a hol a jelzés véget ér. (Lásd ezt 60. alatt.)
Távolságok: Pilis-Csabáról a Nagy-Szénáshegyre 2 óra, innen a kószénbányákig l/i óra, Remete-Máriára vagy Hidegkútra még 1'/» óra ;
összesen 3*/t óra.

101. Pilis-Csabáról Jenőre és Telkire. Pilis-Csabáról a NagySzénáshegyre vezető vörös jelzés mentén egészen a kék jelzés
kiágazásáig (lásd 98. a) alatt) ; innen a hídon áthaladva mezők
közt az erdőbe s azon Ny., majd D. felé ki a perbáli szántó
földekre, ezeken át, részben erdő szélén déli irányban Jenőre
és a vele szomszédos Telkire (3 óra). Érdektelen út, ajánla
tosabb kocsin Tinnyén és Pérbálon át. (Jenőt és Telkit lásd
289. alatt.)
Jenőről Telkin át Budakeszre jó kocsiúton, nagyrészt erdő szélén
2'/« óra.
Jenőről Pátyon át a bia-torbágyi állomásra 2 óra (napos út).
Jenőről a herczeghalmi állomásra 2l/4 óra.

102. Pilis-Csabáról a Kopaszhegyre (444 m.). Az állomásról
a fehér-lila jelzésű csévi úton, a vasúti áthidalástól számítva
5 —6 perczet haladva, j. gyalogösvény vezet a Kis-Kopaszhegyre (355 m.), a honnan út nélkül, gyepes lejtőn felmegyünk
a Nagy-Kopaszhegyre (444 m.). Igen szép kilátás Ny., D. és
K. felé (a Gerecsére, a Nagy-Szénáshegyre, vörösvári hegyekre
és budai hegyekre). A tetőről K. felé tartva, ösvényre talá
lunk, mely déli irányban levezet a Klotild-telepre.
Távolságok: Pilis-Csaba állomásáról a Nagy-Kopaszhegyre 45 perez,
visszatérés 30 perez.

103. Pilis-Csabáról Csévre, Klastrom-pusztára és a Vörösútón Mexikóra. Az állomásról a fehér-lila jelzésű úton először
a község felé haladva, nemsokára b. kanyarodunk s a vasúti
áthidalás alatt a Klotild-telep mentén eleintén ákáczosban,
majd csinosabb tölgyerdőben É. felé tartunk ; kis emelkedésen
(280 m.) átszállva, csakhamar kiérünk az erdőből s szép tisz
tásokon (kilátással a Kis- és Nagy-Kopaszhegyre, a Steinfelsenre és Barinára), részben szőlők szélén lassan aláeresz
kedünk Csév felé (borús vagy őszi időben kellemes út, de
vége felé a homokos talaj kissé kellemetlen).
Csév, (188 m.) kisközség Esztergom vármegyében, 267 házzal
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és 1363, túlnyomóan tótajkú (csak 81 magyar s 50 német)
róm. kath. lakossal; u. p. Kesztülcz. 3 paraszkorcsma (csak
bor). Kocsi kapható a bíró útján. Viteldíj : a vasúti állomásra
1 kor. 20 fill.; Kesztölczre 1, Pilis-Csabára vagy Dorogra 2,
Pilis-Szántóra 3, Esztergomra 4 korona. (Csév már 1320. évből
való oklevelekben emlittetik.)
A község templománál (a fehér-lila jelzés nyomán) j. for
dulva, az utczán áthaladunk s az EK-i irányban vezető gyalogúton a hegyoldalban látszó pinczeházak felé tartunk. A gyalogút
sűrű fákkal benőtt mély szakadék mentén vezet felfelé, mindig
szebbé váló kilátást nyújtva K. felé a Pilis széles hátára s
ennek érdekes szikláira (Chlapecz), Ny. felé a dorogi hegyekre
(Gete) és a messze háttérben emelkedő Gerecse-hegységre
(Gerecse és Pisznicze tetők). A Chlapecz alatti erdő szélén
(Csévtől 50 perez) elérjük a narancsszínű jelzést, mely Pilis Szántóról a Pilis tövében jön és innen ÉEK-i irányban (Cservena
cseszta, Vörösút) Mexikóra vezet. Hogy Klastrom-pusztára
érjünk, nem követjük a jelzést, hanem az erdő szélén b. felé
(Ny. felé) haladva, néhány perez múlva j. (E. felé) leereszkekedünk az esztergomi káptalan tulajdonát képező Klastrom
puszta (317 m.) völgyébe, mely — bár szép erdősége már jó
részben ki van vágva — igen csinos képet nyújt, úgyszintén
a háterében a Pilis szép sziklái és ÉNv. felé a Kétágúhegy
hosszú sziklás gerincze. A puszta fölött, gr. Zichy Géza erdőőri háza (Huszti erdőőr) mellett, árnyas fák tövében kitűnő
forrás fakad ; öt perczczel lejebb az erdő közepén halastavat
létesítettek. (Az a nézet, hogy a Klastrom-pusztán hajdan a
fehérbarátok, azaz czisztercziták laktak volna, tévedésen alapul.)
Az erdőőri ház mögött kezdődő cserkészúton kanyarodunk
fel a Pilis festői sziklái alatt a gyönyörű bükkös szélére
(hátrafelé igen szép kilátás Kesztölczre, a Kétágúhegyre, a
Dorogi hegyekre és ezek mögött a bajóti Öregkőre, a Dunára,
a Piszniczére és Gerecsére), a honnan (425 m.) csakhamar
elérjük a Vörösútat (Cservena cseszta, a térképen hibásan
Cserna cseszta), mely — narancsszínnel jelölve — meredekül
vezet fel a balfelőli sziklarészlet és a Chlapecz E-i nyúlványa
közti kis nyeregre (525 m .; szép kilátás, mint előbb, de a
háttér sokkal szabadabb), a honnan a gyönyörű bükkös szélét
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követve, kevés emelkedéssel (mindig a narancsszínű jelzés
nyomán) a Pilis és Feketehegy közti nyeregre (549 m.) jutunk.
Itt a narancsszínű jelzést keresztezi a kék-fehér jelzés, mely
Ny. felé (bal felé) a Kétágúhegyre vezet (innen 1 óra), K.
felé (jobb felé) a Pilisre kanyarodik fel s utóbb a vörös-fehér
jelzésbe ágazva (620 m.) 1 óra alatt a Pilisre, 15 perez alatt
ellenben a Kctbükkfa nyergére vezet. (Lásd 107. alatt.) Mi a
kék-fehér jelzés elágazásán túl is a narancsjelzést követve,
É. felől megkerüljük a Pilis E-i sarokbástyáját, az orgona
sípszerű szikláiról érdekes Feketeköt és az erdőből kilépve, a
réten felfelé, az erdő széléig haladunk, a honnan a mexikópilis-szentkereszti utat keresztezve, Mexikó közalapítványi erdőőri lak felé tartunk. (Lásd ezt 240. alatt.)
Távolságok: A pilis-csabai állomásról Csévre s/4 óra, innen Klastrompusztára 1 óra; Klastromról a Pilis és Feketehegy közti nyeregre
50 perez, onnan Mexikóra V, óra ; összesen több mint 31/* óra.
Mexikó—Esztergom (lásd 246. alatt) 8 óra.
Mexikó—Kétágúheg}’—Esztergom (lásd 245. alatt) 4'/« óra.
Mexikó—Dobogókő (lásd 241. alatt) 1 óra.
Mexikó—Pilis—Pilis-Szántó (lásd 243. alatt) 2l/ a óra.
Mexikó—Pilis-Szt.-Kereszt (lásd 242. alatt) 1 óra.
Mexikó—Hoffmann-gunyhó—Dömös (lásd 250. alatt) 2*/« óra.

104. Pilis-Csabáról Pilis-Szántóra. Pilis-Csaba-tábor állomás
ról a vasút mentén haladunk E. felé, míg az erdőből (Heuberg, 332 m.) kiérünk. Itt a vasút nagy kanyarulatának köze
pén, a Pilis-Csabáról Pilis-Szántóra vezető (sárga jelzésű)
útat találjuk, melyen EK. felé haladva, csakhamar beérünk az
erdőbe. Csekély emelkedéssel haladunk a Kopaszhegy és
Sandberg közti nyeregre, a honnan ismét leereszkedve, a
Postaréti erdő szélén, majd a jó részben kiirtott erdőből ki
érve, mezők közt, mély árkon átkelve haladunk tovább az
előttünk imponálóan kiemelkedő Pilis tövében fekvő PilisSzántóra (a tábor állomásról &/4 óra, Pilis-Csaba községből
1V2 óra). Pilis-Szántót lásd 118 alatt.
Pilis-Szántó—Pilis—Mexikó (lásd 119. alatt) 21/* óra.
Pilis-Szántó—Klastrompuszta—Kétágúhegy—Esztergom (lásd 120. alatt)
6 óra.
*
Pilis-Szántó—Mexikó (lásd 121. alatt) l l/a óra.
Pilis-Szántó—Pilis-Szt-Kereszt (lásd 122. alatt) */• óra.
Pilis-Szántó—Csobánka—Margitliget (lásd 123. alatt 2X/A óra.
Pilis-Szántó—Vörösvár (lásd 124. alatt) 1•/* óra.
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105. Pilis-Csabáról Tinnyére. A községen DK-i irányban
áthaladva, Garancs-csárda érintésével, 1 óra alatt Tinnyére
érünk; érdektelen, napos út. (Tinnye állomásról Jászfalupusztán át jobb kocsi út vezet oda, gyalog egy kis óra).
Tinnye nagyközség, 1244 (túlnyomóan magyar) lakossal,
róm. kath. és reform, templommal s zsinagógával. Vendéglő :
Pohl Rezső a templom közelében, a hol kocsi is kapható
(Pilis-Csabára 1 kor. 60 fill.). A községben a negyvenes évek
ben Kossuth Lajosnak birtoka v o lt; háza most is fennáll.
f ) K irándulások L eányvár—C sév állom ásról.

106. Leányvárról Kesztölczre, a Kétágúhegyre és Esztergomba.
Leányvár, kisközség Esztergom vármegyében, a budapest—
bécsi országút mentén, alacsony dombok közt (151 m.) 107
háza és 693 lakója van, ki mind német és róm. kath.
Vendéglő az államát m ellett; u. o. kocsi. Viteldijak : Dorogra, Kesz
tölczre vagy Csévre 2, Pilis-Csabára 3, Esztergomba 4 korona.

Leányvár—Csév állomásról a szántóföldek között egyene
sen átcsapunk a Kétágúhegy érdekes sziklafala alatt elterülő
Kesztölczre.
Kesztölcz, kisközség Esztergom vármegyében, a Kétágúhegy
tövében fekszik (225 m.) 298 házában 1573, túlnyomóan tót
ajkú (csak 133 magyar és 23 német) kizárólag róm. kath. vall.
lakója van, kik elég jó bort termelnek. Van postahivatala.
Csak parasztkorcsmák (csak bor). Szekér iránt a körjegyzőhöz lehet
fordulni. Viteldijak: Dorogra, Leányvárra vagy Csévre 1 kor. 60 fill.,
Esztergomba 3, Pilis-Csabára 4 korona.

Kesztölcz község Ny-i végén E-felé jobbra fordulva, a
hajdani szőlők közt a hegy felé tartunk. Előttünk emelkedik
a Kétágúhegy hatalmas sziklafalaival; ez két magas szikla
tetőből áll, a nyugoti a Fehérszirt (Biela szkala, 424 m.), a
keleti az Öregszirt (Velka szkala, 505 m.), a kettőt mély
nyereg (364 m.) választja el egymástól. Útunkról, mely egye
nesen a nyereg felé tart, a két hegy óriási, meredek szikla
falai nagyszerű képet mutatnak.
A két hegy közti mély nyeregre meglehetős meredek, köves
út visz fe l; mielőtt a nyeregre felérünk, egy b. felé kiágazó
kis ösvényre lépünk, mely az erdő szélére s egyúttal a
Fehérszirt keskeny sziklagerinczére visz fel. Most mindig
109

K irá n d u lá so k L e á n y v á r — C s é v á llo m á sró l.

közvetlenül az erdő szélét követve, a keskeny gerinczen
szikláról sziklára mászva (de teljesen veszélytelen helyen)
haladunk tovább. A keskeny szikláéiról a Fehérszirt mindkét
lejtőjét tekintjük át; az E-it sűrű erdő takarja, mely lenyúlik
a Szt.-Léleki völgyig, a déli szédítő meredekségű, vagy 100 m.
magas sziklafal, melyhez csak elővigyázattal közeledhetünk. Igv
jutunk fel a Fehérszirt (Biela szkala) sziklás csúcsára
(424 m.), a honnan egyikét a legszebb körlátványoknak élvez
zük, melyet Budapest egész környéke nyújt.
A kilátás minden irányban szabad, csak az Öregszirt zárja el egy
részét DK. felé. Látszik Esztergom városa, a Sashegy, a Vaskapu, a Szt.Léleki völgy eleje, a Látóhegy mögötte a Kerekberek, továbbá az a
szép nagy völgy, mely onnan É-i irányban a Zamárdhegy s a Duna
felé húzódik ; a maróthi erdős hegyláncz s a Zamárdhegy zárják el a
kilátást É. felé (a Duna itt nem látszik), de azokon túl a Börzsönyi hegy
ség nehány csúcsa tekint át. Lábunk alatt É. felé mindenütt sűrű erdők
terülnek el, melyek közt szép völgyek kigyódznak lefelé; ez a kilátás
egyik legkedvesebb részlete. K. felé az Öregszirt zárja el a kilátást,
kissé odább D. felé a Pilis tömege uralja a vidéket szép sötét erdős
lejtőivel. DK. felé Kesztölcznek csak temploma látszik, azon túl Csév
és mögötte a Nagy-Somlyó, a pilis-csabai Nagy-Kopaszhegy és szom
szédjai. Ny. felé a nagyon szép fekvésű Dorog az érdekes alakú KisKősziklával és Gete-hegygyel, a háttérben azokon túl a távolban a
Gerecse hegység; Dorogtól É. felé a Duna folyam számos szigetével,
a nagy lapály számos községével látszik. Végül a Vaskapu és a nagy
maróthi völgyön túl a messze távolban a selmeczi Szittnya látszik
tiszta időben.

A csúcsról visszatérve a nyeregre (364 m.), most ugyancsak
az erdő széléhez közel meredek, köves (de nem sziklás) úton
felmászunk az Öregszirt (Velka szkala) tetejére (505 m.). Ez
abban különbözik a Kehérszirttől, hogy kiterjedt lapost képez,
mely É. felé igen lassan ereszkedik (erdős lejtő), de D. felé
szintén hatalmas sziklafalakkal esik alá ; a tetőn kényelmesen
körüljárhatunk s a kilátást több helyről élvezhetjük, mert itt
csak fiatal cseplesz van.
A kilátás általában véve szabadabb a Fehérszirténál, de talán nem
oly meglepő; eltér annyiban, hogy Kesztölcz, Csév, a Pilis egész, tö
mege s alatta a Czigánypuszta, azon túl a távolban a Budai hegység
egészen a nagy-kovácsi Nagy-Kopaszhegyig, a vörösvári, csabai he
gyek látszanak. Jobban látszik továbbá a Börzsönyi hegység Kospallag
község templomával, a szobbi Ságh-hegy, a maróthi nagy völgyön túl
a Duna s azon túl messze távolban a Szittnya. Ellenben a maróthi
báj s hegyvidék nem látszik. Egyébként a Fehérszirt kilátásával meg
egyezik.
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Ha a Kétágúhegyről Esztergomra akarunk menni, v issza 
térünk a Fehér- és Öregszirt közti nyeregre (364 m.) s innen
vagy ÉNy-i irányban leereszkedünk az erdőben az esztergomi
téglavetőkhöz, a honnan a szent-léleki kocsiúton mehetünk
Esztergomra (a nyeregről 2 óra); vagy a Kétágúhegy déli
oldalán ereszkedünk le Kesztölcz felé (azon úton, melyen fel
másztunk) s leérve j.-ra kanyarodunk (ENy. felé), mindig a
Fehérszirt tövében (sziklafalainak imponáló szép képében
gyönyörködve) legelőn haladunk az említett téglavető felé,
melyet j.-ra hagyva, a Strázsahegy közelében nyitott kőszén
bánya közelében elhaladva, Esztergomra megyünk. Ez út az
előbbinél valamivel hosszabb s végig napos, de kilátás tekin
tetében jutalmazó.
Távolságok: A leány vári állomásról Kesztölczre */« óra, innen a Fe
hérszirt csúcsára 1 óra, onnan az Öregszirtre •/< őrá. A nyeregről
Esztergomra 2 óra. Összesen mintegy 5 óra.

107.
Leányvárról Kesztölczre, a Kétágúhegyre és Mexikóra
vagy Szent-Lélekre. Kesztölczre és onnan a Kétágúhegyre mint
106. alatt. Az Öregszirt tetejéről a községi határ mentében
vezető (kék-fehérrel jelzett) úton KDK-i irányban a Fekete
hegyen (568 m.) át (b. néhány lépésnyi kitérő gyönyörű
kilátáshoz) mindig erdőben a Pilis felé tartunk; egy kis óra
múlva elérjük a Vörösútat (Cservena cseszta) azon 549 m.
magas nyergen, mely a Feketehegyet a Pilistől elválasztja.
Itt keresztezi útunk a narancssárga jelzést, mely Pilis-Szántó
felől E-i irányban Mexikóra vezet. Ezen úton b. (E. felé) for
dulva, a Feketekö orgonasípszerű sziklái alatt kiérünk az erdő
ből s a réten át egyenesen Mexikóra megyünk. (L. ezt 240 alatt.)
Ha a kék-fehér jelzésen tovább haladunk, */2 óra múlva a
pilisi vörös-fehér jelzést érjük el (620 m.), a hol a kék-fehér
jelzés véget ér. A vörös-fehér jelzés mentén 1 óra alatt a
Pilis tetejét (757 m.) érjük el. (Lásd 243. alatt.)
Mexikó—Dobogókő (lásd 241. alatt) 1 óra.
Mexikó—Pilis-Szt.-Kereszt (lásd 242. alatt) 1 óra.
Mexikó—Pilishegy—Pilis-Szántó (lásd 243. alatt) 2'/* óra.
Mexikó—Szt.-Lélek—Esztergom (lásd 246. alatt) 3 óra.
Mexikó—Hoffmann-gunyhó—Dömös (lásd 250. alatt) 2'/« óra.

Ha Szent-Lélekre akarunk leszállani, a Feketehegyen a
kék-fehér jelzésű útról b. felé kiágazó gyalogúira térünk, mely
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egyenesen a községbe vezet le, útközben gyönyörű kilátást
A leereszkedés elég meredek.
Ezért tanácsosabb a kék-fehér jelzésű úton a Feketehegy és
Pilis közti nyeregig (549 m.) vagyis a narancsszínű jelzésig
menni, s most ez utóbbin b. fordulni; 10 perez múlva
b. rózsaszínű jelzés ágazik ki, mely Szt.-Lclekrc vezet. (Lásd
ezt 116. alatt.)
nyújtva a szent-léleki völgybe.

Távolságok: A leányvári állomásról Kesztölczre */« óra, innen a Fehérszirtre 1 óra, az Öregszirtre */4 óra. Erről a narancsszínű jelzésig
egy kis óra, Mexikóra »/* óra. Összesen 4 óra (Szt.-Lélekre */« órával
kevesebb.)

108. Leányvárról Kesztölczre, a Klastrom-pusztara és PilisSzántóra. Leányvárról Kesztölczre mint 106. alatt. Kesztölcz
főutezáján K. felé végig haladva, mezők közt DK. felé for
dulunk; 20 perez múlva Klastrom pusztát (317 m.) érjük.
(L. ezt 103. alatt.) Innen DK-i irányban erdőben felmászva,
1/4 óra múlva a Cservera csesztát érjük, melynek narancssárga jelzése nyomán DK-i irányban, mindig a Pilis tövében
(b. a Chlapecz szép mészsziklái), nagyrészt erdőben haladva,
Pilis-Szántóra érünk.
Távolságok : A leányvári állomásról Kesztölczre */« óra, innen Klastrom-pusztára 40 perez, a narancsszínű jelzésig 15 perez, Pilis-Szántóra
1 óra; összesen 2 óra 40 perez.

g ) K irándulások D orog állom ásról.

109. Dorog, kisközség Esztergom vármegyében, azon a
tágas síkon fekszik, mely Csév és Kesztölcz felől a Duna
felé húzódik. 298 házában 1363 lakos él, közte 1102 német,
185 magyar és 65 tót, mind római katholikus. Van itt bánya
felügyelőség, körjegyzőség. Vidékén római út és temető nyomai
láthatók. A község mögött a Kálváriahegy s azontúl részben
sziklás, de túlnyomó részben erdős hegyek emelkednek, melyek
festői látványt nyújtanak. Dorog és a szomszédos községek
(Tokod, Csolnok, Sárisáp) hegyeiben gazdag kőszéntelepek
vannak, melyeket több helyen nagy sikerrel bányásznak.
A Henriktető alatti bányák az esztergomi káptalan tulajdonát
képezik s a Kőszénbánya- és téglagyár-társulatnak vannak
bérbe adva. E társulat új bányájának széntelepe 12 m. vastag;
az akna 162 m. mély és a feltárásra előirányzott szénmennjúThirring: Bpest környéke.
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ség 2 millió köbméter. A bányamunkások részére a vasúton
túl nagy munkástelep épült (500 család részére).
Vendéglő: Jó szállóvendéglő a község közepén. Kávéház. Sörház.
Kocsi a vendéglőben. Viteldíj : Csolnokra 2, Kesztölczre, Csévre vagy
Tokodra 3, Esztergomba vagy Pilis-Csabára 4 korona.
Vasúti állomás, posta, táviró- és telefonállomás helyben.

110. Dorogról a Henriktetöre, a Getére és Tokodra. A
dorogi állomásról a község felé tartunk s ennek elején j.
kanyarodva, a Kálváriahegy északi tövében az ezen hegy és
a K is kőszikla (KI. Steinfels, 335 m.) közti nyeregre (205 m.)
szállunk fel (innen csinos kilátás Esztergomra, a Strázsahegyre, Kétágúhegyre és Pilisre). A nyeregről leszállunk a
völgybe, melyben két kőszénbányatelep van ; a túlsó dombsoron átmászva (tetejéről szép kilátás a Kőszikla gyűrött
Dachstein-mészkőrétegeire), a dorogi Henrik-dkna bányatelepre
jutunk, melytől D-re emelkedik a Henriktetö (Heinrichshöhc,
340 m.). Hogy erre feljuthassunk, a bányatelepen végig
haladva, az ott nyíló erdős völgyben Ny. felé haladunk,
néhány perez múlva egy b. (D. felé) vezető gyalogútra térünk,
erről utóbb ismét b. letérve, az enyhén emelkedő s ritkás erdejű
hegyoldalban felmászunk a Henriktetöt koronázó sziklák közé
(340 m.).
A kilátás meglepő szép; Ny. felé a Gerecse-hegység (a Gerecse és
Pisznicze tetőkkel) zárja el a látóhatárt, K. felé a Kétágúhegy, Fekete
hegy, Pilis, a pilis-csabai hegyek, a Nagy-Szénáshegy csoportja, ezek
előtt a dorogi lapály számos községével. .Nagyjából a kilátás egyező a
Cetéről kínálkozó képpel (1. alább), de a távolabbi részletek a cseké
lyebb magasság folytán nem látszanak.

A Hcnriktetőről Ny-i irányban az erdő szélén, majd az
erdőben ÉNy. felé haladunk, lassan emelkedve (ügyelni kell
arra, hogy a j. felé kiágazó gyalogutak mind Tokodra vezet
nek !); így feljutunk a Gete első (keleti) plateaujára, honnan
már a Dunára, valamint a Pilis-hegységre és Budapest felé
igen szép kilátás esik. Az erdő szélén lassú emelkedéssel
tovább haladva, majd kis erdőn átmenve, feljutunk a Gete
legmagasabb csúcsára (457 m.).
A Getéről nyíló kilátás a legszebbek közé tartozik a főváros környé
kén. A magányosan emelkedő csúcsról a kilátás minden irányban szabad,
a Ny. felé kínálkozó panoráma pedig — a Gerecsére nyíló szabad képpel
— egészen eltérő a Pilis-hegység többi kilátópontjairól nyíló képtől.
Meglepő szép a lepillantás a mélyen lenn fekvő Tokodra és a felette
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emelkedő Öregkőre, mely mögött a messze háttérben a bajóti Öregkő
érdekes kétcsúcsú sziklacsoportja mered égnek. É. felé a Duna folyam
kanyargó folyása köti le figyelmünket, partján Esztergom városa, tőle
K-re a Vaskapuhegy ; e hegy mögött a távol háttérben a Börzsönyi
hegység húzódik, melynek két csúcsa a Várbükk a Vaskaputól kissé
balra, a Csóványos ellenben tőle jobbra bukkanik ki. A kilátás többi
részleteinek megállapítására a közelebhi hegycsúcsok szolgálhatnak
tájékoztatóul: a Strázsahegy mögött a maróthi hegyek lánczolata, ennek
K-i végében megette a nagy-marosi Szent-Mihályhegy és közvetlenül mel
lette jobb felé (jóval nagyobb távolban) a váczi Nagyszál emelkedik ki.
Odább K. felé a Kesztölcz feletti Kétágúhegy sziklás falai merednek
fel, a Fehérszirt felett a Szakóhegy, az Öregszirt Ny-i ereszkedője
felett a Hegedüsbércz emelkedik ki. Az Öregszirt K. felé az erdős
Feketehegybe megy át, mely fölé a Dobogókő északi vonulata emelke
dik. Egyenesen K. felé terül szét a Pilis lomha tömege, ennek déli
meredek ereszkedőjéhez egy jóval alacsonyabb hegysor csatlakozik,
melynek déli végső emelkedése a pilis-csabai Kopaszhegy. E lánczolat
mögött 3 hegy tolja fel csú csát: KDK-i irányban a Pilis-Szántó feletti
Hosszúhegy, kissé odább D. felé a Ziribár és azután a Kis- és NagyKevély. A csabai Kopaszhegytöl jobbra és előbbre a Somlyó és FelsőSomlyó emelkednek. Utóbbi mögött ismerjük fel a hidegkúti Csúcs
hegyet és a Hármashatárhegyet és kissé odább D. felé a Jánoshegyet.
Ettől jobbra az előtérben a Nagy-Szénáshegy csoportja terül szét, mely
mögött D. felé a nagy-kovácsi Kopaszhegy bukkanik elő. Jóval odább
D. felé az Iharos csoportját ismerjük fel. Egyenesen D-i irányban a
csolnoki dombokat, a háttérben a zsámbéki széles hátat látjuk. DNy-i
irányban a Vértes lánczolata zárja el a látóhatárt; ezt az Alsó-Galla
melletti horpadás választja el a Gerecsétől, melynek hosszú vonulata
(Nagy-Somlyóvár, Peskő, Halyagoshegy, Öreg Kovácshegy) jól felismer
hető ; a vonulattól É ra (nézőpontunktól Ny. felé) a Gerecse széles háta
emelkedik s ettől É-ra a tőle mély nyereg által elválasztott Pisznicze.

A Gete csúcsáról Tokodra való leereszkedés igen meredek
és út hiányában (részint sűrű erdőben, részint meredek gyep
lejtőkön) nem ajánlatos. Czélszerübb a gerinczen mintegy
20 percznyire a Gete alsó kúpján túlig visszamenni s innen a b.
kiágazó szekérúton (erdőben) a tokodi kőszénbányákhoz, vagy
pedig az ezen útból utóbb j. kiágazó gyalogúton — igen
szép bükkösön át — a dorogi A-aknához leszállani, a honnan
a Kőszikla tövében vezető gyalogúton K-i irányban Dorogra
mehetünk. Ez alkalommal a Kőszikla (335 m.) is könnyen
megmászható a déli oldal felől, a két csúcsa közti nyeregről.
Távolságok : A dorogi állomásról a Henriktetóre l'/a óra, innen a
Getére 1 óra, leereszkedés a dorogi vagy tokodi állomásra l'/« óra,
összesen közel 4 óra.
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hj K irándulások K enyérm ező állom ásról.
III. Kenyérmezőről a Kis- és Nagy-Strázsahegyre, a Kétágú
hegyre és Mexikóra. Kenyérmező (116m.) Esztergomhoz tartozó
puszta, melyen a budapest—esztergomi vasút az almás-füzitőesztergomi vasúthoz csatlakozik. Az állomás, mely mellett
nagy spirituszgyár van, már a Duna síkságán fekszik; újabban
szőlőkkel telepíttetett be a homokos térség.
Az állomásról EK-i irányban átcsapunk az esztergom-dorogi
országútra s erről a K. felé látszó téglavetőhöz, mely a K isSirázsahegy (235 m.) tövében fekszik. A legelőn tetszés sze
rinti irányban felmászhatunk ezen különálló hegyre, melynek
tetejéről szép kilátás nyílik Esztergomra a bazilikával, a Sashegyre, a Dunára és Körtvélyes-szigetre, az érdekes alakú
dorogi és tokodi hegyekre (Gete). A Kis-Strázsa oldalában
több kőbánya van. Ezek közt K. felé leszállva, a szemben
emelkedő Xagy-Sirázsahegy (309 m.) északi aljába csapunk
á t; most itt a legelőn K-nek követve az útat, elérjük azt a
kis nyerget, mely a Xagy-Strázsát a tőle É-ra emelkedő kis
erdős kúppal (benne kőszénbánya van megnyitva) köti össze ;
innen szép kilátás nyílik a Kétágúhegy meredek sziklaéleire s
innen igen könnyen s rövid idő alatt (20 perez) mászhatjuk
meg a Xagy-Strázsahegyet (309 m.), melynek tetején hatal
mas, érdekes idomú sziklatömb ül. K. felé folytatva útunkat,
a Szt.-Léleki patak melletti téglavető mellett elérjük azon útat,
mely Esztergomról (a szt.-léleki útból az Ispitahcgy aljában
D. felé kiágazva) egyenesen a Kétágúhegy alá és Kesztölczre
visz. Ez úton D. felé haladunk, majd a kúton túl róla b. felé
letérünk azon kis ösvényre, mely az erdő széléhez közel
enyhe emelkedéssel DDK. felé tart. így érjük el a Fehérszirt
(Biela szkala, 424 m.) északi tövét; a hegy innen tekintve
igen érdekes látványt nyújt, mert keskeny sziklaélét fordítva
felénk, impozáns meredek piramis gyanánt emelkedik fel,
Habár innen is mászható meg, mégis ajánlatosabb, hogy a
hegy déli tövében kanyargó útat követve, a Fehérszirt és
Öregszirt közti mély völgy elésig menjünk, nemcsak azért,
mivel ez útról a két hegy óriási meyedek sziklafalai nagy
szerű képet mutatnak, hanem mivel innen nagyobb fáradság
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nélkül mászhatjuk meg mindkét hegyet. Innen a Kétágúhegy
nyergére, csúcsaira és tovább Mexikóra, mint 106. és 107. alatt.
Távolságok : Kenyérmezőről a Kis-Strázsára */, óra, onnan a NagyStrázsára */• óra, a Fehérszirt csúcsára */« óra, összesen 21/* óra. A
Fehérszirtről az Öregszirtre */j óra, innen Esztergomra 2 óra. Az Öregszirtről Mexikóra 1V* óra.
Mexikó—Dobogókő (lásd 241. alatt) 1 óra.
Mexikó—Pilis-Szt.-Kereszt (lásd 242. alatt) 1 óra.
M exikó-Pilishegy—Pilis-Szántó (lásd 243. alatt) 2'/* óra.
Mexikó—Szt.-Lélek—Esztergom (lásd 246. alatt) 3 óra.
Mexikó—Hoffmann-gunyhó—Dömös (lásd 250. alatt) 21/* óra.

112. Kenyérmezőről a Gerecsébe, lásd 304—308. alatt.
i) K irándulások Esztergom ról.
113. Esztergom, rend. tanácsú város, a főváros környékének
egyik legérdekesebb, tájképi tekintetben úgy, mint történelmi
és művészeti szempontból nagy jelentőségű pontja.
Közlekedés. A Budapest—Esztergomi vasúton, melynek pályaudvara
a Dorogi út mellett van (menetidő 2'/2 óra) ; menetjegy ára Budapestről
ide II. oszt. 2.40, III. oszt. 1.50 korona; menettérti jegy Budapestről
ide (1 napig érvényes) II. oszt. 3.80, III. oszt. 2.40 korona. A M. Á. V.
pozsonyi vonalán Esztergom-csavargőzős állomásra (2 óra, gyorsvona
ton l ‘/i óra, de nem minden gyorsvonat áll ott- meg) s innen csavargőzösön (60 fill.) a városba. (Kevésbbé ajánlatos Párkány-Xánára, a
honnan kocsin a városba még */a óra). Közvetlen menetjegyek Buda
pestről Esztergomba (csavargőzössel együtt koronákban):
gyorsv. személyvonat
II. oszt. II. oszt. III. oszt.
menet — —
3.70 3.—
2.—
menettérti (2 nap) 5.80
4.80
3.20
Gőzhajón (bécsi hajó) csak Budapestre lefelé ajánlatos, a mikor a
nagyérdekű útat nappal tehetjük meg (3 óra); a felfelé induló hajó
éjjel 11 órakor érkezik Esztergomba.
Posta- és táviróhivatal, telefon helyben.
Vendéglők : * Fürdő-vendégló (a város közepén a Ferencz Józsefúton) ; jó szobák, ásványfürdő; jó konyha, nyári kert, katona- és
czigányzene felváltva. — Korona, (a Dunahíd feljárójánál) modern kávé
házzal. — * M agyar király (a Buda-utczában), tiszta szobák, jó konyha.
— Három szerecsen (ugyanott). — Esztergom városa (a Ferencz Józsefúton). — Mindegyik vendéglőben vendégszobák. — Szigeti vendéglő (a
hajóállomás közelében).
Étkező helyek: Szigeti vendéglő (nyári kert, czigányzene) ; Gábris
vendéglője ; Horacsek korcsmája (a Buda-utczában); Wagner bormérése
(a Vízivárosban).
Bérkocsik: Párkány-Nánától (vasúti állomás) a városba vagy vissza
(hídvámmal együtt) 3 kor.; a gőzhajótól vagy a Kovácspataki csavar
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gőzös-állomástól a városba vagy vissza 1 kor. 20 ü li.; a vasúti állo
mástól a városba vagy vissza 2 kor. A városban '/« óra 60 fill., '/* óra
1 kor., egy óra 2 kor. Vidékre : egész napra 12, fél napra 6 kor. (Tarifa
előmutatandó.) A vasúti állomásról társaskocsi is megy a városba.
Kaszinó a takarékpénztár épületében (turisták szívesen láttatnak).
Térzene nyáron a szigeti sétatéren.
Lövészegyesiilet csinos nyári kertben, vendéglővel.
Sétatér, pompásan gondozva, a szigeten ; az ottani primási kert is
megtekinthető.
Fiirdök : Kád- és gőzfürdő (vasas-kénes meleg forrásvíz) a Fürdő szálló
udvarán. Kád- és tükörfürdő a Várhegy tövében a primási gépgyár
udvarán, vasas, kénes meleg forrásokkal. Uszoda és zártfürdő vasas
kénes meleg forrásokkal a Malya-kertben a kisdunai híd feljárója mellett
a Dunasoron. Dunai uszoda a Kis-Dunában a Korona szállóval szemben.
Hivatalok : Esztergom vármegye hatósága, a hn. járás szolgabirói
hivatala, kir. adófelügyelőség, kir. tanfelügyelőség, járásbíróság és
telekkönyv, államépítészeti hivatal, csendőrszámyparancsnokság ; adó
hivatal, kir. közjegyzöség, pénzügyőrbiztosság ; állami, érseki és fő
káptalani erdőgondnokság, szőlőszeti és borászati felügyelőség.
G yárak: Az egyesült magyarhoni üveggyárak részv.-társ. üveggyára
(most szünetel), bőrgyár, vasgyár és gépjavítóműhely, több téglagyár.
Mészégető.
Iskolák: Kath. főgimnázium (alap. 1687), érseki tanitóképzőintézet és
papnevelő, városi alreáliskola, polgári leányiskola, óvónőképző iskola,
több más iskola és nevelőintézet.
Közhasznú és jótékony intézetek: városi közkórház, Vöröskeresztkórház, Szt.-Istvánkápolna-kórház, érseki leányárvaház, több kisdedóvó.
Számos egyesület.
Pénzintézetek : takarékpénztár, iparbank.
Honvédtemetó a várostól É-ra, a Duna partján (a nagysarlói csatában
elesett honvédek és osztrák katonák közös sírja) díszes kőemlékkel,
ugyanott Bátori Schulcz Bódog honvéd-dandárparancsnok síremléke.

Esztergom, rend. tanácsú város, sz. k. város czímével, a
Duna j. partján, a hatalmas bazilika-koronázta Várhegy (156 m.)
tövében 108 m. magasságban fekszik. A nagy kiterjedésű ház
tömeg, mely 1895 óta közigazgatásilag egyesítve van, előbb
4 külön községet alkotott, ú. m. Esztergom sz. k. város
(1054 ház, 9349 lakó) a Várhegytől D-re; Esztergom-Szt.Tamás nagyközség (278 ház, 2544 lakos) az előbbitől É-ra;
Esztergom-Szt.-Györgymezö nagyközség (325 ház, 2698 lakos)
a Várhegytől É-ra és Esztergom-Viziváros nagyközség (155
ház, 1158 lakos) a Duna partján; mindössze 1772 ház és
15,749 lakos.
A vasúti állomásról a Dorogi-úton és Buda-utczán át érünk
a városba ; ez szabályosan épült, csinos utczákból áll, melyek
118

K ir á n d u lá so k E sz te r g o m r ó l.

É-ról D-felé legyezőszerűleg terülnek szét. A Dorogi-úton
találjuk a Rudnay prímástól épített Szt. Anna-templomot (kerek
templom, rotunda) és apáczazárdát, a szép fíuda-utczában j.
a rácz (gör.-kel.) templomot s az ú. n. Báránykaszárnyát, b.
ezzel szemben a Főapát-utcza sarkán a főgimnázium épületét
s feljebb a főpostát. Ezen innen a Városház-utczán át a Szcchenyi-térre jutunk, melyen a barokk ízlésben épült városháza
(hajdan Vak Bottyán kastélya) s mögötte a vármegyeház,
továbbá a takarékpénztár épülete és a Saskaszárnya áll. A
Széchenyi-térről lemenve a Dunához, átmehetünk a vízivárosi
szigetre (itt kedvelt kerti vendéglő), melyről a Catry által épí
tett nagy közúti Mária Valéria-hid Párkányra vezet át. E híd
irányában van a Lörincz-utcza az esztergomi takarékpénztár
nagy bérpalotájával. A Buda-utczából j. fordulva, a (szt.-tamási)
Káptalan-utczában találjuk a román stílű Szt.-István-kápolnát,
a vár déli bástyafalába elrejtett kápolnát, mely állítólag
Szt. István születése helyén emeltetett a XI., vagy XII. század
ban ; 1874-ben Simor prímás pompásan renováltatta. Szt. Ta
másról a Vízivárosba lépve, itt találjuk a város legszebb épü
leteit, nevezetesen a Várhegy tövében épült prim ási palotát
es a vízivárosi plébániát; ettől E-ra van a vas- és rézöntőgyár,
a hegy tetejét pedig a bazilika koronázza.

A primási palota, melyet Simor 1882-ben fejeztetett be, köz
vetlenül a Duna partján, tiszta renaissance stílben épült; díszes
lépcsőháza színes márványoszlopokon nyugszik, Ízléses dísz
terméhez a fogadótermek csatlakoznak; igen díszes a palota
kápolnája is. Legnagyobb nevezetessége gazdag * múzeuma
(kép- és metszettár, könyvtár, régiségtár és ritkaságok tára),
mely az udvarmesteri hivatalban való jelentkezés után bár
mikor (leginkább délelőtt) megtekinthető.
* A képtár mintegy 400 festményből áll; nagy számmal vannak
benne (túlnyomó részben hazánkban talált) ó-német iskola
beli művek (legbecsesebb a garam-szt.-benedeki benezés apát
ságból való nagy kép), de különösen nagybecsű a 60 drb.-ból
álló Bertinelli-féle gyűjtemény (melyet Simor 1878-ban Rómában
szerzett meg), Ghirlandajo, Giotto, Pintorucchio, Carlo Dolce,
Palma Vecchio, Cimabue, dél Sarto, Boticelli, Guido Reni,
Caracci, Crivelli, Palmezaro, Seghers stb. műveivel; a modern
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festők közül Ittenbach, Sattler, Blaas, Führich, hazai festőink
közül Markó, Ligeti, Lietzenmayer, Molnár, Paczka vannak
benne képviselve.
* A metszetek és kézirajzok tára egy nagy termet foglal el
s 10,000 darabot szám lál; legbecsesebbek Dürer, Rembrandt,
Marc Antonio, Leyden, Cranach, Van Eyk, Van Dyck, Morghen
és Wohlgemuth metszetei. A Szt. Margit kép XV-ik század
beli unikum.
A könyvtár (40,000 kötet) vasállványokon van elhelyezve ;
van köztük másfélszáz unikum (közte Vitéz János Missaléja)
és számos incunabulum (ősnyomtatvány) és régi kézirat. A
levéltár szintén igen gazdag.
A régiségtár leginkább keresztény műkincsekre szorítkozik
s e tekintetben igen gazdag, de vannak nagy számmal praehistorikus, római, ó-keresztény és régi magyar tárgyak is.
A ritkaságok tárában kitűnnek Hardy Bernát kölni kanonok
híres viaszdomborművei, melyek ily nagy számmal (50 drb)
sehol másutt nincsenek képviselve; igen gazdag továbbá a
pénz-, érem- és emlékéremgyüjtemény.
Az egész múzeum, melyet Simor János mintegy egy millió
*koronányi áldozat árán létesített, az alapító nagylelkűségéből
ma az esztergomi érsekség tulajdona.
A palota előtt, a Dunaparton a primási kert terül el, mely
megtekintésre méltó. (Szabad bejárat a Dunapartról, egész
nap.)
A Víziváros nevezetesebb épületei még a kéttornyú plébánia
templom, közvetlenül a primási palota mellett, ezzel szemben
a Kis-Duna felé az érseki tanítóképző-intézet, továbbá a Főutczában az apáczazárda és templom és a főszékesegyházi
könyvtár épülete (70,000 kötet 13 szobában.)
A'Fő-utczáról felmehetünk a bazilikához, de sokkal imponálóbb a kép. ha a hegyet megkerülve, K. felől, az Úriutczából érkezünk. Ez utcza egy csinosan befásított óriási
térre vezet, melyet mindkét oldalt a kanonokok épületeinek
hosszú sora s E-on még az érseki papnövelde óriási épülete
(épült 1862-ben) szegélyez, míg egyenesen előttünk a főszékes
egyház nagyszerű épülete áll.
A föszékesegyház (bazilika)1 Magyarország legfényesebb

1 A főszékesegyház ismertetésénél leginkább Dr. Körösi László és
Récsey Viktor leírásaira támaszkodom.
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temploma, fekvésénél fogva a világ egyik legszebb egyháza.
A székesegyház a 156 m. magasságban, tehát a városnál
48 m.-el magasabban, a Dunára kiszökő Várhegy széles plateauján áll s főhomlokzatával K-re néz, tehát a Dunától el
fordul. A templom 107 m. hosszú, szélessége a középen 48,
a dunai oldalon 40 m .; magassága a kupola keresztjéig
100 m., a főkereszt magassága 6 m., a két oldaltorony 57 m.
magas. A kupolát huszonnégy 19 m. magas oszlop tartja,

Esztergom.

melyek közt 12 óriási ablakon át ömlik be a világosság ; az
oszlopok fölött 2 5 m. széles párkány van, melyen szabad a
járás. Innen, de még inkább a főkereszt gombjából, a hova
csigalépcső vezet fel, gyönyörű kilátás nyílik.
A bazilika főhomlokzatát 8 óriási korinthusi oszlopon (osz
lopfejezetek Hutterertől) nyugvó előcsarnok díszíti, melyhez
foghatót egyetlen más templom sem mutathat fe l; az előcsar
nokban a bazilikát építő prímások czímerei s a fülkékben
Széchy Dénes prímás és Hunyady János (a régi főtemplom
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építői 1453-b;in) szobrai láthatók (valamennyi Hutterer bécsi
szobrásztól). Az előcsarnok nagy vaskapuja csak nagyobb
ünnepélyek alkalmával van nyitva, máskor a harangtorony
melletti mellékajtón lehet bemenni.
A templom belsejének alapszínét szürke márvány adja,
fehér és arany dekoráczióval, vörös márvány szegély díszszel.
Egyetlen hajójában j. és b. két sor tölgy fapad áll 4 csoport
ban. B. van a híres Bakócz- (Bakács-) kápolna, j. a modem
Szt.-István-kápolna, mindkettő óriási vörös márványfallal
díszítve ; a márványszegélyek fölött két bronzozott dombormű
(b. Krisztus bevonulása a jeruzsálemi templomba, j. Krisz
tus a gyermekek közt, mindkettő Meixnertől). A hajó
egv széles kereszt alsó vége, a kereszt felső része a szentély,
j. és b. eső része pedig 2—2 oltár. A templom közepéről,
közvetlenül a kupola alól nézve legimpozánsabb a templom
belseje. A kupola impozáns méretei és kápráztató színhatása
elragadnak ; alsó párkányán óriási renaissance betűkkel ez a
felírás fut végig: Assumpta est Maria in coelum, gaudent
angeli. A kupola belső magassága 70 méternél több, széles
sége 35 m. ; négy főpillérfala (a kriptában) 17 m. vastag. A
belső művészi díszítést Lippert József primási építész tervei
szerint Detoma díszítőmester olasz munkásokkal végezte, Simor
János prímás aranymiséjének emlékére (1885—6).
A kupola alatt találjuk a *szentségoltár képét (Krisztus a
keresztfán, Grigolettitől), a vele szemben levő oltárkép azon
jelenetet ábrázolja, midőn Szt. István király Magyarországot
Szűz Mária pártfogásába ajánlja (Grigoletti műve, halála után
Mayer fejezte be). A díszes karrarai mellékoltárok alatt (most
eltakarva) Valentin és Modestina vértanuk tetemei (IX. Pius
pápa ajándéka); ezek mellett Szt. József és Szt. Adalbert
oltára, fölöttük nem nagyon sikerült freskók (Krisztus szüle
tése és Szt. István keresztelése); ezek, valamint a kupola
pillérfokainak és a szentély dongaboltozatainak freskói és
stereochromiái Morál müncheni művész alkotásai. A hajó b.
részében van Pázmány Péter szobra (Della Ved óva turini
művésztől), melyet Simor János készíttetett, és *Simor János
szobra, Stróbl Alajos műve, mely 1896-ban állíttatott fel ;
mindkettő márványból.
A szentélybe a templomból vörös márványlépcsők vezetnek
fel ; b. van a szószék, j. a prímás széke, mindkét oldalon a
növendékpapok padjai s hátul a kanonoki székek (Leistl bécsi
műiparos pompás faragványai). A főoltár (Bonani Péter olasz
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m űvész alkotása) párját ritkító remekmű, karrarai márványból
faragva s színes ékkövekkel díszítve, 4 magyar szent (Adal
bert, Gellért, Márton és Mór) szobraival; j. és b. piedesztálokon térdeplő angyalok tartják a karos gyertyatartókat; a
domborművekkel díszített oltárban üveg alatt ereklyék van
nak. A főoltár fölött látható oltárkép a világ legnagyobb
oltárfestménye, 13 m. magas és 6 1/a m. széles; a kép Tiziannak a velenczei múzeumban őrzött képe után (de teteme
sen nagyobbított arányokban s az alakoknak önálló elren
d ezésével) Mária mennybemenetelét ábrázolja Michelangelo
Grigoletti velenczei művész ecsetéből. Az oltár mögött a
kupola oszlopaihoz hasonló két oszlop tartja a szentély hátsó
boltozatát. A szentélyben áll még a herczegprímás trónusa
(Lippert műve fehér márványból, renaissance-ízlésben), vele
szemben födött orgona (Mosertól).
*A fíakócz-(Bakács-)kápolna a templomtól b. nyílik ; a
vörös márványból épült kápolna 1507-bfi! való, pompás
renaissance stílben, s mint ilyen műemlék párját ritkítja
hazánkban. Még a régi Esztergomból maradt reánk, a török
világban mecset volt s mikor a főszékesegyházat emelték,
a kápolnát ebbe beleépítették (1824) ; mostani kupoláját
Simor prímás építtette Lippert által. Fal faragványai (közte
Bakócz Tamás czímere) s régi bizanti stílű, fára festett
oltárképe érdekesek; az oltár fülkéiben Szt. István és Szt.
László királyok márvány szobrai (Della Vedovától); fehér
márványoltárán Bakócz Tamás térdelő reliefje érdemel
figyelmet.
*A Szt.-István-kápolna (a templomtól j.) újjáalakítása óta
a templom legpazarabbul épített és díszített része, Szt. István
király oltárszobrával (Ferenczytől); vele szemben van
**Ambrus föherczeg és prím ás síremléke (Canova remekműve),
melyet az 1809-ben elhunyt főpap testvérei (Ferencz modenai
herczeg, Ferdinánd és Miksa főherczegek) emeltettek. A
kápolna közepén a Garam-Szt.-Benedekről való gót stílű
fafaragvány a szent sirt ábrázolja.
A chorus 6 jón oszlopon s 3 bolthajtáson nyugszik ; az
erkélyt 8 szobor díszíti, az orgona fölött 11 szobor áll. Az
orgona hazánk egyik páratlan remeke, 64 változata s negyedfélezer sípja van.
A kriptába, melynek falai 17 m. vastagok (Magyarország
legvastagabb falai), kényelmes lépcső vezet le ; itt vannak az
érsekek sírkövei, köztük Széchy Dénesé 1465-ből és Vitéz
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Jánosé 1472-ből, Mátyás király első nejének, Katalinnak töre
dék sírköve s az oltár körüli mauzóleumban 39 prímás sír
helye (közte Ambrus főherczeg, Rudnay, Kopácsy, Scitovszky
és Simoré); a kripta oldalágaiban a kanonokok és építészek
nyugosznak.
kincstár (személyes jelentkezés a kincstárt kezelő
kanonoknál), melyet a bazilika Ny-i részében a főoltár háta
mögötti emeletes épületben őriznek, Esztergom elsőrangú
látványosságai közé tartozik; a kincstár, melyet Simor prímás
alkotott újra, egy óriási üvegszekrényben van elhelyezve s
milliókra rúgó értéket képvisel. Legkiválóbb részei az ezred
éves országos kiállításról eléggé ismert **Mátyás király
kálváriája, a firenzei ötvösművészet egyik bámulatos remeke,
pompás renaissance stílben, színaranyból, 213 nemes gyöngvgyel (értéke 2 millió korona); az eskükereszt, melyre a koro
názott magyar királyok az esküt teszik (a XII. századból
való színarany filigrán mű, négy nagy záfirral és drága
gyöngyökkel) ; az apostoli kereszt, melyet koronázó ünnepen
a király előtt visznek; Szelepcsényi György bibornok békefeszületé (pacificale), Bakócz Tamás misemondókönyve, Simor
János fogadalmi szentségtartója,
számtalan ereklyetartó,
kehely, emlékkincs és nagymennyiségű bizanti, román, góth
és renaissance stílű egyházi kincsek, valamint egyházi dísz
ruhák stb.
•A főszékcsegyház az isteni tisztelet óráin kivül nincs nyitva ;
a sekrestyés nyáron rendszerint az oszlopcsarnokban talál
ható, lakása a templom tőszomszédságában van. (Kalauzolás
60—80 fillér.)
A bazilika helyén 1543-ig a régi magyar főtemplom állott.
Az új főszékesegyház alapjait 1822-ben rakták le az ország
nádora jelenlétében ; tervezője Khünel bécsi építőművész volt,
ki renaissance stílben alkotta meg. Az óriási épület a prímások
(Rudnay, Kopácsy, Scitovszky) áldozatkészségéből épült fel.
Az építést Hild művész fejezte be Scitovszky János érsek
alatt, ki a főszékesegyházat 1856. augusztus 31-dikén Ferencz
József király jelenlétében felszentelte. Az impozáns oszlopcsarnokot Simor János építtette, a ki a templom belsejét fénye
sen dekoráltatta (1886).
Esztergomot a rómaiakSalvának, i séget. Egészen a tatárjárásig itt
a frankok Osterringun-nek (keleti székeltek királyaink ; számos híres
vár) nevezték s ebből lett a közép- 1 kolostor virágzott itt, de a tatár
kori Strigonium s a magyar Esz- járás s utóbb a török uralom vétergom név. Szt. István itt uralko- get vetett a virágzás idejének,
dott s itt alapította az első érsek- Esztergom vára 1543-ban a törökök
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kezére került, kiktől csak 1595-ben
foglalták vissza Pálffv és Schwarzenberg. 1605-ben Mehemed újra
elfoglalta s csak 1683-ban, a párkányi győzelem után szabádult fel j
a tőrök uralom alól. 1706-ban Rá- j

114.

kóczy foglalta el a várat. Mária
Terézia az esztergomi várat visszaadta a herczegprimásnak, de az
érseki székhely csak 1820-ban helyeztetett ide vissza, miután 277
évig Nagyszombaton volt.

Esztergomról a Vaskapura és Sashegyre. Esztergom leg

környékének legmagasabb s kilátása miatt meg
mászásra leginkább ajánlható csúcsa a Vaskapu (406 m.),
mely a várostól K-re emelkedik. Nevét a tetejét borító s kapu
alakot mutató magas fenyvestől vette. A Halottak-utczáján
kimenve, K-i irányban szőlők közt mélyúton emelkedünk fel
felé, a mély út mellett a lösztalajba vájt pinezék, illetve házak
tetejét kertek borítják. Jó fél óra múlva a szőlők közt fel
jutunk a hegy nyergén álló kereszthez, a honnan a Dunára
igen szép kilátás nyílik. Most a gerinczet követve, eleinte
szőlők közt haladunk tovább, majd megpillantva a Vaskapu
piramisát, b. felé fordulva meredeken felmászunk a csúcsra
(a lejtőn sok árvalányhaj).
közelebbi

.4 kilátás meglepő szép. Igen érdekes a legközelebbi környék külön
álló egyes hegyeivel, mint D. felé a Kis- és Nagy-Strázsahegy, ÉK. felé
a Zamárdhegy ; ezeken túl K. és ÉK. felé a Pilis-hegység egész rend
szere terül el, szeldelve számtalan kisebb-nagyobb völgy által. A Duna
úgy Ny., miqt K. felé messzire látszik; a kis magyar Alföld a láthatár
ral olvad egybe, K. felé a szép Duna-szoros vonja magára figyelmün
ket, az előtérben Szob községgel, mely mögött a Börzsönyi hegység
hosszú vonalban zárja el a szemhatárt; odább K. felé a nógrádi s
verőczei hegyek s a Nagyszál rekeszti be a képet.

A Vaskapuról kissé D. fele leszállva, egy egyenesen K. felé
nyíló erdős völgyön leszállhatunk ama nagy völgybe, mely
DÉ-i irányban a Zamárdhegy mellett a Duna lapályára nyílik ;
a nagy völgyet egy erdőőri lak mellett érjük el (35 perez).
Valamivel feljebb, gyönyörű magas fák árnyékában, a kitűnő
vizű Fari kútja fakad, az esztergomiak kedvelt kiránduló
helye.1 Innen a szőlők szélét követve, másfél óra alatt Eszter
gomot érjük el.
1 A Fári kútjáról a következő mese s z ó l: A Vaskapun állott kastély
dölyfös urának Fári nevű szelíd leányába beleszeretett egy pásztor ; a
dölyfös úr megölte Fárit, de mikor holttestét eltemette, forrás támadt a
sírból, melynek véres buborékaitól a kegyetlen apa szive megszakadt.
Azóta a véres buborékok minden évben, Fári halála napján, megjelen
nek a forrás színén. — A Zamárdhegyről szóló mondát lásd 209. alatt.
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Ha a Vaskapuról D. felé nyúló gerinczet követjük, jó fél
óra alatt a szintén különálló Sashegyet érjük el (324 m.),
melynek csúcsáról szintén szép kilátást élvezünk. A Sashegyről
EXy-i irányban 3/4 óra alatt elérjük Esztergomot.
Távolságok : Esztergomból a Vaskapura 1'/, óra, innen a Sashegyen
át Esztergomra 4/« óra. A Vaskapuról a Fari kútján át Esztergomra
2 óra.

115. Esztergomról a Strázsahegyre. a Kétágúhegyre és
Mexikóra. A Kétágúheg}' nemcsak Esztergom tájának, de az
egész hegységnek legszebb részei közé tartozik s azért fel
keresése mindenkinek ajánlható, annál is inkább, mivel aljáig,
Késztölcz faluig, jó kocsiút vezet; ez út a dorogi ország
úiból a Kis-Strázsahegy alján ágazik ki DK. felé s úgy a
Kis- és Nagy-Strázsa, mint a Kétágúhegy sziklafalai alatt
megven Kesztölczre; az út melletti téglavetőről a Kis- és
Xagy-Strázsahegy, magából Kesztölczből pedig a Kétágúhegy
kevés fáradsággal megmászható, sőt Kesztölczről Csévcn át
Pilis-Szántóra vagy Pilis-Csabára is kocsin mehetünk.
K öcsin Esztergomról Kesztölczre 1 óra, innen Csév */a» Pilis-Szántó
vág}' Pilis-Csaba még */« óra.

A ki e kirándulást gyalog teszi s vele a Strázsahcgy meg
mászását is össze akarja kötni, az a dorogi országúton vagy
a vasút melletti dülőúton megy D. felé a katonai lövöldéig,
itt az útról b.-ra letér és a legelőn tetszés szerinti irányban
felmászik a Kis-Strázsára (235 m.). Az út további részleteit
lásd 111. alatt. Megjegyzendő azonban, hogy ha a Kis- és
Xagy-Strázsa mellőzésével csak a Kétágúhegyre kívánunk
menni, a vasúti állomásról DK-i irányban vezető mezei úton
megyünk a szent-léleki kocsi útra, de erről 2—3 perez múlva
j. letérve, a szent-léleki patakot áthidalva, a legelőn egyenesen
a Kétágúhegy felé tartunk.
Távolságok: Az Esztergomi állomásról a Kis-Strázsára */« őrá, innen
a Nagy-Strázsára */« óra, a Fehérszirt csúcsára még */< őrá. Az állo
mástól egyenesen a Fehérszirtre 2 óra. Az Öregszirtról Mexikóra l*/a óra.
Mexikóról tovább lásd 116. alatt.

116. Esztergomról Szent-Lélekre és Mexikóra. Esztergom
ról a Gohér-utczán kimenve, DDK-i irányban eleintén mezők
közt, utóbb a szép szőlőfedte Ispitahegy mentében haladunk
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s a szólok mentében DK. felé befordulunk a Szentléleki völgybe,
a hol a patak mellett téglavetőt veszünk észre. A völgy
cleintén igen tág s az út napos, mert rétek födik a tág völgy
talaját. Utóbb elérjük az erdő szélét, a völgy keskenyedik s
különösen a déli oldalon mindjobban lép előtérbe a hatalmas
Kétágúhegy (Fehérszirt 424 m. és Öregszirt 505 m.) kiterjedt
sötét erdőségeivel. Végül a völgy egészen összeszorul s az
út a patak közvetlen közelébe kerülve, gyönyörű, regényes
alpesi völgyben találjuk magunkat, melyet mindkét oldalról
meredek hegyek szegélyeznek, melyeknek lejtőin helyenként
sziklacsoportok bukkannak ki. A patak mély mederben tört
magának útat s partjait az erdő mélye környezi. (Sajnos,
hogy legújabb időben az erdő nagy részének kivágása által
a Szentléleki völgy szépségétől megfosztatott.) Az út innen
kezdve gyorsan emelkedik, s meredek kapaszkodón túl kiérünk
egy tágabb völgy katlanba, melyben a Szent-Lélek község előtt
fekvő kolostorrom (1. alább) tűnik szemünkbe. A romokat b.
felől hagyva, csakhamar elérjük Szt.-Lélek kisközséget. Az út
kocsival is járható.
Szt.-Lélek (előbb Huta-Szt.-Lélek) magas hegyek övezte katlan
ban, igen szépen fekszik. Tőle D-re a Pilis hatalmas tömege
emelkedik, mely a község fölött a Feketekö orgonasípszerű,
festői szép dolomitszikláival hirtelenül ér véget. A falutól
DNyi irányban, a Feketehegy lejtőjén, meredekül emelkedő
ösvényről gyönyörű kilátás esik a regényes szent-lélcki völgyre.
Maga a falu utczája nem egyéb, mint a patak meredek medre,
melyet az telehordott kisebb-nagyobb kövekkel; a házak rend
kívül szegényesek s maga az itt lakó tót nép is igen szegény
s csak mészégetéssel keresi kenyerét. Zord fekvésénél fogva
a községnek szántóföldje alig van. A falu szegényes kis
temploma egy domb tetején fekszik (341 m.). A kis község
tulajdonkép két faluból keletkezett, egyik Huta (ezé a templom
is), mely nevét egy régente itt létezett üveghutáról vette, a
másik a patak innenső oldalán fekvő Szt.-Lélek. Jelenleg 65
házban mindössze 347, túlnyomóan tót (csak 32 magyar) és
róni. kath. lakosa van. A falu elején, az első házban lakik
az egyik közalapítványi erdőkerülő, kinél némi frissítőt kap
hatunk ; egyébként a faluban nem kapni semmit. A falu K-i
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vége felé. Herr erdőkerülő háza mögött jó forrás ( Kálmán■
forrás) fakad.
Borm érés: Jelinek Fülöp.
Szekér d i j a : Esztergomra, Pilis-Szt.-Keresztre vagy Dömösre 4 kor.
Szt.-Lélek, a mily szegényes, a Szentiélekről czímzett kolostor,
jelentéktelen falucska most, mégis melynek építését 1287-ben IV’. László
régi múltja van. A pálos rendnek, király fejezte be. A kolostort ké
mely a Pilis vidékén megtelepedett, sőbb Károly és I. Lajos királyok több
itt is nevezetes kolostora volt. IV’. ingatlan birtokkal javadalmazták ;
Béla király a Dömöshez közel eső ugyanők 1425-ben a szt.-kereszti pá
erdős Benédekvölgyében birt vadász losokkal közösen bírtak egy budai
lakát 1263-ban a Szt.-Kereszten lete házat. A kolostor megszűnte után
lepedett pálos barátoknak adomá birtokai a pesti pálosok kezébe men
nyozta azon czélból, hogy oda szent ték át.
gyarmatot telepítsenek. így jött létre

Szt.-Lélck korcsmájától a sárga jelzésű út a Schulerhegy
szép erdején át a mexikó-maróthi szekérútra vezet, a honnan
j. fordulva, a híd melletti gyalog ösvényen Mexikó, közalapítványi erdőőri lakhoz (szállás, ellátás, jó forrásvíz) jutunk.
(Lásd ezt 240. alatt.)
Távolságok : Esztergomról a Szt.-Léleki völgy szűküléséig 1*/« óra,
innen Szt.-Lélek l 1/* óra, Mexikó még */a óra; összesen 3'/a óra.
Mexikó—Dobogókő (lásd 241. alatt) 1 óra.
Mexikó—Pilis-Szt.-Kereszt (lásd 242. alatt) 1 óra.
Mexikó—Pilis Pilis-Szántó (lásd 243. alatt) 21/* óra.
Mexikó—Klastrom-puszta—Csév—Pilis-Csaba (lásd 244. alatt) 3 óra
10 perez.
Mexikó—Kétágúhegy—Esztergom (lásd 245. alatt) 4'/* óra.

117. Esztergomról a Kovácspatakhoz. Az esztergomiak
kedvelt kiránduló és nyaralóhelye a Duna balpartján, hová
csavargőzösök közvetítik a közlekedést. Lásd 339. alatt.
k) Kirándulások P ilis-S zán tóról.
118. Pilis-Szántó, kisközség a Pilis tövében, (228 m.), ennek
déli sziklás nyúlványa alatt, erősen lejtősödő helyenfekszik ; a
község É-ról D. felé húzódó hosszú fő- és nehány mellékutczából áll, melyeknek hazai elég csinosan és a hegyekről
alázuhanó vizek miatt — melyek gyakran elöntik — igen
erősen vannak építve. A templomtér közepén áll az 1772 óta
fennálló római katholikus templom, melynek kapuja mellett
két római mértföldmutató kő van felállítva. A községben van
Baross Károly földbirtokos egyszerű kastélya. A községnek
225 háza és 1384 (túlnyomóan tótajkú, csak 121 magyar s
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A Pilis, Pilis-Szántóval.
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27 német) lukója van, kik azonban mind beszélnek magyarul;
mind katholikusok. Leginkább szőlőmívesek voltak, de a
szőlők elpusztulása óta főleg kőbánvászattal keresik meg
kenyerüket; a községtől K-re húzódó Hosszúhegy É-i végén
számos mészkőbánya van nyitva, melyekből építőkövet fejte
nek és meszet is égetnek.
Pilis-Szántó hajdan a pilisi cisz- J törökök kiűzése után gr. Zichv Pál
terczita apátság birtoka volt; a tulajdona lett, kitől az apátság
török uralom alatt elpusztult, a | többé visszaszerezni nem tudta.
Vendéglő: 3 parasztkorcsma a fóutczában (csak italok).
Fuvarosok: bármely parasztgazda. Viteldíj: Pilis-Szt.-Keresztre 2,
Vörösvárra 3, Csobánkára 4, Pilis-Csabára 5, Pomázra 6 korona.
Posta helyben; táviró Pomázon; vasúti állomás: Vörösvár.

A pilisszántói barlang. 1875-ben Wissinger Károly a köz
ségtől ÉK-re, a Hosszúhegy kőbányái fölött, a hegynek majd
nem derekán Dachstein-mészkőben barlangot kutatott k i; a
3 m. hosszú s í m . széles nyílásból 22 m. mélységig majd
nem merőleges hasadékon leereszkedett egy 6 m. magas,
nagyobb üregbe, melyben */2 m. hosszú hófehér stalaktiteket és papirvékonyságú fallal biró 15—25 cm. hosszú
stalagmiteket talált. Ezen üregből három irányban indultak
mellékágak. A barlangban ősállatok nyomait nem találta.
(Földtani Közlöny, 1875. 223. 1.)
119. Pilis-Szántóról a Pilisre és Mexikóra. Pilis-Szántóról a
Pilis-Szt.-Keresztre vezető elég jó kocsiúton haladunk E. felé
egészen annak K. felé (jobbra) kanyarodásáig. Itt — közvet
lenül a Pilis sziklás gerincze alatt1 — az útból b. kiágazik
egy szekérrel járható út, mely a Pilis közvetlen tövében
fekvő, már messziről látható, Baross Károly-féle erdőöri lak
hoz (340 m.) vezet; itt Jobbágy Péter erdőőrnél némi frissítőt,
szükség esetén szállást is kaphatunk. Innen az erdő szélén
vezető ösvényen EÉNy-i irányban felfelé haladunk, míg egy
kis erdőcskén átmenve a Pilis-Szt.-Kereszt felől felvezető
vörös-feher jelzésű útra érünk (itt kőbe foglalt jó forrás, a
Trézsi-kút, 440 m.). Most a jelzett útat követve, eleintén még
ENy-i irányban megyünk felfelé, majd DNy-ra kanyarodva, a
1 Némelyek szeretnek Pilis-Szántóról a Pilis D-i sziklagerinczén egye
nesen nekivágni, hogy a csúcsot hamarább érjék el. Ezen sziklamászás
kétségkívül nagyon erdekes, de mivel ott útról szó sem lehet s a
sziklagerincz azonfelül nagyon meredek, ez a vállalkozás csak gyakor
lottabb turistáknak ajánlható.
130

K irá n d u lá so k P ilis-S z á n tó r ó l.

hegynek bár erdős, de mégis napos lejtőjén meredeken emel
kedünk felfelé ; mintegy 620 m. magasságban elérjük a Pilis
DK-re nyúló keskeny sziklagerinczét, melyről meglepő kilátás
nyílik a DK-i irányban sátorszerűleg egymás mögött emelkedő
Hosszúhegy, Kis- és Nagy-Kevélyre, valamint a Budai
hegyekre. Most a sziklagerinczen, majd a csak csenevész
erdővel benőtt széles hegyháton megyünk É-felé a 757 m.
magasságban állott (immár összedült) háromszögellési piramishoz.

A Pilis sziklaéle a Baross-féle erdőőri lakkal.

(A sziklaélről nem követve tovább a jelzést, hanem kissé
j. térve el, nehány perez alatt érdekes sziklaképződményekhcz
jutunk, milyenek a Baross-pihenöje, Ilka-kilátó, Yasfog és
Tündérkő. E sziklákról különféle mondák is keringenek a
nép ajkán.)
A Pilis csúcsáról való kilátás — a
nagyon korlátolt. Körképet általában
élvezhetjük a kilátás egyes részleteit.
felé nyíló kép, de Ny. felé is messze
Sárisáp körüli síkságra és a hátteret
ségre.
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A Pilis csúcsáról, a vörös-fehér jelzést követve, a Pilis
plateauján haladunk ÉNy. felé, részint gyönyörű sűrű bükkös
ben, részint immár letarolt helyeken. A csúcstól 40 p. alatt
a Xagy-Szoplak (713 m.) emelkedéséhez érünk (E. felől sűrűn
benőtt ösvényen a tetőre juthatunk, honnan szép körképet
élvezhetünk, különösen a Pilisi völgyre), melyen túl útunk
K-re fordul (szép kilátás Esztergom és a dorogi hegyek felé,
b. kék-fehér jelzés kiágazása a Kétágúhegyre), lassanként alá
ereszkedve a Pilist a Dobogókőtől elválasztó Kétbükkfa
nyergére (574 m .); útközben gyönyörű kilátás a Dunára és a
Börzsönyi hegységre (szobi kőbányák). A Kétbükkfa nyergé
ről b. fordulva, az egyesült vörös-fehér és sárga jelzés men
tén, melyhez kevéssel utóbb a dobogókői kék-fehér jelzés is
csatlakozik, 10 perez alatt Mexikó erdőőri lakot érjük el.
(Lásd ezt 240. alatt.)
Távolságok: Pilis-Szántóról a Trézsikúthoz 30 perez, innen a sziklagerinezre 30 perez, a csúcsra 30 perez; összesen 1l/a óra. A csúcsról
a Kétágúhegyi út elágazásig 45 perez, a Kétbükkfa nyergére 20, innen
Mexikóra 10 perez, összesen */4 óra.
Mexikó—Dobogókő (lásd 241. alatt) 1 óra.
Mexikó—Pilis-Szt.-Kereszt (lásd 242. alatt) 1 óra.
Mexikó—Klastrom-puszta—Csév—Pilis-Csaba (lásd 244. alatt) 3 óra
10 perez.
Mexikó—Kétágúhegy—Esztergom (lásd 245 alatt) 4'/* óra.
Mexikó—Szt.-Lélek—Esztergom (lásd 246. alatt) 3 óra.
Mexikó—Hirschorom—Pilis-Maróth (lásd 247. alatt) 3 óra.
Mexikó—Hoffmann-gunyhó—Pilis-Maróth (lásd 249. alatt) 2'/* óra.
Mexikó—HofTmann-gunyhó—Dömös (lásd 250. alatt) 2l/< óra.

120. Pilis-Szántóról a Klastrom-pusztára, a Kétágúhegyre és
Esztergomra. Pilis-Szántóról a falu É-i végén kezdődő narancsszínű jelzés mentén a Pilis déli tövén ENy-i irányban (eleintén
napon, utóbb erdőben) megyünk Klastrom-puszta felé. A
Chlapecz hatalmas sziklái alatt a jelzett út E-ra fordul; itt az
erdő szélén Ny. felé kell tartanunk, majd a völgybe E. felé
leereszkednünk, hogy a Klastrom-pusztára érjünk (részleteket
1. 103. alatt). Ha a Klastrom pusztát nem akarjuk felkeresni, a
jelzett útat tovább követjük É. felé s az ú. n. Vörös úton
(Cservena cseszta) meredekül emelkedünk fel a Chlapecz és
Simon halála nevű részletek alatt egy kis hegynyeregre
(525 m.), melyről csinos kilátás nyílik a Dunára és a Gere132
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cséré. Ezután a gyönyörű bükkös szélét követve, kevés emel

kedéssel feljutunk a Pilis és Feketehegy közti nyeregre
(549 m.), a hol a kék-fehér jelzésű út a narancsszínű jelzést
keresztezi. Most a kék-fehér jelzést követve, ENy-i irányban,
mindig erdőben feljutunk a Feketehegyre (568 m.) és innen
NTy-i, majd ÉNTy-i irányban lassan leereszkedünk a Kétágúhegy-nek Öregszirt (505 m.) nevű ormára, onnan pedig a
364 m. mély nyergen át a Fehérszirtre (424 m.). A részlete
ket és a kilátást illetőleg v. ö. 106. és 107. alatt.
Távolságok: Pilis-Szántóról Klastrom-pusztára V/2 óra, innen a Két
ágúhegyi út elejéig */« óra, innen az Öregszirtre 1 óra, a Fehérszirtre
»/i óra, összesen közel 4 óra. A Kétágúhegy nyergéről Esztergomra
2 óra.

121. Pilis-Szántóról Mexikóra. Pilis-Szántóról a Szt.-Kereszti
úton haladunk; ennek jobbra kanyarodásán kevéssel túl
a kocsiútat elhagyva, a balfelől nyíló árok túlsó oldalán (bal
partján) az erdő szélén (vörös-kék jelzés mentén) É-nak
megyünk, majd a Pilis-Szt.-Kere§ztről a Pilisre vezető vörösfehér jelzésű útat keresztezve, mezők közt megyünk E. felé,
míg Szántóról számítva 50 perez alatt az erdő szélén a
Vaskapu (648 m.) sziklái alatt, a Pilis-Szt.-Kereszt—Mexikói
(sárga jelzésű) kocsiútat érjük el. Most fotyton erdőben ÉNy.
felé haladva, (10 perez múlva a híd előtt b. útelágazás a
Vaskapu völgyébe és fel a Pilisre, 1 óra), a sárga jelzésű
úton feljutunk a Kéthiikkfa nyergére 574 m. (innen vörösfehér jelzés b. a Pilisre, U/a óra, kék-fehér jelzés j. a
Dobogókőre 1 óra) s innen 10 p. alatt Mexikóra. (L. ezt 240. a.)
Távolságok: Pilis-Szántóról Mexikóra V/2 óra.
Mexikóról tovább lásd 119. alatt.

122. Pilis-Szántóról Pilis-Szt-Keresztre. A kocsiút eleintén
E. azután K-i irányban részben erdő szélén és erdőben,
elég erős emelkedéssel vezet a Pilis és Hosszúhegy közti
nyeregre (306 m.) s innen (csinos kilátással a Pilis-Szt.-Kereszti
katlanra, valamint a háttérben emelkedő hegyekre) lassabban
aláereszkedik Pilis-Szent-Keresztre. 3/4 óra. (L. ezt 126. alatt.)
Pilis-Szt.-Kereszt—Pilis (lásd 128. alatt) l'/a óra
Pilis-Szt.-Kereszt—Mexikó (lásd 129. alatt) 5/« óra.
Pilis-Szt.-Kereszt—Dobogókő (lásd 130. alatt) 5/« óra.
Pilis-Szt.-Kereszt—Sikáros (lásd 131. alatt) l'/a óra.
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Pilis-Szt.-Kereszt—Szurdok—Csobánka—Margitliget
2 óra.
Pilis-Szt.-Kereszt—Pomáz (lásd 133. alatt) 2*/4 óra.

(lásd 132. alatt)

123. Pilis-Szántóról Csobánkára és Margitligetre. (Narancs
színű jelzés.) Pilis-Szántó déli végében a kis kápolna mellett
b. ágazik ki a vörösvári útból a Csobánkára vezető szekérút,
mely eleintén EK-i irányban szeli a régi szőlőket, azután a
Hosszúhegy gerincze alatt az erdő szélén DK-re fordul, majd
a Zirihár erdején vezet át, Csobánkához közel a jelzés a
kocsiútról az erdő szélétől b. lefelé vezet, majd löszárok
szélén Csobánka czigányházaihoz visz. Innen a Pilisi patakon
átkelve, a régi szőlők közt dombon át Margitligetre megyünk.
(Csobánkát és Margitligetet lásd 153. és 154. alatt.)
Távolság: Pilis-Szántóról Csobánka elejéig 1’/« óra, innen Margit
ligetre */* óra.
Margitliget—Vörös vár (lásd 158. alatt) 1 óra 40 perez.
Margitliget—Nagy-Ke vély (lásd 156. alatt) l*/a óra.
Margitliget—Macskajama (lásd 159. alatt) 1 óra 10 perez.
Csobánka—Szentkút—Szurdok—Pilis-Szt.-Kereszt (lásd 161. alatt) 2 óra.
Margitliget—Szalabasinaikút—Sikáros (lásd 162. alatt) 1*/« óra.
Margitliget—Dobogókő (lásd 163. alatt) 3‘/4 óra.
Margitliget—Csikóvár—Dobravoda Pomáz (lásd 164. alatt)
Margitliget—Csikóvár—Pomáz (lásd 165. alatt).
Margitliget—Pomáz állomás 1 óra.

124. Pilis-Szántóról Vörösvárra kocsiúton (a vasúti állo
másig) 1V*2 óra; ajánlatosabb kocsin (3/4 óra). (Vörösvárt
lásd 91. alatt.)
125. Pilis-Szántóról Pilis-Csabára. (Sárga jelzés) Az út
Pilis-Szántó déli végén j. (DNy. felé) ágazik ki s mintegy
20 perczig ezen irányt követi, majd mély árkon átkerülve,
inkább déli, majd ismét DNy-i irányban halad a Postaréti
erdőn át (még fennálló részei igen szépek) az esztergomi
vasúthoz ; ezt elérve, a vasút mentén b. megyünk a PilisCsaba-tábori állomásig, melyet 10 perez múlva érünk el. A
jelzett út j. a vasúti áthidalás alatt átmenve fiatal erdő szélén,
utóbb a temető fölött Pilis-Csaba főállomásáig vezet (az át
hidalástól 20 perez). (Lásd ezt 97. alatt.)
Távolság: Pilis-Szántóról Pilis-Csaba-tábor állomásra 5/4 óra, a fő
állomásra l'/j óra.
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126. Pilis-Szt.-Kereszt, szegényes, de elég rendesen épült
kisközség 952, túlnyomó részben tót (csak 58 magyar és
39 német) és róm. kath. vallásé lakóval, kiknek azonban leg
többje magyarul is beszél. A község a Pilis és Dobogókő közti
katlanban, 341 m. magasságban fekszik s így Nagy-Kovácsi
után Pestvármegye legmagasabb fekvésű községe. A köznép
egyszerűen Pilisnek, a tótok Malomkának nevezik. A falu
temploma 1756-ban épült s a Szent kereszt feltaláltatására van
szentelve; vele szemben van Prokop Géza vallásalapítványi
főerdész lakása. A falutól délre, a pilis-szántói út mellett egy
szerű kálvária van. Szt.-Kereszt lakói leginkább mészégetésből
s erdei munkából élnek; sovány hegyi talaján és zord kiimája
mellett a földmívelés itt silány.
Vendéglő: 3 igen szegényes parasztkorcsma (csak italok).
Fuvarosok : bármely parasztgazda.
Viteldíjak: Pilis-Szántóra 2, Mexikóra 3, Vörösvárra vagy Csobánkára 3, Pomázra vagy Pilis-Csabára 4, Pilis-Maróthra vagy Esztergomra
6 korona.
Utolsó posta Pilis-Szántó, táviró Pomáz. Vasúti állomás : Vörösvár.

Pilis-Szt.-Kereszt történelmi szempontból a vidék legneveze
tesebb községe ; határában keletkeztek a pilisi híres cisztercita
kolostor cs apátság, melynek némi romjai a községtől Ny-ra
levő ú. n. Klastromkertbcn (bokrokkal, fákkal erősen benőve)
most is felismerhetők (a romok közelében a Klastromkűt). Itt
keletkezett továbbá az első pálos kolostor, mely a pálosok
rendjének (ezen egyetlen magyar szerzetnek) bölcsőjévé lett.
A pilisi Bőid. Szűzről ez. cisz
tercita apátságot III. Béla király
1184. május 27-én alapította a Pilis
I)K-i tövében ; a burgundiai Aceyből jött szerzet királyaink és a
pápák pártfogása folytán oly nagy
birtokokra és tekintélyre tett szert,
hogy Imre király nála tette le meg
őrzés végett a keresztes háború
czéljaira szánt pénzösszeget, s a
szerzet tagjaiból már 1190-ben tele
píttetett a pásztói s 1232-ben a bélháromkúti apátság. II. Endre 1214ben ide temettette a Petur bán tő
rétől elvérzett Gertrud királynét, s
maga is gyakran kereste fel az

apátságot, melyet újabb adományok
kal gazdagított. Az apátság tem
plomát 1230 körül ép.tette ugyan
azon egyén, ki azsámbéki egyhazat,
hazánk középkori építészetének ezen
művészi remekét alkotta. A tatárok
Budáról Esztergomba vezető útjokban 1242-ben az akkor fénykorát
élő Pilist is felgyújtották és kira
bolták, de a kolostort és templomot
nem rombolták le. IV. Béla 12ö4-ben
megerősítette az apátságot mind
azon jogaiban és birtokaiban, me
lyeket a rendnek Esztergomban el
pusztult oklevelei neki biztosítottak.
Nagy Lajos király mint az apátság
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kenura 1373-ban megsemmisítette
a tékozló pilisi apátoknak összes
adományait és földelidegenítését, s
ezzel megmentette az apátságot
anyagi bukásától. 1526. szeptember
7-én a törökök a kolostort felper
zselték s egy rendtagot megégettek ;
a hajléktalanná lett szerzetesek
Normann János apátjukkal az osz
trák heiligenkreuzi kolostorba me
nekültek ; a feldúlt kolostor faragott
köveit a törökök Esztergom várá
nak erősítésére használták fel, a
mi pedig helyben maradt, az utóbb
a pilis-szent-kereszti templom és há
zak falaiba került. 1541-ben egész
Pilis vármegye behódolt török te
rület lett. Az apátság a ciszterci
rend kezéről az egyházmegyei (vi
lági) papság kezére ment át, bir
tokait pedig a törökök kiűzése után
á pesti pálosok foglalták el, azt
állítván, hogy ezek mint a szentkereszti pálos-kolostor maradványai
rendjük régi tulajdonai. 1712-ben
III. Károly király Nezorin Flórián
vellehradi (morvaországi) ciszterci
apátot ismét pilisi apáttá nevezte
ki, de úgy ő neki mint utódainak
sok baja és pere akadt a pesti pá
losokkal, kiktől nem sikerült a
cisztercitáknak régi birtokaikat viszszaszerezniök. II. József 1786-ban a
pálosrendet eltörülvén, az apátság
területe a vallásalap tulajdonába
ment át. 1814-ben a pilisi apátság
czímben egyesíttetett a zirczivel és
pásztóival. Az apátság levéltárát
Békefi Kernig egyet, tanár YágSellyén megtalálta s az gr. Csáky
Albin miniszter adományából a ma
gyarországi ciszterci rend örök tu
lajdonába ment át. (V. ö. Rékefx
Remii%: A pilisi apátság története.
Pécs, 1891 - 1892, 2 kötet.)
A pilis-szt.-kereszti pálos kolostor
alapítója, Özséb J(Eusebius) mint
nemes szülők gyermeke a XIII.
század elején Esztergomban szü
letett ; tanulmányait elvégezvén,
pappá szenteltetett és szülővárosá
ban kanonok lett. A pilisi hegyek
közt élő remetékkel való érintkezés
arra bírta Özsébet, hogy a tatárok
elvonulása után minden vagyonát
szétosztván, Vancsay István érsek
engedélyével 1246-ban a pilis-szántói |

völgybe, az ottani Hármasbarlang
mellé vonult, Remete Szt. Pál pél
dájára remetéskedésre adva magát.
Künnlétének hírére a többi remeték,
köztük Benedek és István, gyakran
ellátogattak Özsébhez, miért ezek
nek egyesítésére barlangja mellett
a Szent kereszt tiszteletére kicsiny
egyházat, majd 1250-ben rendházat
épített, a hol az érsek engedélyével
miséket mondott. A kolostor utóbb
a patacsi (jakabhegyi) kolostorral
egyesülvén, Özséb lett a pálosok első
tartományfőnöke s így ezen híres
magyar szerzetesrend tulajdonképeni megalapítójává. IV”. Orbán
pápa a rendet 1263-ban megerősí
tette. A rend székhelye kezdetben
Pilis-Szt.-Kereszten volt, a hol
Özséb 1270-ben meghalt, midőn
azonban a székhely a Buda melletti
(hárshegyi) Szt.-Lőrincz-kolostorba
tétetett át, Szt.-Kereszt perjelséggé
lett. Daczára annak, hogy Kun
László hadai 1285-ben, midőn Oldamur kun vezér ellen vonultak, a
szt.-kereszti kolostort felgyújtották,
a kolostor nagy jelentőségre és
hírre tett szert, mihez királyaink
gyakori adományai nagyban hozzá
járultak. A mohácsi csata után a
törökök a kolostort feldúlták s az
többé helyre sem állíttatott. A
pálosrend — az egyetlen magyar
szerzet — innen kiindulva terjedt
szét nemcsak hazánkban, hanem
egész Európában s különösen akkor
virágzott, mikor Nagy Lajos 1381ben a velenczei köztársaságtól meg
nyerte Szt. Pál remete holttestét s
azt a budai (hárshegyi) pálos-kolos
torban őriztette.
Pilisi vár. A történetírók nézete,
hogy a Pilisnek Szántóra néző
gerinczén vár állott volna, melyet
IV”. Béla 1259-ben alapított volna,
az újabb kutatások alapján téves
nek bizonyult. Az a vár, melyet
nevezett király »a pilisi erdőségben< épített, Visegrád vára volt
(lásd 216. alatt.) A hegyről vette
azonban nevét Pilis vármegye.
melyről mint önálló vármegyéről a
XIV”. század folyamán többször oly
formán történik említés, hogy fő
ispánja egyúttal visegrádi várnagy
is volt. E vármegye, mely a mai
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két pilisi járás területét ölelte fel
(Buda város és a Szt.-Endrei sziget
nélkül), valószínűleg Nagy Lajos
uralkodása alatt, a midón Visegrád

már megszűnt állandó királyi lakhely lenni, Pestmegyével egyesíttetett.

127. PilisSzent-Keresztröl Pilis-Szántóra. Az út a Pilis
irányában a kálvária mellett halad el. Lassan emelkedik erdő
szélén haladva, majd a Pilis- és Hosszúhegy közti nyerget
(306 m.) elérve, gyorsabban ereszkedik lefelé a jóval mélyeb
ben (228 m.), közvetlenül a Pilis tövében fekvő Pilis-Szántóra.
(L. ezt 118. alatt.)
Távolság: */< óra (kocsin 20 p.)

128. Pilis-Szent-Keresztröl a Pilisre. Két út vezet a Pilisre.
a) A turista-útón vagyis a rendszerint használt, rövidebb
és legközvetlenebb út (vörös-fehér jelzés) a Pilis-Szántóra
vezető út elején, a temető mellett j. ágazik ki s a Kálvária
hegy E-i tövében (tehát tőle j.) az erdő szélén egyenesen a
Pilisnek tart. A hol a Pilis erdejét érjük, kőbe foglalt jó
forrás, a Trézsi-kút (440 m.) van. (Itt ér fel b. felől, azaz
D. felől a pilis-szántói gyalogút.) Az út most eleintén ENy-i
irányban halad, majd DNTy-ra kanyarodva, a csenevész erdőben
meredekül emelkedik felfelé a hegy DK-re nyúló keskeny
sziklagerinczére (620 m.), s onnan a tetőre (757 m.) (A rész
leteket — a forrástól kezdve — lásd 119. alatt.)
Leszállás a Vaskapu völgyén á t : a csúcsról mintegy 5 percznyire a vörös-fehér jelzés mentén ENy-ra megyünk, azután a
j. kiágazó ösvényen, mely utóbb jártabb útba megy át, E-i
irányban leereszkedünk a Vaskapu mély völgyébe (gyönyörű,
sötét bükkesek és egy helyen hatalmas fenyők), s a Vaskapu
(648 m.) meredek ormát K. felé megkerülve, nagyon kavicsos
úton leérünk — közel a hídhoz — a pilis-szent-kereszt-mexikói
szekérútra (sárga jelzés). A sárga jelzést a Tristoki völgyében
lefelé követve, 10 perez múlva az erdőből kilépünk1 (itt j.
vörös-kék jelzésű útkiágazás Pilis-Szántóra). Csak akkor pil
lantjuk meg a Vaskapu tetején égnek meredő hatalmas szikla
kaput, melynek hatalmas ívezete alatt áttekintve, az égbolozatot látjuk. Ezen szikla dachstein-mészkőből áll s sajátsága
1 A híd és az erdő vége közti útrészlettől Ny-ra, a Y'askapu tövében
van a Cyclamen europaeum-nak egyedüli lelőhelye a főváros kör
nyékén.
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az, hogy míg felsőbb rétege megmaradt, alatta a második és
harmadik darává töredezve kimállott s így tág kaput képezett.
A Golyvds-forrás mellett elhaladva, DK-i irányban Pilis-SzentKeresztre térünk vissza.1
Távolságok: Pilis-Szt.-Keresztről a Trézsi-kúthoz 30 p., innen a sziklagerinczre 30 p., a csúcsra 30 p. Összesen (kényelmesen) 1 '/i óra. A
Pilis csúcsáról a mexikói útig */« óra, innen a pilis-szántói út elágazá
sáig 10 p., Pilis-Szt.-Keresztre '/, óra, összesen közel l'/jóra. Mindössze
3 óra.

b)
A Vaskapu völgyén fel, jóval hosszabb, de kevésbé me
redek az út. A mexikói sárga jelzésű úton ÉNy-i irányban az
erdőbe érünk (b. a Vaskapu sziklatömege, 648 m.). Az erdő
szélétől mintegy 10 percznyire — közvetlenül a híd előtt —
letérve a jelzett útról, b. (Ny. felé) befordulunk a Vaskapu
völgyébe, mely negyed óra múlva D-re kanyarodik s a Vas
kapuhegyet megkerülve, mindvégig gyönyörű bükkerdőben (egy
helyen gyönyörű fenyves) lassú emelkedéssel felvisz a Pilis
laposára, melyen a csúcstól (757 m.) mintegy 5 percznyire
eléri a vörös-fehér jelzésű útat. (A kilátást 1. 119. alatt.)
T ávolság: 1*/*—2 óra. Leszállás a turistaúton (vörös-fehér jelzés)
Pilis-Szt.-Keresztre 1 óra.

129. Pilis-Szent-Keresztröl Mexikóra. A Mexikóra vezető
(sárga jelzésű) szekérút a templom felett indul ki a faluból;
ÉNy-i irányban, a Kakashegy aljában, a Golyvds-forrás érin
tésével vezet a Pilis erdeje felé, melyből b. a Vaskapu
(648 m.) sziklái emelkednek ki. Az erdőbe belépve, nemsokára
b. valamivel az út fölött találjuk az Ördöglyuk nevű üreg
nyílását.
Az Ördöglyuk egy a dachsteinmész-sziklafalban tátongó,
több méter átmérőjű lyuk, melynek előcsarnoka lefelé mind
inkább kitágul s több irányban ágazik sz é t; egyik ága 17, a
másik 21 m. hosszú, utóbbinak nagy része víz alatt van. Az
előcsarnok DNy-i oldalán levő kürtőn Dr. Schafarzik Ferencz
25 méterre bocsátkozott le, a hol 15—30 cm. hosszú csepp
kövek borították a menyezetet. Déli irányban még 18 m.-nyire
hatolhatott előre egy mintegy 30 m. hosszú s 10 m. széles
teremben, melynek magassága 10 m. volt. (Mélysége a külső
nyílástól 56 m.) A barlang fenekét századok óta képződött
• Újabban a sziklaélen való leereszkedés is divatba jött, mivel nagyon
rövid (a csúcsról Pilis-Szántóra J/a óra) s igen érdekes, de egyúttal
kissé fárasztó s gyenge hegymászóknak nem ajánlható.
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(i --2 m. vastag) guánoréteg födte. (Földtani Közlöny, 1884.
évfolyam, 258. lap.) Ujubb időben kincskeresők gyakran jár
tak benne.
Az Ördöglyukon túl a hídhoz érve (itt b. útelágazás a la s kapti völgyébe és a Simon halála felé) erősebb emelkedéssel
kapaszkodunk fel a Pilis hegytömegét a Dobogókőtől elválasztó
Két bükkfa nyergére (574 m.).
A nyeregről vörös-fehér jelzés a Pilisre s/« óra, ez útból a nyeregtől
•JO p.-nyíre kék-fehér jelzés kiágazása a Kétágúhegyre, még pedig az
Öreg-szirte 5/« óra, a Fehérszirtre még */* óra; leszállás a leányvári
vasúti állomásra l ‘/a óra, Esztergomra 2 óra.
A nyeregről j. kék-fehér jelzés a Dobogókőre, 1 óra.

A Két bükkfa nyergéről 10 perez alatt elérjük Mexikó vallás
alapítványi erdőőri lakot (szállás, ellátás, jó forrásvíz), mely
szépen fekszik az út melletti tisztás szélén. (Lásd ezt 240.
alatt.)
Távolságok: Pilis-Szt.-Keresztről Mexikóra */« óra.
Mexikó—Dobogó (lásd 241. alatt) 1 óra.
Mexikó—Pilis—Pilis-Szántó (lásd 243. alatt) 2'/* óra.
Mexikó-Klastrom-puszta—Csév—Pilis-Csaba (lásd 244. alatt) 3 óra 10
perez.
Mexikó—Kétágúhegy—Esztergom (lásd 245. alatt) 4l/« óra.
Mexikó—Szt.-Lélek—Esztergom (lásd 246. alatt) 3 óra.
Mexikó—Hirsch-orom—Pilis-Maróth (lásd 247. alatt) 3 óra.
Mexikó—Hoffmann-gunyhó—Pilis-Maróth (lásd 249. alatt) 2*/, óra.
Mexikó—Hoffmann-gunyhó—Dömös (lásd 250. alatt) 2'/« óra.

I30.: Pilis-Szt.-Keresztről a Dobogókőre. Pilis-Szent-Keresztről 3 (illetve a Kétbükkfán át vezető út beszámításával 4) út
vezet a Dobogókőre, Budapest környékének ezen legszebb
pontjára.
a) A Zsiványbarlang mellett fel. A faluból E. felé messzire
kinyúló utczán, illetve házsoron végig menve, fiatal erdőben,
rossz, de nem meredek úton haladunk (EENy-i irányban) a
Kakashegyen felfelé ; a gerinezrül szép kilátás a lábunk alatt
elterülő mély Tristoki völgyre, s a Pilis hatalmas tömegére.
(B. leereszkedve a szép Hármasforrást vagy Tristoki forrást
kereshetjük fel, kitűnő forrásvíz.) Szebb erdőt érve, útunk mel
lett j. festői szép sziklacsoportozatokat ( Zsiványbarlang) pillan
tunk meg, meredek falakkal s egészen lapos tetővel.
-4 Zsivány- vagy Rablóbarlang hatalmas trachytbreccia139
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sziklacsoport; barlangról itt nem lehet szó, hanem óriási
sziklahasadékokról vagy sziklautczákról, melyeket 20—30 m.
magas sziklafalak szegélyeznek. A sziklautczák 120—130 m.
hosszúak, az északinak 20, a délinek 4 m. a szélessége. A
két párhuzamos hasadékot egy haránthasadék kapcsolja össze.
Az ÉK-i határfal a hegy tetejét alkotja, a középső, valamint az
út melletti falak ellenben egészen szabadon emelkednek ki a
hegy meredek lejtőjen. Az egész a nagyszerűség bélyegét
hordja magán s igazán óriások várának romjaihoz hasonló.
Ezen hasadékok keletkezését úgy magyarázhatni meg, hogy a
hegynek sziklaorma a DXy-i oldalon történt el- vagy alámosás
következtében, mikor t. i. a pilisi patak még erre járt, hoszszában két óriási repedést kapott, s az így leváló szeletek a
hegylejtőn lecsuszamodván, egymástól elváltak s a denudatió
további hatása által szaggatott alakzatot vettek föl, mi által a
középső sziklafal ferde harántrepedés által is ketté választatott
(D r. Koch A ntal: A Dunai trachytcsoport, 285. 1.)
A Zsiványbarlangnál elérjük a hegy nyergét, melyen átmenve j. felől a Hideglyukat találjuk, egy kis sziklahasadékot,
melyből mindig hideg levegő áramlik ki. Most a Chilova völgy
felé fordult lejtőn, igen szép erdőben haladunk tovább EENy-i
irányban. Csak észrevétlenül emelkedve, végre feljutunk egy
tág, fiatal erdő födte fensikra s elérjük az Esztergom s Pest
megye határát jelző Hárommezö (Triluki) tisztást, melyen a
M. T. E. Egyetemi Osztálya által 1898-ban foglalt (és Prokop
Géza pilis*szt.-kereszti főerdész nejéről elnevezett) Erzsikefo rrás (690 m.) fakad (vize nyáron gyakran elapad). Az erdő
szélére érve, itt a Pilis-Maróth felől felvezető vörös-sárga jel
zés (ennek mentében le a Hoffinann-gunyhó 3/4 óra, PilisMaróth még 2 óra) torkollik a mexikó-dobogókői kék-fehérbe.
Most ez utóbbi jelzés mentén E., majd K. felé folytatva utun
kat, az asztal laposságú fensíkon végig menve, egyszerre a
hegy meredek E-i lejtőjét érjük el, a melyről a sűrű erdőn át
is gyönyörű kilátás nyílik Visegrád várára, a Duna szorosára
s a Börzsönyi hegységre. K. felé követjük a hegy szélét, míg
váltakozó kilátást élvezve, végre a Dobogókő legmagasabb
pontját (700 m.) és a Magyar Turista-Egyesület Budapesti
Osztályának ott épült Báró Eötvös Loránd menedékházát érjük.
(Lásd ezt 251. alatt.)
T ávolság: */« óra.
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b) A Chilova völgyén (vörös-fehér jelzés) is felmehetünk a
Dobogókőre. A falu E-i szélén levő mészkemenczék mellett
kezdődő vörös-fehér jelzésű utat követjük EENy. felé a völgybe ;
a mindjobban mélyedő völgy j. oldalán 8 perez alatt elérjük
a kitűnő vizű Chilova-forrást, mely két szép bükkfa aljából
fakad. (Kissé odább az erdő széle előtt az árkon átkelve b. a
Fulova-fbrrás.) A forráson túl elérjük az erdőt, s ebben szállunk fel, folyton a völgyet követve, míg abból j. a Dobogókő
laposa felé fordulunk s azon lassú emelkedéssel feljutunk
a plateau szélére s a menedékházhoz. Ez út nyáron azért
ajánlatos, mert a forrástól kezdve folyton erdős, és mert igen
kényelmes.
Távolság itt is */• óra.

c) A Pereshegyen át. Ezen vörös-fehér jelzésű út az előbb
említett mészkemenczénél ÉÉ\Ty. felé halad, (itt a Cser-forrás)
de a Chilova-völgyet csakhamar elhagyva, felkapaszkodik a
Pereshegy gerinezére (ez a része irgalmatlanul kavicsos), s
azután a hegy gerinezén ÉÉNy-i, majd É-i irányban visz fel
egyenesen a Dobogókő csúcsa felé. Ez a Dobogókő legegyenesebb s legrövidebb útja, de inkább lejövetre ajánlható.
Távolság: 1 óra.

d ) A Kétbiikkfa nyergén át. Nagyot kerülő út, mely csak azok
nak ajánlható, kik a magasság jó részét kocsin akarják megtenni.
Ezek ugyanis kocsin mennek (a sárga jelzésű mexikói úton) a
Kétbiikkfa nyergére (574 m.) (lásd 129. alatt, gyalog 1 óra).
Itt j. ágazik ki a kék-fehér jelzésű út, mely a Dobogókői
Báró Eötvös Loránd menedékházhoz vezet, s egyike a legszebb
utaknak. (L. ez út leírását 241. alatt.)
Távolság: Pilis-Szent-Keresztről a Kétbiikkfa nyergére (gyalog) 1 óra,
innen a Dobogókőre 1 óra ; összesen 2 óra.
Dobogókő, lásd 251. alatt.
Dobogókő—Sikáros (lásd 252. alatt) l*/2 óra.
Dobogókő—Margitliget (lásd 253. alatt)
óra.
Dobogókő—Pilis—Pilis-Szántó (lásd 255. alatt) 3 óra.
Dobogókő—Mexikó (lásd 256. alatt) 50 perez.
Dobogókő—Kétágúhegy—Esztergom (lásd 257. alatt) 4*/i óra.
Dobogókő—HofTmann-gunyhó—Pilis-Maróth (lásd 258. alatt) 3 óra.
Dobogókő—Zsidó rét—Pilis-Maróth (lásd 259. alatt) 2*/» óra.
Dobogókő—Körtvélyes-puszta—Dömös (lásd 260. alatt) 2 óra.
Dobogókő—Miklósit út—Dömös (lásd 261. alatt) l*/« őrá.
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131. Pilis-Szent Keresztről Sikárosra. (Sárga jelzés.) PilisSzt.-Kereszt É-i végén, a mészkemenczéknél — ugyanott, a
hol a Pereshegyen át vezető dobogókői vörös-fehér jelzés
kezdődik, — sárga jelzésű út veszi elejét. Ez ÉK-i irányban fel
kapaszkodik a Holy vrsek (564 m.) gerinczére, onnan leeresz
kedik a Sivava voda-forrás erdős völgyébe — a sikárosi völgy
felső részébe — s ennek mentén megy Sikáros közalapítványi
erdőőri lakhoz, a hol János István erdővédnél szállást és el
látást találunk. Útközben többször csinos kilátás a völgyre,
mely az Ispánhegyen túl (b. felé kék-fehér jelzésű út elágazása
Dömös felé) tág katlanná szélesbedik, melynek déli széle fölött a
Bükki puszta, keleti végében Sikáros fekszik. (Lásd ezt
181. alatt)
Távolságok: Pilis-Szent-Keresztről a Holy vrsekre l/2 óra, innen
Sikárosra 1 jó óra. Az Ispánhegy aljától Dömösre 2 óra.
Sikáros—Dömőrkapu—Szent-Endre (lásd 182. alatt) 3 óra.
Sikáros—Csikóvár—Pomáz (lásd 183. alatt) 3‘/4 óra.
.Sikáros—Dobra-voda - Pomáz (lásd 184. alatt) 2'/» óra.
Sikáros—Szalabasinai kút—Margitliget (lásd 185. alatt) l*/< óra.
Sikáros—Dobogókő (lásd 187—189. alatt) 1*/*—2 óra.
Sikáros—Dömös (lásd 190. alatt) 2»/, óra.
Sikáros—Prédikálószék—Dömös (lásd 191. alatt) 3 óra.
Sikáros—Lepenczpatak—Visegrád (lásd 192. alatt) 3 óra.
Sikáros - Pilis-Szt.-László—Visegrád (lásd 193. alatt) 3l/« óra.

132. Pilis-Szent-Keresztröl a Szurdok völgyén át Csobánkára
és Margitligetre. (Kék jelzés.) A Pilis és Dobogókő felől alá
folyó patakok (Tristoki, Chilova) Pilis-Szent-Kereszt DK-i
végén egyesülnek s a Szurdok völgyén át öntik vizüket a
Pilisi patak lapálya felé. A Szurdok hegyvidékünk legszebb
részei közé tartozik. A keskeny völgyet erdős lejtők szegélvzik, melyek közül a baloldalit (északit) bizarr sziklaalakzatok
koronázzák. A völgynek sziklás medre száraz időben ugyan
víztelen, de esők után bő vízmennyiség omlik itt alá, helyen
ként szikláról sziklára öntve a habzó árt. A völgy b. lánczolatának gerinezén haladva, szép bepillantást nyerünk a regé
nyes völgybe. Érdekesebb azonban, ha magának a pataknak
medrében haladunk. V4 órai út után a mészkemenezéket s ezek
mellett a pilis-szt.-kereszt-pomázi útat érjük el (ide való le
ereszkedése igen rossz); itt a patakon átkelve, ezentúl mindig
ennek j. partján — túlnyomó részt erdőben, utóbb mezőkön
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át — folytatjuk utunkat (folyton DK-i irányban) Csobánlia
felé, melynek regényes hegyvidékét mindig szemünk előtt
látjuk (j. csinos erdőben a Szentkút, 1. 161. alatt). Ha a köz
ség elkerülésével egyenesen Margitligetre akarunk menni, a

i------------------------ :----------------------- 1

A Szurdok völgye.

fennt leirt útról a Rétmalomnál (Szt.-Kereszttől 5/4 órányira) a
patak b. partjára kelünk át, 1/ a óráig ennek mentén haladunk
lefelé, azután b. felé fordulva Klanácz-pusztán át egyenesen
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leereszkedünk a már előttünk látszó Oszoly sziklái alatt fekvő
Margitligetre. (L. ezt 153. alatt, Csobánkát 154. alatt.)
Távolságok: Pilis-Szt.-Keresztről a Szurdokon át a mészkemenezékig
'/2 óra, innen a Rétmalomig */« óra, innen akár Csobánkára, akár
Margitligetre 45 perez, összesen mintegy 2 óra.
Margitliget—Nagy-Kevély (lásd 156. alatt) 1 óra 30 perez.
Margitliget—Macskajama (lásd 159. alatt) 1 óra 10 perez.
Margitliget—Szalabasinai kút—Sikáros (lásd 162. alatt) \ %
JA óra.
Margitliget—Dobogókő (lásd 163. alatt) 3l /« óra.
Margitliget—Csikó vár—Dobravoda—Sikáros (lásd 164. alatt) 2*/a óra.
Margitliget—Csikó vár—Pomáz (lásd 165. alatt) 2l/a óra.
Margitliget—Pomázi állomás (1. 148 alatt.) 1 óra.
Margitliget—Vörösvár (lásd 158. alatt) 1 óra 40 perez.

133. Pilis-Szent-Keresztröl Pomázra. A (rossz állapotban
levő) szekérút a falu É-i végén levő mészkemenczéktől foly
ton DK-i irányban vezet a Szurdok K-i végén levő mész
kemenezékig, innen az erdő szélén a felső és alsó NagyKovácsi pusztához (utóbbi előtt b. kis erdőkoronázta dombon
kolostor-romok nyomai, 1. ezt 149. alatt), majd szántóföldek
és szőlők közt le Kis-Kovácsi puszta érintésével a csobánkapomázi törvényhatósági útra, melyet a Margitliget közelében
ér el. Ezen törvényhatósági úton Pomázra. Kevéssé jutalmazó,
túlnyomóan napos út.
Távolságok: Pilis-Szt.-Keresztről a csobánkai útig l*/« óra, innen a
pomázi vasúti állomásig 1 óra, összesen (gyalog) jó 2*/< óra.
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III. Kirándulások a Budapest—SzentEndrei vasút mentén.
134. A Budapest-Szt.-Endrei vasút. A vasút a Pálffy-térröl
indulva, Császár/ürdö és Hajógyár feltételes megállóhelyek
érintésével Óbuda-Filátőri gát állomást (5 km.) éri el. Az
állomásról (a Filátori név a II. József császár által alapított
selyem-filatoriumtól ered) csinos kilátás a Kis- és Nagy-Kevély
merész formáira, az erdős Steinriegelre nagy kőbányájával,
messze távolban a hatalmas Pilisre, É. felé a szt.-endrei he
gyekre és a Nagyszálra. Az állomáson túl j. az esztergomi
vasút hídját pillantjuk meg. Aquincum állomásnál (7 km.) j.
az ásatások és az aquincumi múzeum csinos épülete, b. (az
esztergomi vasút töltésén túl) az amphitheatrum vonja magara
figyelmünket; ennek hátterében a pilis-csabai Nagy-Szénáshegy
széles háta bukkanik ki. Csakhamar azonban a Péterhegy
(tövében nagy téglavetők) eltakarja a magasabb hegyeket. J.
a római vízvezeték nyomai (nagy sziklatuskók) húzódnak a
Római fürdő (feltételes megálló) csinos ligetéig. CsillaghegyArpádfürdö feltételes megállónál b. a Csillaghegy nagy kő
bányáival és kötélpályájával, előtte a gyorsan fejlődő tiszt
viselő-telep, odább kifelé Békásmegyer község, j. a Dunán túl
Dunakesz község és az alagi versenypálya épületei tűnnek
szemünkbe. Békásmegyer (10 km.), a következő állomás, dom
bok aljában fekszik; fölötte emelkedik a Nagy-Kevély, mely
erre már gömbölyded, darabos kúpját mutatja. A vasút, mely
Óbudától kezdve folyton a szent-endrei országút mentén ha
lad, most a (volt) szőlődombok aljában fut tovább ; ezeket
elhagyva, csinos kilátás nyílik Kalázra, melynek hátterében a
Pilis-hegység egész keleti részét pillantjuk meg a Csikóvártól
és Kőhegytől Szt.-Endréig; maga Szt.-Endre városa és möThirring : Bpest környéke.
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götte a váczi Nagyszál is tisztán látszik. Buda-Kaláz (13 km.)
állomáson túl a vasút elhagyja a szent-endrei országútat és
bekanyarodik a Dera patak völgye felé a pomázi öbölbe; a
két Kevély innen hosszúra nyúlt, lomha gerinczét láttatja,
melyben alig ismerünk rá ama merész formájú hegyre,
melyben Óbuda állomásról gyönyörködtünk. J. Szt.-Endrét, a
Dunán túl Dunakeszi, Alagot és ettől j. Fóth kéttornyú temp
lomát ismerjük fel. Kevéssel Pomáz állomás előtt ismét elő
tűnik a Pilis hatalmas tömege, melyet Aquincum állomástól
kezdve nem láthattunk ; továbbá ÉNy. felé látjuk a Csikóvár
gömbölyded kúpját, Ny. felé az Oszolyt, DNy. felé a két
Kevély esetlen lánczát. Pomáz állomás (17 km.) körül már
sok új ültetésű szőlő díszük. Az állomásról csinos kilátás nyílik
magára a községre (az emelkedett fekvésű, de nagyon elha
nyagolt régi Teleki-kastélylyal), a Csikóvárra, a Kőhegy me
redek sziklafalaira és a távolabbi szt.-endrei hegyekre (Málnás,
Berseg, Nyerges, Asztal). A midőn a vonat a Dera hídján át
robog, a Pilis imponáló tömege egész nagyságában tűnik elő,
a falu közvetlen hátterében az Oszoly csinos magaslatát
ismerjük fel. A nagy kanyarulatok folytán, melyeket a vasút
itt és további útjában leir, a táj sceneriája folyton változik ;
ugyanazon részletek, hol j., hol b., előttünk meg mögöttünk
tűnnek fel. A sziklás Kőhegy és az azon túl egymásután
kibukkanó hegyek igen bájos, vonzó képet nyújtanak, mely az
utazó figyelmét nagy mértékben leköti. Az egész hegység a
Nagy-Kevélytől Szt.-Endréig feltárul előttünk, s a kép érdekes
voltát emeli, hogy a vasút gyakori kanyarulatai folytán az
egyes hegycsúcsok elhelyeződése folyton változik. Szt.-Endre
közelében a Dömörkapui nagy völgy nyílása is előtűnik ; D.
felé a Kevélytől balra a Hármashatárhegy csoportja lép elő,
E. felé pedig Szt.-Endre városán túl a váczi Nagyszál zárja
be a látóhatárt. Szcnt-Endre állomás (22 km.) a vasút vég
pontja. Egész menetidő 1 óra 8 perez.
Közlekedés. A Szt.-Endrei vasúton a nyári évadban 12—14 vonat szo
kott közlekedni, úgy hogy délelőtt kétóránként, délután mintegy 1—1'/a
óránként indul vonat. Az 1899. évi menetrend szerint az első vonat
reggel 5 óra 50 perczkor (ez kivételesen csak a Hajógyártól), az utolsó
este 9 óra 35 perczkor indult; Szt.-Endréről visszafelé az első vonat
reggel 4 óra 45 perczkor, az utolsó este 10 órakor indult.
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(koronákban) :
Budapest-Pálflfytér állo
másról :

M e n e td i j a k

Ó-Budára, Filátori-gátra—
A q u in cu m b a................... .
Római fürdőbe, Békásmegyérré................................
Buda-Kalázra ...................
Pomázra
— --------- —
Szt.-Kndrére-------------------

Menetjegyek

Tértijegy
(3 napra)

Bérletjegy
1 hóra

11. o. | III. o. II/o.

III. o.j | n. o. III. 0.

0.30
0.40

0.20
0.32

0.52

0.48
0.68
0.92
1.24

0.36
0.80
0.48
1.12
0.68
1.40
0.84 ! 2.00

0.72

0.64"
0.80
1.08
1.40

___

—

14.—
18.—
2 2 .2 6 .-

12.—
1 6 .2 0 .2 4 .-

á) K irándulások Aquincum és Római-fürdő
állom ások ról.

135. Aquincum. A Krempel-malom környékén Aquincum római
katonai város maradványai kerültek napfényre, melyeknek
megtekintése nemcsak a főváros lakóinak, de idegeneknek is
a legmelegebben ajánlható. Az ásatások a vasúti állomás
közvetlen közelében terülnek el s legnagyobb részt szabadon
hozzáférhetők, részben fabódékkal vannak elzárva: a nap
fényre került tárgyak a külön e czélra emelt múzeumban őriz
tetnek. (A felügyelő szolga a múzeumi épületben található
részletes katalógus 40 fillér.)
Aquincum neve kelta eredetű
(ak-mk = bő v íz); az itteni telep
az eravisctts néptörzsé volt. A ró
maiak felismerve a hely hadászati
jelentőségét Hadrián császár ural
kodása (Kr. u. 98—117) idejében
szállották meg és elsőben is meg
erősített táborhelyet (castrum) épí
tettek ide. A katonasággal együtt
markotányosok és kereskedők tele
pedtek ide, egyelőre csak bódékat
építve, melyekről a telep a Canabae
nevet kapta. Aquincum már Hadria
nus alatt municipiummá, Septimius
Severus alatt (193—211) pedig colonia rangra emelkedett s Colonia
Septimia Aquincum nevet nyert.
Székhelye volt a II. segédlégionak
(légió II. adiutrix). A Duna túlsó
partján fekvő Contraaquincummal
hajóhíd kötötte össze, egyúttal ha
tárállomásul szolgált a birodalom
tól K-re elterülő barbár országok
ellen. Fennállásának legfényesebb
napja volt, midőn benne II. Valen-

tinianust 375-ben császárrá kiáltot
ták ki a légiók. A város ekkor D.
felé egészen a mai Újlakig, Ny. felé
a hegyek tövéig terjedt, K. felé a
mai Hajógyári szigetet (akkor szá
razföld) is magába foglalta; egész
O-Buda a város romjain épült.
Lakóinak száma akkor mintegy
60,000 lehetett. Utóbb a helyőrség
Itália védelmére Aquincumból el
távozott, mire a polgárság is las
sanként elköltözött. Utánuk a hunok
és avarok fosztogatták a várost,
de azt nem pusztították el teljesen ;
a magyarok még romjainak nagy
részét találták itt s midőn a Xl-ik
században új telep (O-Buda) épült
helyén, azokból szedték az építő
anyagot. Még az Aquincum név is
kiveszett; Kún László idejében
Sicambriának nevezték a régi vá
rost, a szomszédos Sycan hegyről
(a mai Hármashatárhegy). A római
város kiásására már a múlt század
végén és századunk elején történ-
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tek kísérletek, de rendszeres ása
tások csak 1878 óta fogtak, még
pedig Gömőri Havas Sándor ny.
államtitkár kezdeményezésére és
pedig eleintén az állam, utóbb a fő
város költségén. 1879—82-ig Torma
Károly az amphitheatrumot födte

fel, 1882—1888-ig ugyanő, .utóbb
Kuzsinszky Bálint a papföldi ása
tásokat vezette ; a vízvezeték ma
radványai ős idők óta szabadon
voltak már. (V. ö. Dr. Kuzsinszky
B álin t: Aquincum romjai. Budapest,
1894. 40 fillér.)

Az aquincumi régiségek a következők :
A vizvcxeiék. ÓBudán kívül, a Köves
1—16. Papföldi ása Mária kápolnájától
tások (a számok kezdve, a Római
megfelelnek a 150.
lapon levő alaprajz fürdő felé húzódik
római számainak.) a római vízvezeték,
17. Muzeum.
melynek nyomai a
szabályos távolság
ban álló pillérek al
építményeiben meg
maradtak. Ezen
aquaeducton vezet
ték be a lőportárdűlő langyos vizét a
mai O-Buda helyén
állott Aquincumba ;
némely pilléren még
a csatornát tartó
ívezetek kezdetei is
látszanak.
Az
Amphithe18. Amphitheaatrum (római szín
trum.
kör) az aquincumi
19. Krempel-maállomástól kissé É.
lom.
20. Vízvezeték
felé, a vasúttól b.
maradványai.
van. A romjait év
21. Vasúti állo
századokon át taka
más.
ró Csigadomb föld
Az aquincumi ásatások átnézete.
tömegéből emelt
töltés zárja körül
az elyptikus alaprajzú amphitheatrumot, melynek hosszabb ten
gelye (K-Ny-i irányban) 86 m., É-D-i tengelye 75 m. A hossztengely mindkét végén egy-egy hatalmas kapu (B ) vezetett az
arénának nevezett küzdőtérre (A ), melyet köröskörül a foko
zatosan emelkedő ülősorokkal ellátott nézőtér ( cavea) fogott
körül; ennek azonban csak alépítménye maradt meg. A külső
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körfalból küllők módjára kinyúló falazatok ennek támaszára
szolgáltak. A fenmaradt néhány kőpad az aréna szélén a belső
körfal mentén van elhelyezve. Az amphitheatrum építkezése
elég primitiv volt, de nevezetessége, hogy szilárd cseréptetőzete
volt és hogy belső körfala mellett 5 kamra (carceres , 1—5)
volt a vadállatok elhelyezésére, míg a hatodikon (6) keresztül
szállították ki az elhaltak tetemeit. A nyugoti kapu mellett
Nemesis istennő utólag hozzáépített szentélyének romjai (C)
látszanak.
A papföldi ásatások a vasúti állomástól K-re terülnek el.
A látogató leghelyesebben tesz, ha nem az állomással szemben
levő kapun (1), hanem a Duna felé vezető kocsi útról, tehát
É-ről (2) lép be a dél felé húzódó, mészkőlapokkal födött és
csatornával biró A utczába, melynek j. oldalán (I.) a tornacsarnok (palaestra) van (en
nek részei az utcza mellett
3 a kemencze, 4 a födött
és fűthető tornaterem, 5 a
nyitott tornaudvar, 6 a mo
zaikszóba), b. oldalán pedig
a séta- és gyülekezési helyül
szolgáló oszlopcsarnok (II.)
van. Az A utcza déli vége
egy reá derékszögben (K-Ny.
irányban) haladó szélesebb
utczára (B ) torkollik, mely
a vasúti állomás felől a
Az Amphitheatrum alaprajza.
múzeum épülete felé vezet.
A küzdőtér (aréna). — B kapu. —
Ez utcza túlsó oldalán van C Nemesis szentélye. — 1—6. kamarák.
a nagy köz-fiirdö (III.),
melynek részletei a vestibulum (7), a váróterem (apodyterium, 8), a hideg fürdő (frigidarium 9), a langyos fürdő
(tepidarium 10), melyben a meleg levegő az oszlopokon
nyugvó padozat alatt (hypocaustum) keringett és a szintén
hypocaustummal ellátott forró fürdő (caldarium 11), melyhez
egy bizonytalan rendeltetésű helyiség (12) csatlakozik, míg a
múzeum felőli oldalt három előszoba (13 — 15) szegélyzi. A
fürdőtől dél felé fekszik a leginkább élelmiszerek árúsítására
szolgáló vásárpiacz (IV), hosszúkás négyszögű csarnok, körös
körül apró boltokkal (tabernae), melyek közül azonban csak
a K-i oldalon levő öt bolt (16) maradt meg ; a boltok előtt
oszlopos tornácz húzódott, a fedetlen tér közepén pedig kerek
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Az aquincumi (papfttldi) ásatások alaprajza.
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épület (valószínűleg húselárúsító csarnok, macellum 17) volt.
Ilyen boltok szegélyezik a vasúttal párhuzamos C utcza Ny-i
oldalát is (18). A vásárpiaczról K. felé húzódik a 7) utcza,
melyben b. (V.) és j. (VI—VIII.) lakóházak maradványai álla
nak. J- a bódé alatt az egyik ház fűthető helyiségei vannak,
a kemencze (hypocaustuin, 19), melyből a meleg levegő a
szomszédos szobának oszlopokon nyugvó padozata alá hatolt
s a falakhoz erősített téglacsöveken át a szoba oldalait is
melegítette. Egy másik bódéban (20) az a színes kőmozaik
látható, melyet legújabban a Krempel-malom előtt találtak. Az
É-D-i irányban menő F utczán túl egy másik közfürdő (IX.)
á ll; ennek helyiségei az előszoba (21), a váróterem (22), a
két kis hideg medencze hosszúkás előtérrel (23), egy nagyobb
hideg úszómedencze (natatio 24), melyhez mindkét oldalon
férfiak és nők részére 3 —3 fűthető helyiség, ú. m. két apsissal
bíró forró fürdő (caldarium,
25, 26), két langyos fürdő
(tepidarium, 27, 28) és két
vetkőző helyiség (29, 30)
csatlakozik; a nagy medencze
háta mögött volt a közös
kemencze (31), a hideg medenczék előtti előtérről (23)
A Mithraeum alaprajza.
pedig kis szobán (32) és
szűk folyosón át a K. felé I. Mercurius kápolnája. — II. Előcsar
(vestibulum). — 111. Szentély —
messze kiugró száraz izzasztó nok
IV. Ennek oldalfolyosói. — 1 —4. foga
helyiség (laconicum, 33) nyílt. dalmi kövek. — 5. Mithras szobra. —
6. Egy másik szobor helye.
Az E utczán tovább haladva
egy nagy lakóházat (X) ta
lálunk, melynek fabódéval takart fürdője (34) birkózó athlétákat ábrázoló szép mozaikpadlózatánál fogva érdekes ; a ház
közepét tágas udvar (35) foglalja el, mely köré a lakószobák
csoportosulnak, egy másik udvarra (36) nyílik a tágas, való
színűleg vendégek elfogadására szolgáló terem (átrium, 37).
Az E utczán áthaladva, egy kisebb lakóházon (XI) túl a fabódéval
védett mithraeumot (XII), Mithras ősrégi persa istennek, a Nap
személyesítőjének szentelt templomot találjuk, benne Mithras
kőszobrát és négy fogadalmi oltárkövet, melyet M. Antonius
Victorinus, Aquincum colonia tanácsának tagja em elt; a fő
oltár helyén látható relief-kép egy békásmegyeri bányából
került ki, a hol egy Mithras-szentélyéül szolgált barlangban
találták.
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Most a múzeum épülete mellett elhaladva, az É. felé vezető
befásított út mentén sarkophagok (38) és mérföldmulatók (39)
során túl az 1899. évben kiásott lakóházakat (XIII), az ásatási
terület ÉK-i szélén pedig, a Duna felé vezető út mentén a
G utcza két oldalán két lakóházat (XIV. és XV., bennök 40
átrium, 41 udvar vagyis peristylium) és a H utczán túl egy
harmadik közfürdőt (XVI) találunk nagy medenczével.
Az ásatások területének közepén áll az aquincumi múzeum,
mely Orczy Gyula főv. mérnök tervei szerint 1894-ben (illetve
két szárnya 1896-ban) épült s görög-római stílusú templomot
ábrázol, s két korinthusi oszloppal díszített előcsarnokból,
nagy teremből és két szárnyból áll. Belső helyiségei a pompéji
falfestések mintájára vannak díszítve.
Az előcsarnokban s a két oszlopos tornáczban oltárkövek
s egyes síremlékek állanak. A középső teremben 4 szekrényben
a sírmellékletek, korsók stb. vannak kiállítva, melyek a sírok
ban a tetem mellett feküdtek, kettőben pedig a kisebb szobor
művek, egyebek között b. egy császári szoborból való ara
nyozott bronzláb, j. Isis és Serapis, továbbá Silvanus domborképei s két terracotta szobrocska. J. nehány lépcsővel mélyebben
a folyosó két oldalán kőemlékek foglalnak helyet, a legvégén
egy római katona sírköve, mely az elhunytat teljes fegyver
zetében ábrázolja. A sarokszoba szekrényeiben össze vannak
gyűjtve az érmek, agyagmécsek, odább csonttárgyak, bronzok,
üvegtöredékek, ékszerek, végül az agyagművesség emlékei. Az
álló szekrényben néhány ép terrasigillata-tál, ép üvegek sora
és súlyok láthatók. A középső teremtől b. az összekötő folyosó
ban megint kőemlékek vannak, köztük b. Jupiter és Juno,
továbbá Isis és Serapis domborképei, köztük Medea szobra,
j. a Krempel-malom előtt fölfedezett mithraeum öt oltára. Az
északi sarokszoba az építészeti részleteknek van fentartva,
padozat-, falfestmény-, márvány-mintáknak, tégláknak. A kerek
oszlopokon álló gipszmellképek azon császárok képmásai,
kiknek Pannónia s közvetve Aquincum történetében szere
pük volt.
136. Aquincumról Árpádföldre és Újpestre. Az állomásról
poros út vezet az esztergomi vasút mentén ennek Duna-hídja
felé. A hídfő mellett az Árpádföld vendéglő (egy volt kiállí
tási pavillon), este kellemes hely, csinos kilátással a Duna
szigeteire (halászlé) ; alatta az óbudai kis Duna-ág, jégtörők
kel elzárva. A hídról kínálkozó kilátásról lásd 82. alatt.
A vasúti híd gyalogjáróján áthaladva az újpesti szigetre
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érünk ; j. az árnyas népliget (8 fill. belépti díj), vendéglővel,
népies
mulatóhelyekkel, egyéb érdekesség nélkül. (Sok
szúnyog.) A téli kikötő hídján is áthaladva, Újpestre érünk,
a közúti vasút indóházához.
Távolság: Aquincumtól idáig >/« óra. Nyári estéken kellemes, válto
zatossága miatt érdekes séta.

137. Római fürdő. A hn. állomásról fasoros út vezet a
7 p.-re levő Római fürdőbe. A hajdani puskaporos malom
helyén épült fürdő árnyas ligetben fekszik, melynek langyos
vizű (24° C.) tavában uszoda van berendezve. Fürdő és ven
déglő, mely mérsékelt igényeknek felelt meg, újabban azonban
teljesen el van hanyagolva, a fővárosi lakosság közép- és al
sóbb osztályainak kedvelt nyári mulatóhelye. A fürdő köze
lében, vizenyős talajon a Római fürdő nyaralótelep van ala
kulóban.
bj K irándulások A rpádfürdő-C sillaghegy állom ásról.
138. Árpádfűrdö. Az állomástól gyalogút vezet a Csillag
hegy tövében fekvő O-malom melletti, kis tó partján épült
Ár pád fürdőre. A sötét kékeszöld színű (24° C.) vízmedenczében fürdő, számos kabinnal; mellette vendéglő. Innen poros
szekérút vezet a nagy kőbányákhoz és a mészégctőhez,
melyekből kettős sínpárú meredek kötélpálya visz fel a Róka
hegy kőbányáiba.
Az állomástól E. felé a vasút mentén, hosszan nyúlik cl az
1896-ban alapított s már 50 házból álló tisztviselőtelep;
gyorsan fejlődő, de eddig még nagyon napos, poros telep.
Árpádfürdő-telep tulajdonosa Sárkány Arnold. (V., Nádorutcza 16.)
Az állomástól DNTy. felé vannak a nagyszabású péterhegyi
téglagyárak, melyeket a szt.-endrei vasúttal iparvágány kap
csol össze. A gyárak rész vény társulat tulajdonában vannak.
139. Árpádfűrdöröl a Csillaghegyen át Ürömre. Az állomás
tól a kőbányákhoz vezető szekérúton, vagy a kötélpálya
melletti gyalogúton fel a kopár (azelőtt szőlőfödte) Csillaghegyre
(Rókahegy, 251 m.), melyen nagy kőbányák vannak nyitva;
ezekből különösen lépcsőkre alkalmas kő kerül ki. A hegy
csúcsát a szekérútról É. felé letérve könnyen érjük el.
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A kilátás szép ; ÉK. felé Békásmegyer, mögötte Szt.-Endre és a váczi
Nagyszál látszik, ÉNy. felé a Nagy-Kevély, D. felé az ürömi dombok s
a Budai hegység.

A Csillaghegyről a hegylaposon (legelő) ÉNTy-nak haladva,
csakhamar a csinos fekvésű Üröm tűnik szemünkbe. (L. ezt
84. alatt.)
Távolságok: A vasúti állomásról a Rókahegyre */* óra, innen Ürömre
25 perez, az ürömi vasúti állomásra még 35 perez.

c) Kirándulások B ékásm egyer állom ásról.
140. Békásmegyer, (118 m.) félköralakú dombsor tövében fekvő
kiterjedt s csinos nagyközség, a vasúttól 10 p. Széles főutezája
s több mellékutczája van. A község 204 házában 1340, túl
nyomó részben német (csak 48 magyar) ajkú és római katholikus lakos él, kiknek egyháza 1769-ben keletkezett. Lakói
azelőtt szőlő- és gyümölcstenyésztésből, most leginkább kő
bányászatból élnek.
A dombsor egyes pontjairól, így a 10 pereznyire E. felé
levő kálváriáról (164 m.), az Ezüsthegyről (Silberberg, 208 m.)
s a Kapellenhiitról (226 m.) csinos kilátás a Duna lapályára
és Budapest felé egyfelől, a Nagy-Kevély csoportjára s a
Szt.-Endrei hegységre másfelől. Békásmegyer határához tarto
zik az Árpádfiirdö és a mellette alakuló tisztviselőtelep.
Vendéglő: Parasztkorcsmák a Főutczában, Templom- és Kőbányautczákban (csak ital és hideg étel ; meleg étel külön rendelésre).
Kávéház : (Fő-utcza 8. sz.)
Kocsi a jobbmódú parasztgazdáknál kapható.
V iteldij: Ürömre 2 korona 40 fillér, Budapestre 3 korona.
Posta-, telefon- és vasúti állomás helyben ; táviró a vasúton. Gyógy
szertár.
Békásmegyer Békafalu név alatt s a gr. Zichyek birtoka volt, csak
már 1254-bén említtetik, a midőn azután telepíttetett német lakókkal.
IV. Béla a pilisi apátság tulajdo - Háufler szerint a község régebben
jogát az itteni hőforrásoknál levő a Dunához közelebb feküdt s még
három malomra privilegiális levél- I felismerhető templomromjai a köz
iéi biztosítja. A török uralom alatt ség régi helyét jelölik,
elpusztult, még 1727-ben is puszta |

141. Békásmegyerről Ürömre. Az állomásról — a vörös
jelzés mentén — a faluba s ennek elején egyenes irány
ban tovább az ENy. felé felhúzódó utczán végig a Kapellenhut kőbányái felé ; a hol az út É-nak (Kaláz felé) fordul, a
Ny. felé kiágazó ürömi útra térünk. Néhány perez múlva a
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vörös jelzés j. (a Nagy-Kcvély felé) tér le, mig végig napos
utunk DNy-i irányban Ürömre vezet le. (L. ezt 84. alatt.)
Távolság: Az állomástól Ürömre 1 óra.

142. Békásmegyerről a Nagy- és Kis-Kevélyre, Csobánkára
és Margitligetre. Az állomásról a vörös jelzésű úton a
Kapellenhut nevű domb magaslatára s innen az ürömi úton
tovább Ny. felé; ez útból j. ágazik ki a községi határt
követő s ezért már messziről felismerhető (vörös jelzésű) út,
mely a Nagy-Kevély hosszú gerinczén, majdnem egyenes
irányban (folyton ENy. felé) vezet felfelé először az Ezüst
hegyre (a hol b. az ürömi ösvény ágazik belé) s azután a
gerinczen lassú emelkedéssel a Nagy-Kevély csúcsára (537 m .);
a gerinczút, valamint a kilátás és a Csobánkára való leeresz
kedés részletes leírását lásd 85. alatt.
Távolságok : A békásmegyeri állomásról az ürömi útról való letérésig
* 4 óra, innen a Nagy-Kevély csúcsára \ lU óra. Leszállás Csobánkára
(vörös jelzés) 50 perez, innen Margitliget a törvényhatósági úton 20 p. ;
mindössze közel 3V4 óra.

d j K irándulások Kaláz állom ásról.

143. Buda-Kaláz (Kaláz, 117 m.) igen hosszúra nyúlt, népes
község, közvetlenül a vasút mellett. A falu felett kálvária. A
község 310 házból áll, melyekben 1650 lakó él, közte 163
magyar, 947. német, 513 szerb s 21 tót; hitfelekezet szerint
1068 római katholikus és 513 görög-keleti; mindkét feleke
zetiek temploma van. A lakosok földmívelésből és kőbányá
szatból élnek ; egészben véve jómódúak.
Vendéglő: Katzinger György (Budai-utcza 192. sz.), Schieszl János
(Fő-utcza 187. sz.), Popper Sándor (Fő-utcza 142. sz.), mindháromban
jó ellátás és éjjeli szállás. Kocsi ugyanott.
Posta- és vasúti állomás helyben, táviró Pomázon.
Kaláz régi hely ; már IV. Béla ták be a kalázi birtokba. A török
alatt a pilisi apátság birtoka volt uralom alatt a község elpusztult; a
s mint ilyen említtetik 1361-ben is. XVII. szd. elején Buday Pál bírta,
Cgyancsák birtokos volt itt a Ka- 1661-ben a pozsonyi klarisszák nyer
lázi- vagy Kalózy-család is, mely ték el e vidéket, kik 1714-ben a
nek az itt termő kitűnő szőlők Í)álosokkal cserébe léptek. E rend
eloszlatása után a kalázi birtok a
miatt az óbudai klarisszákkal és a
pilisi apátsággal meggyűlt a baja. Wattay-család kezére került. Régi
E család kihalta után 1469-ben lakói szerbek voltak, kik a szent
Budai Kovács Istvánt, Pomázi Csi endreiekkel együtt 1. Lipót alatt
kó Sándor és az összes szom telepedtek a puszta vidékre. A né
szédos birtokosok jelenlétében igtat- metség múlt századbeli telepítés és
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rohamosan terjed a szerbek rová
sára.
A Dunaparton, a budakalázi
és békásmegyeri határt elválasztó
patak mellett egy régi templom
rom jai látszanak ;'a romok melletti
dombon 'számos épületmaradvány
bizonyítja, hogy ott nagyobb épü
letek emelkedtek. Thaly Kálmán
1898-ban kutatta a romokat annak
kiderítésére, nem-e ott állott Árpád

sir j a fölé emelt Fehéregyháza. A
békásmegyeri sváb lakosság Weisskirchennek nevezi a romhalmazt.
Kaláztól Ny-ra, a Harapovacs
(a térképen Karapvacsi) nevű, sok
kőbányával feltúrt fensíkon Dr.
Thallóczy Lajos 1877-ben egy bar
langot kutatott át, melynek egyik
ága szép cseppkőüregbe vezet; a
barlang egyik részében gyönyörű
arragonitok képződnek.

144. Kalázról Ürömre. Az állomásról a falu főutczáján a
felső templomig, innen szekérúton a kálváriahegyen át a
Kapellenhut nevű dombon (226 m.) levő kőbányákhoz ; a hol
ez út DK-re (Békásmegyer felé) kanyarodik, Ny. felé kiágazik
az ürömi út, mely utóbb DNy. felé fordul. Végig napos út.
Az állomásról Ürömre 5/4 óra. (Ürömöt lásd 84. alatt.)
145. Kalázról a Nagy- és Kis-Kevélyre és Csobánkára. A felső
templomnál (a sárga jelzés mentén) egyenesen Ny. felé tartva, a
falu végén DNy-i irányban Üröm felé vezető szekérúton addig
megyünk, a hol ez D-re fordul. Itt a sárga jelzés ENy-i
irányban (j. felé) letér az ürömi útról, egyenesen az Eziisthegy erdejének tart, melyben kőbányák mellett elhaladva a
Nagy-Kevély nyergére (405 m.) jutunk fel. Itt érjük a vörös
jelzést, mely a Nagy-Kevély csúcsára (537 m.) s onnan
Csobánkára visz. (Részletesebben lásd 85. alatt; Csobánkát 1.
154. alatt.)
Távolságok : A kalázi állomásról a Nagy-Kevély nyergére l'/a óra,
innen a csúcsra 20 perez. Leszállás Csobánkára 50 perez. Összesen
2% óra.

146. Kalázról egyenesen Csobánkára. Kaláz É. végén, a
temető mellett Ny-ra fordulva, kis nedves völgyben ENy. felé
tartunk egészen a völgy déli szélén feltűnő harmadik (Radvánszky-féle) majorig. Ezen túl sziklás hegy (272 m.) aljába,
majd hegy nyeregre érünk s innen b. fordulva, DNy-i irányban
egyenesen a szép tölgyesnek tartunk; csakhamar elérjük a
hegy nyergét (290 m., Kaláztól 14/2 óra járás), melyen át
haladva l/i óra alatt Csobánkára ereszkedhetünk le. A nyereg
ről E-ra fordulva, 10 perez alatt felérünk a Kőbánya nevű
hegy tetején nyitott kőbányához (343 m.), a honnan gyönyörű
szép kilátást élvezünk.
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Lábaink alatt mélyen lenn a bájos Csobánka fekszik, mögötte a Ziribár és Hosszúhegy erdős kúpjai, a háttérben a hatalmas Pilis és a
Dobogókő hosszú gerincze, a Pilisi patak völgye, másfelől a vőrösvári
hegyek s a Nagy-Kopaszhegy. A hegy csúcsa még 14 m.-nyíre emel
kedik a bánya fölé, de megmászása nem érdemes. Sokkal szebb kilátás
van a bányától kissé É-nak, a honnan az egész Pilishegységre (Szt.Kndréig) s a szemben emelkedő Oszoly (329 m.) meredek sziklafalaira
rendkívül szép kilátás nyílik.

A bányából leszállva a Kőbánya és Oszoly közti nyeregre
(271 m.), V4 óra alatt kissé meredek úton leérünk Csobánkára. (Lásd ezt 154. alatt.)
Távolságok : A Kalázi állomásról a Radvánszky-majorig 1‘/, óra, innen
a Kőbánya csúcsára */a óra, Csobánkára le '/, óra, összesen 2 óra.

e) K irándulások Pom áz állom ásról.
147. Pomáz, (138 m.) nagyközség a Pilisi hegység tövében, a
pomázi járás szolgabirói hivatalának székhelye (főszolgabíró :
dr. Csapó Loránd), van benne róm.-kath. (1770 óta), gör.-kel.
és reform, templom (1845 óta) s izr. imaház, csendőrség,
nehány kisebb ipartelep. A (564 házból álló község hosszan
nyúlik el a Dera patak mentén s távolról tekintve, a hátterét
képező erdős hegyekkel csinos képet nyújt. Elég rendesen
épült, csinos község, több szép úriházzal. (Radvánszky Albertné,
Laszlovszky Béla, Tregele Jakab, Wattay Gusztáv stb.) Emel
kedett helyen áll a már messziről feltűnő Teleki-kastély, mely
ben hajdan gr. Teleki József, a magy. tud. akadémia első
elnöke lakott, a ki itt irta a »Hunyadyak Magyarországon«
czímű nagy történelmi munkáját. A kastély, mely ma gr.
Teleki Tibor tulajdona, teljesen el van hanyagolva s ma cseléd
lakul, részben istállóul szolgál. Pomáz lakóinak száma 3473,
kik közül 1223 magyar, 1094 német, 376 tót és 764 szerb;
hitfelekezet szerint 2119 róm.-kath., 707 gör.-kel., 339 reform,
és 206 zsidó. Lakói tehenészettel, föld- és szőlőmíveléssel
foglalkoznak, utóbbi a filloxera pusztításai előtt a lakosságnak
fő jövedelmi forrását képezte; a lakosság azonban most is
elég jómódú.
Vendéglők: Rábel György, Prinz Bálint, Lenes István és Gvukin Márk
korcsmáiban étel s ital, YVezil Mór, Szuly Márton, Básinger Győrgyné
korcsmáiban csak ital kapható. K ávéház: Tompach József.
Kocsiközlekedés. Bérkocsis n in cs; szekér szerezhető a korcsmákban.
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Fuvardíjak: Margitliget vagy Csobánka 2, Szt.-Fndre 3, Pilis-Szt.Kereszt 5, VŐrösvár vagy Pilis-Szántó 6, Budapest 6 korona.
Társaskocsi-közlekedés Margitligetre (30 fill.) és Csobánkára (50 fill.)
a nyári évadban, a vonatokhoz csatlakozik.
Vasúti állomás, posta- és táviróhivatal helyben ; telefonállomás Szt.Kndrén.
Pomáz vidéke már régi időben Pálné a rendelkezésnek ellenmon
lakott hely v o lt; már IV. Béla ide dott, utóbb azonban az ügy békés
jében birtoka volt itt a pilisi cisz megoldást nyert. A XVII. században
tercita apátságnak. Pomáz egy Buday Pál is említtetik Pomáz ura
része később a fiscusra szállt és gyanánt. A XVIII. század elején a
1278-ban IV. László azt a hozzátar pilisi apátság birtoka is a Wattaytozó erdőkkel és hegyekkel a margit család kezére került, melytől a
szigeti (nyulakszigeti) apáczakolos- rendnek már nem sikerült vissza
tor fejedelemasszonyának ajándé szereznie. Pomáz ekkor egy hatal
kozta ; az apáczák azonban nem mas uradalom feje volt, mely nagy
bírták birtokukat békességben, mert ságra nézve ötödik volt Pest vár
Pomázi Cyko János 1467-ben erő megyében. 1780—89 között a község
szakosan elfoglalta és csak Mátyás lakossága a Belgrádból kiűzött czinkirály rendeletére nyerték ismét czárokkal (oláhok és macedóniai
vissza. A török uralom alatt a görögök) gyarapodott. A szerb la
Wattay-család kezére került Pomáz; kosság újabb időben talajat vészit;
1662-bén Wesselényi nádor a po a régi gazdag szerb családok ki
zsonyi klarisszáknak visszaadomá pusztulásával a magyarság mind
nyozta a pomázi határt, de Wattay jobban terjed.

148.
Pomázról Margitligetre és Csobánkára. A jó kocsiút a
vasúti állomásról az igen hosszú és poros főutczán vezet
végig, azontúl is Ny-i irányban a Szamárhegyig. A mint itt
I). felé (balra) kanyarodik (egyenes irányban vezet az út
Pilis-Szt -Keresztre), egyszerre regényes táj nyílik meg előt
tünk. Margitliget (lásd 153. alatt) díszes épületei felett az
erdős Oszoly emelkedik, ormán hatalmas sziklákkal, odább
pedig a csinos Csobánka község fekszik, hátterében hatalmas
sziklaormokkal és a Kis- és Nagy-Kevély erdőségeivel. (Lásd
ezt 154. alatt.)
Mivel a kocsiút nagyon poros, alkalmasabb a (narancssárga
jelzésű) gyalogút, mely Pomáz elején, közvetlenül a híd előtt
b. ágazik ki és a Dera patak j. partján, Pomáznak csak
kis részét érintve, egyenesen Margitligetre vezet, a honnan
az erdő szélén kanyarodó sétaúton juthatunk Csobánkára.
Távolság: A vasúti állomásról Margitligetre 1 óra, Csobánkára még
'/4 óra.

Margitliget—Oszoly fócsúcsa (lásd 155. alatt) l/2 óra.
Margitliget—Nagy-Kevély—Békásmegyer (lásd 156. alatt) 374 óra.
Margitliget—Vörös vár (lásd 158. alatt) 1 óra 40 perez.
Margitliget—Macskajama (lásd 159. alatt) 1 óra 10 perez.
Margitliget—Pilis-Szántó (lásd 160. alatt) 2 óra.
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Csobánka—Szentkút -Szurdok—Pilis-Szt.-Kereszt (lásd 161. a.) 2'/4 óra.
Margitliget —Szalabasinai-kút—Sikáros (lásd 162. alatt) l*/« óra.
Margitliget—Dobogókó (lásd 163. alatt) 3'/4 óra.
Margitliget—Csikó v á r - Dobravoda—Sikáros (lásd 164. alatt) 2'/, óra
Margitliget—Csikó vár-Pom áz (lásd 165. alatt) 2'/t óra.

149. Pomázról a Szurdok völgyébe és Pilis-Szt-Keresztre.
Pomázról a csobánkai országutat követjük annak D. felé való
kanyarodásáig (közel Margitligethez); itt egyenes irányban
(ENy. felé) továbbvezet a pilis-szt.-kcreszti eléggé járt, de

A Szurdok völgye.

helyenként rossz karban levő szekérút; ez többnyire mezők
s szőlők közt a Pilisi patak tág völgyi apályának szélén tart
Szt.-Kereszt felé; E. felé a Kis- és Nagy-Csikóvár, a Klanácz,
a Somhegy, Torina és Holy vrsek kisérik e völgylapályt, D.,
illetve Ny. felől a Hosszúhegy erdős gerincze zárja azt el.
A lapály szélén nehány puszta ( K .- és K .- K o v á c s i) fekszik,
az utóbbin túl az úttól j. emelkedő erdős domb tetején egy
régi k o lo s to r csekély maradványai láthatók.
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Kovácsi falu (ma puszta) már
IV. Béla idejében a pilisi cisztercita
apátság tulajdona volt, melynek
birtokában IV. Béla 1254-ben meg
erősítette ; egyike volt az apátság
legrégibb birtokainak. A XVIII.
században Pomázzal és Csobánkával együtt a hatalmas Wattay-család
kezére jutott. Mály József apát
Kovácsi visszaszerzését megkísé

relvén, 1733-ban port indít a Wattay család ellen, melvben a bíróság
megítéli neki Kovácsit ; a Wattaycsalád azonban a visszaűzés (repulsio) jogával élvén, újra kezdé a
port s mivel az apátság okiratokkal
nem tudta bizonyítani, hogy Kovácsi
a mohácsi vész után is tényleg
birtokában volt, a királyi tábla
Wattay javára hozta meg az Ítéletet.

A kolostoron túl elérjük az erdő szélét. Az útról helyenként
csinos kilátás esik az előbb említett hegyekre, úgyszintén a
Pilis (757 m.) hatalmas tömegére. Egyébként azonban az út
nagyon egyhangú, érdektelen s napos, miért is gyalog megjárása lehetőleg kerülendő. Csakis a felső Nagy-Kovácsi pusztán
(257 m.) túl van oly részlet, mely figyelmet érdemel; itt
ugyanis a mészkemenczéknél b. érdekes, szűk völgy, a Szurdok
nyílik, egyike a vidék legszebb völgyeinek. Ajánlatos itt a
szekérútat elhagyni és a völgyet É. felől (tehát a patak folyá
sának irányában baloldalt) kisérő hegyhát ösvényére lépni,
honnan a völgy érdekes sziklarészleteit szépen átpillanthatjuk
(v. ö. 132. alatt). Ez ösvény a Szurdok végéig vezet, a hol
ismét elérjük a szekérútat és egyúttal Pilis-Szt.-Kereszt előtt
állunk. (Még érdekesebb a Szurdok medrében való menetel.)1
Távolságok: A pomázi állomásról a szentkereszti út kezdetéig (Margitliget közelében) 1 óra, innen a Szurdokig 1*/* óra, innen Pilis-Szt.Keresztre közel '/a óra, összesen 3 óra.
Pilis-Szt.-Kereszt—Pilis-Szántó (lásd 127. alatt) •/« óra.
Pilis-Szt.-Kereszt—Pilis (lásd 128. alatt) l ‘/» óra.
Pilis-Szt.-Kereszt—Mexikó (lásd 129. alatt) */« óra, Esztergom 4 óra.
Pilis-Szt.-Kereszt—Dobogókő (lásd 130. alatt) 1—s/« óra.
Pilis-Szt.-Kereszt—Sikáros (lásd 131. alatt) l'/i óra.
Pilis-Szt.-Keresztről —Csobánkára és Margitligetre (lásd 132. alatt)
2 óra.

150.
Pomázról a Nagy-Csikóvárra. a Dobravodához és Sikárosra. Pomázról két jelzés vezet a Csikó várra; az egyik (kékfehér) a község hosszú főutezájának végén j. fordul s a
zsidótemető mellett elhaladva, a régi szőlők közt a Messélja
(311 m.) alján ENy-i irányban elég jó úton lassan felfelé
vezet. A falu végétől számítva 20 p. múlva elérjük a ritkás
erdő szélét; j. az erdős Kis-Csikóvár (Kis-Kartálja, 461 m.),
1 A pomáz-p.-szt.-kereszti út általában véve kevéssé jutalmazó ; érdeke
sebb Margitligeten át (lásd 161. alatt).
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azon innen alacsonyabb sziklás csúcs emelkedik. Majd a kőbe
foglalt Tubinkúton (rossz víz) túl elérjük a (most már letarolt)
tölgyerdőt (széléről szép kilátás a két Kevélyre, Csobánkára, az
Oszolyra, Pomázra, Kalázra, a kalázi dombokra s a Duna
lapályára) s igen köves úton, gyorsabban emelkedve, feljutunk
a Kis-Csikóvárat egy másik, 343 m. magas kúppal összekötő
nyeregre. Most a Xagy-Csikővárx(Nagy-Kartálja, 556 m.) szép
szabályos, de erdőirtott lapos kúpja tűnik fel, mely alatt
vizenyős nádas medencze terül el. A nyergen alúl j. fordulva,
ÉK-i irányban nehány perez múlva nagyobb tómedenezéhez
(Nagy-Tólak, Barina, 354 m.) érünk, mely azonban újabb idő
ben majdnem teljesen kiszáradt. Innen a jelzett út a Csikóvár
kúpjára kapaszkodik fel, a hol a sárga jelzésű úttal talál
kozva, a csúcsra vezet.
A második útirány (sárga jelzés,) az állomástól kezdve először a
kőhegyi vörös jelzést kisérve, a Messélja K-i tövében vezet el,
majd ezen hegyen túl, a vörös jelzésről letérve, b. kiágazik
s innen kezdve eleintén Ny. felé halad, majd ENy-ra
fordulva, a Kis-Csikóvár erdején át a Xagy-Csikóvár felé
tart, kevéssel a csúcs alatt a kék-fehér jelzéssel egyesülve.
A Xagy-Csikóvár csúcsáról (556 m.) nagyon szép szabad kilátást
élvezünk*; Ny-on a Klanácz, azután É. felé a Dobravodahegy és Kolevka,
a dömörkapui völgy az É*i oldalát szegélyző hegyekkel (Kapitányhegy,
Jazavcsina), ezeken túl a messze háttérben a Nagyszálnak éppen a
csúcsa látszik ; ÉK. felé a Berseg, Nyerges, Asztal; K. felé Szt.-Endre
(előtte a Kőhegy szép gyepes fensíkja), a Duna lapálya a Szt.-Endrei
szigettel, DK. felé Pomáz, a Messélja, a Kis-Csikóvár (mely a kilátást
kissé korlátozza), a kalázi dombok, Budapest és az összes budai hegyek
a Gellérthegytől kezdve, egyenesen D. felé a Nagy- és Kis-Kevély, DNy.
felé a kovácsi Nagy-Kopaszhegy, a Nagy-Szénáshegy, Ziribár, Hosszú
hegy, azon túl a pilis-csabai Nagy-Kopaszhegy, Ny. felé a Pilis és PilisSzt.-Kereszt falu, ÉNy. felé a sikárosi völgy egy része, a Keserűshegy,
Nagy-Kovácsi puszta, végül messze távolban E-ra a Börzsönyi hegység.

A Csikóvár csúcsán némi falomladékok és érdekes árkok
láthatók, melyek kétségkívül a Csikó (Cyko) nemzetségnek e
helyen állott várától erednek. Erről a történet keveset tud.
(Lásd 147. és 152. alatt.) A csúcsról a kék-fehér jelzés men
tén a gerinczen leszállunk a Csikóvár és Dobravodahegy közti
nyeregre (514 m.), innen az ÉK. felé aláereszkedő szekérútra
térünk, majd erről É. felé (b. felé) letérve, szép tölgyesen
T hirring: Bpest környéke.
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végig haladva, pompás rétre érünk, melyen gyönyörű bükk- és
gyertyánfák alatt a hegyoldalból a D o b r a v o d a kitűnő forrása
fakad. (Esti órákban csinos kilátás a Nyergesre és szt.-endrci
dombokra s a Duna lapályára.)
A Dobravodától narancsvörös jelzésen a Vidormenházhoz és a sikárosi völgybe, lJ2 óra, lásd 151. alatt; sárga jelzés a Kőhegyre 50 p.

A forrástól ÉNy-i irányban haladva, szép erdőben É. felől
megkerüljük a Dobravodahegyet, majd DNy. felé fordulva,
átmegyünk kis völgyön, s ismét ENy-i irányban az erdőből
kiérve, kiterjedt fás réteken az úttól j. bükkfa árnyékában
fakadó kis B u c s in a -fó r v a sh o z érünk, a honnan tág kilátás nyílik
E. felé, a Keserűstől kezdve a szt.-lászlói hegyeken át EK.
felé. Utunk most többnyire az erdő szélét követi, megkerülve
a Lomhegyet; ennek É-i tövében találkozik a Margitliget
felől átvezető rózsaszínű jelzéssel. Most a kék-fehér jelzés
E-i irányban levezet a Dömörkapu völgyében fekvő s ik á v o s i
erdőkerülői lakhoz, a hol szállást és ellátást kaphatunk. (Lásd
ezt 181. alatt)
Távolságok: A pomázi vasúti állomástól a Tólakig l l/a óra, innen a
Csikóvárra lJ2 óra. A csúcsról a Dobravodáig 35 p., Sikárosig még 45 p.
Összesen 3 óra 20 p.
Sikáros—Dömörkapu—Szt.-Kndre (lásd 182. alatt) 3 óra.
Sikáros—Margitliget (lásd 186. alatt) 1*/, óra.
Sikáros—Pilis-Szt.-Kereszt (lásd 186. alatt) l*/4 óra.
Sikáros—Dobogókő (lásd 187—189. alatt) 1■/«—'2‘/a óra.
Sikáros—Dömös (lásd 190. alatt) 2'/a óra.
Sikáros—Prédikálószék—Dömös (lásd 191. alatt) 3 óra.
Sikáros—Lepenczpatak —Visegrád (lásd 192. alatt) 3 óra.
Sikáros—Pilis-Szt.-László—Visegrád (lásd 193. alatt) 3'/« óra.

151. Pomázról a Dobravodához, Vidormenházhoz és Sikárosra.
Az állomásról (a Kőhegyre vezető vörös jelzés mentén) a faluba
s a hídon túl egy mellékutczán át a temetőhöz s ennek men
tén a szt.-endrei utat keresztezve ENy. felé haladunk (a nagy
vendéglőtől is visz ide ú t); a régi szőlők közt haladva (a
Messélja dombján túl b. sárga jelzés elágazása a Csikővárra),
utóbb j. egy árokba ereszkedünk le s ezen átkelve, a Susnyár
felől felvezető úton a Kőhegy tövébe kerülünk. A vörös jelzés
itt j. felkanyarodik a Kőheg}' sziklaélére, mi ellenben az immár
erdős úton EENy-i irányban továbbhaladunk, mintegy !/2 óra
múlva a Tresnia voda árkán kelünk át. Itt sárga jelzésre
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akadunk, mely a Kőhegyről a Dobravodához vezet. E jelzést
a szép magas erdőben ENy. felé követve, lassú emelkedéssel
a Dobravoda forrásához érünk,1 a hol a sárga jelzés a
csikóvár-sikárosi kék-fehér jelzésbe torkollik. A forrástól
narancsvörös jelzés vezet j. lefelé, majd ENy. irányban szép
fiatal erdőben a Vidormenházhoz. A kis menhez, melyet
Luppa Péter orsz. képviselő öcscse nevéről keresztelt el, a
jelzett úttól kis távolságra b. esik (oda czitromsárga jelzés);
a gunyhó kulcsa a M. T. E. Budapest Osztályánál kapható. A
narancs-vörös jelzésre visszatérve, ezen nehány perez múlva erdő
vágásba érünk, melyen a kacskaringós út meredeken levezet
a sikárosi völgybe (Bucsina völgye). Ebbe a 307 m. pontnál
ereszkedik le, a hol a szt.-endre—sikárosi sárga jelzésből a
Pilis-Szt.-Lászlóra vezető vörös-kék jelzés ágazik ki. Innen
b. fordulva, a sárga jelzés mentén 25 perez alatt Sikárosra
érünk. (Lásd ezt 181. alatt.)
Távolságok: A pomázi állomástól a Kőheg}' tövéig 50 perez, innen a
Tresnia-voda árkáig V* óra, a Dobravodához l/2 óra, a Vidormenházhoz
jó '/* óra, a Bucsinavölgyébe '/« óra, Sikárosra 25 p .; összesen 2*/4 óra.
Sikárosról tovább lásd 150. alatt.

152.
Pomázról a Kőhegyre és Szent-Endrére. (Vörös jelzés.)
A jelzés a vasúti állomásról a faluba vezetve, a hídon túl egy
mellékutczán át a temetőhez s ennek mentén a szt.-endrei útat
keresztezve (itt j. a szt.-endrei út mellett az ú. n. Glisszadombon régi rom, pusztatemplom) ENy. felé vezet (a nagy
vendéglőtől is visz erre ú t); a régi szőlők közt haladva
tovább (b. sárga jelzés kiágazása a Csikóvárra), utóbb j. egy
árokba ereszkedünk le s ezen átkelve, a Susnyár felől felvezető
úton a Kőhegy tövébe kerülünk. A már távolról is imponáló
Kőhegy egy nem nagyon magas (367 m.), de kiterjedt hegy
lapost képez, mely DK. felé hatalmas függélyes sziklafalakkal
esik alá. E sziklafalak felől D. felé sziklás nyúlvány húzódik
le, melynek E-i oldalát cseplcsz fedi, míg D. felé meredek fal
lal ereszkedik a volt szőlők felé. E sziklás élen, többnyire az
erdő szóién vezet fel a jelzés a Kőhegy laposára ; a mintegy
1 A Vidormenházhoz a Dobravoda érintése nélkül is juthatunk, ha
ott a hol a sárga jelzés az erdőt elérve felfelé halad, attól eltérve, a
szekéruton maradunk, majd a narancs-vörös jelzést elérve, ennek men
tén a Vidormenházhoz megyünk. Ez út mintegy 20 perczczel rövidebb.
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órát tartó felmászás a köves, görgeteges helyen kissé
fárasztó, de egyébként elég jól járható. A hegynek terjedelmes
gyepes laposára érve fel, elragadtatással szemléljük úgy a hegy
nek rendkívül érdekes formáczióját, mint az innen kínálkozó
gyönyörű kilátást.
A Kőhegy (367 m.) tömegének meredek oldala és laposa
trachyttufából és brecciából épült fe l; a trachyttufa a hegy
teteje felé nagyon durvaszemű, telve hatalmas trachyttömzsökkel, melyek vékony trachytporonddal vagy tufarétegekkel válta
koznak. A hegytetőn és a lejtőkön kiálló óriási szögletes
trachyttömzsök is zárványai a durva trachytbrecciának s azért
állanak ki a trachyttufás kötőszerből, mert nagy tömegük miatt
a víz el nem moshatta őket is, mint a kisebb zárványokat,
melyekből annyi van a Kőhegy E-i lábánál, az ú. n. Kömezőn
elszórva. A Kőhegynek délre néző szaggatott trachytbreccia
falában a legfinomabb tufáktól a legdurvább brecciákig képvi
selve vannak a trachytok törmelékes képződményei cs mind
egyike oly szépen elkülönítve és rétegez ve, hogy biztosan
következtethetni arra, hogy mind a trachyttufa, mind a breccia
az egykori lösztenger hullámainak szállító és szintező hatásá
nak köszöni létrejöttét. (Dr. KocJt A n ta l: A dunai trachytcsoport, Budapest, 1877.) A szaggatott sziklafal festői részle
tekben bővelkedik ; legszebbje egy a fal előtt, attól 1— IV2 m.-nyi
szakadék által elválasztott oszlop, melynek tetején három
szögletes kalapalakú kőlap (Napóleon kalapjaj nyugszik.
A Kőhegy a vidék történetében
jelentékeny szerepet játszott s a
nép száján különböző mesék kering
nek róla. Dunai révészek és kör
nyékbeli földmívesek széliében be
szélik, hogy a Kőhegy sziklafalain
vaskarikák láthatók, még abból az
időből, a midőn a Duna arra felé
folyt; történt pedig ez a szerbek
beköltözésekor, tehát mintegy 200
évvel ezelőtt, mikor a gályákat oda
kötötték a karikákhoz. Ily karikát
dr. Thallóczy Lajos 18/7-ben »a
sziklatömb bal oldalán, az első és
második sziklabástya összeszögellésénél mintegy' 12 m. magasság
ban* észrevett, azonkívül két nyí
láson rozsdanyomokat látott. A
pomázi nép ma is meg tudja mutatni
a karikák helyét, de karikát e sorok
írója már 1889-ben hiába keresett
ott. A vidék lakossága azt is állítja.

ho^y Nagy Lajos idejében az or
szágút Yisegrádra a Kőhegy' mellett
vonult el, ennek némi nyoma Thalló
czy szerint ma is látszik ; mondják,
hogy a hegy alatt Pomázig vezető
alagút is volna, ennek nyomára
azonban nem lehet akadni.
A Kőhegy aljában vonult el a
rómaiak idejében a szt.-endre-esztergomi út, melyet igen fontosnak tar
tottak s innen a sok castellum, vár
rom a Duna mentében. Az Árpádok
korában is lakott volt e vidék. A
Kőhegy, (régente Kyhug, latinul
Promontorium Poináziense) min
denkor Pomáz sorsában osztozko
dott ; már a legrégibb időben szőlő
vel volt beültetve. Első ízben 1138ban II. Béla adománylevele említ 9
szőlőt a pomázi hegyen, míg a
budai káptalan egy 1290-iki levele
szintén ottani szőlőeladásokról em-
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lékczik meg. A nyulakszigeti (mar- vidék a török időben is híres volt
gitszigeti) apáczák nem bírták a boráról. A promontoriumot ez idószólei miatt ugyancsak kapós Kő- ben a YVattay-család bírta, mely ma
hegvet békében; Pomázi Cyko János is birtokos ott. A birtok s vele a
14*>7-ben a pomázi területet és a szőlővel beültetett Kőhegy is utóbb
Promontorium Pomáziense-t erősza- a pálosok kezébe került s a szerzet
kosán elfoglalta; Mátyás király’ feloszlásakor kincstári javadalommá
Kenyérsütó Jánosnak, mint az apa- lett. Ma a Kőhegy nagy része Luppa
czák képviselőjének kérelmére két Péter orsz. képviselő tulajdona,
ízben is visszaadatni rendelte. A
A kilátás a Kőhegy laposáról (367 m.) meglepően szép ; különösen K.
felé, a hol lábaink alatt a nagy mélység tátong. Mélyen lenn Pomáz
fekszik, mögötte a Messélja, a Kis- és Nagy-Kevély erdős gerincze, DNy.
felé az Oszoly s Csobánka egy része látszik ; Xy-on a Ziribár s a Hosszú
hegy, a háttérben Vörösvár és hegyei; D. felé a Hármashatárhegy
csoportja, a Jánoshegynek csak a csúcsa, a Gellérthegy, Budapest
nagy része ; DK. felé a Szt.-Endrei sziget a Duna-ággal, Kaláz; Ny. felé
a Kis- és Nagy-Csikóvár ; ÉNy. felé a Dobravodahegy \ a Drenova glavicza
É. felé a Kapitányhegy és az egész Szt.-Endrei hegycsoport a Dunáig.

A Kőhegy laposán a meredek szélén (a szőlők idáig húzód
nak fel) végigmenve, átmegyünk a hegy északi részére, a
Kamenrc, melyről a kilátás Szt.-Endre, Izbék felé és a Dömörkapu völgyét E. felől szegélyző hegyekre szabadabb és szebb,
de D. felé a Kőhegy fénsíkja következtében korlátoltabb. A
Kamen északi végső emelkedéséről (a jelzés irányában) mere
deken leereszkedünk a síkos gyeplejtőn a már felülről látszó
gyalogútra (minden más leereszkedés a szőlők árkai közé
vezet!), mely a Bubán dombján túl K-i irányban levezet a
szt.-endrei szőlők közt Szt.-Endrére, útba ejtve a Gillitzer-féle
vendéglőt.
(A Kőhegy fensíkjáról sárga jelzés a Tresnia vodán át a Dobra voda
forrásához, 45 perez.)
Távolságok: A pomázi vasúti állomásról a Kőhegyre l'/» óra, innen a
Kamenen át Szt.-Endrére 1•/» óra, összesen 2a/« óra.

f ) K irándulások M argitligetről és C sobánkáról.
153. Margitliget, (160 m.) a régi Laszlovszky-liget helyén
keletkezett modern fürdő és sanatorium, melyet dr. Martin
Sándor budapesti orvos 1898-ban 8 hektárnyi területen, 320,000
korona költségén létesített. A fürdő a pomáz-vörösvári megyei
út mellett, az erdőkoszorúzta és sziklás csúcsú Oszolyhegy
tövében fekszik. A fürdőben 46 csinosan butorzott szoba van,
azonkívül turisták részére olcsóbb szobák vannak. A kéteme
letes főépület kis magaslaton, parkban fekszik; mellette van
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a fürdőház, és külön épületekben a vendéglő és a nagy tánczterem. Yrannak még teke- és lawn-tennis-pályák.
rürsosikocsi-közlekedés a pomázi állomásra a vonatokhoz (30 fillér;.

154. Csobánka, a főváros környékének legszebb fekvésű
községe, félkörben terül el az Oszoly (329 m.), Kőbánya (357 m.)
és Kis-Kevély (486 m.) képezte katlanban (196 m.), melyet Ny.
felé alacsonyabb dombok öveznek, a Pilis-Szt.-Kereszt felől
alásiető Pilisi patak vagy Dera-patak folyásának engedve helyet.

Margitliget, a háttérben a Csikó várral.

A DNy-i dombsoron álló Teleki-féle majortól, a merre a vörös
vári út vezet, valóban festői képet nyújt a sziklakoronázta
hegyek tövében fekvő falu, melynek építkezése is elég csinos
és rendes. Két templomán kívül (a magasabban fekvő a róm.
kath., az alsó a görög-keleti) a szép községháza, a két iskola
s nehány csinos magánház, érdemel említést. A község egyik
utczája a pomázi út mentén messze E. felé húzódik s utolsó
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házától csak nehány percznyire van Margitliget. Csobánka
lakóinak száma 1627, közte 996 német, 222 tót, 319 szerb
és csak 61 magyar; hitfelekezetre nézve 1291 róm. kath.,
248 görög-kel., 72 görög kath. A lakosok föld- és szőlő
mívesek, de nagy mértékben űzik a kőbányászatot a szom
szédos hegyek, de különösen a község felett emelkedő Kőbánya
(357 m., Steinberg, a térképen hibásan Spitzberg) kőfejtőiben,
melyeknek anyaga építkezésekhez, lépcsőfokokra, kapuoszlo
pokra használtatik.
Vendéglők (csak parasztkorcsmák) : Kupka Antal (bor, sör, hideg
étel) a község közepén ; Minihoffer János (bor, sör) a községháza
mellett; Krachler János (kis korcsma).
Fuvarosok: Brunner József, Walper Lőrincz, Dragoilov Milos, Yelicsko Uros, Vukadin Hadován, Sosits János, Hauzer Pál, Kruckenfelner János, Tomásevits István, Simon Lőrincz, Hűek Lőrincz.
Fuvardíjak: Pomáz (5 km.) 2, Yőrősvár (6 km.) 3, Pilis-Szántó (7'/3
km.) 5, Pilis-Szt.-Kereszt (9 km.) 5 korona.
Posta- és távíró-állomás Pomáz, vasúti állomás Pomáz és Yörösvár.
Csobánka régi neve Boron vagy ték. Az országbíró utasítására a
Borony volt ; már IV. Béla alatt á budai káptalan Felkeszi Chykó Já
a pilisi cisztercita apátságnak volt nos és Szomory Albert kirí embe
itt birtoka ; 1329-ben Heem (Haymo) rek társaságában Balázs papot
pilisi apát Pál mester királyi kocsi- küldte ki vizsgálatra, mely a vádat
gyártó jobbágyainak az apátság valónak bizonyította. A török ura
boroni birtokán levő szőlejétől csö lom alatt a boroni birtok is elve
böradót követelt, de a királyi bíró szett a pilisi apátság részére ; a
ság a helyszínén eszközölt vizs XVIII. szd. elején a hatalmas YVat
gálat alapján elutasította. Mátyás tay-család kezére került, melytől az
király alatt 1473 bán az óbudai apátság már nem bírta visszasze
apáczák a pilisi apátság boroni rezni. Fkkor telepíttetett szerb la
jobbágyai ellen pörösködtek, mivel kókkal (1690-ben még puszta hely
ezek a boroni birtokkal határos volt), kik azonban újabb időben
kandei jószágukra rátörtek s Péchy erősen megfogynak.
Kelemen tisztviselőjüket kivégez

155. Margitligetről az Oszolyra. Közvetlenül Margitliget fölött
emelkedik az erdős Oszolyhegy, melynek E-i meredek sarok
bástyáján hatalmas sziklatömb ül. A hegy tövében kanyarodó
sétaútról b. ágazik ki a hegy csúcsára vezető sétaút (feljebb ös
vény), mely az érdekes sziklák közt kanyarodik fel az Oszoly
hatalmas sziklatömbjéhez (275 m.).
A kilátás a nagyon meredekül aláeső hegyfokról felette szép ; mélyen
alattunk bájos völgyben fekszik Csobánka, környezve alacsonyabb dom
boktól ; a háttért festői hegyek képezik. ÉK. felé a Messélj a, Kőhegy,
a gömbölyded Csikóvár s az innen a Dobogókő felé húzódó gerincz ;
ÉNy. felé a hatalmas Pilis, előtte a Hosszúhegy és Ziribár, Ny. felé a
pilis-csabai Kopaszheg}*, DNy. felé a vörösvári kopár hegyek és a
Nagy-Szénáshegy. K. felé a Duna síkját pillantjuk át.
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Az Oszoly gerinczén, erdőben, folytatjuk utunkat az odább
D-re eső főcsúcsra, (329 m .); az út kényelmes, csak a csúcsra
való kapaszkodás ineredekebb.
A kilátás az előbbihez hasonló, de szabadabb; ÉK. felé a Nyerges
csoportja is, D. felé a Kőbánya és a Két Kevély is előtűnik, DK. felé
Békásmegyer és a Duna lapálya felé is szabadabb a kép.

A csúcsról az alatta levő nyeregre közvetlenül való leeresz
kedés meredek és sziklás lévén, helyesebb a csúcsról a meg
tett úton egy darabot visszamenni, egészen addig, a hol a K-i
lejtő enyhén ereszkedik a lá ; itt leszállva, ösvényt találunk,
mely D-i irányban levezet az Oszoly és Kőbánya közti nye
regre. (271 m.) A nyeregről Ny-i irányban leszállhatunk Csobánkára vagy Margitligetre. Leszállva, az Oszoly lejtőjén
j. oldalt látunk egy érdekes sziklacsoportozatot, mely a kéz
ujjaihoz hasonlít; a csobánkai parasztnép *die Bratzen« név
alatt, vagy másként Ura név alatt ismeri, mivel árnyéka sze
rint Ítéli meg az időt.
Távolságok: A Margitligetről az Oszolyra 15 p., a főcsúcsra 15 p.,
Margitligetre vissza 30 p .; összesen 1 óra.

156. Margitligetről a Kis- és Nagy-Kevélyre. Margitligetről
Csobánkára megyünk. A község déli végén kis völgy nyílik,
melyen át a vörös jelzésű út a Kis- és Nagy-Kevcly közt
nyeregre (425 m.) vezet fel. A jelzés itt b. fordul s a hegy
gerinczén meredekebbül felvezet a Xagy-Kevély csúcsára (537 m.).
Gyönyörű kilátás. (Részletes leírását lásd 85. alatt).
[Az említett nyeregről j. fordulva, nehány perez alatt a K isKevély (486 m.) lapos tetejét érhetjük el. Korlátolt kilátás.]
Leszállás a Nagy-Kevélvről a DK. felé húzódó gerinczen a
vörös jelzés mentén a 405 m. magas nyeregre, és innen vagy
a vörös jelzés mentén a gerinczen egyenesen le Békásmegyerre
(lásd 142. alatt), vagy a nyergen kezdődő sárga jelzés mentén
b. le Kalázra (1. 145. alatt) vagy végül a nyeregről j. (jelzés
nélkül) le Borosjenőre és Ürömre.
Távolságok : Margitligetről a Nagy-Kevély csúcsára l'/a óra. A csúcs
ról a békásmegyeri állomásig l*/4 óra, a kalázi állomásig l ‘/2 óra, az
ürömi állomásig 1'/* óra.

157. Csobánkáról a Kis-Kevély barlangjához. Csobánka D-i
részén kimenve, a Kis-Kevély EEK-i lejtőjének tartunk ; a lösz
dombokat elhagyva, a hegy alján dolomit szálakra bukkanunk,
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azokon túl már mindenütt a Dachstcin-mész rendetlenül szét
hányt sziklarétegei állanak ki. A hegylejtő hosszának 3/4 részé
ben, tehát már közel a tetőhez, a barlang nyílását érjük cl,
mely egy befelé szűkülő hatalmas kőkapuhoz hasonlít.
A barlang alsó emelete — dr. Koch Antal szerint — egészen
száraz és falain a cseppképződésnek nyoma is alig látszik;
a Dachstein-mész egymáshoz fekvő rétegei többnyire jól lát-

A csobánkai »Óra« az Oszoly lejtőjén.

hatók ; a felső emelet azonban kissé nedves, sziklafala és talap
zata egészen be van vonva cseppkőkéreggel, a stalaktitekésstalagmitok azonban nem gyakoriak és 14 cm.-nél nem hosszabbak.
A barlang alsó emeletének talapzata már nem szikla, hanem
iszaposföld, mely tele van Dachstein-mész és csontok töredé
keivel. Kincskeresők két helyen mélyen leástak és így a barlangi
medve (Ursus spelaeus) számos csonttöredcke került napfényre.
Miután e csontok semmiképen nem mosathattak be e magas
fekvésű barlangba, kétségtelen, hogy a barlangi medvének lakó
és temetkezési helyül szolgált. A barlang kétségkívül hasadék170
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üreg, mely a Dachstein-mész emeltetése korában képződött a
rideg kőzetben és mely hasadéküreg a kőzet mállása és porladozása következtében és cseppkőréteg képződése által vég
telenül lassan ment át mostani alakjába. (Földtani Közlöny
I. évfolyam, 1872.)
A barlang fölötti sziklákról igen szép kilátás esik Csobánkára.
158. Margitligetről Vörösvárra. Margitligetről Csobánkára s

A Kis-Kevély barlangjának nyilasa.

innen a vörösvári országúton fel a falu feletti dombra, a
Teleki-féle majorhoz (innen gyönyörű kilátás a községre és a
mögötte emelkedő regényes hegyekre). A dombon j. fordulunk
a Pilis-Szántóra vezető szekérútra, de erről 2—3 perez múlva
egy kereszt mellett letérünk a b. (DNy. felé) kiágazó ös
vényre, mely egy nedves völgyön (186 m.) és dombon
<245 m.) át a Garancs-pusztához (159 m.) vezet, a hol ismét
az országutat érjük, melyen Vörösvárra jutunk. (L. ezt 91.
alatt.)
171
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Távolság: Margitligetről Csobánkára 20 p., innen Garancs-pusztára
40 p., a vörösvári állomásig még 40 p. Összesen 1 óra 40 perez.

159. Margitligetről a Macska jamához. A Macska jama (Máczka
szállás) barlang Csobánka vidékének egyik legérdekesebb ter
mészeti jelensége. A barlang a Nagy-Ziribárhegy D-i tövében,
közte és a Garancshegy közt nyílik (a térképen hibásan
Muka-Loch). Az erdő magaslatáról leereszkedve, annak túlsó,
délnyugoti oldalán árokba érünk, melyben vizet csak esőzések
után lehet találni; ez 4—5 m. széles horzsolt kőlapok közt
D-i irányban húzódik ; egyszerre megszakadva, egy mélyedés
előtt állunk, melybe leszállva a Macska jam a nyílásához jutunk.
Dr. K o c h Antal 1872-ben kikutatta a barlangot s erre vonat
kozó munkálatából közöljük az alábbi sorokat:
A barlang nyílása az oligocaen-homokkövön át van fúrva
és 6 m. széles. A homokkő táblás rétegei 6 m. vastagok és
30° szög alatt KEK-rc dűlnek, alatta azután a Dachstein-mész
rendetlenül összehányt rétegei jönnek, melyekből idomtalan
nagy tömzsökök hevernek szerteszét, melyeket a víz ereje
kiszakított és odább gurított. A barlang EENy-i irányban
lejtősen megy lefelé, hol magasbodik, hol alacsonvodik, azon
ban seholsem alacsonyabb 4 m.-nél és nem magasabb 16 m.-nél.
Vagy 10 métert haladva, meredekebb lesz a lejtő és a nagy
nedves sziklák igen megnehezítik az előre jutást. Mélyebben
a szikla falai már folyton csöpögnek és rendesen vastag
csepkőkéreggel vannak bevonva ; nagyobb cseppkövek azonban
még ritkák. Mintegy 40 m. mélységben a barlang iránya foly
vást meredek lejtősen délnek tart, de csak 6 méterig lehet
még jönni, mert egy függélyesen leeső, 10 méternyi tátongó
mélység elállja az útat. Itt egyszersmind legterjedelmesebb az
üreg, mert átmérője 20 m., magassága 12 m. A csobánkai
kőbánya volt bérlője évek előtt köteleken munkások segélyével
még vagy 120 m.-nyire leereszkedett, a nélkül, hogy végét
érte volna. E barlangot a víz mosta ki ; a tömérdek víz,
melyet a barlang elnyel, valószínűleg a Dachstein-mész mélyebb
rétegeinek mélyebb hasadékai közt elszivárog, míg valahol a
völgy alján egy hasadékon át útat nem találván, azon mint
forrás ismét kibuggyan. Vagy lehetséges az is, hogy még mé
lyebben szivárog, annyira, hogy alkalmi hasadékon kinyomatva,
mint melegforrás bugyog ki. A barlang környezete egy kis
medenezét képez alsó oligocaen homokkőfalakkal, melyet nagy
esőzésekkor a víz, mely a barlangban nem képes egyszerre
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eltűnni, egészen betölt; a víz nagy zúgás közt és örvényt
képezve omlik a barlangba, miáltal ez az alatta elterülő szántó
földeknek valóságos áldása, mert ezeket a víz a barlang hiá
nyában tökéletesen elöntené és tönkre tenné. (Földtani Közlöny,
I. évfolyam, 1872.)
Távolság: A csobánkai vendéglőtől a Macska jamáig */« óra, Margitligettól odáig 1 óra 10 perez.

160. Margitligetről Pilis-Szántóra. (Narancsszínű jelzés.) Margit
ligetről a szőlők közt a Pilisi patak völgyébe, ezen átkelve
egy löszárok mellett a Ziribár erdeje felé tartunk, melynek
szélén a csobánka-pilis-szántói szekérútat érjük. Ez út ENjr-i
irányban, a Ziribár- és Hosszúhegy közti nyergen (310 m.)
át, majd utóbbi hegy oldalában az erdő szélén vezet le PilisSzántóra. Kevéssé hálás út.
Távolságok: Margitligetről a szántói útig */« óra, innen Pilis-Szántóra
s/« óra; összesen 2 óra.

161. Csobánkáról a Szentkúthoz, a Szurdok völgyébe és PilisSzent-Keresztre. (Kék jelzés.) Csobánkáról a Pilisi patak (Derapatak) völgyében (ennek j. partján) E-ra haladva, a falu
É-i végétől 20 pereznyire b. felé kis völgybe fordulunk a
S ze n tk ú t felé (a jelzett útról letérve).
Egy, e czélra emelt falon különféle szent képek függnek,
alább kissé lápos helyen pinczetorkolatszerű bolthajtásos épít
ményben síkos lépcsők hűvös vizű kúthoz vezetnek, fölötte a
falon Mária-kép. A kút körüli bokrok tele vannak aggatva
ruhadarabokkal, rongyokkal, hajtincsekkel, olvasókkal, melyeket
a Szentkút csodás erejű vizében bízó hívők hagytak ott.
A monda szerint e helyen régi
mocsár volt, a hová egy kanász
járt itatni és delelni. Egyszer dél
felé hirtelenül Szűz Mária alakja
emelkedett ki a mocsárból, a kis
Jézust tartva karján, a mint a kút
fölötti képen látható. Ennek hírére
a kiváncsi nép naponta idetódult s
többen kezdették látni a mennyei
jelenséget. Egy-két beteg ember
megmosta sinylő tagjait a mocsár
vizében s meggyógyulva hagyhatta
el a helyet; midőn utóbb egy vak
ifjú háromszori mosdás után viszszanyerte szeme világát, a kutat
kiásták és föléje a boltozatot emel
ték, melyhez ma is zarándokol a
nép. Más verzió szerint a negyvenes j

években a forró láz tört ki Csobánkán s akkor sokan, kik a for
ráshoz közeli szántóföldeken dol
goztak, e forrásból enyhítve szomjukat, a betegségből felépültek.
Innen Fieber-Bründlnek nevezték a
gyó^yerejű forrást. Később azután
a* pásztor a forrás fenekén Szűz
Maria képét látta fényieni, s akkor
Mária-Bründlnek nevezték el s nagy
számmal zarándokoltak ide. Midőn
pedig a budapesti Lendner Mária a
Szentkút vizétől visszanyerte szemevilágát, hálából kápolnát emel
tetett ide, mely 1844. jul. 2. Szt.lllés tiszteletére fel is szenteltetett.
A csobánkai pap itt minden szom
baton misét olvas.
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A Szentkúttól visszatérve a jelzett útra, az erdő szélén,
folyton a patak mentén haladunk tovább ENy. felé a Rét
malomhoz (202 m.) s onnan a Nagy-Kovácsi-puszta közelében
levő nyíló Szurdok völgyig (1. ezt 132. alatt), majd fel PilisSzent-Kcresztre. (Lásd ezt 126. alatt.)
Ha Margitligetről Csobánka elkerülésével akarunk Pilis-Szt.Keresztre menni, a teleptől ENy-i irányban egyenesen Klanáczpusztának tartunk, s arról leereszkedünk a Kovácsi lapályra
a Rétmalomhoz, a hol a jelzett útra térünk ; ezen tovább,
mint föntebb.
Távolságok: Csobánkáról a Szt.-Kúthoz V* óra, innen a Szurdok ele
jéig 1 óra, Pilis-Szent-Keresztre még '/i óra, összesen 2 óra. Margitligettől számítva '/* órával több, de a Klanácz-pusztán át (Csobánka
elkerülésével) csak 2 óra.
Pilis-Szt.-Kereszt—Pilis (lásd 128. alatt) l 1/* óra.
Pilis-Szt.-Kereszt Mexikó (lásd 129. alatt) ty« óra.
Pilis-Szt.-Kereszt—Dobogókő (lásd 130. alatt) 1V« óra.
Pilis-Szt.-Kereszt—Sikáros (lásd 131. alatt) l'/a óra.
Pilis-Szt.-Kereszt—Pomáz (lásd 133. alatt) 2*/4 óra.

162. Margitligetről a Szalabasinai kúton át Sikárosra. (Rózsa
szín jelzés.) Margitliget fürdőháza mellett j.-ra fordulva, vízárok
mellett Kis-Kovácsi-pusztának tartunk. Itt a szt.-kereszti útról
j.-ra kiágazó elég rossz úton, folyton emelkedve, részben erdő
ben, elérjük a Szalabasinai kutat, kevéssel utóbb (folyton
E-nak tartva) egy vadászgunyhón túl a Lom- és Torinahegy
közti nyerget (461 m.), melyen átkelve a sikárosi nagy völgy tágulat szélén állunk. (Gyönyörű kilátás a völgyre és hegyekre.)
Az út itt j. kanyarodik s nehány perez múlva a pomáz-csikóvár-sikárosi kék-fehér jelzésű útba torkollik, mely jelzés 10 perez
alatt a sikárosi erdőőri lakba vezet. (Lásd ezt 181. alatt.)
Kevéssé jutalmazó út, mely inkább Sikárosról visszatérésre
ajánlható. Csobánka felől ez a legrövidebb átjáró Dömös felé.
Távolságok: Margitligetről a Szalabasinai kúthoz l ‘/4 óra, innen Siká
rosra V* óra.
Sikáros—Dömörkapu—Szt.-Endre (lásd 182. alatt) 3 óra.
Sikáros—Dobogókő (lásd 187—189. alatt) l*/4—2*/2 óra.
Sikáros Dömös (lásd 190. alatt) 21/* óra.
Sikáros—Keserűsheg}’- Dömös (lásd 191. alatt) 3 óra.
Sikáros—Visegrád (lásd 192—193. alatt) 3'/4 óra

163. Margitligetről a Dobogókőre. Margitligetről a szalabasinai
kúthoz (rózsaszínű jelzés) mint 162. alatt. A kúton túl a jel174
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zést még vagy 10 percznyire követjük, egészen a hegvgerincznek Lomhegy alatti nyergéig (461 m.).1* Itt b. (Ny. felé) fordu
lunk, s azon hosszú gerinczen haladunk végig, mely a Pilisi patak völgyét a sikárosi völgy felső részétől elválasztja. Utunk
folyton a gerinczen, részben az erdőben halad a Torina (508 m.)
és Holy vrsek (564 m.) hátán. A nyeregtől számítva 1 órá
nyira keresztezi a sárga jelzést, mely Pilis-Szt.-Kcresztről
Sikárosra vezet s itt ENy-ra fordul, egyenesen a Dobogókő
felé húzódó gerinezre. 20 perez múlva a Pilis-Szt.-Kereszt felől
érkező vörös-fehér jelzésű útba megy át (lásd 130. c) alatt),
melyen a Dobogókőre jutunk fel.
Távolságok : Margitligetről a Lomhegy alatti nyeregre 3/« óra, innen a
sikáros-pilis-szt.-kereszti út keresztezéséig 1 óra, a Dobogókőre még
1 óra, összesen 3‘/« óra.
Dobogókő—Mexikó (lásd 256. alatt) 50 perez.
Dobogókő—Kétágú hegy Ksztergom (lásd 257. alatt) 4‘/a óra.
Dobogókő—Zsidórét - Pilis-Maróth (lásd 259. alatt) 2'/, óra.
Dobogókő Körtvélyes-puszta Dömös (lásd 260. alatt) 2 óra.
Dobogókő—Miklóskút—Dömös (lásd 261. alatt) 1'/* óra.

164. Margitligetről a Csikóvárra, Dobravodához és Sikárosra.
Margitligetről a sikárosi rózsaszínű jelzés nyomán Kis-Kovácsipusztára mint 162. alatt; innen a jelzésről j. letérve, az erdőn
át EK-i irányban út nélkül felmászunk a Csikóvár felé (esetleg
az erdő szélét követve mászunk fel, mely irány ugyan hosszabb,
de kényelmesebb); a pusztától 20 perez alatt elérjük a pomázcsikóvári kék-fehér jelzést, melyen a két kiszáradt tó (Tólak,
Barina) között (lásd részletesebben 150. alatt) a Kis- és NagyCsikóvár közti nyeregre s erről É-i irányban a Xagy-Csikóvár
csúcsára (556 m.), s innen a kék-fehér jelzés mentén a Dobravoda-forráshoz és Sikárosra jutunk. (Lásd 150. alatt.)
Távolságok : Margitligetről Kis-Kovácsi pusztára 15 perez, innen a
jelzett útra 20 perez, a Csikóvár csúcsára még '/2 óra. A csúcsról a
Dobravodához 35 perez, a forrástól Sikárosig 45 perez ; összesen közel
2'/» óra.
Sikárosról tovább lásd 162. alatt.

165. Margitligetről a Csikóvárra és Pomázra. Margitligetről
a Csikó várra (556 m.) mint 164. alatt. (A Csikóvárat lásd
1 Vigyáznunk kell, hogy túl ne menjünk a nyergen, mert közvetlenül
ez alatt' szintén balra kanyarodik egy út, ez azonban a Büki pusztához
vezet.
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150. alatt.) A Csikóvárról a sárga jelzés a Kis-Csikóvár erdején,
utóbb a régi szőlőkön át Pomázra vezet.
Távolságok : Margitligetről a Csikóvárra 1 óra 5 perez, innen a po*
mázi állomásra l ‘/» óra.

g ) K irándulások Szent-E ndre állom ásról.

166. Szent-Endre, ősrégi szabadalmas koronaváros, újabban
rendezett tanácsú város, a Kis- vagy Szt.-Endrei Dunaág part
ján, domboldalban fekszik. Már messziről feltűnik számos
templomtornyával s a hátterében emelkedő csinos hegységgel.
A város újabb s rendezettebb része a Duna mellett terül el,
s ezen városrészben fut végig az országút is, melynek mentén
a város hosszan É. felé nyúlik. A fölötte emelkedő hegyet
(az ú. n. Szamárhegyet) a szerb lakosság foglalta el, festői
rendetlenségben és sűrű sorokban építvén oda apró házait,
melyek közt csak girbe-görbe utczákban és sikátorokon lehet
közlekedni. Legélénkebb a Dunapart, a hol az üzleti élet és
forgalom központosul.
A vasút felől a Budai-utcza, majd a Bucsina-patak hídján
túl a Dumtsa Jenö-utcza vezet a város belsejébe; utóbbiban
vannak a város csinosabb, emeletes házai. A Dumtsa Jenőutcza a Fő-térre nyílik, melyen a görög templom és iskola
á ll; ugyanitt van Leonhard József vendéglője és kávéháza is.
Innen a Bogdáni-utcza a Duna parttal párhuzamosan É. felé
vezet; ebben van az ált. munkásbetegsegélyző pénztár üdülőmenháza és sanatoriuma, az utcza végén pedig (már a városon
kívül) nehány csinos nyaraló. A korzó szerepét játszó Duna
part, melynek alsó része Erzsébet-partnak, felső része Ferencz
József-partnak neveztetik, a város legélénkebb része; itt van
a gőzhajóállomás, a révátkelés s több vendéglő és kávéház.
A Bogdáni-utcza végéről az Angyal- és ístván-utezák háztömkelegei közt a Szamheárgyre szállhatunk fel, a honnan kő
kereszt (145 m.) mellől szép kilátás nyílik a kanyargó Dunára,
Vácz városára a Nagyszállal, Fóth, Dunakesz, Alag vidékére
és a háttérben kéklő Szandai hegyekre. A hegyen nehány
csinosabb kerti ház. Az Angyal-utcza levezet az Erzsébet-térre,
a honnan a Gözhajó-utczán át a külön dombon épült s gazdag
díszítésű belsejével kitűnő püspöki templomhoz (135 m.) jutunk,
mely mellett a budai gör.-keleti szerb püspök egyszerű laka
áll. Innen a Piispök-utcza a Fö-térre vezet le. A Püspök-utczából
176
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az Arzén-utczán át a
város nyugati részébe,
innen pedig az Izbégiés Alsó Jzbégi-utczán át
a Városház-utczába ju
tunk, melyben a város
háza és adóhivatal van.
Az Alsó Izbégi-úton jut
hatunk a városon kivül
fekvő Gillitzer-féle vendéglőhez. Odább Ny. felé,
a pomázi út elején a róm.
kath. kálvária van.

Thirring : Bpest környéke.

Szent-Endre.

Szt.-Endre, a Pilis vidé
kének — ha nem is köz
igazgatásilag— de szelle
mileg központja; szék
helye a budai görög-keleti
szerb püspöknek, a já
rásbíróságnak, adóhiva
talnak, kir. közjegyzőnek,
városi állatorvosnak ; tár
sadalmi intézményei a
takarékpénztár, kórház,
szegények-háza; van 1
róm. kath., 7 gör.-keleti
s 1 reform, templom,
zsinagóga, irgalmas test
vérek zárdája leányisko
lával és kisdedóvóval,
gyógyszertár stb. ; ipartestület, kaszinó stb. La
kossága lassan gyarap
szik ; jelenleg 765 ház
ban 4260 lakos él, közte
1124 magyar, 1187 né
met, 1004 tót és 815
szerb, hitfelekezet sze
rint 3219 róm. kath.,
177
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595 gör.-kel., 78 ág. evang., 186 helv. és 176 izraelita; a
népvegyülék e szerint nagyon tarka s a szerb elem vonásai
erősen válnak ki, bál a szerbség az egész környéken roha
mosan fogy s a földbirtok, a régi dúsgazdag szerb családok
kipusztulásával, más kézre megy át. A lakosság lassú gyara
podásában nagy része volt a gazdasági válságnak, mely a
szőlők elpusztulásával érte. A város lakossága azóta leginkább
iparos foglalkozással keresi kenyerét, de a földmívelést is nagy
ban űzi. Az értelmiség túlnyomó részben magyar s a köz
nép is évről évre magyarosodik. Forgalma a vasút megnyitása
óta, melynek itt van végpontja, tetemesen élénkült s a főváros
sal való sűrűbb közlekedés újabb fellendülésre segítette a
fejlődésében már-már megállapodott várost.
Szt.-Ettdre helyén Ulciscia castra század elején a komáromi főkapi
név alatt római ’ telepitvény állott. tány volt benne az úr. I. Lipót
Az avarok idején is lakott hely alatt újabb szerb csapatok teleped
volt, a mostani város azonban a tek ide, állítólag 7 csoportban, a
XV. század első felében keletkezett, mi a városban épített 7 templomnak
a midőn Zsigmond és Albert kirá adná magyarázatát. Lakói régtől
lyok a vidékre szerb (rácz lakoso fogva nagy kiterjedésű ipart űztek
kat telepítettek, állítólag a Nándor s a XVDI. század közepén 9 iparos
fehérvárnál elfogott György despota czéhben tömörültek, melyeknek né
embereit. Már IV. Béla idejétől melyike már 1695-ben nyerte szaba
kezdve egészen a XVI. század vé dalmát; különösen számosak voltak
géig a pilisi cisztercita apátságnak itt a csizmadiák, vargák, szűcsök ;
voltak itt birtokai. Az apátság fel- a görög iparosok és kereskedők
dúlásával ennek szt.-endrei birtoka két külön czéhet alkottak.
idegen kezekre került s így a XVII.
Vendéglők és kávéházak : * Leonhard József a Főtéren (jó ellátás,
éjjeli szállás); * Czrnográcz Sz. a Ferencz József-parton ; Postpischl a
Budai-utczában (*a vasúthoz*); * Gillitzer Ádám (Izbék felé, kedvelt kerti
helyiség, éjjeli szállás i s ) ; Büky Gyula a Bogdáni-utczában (»Szt.
Endréhez*); Vadászkürt (a városházával szemben); Rózsakért a Ferencz
József-parton a rév mellett.
Vasúti állomás helyben; gőzhajó-állomás a Ferencz József-téren.
Postahivatal a Gózhajó-utczában, táviróhivatal a Bogdáni-utczában.
Telefonösszeköttetés Budapesttel.
Bérkocsisok : Husvik Lyubomir, Herrmann J. (mindkettő a Budai-ut
czában). Viteldijak: a vasúti állomásra 1, Leányfalura vagy Pomázra 3,
Tahira 5, a Dömörkapuhoz vagy Pilis-Szt.-Lászlóra 4—6, Bogdányra
vagy Visegrádra 8 korona. Fél napra 6, egész napra 8—10 korona.

167.
Szent-Endréröl a Kőhegyre és Pomázra. A vasúti állo
másról a vörös jelzés a kath. kálvária mellett a Gillitzer-féle
vendéglőhez s innen a patak mellett, majd azo.i átkelve
NyENy. felé, a régi szőlők közt lassú emelkedéssel a Kőhegy
178
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É-i vége felé vezet. A tetőre való felmászás a gyepes lejtőn
(út nélkül) kissé terhes. A hegy plateaujáról gyönyörű kilátás
(lásd 152. alatt). A meredek sziklák szélén DNy. felé haladunk
a Pomáz felőli legmagasabb pontig (367 m.), a honnan (min
dig a vörös jelzést követve) a sziklaélen leszállunk a szőlők
közé s Pomázra.
Távolságok : A szt.-endrei vasúti állomásról a Kőhegyre 1
ereszkedés a pomázi állomásig */« óra.

óra, le

168.
Szt.-Endréröl a Dömörkapu vízeséshez és Sikárosra.( Sárga
jelzés). Szt.-Endréről az Izbégi-utczán áthaladva, jó karban tartott
szekérúton megyünk a régi (most már nagyobbára elpusztult)
szőlők közt egyenesen Izbék felé, melyet 20 perez alatt
érünk el. Az útról csinos kilátás nyílik a csobánkai, pomázi
és szt.-endrei hegyekre egyfelől, a Szt.-Endrei szigetre s a
pesti lapályra másfelől.
Izbék (Izbégh) szerb s német lakosságú telep, egyházi s
közigazgatási tekintetben 1766 óta Szt.-Endréhez tartozik;
szerb temploma a falu DK-i végén emelkedett helyen (142 m.)
fekszik, honnan Szt.-Endre felé csinos kilátás esik. A faluban
csinos úriház ; a temető a falu közepén a Dömörkapui patak
képezte szigeten ; a patak mentében több őrlő s fürészmalom
Izbék főutezáján végig haladva, az utcza végén b. fordulunk
s a szekérúton leszállunk a Dömörkapui vagy sikárosi patak
közelébe; nehány malmot elhagyva, Annavölgyet, Hauszmann
Alajos műegyetemi tanár szép nyaralóját érjük. A nyárilak
közelében emelkedő dombokról igen csinos kilátás a háttérben
emelkedő erdős hegycsoportra, b. a Csikóvár és a Dobravodahegy, j. a Kapitányhegy és a Jazavcsina zárják be azt a mély
völgyet, mely innen messzire benyúlik a hegységbe s annak
legnagyobb völgye. Annavölgyet elhagyva, Ny. felé fordulunk
s 20 perez múlva az erdő szélét s egyúttal a völgy nyílását
érjük el. Innen kezdve a völgyben folytatjuk útunkat.
A szép erdős völgyben felfelé haladva, egyszerre meglepő
kép tárul szemeink elé. A keskeny völgyet félköralakban
lépcső módjára emelkedő sziklafal zárja el, melyről a bővizű
patak mintegy 7 m. magasságról több szakaszban nagy zajjal
s tajtékozva zuhan alá. A körülbelül 15 m. átmérőjű szikla
fal, mely a keskeny völgyet valóságos amphitheatrum mód180
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jára elzárja, a mohos trachytsziklákról alázuhanó vízsugár, a
környező sűrű erdők meglepően szép képpé egyesülnek, mely
különösen nagy esők után, midőn a hegység belsejéből alá
folyó patak vize nagy mértékben megdagad, valóban meglepő
látványt nyújt. Ez a völgyszcros a Döntörkapu (szerbül
Demer kapia, azaz Vaskapu). A vízesést legszebbnek a meder
aljából látjuk, a hová a lépcsőmódra feltornyosuló sziklafalon
némi vigyázattal lemászhatunk.
A vízesésen túl a völgy felette keskeny, mélyen lenn lábaink
alatt halljuk a patak zúgását. 400 lépésnyire a vízeséstől az
út jobb oldalán nagy sziklatömb hever, melynek sima lapján
olvasható szerb felírás egy itt 1862-ben történt szerencsétlen
ségről ad hirt. A patak zúgása figyelmeztet, hogy itt egy
második vízesés van ; de le kell szállanunk a patak medrébe,
hogy a vízesést egyáltalában meglássuk. Az egész dömörkapui völgy ezen a tájon legkeskenyebb s a patak esése
mindenütt igen nagy. E helyen a sziklák mindkét oldal felől
oly szorosan lépnek egymás mellé, hogy köztük csak keskeny
sziklahasadék marad, melyen a patak vize, egy sugárban,
mintegy 5 m. magasságról aláesik.
A vízesésen felül a völgy még egy ideig keskeny, majd
kitágul s ekkor szép völgylapályra jutunk, a hol a kövekkel
telehordott mederben a víz egészen eltűnik. Völgyszorulatok
s tágabb lapályok, buja növényzetű rétek s crdőrészletek
váltakoznak itt sűrű egymásutánban, míg végül az erdőből
kilépve, tágas völgylapályon állunk, melynek bejáratánál a
sikárosi erdőőri lak (339 m.), déli szélén pedig a büki puszta
tűnik szemünkbe. Kirándulók itt János István közalapítványi
erdőőrnél ellátást és szállást is találnak. (Sikárost lásd 181.
alatt.)
Távolságok: A szt.-endrei állomásról Annavölgyig
óra, innen a
Dömörkapuig */4 óra; a vízesésektől Sikárosig még 1 óra ; összesen
3 óra.
Sikáros—Csikóvár—Pomáz (lásd 183. alatt) 3‘/ 4 óra.
Sikáros—Margitliget (lásd 185. alatt) l>/« óra.
Sikáros—PiliSjSzt.-Kereszt (lásd 186. alatt) l*/« óra.

Sikáros—Dobogókő (lásd 187—189. alatt) 1*/«—2l/i óra.
Sikáros Dömös (lásd 190. alatt) 2‘,» óra.
Sikáros—Prédikálószék -Döm ös (lásd 191. alatt) 3 óra.
Sikáros—Visegrád (lásd 192. alatt) 3 óra.
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169. Szent-Endréröl Pilis-Szt.-Lászlóra. A vasúti állomásról
Izbékre (sárga jelzés) mint 168 alatt. Izbéken túl a kék-fehér
jelzésű út j. fordul s a Nagy-Kik (207 m.) kopár dombja
mellett elhaladva, majd mély, száraz árkon átszállva, eléri az
erdőt. Innen kezdve gyorsabban emelkedik az igen köves s
rossz út. Mintegy 3/4 óra múlva elérjük ama nyerget, mely a
szt.-endrei s visegrádi patakok közt a vízválasztót alkotja. E
nyereg a Rózsahegy (531 m.) s a Bukovina-, illetve Kapitány
hegy (509 m.) közt a legalacsonyabb átjáró (435 m.) és róla
szép kilátás nyílik Budapestre és a pesti lapályra (Dunakesz).
A nyergen kiterjedt rétek s legelők vannak. Innen lefelé
haladva, csakhamar megpillantjuk a tág katlanban fekvő,
erdős hegyek övezte Pilis-Szt.-Lászlót. (Lásd ezt 173. alatt.)
Távolságok : A szt.-endrei vasúti állomástól Izbék végéig */« óra, innen
a nyeregre 1 óra 10 perez, Pilis-Szt.-Lászlóra (falu közepe) 20 perez ;
összesen 2l/« óra.
Pilis-Szt.-László—Keserűs- Dömös (lásd 174. alatt) 3 óra.
Pilis-Szt.-László—Lepenczpatak—Visegrád (lásd 175. alatt) 2‘/4 óra.
Pilis-Szt.-László—Apátkúti völgy—Visegrád (lásd 176. alatt) 2‘/« óra.
Pilis-Szt.-László—Tahi (lásd 177. alatt) 2*/4 óra.
Pilis-Szt.-László—Leányfalu (lásd 178. alatt) 21/* óra.
Pilis-Szt.-László—Sikáros (lásd 180. alatt) 50 perez.

170. Szt.-Endréröl a Sztara voda völgyébe és Leányfalura.
(A Sztara vodáig vörös-kék jelzés.) Az út a püspöki templom
melletti temető mellől kiindulva, mezők és elpusztult szőlők
közt (mindig ÉNy-i irányban) a Sztaravoda völgy nyílásához
vezet, melyet 8/4 óra alatt ér el. Itt a domb tövében, szép
facsoport alatt a Sztara voda (ó-víz) kitűnő forrása fakad.
Felette két szerb feliratú emlékkő, egyik 1781., a másik 1810.
évb ől; utóbbi (márványemlék) azon alkalomból állíttatott fel,
hogy a régi kő a forrás vizéből merítő szt. endrei evang. lel
készre szakadt s azt agyonütötte. A völgy, oldalainak kopársága miatt kevés érdekeset nyújt. A forráson túl elérjük az
erdőt.
A völgy ezentúl igen szép, helyenkint regényes. Ösvényünk
átkel a patak b. partjára, majd elhagyva a medret, b. felé,
azaz ENy-i irányban szép tölgyesben hegynek visz. Lassankint
eltűnik lábaink alól a kis ösvény, de mi az erdőben út nélkül
is (Ny-i irányban) lassan emelkedve csakhamar elérjük ama
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(elég jó) szekérútat, mely Izbók felől a Bukmirováczon át a
Berseg felé megyen. Most ez úton haladva tovább, először
ÉNy-i irányban, majd a Málnás-hegy (532 m.) felől (a térké
pen hibásan Mamjás) a Sztara voda völgyébe nyíló kis árkon
átkelve — ÉK. felé fordulunk s így a Málnás DK-i sarkánál
elérjük az út elágazását. B. felé (É-i irányban), a Málnás
hegy alján a Slaravodszki-patak völgyében húzódik fel az
egyik ú t ; j-ra (KÉK. felé) fordul a Leányfalura vezető út,
mely átkelve az említett patak völgyén, a Berseg (a térképen
hibásan Baglyas, 545 m.) és Nyerges (557 m.) közti nyeregre
(395 m.) visz fel. Az út ezen része nagyon szép.s különösen a két
hegy közti nyergen elterülő rét, melyet szép tölgyfák ékítenek,
igen kellemes pihenőül kínálkozik, főleg az esti órákban. [A
nyeregről cserkészúton könnyen feljuthatunk a Nyerges-hegyre
(557 m.) is.] A nyeregről ÉK-i irányban — folyton erdőben
— leszállva, elérjük azon útat, mely Pilis-Szt.-Lászlóról — a
Berseget észak felől megkerülve, — Leányfalura visz. Ezt K.
felé követve, átkelünk a Rákász-patak szép, regényes völgyén
s ezután a mély völgy mentében (azt j. hagyva) KDK-i irány
ban lefelé haladva, a (b.) Csabakutat érjük el (308 m.). A for
ráson alúl az út ketté ágazik ; a bal felőli a Rekettyéstóhoz, a
jobb felőli a Messzelátó közelében visz le Leányfalura; mind
kettőnek utolsó részlete, a hol az erdőből kiér, meredek és
rossz. Ezekről bővebben Leányfalunál. (L. ezt 197. és 199.
alatt.)
Távolságok : A szt.-endrei állomásról a Sztara vodához */• óra ; innen a
nyeregre 1 óra 10 perez; a Csabakúthoz 20 perez, Leányfalura még
40 perez; összesen közel 3'/* óra.

171. Szt.-Endréröl Leányfalura az országúton másfél óra alatt
mehetünk; napos út, mely csak borús időben vagy az esti
órákban ajánlatos. Az út a Duna közvetlen közelében, a
szt.-endrei szőlőhegyek aljában, melyeket mély árkok hasogat
nak, kanyarog É. felé. A szemben eső sziget, Monostor és
Pócsmegyer falukkal, azon túl Vácz városa a Nagyszállal,
szép látványt nyújt. A szőlős dombok szép hátterét az Asztal,
Nyerges (557 m.) és Berseg (545 m.) erdős tömegei képezik.
Azoknak, kik délután Szt.-Endréről a Sztara vodán át Leány
falura mentek, visszatérésre a hűsebb esti órákban az országút
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ajánlható. Ilyenkor a Duna völgye az esti világítás mellett
elbájolóan szép.
Távolság: A szt.-endrei állomásról Leányfalura l'/i óra.

172. Szent-Endréröl a Szent-Endrei szigetre és a Horányicsárdához. Kompon (állomása a Ferencz József-parton) átke
lünk a Szt.-Endrei szigetre s itt DK-i irányban átsétálunk a
királyi fáczányoson át a (váczi) nagy Dunaág mellett fekvő
Hordnyi-csárdához. (40 perez.) A környék kedvelt kiránduló
helye, idyllikus fekvéssel; kitűnő halpaprikásáról ismeretes.
A Horányi-csárda közelében egy j köveinek nagy része a csárda épí
római hídfő maradványai látszanak; tésére használtatott fel.
A csárdától komp közlekedik a Duna bal partjára. Innen a dunakeszi
állomásig 1 óra, napos, érdektelen út.
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173. Pilis-Szent-László, csinos fekvésű, de szegényes nagy
község, messze benn a hegységben, központi fekvésénél fogva
számos kirándulás kiinduló pontjául szolgálhat. Félreeső, csak
nem hozzáférhetlen fekvése daczára is a török uralom idején
elpusztult, de újra felépült s a pálos-szerzetesek birtoka lön ;
a rend megszüntetésével a pilis-maróthi közalapítványi ura
dalomra szállott, mely most is birja. Temploma a községtől
É ra, 381 m. magas dombon fekszik s 1788-ban épült. Lakói
nak száma 591, majdnem kivétel nélkül tótajkú és róm.-kath. ;
faszállításból és földmívelésből élnek. A házak száma 108.
Vendéglő: Kohn Dávid korcsmája a falu közepén, a kápolna közelé
ben (csak bor és hideg étel; vendégszoba).
Fuvaros: Elsék György (a Szt.-Endre felé vezető úton).
Fuvardíj: Visegrádra (8 km.), Szt.-Endrére (11 km.) és Dömösre
(10 km.) egyaránt A kor. 20 fillér.

174. Pilis-Szt.-Lászlóról a Keserűsre és Dömösre. A faluból
D. felé a Szeleshegyre (397 m.) megyünk (5 perez) s itt j.
fordulva, Ny-i irányban a Hrabina-hegy erdején, majd a Kopanyicza-réten, vagy pedig a rét fölött vezető szép erdei úton
át a Drenovi vrsek D-i lejtőjére tartunk ; itt az Akasztólyuk
nevű kis nyergen át (melyen át a Lepenczpatak völgyéből a
sikárosi völgy felé vezet út) a gerinczen tovább menve,
most a Hármashatárhoz (3 domb, 568 m.) jutunk. Innen az
út a Keseríts hosszú gerinezén, Pest és Esztergom vármegyék
határát jelölő széles vágásban mintegy V* óráig, majd 1/a óráig
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sűrűbb erdőben, a hegy szélén, helyenként gyönyörű lepillantással a Duna szorosára, mindig ÉNy-i irányban a Prédikáló
székre vezet. (641 m.) Kényelmes, széles út. A Prédikáló
székről kinálkozó nagyszerű kilátást lásd 226. alatt. A Keserűs
hegyről Dömösre több út vezet (lásd 226. alatt); legajánlatosabb
a Sárkánybérczi-út, mely a Prédikálószéktől a gerinczen É-i
irányban vezet lefelé, vagy 15 perez múlva a középső
Kereszteskónél (lapos kőszikla, rávésett két kereszttel) j. fordul
s a gerinczen (a vármegyei határ mentén) vezet tovább.
A Kereszteskőtől jó V* órányira az út a határt elhagyva, b.
átkanyarodik a Kotnlósvölgybe s azon túl a Poszogóhegyen át
visz le Dömösre. (Részletesebb leírását lásd 226. alatt.)
Távolságok: Pilis-Szt -Lászlóról a Hármashatárig l'/« óra, onnan a
Prédikálószékig jó */4 óra, a dömösi hajóállomásig 1 óra; összesen
3 óra.

175. Pilis-Szt.-Lászlóról a Lepenczpatak völgyén át Visegrádra.
(Kék-fehér jelzés.) A községből ENy. felé szántóföldek közt
haladunk a Bányahegy (404 m.) felé; közte és az Öreg Pap
hegy (568 m.) közti erdős völgyben leereszkedünk a Lepencz
patak völgyébe (179 m.), egy keskeny, mélyre bevágódott s
vadregényes erdős völgybe, melyben az út nagy kanyarula
tokkal vezet É. felé. A völgy utóbb kitágul s egy vadászlak
mellett a Duna mellé vezet ki. Itt j. fordulva az erdő szélén,
utóbb a kocsiúton 1/2 óra alatt Visegrádot érjük. Ezen rend
kívül érdekes út tüzetesebb leírását lásd 221. alatt.
Távolságok : Pilis-Szt.-Lászlóról a Dunáig 1'/* óra, innen a visegrádi
csavargőzös-állomásig */« ára ; összesen 2'/4 óra.

176. Pilis-Szt.-Lászlóról az Apátkúti völgyön át Visegrádra.
A község közepén álló kis kápolnától egyenesen E-i irányban,
a Szt.-Lászlói hegy tövében haladunk lefelé ; a Kis-Paphegy és
Szt.-Lászlói hegy közt szép erdős völgybe érünk, mely ott
a hol régebben nagy híd volt (itt most egy mély .völgyön
kell átkelnünk) az Apátkúti völgybe torkollik; most ebben
haladunk ÉNy. felé a nagy Ördögbányához (trachytkőbánya)
s tovább E. felé az Apátkúti kőbányához. Még odább E. felé
a patak a szép völgyben csinos vízesést (Ördögmahna) képez.
Alább a völgy kitágul s a hol az erdő megszűnik, Yisegrád
első házait érjük. (Tüzetesebb leírását lásd 218. alatt.)
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Távolságok : Pilis-Szt.-Lászlóról a volt nagy hídig 50 p., az Ördögbányáig */» óra, onnan a visegrádi csavargőzös-állomásig még egy kis
óra ; összesen 2'/« óra.

177. Pilis-Szt.-Lászlóról Tahi pusztára. A kis kápolnától
DK-re húzódó utczán kimegyünk s a Szt.-Endrére vezető kék
fehér jelzésű úton a Kapitányhegy és Rózsahegy közti nyeregre,
435 m. (szép kilátás Budapestre és a pesti lapályra) ; itt a b.
kiágazó szekérútra térünk, mely túlnyomóan EK-i irányban a
Rózsa- és Szt.-Lászlóhegy körül kanyarodik (a két hegy közt
a Szarvasszérű, 544 m.), utóbbinak csúcsa alatt kiterjedt fás
hegyi rétségben E-ra fordulunk, majd K-re kanyarodva (itt b.
kiágazás a Paprétre, V* óra), 20 perez múlva ismét erdőben
a Kalicsapatak felső végéhez (b.) jutunk (itt b. útelágazás a
Vízverés és Duna-Bogdány felé). Kevéssel tovább egy faisko
lához (csemetekert) érünk, a honnan útunk az Öregbiikktetö
(570 m.) felé kanyarodik, majd DK-re fordulva, a Vérteshegy
(559 m.) és Vörös kőszikla (523 m.) közt (Lőrinczhid-lapossa)
gyorsan s elég meredeken aláereszkedik a Hét vályúhoz (forrás),
a hol ÉK-re fordulva, a milleniumi fák (csinos kilátás) érin
tésével, Tahi pusztára vezet le. Szép, erdős ú t; mint PilisSzt.-László és Tahi közti rendes közlekedési út mindig járható.
Távolságok: Pilis-Szt.-Lászlóról a Paprét felé való elágazásig egy kis
óra, innen a Kalicsapatak völgyéig 20 p., a Hét vályúhoz még */t óra,
Tahira 40 p. ; összesen 2>/4 óra.

178. Pilis-Szt.-Lászlóról Leányfalura. Pilis-Szt.-Lászlóról a
Szt.-Endrére vezető kék-fehér jelzésű úton a Kapitány- és
Rózsahegy közti nyeregre (mint 177. alatt); itt b. fordulunk
a Szt.-Lászlóhegy felé, majd j. (DK. felé kanyarodva), a
Málnáshegy (532 m., a térképen hibásan Mamjás) déli tövében
leereszkedünk a Sztara voda völgyébe, a hol ennek útját ke
resztezve, a szemben emelkedő fíerseg (545 m., a térképen
hibásan Baglyas h.) és Nyerges (557 m.) közti nyeregre
(395 m.) szállunk fel (igen szép út, a nyergen szép rét), a
honnan ÉK-i irányban alászállva (b. elágazás a Viktorgunyhóhoz, lásd 199. alatt), a Rákászpatak mellett a Csabakút
és Rekettyéstó érintésével Leányfalura ereszkedünk le. (A le
ereszkedést lásd 170. és 199. alatt, Leányfalut 196. alatt.)
Távolságok: Pilis-Szt.-Lászlótól a Sztaravoda völgyéig 5/« éra, innen
Leányfalura 5/« óra; összesen 2l/i óra.
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179. Pilis-Szt.-Lászlóról Szt.-Endrére. (Kék-fehér jelzés.) A kis
kápolnától DK-i irányban a Rózsahegy és Kapitányhegy közti
nyeregre (435 m.) s azután folyton lefelé, erdős, de rossz úton a
Szt.-Endrei szőlők közé s Izbéken át Szt.-Endrére. (Lásd rész
letesebben 169. alatt. Szt.-Endrét lásd 166. alatt.)
Távolság: Pilis-Szt.-Lászlótól az erdő végéig 50 p., innen az izbéki
templomig 40 p., a szt.-endrei állomásig még */* óra; összesen 2 óra.

180. Pilis-Szt.-Lászlóról Slkárosra. A kis kápolnától a vörös
kék jelzés mentén déli irányban a Szeles-hegyre s azután
lassú ereszkedéssel a Stariuyilás völgyén le a sikárosi völgybe
(307 m.). A völgybe leérkezve, j. fordulunk s 20 perez alatt
Sikárost érjük. (Lásd ezt 181. alatt.) Egyébként Pilis-Szt.Lászlóról DNy-i irányban (3—4 dombsoron át) egyenesen át is
vághatunk Sikárosra. (50 p.)
Távolságok: Pilis-Szt.-Lászlóról a sikárosi völgyig '/» óra, Sikárosra
még 20 perez.
Sikáros—Dömörkapu—Szt.-Endre (lásd 182. alatt) 3 óra.
Sikáros Dobravoda—Pomáz (lásd 184. alatt). 2'/a óra.
Sikáros—Csikóvár—Pomáz (lásd 183. alatt). 3'/4 óra.
Sikáros—Margitliget (lásd 185. alatt) 1*14 óra.
Sikáros—Pilis-Szt.-Kereszt (lásd 186. alatt) l*/4 óra.
Sikáros—Dobogókő (lásd 187—189. alatt) 1*/*—2'/* óra.
Sikáros—Dömös (lásd 190. alatt) 2l/a óra.
Sikáros—Prédikálószék -Dömös (lásd 191. alatt) 3 óra.
Sikáros—Lepenczpatak—Visegrád (lásd 192. alatt) 3 óra.

i) K irándulások Sikárosról.
181. Sikáros, vallásalapítványi erdőőri lak a Bucsina völgyé
nek1 azon helyén, a hol ez tágas katlanná szélesedik. A 339 m.
magasságban csinosan fekvő lakban két ágygyal bíró vendég
szoba áll rendelkezésre. János István erdőőr az ellátásról is
jól gondoskodik; a M. T. E. konzervraktárt tart itt.
Sikáros központi fekvésénél fogva kitűnő kiinduló pont szá
mos kirándulásra.
A pilisi apátság birtokai közt már i mely valószínűleg a mai Sikárossal
IV. Béla alatt Sikátos említtetik, azonos.

182. Sikárosról a Dömörkapu vízeséséhez és Szt.-Endrére.
(Sárga jelzés.) A Dömörkapu-völgyön lefelé (K. felé) haladunk,
1 A Dobogókő déli lejtőjéről Szt.-Endre felé aláhűzódó nagy völgyet
patakjáról fíucsina-p>atak völgyinek nevezik de ugyanezen völgy felső
részét Sikárosi, alsó részét Dömörkapu völgyinek is szokták nevezni.
A három elnevezés tehát lényegileg azonos. (Lásd a 10. lapon is.)
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részben szép erdőben, vagy illatos réteken. 25 perez múlva
bal felé vörös-kék jelzésű út elágazása Pilis-Szt.-Lászlóra
(40 perez). Fél órával utóbb a Dömörkapu két vízesésé* ér
jük. Ezeken túl a völgy nemsokára kitágul; Annavölgy nya
raló érintésével ízbeken át Szt.-Endrére érünk. (Részletesebben
lásd 168. alatt.)
Távolságok: Sikárosról a Dömörkapuhoz 1 óra, innen a szt.-endrei
állomásig 2 óra.

Sikáros.

183.
Sikárosról a Csikóvárra és Pomázra. (Kék-fehér jelzés.)
Sikárostól déli irányban a Lomhegy felé, majd b. kanyarodva,
a hegyet megkerülve a Bucsina-forriishoz és most a Kolevkahegyet megkerülve a Dobravoda forrásához érünk. (Itt b.
sárga jelzés a Kőhegyre.) Innen a kék-fehér jelzés délre, majd
Ny-ra fordulva, felkapaszkodik és Csikóvár és Kolevka közti
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nyeregre (514 m.) s erről a Xagy-Csikóvárra. (55(5 m., gyö
nyörű kilátás, lásd 150. alatt.) Innen a gerinczen D., utóbb
DNy* felé ereszkedik le, a K is- és Nagy-Tólak (Barina) tómedcnczéi közé, majd DK-re kanyarodva, a Tubinkút érintésével
a pomázi zsidó temetőhez és Pomázra vezet. A községen végig
haladva jutunk a vasúti állomáshoz. (L. részletesebben 150. alatt.)
A Csikóvár csúcsáról sárga jelzés szerint, mely a Kis-Csikóvár lejtőjén át levisz, a Messélja felé s a pomázi temetőhez ;
rövidebb út, mely a poros községen való végiggyaloglást szük
ségtelenné teszi
Távolságok : Sikárosról a Dobravodához 1 óra, innen a Csikóvárra
•/* óra, a község elejéig 1 óra, a vasúti állomásig '/2 óra ; összesen
37* óra.

184. Sikárosról a Dobra vodához és Pomázra. Sikárosról a
kék-fehér jelzés irányáhan a Dobravodához mint 183. alatt.
Innen a b. kiágazó czitromsárga jelzésű úton szép erdőben
DK-i irányban a Tresnia voda árkáig (a jelzés innen ‘/a óra
alatt a Kőhegyre visz), a hol a jelzett útról j. letérve, a Kő
hegy alatt elhaladva, az erről lekanyarodó vörös jelzésű úton
a pomázi régi szőlők közt Pomázra ereszkedünk le.
Távolság: Sikárosról a Dobra vodához 1 óra, innen a Kőhegy tövéig
7* óra, a pomázi állomásra */* óra; összesen 2 7 a óra.

185. Sikárosról a Szalabasinai kúton át Margitligetre. Siká
rosról a kék-fehér jelzés mentén D-i irányban felmegyünk a
Lomhegy felé; ennek alján a jelzésből D. felé kiágazik a
rózsaszínű jelzés, mely a Torina és Lomhegy közti nyeregre
(461 m.) vezet fel. (Gyönyörű kilátás a sikárosi völgytágulatra
és az egész hegyvidékre, valamint D. felé Csobánkára és a
budai hegyekre.) Az út egy kis vadászgunyhó érintésével las
san aláereszkedik a Szalabasinai kúthoz (jó víz : kilátás a
Pilisre), majd lekanyarodik Kis-Kovácsi pusztához s ott ke
resztezve a pomáz-szt.-kereszti útat, egyenesen Margilligetf'e
visz. (Lásd ezt 153. alatt.)
Távolságok : Sikárosról a Szalabasinai kúthoz 45 p., innen Margit
ligetre 1 óra.
Margitliget—Pomáz (lásd 148. alatt) 1 óra.

186. Sikárosról Pilis-Szt.-Keresztre. A sikárosi tág völgykat
lanban (a sárga jelzést követve) Ny. felé, utóbb az Ispánhegy
és Kolarovica közt összeszűkülő völgyben DNy-i irányban
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gyorsabb emelkedéssel a Sivava vöda-fórráshoz, melyen túl a
jelzett út a Dobogókőről DK. felé lehúzódó géVinczre (Holy
vrsek, 564 m.) kapaszkodik fel (a gcrinczen j. kiágazó út a
Dobogókőre visz fel) s erről DNy-i irányban Pilis-Szt.-Keresztre
ereszkedik le. (Lásd ezt 126. alatt.) Érdekes, szép út, de utolsó
lcereszkedője igen kavicsos.
Távolságok : Sikárosról a Holy vrsek gerinezre 11/4 óra, innen Pilis*
Szt.-Keresztre (a templomig) '/a óra; összesen l»/« óra.
Pilis-Szt.-Kereszt -Pilis-Szántó (lásd 127. alatt) */« óra.
Pilis-Szt.-Kereszt—Pilisheg)' (lásd 128. alatt) l l/i óra.
Pilis-Szt.-Kereszt—Mexikó (lásd 129. alatt) l'/« óra.
Pilis-Szt.-Kereszt -Dobogókő (lásd 130. alatt) 1—1‘/« óra.
Pilis-Szt.-Kereszt Szurdok völgy—Margitliget (lásd 132. alatt) 2 óra.
Pilis-Szt.-Kereszt— Pomáz (lásd 133. alatt) 2J/« óra.

187. Sikárosról a Torinán át a Dobogókőre. Sikárosról déli
irányban a fehér-kék jelzés nyomán egészen a rózsaszínű jel
zés kiágazásáig (20 perez), most utóbbi jelzés szerint a Lom
hegy és Torina közti nyeregre (461 m., szép kilátás), a hol
j. (Ny. felé) a Torinán (508 m.) és Holy vrseken (564 m.) át
vezető gerinczút kezdődik. Ez úton (mint 163. alatt) folyton
Ny-i, majd a pilis-szent-kereszt-sikárosi sárga jelzésű út ke
resztezésétől kezdve ÉNy-i irányban haladva, a dobogókői
vörös-fehér jelzésű útra jutunk, mely (lásd 130. c) alatt) egye
nesen a Dobogókőre (700 m.) visz lel. (Lásd ezt 251. alatt.)
Igen szép, erdős út.
Távolságok: Sikárosról a Lomhegyi nyeregre '/* óra, innen a szt.kereszt - sikárosi út keresztezéséig 1 óra, innen a Dobogókőre még
1 óra; összesen 2 1/* óra.
Dobogókő—Margitliget (lásd 253. alatt) 2*/« óra.
Dobogókő—Pilis-Szt.-Kereszt (lásd 254. alatt) 1 óra.
Dobogókő—Pilisheg)'—Pilis-Szántó (lásd 255. alatt) 3 óra.
Dobogókő—Mexikó (lásd 256. alatt) 50 perez.
Dobogókő—Kétágúheg)' -Esztergom (lásd 257. alatt) 4‘/» óra.
Dobogókő—Dömös (lásd 260. alatt) 2 óra.

188. Sikárosról a völgyön fel a Dobogókőre. Sikárosról a
szt.-kereszti sárga jelzésű úton (lásd 186. alatt) egészen a
Holy vrsek (564 m.) gerinezére; itt a jelzést elhagyva, a j.
(ÉNy. felé) vezető gerinczúton indulunk felfelé, mely a pilisszt.-kereszt-dobogókői vörös jelzésű útba ágazva be, a Dobogó
kőre (700 m.) visz fel. (Lásd ezt 251. alatt.)
Távolságok : Sikárosról a Holy vrsek gerinezére l'/i óra, innen a
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vörősjelzésü útig 20 perez, a Dobogókőre fel még 40 perez ; összesen
jó 2'/4 óra.
A Dobogókőről tovább lásd 187. alatt.

189. Sikárosról a Vihorénán (Stara lénián) át a Dobogó
kőre. A sikárosi völgyben Szt.-Keresztre vezető sárga jelzésű
úton1* egészen ennek dél felé való hirtelen kanyarodásáig
(3/4 óra). Itt jobb felé kiágazik a kék-fehér jelzés, mely ÉNy-i
irányban, eleintén meredekebbül, utóbb enyhébb emelkedéssel
a Vihorénára (655 m., a térképen Stara lénia) s ennek gerinezén (Pest és Esztergom vármegyék határa mentén) a Dobogó
kőre (700 m.) visz fel. (Lásd ezt 251. alatt.) Szép erdős út,
Sikárosról a Dobogókőre a legrövidebb.
Távolságok : Sikárosról a kék-fehér jelzés kezdetéig */* óra, innen a
Dobogókőre 1 óra.
A Dobogókőről tovább lásd 187. alatt.

190. Sikárosról Dömösre. (Kék-fehér jelzés.) Sikárosról a
pilis-szt.-kereszti sárga jelzéssel haladó kék-fehér jelzésű úton
Ny. felé megyünk mintegy 20 perczig ; ekkor a kék-fehér jel
zés j. ágazik s ÉNy. irányban fiatalos erdőben a Királykúthoz
(eliszaposodott forrás, a forrás előtt b. az erdőben a Breunergunyhó) s a Dobogókő és Keserűs közti nyeregre (453 m.)
visz. Innen ENy. felé leereszkedünk a Szökeforrdsi völgybe
(helyenkint igen kavicsos út), melyet j. a Keserűs hatalmas
tömege, rendkívül érdekes, bizarr sziklás mellékgerinczeivel
(Vadállókövek) határol, míg b. a Dobogókő nyúlványai és a
Rámhegy emelkednek. A völgy alsó része (Malompatak) E-ra
fordul s a Szentfa kápolnáján túl Döntősnél a Dunára nyílik.
Érdekes, szép út. (Dömöst lásd 225. alatt.)
Távolságok : Sikárosról az útelágazásig 20 p., innen a Királykát
feletti nyeregre 35 p., a dömösi hajóállomásig még l'/a óra; összesen
2'A óra.

191. Sikárosról a Keserüshegyre (Prédikálószékre) és
Dömösre. Sikárosról a sárga jelzés mentén 15 perczig Ny. felé
egészen az erdő sarkáig, a hol j. felé (ENy. felé) út nélkül, de
jól járható erdőben (több helyen cserkészutakat átszelve) a
1 Megjegyzendő, hogy Sikárosról indul ki a Dömösre vezető kek-fehér
jelzés is, mely a sárgával együtt halad mintegy 20 p.-nyíre, azután jobbra
átkanyarodik. A Dobogókőre vezető kék-fehér jelzés csak mintegy 25
p.-czel feljebb ágazik ki a sárgából.
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Hármashatár alatti vármegyei határba s innen a 3 dombhoz
jutunk (568 m.), a honnan az út Pest és Esztergom vármegyék
határa mentén, a Keserűs gerinczén mindig ENy-i irányban a
Prédikálószékre (641 m.) vezet. Kényelmes erdei út. A Prédikáló
székről kínálkozó nagyszerű kilátást lásd 226. alatt. A Keserűs
ről Dömösre lásd 174. alatt.
Távolságok : Sikárosről a Hármashatárhoz l 1/* óra, innen a Prédikáló
székre */« óra, a dömösi hajóállomásig 1 óra, összesen 3 óra.

192. Sikárosről a Lepenczpatak völgyén le Visegrádra. Sikárosról a sárga jelzés mentén 15 perczig Ny. felé egészen az
erdő sarkáig, a hol j. (É. felé) út ágazik k i; ez úton lassú
emelkedéssel a Keserűshegy DK-i folytatását képező gerinczre
( Akasztólyuk, 508 m.), melyről az út egyenes irányban E. felé
leereszkedik a Lepenczpatak keskeny, szép völgyébe. Az Ágas
hegy alatt elérjük a j. felől (Pilis-Szt.-László felől) érkező
kék-fehér jelzésű útat, melyet lefelé követve, a Lepenczpatak
legszebb részleteiben gyönyörködhetünk. Egy vadászháznál
kiérünk a Duna mellé s j. fordulva Visegrádot érjük el. Igen
szép út. (Visegrádot lásd 216. alatt.)
Távolságok : Sikárosről az Akasztólyuk gerinczére 50 perez, innen a
pilis-szt.-lászlói jelzett útig */• óra, a Dunáig 40 perez, Visegrádig (a
csavargőzös-állomásig) még 3J4 óra, összesen 3 óra.

193. Sikárosről Pilis-Szt.-Lászlóra. Sikárosről a Szt.-Endrére
vezető sárga jelzés mentén 20 pereznyire K. felé a Starinyilás
völgy torkolatáig (307 m .); innen az itt kezdődő vörös-kék
jelzés szerint az említett völgy mentén lassan felfelé emelke
dünk Pilis-Szt.-Lászlóra (381 m.). Lásd ezt 173. alatt.
Távolságok: Sikárosről Pilis-Szt.-Lászlóra 1 óra.
Pilis-Szt.-László—Keserűs—Dömös (lásd 174. alatt) 3 óra.
Pilis-Szt.-László—Lepenczpatak—Visegrád (lásd 175. alatt) 2lJ4 óra.
Pilis-Szt.-László—Apátkúti völgy—Visegrád (lásd 176. alatt) 2l/< óra.
Pilis-Szt.-László—Tahi (lásd 177. alatt) 2*/< óra.
Pilis-Szt.-László—Leányfalu (lásd 178. alatt) 2*/a óra.
Pilis-Szt.-László—Szt.-Endre (lásd 179. alatt) 2 óra.
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IV. Kirándulások a Duna mentén Buda
pesttől Esztergomig.
194. A Kis-Duna (Szt.-Endrei Duna-ág) Budapesttől Dömösig.
A hajóközlekedést Budapestről Dömösig a Magyar folyam- és
tengerhajózási részvénytársaság tartja fenn. A hajó a Lloydépület melletti kikötőből indul és a Bombatér és O-Buda érin
tésével Szt.-Endrének tart. Az út odáig nem sok változatossá
got nyújt; az esztergomi vasút hídjánál b. a Nagy-Kevély
csoportja a tövében fekvő községekkel (Békásmegyer, Kaláz,
Pomáz) tűnik fe l; Békásmegyer irányában a Szt.-Endrei sziget
déli csúcsát érjük s itt a Szt.-Endrei (Kis-) Dunaágba térünk
be. ENv. felé a Pilis nagy csoportja emelkedik, melynek végső
kiágazásai Szt.-Endrc városáig nyúlnak. A domboldalban épült
város számos tornyával csinos és érdekes képet nyújt; ha
sonlókép érdekes a hegységnek innen feltáruló s folyton vál
tozó képe. Szt.-Endre kikötőjét elhagyva, a várostól E-ra
fekvő kis sziget füzeseinek festői képében gyönyörködhetünk.
A Duna most közvetlenül a hegység tövét mossa, mely itt
hirtelenül emelkedik fel. J. a Szt.-Endrei lapályos sziget köz
ségei (Monostorsziget és Pócsmegyer) tűnnek f e l; utóbbival
szemben Leányfalu, a fővárosiak kedvelt nyaralóhelye bukkanik elő. Föléje a Nyerges (557 m.) és Berseg (545 m.)
magas kúpjai tornyosulnak. Leányfalun túl a Duna medre
ENy. felé kanyarodik és vele párhuzamosan húzódik a hegy
ségnek egyik érdekes és magas lánczolata, melynek derekát a
Vérteshegy (559 m.) hosszú, sziklás gerincze déli végét a
Vereskőszikla teteje (523 m.), északi sarokbástyáját a meredek
kúp alakú Abrahámbükk (510 m.) képezi, mely már Tahi
puszta fölött emelkedik. A hajó először a szigeten, Tótfalu
mellett köt ki, innen fordul át Puszta-Tahira. Innen Bogdányig
Thirring: Bpest környéke.
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nagy kanyarulatot ir le a Kis-Duna, messze eltávozván a
hegység tövétől s átkanyarodva Vácz városa felé, melyet itt
2Va km.-nyíre közelít meg. Ez a Dunai út egyik legérdekesebb
részlete, mely különösen esteli világítás mellett rendkívül szép.
Duna-Bogdány állomásnál ismét a hegység tövébe jutunk,
melynek nagy trachytkőbányái (Csódi hegy) már messziről
szemünkbe ötlöttek. Bogdányon túl Kis-Oroszi község mellett
véget ér a Szt.-Endrei sziget. Ismét az egyesült Duna nagy
medrében hajózunk fel, melynek itt kezdődik nagyszerű szo
rosa. D. felé való kanyarodásunk közben előtűnnek Visegrád
várának festői romjai. Visegrád és a vele átellenes NagyMaros jelölik a Duna szorosának bejáratát s egyik legkeske
nyebb pontját. Hajónk mindkét község előtt kiköt s azután a
sziklás Szt.-Mihályhegy (j.) körül kanyarodva, Döntős állo
másnál éri el végpontját. A Duna szélessége itt 400 méternél
is kevesebb. Épen a szoros középpontjában vagyunk, melynek
egész kanyarulatát átpillanthatjuk.
Közlekedés. A Magy. folyam- és tengerhajózási társaság hajója na
ponként d. u. 3 órakor indul Dömösre (odaérk. este 7 óra 10 p.) s
onnan reggel 4 óra 45 perczkor indul visszafelé, érk. Budapestre 745-kor).
Azonkívül a nyári évadban ünnep- és vasárnapokon különhajó megy
Visegrádra (ind. reggel 7 órakor, Visegrádról vissza ind. este 7 órakor.
Az út hossza 43 km.) Menetárak koronákban Budapestről :
Menettérti (3 napra)
I. hely II. hely
I. hely II. hely
Szt.-Endrére ............... .................. 1.—
1.50
—.90
- .6 0
- .8 0
1.80
1.10
Leányfalura
— .......................... 1.20
- .9 0
2 .1.20
Tótfálura és Tahira...................... 1.30
1.—
1.30
Bogdány, Visegrád és N.-Marosra 1.40
2.—
1.30
1.60
1.10
2.—
Dömösre ................... .............. —
A Magyar Turista-Egyesület tagjai tagsági jegyük előmutatása mellett
II. helyre szóló jegygyei I. helyen utazhatnak

195. A Nagy-Duna Budapesttől Esztergomig. A hajóközlekedést
a cs. és k. szab. Dunagőzhajózási társaság tartja fenn a bécsi
hajóval. A hajó a Petőfi-térről indul s a Bomba-tér érintésével
Vácznak tart. A tájkép sokkal kevésbbé csinos, mint a SzentEndrei Dunaágról, mivel a nagyrészt erdős és buezkás SzentEndrei sziget az innen jóval távolabb eső hegység panorámá
jának szépségét tetemesen rontja, a pesti part pedig változatosság
nélküli síkság. Vácznál j. érdekesebbé válik a vidék ; a város
fölött a Nagyszál hosszú meredek gerincze emelkedik, Ny. felé
a visegrádi szoros nyílása ismerhető fel, a távol ÉNy-on pedig
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a Börzsönyi hegység érdekes kúpjai zárják el a látóhatárt.
Váczon túl a Duna a verőczei dombok alá kanyarodik; a
magas rakparttal biró Veröcze j. szép nyaralóival s magasan
fekvő templomával csinos képet nyújt. A községen túl KisMaros község mögött a hajdani Migazzi-kastély ódon épülete
tűnik fel. A Szt.-Endrei sziget E-i végpontjától már bepillant
hatunk a visegrádi szorosba, melyet Visegrád vára ural. A gőz
hajó csak Nagy-Maroson (j.) áll meg, azután végig siet a
regénj'cs visegrádi szoroson — hazánknak egyik, a maga
nemében páratlan természeti jelenségén — s Dömösön túl
Pilis-Maróth (b.) és Szobb (j.) kedves lapályára lép ki. Ezen
túl még egy — bár kisebbszerű — szoros következik, mely
Helembától (j.) majdnem Esztergomig tart. Legérdekesebb része
a meredek sziklán álló Hideglelős-kereszt (b.) Helembával
szemben, és a hosszú meredek hegygerincz Helemba és GaramKövesd (j.) közt, melyet a Kovács-patak (j.) csinos völgye
(nyaralótelep nagy szállodával) szakít meg. Előttünk már Esz
tergom (b.) bazilikájának óriási kupolája tűnik fel, s nemsokára
a primási városban kötünk ki.
Közlekedés. A bécsi hajó este 6 órakor indul, Váczra 810-kor, Verőezére 8'45-kor, Nagy-Marosra 9'15-kor, Ksztergomra 10’50-kor érkezik.
A völgymenetben a bécsi hajó (magas vízállás mellett) d. u. 4.10-kor
érkezik Esztergomba, 5‘05-kor Nagy-Marosra, 5-20-kor Verőczére, 5’45-kor
Váczra és 7 órakor Budapestre. — Menetárak (koronákban): Budapestről
Váczra és Verőczére I. helyen 80, II-ikon 60 fillér, Nagy-Marosra
I. helyen 1.40, II-ikon 1 kor., Esztergomra I. helyen 1.80, II-ikon 1.20
korona.

a)

Kirándulások

Szent-Endre

gőzh ajó-állom ásról.

Lásd a Budapest-Szt.-Endrei vasútnál 166—172. alatt.
b)

K irándulások Leányfalu gőzh ajó-állom ásról.

196. Leányfalu, a fővárosi közönség (és különösen az irói
és szinészkörök) egyik kedvelt nyaraló telepe, igen csinos fek
vésű, kiterjedt telep, mely közigazgatásilag a vele szemben,
a Szent-Endrei szigeten fekvő Pócsmegyer faluhoz tartozik. Az
eredeti puszta nehány szegényes parasztházból áll, mely az
országút mentében fekszik; újabb időben igen sok, részben
nagyon csinos nyaraló épült, mely az országúitól távolabb a
195
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szőlők közt terül el s helyenként messzire benyúlik a hegyek
felé; legújabban díszes templom is épült itt. A Duna felől
tekintve a telep, a háttérben emelkedő szép erdős hegyekkel
(Nyerges, Széltorok, Veres kőszikla) igen csinos képet nyújt;
a szőlők elpusztulása óta e kép sokat vesztett bájából, mert
az erdő széléig most többnyire kopár a lejtő; de bármely
pontjáról igen szép kilátás nyílik a Duna síkságára s a Nagy
szálra. Fekvése tagadhatatlanul igen csinos, baj azonban, hogy az
erdő nincs közvetlenül a telep mellett és hogy abban nincs
elegendő számmal csinált, kényelmes ú t; továbbá az erdő
nagy része még igen fiatal és a vadászat bérlője a közönség
elől önhatalmúlag elzárja. Általában véve azonban a telep igen
kedvező benyomást gyakorol s ha reá többet fordítanak, két
ségkívül szép jövő elé nézhet. Erre szép fekvése, jó levegője
s vize feljogosítja.
Vendéglő: Neuburger Antal vendéglője a kaszinó-épületben, a rév irá
nyában az országút mellett (jó étkezés, vendégszobák).
Uszoda a gőzhajó-állomás alatt.
Fuvarosok (hintóval): Horváth András és ifj. Sztrapatyko Pál.
Viteldíj Szt.-Endrére 2 kor. 40 fillér.
Posta-, táviró-, telefonállomás, gőzhajó-állomás helyben. Legközelebbi
vasúti állomás Szt.-Endre.

197. Leányfaluról a Messzelátóra és a Messzebblátóra
(Pusztára). Leányfalu legközelebbi szomszédságában a Messzelátó és a Messzebblátó vagy Puszta a legkönnyebben hozzá
férhető kilátópontok. Az első kis házikó a szőlők közt, az
erdőhez közel, a honnan csinos kilátás esik Leányfalura, a
Szt.-Endrei szigetre, a szemben fekvő Pócsmegyerre, Sződre s
a Dunán túli halmos vidékre. A Messzelátóhoz vezető út a
vendéglő mellett kezdődik s Ny-i irányban visz fel a hegy
oldalba, a hol az erdő szélén j. fordulunk. A Messzelátótól
ösvényen EK-i irányban a fiatal tölgyesben feljebb menve, kis
magaslatot érünk el, melyen fenn pad áll, alatta pedig katlan
szerű mélyedésben náddal teljesen benőtt kicsi, de csinos tó,
a Sikostó terül el. Inneti csinos kilátás a Leányfalu felett emel
kedő erdős hegyekre, a Széltorokra (a Veres kőszikla déli
csúcsa), a Bersegrc (a térképen hibásan Baglyashegy) s a Nyer
gesre.
A Messzelátótól az erdő szélét követő úton nehány perez
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alatt elérjük a »Messzebblátót« vagyis a Pusztát. Primitív
piramisalakú faalkotmány ez, az erdő szélén már messziről
(a Dunáról is) feltűnik.
A kilátás innen sokkal szebb, mint a Messzelátóról, innen a Nagyszál
és Vácz városa is látszik, továbbá egész Leányfalu, a Szt.-Endrei
sziget Monostorsziget és Pócsmegyer községekkel, a Duna bal partja
Dunakeszig. Igen csinos, különösen az esti órákban kellemes nyugvó
pont.
Távolságok : A Messzelátóig 25 perez, a Messzebblátóig még 5 perez,
a Sikostó érintésével */« órával több.

198. Leányfaluról a Varjaskúthoz. A Messzelátóhoz vezető
útról, mielőtt az hegynek vezet, b. megyünk s az árkon túl,
már erdőben, a Yarjaskútat érjük. ( 1/ a óra.)
199. Leányfaluról a Rekettyés tóhoz, a Csabakúthoz, a
Rákászpatak völgyébe s a Yiktorgunyhóhoz, valamint SzentEndrére. Leányfaluról a Rekcttyés-tóhoz két út vezet; vagy a
Messzelátóhoz vezető útat követjük (mely a vendéglőnél kez
dődik), vagy a telep északi végén az országútból nyugati
irányban kiágazó útat. Utóbbi a régi szőlők közt meglehetős
meredeken emelkedik fel, majd elérve az erdőt, lassabban
vezet hegynek. Az erdő szélétől, a hol a szép Szilasrét van,
20 perez alatt elérjük a Rekettyés-tót; csinos fekvésű, nagyobbára náddal benőtt meglehetős nagy tó, mely szép erdők közepett kis katlanban fekszik, a Széltorok nevű hegycsúcs aljá
ban. Kevéssel a tó mögött találkozik az út a Messzelátó felől
érkező úttal. Most erdőben folytatva útunkat, csakhamar el
érjük a Csabakút nevű kis forrást (308 m.), majd átkelünk a
Rákászpatak mély, regényes völgyén s elérjük a Berseghegy
(545 m.) alját. Az út itt ketté ágazik. A j. tartó út utóbb
ismét elágazik s ha ekkor erről b. fordulunk, néhány perez
múlva elérjük a Viktorgunyhót, gróf Breuner szép fekvésű
erdőőri lakát (403 m ), mely nevét herczeg Ratibor Viktortól,
a gróf vejétől vette, a ki apósa társaságában itt gyakran szo
kott vadászni s a turisták elé mindenféle nehézséget gördít.
B. felé (DNy-i irányban) haladva, elérjük a Berseg és Nyerges
(557 m.) közti nyerget (395 m.), melyen átkelve a Sztaravoda
völgyébe jutunk s ezen Szt.-Kndrére mehetünk. (Ezen szép
tour leírását lásd 170. alatt.)
Távolságok : Leányfaluról a Rekettyés-tóig 45 perez, innen a Csabakút
10 perez, az út elágazása 15 perez, a Yiktorgunyhó még 10 perez ;
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összesen 1 óra 20 perez. Az elágazástól a nyergen át a Sztaravoda
völgyébe s Szt.-Endrére 2Va óra.

200. Leányfaluról a Nyergesre. Leányfaluról a Rákászpatak
völgyén fel a Berseg (545 m.) és Nyerges (557 m.) közti
nyeregre (395 m.), mint 199. alatt. Innen DK-i irányban cserkészutakon a Nyerges tetejére (557 m.), honnan gyönyörű kilátás
nyílik a Duna lapályára és a Szt.-Endrei hegyek nagy' részére.
(Ez idő szerint tilos út.)
Távolság: Leányfaluról a nyeregre V* óra, innen a Nyerges csúcsára
7* óra.

201. Leányfaluról Pili8-Szt.-Lászlóra. A 199. alatti utat kö
vetjük a Viktorgunyhó előtti útelágazásig. Innen két út vezet
Pilis-Szt.-Lászlóra ; a használtabb, szekérrel is járható, az el
ágazásnál b. (DNy. felé) fordul s a Berseg és Nyerges közti
nyergen átkelve, a Sztaravoda völgyén megy át s itt D. felől
megkerülve a Málnáshegyet (532 m., a térképen Mamjás), a
Szt.-Lászlói és Rózsahegy felé tart s az utóbbi hegy meg a
Kapitányhegy közti nyergen (435 m.) túl a kék-fehér jelzésű
szt.-endre-szt.-lászlói útat éri el jóval a községen alul.
T ávolság: Leányfaluról a Viktorgunyhó előtti útelágazásig 1 óra 10
perez, innen a Sztaravoda völgyéig 20 perez, Pilis-Szt.-Lászlóra még l ‘/a
óra. Összesen 3 óra.

A másik út az elágazásnál j. fordulva, a Berseget E. felől
kerüli meg, a hegy E-i oldalán fekvő Ncmetszéna nevű szép
nagy réten (447 m.) megy át s itt Ny-ra fordulva, több kisebb
erdőtakarta völgyön megy át, majd DNy., végül egyenesen
D. felé tart a Málnáshegy (532 m.) Ny-i oldalán. Az út ezen
része rendkívül rossz. A hegyoldalban felfelé emelkedő út ez
után Ny-ra fordulva, felvisz a Málnás- és Rózsahegy (531 m.)
és a Szt.-Lászlóhegy (590 m.) közt elterülő terjedelmes fensíkra, melynek alacsony erdejében igen könnyen eltévedhetünk.
A Rózsahegy keleti lejtőjén D-re fordulva, végre elérjük a
szt.-endre-szt.-lászlói kék-fehér jelzésű útat s ezen */4 óra
alatt bejutunk Szt.-Lászlóra. Igen fárasztó, kevéssé jutalmazó
s nagyon nehezen megtalálható út.
Távolságok: Leányfaluról a Viktorgunyhó előtti elágazásig 1 óra 10
perez, innen Pilis-Szt.-Lászlóra 2 óra; összesen 3 óra 10 perez.
Pilis-Szt.-László Keserűs- Dömös (lásd 174. alatt) 3 óra.
Pilis-Szt.-László—Lepenczpatak—Visegrád (lásd 175. alatt) 2‘/« óra.
Pilis-Szt.-László—Apátkúti völgy—Visegrád (lásd 176. alatt) 21/, óra.
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Pilis-Szt.-László—Tahi (lásd 177. alatt) 2*/« óra.
Pilis-Szt.-László—Szt.-Endre (lásd 179. alatt) 2 óra.

202. Leányfaluról a Bersegre. Leányfalutól a YiktorgunyhóJtoz mint 199. alatt; innen az elég meredek lejtőn (erdőben)
a Berseg tetejére (545 m.). A Berseg három kúpból áll, melyek
ugyan sűrűn be vannak nőve, de helyenként egymástól külön
böző, jellegzetes kilátást nyújtanak. Cserkészutakon E-i irány
ban leszállhatunk a Németszéna nevű szép rétre (447 m.), a
honnan DK., majd D-i irányban a Rákászpatak völgyéhez s
onnan Leányfalura térhetünk vissza. (Utóbbi útat l. 199. alatt.)
Távolságok: Leányfaluról a Viktorgunyhóig 1 óra 20 perez, a Berseg
tetejére jó V«óra, leszállás a Xémetszéna-rétre 25 perez, visszatérés Leány
falura l'/« óra; összesen 3'/« óra.

203. Leányfaluról a Paprétre és Visegrádra. Leánvfalváról
a Berseghegy tövéig mint 199. alatt; innen E. felé fordulva,
erdőn át a Némelszéna-rétre (447 m.), a honnan ÉNy-i irány
ban cserkészút vezet az Öregbiikktetö (570 m ) D-i lejtőjére,
illetve az azon levő faiskolához. Innen szekérúton Ny. felé
menve (15 perez múlva j. a Kalicsapatak kezdete és út
elágazás E. felé a Vízverésre és Duna-Bogdányra), a faiskolá
tól számítva 35 perez múlva (ott, hol az út a Szt.-Lászlói
hegy irányában D-re kanyarodik) j. elágazik egy ENy. felé
vezető út, mely egyenesen a Paprétre (492 m.) vezet. Itt koronauradalmi erdőőri lak. Innen ÉNy. felé gyalogúton le az Apát
kúti völgybe, melyet a volt nagy híd táján erünk el. A szép
erdős völgyön ENy. felé alászállva, az ÖrcUigbányát (nagy
trachytkőbánya) s utóbb az Apátkúti bányát érjük el, majd a
táguló völgyben Visegrádra érünk. (Az Apátkúti völgyet lásd
218. és 176. alatt.) Ez útra a visegrádi főerdész engedélye
szükséges.
Távolságok: Leányfaluról a Viktorgunyhó előtti útelágazásig 1 óra
10 perez, innen a faiskoláig */« óra, a Paprétre még 35 perez, az Apát
kúti völgyig jó 25 perez, a visegrádi csavargőzös-állomásig még l l/a óra;
összesen 4'/a óra.

204. Leányfaluról a Vörös kőszikla tetejére, az Ábrahámbükkre és Tahira. Leányfaluról a Szilasrétig mint 199. alatt,
innen cserkészúton (ENy-i irányban) folyton erdőben merede
ken fel a Vörös kőszikla tetejére (523 m.), honnan igen szép
kilátás. (Lásd ezt 207. alatt.) Most a hegy gerinezén ÉNy-ra
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haladva, elérjük a Tahiról Pilis-Szt.-Lászlóra vezető erdei
szekérútat, mely a Vérteshegy (559 m.) gerinczétől D-re, vala
mivel alatta húzódik ENy. felé; a hol ez inkább Ny-ra fordul,
mi j. a gerineznek tartunk s ezen haladunk végig (e gerincz
K-i lejtője meredek sziklás fal, de kevés jellegzetes részlettel),
majd az 549 m. magas ormot elérve, Ny. felől megkerüljük
az itt mélyre bevágódott nyerget, melyen túl az Ábráhámbükk
(510 m.) gúlája emelkedik. Ennek csúcsáról (út nélkül fel)
szép kilátás nyílik, és a ritka dús vegetáczió s a pompás
őserdők bámulatra ragadnak.
A kilátás az 549 m. magas oromról igen szép ; Ny. és D. felé az
egész Dunai Trachyt-hegység, É. felé a Duna völgyén túl a Börzsönyi
hegység, KK. felé a Nagyszál, a Szandai hegyek s a messze távolban
a Mátra- és Bükk-hegység látszik. Az Ábrahámbükkről a kilátás ha
sonló, de a Vérteshegy’ lejtője szabadabban látszik.

Az Ábrahámbükkről E. felé meredekül leereszkedve az útra,
K-i irányban Tahi felé haladunk ; az erdőből kiérve, b. a Hegyesd
(317 m.) kopár gúlája emelkedik. Szép kilátással a Dunára,
leereszkedünk az előttünk feltűnő Tahira. (Ez útra a visegrádi
főerdész engedélye szükséges.)
Távolságok : Leányfaluról a Vörös kősziklára 5/« óra, innen az Ábrahámbükkre jó */« óra, Tahira le 5/» óra; összesen közel 4 óra.

205. Leányfaluról Pócsmegyerre. Átkelés kompon a SzentEndrei szigeten fekvő községbe. Pócsmegyer nagyközség, 247
házban 1119 magyar lakos (közte 758 helv. és 321 róm. kath.).
Parasztkorcsmák (Huszerl Benő és Fürst Jakab).
c) Kirándulások Tahi pusztáról.

206. Tahi puszta, a Kis-Dunaág jobb partján. Tótfaluval
szemben fekvő s ahhoz tartozó puszta, a tótfalusiak itteni
szőleiben levő présházak körül keletkezett nyaralótelep, mely
10— 12 csinos magánnyaralóból áll (nehány kiadó nyári lakás
sal is). A telep a szt.-endre-visegrádi országút mellett, közvet
lenül a Duna partján igen csinos helyen fekszik. Az épületek
legnagyobb része az országúttól befelé a (már csak kis rész
ben megmaradt) szőlők közt fekszik. A pusztától ncgyedórányira kezdődik az erdő, mely a Tahi fölött emelkedő összes
hegyeket borítja; az erdő nagy része azonban a korona-ura200
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dalom tulajdonában lévén, abban csak a visegrádi főerdész
engedélyével lehet járni.
Uszoda (az itt nyaraló izrael. fiárvaház tulajdona).
Vendéglő: * Tahi-csárda (Krauszné) az országút mellett (jó ellátás,
éjjeli szállás).
Gőzhajó-állomás, postahivatalhelyben. Táviró Leányfalu. Legközelebbi
vasúti állomás Vácz (1. alább).
Közlekedés: a gőzhajóközlekedés a fővárosi kirándulóknak nem ked
vező (a hajó este ér ide s kora reggel tér vissza), csakis az ünnep- és va
sárnapokon közlekedő hajó vehető haszonnal igénybe. Kocsi Szt -Endréről
Tahira 6 korona. Tahin kocsi nem kapható, de Tótfalun Ferencz István
(a Czeller-féle nagy korcsma mellett) fuvaroz; viteldíj a Pokolcsárdához
1 kor. 20 fillér, Szt.-Endrére 3 kor. 20 fill., Visegrádra 4 korona. Leg
gyorsabb közlekedés: kompon Tótfalura, innen a Szt.-Endrei szigetet át
szelve a Nagy-Duna melletti Pokolcsárdához (*/4 óra), a honnan csavar
gőzös visz át a közvetlenül szemben levő Váczra.
Tahitól É-ra, az ú. n. Tormakert vízvezeték maradványaira bukkan
mellett kisebbszerű római castrum tak. Római régiségek több helyen
nyomai ismerhetők fel (a nép Várad kerültek napfényre.
nak nevezi); a Pogonyháton pedig

207. Tahiról a Vörös kőszikla tetejére és Leányfalúra. A
Tahi-csárda és az országút hídja közt b. kiágazó úton az
ú. n. Ugró-plateaun, házak mentén DNy. felé haladva, 20 perez
múlva az erdőt érjük; az út a Vérteshegy (559 m.) irányában
emelkedik, majd ennek meredek, sziklás nyúlványát elkerü
lendő, DK. felé kanyarodik, s a Szarvasitató s egy tisztás
érintésével a Vörös kőszikla közvetlen tövében fakadó forrás
hoz, az ú. n. Hét vályúhoz vezet.1 Igen szép, kedvelt kiránduló
hely. Innen kanyargó cserkészút erős emelkedéssel, helyenként
lépcsőkkel, folyton erdőben felvezet a Vörös kőszikla tetejére
(523 m.). (Megjegyzendő, hogy a midőn Ratibor herczeg a
vidéken vadászik s a Hét vályúnál sátrát felüti, a cserkészútón menni nem szabad.)
A tetőről igen szép kilátás É-i és K-i irányban ; a Szt.-Endrei sziget
községeivel s a két Dunaággal, Duna-Bogdány, Tahi, Leányfalu, egye
nesen szemben Vácz városa, odébb D. felé Dunakesz és Alag, a pesti
lapályon és dombvidéken túl a háttérben a Cserhát- és Mátrahegységek rendkívül szép panorámává egyesülnek, mely a hegy megmászásá
nak csekély fáradalmaiért dúsan kárpótol.
1 Egy másik út a Tahi-csárda mellett b. ágazik ki, s a jégverem
mellett felvisz a volt Koltai-féle nyaralóhoz (most az izrael. fiárvaház
tulajdona), a honnan a j. felvezető mély úton szőlők közt az erdőt s
abban a millenniumi fákat éri ; a fent említett tisztáson találkozik az
Ugrón át vezető úttal.
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A Vörös kőszikla tetejéről déli irányban a hegy élén az ú. n.
Széltorokon leereszkedhetünk a Csabakúthoz, s innen a Rákászpatak mentén Leányfalura; ez út azonban a leányfalusi erdész
tilalma folytán nem ajánlható. (A Vörös kőszikla tetejéről az
Abrahámbükkre, lásd 204. alatt.)
Távolságok: Tahiról a Hétvályúig 50 perez, innen a Vörös kőszikla
tetejére 30 perez; összesen 80 perez. (A tetőről a Csabakúthoz 25,
Leányfalura még 35 perez.)

208. Tahiról Pilis-Szt.*Lászlóra. Tahiról a Hét vályúhoz,
mint 207. alatt. A szekérút itt erősen j. felé kanyarodva,
ENy-i irányban erős emelkedéssel felvisz a Vérteshegy
(559 m.) mögé; fél óra múlva elértük a legnagyobb emelke
dést (az Öregbükktetőtől, 570 m., délre), negyed óra múlva
faiskolához jutunk, azontúl egy pontról Budapestre nyílik ki
látás. Most kissé aláereszkedünk a j. felől felhúzódó Kalicsapatak völgyének kezdete felé (itt j. kiágazás a Vizverés,
Hajagos és Duna-Bogdány felé), majd tágas fensikszerű hegy
háton a Szt.-Lászlókégy felé fordulunk. (A hol az út D-re ka
nyarodik, j. felé kiágazás a Paprétre, lásd 203. és 209. alatt.)
A Szt.-Lászlói hegyet megkerülve, a Rózsahegy oldalában a
szt.-endre — pilis-szt.-lászlói kék-fehér jelzésű útra érünk,
melyen V-i óra alatt Pilis-Szt.-Lászlóra jutunk. Nagyrészt szép
erdős út, mely —, mint Tahi és Pilis-Szt.-László közti rendes
közlekedési út — mindig járható.
Távolságok : Tahiról a Hétvályúhoz 50 perez, innen a Kalicsapatak
völgyéig 1 óra, a papréti út elágazásáig 20 perez, Pilis-Szt.-Lászlóra
még egy kis óra (a Szt. Lászlóhegy és Rózsahegy közt j. kiágazó gyalogúton l/4 órával kevesebb); összesen 3 óra.
Pilis-Szt.-László—Keserűs—Döniös (lásd 174. alatt) 3 óra.
Pi’.is-Szt.-László—Lepenczpatak—Visegrád (lásd 175. alatt) 2'/« óra.
Pilis-Szt.-László—Apátkúti völgy- Visegrád (lásd 176. alatt) 2*/« óra.
Pilis-Szt.-László—Leányfalu (lásd 178. alatt) 21/* óra.
Pilis-Szt.-László—Szt.-Endre (lásd 179. alatt) 2 óra.
Pilis-Szt.-László—Sikáros (lásd 180. alatt) 50 perez.

209. Tahiról a Paprétre és Visegrádra. Tahiról a PilisSzt.-Lászlóra vezető úton a Szt.-Lászlóhegyig (2 óra 10 perez)
mint 208. alatt. Az elágazástól 5 perez alatt elérjük a Paprétet (492 m.), erdős hegy tetején elterülő szép rétet, melyen ko
ronauradalmi erdőőri lak áll. A laktól ÉNy-i irányban vezető
ösvényen leszállhatunk a szép erdős részletekben bővelkedő
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Apátkúti völgybe, melyet ott érünk el, ahol a régi nagy fahíd állott;
a völgy egyenesen Visegrádra vezet le. Részletesebben lásd 218.
alatt. (Ez út megtételére a visegrádi főerdész engedélye szük
séges.)
Távolságok : Tahiról a papréti út elágazásáig 2 óra 10 pertz, innen a
Paprét 5 perez, az Apátkúti völgy jó 25 perez, a visegrádi csavargőzösállomás 17 a óra, összesen V /4 óra.

210. Tahiról az Ábrahámbükkön át a Vizverésre és Visegrádra.
Közvetlenül a tahi hídon túl kezdődik az a szekérút, mely a
volt szőlők közt Ny-i irányban a kúpalakú Hegyesd (317 m.)
felé vezet (a csúcs útunktól jobbra van, megmászása nem na
gyon jutalmazó); a Hegyesd csúcsán túl kezdődik az Ábrahámbükk erdeje. Az Ábrahámbükk (510 m.) gúlaalakú tömege
(gyönyörű, dús vegetácziójú hely, sűrű erdőktől fedve, tetejé
ről szép kilátás) b. felől marad. Utunk egyenesen a Kalicsapatak völgyéhez vezet s itt hirtelen irányt változtatva, ennek
mentén jó félórányira D. felé vezet, hogy azután a völgy
túlsó oldalán ismét visszakerüljön. Ezen óránál is nagyobb
kerülőt elkerülendők, a kanyarulatnál elhagyjuk az útat, leszállunk a meredek völgybe s azon átkelve egyenesen a
Dortiloch-árokb&n neki vágunk a szemben emelkedő hegynek
(Urak asztala). Mintegy 25 pereznyi mászás után ismét megta
láljuk az útat, mely kevéssel utóbb ENy. felé kanyarodva
(EK. felé Bogdányra vezet), lassú emelkedéssel felvisz a Víz
verés (Krummer Lindenbaum, 497 m.) nevű nyeregre.
A Vízverés nyergéről b. (D. felé) vezető ösvényen 20 perez alatt fel
jutunk az Urak asztalára (594 m.); j. (ÉK. felé) szintén 20 perez alatt a
Hajagosra (573 m.), honnan a gyönyörű Királyát a Borjúfejen és
Sóshegyen át Visegrádra vezet le (17a óra). Kz út részletes leírását
lásd 217. alatt. Megtételére a visegrádi főerdész engedélye szükséges.

A Vízverés nyergéről (497 m.) ENy-i irányban leszállunk a
Kékforrás (Blaubründl) erdős völgyébe, mely az Apátkúti
völgybe nyílik (lásd ezt 218. alatt); ezen haladunk Visegrádig.
(Az útra a visegrádi főerdész engedélye szükségeltetik.)
Távolságok : Tahiról a Hegyesdig 40 perez, a Kalicsapatakig 35 perez,
a Vízverés nyergére 45 perez, onnan a visegrádi csavargőzös-állomásig
14/» óra; összesen 37, óra.
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dj K irándulások D una-B ogdányról.
211. Duna-Bogdány (122 m.), népes nagyközség a Kis-Dunaág
partján, közvetlenül a hegység tövében; a csinos fekvésű
község f<Jutczája rendesen van építve; két temploma mellékutczákban van ; igen csinosan fekszik a dombon (180 m.)
épült, s fallal körülvett kálvária temploma. A községnek 452
háza van. Lakóinak száma 2802, kik közt 887 magyar és
1901 német van ; hitfelekezet szerint 2625 rom. kath. és 153
református, utóbbiaknak szintén van templomuk. A lakosok
gyümölcs- és szőlőtermelésből, de leginkább kőfejtésből élnek.
A község határában, de leginkább a Csódihegyen nyitott óriási
kőbányák Budapest kövezéséhez szolgáltatják a trachytkövet.
Duna-Bogdány régi község ; a tö- | a kir. korona birtokába ment át,
rök uralom alatt megfogyott a ma hová most is tartozik. A falu alsó
gyar lakossága, de német telepe vége alatt római hídfő nyomai lát
sekkel szaporíttatott. Ekkor gróf szanak ; a nép Bolhavárnak ne
Zichy-birtok volt s az óbudai ura vezi.
dalomhoz tartozott, melylyel később
Vendéglő: Nagykorcsma (hideg s meleg ételek; bor, sör; éjjeli
szállás).
Gőzhajó-állomás, posta- és táviróhivatal helyben. Legközelebbi
vasúti állomás Nagy-Maros.
Bérkocsisok : Wallenfeld Irma, Ott András. Viteldij : Visegrádra vagy
Tahira 2 kor. 40 fill., Leányfalura 3, Szt.-Endrére 6 korona.

212. Duna-Bogdányról a Csódihegyre. A községtől délre
emelkedő Csódihegy (280 m.) harangalakú tömegébe minden
oldalon számos nagy trachytkőbánya van nyitva, melyek a
fővárost jó minőségű kövezőanyaggal látják el. Hogy a hegyet
elérjük, a Tahi felé vezető, fákkal beültetett országútról a
község végétől mintegy 15 pereznyire j. felé a bányákhoz
vezető útra térünk le. A hegy déli oldalára kerülve, innen út
nélkül is könnyen feljutunk annak teljesen kopár tetejére, mely
hez az egyik kőbánya egészen felnyúlik. A hegy kőzetének
páratlanul szép táblás elválása által tűnik k i; a táblák a hegy
kúp lejtőjével mindenütt párhuzamosan települvén, óriási bol
tozatot képeznek, mely legszebben a legmagasabban fekvő
kőbányában észlelhető.
A hegytetőről meglepő szép kilátás nyílik. Egyfelől az innenső parton
a szép fekvéső Bogdány látszik szép erdős hegykoszorújával, melynek
tagjai a községtől kezdve ekként sorakoznak : Sajgó, Rókahegy, Barát
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halom, Hajagos, Urak asztala, Ábrahámbükk, Vértes, Vöröskő
szikla, Hegyesd (utóbbi már kopár, tövében Tahi-puszta); másfelől a
Szt.-Endrei szigeten (Kis-Oroszi és Tótfalu községekkel) túl a hatalmas
Duna partján Kis-Maros, Verócze, Vácz, hátterükben a kies verőczei
dombok és a sötétló Nagyszál, a látóhatáron pedig a Mária-Nosztra
melletti Kopasz- és Sóshegy és az egész Börzsönyi hegység a NagyHideghegygyel és Csóványossal.

A hegyről alászállva, a Ny-i oldalán nyíló völgyben mehe
tünk vissza Bogddnyra.
Távolságok: A község déli végétől a Csódihegy tetejére 45 p., onnan
vissza 35 p.

213. Bogdányról a Rókahegyen át a Vizverés nyergére, az
Urak asztalára vagy a Hajagosra, s le Visegrádra. Bogdány
déli végén, a temető mellett kezdődő mély utat követve, egész
ben véve DDXy-i irányban haladunk, szőlők közt, jobbra (Ny.
felé) hagyva a Sajgó hegyet (305 m.), míg balra (K. felé) a
Wiesengründel árkán túl a Csódihegy harangalakú kupolája
tűnik fel. A Sajgó csúcsa alatti elágazásnál nem térve le jobb
felé, hanem a DDNy-i irányt megtartva, (a falutól) 45 perez
múlva az erdőt érjük el. -Átkelve a Csódi-patak kis völgyén,
a Rókahegy (276 m.) kopasz háta közelében, a honnan szép
kilátás esik Váczra, a Nagyszálra, a Dunára s a Csódihegyre,
lassan emelkedünk DK., majd ismét DDNy-i irányban, meg
kerülve a Hajagos (573 m.) EK-i erdős nyúlványát. A Hajagos
csúcsa felől DK-i irányban, a Bogon-patáik (a térképen Hcrrschaftsbach) völgyébe kis árok nyílik, s a hol az út az árkon
átkel, a Disznókat (Saubründl) kis forrása fakad, melynek vize
nem igen jó. A forráson túl az út szép erdőben D. felé kanya
rodik ; itt gyorsabban emelkedve, róla igen szép kilátás nyílik
Váczra, a Nagyszálra, a Hegyesdre s a meredek Abrahámbükkre, melytől a Kalicsa-patak mély, meredek völgye választ
el. Utunk — folyton erdőben — nagy félkört Írván le a Haja
gos DK-i nyúlványa körül, most ÉNy-i irányban felfelé követi
azon kis völgyet, mely a Hajagos és Urak asztala közti nyereg,
a Vizverés felől DK-i irányban a Kalicsa-patak völgye felé
visz ; ezt Dornloch-nak nevezik. A kis völgyön átkelve, NyÉNy-i
irányban felfelé menve, végre elérjük az említett nyerget, a
Vizverést (németül Krummer Lindenbaum, 497 ni.). A nyereg
kis rétjéről j., azaz ÉK. felé haladva, 20 perez alatt feljutunk
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a Hajagosra (573 m.), az egész hegység egyik legszebb messzclátó pontjára; ellenben a dél felé (b. felé) vezető meredek
ösvényt követve 20 —25 perez alatt az Urak asztalára (Hcrrentisch, 5 9 4 -m.) jutunk fel. (Mindkettőre nézve 1. többet 217.
alatt.)
Magáról a nyeregről kilátás nincs; a nyeregről ÉNy-i irány
ban leszállva, a Kékesforrás (Blaubründl) völgyét követve, 45
perez alatt lejutunk az Apátkúti völgybe s onnan fél óra alatt
Visegrád első házait érjük. (Az apátkúti völgyet 1. részleteseb
ben 218. alatt.)
Távolságok: Bogdányról a Disznókútig 1 óra 20 perez, onnan a
Dornloch-on való átkelésig 30 p., innen a Vízverés nyergére 2ö perez.
A nyeregről a visegrádi csavargőzös-állomásig s/4 óra. Összesen
3l/a óra.

214. Duna-Bogdányról Visegrádra. A kocsiút a Kis-Duna part
ján eleintén szőlők és mezők, majd a Kis-Oroszi pataktól
kezdve (itt kompátkelés a Szt.-Endrei sziget északi csúcsán
fekvő Kis-Oroszi faluba) erdő szélén vezet Visegrád felé.
A sziget csúcsán túl a Nagy-Dunát kiséri, helyenként sziklás
parton magasra a víz tükre felé emelkedve. Az útról mindig
szép kilátás nyílik a Duna völgyére.
Távolság: A bogdányi hajóállomástól a visegrádi csavargőzös-állo
másig l a/4 óra.

215. Duna-Bogdányról Kls-Oroszira. Duna-Bogdányról a vise
grádi úton a Kis-Oroszi-patak völgyéig, a honnan komp visz
át a Szt.-Endrei sziget északi csúcsában fekvő Kis-Orosziba.
Kis-Oroszi (111 m.) nagyközség 185 házzal és 1002 magyar
lakossal (közte 549 róm. kath. és 438 helv.), kik főleg hajózás
ból élnek. A bortermelés is jelentékeny. A községben van róm.
kath. és helv. templom, és ugyanily iskolák. Fabi Lajos és
Wiczler Mór vendéglője a Fő-utczán, a község közepén. Leg
közelebbi posta-, táviró- és gőzhajó-állomás Duna-Bogdány'.
K is-O roszi egy római castrum
közepette épült, melynek, valamint
az itteni római híd pilléreinek nyo
mai még felismerhetők. A község
neve a sziget régi orosz lakóinak
emlékét tartja fenn, kikről a sziget
Orosz-szigetnek neveztetett. A szi
geten régebben több község léte

zett, de ezek a török uralom alatt
elpusztultak. 1690. évi oklevelekben
Bulgár, Várad, Szt.-Péter, Torda
és Tahi már elpusztult helyek gya
nánt írattak össze. Szt.-Péter neve
megmaradt egy templomrom nevé
ben a Kecskesziget közelében.
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e) K irándulások V isegrádról.
216. Visegrád (108 m.), nagyközség, a Duna szorosában, NagyMarossal szemben. A part mentében elhúzódó csinos község
elegáns úri lakaival és a fölötte emelkedő Várhegy a régi
királyvár nagyszerű romjaival gyönyörű szép képet nyújt,
melynek kedvező hatását a község rendezett állapota még
fokozza. Visegrádnál szebb és rendezettebb község a főváros
környékén sehol sin cs; a Várhegy aljában a templomtól a

A visegrádi kálvária, a háttérben a várrommal.

Salamontornyáig nyúló, befásított főutczán sorban követik egy
mást a községi lakosságnak modern építkezésű lakóházai,
közöttük nehány igen díszes úrilak. Ez utczában vannak a
jobb vendéglők és a koronauradalmi erdőgondnokság, mely
nek épületében I. Ferencz József király 1889-ben több napig
szállva volt. A főuteza északi részében, a gőzhajó-állomás
közelében, nehány igen szép úri kastély áll, közte j. gr. Pálflfy207
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Daun Lipótné tcrraszos kastélya és dr. Bakody Tivadar nyaralója,
b. oldalt pedig a Duna mellett Görgei Arthur nyaralója, mely
ben birtokosa évtizedek óta lakik. A főutcza ezentúl meredekül
felvezet a Salamontornyához, mely a község északi végpontja.
Délfelé az utcza Dömös felé húzódik, K. felé pedig mélyen
benyúlik a Malompatak völgyébe, melyben a szegényebb nép
osztály apró házai tömörülnek, de a templom fölött emelkedő
Kálváriahegy felé is néhány csinos nyaraló épült. A gondozott
község, melyet a lakosság áldozatok árán szabályozott és
csinosított, ma a fővárosi közönségnek egyik legkedveltebb
nyaraló és kiránduló helye, melynek minden valamire való
házát budapestiek foglalják el.
A község 240 házában mindössze 1250 lakos él, kik közül
magyar 237 és német 997 ; hitfelekezctrc nézve majdnem mind
róm. katholikus.
Van itt koronauradalmi erdőgondnoki hivatal, kincstári kőbányakezelőség, csendőrlaktanya, kisdedóvó, Rigler-féle rajz- és
iróeszközgyár (Dömös felé), téglagyárak s kőbányák.
Vettdéglők : * Papp József vendéglője a Mátyás királyhoz (a fóutczában,
szép fás udvarral és kellemes verandával, éjjeli szállás, udvaráról szer
pentinét vezet a fellegvárba); Arany szarvas (községi vendéglő), Magyar
korona, mindkettő a főutczában. Kávéház : Neiser Ármin (fóutczában).
Kioszk a csavargőzös-állomás mellett.
Uszoda a Salamontornya alatt.
Fuvarosok: Hintók kaphatók Galauner János, Xadler Lőrincz, Birkl
József és Neiser Jánosnál. Viteldíjak : Duna-Bogdányra vagy Dömösre
3, Pilis-Maróthra 4 korona.
Gőzhajó-állomás a Bakody-féle nyaraló alatt. Csavargőzös közlekedés
Nagy-Marosra (kikötője a templom közelében).
Posta- és táviró-állomás : helyben.
Közlekedés: a m. kir. államvasutak budapest-bécsi vonalán NagyMaros—Visegrád állomásig, II. oszt. 1 kor. 60 fillér, III. oszt. 1 kor.;
mérsékelt árú menetjegyfüzetek: 30 drb. II. oszt. 27 kor., III. oszt.
16 kor. 20 fill. ; 60 drb. 51 kor., illetve 30 kor. 60 fill. Menettértijegy
(24 óráig érvényes) II. oszt. 2 kor., III. oszt. 1 kor. 20 fillér. NagyMarosról Visegrádra csavargőzös-közlekedés, télen csónakközlekedés.
Közvetlen menetjegy Budapestről Visegrádig (hajóátkeléssel együtt)
II. oszt. 1 kor. 80 fill., III. oszt. 1 kor. 10 fill. ; menettértijegy (1 napig
érvényes) II. oszt. 2 kor. 40 fill., III. oszt. 1 kor. 40 fill.
A m. folyam- és tengerhajózási társaság hajóján (ind. a Lloyd-épület
mellől d. u. 3 órakor) Visegrádra. Visszaindul reggel 5 óra 10 perczkor.
A nyári évadban ünnep- és vasárnaponként reggel 7 órakor külön hajó
indul Visegrádra és este 7 órakor vissza. Menetdíj Budapestről Vise-
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Visegrád vára nyugatról nézve.

Kirándulások Visegrádról.
grádra I. oszt. 1 kor. 40 üli., II. oszt. 1 kor., menettérti jegy (3 napi érv.)
2 kor., illetve 1 kor. 30 fill. A Dunagőzh. társaság bécsi hajója, mivel
késő este ér Nagy-Marosra s onnan kora délután indul vissza, a kirán
dulóknak kevésbbé alkalmas.

A Várhegy és a vár Visegrád legnagyobb nevezetessége.
Á visegrádi vár az alsó várból
és a fellegvárból áll. Az alsó vár
részei a tévésén Salamontornyának
nevezett öregtorony (donjon), a

Duna partján csaknem a folyóba
épített erős vízitorony vagy rotunda,
melyet a vármegye a bőgdányi út
építésekor elhordatott, a két vár-

A Salamontomya és a várőr lakása.
kapu (a déli közvetlenül a Bakody- vízitoronyig, végül a hegyen lefutó
féle nyaraló fölött s ebből csak fa l. mely a fellegvárat az alsóval
kevés maradt meg; a másik 1872- összekötötte s a XIV. században
ben tataroztatván, a vár őrének épült. Maga a királyi palota a
lakásául szolgál), a körfalak, me Salamontornyától a mai erdészeti
lyek hajdan az egész alsó várat hivatal épületéig terjedt; helyét ma
körülvették és leereszkedtek az kertek s házak foglalják el s így
annak nyugoti határát képező abból már semmi sem maradt fenn.
Thirring : Bpest környéke.
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A várba több úton juthatunk. Legérdekesebb az az út, mely a
templom mögött a kálváriára s innen a hegygerincz oldalában
(nemrég épített új út), majd a gerincz élén vezet felfelé
(ebbe torkol a Mátyás király vendőglő udvaráról kiinduló szerpentin-út is) ; az út a róla nyíló s folyton táguló nagyszerű
kilátás miatt — bár a gerincz egy részén meglehetős rossz —
nagyon ajánlható, de csak hűvös időben vagy délelőtt, mivel
délután az erdő daczára oda tűző nap heve tűrhetetlen. Az
eleinte a hegy oldalában vezető út később (210 m. magasság
ban) a gerinczre vezet fel, most ezen megy tovább; utóbb
balkéz felől ágazik ki belőle a csak néhány lépésnyire levő
Zách Klára-kcreszthez (290 m.) vezető ösvény. E kereszt,
melyet Viktorin József visegrádi plébános 1868-ban Zách Klára
emlékére emeltetett, meredek sziklafokon áll, honnan a lepiilantás a szédítően meredek lejtő alatt közvetlenül alattunk
elterülő községre, valamint a Duna hatalmas szorosára, rend
kívül szép. A gerinczen továbbhaladva, nemsokára a fellegvár
falai előtt állunk.
Sokkal kellemesebb az az út, mely a Pálffy- és Bakody-féle
nyaralóktól az alsó kapun át az ú. n. Salamontornyához vezet. Ez
a hatalmas hatszögletű torony, mely a vár öregtornya (donjon)
volt, a XIII. század folyamán épült, tehát sohasem szolgál
hatott Salamon király börtönéül, mint a hagyomány regéli. A
torony hatemeletű volt, minden emeleten 4 vagy 8 kamarára
volt felosztva ; a legalsó emeletből kőlépcső vezetett a felsőbe.
A donjon Ny-i oldalához épített, egészen az ötödik emeletig
felszálló igen rongált lépcsőház későbbi építmény v o lt; ez a
renoválás alatt lebontatott s a mostani tágas csigalépcső
(70 lépcsőfok) a toronynak állítólag I. Lipót alatt kirepesztett
déli szögletébe, a torony belsejébe helyeztetett át. Az ötödik
emeleten valóságos beboltozott díszterem volt, a várúrnak
vagy kapitánynak lakása ostrom idején. A hatodik emeletet a
terrasz képezte, két vékonyabb fallal és ezek közt 2 m. széles
sikátorral az őrsereg részére. Ezen falazott sikátor alatt volt
egy (öldöklőnek vagy' gyiloksikátornak, Mordgang) nevezett
fasikátor, 20 m. magasságban a föld felszíne felett, melyről
forróvizet, szurkot vagy kődarabokat közvetlenül a támadók
fejére lehetett önteni vagy szórni. A donjon tehát 20 méternél
magasabb volt; keresztmetszetének hossza 28, szélessége 17 mé
ter volt, falainak óriási vastagsága miatt (az északi és déli
sarkon 7—8 m.) igen erősnek volt mondható. Második eme
letéről a torony árkán keresztül felvonóhíd vezetett. A torony
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a hetvenes években annyira renováltatok, hogy az idő viszon
tagságaival daczolni képes. Mai kiépítetlen alakjában is impo
náló, nagyszerű mű.
A Salamontornya mellett vnn a várőr lakása (a vár felső
kapuja), melynek kapuboltozatán áthaladva, a fellegvárba vezető
út elejét érjük. Innen a fellegvárhoz egyenes irányban fel
húzódik a régi várfal. Az út szép árnyas erdőben, a Viktorinés Mátyás-téren át, kényelmes szerpentinekkel vezet fel s ki-

A visegrádi fellegvár felső udvara

a ciszternával.

tűnő karban van tartva; több fordulójáról elbájoló kilátás
nyílik a Duna szorosára. Mintegy 25 pereznyi kényelmes gya' loglás után az erdőből kiérve, a fellegvár előtt állunk, a honnan
immár nagyszerű kilátás nyílik minden irányban (315 m.). A
vár óriási falai szinte a simára megmunkált hatalmas szikla
falakból látszanak kinőni, melyek egyenes irányban húzódnak
DNy. felé. Egy magas falépcső bevezet az ú. n. kirohanási
ajtócskán át a vár alsó udvarába, melynek mentén a Dunára
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néző paloták álltak ; az udvarban van az erős czemcntbc fog
lalt, elzárt Mátyás- vagy várkiit (.328 m.), elég jó és bő iható
forrásvízzel. Ez udvarból egy második lépcső felvezet a felső
várba (335 m.), majd a sziklaárok szélén a fahídhoz jutunk,
mely (DXy. felől) a legfelső várba vezet, a hol a 17 m. mély
ciszterna van (vízzel, a vasajtón bekiáltva, nagyszerű vissz
hang). Innen a vár EXy-i csúcsára menve, a legmagasabb
ponton, az ú. n. Koronaboltot vagy Koronakamarát találjuk
(ma hibásan koronakútnak nevezik, de sohasem volt kút és
ma sincs benne víz). Ez egy a sziklába vájt földalatti üreg,
melybe egv 3*8 m. széles és 5*4 m. mély kőhenger van be
építve ; e henger, melyet ma vasajtó zár el, a korona és az
országos ékszerek őrzése végett építtetett és a visegrádi felleg
vár építése innen vette kezdetét. Henszlmann szerint ez a
fellegvár legrégibb része, a mit bizonyít az, hogy a várfalak
egy része a koronakamara falaira van reáépítve. (Innen lopta
el Kottaner Ilona 1440-ben a szent koronát.) A kamara külső
falán még a század közepén épen látható volt egy 1493-ból
való tábla, melyen II. Ulászló alatti két koronaőr (Orbán egri
érsek és Báthory István erdélyi vajda) neve volt olvasható.
(A várőr azon magyarázata, hogy IV. Béla itt rejtette el a
tatárjárás alatt a koronát, alaptalan, mivel az egész fellegvár
csak a tatárdúlás után épült fel.) A Koronakamrából kitekintve,
a Xagy-Villámhegy irányában egy fűzfa mellett Mátyás király
halastavának nyomait látjuk. A koronakamra közelében levő
s a Duna felé éles szöggel néző kápolnából, a fal szélére lépve,
elragadó kilátás nyílik a Duna szorosára, a Börzsönyi hegyekre,
a Xagyszálra stb.
Visszatérve a vár főbejárójához (az alsó lépcsőhöz), ettől
néhány lépéssel lejebb K-i irányban szekérút vezet a csak
nehány pereznyire levő várkapuhóz. E hatalmas boltozatú kapu
egészen erdőben fekszik (310 m.), hajdan impozáns tornyos
épület lehetett, melynek csigalépcsője még részben megmaradt,
valamint a boltozat fölötti erkélyszerű folyosó is. A kaputól
kényelmes és árnyas séta-út vezet lefelé, mely utóbb el
ágazva, balra a Salamontornyához, jobbra a Mátyás-forráshoz
vezet.
A Mátyásforráshoz a Salamontornyától is vezet, bár kevésbbé
szép s részben napos szekérút. Ez egy az erdő sűrűjében,
mélyen fekvő bővizű forrás, mely a közönség kedvelt kiránduló
helye. A jól gondozott, kitűnő forrás csinos, kellemes pihenő
helyül kínálkozik ; mellette nyári vendéglő is van. A Salamon212
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toronytól idáig mintegy 20 perez, a fellegvárból a forráshoz
ugyanannyi.
Története. Visegrád helyén már
a rómaiaknak volt telepük Castrum
ad Herculem név alatt, melynek
nyomaira a Salamontornyától É.-ra
felfedezett római temetőben és számos római téglában és kőben akad-

tak. Mikor épült első ízben a vár,
az iránt eltérők a nézetek ; neve arra
mutat, hogy már a magyarok bejövetele előtt, a szlávok idejében
megvolt, de valószínű, hogy az Arpádházi első királyok alatt elpusztult.
Visegrád városa azon
ban már Szent István
idejében fennállott. 1050
körül I. Endre a görög
Vazul-rendi szerzetesek
számára kolostort épí
tett itt, melyet 1221-ben
latin szertartású bará
tok foglaltak el, később
pedig IV. Béla a Benezéseknek adott át. IV.
Béla idejéből való maga
a mai vár is. Mikor
ugyanis a tatárok Vi
segrád városát is el
pusztították, Béla az
ismétlődhető támadá
sok ellen építette a
visegrádi hegyre a felJV
légvárat; ennek eredeti
czélja az volt, hogy
menedéket nyújtson a
Margitszigeten tartóz
kodó özvegyeknek, ár
váknak és apáczáknak
a mongolok újabb tá
madásai ellen, s e czélra
Mária királynő éksze
reit és drágaságait ál
dozta fel. 1259-ben Béla
király a nejének aján
dékozta a várat a pilisi
erdővel és a hasonnevű
vármegyével
együtt.
Pilis vármegye egy száA visegrádi fellegvár legfelső részének alap- zadon át mint önálló
rajza és beosztása 1440-ben (Henszlmann Imre vármegye szerepelt s
szerint.)
főispánja egyúttal viA a szolgáló lányok szobája. — fí az udvari segrádi kapitány is volt.
hölgyek szobája. — C a korona-kamara előtti
Visegrád Róbert Kászoba. — D a koronakamra. — l i a kápolna. — roly idejében érte fényF Kottanerné lakószobája. — G ennek előszobája, korát, a ki szívesen
— H lépcsőház.
1 vízfogó. — AT belső udvar, tartózkodott a várban

— L lovagterem. — M Mátyás király építkezése, s itt ünnepelte három-

— N külső udvar. — O tőrök építkezés (őrszoba).
— P katonai laktanya. - - Q a várba vezető
egyetlen kapu sikátora. - R régibb (külső) őrszoba.
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Lajos, a későbbi nagy király. Vi
segrád országra szóló ünnepélyek
színhelyévé lón. Egymásután láto
gattak el ide koronás fők : Kázmér
lengyel király, János cseh király fia,
a későbbi IV. Károly császár és
István bosnyák király; fogadtatásuk
m esés fénynyel és pompával történt
s az ünnepélyek híre az ország hatá
rain is m essze túlszárnyalt. De itt
játszódott le Zách Klára tragédiája
is (1330. április 17.), mely a Zách
nemzetségnek kegyetlen 'kipusztí
tásával végződött. Róbert Károly
e reá homályt vető gyászos eset
után is jóltevője maradt Visegrádnak, melynek lakói, mikor 1342 ben
meghalt, úgy siratták, mint atyju
kat. Nagy Lajos alatt sem szűnt
meg a vár fénye ; ő ugyan 1350-ben
Budát tette székhelyévé, de azért
sok időt töltött e várban, a hova
hadjáratai után pihenni tért. Az ő
halálával Visegrád fénykora is sírba
s z á llt; Zsigmond alatt annyira ha
nyatlott, hogy 1412-ben királyi ren
delettel kellett a romba dőlt'házak
felépítését megparancsolni. 1440-ben
Erzsébet királyné innen lopatta
el udvarhölgye', Kottaner Ilona által
a magyar koronát, melyet Frigyes
császárnak zálogosított el s mely
csak 23 év múlva került vissza a
hazába.
Mátyás király alatt új életre éb
redt Visegrád vára. A magyar ko
ronát ismét itt őrizték s a király
gyakran és szívesen mulatott a
várban. A visegrádi királyi palota
ekkor újra európai hírű von. Vi
segrád vára akkor 3 részből : a
magyar városból, a német városból
és a* fellegvárból állott. A királyi
palota a fellegvár alatt terült el*s
a Salamontornyától a mai erdészeti
hivatal épületéig terjedt; feljárata
a Duna felől volt s tágas udvarra
szolgált, melyet gyönyörű virágos
kert, alabástrom kávájú kút és már
ványoszlopokon nyugvó kupola dí
szített ; innen márvanylépcsők vezet
tek a felső udvarra, mely az előbbinél
még díszesebb vala. Maga a palota

épen a várhegy tövében állott s 350
termet foglalt magában, aranynyal s
ritka szép faragványokkal ékítve,
oly pompával, a minőt azon időben,
sehol másutt nem ismertek. A pa
lotától a Salamontornya felé függő
kertek, fürdők és halastavak voltak,
melyekhez a várfalon kívül vadas
kertek, toniázóterek és sétahelyek
csatlakoztak. A német városban az
előkelő családok (Drugeth, Rozgonyi) palotái sorakoztak; ugyanott
volt a Szűz Mária tiszteletére emelt
gót ízlésű plébániatemplom is. A
magyar város a Lepenczpatak v ö l
gye ' felé húzódott s benne Szt.
Györgynek szentelt kápolna állott,
melynek helyére utóbb ferenczrendi
kolostor épült.
Mátyás halála után a vár egy
ideig megőrizte még régi fényét,
de midőn a mohácsi veszedelem
után a törökök Visegrádjg nyomul
tak, hanyatlani kezdett. Őrsége hűt
lenül elhagyta és a Mária-Nosztráról ideköltözött pálos szerzetesek
védték a várat Szolimán serege
ellen. De az ellenállás nem sokat
h a szn á lt; 1544-ben a törökök el
foglalták s ezentúl többször válta
kozott benne a török őrség a ke
resztyénnel. Utólszor 1683-ban ke
rült a törökök kezére, kiktől 1684.
jul. 18 án Lotharingiai Károly fő
hadvezér foglalta el. A vár ekkor
még épségben állott fenn, s az
osztrákok pusztították el (I. Lipót
alatt), hogy Rákóczy hadainak tá
maszpontjául ne szolgálhasson.
A XVIII. század első évtizedében
németek telepedtek meg a helység
puszta falai közt. A visegrádi ura
dalomért ez időben hosszas pörle
kedés fo ly t; 1659-ben a gróf Zichycsalád m erte volt adományul s
csak 1767-ben jutott ismét végleg
a korona birtokába. A romok ki
tisztítását, részben való újjáépíté
sét és az egész hegynek gondozá
sát Viktorin József plébános kez
deményezésére a törvényhozás 1870ben határozta el s a renoválás
munkálatai nehány éven át folytak.

217.
Visegrádról a Sóshegyre és a Királyúton a Hajagosra, az
Urak asztalára és Tahira. Igen szép s érdekes, bár kissé fá214
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rasztó kirándulás. A községi templom mögött befordulunk a
Mühlgarten-Grabenbc (az Apátkúti völgy alsó részébe), de
ennek útjáról az utolsó háznál b. letérve, általában véve igen
rossz, helyenként erősen kimosott s meredek mélyúton EK-i
irányban felfelé emelkedünk. Folyton mezők (azelőtt szőlők)
közt haladva tovább, kis laposra érünk, melyről szép kilátás
nyílik Yisegrádra, Nagy-Marosra, a Hegyestetőre és a dömösi
hegyekre, úgyszintén le az Apátkúti völgybe ; utóbb a Duna
kanyargása, a Keserűs s a Dobogókő K-i vége, a Hegedüs-

A visegrádi fellegvár legfelső része.

bérez, Szakóhegy, az Ágashegy stb. is láthatóvá válik. Egy
kereszt mellett elhaladva, K. felé fordulunk s csakhamar
(Yiscgrádtól jó fél óra alatt) elérjük az erdőt. Most — jobb
úton — K., majd DK. felé fordulva, a hegy gerinezét érjük
el. Innen sok út vezet mindenféle irányban ; arra kell ügyel
nünk, hogy mindig a gerinczen maradjunk. Először lassan,
utóbb meredekebben emelkedve DDK-i irányban, kilátást élve
zünk a Börzsönyi hegységre, egyébként mindig erdőben hala
dunk. Egy meredek kapaszkodó után feljutunk a Sóshegyre
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(408 m.) ; keskeny gerinczéről nem egészen szabad, de csinos
kilátás nyílik a Dunára, Nagy-Marosra, a Börzsönyi hegységre
és a Keserűs és Dobogókő felé levő hegycsoportokra. Kevéssel
a csúcson túl keresztezünk egy erdővágást s most mindinkább
ritkuló vegyes erdőn keresztül kis réten áthaladva, az ú. n.
Királyúton végre kijutunk a nagy Sóstórétre; csinos nagy rét
mely már igen magas fekvéssel birván s széles gerinczen te
rülvén el, szabadabb kilátást nem nyújt (csak a Baráthalom
felé). A réten végighúzódik a Visegrád és Bogdány közthatárt jelző árok. A határárkot követve, kis erdős tetőre má
szunk s onnan gyalogösvényt követve, leszállunk egy erdős
nyeregre, az ú. n. fíorjúfejre (409 m.), melytől délre az redős
Baráthalom (Kapuzinerhaufen) emelkedik. Most meredeken emel
kedünk DNy-i irányban ; a kivágott erdő szélén mászva fel,
gyönyörű kilátást élvezünk.
A kilátás kiterjed a Duna kanyargására, melyet az a Szent-Mihályhegv
körül ir le, Visegrádra, Nagy-Marosra, a visegrádi hegyekre, az ÖregPaphegyre stb. egészen a Keserűsig, a Dobogókő gerinezére, a Hegedűsbérezre, a Szakóhegyre ; Nagy-Maroson túl a két Gállá piramisa s azok
előtt a szobi Sághhegy nagy bányáival, attól ÉK. felé Mária-Nosztra
temploma, fegyháza s a kálvária, majd a Sóshegy és Kopaszhegy (az
előbbinek hármas csúcsa éppen a visegrádi várrom mögött látszik),
odább K. felé Kospallag falu s mögötte az egész Börzsönyi hegység
pompáson látszik, azon innen a kis-marosi és verőczei hegyek, a Nagy
szál kanyargó országújával, a Csódi hegy s a Duna medre Budapest
felé. Közvetlenül álláspontunkkal szemben a Somosbércz, azon túl az
Öreg-Paphegy, Ágashegy, Somhegy stb. Meglepő szép kilátás.

A keskeny gcrinczen, a határdombokat követve, DK-i irány
ban feljutunk a Barat hálom csúcsára (523 m.), melyről ki
látás nincs. Az út most szép erdőben, folyton a gerinczet
követve, enyhén emelkedik ; kis ösvényt követve, a Hajagos
oldalában elterülő kis rétre jutunk. Itt élvezhetjük egyikét a
leggyönyörűbb kilátásoknak, melyek Budapest egész környékén
nyílnak.
A kilátás minden irányban, köröskörül szabad; magában foglalja
mindazt, mit már a Baráthalomról láttunk, csak Visegrád s vára nem
látszik, ellenben sokkal szebben látjuk az egész Börzsönyi hegységet,
Kis-Marost, a Migazzi-kaslélyt, Verőczét és vidékét, a Nagyszált s a
Duna egész budapesti szakaszát, a Nagyszál aljában Szendehelyt, a
háttérben Diós-Jenőt, a Krajcsú hegyet, Kospallagot; a Szt.-Endrei
szigetet, Váczot, Bogdánét, végül igen jól látjuk Dömöst. A kilátás
sok tekintetben a Dobogókőével versenyez.
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A keskeny gerinczet tovább követve, csakhamar elérjük a
Hajagos csúcsát (573 m.), melyről azonban kilátást nem élve
zünk. A csúcsról DNy-i irányban lassan leszállva, lejutunk a
Hajagos és Urak asztala közti nyeregre, melyet Yizverésnek
(németül Krummer Lindenbaum) neveznek ; magassága 497 m.
A nyergen kis tisztás van, de a »görbc hársfa« ma már nem
létezik.
[A nyeregről D-i irányban meredek ösvényen 20—25 perez
alatt feljutunk az Urak asztala (Herrentisch, 594 m.) kiterjedt
laposára, melyen a
sűrű erdőben hatalmas
négyszögletes, sima
felületű s így asztal
alakú sziklatömb he
ver ; a visegrádiak
hajdan itt szokták
majálisaikat rendezni
s innen vette a hegy
is nevét. A sziklatömbhez közel a hegy
tető széléről némi ki
látás nyílik a Dunára
s a környező hegyek
re, DXy. felé a Pilis
tetejét látjuk, de a
kilátás — az erdő
miatt — nagyon kor
látolt s a kilátás ked
véért a hegy alig érdemli meg a megmászás fáradságát.]
A Vízverés nyergéről keleti irányban aláereszkedve, 1 4 óra
múlva az útnak b. (E. felé, Duna-Bogdány felé) kanyarodásánál
(az ú. n. Öreghálásnál) az utat elhagyjuk s DK-i irányban
egyenesen leereszkedünk a Dornloch völgyén a Kalicsapatak
sötét erdős völgyébe, majd az ellenkező oldalon ismét mere
dekül felkapaszkodva, az Ábrahámbiikk alatti útat érjük, mely
K-i irányban a Hegyesei felé visz, mely mellett az erdőből ki
lépve, egyenesen Tahinak tart. Jóval hosszabb az út, ha az
Öreghálás melletti útkanyarodásnál az útat a Kalicsapatak völgvé217
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vei párhuzamosan DDK. felé folytatjuk ; ekkor 35 perez múlva
a tahi-pilis-szt.-lászlói útra érünk, mely itt K-nek tartva,
15 perez múlva egy faiskolához vezet. Innen az út az
Óregbiikktetö (570 in.) kúpján immár túl DK-re fordulva,
a Vérteshegy (559 m.) és Vörösköszikla (523 m.) közt gyorsan
s elég meredekül aláereszkedik a Hét vályúhoz, a hol hirtelen
EK-re fordulva, Tahi pusztára vezet. (Visegrádról a Hajagosra
és Vízveréshez csak a visegrádi főerdész engedélyével szabad
járni.)
Távolságok : A visegrádi csavargőzös-állomásról a Sóstórétre */« óra,
innen a Hajagos tetejére s/« óra, a Vízverés nyergére 20 perez, az Öreg
hálásig 20 perez, innen a Kalicsapatak völgyéig 20 perez, a Hegyesdig
40 perez, Tahira még 35 perez ; összesen 4*/« óra. (Az Öreghálástól a
faiskoláig 1 óra, a Hét vályúhoz jó '/* óra, Tahira 40 perez ; ez úton tehát
Visegrádtól Tahiig 5 óra 20 perez.)

218.
Visegrádról az Ördögmalmához és az Apátkúti völgyön
át Pilis-Szt.-Lászlóra. A templom mellett befordulunk a Miihlgarten völgybe (melynek felső részét Apátkúti völgynek neve
zik) ; a széles, nagy völgyet szőlőkkel s erdőkkel fedett hegyek
szegélyzik, alját a víz telehordta óriási kavicscsal s trachyttuskókkal és törmelékkel. Minél feljebb haladunk, annál szebbé
válik a völgy, egyes helyei regényeseknek mondhatók, mert
a patak helyenként hatalmas sziklacsoportok aljában kanyarog.
Visegrád utolsó házaitól számított 20 perez alatt érjük el az
Ördögmalma vízesést. Hogy ezt megláthassuk, az útról azon
helyen, hol támfallal van ellátva, j. leszállunk a mély mederbe,
hol a patak simára lesúrolt s erősen kivájt hatalmas sziklák
közt nagy zajjal zuhog le. Elővigyázattal szikláról sziklára
mászva, pár perez alatt átmászhatunk a csinos vízesés hasadékján, melyen túl nyugvóhely van, asztallal és padokkal. Innen
nehány lépésre ismét elérjük az útat, mely a hasadékot meg
kerülte s ezen tovább haladunk D. felé ; a patak most majd
gyönyörű sötét erdőn kigyódzik keresztül, a hová a nap sugarai
alig bírnak keresztül hatolni, — majd ismét vastag kavics
rétegek közt tört magának útat. A völgynek DK. felé való
fordulásánál, a Kis Kiliánnal szemben, igen nagy, érdekes
trachyt-kőbánya, az Ördögbánya van, melynek kövét messze
vidékre hordják szét. Idáig jó a szekérút. Innen kezdve rend
kívül szép az út, mely most mindig erdőben halad, lassan
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emelkedve, utóbb a völgyet elhagyva, a hegyoldalban maga
sabbra száll s mintegy 300 m.-nyi magasságban húzódik
DK. felé, b. az Urak asztala (594 m.) erdői, j. a mély Apát
kúti völgy által szegélyezve. A Vaskapu-hegygyel szemben az
útat (szép erdőben) egy K. felől, az Urak asztala és Szt.-Lászlóhegy közt lefelé nyúló kis völgy szakítja ketté (a régi nagy
híd elbontása folytán itt az árkon át kell mászni); a túlsó
parton egy út meredeken felvisz a Paprét felé, mi azonban a
hegyoldalban tovább kigyódzó, lassanként gyalogösvénynyé
váló útat követve, a Szt.-Lászlóhegy aljában déli irányban
haladunk. Majd kiérve az erdőből, Pilis-Szt. László magas
fekvésű templomát (381 m.) pillantjuk meg s déli irányban
követve a mindinkább táguló völgyet, csakhamar elérjük a
falut. (Lásd ezt 173. alatt). (Az Apátkúti völgy felső része
csak a visegrádi főerdész engedélyével járható.)
Távolságok: A visegrádi csavargözös-állomásról az Ördögmalmáig
40 perez, innen az Ördöghányáig 30 perez, a papréti út elágazásáig
'/a óra, Szt.-Lászlóig még 50 perez; összesen 2'/» óra.
Pilis-Szt.-László—Keserűs—Dömös (lásd 174. alatt) 3 óra.
Pilis-Szt.-László Tahi (lásd 177. alatt) 2*/4 óra.
Pilis-Szt.-László—Leányfalu (lásd 178. alatt) 2l/a óra.
Pilis-Szt.-László Szt.-Kndre (lásd 179. alatt) 2 óra.
Pilis-Szt.-László Sikáros (lásd 180. alatt) 50 perez.

219. Visegrádról az Apátkúti völgyön át a Paprétre és
Tahi pusztára. Visegrádról az Apátkúti völgyön át a papréti út
elágazásáig (ahol előbb nagy híd volt) mint 218. alatt. Innen egy
b. kiágazó út meredekül felvisz az erdős gerinczen a hegy tetejét
borító tágas Paprétre (koronauradalmi erdőőrilak), 492 in.
Innen DK-i irányban csakhamar elérjük a Pilis-Szt.-Lászlóról
Tahira vezető útat. Ezen Tahira le, mint* 177. alatt. (Visegrádról
a szt.-lászlói útig a visegrádi főerdész engedélye szükséges.)
Távolságok : A visegrádi csavargözös-állomásról a papréti út kiága
zásáig 1 óra 40 perez, a Paprétre 40 perez, a szt.-lászlói útra 5 perez;
a Kalicsapatak völgyéig 20 perez, a Hét vályúhoz még */* óra, Tahira
40 perez ; összesen 4 óra ÍO perez.

220. Visegrádról az

Ördögmalmához és a Schuster-rétre.

Visegrádról az Ördögmcthna vízeséshez, mint 218. alatt. A víz
esés fölötti nyugvóhclyról j. folyton sűrű erdőben kanyargó
ösvényen DNy-i irányban a Lepencz-patak völgye felé; kis
fél óra múlva elérjük a z út legmagasabb pontját s leereszke220
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dünk egy szép erdős völgybe, melyet Schusterrétnek nevez
nek. (Itt szokta a budapesti Eintracht-egylet nyári mulatságait
rendezni, a kabinetirodától kikért engedély alapján.) Igen szép
hely. A völgy a Lepencz-patak völgyébe nyílik, melyben j. for
dulva, 10 p. alatt a Duna partjára érünk. Visszatérés az erdő
szélén Visegrádra. E kirándulás összeköthető a K irály gúnyhóhoz és a Keserűsre teendő tourral. (Lásd 223. alatt).
Távolságok : A visegrádi csavargőzös-állomásról az Ördögmalmához
35 perez, innen a Schuster-rétre 35 perez, a Lepencz-patak völgyéig
20 perez, Visegrádra még 45 perez; összesen 2'/* óra.

221.
Visegrádról a Lepencz-patak völgyén át Pilis-Szt.Lászlóra. (Kék-fehér jelzés.) A jelzés a csavargőzös-állomástól
a Fő-utczába s itt j. fordulva a dömösi úton a Lepencz-patak
torkolatához (35 perez) vezet. A völgybe befordulva, az erdészház mögött b. a Schusterrét völgye, kissé feljebb j. az Agasvölgv
nyílik, mely utóbbi a Királygunyhóhoz vezet (lásd 223. alatt).
A jelzett út ellenben egyenesen D. felé vezet s a folyton erdős
fővölgyet követve, lassú emelkedéssel többször átmegy a meg
lehetős bővizű patakon, majd két gyönyörű bükkfához ér.
Ezen túl az eddig elég jó szekérút rosszabbá válik. A völgy
alja tele van hordva sziklákkal s óriási kavicsokkal, erősen
bemélyedt, szaggatott, helyenként sziklás, többnyire azonban
erdős ; minél tovább haladunk, annál keskenyebbé válik, az
Agashegy- és Öreg-Paphegy közt igen mély s nagy kanyar
gásokkal töri át a meredek hegyeket; e helyen a víz annyira
tele hordta kövekkel, hogy szekér csak bajosan mehet. Ez a
völgy legszebb, mondhatni vadregényes része. A szoroson túl
ismét kitágul a völgy s a Bányahegy északi csúcsát elérve,
DXy. felé fordul. (179 m.) Utunk itt a b. felé (DK. felé) nyíló
mellékvölgybe fordul be s a Bányahegy és Öreg-Paphegy
közt gyorsan emelkedve, végül kiér a szt.-lászlói katlanba,
a melyből a még fél órányira levő Pilis-Szt.-László templomát
már is megpillantjuk. A falu mögött a Kapitányhegy, Hrabina,
Szt.-Lászlóhegy iáthatók, utóbb a Keserűs, továbbá az Öregés Kis-Paphegy s az Urak asztala is feltűnik.
Távolságok : A visegrádi csavargőzös-állomásról a Lepencz-pataki er
dészlakig 45 perez ; innen a Bányaheg)' alatti völgyelágazásig 40 perez ;
az erdő végéig 20 perez, Szt.-Lászlóig még 30 perez; összesen 2'A óra.
Pilis-Szt.-Lászlóról tovább, lásd 218. alatt.
221
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222. Visegrádról a Lepencz-patak völgyén át Sikárosra.
Visegrádról a fehér-kék jelzés nyomán a Bányahegy északi
csúcsáig, mint 221. alatt. Itt a jelzést elhagyva, a fő völgybe
(azaz j. felé, DNy-ra) fordulunk s ezt D. felé követve, lassan
ként feljutunk az Akasztólyuk (508 m.) szép tölgyes fedte
gerinezére (innen egy út j., Ny. felé a Keserűs gerinezére
visz fel). Mi a déli irányt mindig megtartva, a hegyláncz túlsó
oldalán — folyton erdőben — leszállunk a sikárosi völgybe,
melyet a büki pusztával szemben, a sikárosi erdőőri laktól
V4 órányira Ny. felé éppen ott érünk el, a hol a völgy tágulata legszélesebb (több mint egy km). Innen a sárga jelzés
irányában DK-i irányban lefelé követve a völgyet, 15 perez
alatt a sikárosi erdőöri lakot érjük el.
Távolságok: A visegrádi csavargózös-állomásról a Bányaheg}' alatti
völgyelágazásig 1 óra 25 perez; innen az Akasztólyukra 50 perez, le a
völgybe 25 perez, Sikáros még 15 perez; összesen közel 3 óra.
Sikáros—Dömörkapu—Szt.-Kndre (lásd 182. alatt) 3 óra.
Sikáros—Csikó vár Pomáz (lásd 183. alatt) 3‘/* óra.
Sikáros—Dobravoda—Pomáz (lásd 184. alatt) 27» óra.
Sikáros—Margitliget (lásd 185. alatt) l*/4 óra.
Sikáros—Pilis-Szt.-Kereszt (lásd 186. alatt) l*/4 óra.
Sikáros—Dobogókő (lásd 187—189. alatt) l*/*—2'/* óra.
Sikáros—Dömös (lásd 190. alatt) 21/* óra.
Sikáros—Prédikálószék—Dömős (lásd 191. alatt) 3 óra.

223. Visegrádról az Ágasvölgybe, a Császárerdöbe, a Királygunyhehoz, a Keserűsre és Dömösre. Visegrádról az Ördög
malmához, a Schuster-rétre és a Lepencz-patak völgyébe mint
220. alatt, vagy egyenesen a Lepenczvölgybe, mint 221. alatt.
Ezen völgyben D-re fordulva, 5 pereznyire j. az Ágasvölgy
torkolatához érünk. E völgybe j. befordulva (b. vezet a kék
fehér jelzés Pilis-Szt.-Lászlóra), folyton a leggyönyörűbb erdő
ben (Császárerdő), mindinkább magasodó hegyek közt (j. a
Nyalkabércz, b. az Ágashegy) eleinte DNy., utóbb D. felé
haladunk felfelé ; 3/< óra múlva a Király gúny hót érjük. Kőből
épült és verandával ellátott csinos kis gunyhó, közvetlenül az
út mellett. (A gunyhó alatt lenn a mederben forrás.) A gunyhótól a b. vezető út a völgy mentén a Keserűshegy lejtőjének
azon részére vezet, melyet Görbehajtásnak neveznek (itt ta
nyázik a legtöbb szarvas) ; a gunyhónál ellenben j. fordulva,
az úton DNy. felé tartunk, majd ott, a hol az út É. felé ka
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nyarodik (hogy* levezessen a Diós- vagy Kcscrüsvölgybe),
cserkészutakon átszelve a nevezett völgy legfelső teknőszerű
részét, a gunyhótól számított negyedóra alatt b. magasan fe
lettünk egy bizarralakú magányos nagy sziklát (Törökfej)
pillantunk meg, még tovább haladva pedig a Nagykőre jutnak,
honnan a legszebb kilátás nyílik a Duna szorosának nagy ré
szére s az alattunk elterülő hegyvidékre (Agashegy, Diósvölgy

A Királygunyhó.

stb.). Legújabban itt épült egy kis gunyhó ( Hubertgunyhój,
melyben meg is lehet hálni. A cserkészutakon, most már Ny-i
irányban, tovább kanyarodva, az elég meredek lejtőn feljutunk
a Keserűs gerinezére s negyedóra alatt ennek legmagasabb csú
csára, a Prédikálószékre (641 m.). Az innen nyíló kilátást lásd
226. a) alatt, a Dömösrc levezető utakat 191. alatt. (Az egész
22*
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vidék bejárása ez idő szerint szigorúan tiltva van ; csakis a
visegrádi főerdész külön engedélyével járható be.)
Távolságok: Visegrádról az Ördögmalmán és Schuster-réten át a
Lepen ez völgyig l»/2 óra (Visegrádról közvetlenül 4ö perez), innen a
Királygúny hóig 50 perez, a Prédikálószékre 1 óra, le Dömösre 1 óra :
összesen 4 óra 20 perez (illetve 3*/a óra).

224. Visegrádról Dömösre a Duna mentén, végig napos kocsiúton, de folyton gyönyörködve a Duna szorosának természeti
szépségeiben, U/2 óra.

A Duna szorosa Visegrád és Dömös között.

f ) Kirándulások D öm ösről.
225. Dömös, nagyközség Esztergom vármegyében, a Duna
szorosának déli hajlatában, regényesen szép helyen fek
szik. A község közvetlenül a Duna alacsony partján (111 m.)
épült, miért is a folyam áradásaitól gyakrabban szenved. Igen
csinos, rendezetten épült község, mely tisztességtudó magyar
lakóival az idegenre igen kedvező benyomást gyakorol. Főutczája a Dunával párhuzamosan húzódik s ennek elején van
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az 1733—34-ben épült róm. kath. templom, a községnek PilisMaróth felőli végén az 1876-ban épült református templom
s azontúl az 1743-iki pestis alkalmából épített Mindszentek ká
polnája. A község egy része benyúlik a Malompatak völgyébe,
melynek keleti oldalán a Poszogóhegy nagy kőbányái vannak,
másik része a Préposthegy oldalában húzódik felfelé a temetőhez, mely mellett látszanak a hires dötnösi prépostság romjai
nak utolsó maradványai.

Dömös.

Dömösnek 252 házában 1260 lakos él, kik nehány egyén
kivételével tiszta magyarok ; hitfelekezetre nézve 1014 róm. kath.,
213 reform, és 32 izr. A nép leginkább hajózással (vontatás,
rakodás), ezenkívül kőbányászattal és erdei munkával keresi
meg nehéz kenyerét; a nők gyümölcscsel kereskednek. Szor
galmas, munkás, becsületes és tisztességtudó nép. A községben
az esztergomi káptalan erdőgondnokot tart.
Vendéglők: Kaik Bernát korcsmája a Malomvölgye felé (étel, ital kap
ható). Zöld Pál korcsmája a fő-utcza felső részében.
T hirring: Bpest környéke.
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G ő z h a jó -á llo m á s ; va sú it fe lté te le s m e g á lló h e ly a túlsó parton a 142.
sz. őrháznál), p o s ta h iv a ta l helyben. Utolsó táviró Visegrád. Kompköz
lekedés (a hajóállomás mellett) a vasúti megállóhoz 8 fill. személyenként.
K ö zlek ed és : a magy. folyam- és tengerhajózási társulat helyi hajója
(Budapestről indul naponta d. u. 3 órakor, Dömösről vissza reggel
'/♦ó kor. A mag)’, kir. államvasutak (Dömös-állomás, lásd a vonatközle
kedést 331a. alatt).
F u v a r d íj (parasztkocsi) Pilis-Maróthra 1 kor. 20 fillér, Visegrádra 2,
Mexikóra 4, Pilis-Szt.-Keresztre 6 korona.
D ö tn ö s történelmileg nevezetes és
vértanú tiszteletére emelt egyházat
híres hely. Már legelső királyaink csak fia II. (Vak; Béla fejezte be
korában jelentékeny hely lehetett s 1138-ban, ez évi szept. 3-án SzékesI. Béla királynak kedves mulató fehérvártt kelt alapítólevelében dús
helye volt, Kinek itt a ma is Á r p á d  adományokban részesítvén a prépostságöt. A prépostságnak 59 faluja
v á r n a k vagy P á d v á r n a k (485 m.)
nevezett hegyen kastélya volt, mely volt 761 szolgával, kik évenként
1063-ban feje fölött összeomolván, mindenből teljes tizedet, 1522 juhot,
őt romjai alá temette. Dömös ké 1522 köböl lisztet, ugyanannyi cse
sőbb is megtartá nevezetességét; ber sört és 761 mázsa sót stb.
Szt. László gyakrabban tartózkodott holtak kötelesek a prépostnak adni.
itt és a németek elleni hadjáratára Az első prépost Saul volt. A tatár
is innen indult ki. Álmos he rezeg járás után helyreállíttatván a préitt 1107-ben nagyszerű p r é p o s ts á g o t postság, a XIII. században is több
és k á p ta la n t (12 kanonokkal) ala ször élvezte királyaink kegvét; III.
pított, melynek felszentelésére Kál Endre 1298-ban a dunai vizanalászamán királyt is meghívta. A király tot a marosiaktól elvette és a prépost
azonban, “minthogy emberei azzal ságnak adományozta. Róbert Károly
vádolták Álmost, hogy életére tör, uralkodása elején Dömös a vise
a felszentelésre nem ment el, hanem grádi őrség által romba döntetvén,
a herczeget el akarta fogatni, de a 11321-ben azzal a kérelemmel fordult
püspökök közbenjárására vele ki a pápához, engedné meg, hogy a
békült. Midőn azonban Álmos es káptalan a tatárjárás óta fel nem
küje ellenére ismételve fellázadt épült óbudai káptalannal egyesítteskirálya ellen, ez őt elfogatta s sék, ami azonban nem történt meg.
fiával Bélával, valamint Uroz, 1329-ben Róbert Károly elrendelte,
Vacha és Pál nevű tanácsosaival hogy a váczi püspök javadalmai
együtt megvakíttatá. Álmos hátra nak a királyt illető huszada és az
levő éveit, fiával együtt, a dömösi esztergomi érsekség tizedétől éven
prépostságban töltötte, de még itt ként fizetendő 10 kepe a dömösi
sem volt nyugta, mert Kálmán ki prépostság javadalmazásául szol
rály nehogy halála után ő kövesse gáljon. Idő folytán feloszolván a
a trónon, kevéssel halála előtt el káptalan, Zsigmond király 1433 bán
akarta fogatni s e czélra 1114 ben a Szent-Szűznek az Olajfák hegyé
Bóth Benedeket küldé a herczeg- ről elnevezett szerzetét telepítette
hez; a vak Álmos az oltár előtt ide. Első apátjának, az 1441-ben
keresett menedéket, de Benedek az elhunyt Filipponi Bernadinnak sír
oltárt vérrel bemocskolva, onnan is jához kegyelettel zarándokoltak a
elvonszolta, mire a papok őt el magyarok. 1445-ben a várnai csatát
akarták fogni; Benedek ezt észre követő zavarokban az olivetán szer
véve, dühös lélekkel eltávozott, de zetesek lemondtak a dömösi apát
a Pilis erdőin át nyargalva, lováról ságról, mire IV. Jenő pápa ezt
lebukott s saját kutyái martalékává 1446-ben a pálosoknak ajándékozta,
lön. Álmos eme szerencsétlenségek V. Miklós pápa pedig 1447-ben Ka
folytán nem bírta a prépostságot pusi Bálintot nevezte ki perjellé s
teljesen felépíteni; a Szt. Margit őt közvetlenül a római szentszék
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alá rendelte. Időközben azonban
Hunyadi János kormányzó Bothos
Istvánnak adományozta a prépostságot. Kbből a kegyúri jogra nézve
összeütközés támadt a pápa és az
ország közt, mit ügy szüntettek

A dömősi prépostság romjai.
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meg, hogy a pápa elfogadta Kapusi
lemondását, a budai vártemplomot
és a dömösi perjelséget ismét prépostsággá alak tván át, egyesítette
és első prépostjává Bothost nevezte
ki, utóda kinevezésének jogát azon
ban biztosítván a magyar koroná
nak. 1504-ben a dömösi prépostságot a nyitrai püspökséggel egye
sítették s ezentúl csak mint czím
adományoztatott; utolsó prépostja
Pollheim Bernát volt 1520-ban. A
prépostság épülete a török uralom
alatt is fenmaradt cs utóbb való
színűleg 1. Lipót alatt, 1702-ben
ment tönkre, de még a múlt szá
zadban tartottak a romjaiból alakí
tott templomban isteni tiszteletet.
1733-ban gr. Erdódi László Adám
nyitrai püspök és dömösi prépost
plébániává emelte Dömöst, melyhez
mint fiókegyház utóbb a pilis-maróthi pálosok is tartoztak ; ekkor
épült a prépostság köveiből a ma
is fennálló templom. Dömösön ezen
kívül a pilisi cisztercita apátságnak
is volt birtoka, még pedig már IV.
Béla alatt; midón a rend birtokait
elvesztő, a dömösi is idegen kézre
került; a XVII. szd. elején a kalocsai
érseké, 1712-ben a nyitrai káptalané
volt. Utóbb a pálosokra szállt s
ezek rendjének feloszlatása után a
vallásalapítványhoz csatoltatott.

226. Döntősről a Keserűsre (Prédikálószékre) és Sikárosra.
A falu fölött közvetlenül emelkedő Keserüshegy az egész hegy
csoport legmagasabb emelkedéseinek egyike, mely úgy kilátás
tekintetében, mint érdekes sziklaformáczióinál fogva elsőrangú
kirándulóhely. A Keserűst a következő utakon mászhatjuk meg :
a) A Poszogón ál. Dömösnek a .Malompatak völgyébe nyúló
utczája végén b. ágazik ki a Poszogó kőbányái mellett DK-re
vezető út, mely a nevezett hegy erdős hátán átkelve, a Komlósvölgybc kanyarodik át (a Duna felől ezen árkon is jöhetünk
ide) s ennek túlsó oldalán azon gerinezre kapaszkodik fel,
melyen a Pest és Esztergom vármegyék közti határ végig
vonul ; ennek mentében déli irányban felszállva, a Keserűs
felé felhúzódó Sárkánybércz nevű gerinczen érdekes hatalmas
sziklatuskót találunk, melyet magyarul Alsó Kereszteskönek.
németül — alakjánál fogva — Bindcrschlágclnek ( Sulyok)
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neveznek. (A sziklába egy kereszt van bevésve, a szikla alatt
a keleti lejtőn a Sárkánylyukból kis forrás fakad, mely nyáron
sem apad el.) Innen a gerinczen tovább haladva, ennek az
Üstökhegy gerinczével való találkozásánál a Középső Keresztes
követ (lapos kőszikla, melyben két kereszt van bevésve) érjük
el, a honnan már szabadabb kilátás nyílik. Innen 20 perez
alatt feljutunk a Keserűs legmagasabb csúcsán álló, szószék
alakja miatt Prédikálószéknek vagy Felső Kereszteskönek (3 ke
reszt bevésve) nevezett sziklához. (G41 m.)
Az innen kínálkozó kilátás a legszebbek közé tartozik, melyeket
Budapest környékén élvezhetünk. Néző pontunk itt a Dunához sokkal
közelebb lévén, mint a Dobogókőn, a Duna völgyének, a szemben
emelkedő meredek Szent-Mihályhegynek részletei tisztábban ismerhetők
fel, és a kép annyiban is különbözik a Dobogókő panorámájától, hogy a
Duna szorosának keleti része — melyet a Dobogókő felől éppen a Ke
serűshegy takar el — innen teljesen szabad, úgy hogy a szoros Helembától Kis-Marosig egész kiterjedésében pillantható át. A nagy-marosi és
szobi hegyeken túl a Börzsönyi hegység főbb emelkedéseit ismerjük
fel. Szob irányában a karcsú kúpalakú Nagy-Galla, odább j. a
hármas Sósheg}’, egyenesen É-ra jóval messzebb a Nagy-Inócz és mö
götte kissé j. a Nagy-Hideghegy és Csóványos, melyekben a Börzsönyi
hegység kulminál. A Nagy-Hideghegvtől kissé b. a messze háttérben
a selmeczbányai Szittnya integet felénk. K. felé lábaink alatt a Keserűs
völgy és Császárerdő mély, erdős árkai terülnek el, azokon túl az ÖregPaphegy s mögötte az Urak asztala, Hajagos és Baráthalom mered
nek fel, melyeknek lánczolata fokozatosan aláereszkedik a Dunát előfokszerűen uraló visegrádi Várhegyig. K. felé a szt.-lászlói katlan (a
falu templomával) látszik. Ny. és D. felé az erdő eltakarja a kilátást.
Távolságok: A dömösi gőzhajó-állomásról a Sulyokig 50 perez, innen
a Középső Kereszteskőig 20 perez, a Prédikálószékre 20 perez ; összesen
l 1/* óra.

b) A Keserűs-üstökén át. A Keserűs ENy-i nyúlványa a
Keserűs-üstöké (Üstökhegy), mely a Szentfa kápolnája mellett
ereszkedik le a Malompatak mellé. Itt az erdővágás szélén
cserkészút vezet fel — számtalan szerpentinnel — az Üstök
hegy gerinczcre s azon a Középső Kereszteskő-höz, a hol a Sárkánybércz felől érkező úttal egyesül. Innen a Prédikálószékre,
mint a) alatt.
Távolságok: A dömösi hajó-állomásról a Keserűs-üstöke lábáig 7, óra,
innen a Középső-Kereszteskőig */« óra, a Prédikálószékre 20 p .; összesen
több mint 17* óra.

c) A Vadállósziklák gerinezén. A Prédikálószéktől DNy. felé,
körülbelül 1 4 órányira tőle, a Keserűs főtömegéből két, egy228
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mással éles szöget képező, szédítően meredek sziklafalú kes
keny gerincz húzódik le a Malompatak völgyébe, koronázva
óriási, bizarrnál bizarrabb alakú sziklákkal. A dömösi nép e
sziklagerinczeket Vadálló vagy Vadonatálló köveknek, a közéjük
ékelt, szinte járhatatlan völgyet Yaddllókövek völgyének, az

A Felkiáltójel a Vadálló kövek gerinezén.

északi sziklagerincz és a Keserűs-üstöke közti völgyet Simonvölgynek, a Yadállósziklák déli gerinezén túl felhúzódó mere
dek árkot Vadalma-állás völgyének nevezi. E sziklás gerinczek
rendkívül sok és érdekes részletet nyújtanak s élükről a mély
ségbe való pillantás helyenként vadregénycsnek mondható.
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A természet barátja azért szívesen fogja e helyeket felkeresni,
habár a sziklák közti felkapaszkodás — a nagyon járatlan
ösvényen — fárasztó és némi gyakorlottságot igényel.
A felmászásra a Vadállókövek északi gerineze ajánlható.
Dömösről a Malompatak völgyén felfelé követjük a Sikárosra
vezető kék*fehér jelzést a Szentfa kápolnáján túl néhány
lépésnyire. Itt b. a Vadállókövek erdős gerineze ötünkig
ereszkedik. A gerinezre felmászva (az első felkapaszkodás
kissé bajos, mivel az ösvény leszakadt), ott jó ösvényt talá
lunk, mely (DDK-i irányban) eleintén lassan, utóbb elég me
redekül vezet a gerinczen felfelé. Amint azonban a szép er
dőből kiérünk, sziklás lejtőre jutunk, melyen a felmenctel már
kissé fárasztóbb. Ezen túl kezdődik a Vadállósziklák keskeny
gerineze, egy hatalmas sziklaél, mely helyenként szédítően
meredek sziklafalakkal esik a tátongó mélység fe lé ; a Simon
völgyéből az erdő a szikláéiig húzódik fel s így helyenként
fák közt kell bujkálnunk, de többnyire vagy a sziklaélen, vagy
— a hol egyes óriás sziklatömbökct ki kell kerülni — a gye
pes lejtőn haladunk felfelé. Az előhaladás ugyan kissé nehéz,
de óvatosság mellett semmiképen sem veszélyes. A sziklaván
dorlás közben kínálkozó sceneriák a legszebbek, melyeket
Budapest környékén találunk. Magának a gerineznek óriási
sziklaképződménye: is rendkívül érdekesek, de még imponálóbb a Vadállósziklák valóságos őserdő fedte feneketlen völ
gyébe és a túlsó sziklagcrinczrc való pillantás. Az északi ge
rineznek — melyen mi mászunk fel — érdekesebb szikla
részletei a Remete és apdcza, az Árpádtrónja és a Felkiáltójel„
egy hegyes élen álló ékalakú szikla. A sziklaélen való mászás
alig tart 20—25 perczig. Felső végén a Keserűs hátát érjük,
melyen immár kényelmes úton, erdőben 20 perez alatt a
Prédikálószékre megyünk.
Távolságok: A dömösi állomásról a Vadállósziklák északi gerinezének tövéig 35 perez, innen a Prédikálószékig egy jó óra; összesen közel
l*/« óra.

.4 Keserűsről
kényelmesebb a
vármegyei határ
gerinezét követi,

való leszállás több irányban lehetséges; leg
Sikárosra vezető út. A Prédikálószéktől a
mentén, mely folyton a hegy hosszú erdős
DK-í irányban haladunk jó 8/4 órányira; a
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hol a vármegyei határ DXy-i irányban (j. felé) a gcrinczről a
Királykúti völgybe kanyarodik le, ott a Hármashatártól (568 m.)
[erre le is szállhatunk a határ mentében a Királykáihoz, a sikárosdömösi jelzett útra, V2 óra], utunk az Akasztólyuk (Galgenloch-Rücken) gerinczén K-re fordul. 20 perez múlva a Drenovi
vrseken egy keresztűt metszi utunkat; e keresztút (b.) Visegrád
felől a Lepenczpatak völgyén jön fel (2 óra) és (j.) a Sikárosi
völgybe vezet le. (Az út részletes leírását lásd 222. alatt.)
[Keleti irányban tovább Pilis-Szt.-Lászlóra 3 4 óra.] Ez úton j.
(D. felé) leereszkedünk a Sikárosi völgybe, a hol a sárga és
kék-fehér jelzés mentén bal felé Sikárosra megyünk.
Valamivel hamarább érünk le Sikárosra, ha a Hármashatár
tól a DK-rc kiágazó gerinczen ereszkedünk le a völgybe.
Távolságok : A Prédikálószékröl a visegrádi útig 1 óra 10 p., innen
Sikárosra */« óra, összesen közel 2 óra. A Hármashatártól közvetlenül
leereszkedve az út 20 perczczel rövidebb.
Sikáros—Dömörkapu—Szt.-Endre (lásd 182. alatt) 3 óra.
Sikáros—Dobravoda - Pomáz (lásd 184. alatt) 2'/i óra.
Sikáros -Szalabasinai kút—Margitliget (lásd 185. alatt) 1*/* óra.
Sikáros—Pilis-Szt.-Kereszt (lásd 186. alatt) 13(4 óra.

227.
Dömösröl a Malompatak völgyén át a Királykúthoz és
Sikárosra. (Kék-fehér jelzés.) A hajó-állomásról a jelzés mentén
befordulunk a Malompatak völgyébe (felső részében Szőkeforrási
vagy Királykúti völgy), mely a Dobogókő és a Keserűshegy közt DK felé húzódik fel s egy aránylag nem magas
nyergen át a legrövidebb útat közvetíti Csobánka és Pomáz
felé. A völgy a Poszogó kőbányái alatt DNy. felé nyílik; alsó
része szélesebb, feljebb, a hol D. majd DK. felé fordul, keskenyedik s szép erdő — túlnyomóan bükkös — borítja. Igen szép,
érdekes völgy; Ny. felől két kisebb völgy nyúlik belé, mely közt
az Arpádvárának, most — sajnos — teljesen letarolt hosszú gerincze (485 m.) emelkedik ; azon túl a Dobogókő hosszú, sűrű
erdőfedte meredek lejtője szegélyezi a völgyet Ny. felől; sok
kal érdekesebb a keleti lejtője. Itt a Keserűs (641 m.) imponáló
tömege emelkedik, hatalmas s bizarr sziklafalaival ( Vadállósziklák), melyek csalódásig hasonlítanak várromokhoz. Utunk
gyönyörű bükkösben kanyarog felfelé, a mindvégig mélyen be
vágódott völgyben. (Lenn egy kitűnő forrás — a Szökeforrás
— fakad, mely az idevaló nép állítása szerint oly hideg, hogy
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»nem tanácsos belőle inni« és melyben a néphit szerint egy
aranyhajú leány titkon mosakodik.) Az út meglehetős gyorsan
emelkedik s különösen felső részében igen kavicsos, helyenkint
rossz; azonban számos szép tájrészlettel lep meg. 7/4 órai
gyaloglás után elérjük a Dobogókő és Keserűs közti nyerget
(453 m.). A dömösi vizek s a Sikárosi patak közti vízválasztón
állunk ; néhány nagy tölgyfa alatt kis vizenyős rét terül el.
Kilátás innen alig nyílik. Most — mindig megtartva a DK-i
irányt — lassan aláereszkedünk s csakhamar elérjük az úttól
j. fakadó (most elposványosodott) KirálykuUat(416m .), mely
nél a dömösi nép hite szerint ős királyaink jártak, midőn Árpád
várában laktak. Most fiatal erdőben alászállva (j. az úttól kissé
beljebb a Breuner-gunyhó), az Ispánhegy alatt elhaladva, le
jutunk a sikárosi völgytágulatba, a hol szemben a Büki puszta
(373 m.), lejebb K. felé, a völgy szűkületénél a sikárosi erdööri
lak (339 m.) tűnik szembe.
Távolságok: A dömösi hajó-állomásról a nyeregre */• óra, innen a
Királykát 10 perez, Sikáros még 50 perez. Összesen 2*/* óra.
Sikárosról tovább lásd 226. alatt.

228. Dömösről a Malompatak és Rámvölgyön át a Dobogókőre.
Dömösről a Malompatak völgyén (kék-fehér jelzés) felfelé ha
ladva a Rámhegy tövéig megyünk (j. a Fingókút); a hol itt az
út (a Keserűsnek második sziklagerinczével szemben) a patak
j. partjára kel át, mi a b. parton emelkedve, befordulunk a Rám
hegy K-i oldalán aláhúzódó Rámvölgybe, melyet most is még
nagyrészt sűrű áthatlan erdő borít. Mintegy 20 perez múlva a
völgyből balra tartunk s cserkészutakon felkapaszkodunk a
völgyet K. felől szegélyző, sűrű erdős keskeny gerincz nyakába,
innen átkanyarodunk a gcrincz K-i oldalára, majd visszafordulva
a Ny-i lejtőre, meglepő kilátást nyerünk a Dobogókő szikláira
s a velünk szemben emelkedő Thirring-sziklára és a Dobogókő
katlanába. Innen cserkészút 10 perez alatt felvisz a Dobogó
kőre. Igen meredek ú t; az úton nehány sárga jel van alkal
mazva. (A Dobogókőt lásd 251. alatt.)
Távolságok : A dömösi hajó-állomásról a Rámvölgy torkolatáig 1 óra
innen a Dobogókőre 1 óra ; összesen 2 óra.
Dobogókő—Sikáros (lásd 252. alatt) l 1/, óra.
Dobogókő—Margitliget (lásd 253. alatt) 2*/t óra.
Dobogókő—Pilis-Szt.-Kereszt (lásd 254. alatt) 1—1'/, óra.
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Dobogókő—Pilis—Pilis-Szántó (lásd 255. alatt) 3 óra.
Dobogókő—Mexikó (lásd 256. alatt) 50 perez.
Dobogókő—Kétágúheg}' -Esztergom (lásd 257. alatt) 4*/« óra.

229. Dömösröl a Rámhegyen és Miklóskúton át a Dobogókőre.
A Malompatak völgyén a kék-fehér jelzés nyomán haladunk
felfelé, mint 228. alatt. A Szentfa kápolnáján túl j. felől két
árok nyílik a Malom
patak völgyébe, az
első a Lukács-árka,
melyen a Szakóhegy
felé s így a dobogó
kői jelzett útra jutha
tunk fel (szekéren is),
a másik a Hármasfo rrá s völgye. Ez a
Keserűsnek Vadállószikláival
szemben
DNy. felől ereszkedik
le s j. (Ny. felől) az
Árpádvára nevű hegy
(485 m.), b. (K. felől)
a Rámhegy (473 m.)
által határoltatik. A
völgy
torkolatánál
(193 m.) a jelzett út
ról j. kiágazó útra
térve, eleinte az árok
mellett, utóbb a Rám
hegy lejtőjén szállunk
lassú emelkedéssel —
előbb fiatal, utóbb
A Ferenczy-szikla a Rámhegy gerinezén.
szép erdőben
a
Rámhegy csúcsa felé.
A völgytől számítva V*2 óra múlva, a hol útunk Ny-ra
kanyarodik, egyenesen D. felé tartva, nehány perez alatt a
Rámhegy tetejére (473. m.) érünk, melynek a Miklóskút felé
leeső sziklás oldala a hatalmas s érdekes Rám-szikla, mig
a Rámvölgy felé a magányosan álló, sulyokalakú Ferenczy233
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sziklát találjuk (a M. T. E. Budapesti Osztályának korán el
hunyt háznagyáról, ifj. Ferenczy Károlyról elnevezve).
A Rámhegy a néphit szerint érczet rejt magában ; rám a régieknél
rézérczet jelentett. Ha a Rámhegy csúcsát b. hagyva, az úton Ny. felé
tovább haladunk, három sziklából kifolyó forrást, a Hármasforrást ér
jük el ; igen csinos hely. Az út utóbb K-ra fordulva, az Árpádvár gerinczén átkelve Korhelyes-pusztára visz.

A Rámszikláról közvetlenül, de kényelmesen leszállunk a
tövében levő katlanba, melyben gyönyörű óriási bükkfák tö
vében, buja vegctáczió közepette a Miklóskút, hegyvidékünk
nek egyik legjobb, bővizű forrása fakad. A Miklóskúttól a hegy
oldal tövében kigyódzó kis ösvényen DK. felé haladva, mint
egy 1/4 óra múlva cserkészútat találunk, mely j. (azaz D. felé)
egyenesen felvezet a Dobogókő plateaujára. Az ösvény a
Dobogókő felől E. felé leereszkedő két keskeny hegygerincz
közti völgyelésben igen meredekül visz felfelé, először sűrű
erdőben, utóbb a hegy sziklái közt (b. a bizarr Thirring-szikla).
Itt b. felé a sziklás hátra tartva, ezen csakhamar felérünk a
Dobogókő tetejére (700 m.), melyet a Báró Eötvös Lorándmenedékháztól kissé K. felé érünk el. (A Dobogókőt 1. 251. a.)
Távolságok: A dömösi hajó-állomásról a Hármasforrás völgyének tor
kolatáig 45 p., innen a Rámszikláig ■/, óra, a Miklóskúthoz 5 perez,
innen a Dobogókőre 1 óra; összesen 2*/« óra.
A Dobogókőről tovább lásd 228. alatt.

230.
Dömösröl Körtvélyes pusztán és a Jászhegyen át a Dobogó
kőre. Dömös felől a legjártabb és leginkább ajánlható, egyúttal
a legszebb út is. A vörös-fehér jelzés a hajó-állomástól a falu
főutezáján halad, ennek vége felé b. kanyarodva, lépcsőn visz
fel a Préposthegy E-i lejtőjén levő temetőhez és a mellette
levő csekély rom maradványhoz. (Innen szép bepillantás a
Duna regényes szorosába Dömösscl, Visegráddal és a szobi
hegyekkel.)
A romok a dömösi híres prépostság (lásd 225. alatt) utolsó marad
ványai ; ásatások tanúsága szerint
az épület 100 m. hosszú és 70 m.
széles volt; román stílben épült, de

nemzeti irányban továbbfejlesztett
kéttornyú temploma korának ki
válóbb "építészeti emlékei közé tar
tozhatott.

Most a Préposthegy (421 m.) erdejét érve, folyton DNy-i
irányban, lassan emelkedő gyalogúton szállunk fel a Prépost
hegy és V'öröshegy (394 m.) közti erdős völgyben ama laposra,
melyen terjedelmes szántóföldek közt Körlvclyes-puszta (337 m.)
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fekszik. A szántóföldekről bepillantás a Malompatak völgyébe
és a Keserűs szikláira. Előttünk a Szerkövekkel aláeső Dobogókő,
melynek tetején álló széljelző már innen felismerhető.
Körtvélyes Körtvélytó név alatt tani. 1712-ben, midőn a pilisi apát
már IV. Béla alatt említtetik mint birtokaiba ismét bevezettetett, Kört
a pilisi cisztercita apátság birtoka. vélytó az Amadé-családé és az esz
Utóbb eltűnt s a XVII. szd. elején tergomi érseké volt. 'Most is az
már nem tudták helyét megállapí utóbbi bírja.
Körtvélyesen túl nehány száz lépéssel bal felé út ágazik ki, mely a
Lukács-árka és Hármasforrás völgye közt hosszú keskeny gerinczczel
felhúzódó és kerek kúppal végződő Árpádvára (485 m.) nevű tetőre
(népiesen Pádvár) vezet. (•/, óra.) Ezen hegytetőn állott I. Béla király
kastélya, mely 1063-ban feje fölött összeomolván (más verzió szerint
a trónus omlott reá), ót romjai alá temette. A várnak némi nyomai
még felismerhetők, nevezetesen a víztartóüreg s némi falmaradványok
láthatók. Régebben itt fegyverek kerültek napfényre. A hegy tövében
régi rézbánya nyílása látszik. A hegy mellett van a Pénzverő árka.
melyben évek előtt rézdarabokat találtak. A nép hite szerint Árpád vára
alatt Árpád öröksége van elrejtve.

Körtvélyes-pusztáról a jelzés mentén DXy., illetve D. felé
haladva, 1/i óra múlva a Szakóhegy (569 m., a térképen hibásan
Czakóhegy) tövében elérjük az erdőt. Itt az út ketté ágazik.
A jelzett út elég meredek, de rövid kapaszkodóval felszáll a
Szakóhegy és Hegedűsbércz közti nyeregre (Kaszállás, 510 m.),
míg a szekérút a hegyláncz oldalában a Makó- és Széphársréteken át, csinos erdei részletek közt enyhe emelkedéssel vezet
fel a Dobogókő felé.
A Szakóhegy nyergéről kék-sárga jelzés DNy-i irányban a HofTmanngunyhóhoz s onnan Mexikóra, l l/i óra.

A vörös-fehér jelzés a Szakóhegy nyergéről balra fordulva,
ismét igen meredek, de csak nehány perczig tartó kapaszkodó
val feljuttat a hegy gerinczére ; felérve, néhány lépésnyire j. a
Tost-szikla (obeliszkkel), Tost Gyula miniszt. tanácsosról elne
vezve, szép kilátással a Dunára Esztergom irányában és a dorogi
hegyekre. Ezentúl alig van már számbavehető hegymászás; az
út innen kezdve a hegy gerinczén igen szép erdőben, észre
vétlen emelkedéssel vezet a községi határ mentén a Hegedűsbérezre, hol néhai Hegedűs Kandid Lajos miniszt. tanácsos
emlékére (kinek ez volt kedvelt helye) 1876-ban kis obeliszket
emeltek. Kissé odább az erdő sűrűjén keresztül elbájoló kilátás
esik a Duna egy kis részletére Visegrád várával. Utunk a
Jászhegy gerinczén (b. mindig a mélység) észrevétlenül maga
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sabbra emelkedik (egy jó darabon a gyönyörű erdő kivágva),
míg utóbb ismét szép erdőben a Makó és Széphárs rétekről
b. felől felkanyarodó úttal egyesül. (E helyen az út mellett
hatalmas kő fekszik, a mire a rétek felé leszállóknak ügyelniük
kell. Ez út annyiban ajánlható, mivel a két meredek kapasz
kodót elkerülve, enyhén emelkedik a Jászhegy gerinezére.) Most
DK. felé haladva, végre elérjük Pest és Esztergom vármegyék
határát és a j., azaz Ny. felől, Mexikó felől érkező kék-fehér
jelzést. Az egyesült jelzések a Szerköveknek b. meredékül alá
eső sziklafala mentén K. felé vezetnek ; a fák sűrűjén keresztül
helyenként lepillanthatunk a sziklafalak alatt tátongó mélységbe,
melynek fenekén a Duna tükre csillog, némi sejtelmet ébresztve
a Dobogókőről kínálkozó kilátás nagyszerűsége felől. Végre
elérjük a hegy laposán épült Báró Eötvös Loránd-menedékházat
és a Dobogókő tetejét (700 m.). Lásd ezt 251. alatt.
Távolságok : A dömösi hajó-állomásról Kötvélyes-pusztára Ö0 perez,
innen a Szakóhegy nyergére •/♦ óra, a Hegedűsbérczre 25 perez, a
Dobogókőre még */* óra; összesen 2*/4 óra.
A Dobogókőről tovább lásd 228. alatt.

231.
Dömösröl a HofFmann-gunyhóhoz és Mexikóra. Dömösről
a vörös-fehér jelzés nyomán Körtvélyes-pusztán át a Szakó
hegy nyergére (510 m.) mint 230. alatt; innen az egyenes
irányban (Ny. felé) leereszkedő kék-sárga jelzést követve,
néhány perez alatt a Zsidórétre érünk, gyönyörű tisztásra a
magas bükkes közepette (innen vörös-kék jelzés j. le PilisMaróthra, 1 óra 40 perez), a honnan DNy-i irányban szép
erdőben leereszkedünk a pilis-maróthi Malomvölgyben szép
erdőben épült Hoffmann-gunyhóhoz. (351 m.)
A Hoffmann-gunyhó néhai Hoffmann Sándor közalapítványi
főerdőmester nevéről elkeresztelt erős blokkház, melyben szoba,
konyha s megszállásra alkalmas egyszerű berendezés van.
Kulcsa a M. T. E. hivatalos helyiségében átvehető. A gunyhótól 1—2 pereznyire van a kitűnő vizű Hoffmann-kút forrása,
idylli szép helyen. (Sárga jelzés.)
Innen vörös-sárga jelzés É-i irányban (a völgyben lefelé) Pilis*
Maróthra (a templomig 7/» ára), DK. felé a Malvagunyhóhoz és a
Dobogókőre visz ( ll/a óra).

A Hoffmann-gunyhótól a kék-sárga jelzés déli irányban fel
kapaszkodik a pilis-maróth-mexikói kocsiútra s azon DK-i
irányban Mexikóra vezet.
237

K ir á n d u lá s o k D ö m ö s r ő l.

Távolságok: A dömösi hajó-állomásról a Szakóhegyi nyeregre 1*/2
óra, innen a Hoffmann-gunyhóhoz */i óra. Mexikóra 45 perez; összesen
23/4 óra.
Mexikó—Dobogókő (lásd 241. alatt) 1 óra.
Mexikó —Pilis-Szt.-Kereszt (lásd 242. alatt) 1 óra.
M exikó-Pilis—Pilis-Szántó (lásd 243. alatt) 2 / 3 óra.
Mexikó -Klastrom puszta—Csév—Pilis-Csaba (lásd 244. alatt) 3 óra 10
perez.
Mexikó—Kétágúhegy—Esztergom (lásd 245. alatt) 4'/« óra.
Mexikó—Szt.-Lélek—Esztergom (lásd 246. alatt) 3 óra.

A HofTmann-gunyhó.

232.
Dömösröl a Kövespatak árkán a Szakóhegyre. Dömös
főutezáján Pilis-Maróth felé végig haladva, a községen kívül
az országút mellett (b.) emelkedő dombon az erdőszélén át
vágva bejutunk a Kövespatak árkába. A keskeny sűrű erdős
árok déli irányban kanyarogva a Szakóhegy felé húzódik fe l;
az út a patak j. partján vezet (a patak medrében érdekes
szikla-klammok) s utóbb b. fordulva Körtvélyes-pusztára visz
fe l; a völgy végében azonban a községi határ mentében fcl238
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mászhatunk a Szakóhegvre (56£ m.) is, honnan — az erdő
ki lévén vágva — szép kilátást nyerünk a Duna szorosára.
A hegy csúcsáról nehány p. alatt elérjük a Hegedűsbércz felé
eső nyerget (510 m.), melyen át a vörös-fehér jelzés nyomán
a Dobogókőre (1. 230. a.) rándulhatunk fel, vagy a kék-sárga
jelzés nyomán a Hoffmann-gunyhóhoz szállhatunk le (1. 231. a.).
Távolságok: A dömösi hajó-állomásról a Kövespataki árokig (erdő
eleje)
óra, innen a Szakóhegy csúcsára 1 óra, a nyeregre 8 perez;
összesen közel 2 óra. A nyeregről a Dobogókőre 1 óra 10 perez, ellen
ben a Hoffmann-gunyhóhoz 30 perez.

g) Kirándulások Pilis-M aróthról.

233. Pilis-Maróth (120 m.), igen csinos fekvésű nagyközség,
a Dunától 45 p -re, a dömösi szorost megelőző tágabb folyam
völgyben, közvetlenül az erdős hegyek tövében, a honnan szép
kilátás nyílik a Dunára és Börzsönyi hegységre. A rendesen
épített község hosszú főutezájában több csinos úriház van,
közte a vallásalapítványi erdőmester és az urad. kasznár háza
és hivatalos helyisége (gazdasági hivatal és erdőgondnokság).
Róm. kath. temploma a főutezában, reform, templom a dombon
(457 m.) áll. A község 366 házában 1857, majdnem kizárólag
magyar lakos él, közte 1243 róm. kath. és 576 református.
Vendéglők: Feigl Jakab, Steiner Márk, Lilienthal Soma, Lazai József,
Marosi Sándor korcsmái a főutezában (ételek csak megrendelésre kap
hatók).
Posta-állomás helyben, utolsó táviró Esztergom és Szob.
Legközelebbi vasúti állomás Szob (a komp */« órányira), vagy Dömös
(a komp 1 órányira).
Kocsik a korcsmában szerezhetők; viteldtjak: Dömösre (3 km.) 2,
Visegrádra 4, Mexikóra 4, Ksztergomba (13 km.) 5, Pilis-Szt.-Keresztre
5 korona.
Pilis-Maróthtól a/4 órányira ENy. igyekezett ; midőn a lo a kettős
felé. az esztergomi út mellett van teher alatt roskadozni kezdett, neje
a Ilasaharcz (népiesen Basarcz) — hogy férje megmenekülhessen —
csárda ; e helyhez fűződik Dobozy férje kardjába vetette magát, férje
Mihály és hű nejének Farnosi Ilo pedig hősiesen harczolva hullott el.
nának regéje, ki a mohácsi vész (1520. szept. 15.) Az ezen esemény
után 20,000 magyar családdal egy emlékére ültetett Dobozy-fák (nagy
szekérvárba zárkózván, miután a tö jegenye-fák) már messziről felis
rököknek ellenállani már nem tu merhetők.
dott, nejét lovára kapva, menekülni

234. Pilis-Maróthról a Zsidóréten át a Dobogókőre. A vörös
kék jelzésű út (a mexikói kocsiút) a Malomvölgyébe vezet
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DNy., utóbb D felé. A völgyet erdős hegyek övezik, j. a
Középhegy (279 m.) és Ballagbükk (364 m.), b. az Ördög
külleje (314 m.) és Hosszúhegy. A községtől egy órányira a
jelzés a mexikói útról b. letérve, a Kőparthegy (496 m.) és
Szakóhegy (569 m.) oldalában meredekebbül felfelé száll s
50 perez múlva a Zsidóréten, egy gyönyörű bükkes erdő kö
zepeit elterülő tisztáson, melyet a dömös-mexikói kék-sárga
jelzésű út keresztez, véget ér. Most a kék-sárga jelzésű úton
(b. felé) felmászunk a Szakóhegy és Hegedüsbércz közti nye
regre (510 m.), a hol a dömös-dobogókői vörös-fehér jelzésű útat
érjük. Ezen folytatjuk az útat a Dobogókőre, mint 230. alatt.
(A Dobogókőt lásd 251. alatt.)
Távolságok : A pilis-maróthi templomtól a mexikói útról való letérésig
1 óra, innen a Zsidórétre 50 perez, a Szakóhegy nyergére 10 perez;
innen a Hegedűsbérczre 25 perez, a Dobogókőre még */♦ óra; összesen
közel 3'/, óra.
Dobogókő—Sikáros (lásd 252. alatt) lty* óra.
Dobogókő—Margitliget (lásd 253. alatt) 2*/* óra.
Dobogókő—Pilis-Szt.-Kereszt (lásd 254. alatt) 1—1'/^ óra.
Dobogókő—Pilis—Pilis-Szántó (lásd 255. alatt) 3 óra.
Dobogókő—Mexikó (lásd 256. alatt) 50 perez.
Dobogókő—Kétágúhegy—Esztergom (lásd 257. alatt) 4*/« óra.

235. Pilis-Maróthról a Hoffmann-gunyhóhoz és a Dobogókőre.
A vörös-kék jelzésű mexikói úton egy órányira megyünk, ekkor
a vörös-sárga jelzés szerint a mexikói útról b. letérve, a
Malomvölgybe ereszkedünk alá s a patak mentén, a Fiizeskút
(270 m.) érintésével, helyenként igen szép erdei részleteken
át, a Hoffmann-gunyhóhoz (351 m.) haladunk. (L. 231. alatt.)
Innen a vörös-sárga jelzés a Hoffmann-kút érintésével DK-nek
fordul s a Disznóárkon (Szvinyárka) gyönyörű erdőségekben,
helyenként elég meredeken felkapaszkodva, a Malva-gunyhó
érintésével (elnevezve Csupor István volt közalapítványi erdőmester nejéről, Hoffmann Malvinról) a Hárommezöhegyre (690 m.)
vezet, a hol a mexikó-dobogókői kék-fehér jelzésű útba vég
ződik.1 Innen b. fordulva, utóbbi jelzés mentén a Dobogókőt
érjük el.
1 Ha az utolsó vörös-sárga jelzéstől egyenes irányban, csekély eresz
kedéssel, tovább haladunk, az Erzsike-forrást (1. 241. alatD érjük, hon
nan az út a Hideglyuk és Zsiványbarlang érintésével Pilis-Szt.-Keresztre
vezet le. (L. 254. c) alatt.)
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Távolságok: A pilis-maróthi templomtól a vörös-sárga jelzés elágazá
sáig 1 óra, innen a Hoffmann-gunyhóhoz */« ófa, a Hárommezőhegyre
l*/« óra, a Dobogókőre még */« óra; összesen 3'/« óra.
A Dobogókőről tovább lásd 234. alatt.

236. Pilis-Maróthról Mexikóra. A kocsiúton (eleinte vörös-kék
jelzés) a Malomvölgyön fel, mint 234. alatt; ezen út a vörös
kék és vörös-sárga jelzések kiágazása után elhagyja a völgyet
s hegynek tartva, a j. emelkedő Hirsch-orom (tetején obeliszk)
oldalában húzódik tovább. Utóbb a Schulerhegyen DK. felé
fordul s itt b. felől felkanyarodik reá a Dömösről a Hoffmanngunyhón át vezetett kék-sárga jelzésű út, melyen 10 perez
múlva Mexikót érjük el. Szép erdei út, mindvégig kocsival jól
járható. (Mexikót 1. 240. alatt.)
Távolságok: A pilis-maróthi templomtól a Hirsch-oromig 1'/* óra,
innen a ,Hoffmann-gunyhói útig 1 óra, Mexikóra még 10 perez ; összesen
közel 2*4 óra.
Mexikó—Dobogókő (lásd 241. alatt) 1 óra.
Mexikó—Pilis-Szt.-Kereszt (lásd 242. alatt) 1 óra.
Mexikó—Pilis—Pilis-Szántó (lásd 243. alatt) 2*/* óra.
Mexikó—Klastrom-puszta—Csév—Pilis-Csaba (lásd 244. alatt) 3 óra
10 perez.
Mexikó—Kétágúheg}'—ICsztergom (lásd 245. alatt) 4'/4 óra.
Mexikó—Szt.-Lélek—Ksztergom (lásd 246. alatt) 3 óra.
Mexikó—Hoffmann-gunyhó—Dömős (lásd 250. alatt) 2*/« óra.

237. Pilis-Maróthról a "Miklós diák völgyébe, a Hamvasköi
rétre, a Hirsch-oromra és Mexikóra vagy Szent-Lélekre. PilisMaróthról a rózsaszínű jelzés nyomán DNTy-i irányban a
Miklós diák völgyébe, melyet 1890-ban Wlassics-völgynek ne
veztek cl (Wlassics miniszter tiszteletére emelt obeliszk, csinos
ültetvényekkel s padokkal, P.-Maróthtól 3 4 órányira); erdős
hegyek közé mélyedő gyönyörű völgy, melynek talaját virágos
rétek borítják. A Wlassics-emléktől V2 órai kellemes sétaúton
a Hamvasköi rétre érünk, a hegység legszebb hegyi rétjére,
mely messze húzódik D. felé. Keleti szélén van a csinosan
foglalt, kitűnő vizű Aranka-forrás (Fischle Frigyes közalapít
ványi erdőmester nejéről elnevezve), idyllikus nyugvóhely,
melyről a kilátás a réten túli erdős hegyen égnek meredő
Hamvasköre esik. A jelzett út a rét keleti szélén tovább hú
zódik D. felé, majd szép erdőbe érve, jelentékeny emelkedéssel
felvisz a Hirsch-oromra. (420 m.)
Thirring: Bpest környéke.
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A Hirsch-orom (előbb Ecset-hegy) egy É. felé meredek sziklákkal
megszakadó keskeny hegy orom, mely az előtte elterülő alacsonyabb
hegyvidékből magasan kiemelkedve, gyönyörű kilátást nyújt a Duna
szorosára. A kilátás jellege nagyjából hasonló a dobogókői panorámá
hoz, bár a hegynek jóval csekélyebb magasságánál fogva korántsem oly
tágkörű, mint amazé. A lábaink alatt húzódó mély völgyek és a feje
delmi Duna, melynek itt főleg Dömöstől Ny-ra eső részét (Szob és
Pilis-Maróth körül) látjuk, azonban a maguk nemében oly megkapó
képpé egyesülnek, hogy a Hirsch-orom a hegyvidék legszebb kilátó pontjai
közé sorolható. Az ormon 1896-ban csinos kis obeliszket állítottak fel
Hirsch István főerdőtanácsos tiszteletére, kiről az orom nevét is vette.

A jelzett út innen D-i irányban végig vezet a Hirsch-orom
szép erdős gerinczén, azután az erdő szélén leereszkedik a
szt.-léleki pálos kolostor romjaihoz. (L. ezt 116. alatt.) A lejtő
ről szép kilátás a szt.-léleki völgyre. Ha az erdő szélét s a jelzést
követjük, csakhamar Szt.-Lélekre (341 m.) érünk le ; ha ellenben
az első meredek ereszkedő után b. fordulunk, az ú. n. Keresztútón a pilis-maróth-mexikói kocsiútra érünk ki, mely szép
erdőben felvezet a még 40 pereznyire levő Mexikóra.
Távolságok : A pilis-maróthi templomtól a Hamvaskői rétre */4 óra, innen
a Hirsch-oromra •/« óra, a mexikói útra 40 perez, Mexikóra 40 p .;
a keresztútról Szt.-Lélekre 20 perez. Összesen Mexikóra 3 óra 20 perez,
Szt.-Lélekre 3 óra.
Mexikóról tovább lásd 236. alatt.

238.
Pilis-Maróthról a bitóczi völgybe, a Maróthi hegyekre
és a Hamvasköi rétre. Pilis-Maróthról az esztergomi ország
úton a bitóczi erdőőri lakhoz ; innen az itt nyíló bitóczi
völgyben Ny. felé felfelé. Erdős, helyenkint rétekkel csinosí
tott völgy, különös szépségek nélkül; benne a Csörgőkul. Egy
órai gyaloglás után a völgy dél felé fordulva, útunk j. az ala
csony Dobogó (388 m.) gerinezére vezet fel s innen kezdve a
»Maróthi hegyek« hosszú gerinezét követhetjük D. felé egészen
a Hirsch-orom déli ereszkedőjéig (2 óra) ; kevés változatossá
got nyújtó erdei út. Ha a gerinczet a Dobogótól csak 1 órá
nyira követjük, j. az Ugróúton leszállhatunk a Látóhegy alatti
Barátkáihoz (235 m.), a honnan Va óra alatt a szt.-léleki
völgybe s további l 1/* óra alatt Esztergomra jutunk. Ha ellen
ben a maróthi hegyek gerinczén még */4 órányira tovább hala
dunk, a b. (É-ra) nyíló Xyirfavölgy mentén (helyenként igen szép
erdőben és magasan a keskeny hasadékvölgy felett haladva)
a Hamvaskői rétre ereszkedhetünk le.
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Távolságok : A pilis-maróthi templomtól Bitóczra ‘/* óra, innen a Do
bogóra V4 óra. A Dobogótól a Barátkúthoz l*/a óra. A Dobogótól a
Hamvaskői rétre 2*/, óra. A Dobogótól a Hirsch-oromra 21/* óra.

239. Pilis-Maróthról a Hideglelős-kereszthez és Esztergomra.
Pilis-Maróthról a bitóczi erdőőri lakhoz, mint 238. alatt. Innen
a bitóczi völgyet E. felől szegélyező erdős Bitóczi dombra s
az ehhez csatlakozó gerinczen 1 óra hosszat Ny. felé, azután
az É. felé ágazó gerinczen a Duna partján emelkedő Hosszúhegyre, melynek közvetlenül a Duna partján égnek meredő
érdekes merész sziklafokán a Hideglelős-kereszt áll. Igen szép
kilátás a Dunára.
A keresztet 1784-ben Nagy Mi
hály szentgyörgymezei lakos emelte,
a dunai hajósok ájtatosságának
emelésére. A nép hite szerint, a
kinek hideglelése van és a keresz
tet megkerüli, biztosan elveszti, ha
bele nem szédül a Dunába ; a nép

azt is regeli, hogy innen készült
egyszer egy vadász a kedvesét a
mélységbe lelökni, de a leány a
feszületbe fogódzott és a dühön
gés szerelmes egyedül rohant a
mélységbe.

Leereszkedés Ny-i irányban az országúira. Innen Eszter
gomra akár az országúton, akár a Zamdrdhegy (hibásan
Szamárhegy) alatti mezei úton IV2 óra. (Esztergomot lásd
113. alatt.)
A Zamárdhegyről szól a követ cserebe nem kértek egyebet, mint
kező monda : Mikor a törökök ki a Zamárdhegy tetején levő, fekvő
takarodtak az esztergomi várból, szamáralakú nagy szikladarabot.
kincseiket egy óriási szirtbe vájt Ezt meg is kapták. Éjszaka idején
üregben rejtették el. Jóval később azután feltörték a nagy kőszama
egy csodatévő szent képet hoztak rat, kiszedték belőle a sok kincset
a vár parancsnokának, melyet még és hazavitték Törökországba.
a régi várból vittek magukkal s
Távolságok: Pilis-Maróthról Bitóczra '/t óra, a Hideglelős-kereszthez
még l'/a óra, Esztergomra további l l/» óra. Összesen 3'/» óra.

h) Kirándulások M exikóról.

240. Mexikó (500 m.), közalapítványi erdőőri lak, 10 percznyire
a Kétbükkfa nyergétől (574 m.) és félórányira Szt.-Lélektől,
szép bükkös erdők közepette, kis rét szélén fekszik. Turisták
itt éjjeli szállást és ellátást találnak.
Mexikó nevét (mely eredetileg
Megszökő volt) onnan vette, hogy
az 1872—73. évi kolerajárvány ide
jében egy közalapítványi erdész a
járvány elől ide menekült; mint
hogy pedig e hely a kolera elől

megóva maradt, a közalapítványi
erdővédek lassanként megszerettek
a félreeső fekvése miatt azelőtt
kevéssé kedvelt helyet. A köznép
Mesztikónak nevezi.
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241. Mexikóról a Dobogókőre. (Kék-fehér jelzés). Mexikóról
a kék-fehér jelzésű út szép szálerdőben a Kétbiikkfa nyerge
(574 m.) közvetlen közelébe vezet, a honnan b. fordulva (K-i
irányban) rövid ideig napos helyen, meredekebbül emelkedik
fel, azután szép nagy tölgyfákkal tarkított réten, majd elragadó
szépségű sötét bükkösben (folyton alig észrevehető emelkedés
sel) felvezet a Hárommező-rétre (690 m.).
A Hárommező-rét már a Dobogókő tág laposán van, melyen
emelkedés nélkül haladhatunk tovább.

Mexikó.

Itt ér fel a balfelőli völgyből a vörös-sárga jelzésű út a
Hoffmann-gunyhótól, s ugyanitt ér fel j. felől az az út, mely
Pilis-Szt.-Keresztről a Zsiványbarlang érintésével a Dobogókőre
vezet. Ezen út mentén nehány száz lépésnyire lefelé haladva,
az erdő szélén j. az Erzsike-forrást (690 m.) érjük el, melyet
a M. T. E. Egyetemi Osztálya 1898-ban foglalt és Prokop
Géza közalapítványi erdész neje tiszteletére nevezett el. (Saj
nos, hogy a forrás vize nyáron gyakran elapad.)
Útunk, mely a Kétbükkfától kezdve folyton Pest és Eszter
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gom vármegyék határát követte, most a határ hosszában É.,
majd K-re fordul, míg végre a fensíknak északi, meredek
sziklafalakkal aláeső szélét érjük el, a honnan a sűrű erdőn
át is gyönyörű kilátás nyílik Visegrád várára, a Duna szoro
sára és a Börzsönyi hegységre. A meredek szélén K. felé ha
ladva, végre a Dobogókő tetején épült Báró Eötvös Lorándmenedékházat érjük el. (Lásd ezt 251. alatt.) Igen kényel
mes út.
Távolságok : Mexikóról a Kétbükkfa nyergére 10 perez, innen a Hárommező-rétre fél óra, a Dobogókőre még 25 perez, összesen egy óránál
valamivel több.
Dobogókő—Sikáros (lásd 252. alatt) l l/i óra.
Dobogókő—Margitliget (lásd 253. alatt) 2*/4 óra.
Dobogókő—Pilis-Szt.-Kereszt (lásd 254. alatt) 1 óra.
Dobogókő—Pilis—Pilis-Szántó (lásd 255. alatt) 3 óra.
Dobogókő—Kétágúhegy—Esztergom (lásd 257. alatt) 4*/4 óra.
Dobogókő—Hoffmann-gunyhó—Pilis-Maróth (lásd 258. alatt) 3 óra.
Dobogókő—Zsidórét—Pilis-Maróth (lásd 259. alatt) 2'/* óra.
Dobogókő—Dömös (lásd 260. alatt) 2 óra.

242. Mexikóról Pilis-Szt.-Keresztre. (Sárga jelzés.) Mexikóról
a kocsiút 10 perez alatt felvezet a Kétbükkfa nyergére. (574 m.)
A nyeregről kék-fehér jelzés b. a Dobogókőre 1 óra (lásd 241. alatt),
vörös-fehér jelzés j. a Pilisre 5/« óra (lásd 243. alatt).

A sárga jelzésű út a nyeregről egyenesen levisz Pilis-Szt.Kereszt felé, többnyire szép erdőn, a Tristoki völgyén; j.
nyílik a Vaskapuhegy (647 m.) sötét, mély völgye, melyen át
a Pilisre lehet felszállni; utóbb az út mellett j. az Ördöglyuk
nyilását találjuk (1. 129. alatt). Az erdőből kilépve, j. a Golyvásforrás fakad. Utunk egyenesen az előttünk fekvő faluba vezet;
a falut megelőzőleg jobbra a Klastromkertben a cisztercita ko
lostor romjai. (Lásd 126. alatt.)
Távolságok: Mexikóról a Kétbükkfa nyergére 10 perez, innen PilisSzt.-Keresztre 50 perez.
Pilis-Szt.-Kereszt-Dobogókő (lásd 130. alatt) l'/« óra.
Pilis-Szt.-Kereszt—Sikáros (lásd 131. alatt) l 1/ , óra.
Pilis-Szt.-Kereszt Margitliget (lásd 132. alatt) 2 óra.
Pilis-Szt.-Kereszt—Pomáz (lásd 133. alatt) 2*/* óra.

243. Mexikóról a Pilisre és Pilis-Szántóra. (Vörös-fehér jel
zés.) Mexikóról a Kétbükkfa nyergére (574 m.) s innen j. fel
a Kis-Szoplakot (688 m.) megkerülve, részint fiatalabb erdőben,
részint szép szálas erdőben (kilátás Esztergomra, a Dunára és
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a szobi trachytbányákra, , utóbb a dorogi hegyekre) a NagySzoplak (713 m.) felé (j. elágazás a Kétágúhegyre, kék-fehér
jelzés). [A Szoplak alatt az útról b. nehány perez alatt a
csúcsra, szép kilátás Esztergom felé]. Utóbb a hegy letarolt
plateauján, majd gyönyörű bükkesekben (melyek nehány év
előtt még az egész Pilist borították), majdnem minden emelke
dés nélkül a Pilis legmagasabb pontjára (757 m.) jutunk. A
kilátást lásd 119. alatt. A tetőről a jelzés mentén D. felé a
hegy sziklás élére (róla igen szép kilátás a csobánkai hegyekre),
majd a b. lekanyarodó szerpentin-útón a Trézsikúthoz (440 m.).
Innen a jelzés Pilis-Szt.-Keresztre visz, míg a forrástól déli
irányban az erdő szélén a Baross-féle erdőőri lakhoz (340 m.)
és Pilis-Szántóra szállhatunk le. (Részletesebben 119. alatt.)
Távolságok: Mexikóról a Kétbükkfa nyergére 10 perez, innen a Pilis
tetejére s/« óra; a Trézsikúthoz le 40 perez, innen akár Pilis-Szántóra,
akár Pilis-Szt.-Keresztre (a templomhoz) 25 perez ; összesen 2'/a óra.
A Pilis tetejéről a sziklaélen le Pilis-Szántóra l/a óra.
Pilis-Szántó—Vörösvár (lásd 124. alatt) l 1/* óra.

244. Mexikóról Klastrom-pusztára, Csévre és Pilis-Csabára.
Mexikóról a narancs jelzésű úton a Feketekő sziklái alatt a
Pilis és Feketehegy közti nyeregre (549 m.), a hol útunkat a
Kétágúhegj're vezető kék-fehér jelzésű út keresztezi; tovább
haladva a narancsszínű jelzés szerint az ú. n. Vörösúton
(Cservena cseszta), szép bükkes szélén, majd magában a sűrű
erdőben eleintén lassabban, utóbb meredekül aláereszkedünk a
Chlapecz szikláihoz. [Innen a jelzett út a Pilis megkerülésével
Pilis-Szántóra vezet, Mexikótól 2Va óra]. Itt a jelzést elhagyva,
cserkészúton j. lekanyarodunk a Klastrom-pusztához. (Az út
és a puszta tüzetesebb leírása 103. alatt.)
Klastrom-pusztáról DK. felé a Chlapecz alá, a hol az erdő
szélén a narancsszínű jelzést újból elérjük. Itt kezdődik a
fehér-lila jelzésű gyalogút, mely egy mély árok mentén (szép
kilátással a dorogi hegyekre cs a Gerecsére) folyton árnyéktalanul Csévre (lásd ezt 103. alatt.) s onnan erdei réteken s
részben erdőn át Pilis-Csabára vezet. (Tüzetesebb leírása 103.
alatt. Pilis-Csabát lásd 97. alatt.)
Távolságok : Mexikóról a fehér-kék jelzésű út kereszteződésig 30 perez,
innen a Klastrom-pusztára 40 perez, Csévre */* óra, a Pilis-Csabai vasúti
állomásig még */« óra ; összesen 3 óra 10 perez.
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245. Mexikóról a Kétágúhegyre és Esztergomra. Mexikóról a
Pilis felé vezető vörös-fehér jelzésű úton a Kétbbükkfa nyer
gére (574 m.) és innen j. fel a Kis-Szoplak (688 m.) körül;
a nyeregtől 20 percznvire elérjük a j. kiágazó kétágúhegyi
kék-fehér jelzést, melyet ENy. felé követve, a Feketehegy erdő
ségein át, folyton a gerinczen és a községi határ mentében
haladva, a Kétágúhegy magasabb ormára, az Öregszirtre
(Velka szkala, 505 m.) érünk. A hegytetőről igen szép kilátás
(1. 106. alatt). A tetőről leereszkedünk a Kétágúhegy mély
nyergére (364 m.) s innen az érdekes sziklaélen a Fehérszilire
(424 m.). Az út, valamint a gyönyörű szép kilátás részletes
leírását lásd 106. alatt. A Fehérszirtről leszállás Esztergomra,
mint 106. alatt.
Távolságok : Mexikóról a Kétbükkfa nyergére 10 perez, innen a kék
fehér út elejéig 20 perez. Innen az Öregszirt tetejére 1 óra, a Fehérszirtre */» ára, innen Esztergomra 2'/* óra ; mindössze 4‘/« óra.

246. Mexikóról Szent-Lélekre és Esztergomra. Mexikóról a
sárga jelzés mentén le Szent-Lélekre; az erdő szélén haladó
útról szép visszapillantás a Pilis északi végét képező Feketekö
oszlopos szikláira. Szent-Lélekről a szép szent-léleki völgyön
le Esztergomra. Az út részletesen le van írva 116. alatt.
Távolságok : Mexikóról a szent-léleki templomig 25 perez, innen a
völgy kitágulásáig l l/« óra, az esztergomi vasúti állomásig még l'/« óra,
összesen 3 óra.

247. Mexikóról a Hirsch-oromra, a Miklós diák völgybe és
Pilis-Maróthra. Mexikóról a pilis-maróthi kocsiúton 40 percznyire ÉNy. felé ; itt a b. kiágazó úton (keresztút) az útat sze
gélyező hegygerinezre s ezen a rózsaszínű jelzés szerint É-i
irányban a Hirsch-oromig (420 m .); emlékoszlop, nagj'szerú
kilátás. (Lásd 237. alatt.) Innen le a szép Hamvasköi rétre,
az Aranka-forráshoz és a szép Miklós diák- vagy W'lassicsvölgyen át Pilis-Maróthra. (Az út — ellenkező irányban —
részletesen leírva 237. alatt.) Igen szép, változatos út.
Távolságok: Mexikóról a kocsiútról való eltérésig 40 perez, a Hirschoromra 40 perez, a Hamvaskői rétre */a óra, Pilis-Maróthra még l l/< óra.
Összesen valamivel több mint 3 óra.

248. Mexikóról a Malomvölgyön le Pilis-Maróthra. Mexikórói
folyton a kocsiúton, szép erdőségeken keresztül le Pilis-Ma247
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róthra. Helyenkint szép kilátás a Duna völgyére. (Ellenkező
irányban leirva 230. alatt.)
Távolság : Mexikóról a pilis-maróthi templomig 2'/* óra.

A dobogókői báró Eötvös Loránd-menedékház.

249. Mexikóról a Koffmann-gunyhóhoz és Pilis-Maróthra.
Mexikóról a Hoffmann-gunyhóhoz vezető kék-sárga jelzés
eleinte (10 perczig) a pilis-maróthi kocsiútat követi, azután j.
letérve, leereszkedik a Malomvölgybe a gyönyörű erdőben
248
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fekvő Hoffmann-gunyhóhoz, 351 m. (L. ezt 231. alatt.) Itt a jelzés
keresztezi a pilis-maróth-dobogókői vörös-sárga jelzést. Utóbbit
lefelé követve, a Füzcskút érintésével kiérünk ismét a pilismaróthi kocsiútra, melyen kényelmesen leereszkedünk a községbe.
Távolságok : Mexikóról a Hoffmann-gunyhóhoz 35 perez, innen a ko
csiútra 40 perez, Pilis-Maróthra (a templomig) még l'/« óra, összesen
2 '/a óra.

250. Mexikóról a Hoffmann-gunyhóhoz és Dömösre. Mexikóról
a kék-sárga jelzés mentén a Hoffmann-gunyhóhoz, mint 249.
alatt. Innen a kék-sárga jelzést követve szép erdőben felszállunk a Zsidórét nevű gyönyörű erdőtisztásra (itt egyesül útunkkal a Pilis-Maróth felől érkező vörös-kék jelzés), s innen a
Szakóhegy nyergére (510 m.). A kék-sárga jelzés itt a dömösdobogókői vörös-fehér jelzésű útba torkollik. Most ez utóbbin
(helyenként meredeken) leszóltunk Körtvélyes-pusztám s innen
Dömösre. Útközben helyenkint szép kilátás a Dunára. (Az út
részletes leírását lásd 231. alatt.)
Távolságok : Mexikóról a Hoffmann-gunyhóhoz 35 perez, innen a
Szakóhegy nyergére 30 perez ; a nyeregről a dömösi hajóállomásig l l/4
óra, összesen 2*/« óránál valamivel több.
i)
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251. A Dobogókő. Hegyvidékünknek elsőrangú szépsége s
ma legismertebb s leggyakrabban felkeresett pontja a Dobogókő
(700 m.). Hosszúra nyúló, széles hátú gerincz, mely ENy-ról
DK. felé csap s déli lejtőjével enyhén ereszkedik a Chilova és
Bucsina völgyei felé, míg E. felé függélyes sziklafalakkal és
ezekhez csatlakozó igen meredek lejtővel szakad a Szőke-for
rás völgyébe. Szépsége leginkább abban a hatalmas sziklafal
ban rejlik, mely a hegy plateauját E. felé hirtelen levágja s
ezzel a képzelhető legszebb panorámát tárja fel szemeink előtt.
E sziklafal, mely óriási trachyttömegekből épült fel, Szerkövek
nevet v iselez ek n ek vonulatából É. felé két keskeny, szagga
tott sziklagerincz ágazik ki a dömösi völgy mélysége felé ; a
két gerincz közti nyúlvány legkiválóbb sziklája a Thirring-szikla
nevet nyerte.
A Dobogókő a nép hite szerint, eredetét a Miklós kútja, mely azért
ha megdobbantják, zúg-búg, mert jéghideg, mert hideg van a hegy
üres a belseje; ezen üregből veszi j belsejében.
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Kilátás. A Dobogókő legmagasabb pontja a Báró Eötvös Lorándmenedékháztól mintegy 50 lépésnyire van. A hegy meredek széléről itt
oly fenséges kilátás nyilik, minőt az egész országban csak kevés helyen
találunk. Általánosan elismert tény, hogy a Dobogókő a Rajna világhírű
szépségeit felülmúlja s a Szász Svájcz bármely pontjával kiállja a ver
senyt. A panoráma imponáló szépsége abban rejlik, hogy a Dobogókő
függélyes sziklafalaival minden átmenet nélkül egy csapásra szakad
meg az alatta elterülő rendkívül mély völgykatlan felé, minek folytán a
fejedelmi Duna nagyszerű szorosát teljes pompájában láthatjuk s sze
münket akadálytalanul járathatjuk a legmesszebb távolságba. A mély
völgy katlanból az Árpád vára és a sziklás Rámhegy mered ki. Ezek alatt
a Malompatak vagy Szőkeforrás völgye húzódik Dömös felé, melynek
csak nehány házát láthatjuk. A község fölött (velünk szemben) a Ke
serűs sötét erdő borította hatalmas tömege húzódik dél felé, a Malom
patak völgye felé a Vadállósziklák festői gerinczeit bocsátva. Állás
pontunktól Ny. felé a Szerkövek hosszú vonulata húzódik a Hegedűs
é h e z és a tőle mély nyereg által elválasztott Szakóhegy felé, melynek
lejtőjéről a Körtvélyes-puszta integet barátságosan felénk. A nyergen
túl a Maróthi hegyek és az esztergomi Vaskapuhegy tűnik elénk. A
Duna szorosa, mely (UHt méternyire van alattunk, fenséges képet nyújt;
kanyarulatát a Szt.-Mihályhegy osztja ketté, melynek tövéről a vonatok
zakatolása hallatszik hozzánk.
Még imponálóbb a távolabb eső vidék képe, különösen ÉNy. és K.
felé. A kis magyar Alföld és egész Hont- és Nógrádmegye fel van előt
tünk tárva : látjuk a Börzsönyi hegység nyugoti kúpjait, minők a
Xagy-Galla, a szobi Sághegy (kőbányáival), a Nagy-Kopasz, a Sóshegy
kúpjai, kissé távolabb a Várbükk, Nagy-Inócz, Nagy-Hideghegy és
Csóványos hosszúra nyúlt gerinczeit ; a Szt.-Mihályhegy csúcsa mögött
a Naphegyet, s attól j. éppen a Hegyestető mögött a Kámort, tövében
Diósjenö községgel ; még odább K. felé a Visegrádi hegyek egy része
es a váczi Nagyszál bukkanik ki. Szemünk azonban még sokkal meszszebb láthat el ; tiszta időben ÉNy. felé a Galgóczi hegyeket (távolságuk
innen 120 km.), ezektől kissé jobbra (a Szakóhegy csúcsán túl) a nyitrai
Zobort (90 km. távolság), a szobi Sághegyen túl a Ptácsnikot (11Ökm.
távolság) ismerhetjük fel, melyeken innen az egész kis magyar síkságot
pillanthatjuk át; É. felé <a Prépostheg}' csúcsa irányában a Börzsönyi
h e « y és Hideghegy közti nyereg felett) a selmeczbányai Szittnya (80 km.
távolság) tűnik fel, ÉÉK-i irányban (Diósjenö mögött) a zólyomi Pojána
(HÓ km. távolság), ÉK. felé (a Nagyszál csúcsától kissé bal felé) a
Karancs, a Nagyszáltól jobbra a Bujáki és Szandai hegyek (Cserhát),
végre KÉK. felé a Mátra (főbb kiemelkedései balról jobb felé : Ágasvár,
Galya, Kékes) és még odább K. felé a Bükk-hegység. Ezen hegységeken
innen nemcsak a Garam, Ipoly és Duna völgyei tárainak fel, számtalan
községgel, de a nagy magyar Alföldnek óriási nagy részén is járathat
juk vég ig szemünket.
Krdekes a D. felé nyíló panoráma is. Valóban »kevélyen« emelkednek
Csobánka fölött a Kis- és Nagy-Kevély piramisai, odább j. a zömök
Hárniashatárhegy csoportja, a Sashegy kettős kúpja, a Svábhegy hosszú
háta a bibircs módjára rajta ülő Jánoshegy kúpjával. A két Kevély és
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a Hármashatárhegy közölt Budapest egy részét (a bazilikával s az új or
szágházzal) látjuk a páratelt légkörből kibontakozni. Egyenesen D. felé
a Xagy-Szénáshegy zöldelő háta és az eléje települő kopár vörösvári
dolomithegyek emelkednek, azokon innen pedig a pilis-szántói és szent
kereszti hegyek csoportosulnak, míg végül DXy. felé a Pilis lomha teste
zárja be a maga nemében páratlan képet.

A báró Eötvös Lorámi-mcnedékház. A csinos menedékházat,
mely a Dobogókő legmagasabb pontjához 50 lépésnyire, de a
csúcson érezhető gyakori viharoktól némileg már védett helyen
áll, a Magyar Turista-Egyesület Budapesti Osztálya 1897-ben
építette és 1898. junius 5-ikcn avatta fel. Az épület Prokop
Géza pilis-szt.-kereszti vallásalapítványi főerdésztől ajándéko
zott telken Pfinn József főmérnök, vál. t|ig tervei szerint és
vezetése alatt 4352 korona költségen épült; belső berendezése
1200 koronába került. A főhomlokzatával délre néző ház 10 m.
hosszú és 5 7 m. széles földszintes épület, 4 6 m. hosszú és
2 2 m. széles fedett verandával. Alapfalai s lábazata trachytkőből,
maga a ház tölgyfából épült; a szükséges famennyiséget a
vallás- és közokt. minisztérium adományozta. A menedékház
két helyiséget foglal magában, egy nagyobb háromablakos termet
férfiak és egy kisebb szobát hölgyek részére; amabban 5,
emebben 4 személy részére (matráczczal, vánkossal és pokrócztakaróval felszerelt) pricscsek, azonkívül étkező asztalok és
padok vannak elhelyezve; a nagyobb teremben főzőkályha
van. A menedékház teljes konyha- és ebédlőfelszereléssel,
szerszámszekrénynyel és házi gyógyszertárral van ellátva ; a
kisebbik szoba alatti pinczehelyiségben élelmiszerek, konzervek
és italok vannak elhelyezve. A menedékházban egyúttal az
első magyar hegyi meteorológiai megfigyelő állomás van be
rendezve ; a megfigyeléseket a ház őre végzi, az állomás fenn
tartására a közp. meteorológiai intézet és a kir. m. természet
tud. társulat évi segélyben részesíti a M. T. E. Budapesti
Osztályát; a meteorológiai műszereket a közp. meteor, intézet
bocsátotta rendelkezésre.
Etelek és italok árai (fillérekben): Rántott leves tarhonyával 20, kon
zervek */« kg.-os dobozokban (marhagulyás, disznópörkölt, marhahús
erőmártással, marhasült) 1 kor. 10 fillér, maccaroni parmezánsajttal 30,
tojásos tarhonya 20, szalámi (7 deka) 40, minden további deka 6, egy
adag szalonna 20, egy doboz szardina 50, szardellagyűrű 50, tojásrán
totta 4 tojásból 40, egy tojás 8 fillér. — Italok: Egy palaczk márcziusi
sör 50, egy palaczk dupla márcziusi sör 63, egy liter kesztölezi bor 80,
egy liter siller bor 64, egy üveg szántói víz 40, egy üveg szóda 14, egy
csésze thea rummal és 6 drb. czukorral 30, egy csésze fekete kávé
4 drb. czukorral 24, egy pohár szilvórium 12 fillér. (Az árakat a M. T. E.
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Budapesti Osztályának elnöksége állapította meg, ezektől eltérnie a me
nedékház őrének nem szabad.)
Kivonat a menedékház házirendjéből. Belépő díj 20 fillér, háló hely
1 korona, mindkettő jegy ellenében (a M. T. E. tagjainak háló
jegyei az egyesületi helyiségben 40 filléren visszaváltatnak). A menedék
házban tisztaság tartandó, a butorozat kímélendő; az ágyneműnek a
házból való kivitele tilos. Megrongált vagy bemocskolt berendezési tár
gyak leltári ára — az őr nyugtája ellenében — azonnal megtérítendő.
A fekvő helyeken, a hölgyek szobájában s a padláson dohányozni tilos.
Esti l/ a10 órakor, ha csak egy vendég is kívánja, a lámpa és a gyertyák
eloltandók s mindenki nyugodtan viselkedni tartozik. A menedékház őre
tartozik ívó- s mosdóvízről és tüzelőfáról
T
gondoskodni ; szol
gálataiért
díjazást
nem igényelhet. A
meteorológiai mű
szereket még érinteni
sem szabad.

252. A Dobogó
kőről Sikárosra.
A Dobogókő tete
jéről a kék-fehér
jelzést
követve,
DK-i irányban a
gerinczen leszól
tunk a Vihorcnára
(655 m.) s innen
gyorsabb ereszke A Báró Eötvös Loránd-menedékház alaprajza.
déssel a Sikárosi
völgybe, melyet az Ispánhegytől Ny-ra érünk el. Innen a
sárga jelzést követve, a völgyben leszállunk Sikárosra. (L.
181. alatt.)
Távolságok : A Dobogókőről a sikárosi völgyig */« óra, innen Siká
rosra ismét •/• óra.
Sikáros—Dömörkapu—Szt.-Endrei állomás (lásd 182. alatt) 3 óra.
Sikáros—Dobravoda—Pomázi állomás (lásd 184. alatt) 2*/i óra.
Sikáros—Szalabasinai-kút—Margitliget (lásd 185. alatt) 1•/« óra.
Sikáros—Pilis-Szt.-László—Visegrád (lásd 192. és 193. alatt) 3 óra.

253. A Dobogókőről Margitligetre. A Dobogókő tetejéről a
vörös-fehér jelzés déli irányban, a Sikárosi völgy felső része
és a Chilova völgye közti gerinczen lehúzódik a Pereshegyen
át Pilis-Szt.-Kereszt felé. Az út eleintén fiatal erdővel váltakozó
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hegyi réteken, utóbb szép erdőben ereszkedik lefelé ; a hol a
jelzés a gerinczről jobbra való kanyarulattal a Chilova völgye
felé kezd aláereszkedni (a Dobogókőtől 30 pereznyire), ott a
— jelzetlen — gerinczúton tovább haladunk DK. felé. 15 perczczel később a sikáros-szt.-kereszti sárga jelzésű utat is ke
resztezzük s folyton a gerinczct követve, immár K-i irányban
haladunk a Holy vrseken (564 m.) át a Torinára (508 m.)
és a Lomhegy alatti nyeregre (461 m.), a hol a sikáros-margitligeti rózsaszínű jelzést érjük el. (Innen b. Sikáros 25 perez.)
E jelzést D. felé (j. felé) követve, 10 perez múlva a Szalabasinai kutat érjük. A további út részletes leírását 1. 185. alatt.
Kis-Kovácsi pusztánál kiérve az erdőből, már szemünk előtt
látjuk Margitligetet az Oszolylyal és a szép csobánkai hegyekkel.
Távolságok: A Dobogókőről
30 perez, innen a sárga jelzési
nyeregig (rózsaszínű jelzésig)
2aA óra.
Margitliget—Pomázi állomás

a vörös-fehér jelzésű útról való letérésig
út keresztezéséig 15 perez, a Lomhegyi
1 óra, Margitligetre 1 ó r a ; összesen
1 óra.

254. A Dobogókőről Pilis-Szt.-Keresztre három út vezet.
a) A Pereshegyen át. A vörös-fehér jelzésű út a Dobogó
kőről egyenesen D-i irányban a sikárosi völgy felső része és
a Chilova völgye közti gerinczen, elcintén fiatal erdővel vál
takozó réteken, utóbb szép erdőben ereszkedik lefelé; fél óra
múlva a Pereshegy gerinczéről j. felé leereszkedik (igen kö
ves úton) a Chilova völgyébe és Pilis-Szt.-Keresztre ; az erdőn
kívül a Cserforrás vagy Cserova (vályús kút). Legrövidebb
út, alig 1 óra.
b) A Chilova völgyén. Egy másik vörös-fehér jelzés mentén Ny.,
azután DNy. felé kanyarodva, lassan leereszkedünk a csinos
erdős Chilova völgyébe, melyen lefelé haladva, az erdő végén
túl 5 pereznyire a jó Chilova-forrást, azontúl 15 perez alatt
a falut érjük el. Kényelmes út. (Lásd 130. b) alatt.)
Távolság: A Hárommezőrétre 20 perez, a Chilova-forrásig még 30
perez, P.-Szt.-Keresztre (a templomig) 25 perez; összesen 1'/« őrá.

c) A Zsivánvbarlangnak. Egy másik út a Dobogókő lapo
sának meredek szélén Ny. felé vezet, azután D-re fordulva, a
Hárommezö (Triluki) tisztáson át (itt j. az erdő szélén az
Erzsiké-forr ás, 1. erről 241. alatt) szép erdőbe jutunk, lassan
leereszkedve a Hideglyuk s kevéssel utóbb a Zsiványbarlang
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sziklacsoportja felé (1. ezekről 130. a) alatt). Most gyorsabb
ereszkedővei — folytra erdőben — leszállunk a Kakashegyen
át Pilis-Szt.-Keresztre.
Távolságok: A menedékháztól az Erzsike-forrásig 20 perez, innen a
Zsiványbarlanghoz */4 óra, Pilis-Szt.-Keresztre (a templomig) még 35
perez; összesen 1 óra 10 perez.
Pilis-Szt.-Kereszt—Pilis-Szántó (lásd 127. alatt) */« óra.
Pilis-Szt.-Kereszt—Szurdok—Csobánka—M argitliget (1. 132. alatt) 2 óra.
Pilis-Szt.-Kereszt—Pomáz (lásd 133. alatt) 2*/4 óra.

255. A Dobogókőről a Pilisre és Pilis-Szántóra. A Dobogó
kőről az egyesült vörös-fehér és kék-fehér jelzés a meredek
sziklafal mentén Ny. felé vezet; a jelzések elágazásától kezdve
a Hárommezőréten át vezető kék-fehér jelzést követve, Pest és
Esztergom megyék határán gyönyörű erdőben, utóbb facsopor
tokkal ékített réteken lassan leereszkedünk a Kétbiikkfa
(574 m.) nyergére (az utolsó ereszkedő meredekebb s az út
ott rossz). A nyeregről az itt kezdődő vörös-fehér jelzésű
úton egyenesen tovább a Pilisre, mint 243. alatt.
Távolságok : A Dobogókőről a Két bükkfa nyergére 40 perez, innen a
Pilis tetejére */« óra; leszállás akár Pilis-Szántóra, akár Pilis-Szt.-Keresztre
1 óra ; összesen közel 3 óra.
Folytatólagos utak mint 254. alatt.

256. A Dobogókőről Mexikóra. A Dobogókőről a Kétbükkfa
nyergére (574 m.), mint 255. alatt. A jelzett út nehány lépés
sel a nyereg előtt j. kanyarodva, 10 perez alatt Mexikóra
vezet. (L. ezt 240. alatt.)
Távolságok: A Dobogókőről a Kétbükkfa nyergére 40 perez, innen
Mexikóra 10 perez.
Mexikó—Hoffmann-gunyhó—Dömös (lásd 250. alatt) 2l/4 óra.
Mexikó —Hoffmann-gunyhó—Pilis-Maróth (lásd 249. alatt) 2'/a óra.
Mexikó—Pilis-Maróth (kocsiút) (lásd 248. alatt) 2'/4 óra.
Mexikó—Hirsch-orom—Miklósdiák-völgy—Pilis-Maróth (lásd 247. alatt)
3 óra.
Mexikó—Szt.-Lélek—Esztergom (lásd 246. alatt) 3 óra.
Mexikó—Kétágúhegy—Esztergom (lásd 245. alatt) 4'/« óra.
Mexikó—Klastrom puszta—Csév—Pilis-Csaba (lásd 244. alatt) 3 óra
10 perez.
Mexikó—Pilis-Szt.-Kereszt (lásd 242. alatt) 1 óra.
Mexikó—Pilis—Pilis-Szántó (lásd 243. alatt) 21/* óra.

257. A Dobogókőről a Kétágúhegyre és Esztergomra. A
Dobogókőről a Kétbiikkfa nyergére (574 m.), mint 255. alatt.
Innen a Kétágúhegyre (vörös-fehér, utóbb kék-fehér jelzés),
mint 245. alatt.
T h irrin g : Bpest környéke.
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Távolságok : A Dobogókőről a Kétbükkfa nyergére 40 perez, innen a
kék-fehér jelzésű út elejéig 20 perez; innen az Öregszirt tetejére 1 óra,
a Fehérszirtre */i óra, Esztergomra még 2‘A óra, mindössze 4*/« óra.

258. A Dobogókőről a Hoffmann-gunyhóhoz és Pilis-Maróthra.
A Dobogókőről a kék-fehér jelzés irányában Ny. felé a Hárommező-rétre (690 m.). Itt a jelzésből j. (ENy. felé) kiágazik a
vörös-sárga jelzésű út, mely gyors ereszkedéssel (a Malvagtinyhó érintésével és többnyire szép erdőségekben) a Disznóárkon át leszáll a Hoffmann-gunyhóhoz (a gunyhót illetőleg
1. 231. alatt) s innen folyton a völgyben, a Fiizeskűt (270 m.)
érintésével, a mexikó-pilis-maróthi kocsiútra, mely a Malom
völgyben Pilis-Maróthra vezet. (Részletesebben 1. 235. alatt.)
Távolságok: A Dobogókőről a Hárommező-rétre 20 perez, innen a
Hoffmann-gunyhóhoz */• óra, a gunyhótól a kocsiútra 40 perez, PilisMaróthra (a templomig) még l'/« óra. Összesen 3 óra.

259. A Dobogókőről a Zsidóréten át Pilis-Maróthra. A Dobogó
kőről a Szakóhegyi nyeregre, mint 260. alatt. Innen a kék
sárga jelzésen b. (DNy. felé) le a Zsidórétre s onnan a vöröskék jelzés szerint a mexikó-pilis-maróthi kocsiútra s ezen a
Malomvölgyben Pilis-Maróthra. (Részletesebben 234. alatt.)
Távolságok: A Dobogókőről a Szakóhegy nyergére 50 perez, innen a
Zsidórétre 7 perez, a rétről a kocsiútra 40 perez, Pilis-Maróthra (a
templomig) még 1 óra ; összesen valamivel több mint 2‘/, óra.

260. A Dobogókőről Körtvélyes-pusztán át Dömösre. A Dobogó
kőről a vörös-fehér jelzés a meredek szélén Ny. felé, majd a
Szerkövek mentén ENy-i irányban vezet. Az út a Szerköveket
elhagyva, a Hegedusbérczen át (itt kis obeliszk) a Szakóhegy
nyergére vezet; az egész út észrevétlenül ereszkedik alá, csak
a nyeregre való leszállás igen meredek, de csak nehány perczig tart. A njreregről (itt kék-sárga jelzés balra, a Hoffmanngunyhó felé Va óra) a vörös-fehér jelzés j. kanyarodik és
részben meredekül vezet le a körtvélyesi szántóföldekre. Innen
érdekes kilátás a Keserűshegyre és a Duna felé.
A két meredek elkerülhető, ha a Szerkövek végén túl j. kiágazó útat
követjük (a kiágazás egy nagy kőtuskó mellett van, a Dobogókőtől
számítva mintegy 25 pereznyire), mely igen enyhe ereszkedéssel vezet
le a Széphárs- és 3/<j*ó-réteken át (csinos erdei részletek) a körtvélyesi
pusztához. Az előbbi úttal az erdő szélén találkozik.

Körtvélyes-ipuszivi szántóföldéin áthaladva (mintegy V* óra),
a Vörös- és Préposthegy közti völgy erdős útján ereszkedünk
le Dömös felé; az erdőből kiérve, igen szép kilátást élvezünk
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a Duna szorosára és a szobi s börzsönyi hegyekre. A temető
és a dömösi prépostság romja mellett (1. ezt 225. alatt) el
haladva, leszállunk a faluba, melynek főutczáján végig megyünk
a gőzhajó-állomásig és kompig. (Részletesebben 230. alatt.)
Távolságok : A Dobogókőről a Hegedűsbérczre 35 perez, a Szakóhegy
nyergére 15 perez ; innen Körtvélyes-pusztára 30 perez, a dömösi hajó
állomásig 40 perez ; összesen 2 óra.

261. A Dobogókőről a Miklóskúthoz. a Rámhegyre és Dömösre.
A Dobogókő szik'ás széléről, a menedékház és a legmagasabb
pont között, egy felette meredek kis ösvény vezet le a Dobogókő
sziklái között a hegy alatti mély katlanba a Rámhegy keleti
tövében fakadó Miklóskúthoz. Egy másik hasonló ösvény
(cserkészút) a legmagasabb emelkedésen túl, a Thirring-szikla
gerincze alatt vezet oda le (sűrű erdőben). Mindkét út igen
meredek s így gyenge hegymászóknak nem igen ajánlható.
A Miklóskúttól nehány perez alatt a Rám-sziklára (473 m.)
mászhatunk fel, a honnan a Malompatak völgybe vezető útat
érjük el. Ezen leszállunk a nevezett völgybe (b. az Árpádorom keskeny gerincze) s ebben a Szentfa-kápolna érintésével
Dömösre. (Tüzetesebben leírva 229. alatt.)
Távolságok: A Dobogókőről a Miklóskúthoz 35 perez, innen a Malom
patak völgye 30 perez, a Dömösi hajó-állomás még 35 perez. Összesen
körülbelül l*/4 óra.

262. A Dobogókőről a Keserüshegyre és Dömösre. A Dobogó
kőről a legkeletibb gerinczen E. felé leereszkedünk ennek nya
káig s innen j. átkanyarodunk azon keskeny gerinezre, mely
EK-i irányban a Szőkeforrás völgye felé húzódik. E gerinczen
fakad az Asszonyfejkút. A kis völgyben leszállva a Szökeforrás
völgyébe, ezen DK-i irányban (mintegy 15 perczig) felfelé hala
dunk egészen addig, a hol a Keserüshegy sűrű erdeje véget
ér s a patak éles fordulatot képez. Itt útat találunk, mely a
Keserűs gerinezére felvezet. A gerinczen ENy. felé haladva,
25 perez alatt elérjük a Prédikálószéket (041 m.). A kilátást
lásd. 226. alatt, a Dömösre való leszállást 174. alatt.
Távolságok: A Dobogókőről a Szőkeforrás völgyéig */« óra, innen a
Keserűs gerinezére 50 perez, a Prédikálószékre 25 perez, a dömösi gőz
hajó-állomásig 1 ó ra ; összesen 3 óra.

k) K irándulások E sztergom ról.
Lásd 113 —117. alatt.
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V. Kirándulások Budapesttől lefelé, a
Duna jobb partján.
(Déli vasút; M. Á. V. Pécsi vonala; Dunai gőzhajózás.)

263. Közlekedés. Budapest déli környékét a Déli vasút és a
magy. kir. államvasutak pécsi vonala kapcsolja a fővároshoz,
azonkívül a Dunagözhajózási társulat hajói is közvetítik a
közlekedést.
A Déli vasút állomásai Kelenföld, Budafok (8 km.), Budafok őrház
(9 km.), Tétény (16 km.), Tárnok (24 km.), Martonvásár (33 km.), Pettend
(41 km.), Nyék (41 km.), Velencze (48 km.), Agárd (52 km.), Dinnyés
(57 km.) és Székesfejervár (67 km.). Budapestről naponta 2 gyorsvonat
(reggel és este 8 órakor) és 4 személyvonat (reggel 6.50, d. u. 1.20, 4.25
és este 9.25 órakor) közlekedik; a gyorsvonatok csak Martonvásáron és
Nyéken állanak meg, azonkívül a reggeli gyorsvonat Tétényben, az esteli
Velenczén. (1899. évi nyári menetrend.)
Menetdíjak (Budapestről) koronákban .
Menetjegy Bérlet (20 jegy)
II. o. III. 0.. II. o. III. o.
4
Kelenföld, Budafok és őrház ------- .. 0.36
0.24
7
Tétény................... .................................. .. 0.72
9
0.48
13
10
Tárnok-------------- ----------- -- ------------.. 0.96
0.60
16
19
Martonvásár ......................................... 1.92
1.20
31
Nyék, Velencze, Agárd, Dinnyés
.. 2.88
1.80
46
29
Székesfej érv á r ------- --------------------38
2.40
61
Gyorsvonat menetdija: Martonvásárra II. o. 2.40, III. o. 1.44, Nyékre
II. o. 3.60, III. o. 2.16; Székesfehérvárra II. o. 4.80, III. o. 2.88 korona.
A M. Á. V. Pécsi Cili- Fiumei) vonalának állomásai Kelenföld (13 km.),
Budafok megálló (18 km.), Budafok (19 km.), Tétény-Diósd (25 km.),
Érd (31 km.), Batta (38 km.) és Ercsi (46 km.). E vonalon 2 gyorsvonat
(regg. 7.15 és d. u. 3 órakor) és 3 személyvonat (regg. 8.00, este 8.30
és 9.30) közlekedik, továbbá 1 vegyesvonat (d. u. 3.20-kor Adonyig);
a gyorsvonatok Adonyig nem állnak meg sehol. Menetdíjak az ismert
zónadíjszabás szerint, még pedig: Budafok, Tétény-Diósd II. oszt. 0.60,
III. oszt. 0.40; Érd, Batta II. 0.80, III. 0.50; Ercsi II. 1.60, III. 1.00 ko
rona. Mérsékelt árú menetjegyfüzetek árai koronákban :
60 jég
n . ^ % . o.
II. o.
0.
12.60
8 60
23.80
16.10
Budafokra
36.00
24.00
Érdre__ ___ 21.60
13.40
72.00
48.00
Ercsire __ 43.20
27.00
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A Budapest—Budafoki helyi érdekű vasút (villamos erőre berendezve)
a Ferencz József-híd budai fejétől indul; főbb állomásai: Lágymányoskitérő, Albertfalva kezdete, Forgalmi telep, Budafok kezdete, Órház-kitérő,
Budafok-végállomás. Félóránkint közlekedik ; menetidő 44 perez. Viteldíj :
I. helyen 40, Il-on 30 fillér, szakaszjegy Albertfalva kezdetéig 20, illetve
12, két szakaszú jegy Budafok kezdetéig 30, illetve 20 fill.
A Dunagözhajózási társulat helyi hajói a Tabánból és Eskü-térről
(ünnep- és vasárnapon a Petőfi-térről) indulnak, még pedig Budafok,
Tétény, Érd, Tököl és Batta érintésével Ercsire d. u. 3.05 és 7.55-kor,
csak Battáig d. e. 7.35-kor, csak Budafokig azonfelül d. e. 5.30, 8.55,
II. 50, d. u. 1.50, 3.55,
6.00 és
8.50
órakor.
Visszafel
d. e. 10.10, Ercsiről r. 5.35 és d. u. 5.40-kor, Budafokról ezenfölül d. e.
6.30, 10.00, d. u. 2.00, 2.50, 4.55, 6.55 és 9.45
órakor. A naponkén
ben 12-kor induló mohácsi hajó is érinti ezen állomásokat. (1899. évi
menetrend.)
M enetdíjak: Budafokra I. hely 40, II. hely 30 fill., menettértijegy
(3 napi érv.) I. hely 70, II. 50 fill., Tétényre I. 70, II. 50 fill., Ercsire
I. 1.60, II. 1 korona.

264. Albertfalva és Budafok. Albertfalva hosszúra nyúlt
nagyközség a promontori-út mentén, 592 magyar és német
lakóval, kik többnyire kisiparosok, kisebb részben napszá
mosok.
Vendéglők : Szőllőssy István, Huber Károly, Wittmann János.
Posta-, táviró- és vasúti állomás Budafokon.
Villamos vasút Budafokra és Budapestre.
Albertfalva táján feküdt valaha községet Albert szász-tescheni her.............
czeg telepítette 1819-ben, németmely a XV—XVII. szd.-ban a Szt.- országi települőkkel, kik főleg a
Lőrinczről nevezett (hárshegyi) pá műasztalos ipart- honosították itt
los kolostor tulajdona volt. A mai meg.

Budafok (Promontor), nagyközség a Dunát szegélyző dom
bok tövében (110 m.), 720 házban 5243 lakossal (közte 1034
magyar s 4140 német, túlnyomó részben róm. kath.). Nagy
fejlődésnek indult község, számos iparteleppel, közte a Haggcnmacher-féle sörgyár, a Törley, Francois és Hölle-féle pezsgő
gyárak, 5 cognacgyár, gyufagyár stb. Nevezetességét képezik
a cerithium-mészkőbe vájt érdekes * barlanglakások, melyek
jó szárazak, minden boltozás nélkül megállanak, úgy hogy
csak füstölgő kéményeik látszanak ki a földből. Nagy kiter
jedésű szőlői jórészt elpusztultak, de a fővárosi borkereskedők
nagy borpinezéi ma is fennállanak. (A községben vili. világítás).
Vendéglők : Rehák Ferencz és Bleicher Márton vendéglői; 16 korcsma;
a sörgyár sorháza.
Bérkocsi a Kamaraerdőbe vagy Budaörsre 4, a Ferencz József-hídig 3,
a Lánczhídig 4, Budapestre (balpart) 6 korona.
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Posta-, táviró-, telefon-állomás
vasútnak 2, a m. kir. államvasútnak
Villamos vasút Budapestre.
Budafok már a rómaiak alatt is
lakott hely volt, a mint az itteni
sziklás hegyekben 1802-ben kiásott
sírboltok és emlékkövek igazolják ;
1816-ban római castrum nyomaira
akadtak itt, utóbb pedig 'számos
más régiség került innen elő. Bu
dafok táját 1240 körül még sűrű
eger- és vörösfenyű erdők borítot
ták (innen az Albertfalvától Nv-ra
emelkedő 156 m. magas Lárchenberg neve), de a hagyomány szerint
az 1242-iki télen a tatárokba befa
gyott Dunán átkelve, sivataggá
tették az egész környéket. A tatá
rok elvonulása után' a vidék újra
beerdősíttetett és csak később, a
Rajna vidékéről beköltözött németek
letelepedése után irtattak ki ismét
óriási erdőségei. Mikor alapíttatott
a község, nem tudni; a magyar
királyok idejében, mikor ezek gyak
ran átrándultak Csepel szigetére,
Budafok kellemes vidéke, mely
Promontorium Csepel név alatt

helyben. Vasúti állomás : a déli
2 állomása. Gőzhajó-állomás 2.
említtetik (mivel a szigethez tar
tozott) bizonyára nem maradt par
lagon. A törökök bejövetele után
azonban Budafok is pusztulásnak
indult s csak ezek kiűzetése után
indult újabb fejlődésnek. Pest és
Buda lakói a XVIII. sz. elején kezd
ték ezen kedvező fekvésű dombo
kon a szőlőmívelést s csakhamar
falú keletkezett itt Virágzását azon
ban Savoyai Jenő herczegnek kö
szöni, kinek tulajdonába kerülvén,
németországi (breisgaui) telepesek
kel gyarapodott, kik itt többféle
ipart honosítottak meg. Jenő herczeg építette 1717-ben az emeletes
uradalmi kastélyt, melyet egykorú
irók pompás marványlepcsőjéről és
gazdag könyvtáráról dicsérnek, mely
azonban 1725-ben leégvén, romhal
mazzá le tt; ugyanő építette a tem
plomot is. Halála után Albert szásztescheni herczeg bírta, kiről a cs.
és k. családra szállott.

265. Budafokról a Kamaraerdőbe. Kevéssel a Budafok-őrház
állomástól D. felé a Tóth József-utcza nyílik a Duna felől
Ny. felé, mely a sziklalakások közt egy mészkővonulatba vájt
valóságos sziklakapun át vezet ki a szőlők közé (b. a Mignon
nyaraló) s azokon a főváros határáig, majd ezt DNy.
felé követve, egy kis erdős völgyön át levezet a Kamara
erdőbe.
A Kamaraerdő vidékét a mon
golok elvonulása után IV. Béla
a betelepített németeknek adomá
nyozta, hogy a teljesen elpusztult
vidék ne maradjon parlagon. Az
erdő neve onnan van, hogy soká

a kamara tulajdona volt. Hivatalos
neve Köérberek, mely régi törté
nelmi név azonban eredetileg Kő
bányára vonatkozott s tévesen al
kalmaztatott a Kamaraerdőre.

A Kamaraerdőben előbb csak vadászház és korcsma volt,
újabban csinos nyaralótelep keletkezett itt.
Vendéglők: Dombay Ede és Varga Ferencz.

A vadászháztól a Vadászhegyre (226 m.), 15 perez; tetejé
ről csinos kilátás Budapest felé, továbbá a török-bálinti és
torbágyi hegyekre.
Távolságok : A budafoki középső állomásról a Kamaraerdőbe l ‘/« óra,
onnan Budaörs-megállóig 15 perez; a budaörsi állomásig 25 perez.
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266. Budafokról Kis-Tétényre, a tétényi pusztára és TörökBálintra. A budafoki alsó állomásról a szőlők közé tartva, a
templománál fogva már messziről feltűnő Kis-Tétényre (165 m.)
megyünk; mindenütt számos nyaraló és szőlőház.
Kis-Tétény nagyközség 752 lakóval (144 magyar, 581 német).
V e n d é g l ő : Luncz János, Taub Adolf, Pentz József korcsmái; ugyan
ott szekér kapható (Tétényre 2, Promontorra 2.40, a budaörsi állomásra
3 korona).

A templomon túl ÉNv-i irányban lassan felszállunk a tétényi
nagy pusztára (Grosse Haide), egy terjedelmes kopár fensíkra
(200—230 m.), mely Kis-Tétény és Török-Bálint közt hosszan
elnyúlik. Útunk a főváros határára vezet (innen leszállhatunk
a Kamaraerdő völgyébe) s ennek mentén Ny-i irányban, majd a
határt elhagyva DNy-ra fordul (a hármas határdombon túl csi
nos kilátás Érdre, Diósdra és Tétényre), utóbb leereszkedve a
Brandlsutten nevű völgyecskébe, a török-bálinti kőbányák érin
tésével Török-Bálintra vezet. (Lásd ezt 280. alatt.)
Távolságok: Budafok alsó állomásáról Kis-Tétényre */4 óra, innen a
hármas határdombig 50 perez, Török-Bálintra még s/# őrá ; összesen
2*/« óra.

267. Tétény, nagyközség a Duna lapályán (105 m.), 278
házban 2346 lakó, közte 575 magyar s 1720 német, vallásra
nézve túlnyomóan róm. kath., de van 311 zsidó is. A községben
levő szép kastélyt báró Száraz György építette, később a Szentgyörgyi-Horváth családnak az az ága bírta, mely grófi rangra
emeltetett és a Hugonnay nevet vette fe l; ma Lövy Mór tulaj
dona. Egy másik kastély a Fehér-kereszt-egyletnek lelenczházul
szolgál.
Vendéglők: Mehrwald Mátyás vendéglője és kávéháza (éjjeli szállás) ;
Pencz Lipót; 5 parasztkorcsma. — Dtmafürdő.
Bérkocsisok: Pencz János és József, Berger József, Breuer Adolf.
Viteldij : Diósdra 2, Kutyavárra 3, Török Bálintra 4 kor.; Budapestre
kétfogatú 8, egyfogatú 6 korona.
Posta-, táviró-, telefon-, vasúti állomás (déli és államvasút), gőzhajóállomás helyben.

268. Tétényröl a Diósárokba és Kamaraerdőbe. Tétény köz
ségből a Promontorra vezető országúton 5 pereznyire haladva,
b. felé út ágazik ki, mely a déli vasút pályatestén át egyene
sen a Diósárokba vezet. Ez a kis árok a kopár Donátihegy és
a tétényi szőlők közt bemélyedve É. felől húzódik le, s külö
nös érdekessége abban áll, hogy partjaiba nagy borpinezék
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lévén építve, a völgy oldalai végig szépen kikövezett pinczefalakból állanak; aljában számos egyszerű borház és csinosabb
nyaraló van, körülvéve gyümölcsfákká’, melyek közt nagy
számmal vannak diófák. A völgy É-i részében 22 méternyire
mélyed a dombok közé s itt fölötte a Szt.-Donát-kápolna
(164 m.) áll, melyről szép kilátás nyílik a Duna felé (Tétény,
Érd, Csepelsziget) és a tétényi pusztaságra, a háttérben a Buda
örsi hegyekkel. A völgyön végig menve, a tétényi puszta fensíkjára érünk. Ezt ÉK-i irányban (út nélkül) szelve, a Kamara
erdőt érjük el, melynek kis völgyében ÉNy-i irányban leeresz
kedünk a nyaralótelephez. (Lásd ezt 265. alatt.)
Távolságok : A tétényi hajó-állomásról a Szt.-Donát-kápolnához 40 p.,
innen a Kamaraerdei nyaralótelephez 40 p., a budaörsi vasúti megállóig
15 perez ; összesen jó l l/3 óra.

269. Tétényröl Diósdra és Török-Bálintra. Tétény-Diósd
állomásról (8. sz. őrház), mely Tétény tői egyenesen É-ra van,
ÉNy. felé fordulva, a szőlők közt egyenesen Diósd községnek
tartunk.
Diósd (Diós, Órás) nagyközség 857 túlnyomóan német (csak
53 magyar) és róm. kath. lakossal.
Vendéglő: Schober Mihály, a falu közepén (meleg ételek); Irreiter
Fábián.
Fuvarosok: Zsidákovits Incze (31. sz.), Zsidákovits Gyula (62. sz.),
Fink Bernát (53. sz.). Viteldíjak : Tétényre 2, Érdre 2.40, a török-bálinti
vasúti állomásra 3 korona.
Posta helyben ; táviró-, telefon-, vasúti állomás Tétényen.
Diósd már a magyar királyság dréhez Pestre sietett, a hol azután
első idejében megvolt. Itt hált meg a mai Gellérthegy alatti révnél az
Szent Gellért püspök azon végzetes ősvallás hívei megrohanták és éle
utazása alkalmával, midőn I. En tétől megfosztották. (1046.szept. 24.)

Ha Török-Bálintra akarunk menni, az útunktól balra eső
Diósd községbe nem kell bemennünk, hanem ÉNy-i irányban
egyenesen tovább haladunk, a míg a kopár tétényi nagy
pusztát elérjük. Itt Ny-ra fordulva, a török-bálinti Annahegy
(267 m.) erdeje felé tartunk, melyen át az út egyenesen levezet
a községbe. (Lásd ezt 280. alatt.)
Távolságok : Tétény-Diósd állomásról Diósdra >/a óra (Tétényből '/« órá
val több), innen Török-Bálintra (a templomig) */« óra, a vasúti állomásig
még '/a ó ra ; összesen l*/« óra.

270. Tétényröl a Kutyavárra és Török-Bálintra. A m. kir.
államvasút pályateste mentén Ny-ra haladunk a téglavetőig,
a hol Kutyavár főerdészi lakhoz (141 m.) csapunk át.
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Mátyás király itt tartotta vadász
ebeit és gyakran fordult itt meg. A
nagy tó és a vadaskert r ' r

romjai ma is megvannak. A telep
újabb időben herczeg Batthyányi
birtokába került.

K u ty a v á r nevezetességét képezik az erdészlakkal átellenben,
a völgy K-i oldalának ritkás erdejében feltalálható ú. n. kaptár
kövek ; itt a lejtőn heverő két mediterrán-korú lajtamészkőtuskó oldalain a szilárd kőbe több kaptáralakú fülke van
bevájva, melyek 30—37 cm. szélesek, 45 - 55 cm. magasok
s 12— 16 cm. mélyek; mindegyik fülke szájának egész kerü
letén bemélyedő rovátka (a fülkét elzárható deszka helye) látható.1
E fülkéknek rendeltetése iránt eltérők a nézetek ; Bartalus Imre
a Mátra- és Bükk-hegységben kikutatott kaptárköveket őskori
hamvedertartóknak tekinti.

A kutyavári kaptárkövek.

Innen É-i irányban az erdőnek tartunk s azon keresztül
lassú emelkedéssel Török-Bálintra jutunk. (Lásd ezt 280. alatt.)
Távolságok: A vasúti állomásról a Kutyavárig
óra, innen TörökBálintra (templomig) */« óra, a vasúti állomásig m ég'/, óra ; összesen 2 óra.

271. Érd és Batta. Közlekedés hajón vagy vasúton.
Érd nagyközség, részben a Duna lapályán (114 m.) részben
domboldalban fekszik (kápolna 164 m:). A hajó-állomásról
1 Ugyanily kaptárkövek vannak Érd határának KNy-i részében, a
Fülöpmajortól az Ilkamajorhoz vezető út közelében, hol az egyik völgyületszerű mélyedés oldalán kiálló szarmát-korú mészkőpad oldalán
egy sorjában számos fülke látható. Ezeket Halaváts Gyula m. k. osztalygeologus fedezte fel. (Arch. Értesítő. 1896. XVI. k. 446. 1.)
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(Horgonyhoz czímzett csárda) nehány perez alatt bejutunk a
községbe, melynek Ny-i szélén gr. Wimpfen Simon díszes
kastélya áll. A község E-i végén teljes épségben megmaradt
török minaret van ; a négyszögű talapzaton álló 12 szögű,
mintegy 15 m. magas karcsú építménybe csigalépcső vezet
fel s tetejéről szép kilátás nyílik. A községnek 3368 lakosa
közt 1198 magyar, 713 német, 181 tót és 1268 szerb van,
túlnyomó részben róm. katholikusok, de van 149 zsidó is,
kiknek iskulájuk is van. A lakosok szőlő- és földmívelésből élnek.
Vendéglő: Farkas Ferencz nagy vendéglője a fóutezán (meleg étel,
italok, vendégszoba).
Fuvarosok: Kovács Antal, Vild Nándor. Viteldíjak: a M. Á. V. állo
mására 1.20, a tárnoki állomásra vagy Tétényre 2 korona.
Posta- és telefonállomás helyben, táviró az állomáson. Vasúti állo
m ás: Érd és Tárnok.
Érden többféle római régiség s az eke elé fogatta ökör es számár
került napfényre, egy római út m ellé; Szapáry utóbb egy elfogott
is erre haladt, de római tábor nem bégért kicseréltetett. 1684. jul. 21-én
volt e helyen. A krónikások (Thu- Lotharingiai Károly 2500 katonával
róczy, Kézai) szerint Érd és Batta bevette a 20,000 töröktől védett
helyen Potentiana nevű római város érdi várat. 1686-ban Hamza bég
állott, mely mellett a húnok átkel elfogatván, Szapáryhoz küldetett
tek a Dunán s a rómaiak fölött mint fogoly. Hamza bég Szapáry
nagy győzelmet arattak; az újabb boszújától tartván, mérget vett be,
kutatások Potentiana várost és az de Szapáry megbocsátá neki előbbi
itteni csatát mesének bizonyították. kegyetlenségeit, mi a béget annyira
1318-ban Károly király Tisza tár meghatotta, hogy halála órájában
nokmesternek adományozta Érdet. keresztyén hitre tért át. Az érdi
A XVI. század elején Sárkány kastély a Sárkány-családról anyai
Ambrus tulajdona v o lt; II. Lajos ágon az Illésházyakra szállt, kiktől
a mohácsi vész előtt ennek kas 1832-ben herczeg Batthyányi Fülöp.
télyában időzött s midőn útnak vette meg (róla neveztetik az 1838.
indult, lova — a rege szerint - - a márcz. {18-iki nagy árvíz folytán
római úton élettelenül össze rogyott. emelkedettebb helyen épült falurész
Érd török uralom alá jutván, az FülöpvárosnakJ. 1848-ban báró Sina
itt lakó Hamza bégtől Hamzsabég György vette meg a nagy birtokot
(németesen Hanselpek) nevet nyert. s fia Simon építette 1869-ben a
I. Lipót alatt Ercsi ura, Szapáry mostani díszes kastélyt. 1849. jan. 3.
Péter Hamza fogságába esett, ki heves harcz folyt itt.
őt az érdi vár tömlöczébe vetette

Batta (Százhalom), nagyközség Érdtől D-re, a Duna mellett
(108 m.), 1133 lak9 ssal (közte 745 magyar és 387 szerb),
gör.-kel. templommal. Van gőztéglagyára.
Korcsma : Farkas János (a község közepén); Szubotics Jánosné (éjjeli
szállás kapható).
Fuvardíj a battai állomásra 1.60, az érdi és tárnoki állomásra 2.40
korona.
Posta-, táviró-, telefon-, vasúti állomás helyben.
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Batta Matrica név alatt római
határszéli tábor volt, melyet az 1.
század végén maurok építettek;
Matrica az V. század elején is
fennállott s helyén fürdő, légfűtési
berendezés (hypocaustum) s más
épületek kerültek napfényre. A
Batta és Érd közti magaslaton 126
halom (innen a Százhalom név)
van, melyben a monda szerint a
tárnokvölgyi csatában Keve kapi
tánynyal elesett 125,000 hűn és
210,000 római harczos volna elte
metve. Más monda szerint Attila
volna itt eltemetve, kiről egy magas

lat ma is Attilavárának neveztetik. Az
újabb kutatások szerint a halmok
tényleg sírdombok, de sokkal régibb
praehistorikus időből valók. Az 1876.
évi nemzetközi régészeti és anlhropológiai kongresszus alkalmával
itt számtalan őskori csontváz és
régiség került napfényre. A Sánczhegyen ma is látható sánczokat
1809-ben Ferencz király támadás
czéljaira átalakíttató.
Nevezetes még a község déli ha
tárában a Dunába szakadó Barapatakon keresztül épített hármasívű
ú. n. Római hid.

272. Tökölröl a Csepelszigeten át Sziget-Szt.-Miklósra. Az
ercsi helyi hajóval (ind. a Tabánból d. u. 3 óra 5 p., az Eskütérről 3 óra 15 perczkor) Budafok, Tétény és Érd állomások
érintésével a Csepelszigeten fekvő Tökölre megyünk.
Tököl nagyközség 2017 lakossal (közte 348 magyar, 385
német és 1225 szerb), a Dunától 1 km.-nyire, hosszan nyúlik
el a Csepelsziget homokos lapályán (102 m.). A vasút mentén
Szilágyi-telep néven nyaralótelep létesül.
Vendéglős: Saracz János a templomtéren. Fuvaros: Széli István
(105. sz.). Viteldij Sziget-Szt.-Miklósra 2.40 korona.
A ráczkevei vasút állomására omnibusz-közlekedés. Posta helyben.

Egy vándorlás a Csepelszigeten keresztül a természettudósra
és természetkedvelőre nézve egyaránt érdekes. Tököl északi
végétől K-i irányban Sziget-Szt.-Miklós felé haladva, mintegy
3 4 óráig érdektelen vidéken (szántóföldek közt) haladunk ; de
az Alsó-buczkaerdőhöz érve, igen érdekes természeti képződ
ményekre bukkanunk. Itt a homokbuezkák birodalmát érjük.
Mintegy 4 km. szélességben szélhordta homokbuezkák borítják
a sziget földét, többnyire ÉNy-ról DK. felé csapó lánczolatokat vagy egyes halmokat képezve, melyeknek nagyobbjai
12 m. magasságúak. Az alacsonyabb, fiatalabb buezkákon kevés
a növényzet, a magasabbakon törpe ezüstös és rezgőnyárfák
s ákáczok összefüggéstelen erdőt képeznek. A legmagasabb
buczkáról (119 m.) nagyon érdekes kilátás nyílik a buezkás
vidékre, a Csepelszigetre és a budai hegyekre. Általában e
vidék — sajátosságánál fogva — megérdemli a megtekintést.
A buczkaerdőből ÉK. felé fordulva, Sziget-Szt.-Miklósra érünk,
a honnan a ráczkevei vasúton térhetünk vissza.
267

K ir á n d u lá s o k B u d a p e s t t ő l le f e lé , a D u n a j o b b p a r tj á n .

Távolság: Tökölről Sziget-Szt.-Miklósra közel 2 óra.
(A Csepelsziget történetét 1. 309. alatt).

273. Ercsi. Közlekedés helyi hajóval vagy a \1. A. V. pécsi
vonalán.
Ercsi, nagyközség a Duna jobb partján fekszik. A nagy
kiterjedésű község 735 házában 5673 lakos él (túlnyomóan
magyar, csak 231 szerb s 75 német), kik közül 839 reform.,
184 izrael., a többi
róm. kath. Mind
3 felekezetnek van
temploma, ill. ima
háza. Van itt maláta
gyár, szeszfőző, két
téglagyár, gyógy
szertár. Gróf Wimpfen Szigfridnek itt
kastélya és jelenté
keny állattenyészté
se van.
Vendéglők: Brück
Miksa (ellátás, szál
lás), Dzsaja Gábor,
Richter József, Bakas
József. Sörház: Heidekker József. - Dunafürdő.
Bérkocsis és omni
busz : Kreutzinger Já
nos. — Viteldíj a vas
úti állomásra 1 kor.,
Martonvásárra 3 kor.
40 fill.

A községtől E-ra
20 pereznyire, köz
vetlenül a Duna
partján báró Eötvös József síremléke van. A nemes egyszerű
ségben tartott síremlék festői szép fekvésével méltó nyugvó
helye a nemes szellemű, fenkölt gondolkodónak.
Az érdi minaret.

Ercsi híres uradalma báró Lilién
alatt az ország első gazdaságainak
egyike volt; később a b. Eötvös
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apátsága melyet Tamás nádor I a következő század elején ismét
1260-ban ’Szt. Miklós püspök emlé- odahagyta. A mohácsi csata után
kére helyreállított s a ciszterciták- az apátság elpusztult s ma rom
nak adott át. 1499-ben a Szt. Ágos- jainak sincs nyoma, csak czím
tón remeteszérzet telepedett belé, de gyanánt adományoztatik.

274. Tárnokról SÓskútra. Az állomásról ÉXy-i irányban Berki
pusztára megyünk s itt j. fordulva az országúira kanyaro
dunk, melyen a sóskúti bányához vezető lóvasút mentén Ötházpuszta érintésével SÓskútra érünk (monoton út).
Sóskút rendetlenül épített nagyközség 2317 lakossal (közte

Báró Eötvös József síremléke Ercsi mellett.

335 magyar, 105 német és 1870 tót); takarékpénztár, gyógyszertár. A templom körül csinos emeletes házak. Érdekes kálvária.
Vendéglők: Schober József és Weisz Ferencz, a templom előtt (mind
kettőben étkezés és éjjeli szállás).
Kocsi Érdre vagy Tárnokra 2, Bia-Torbágyra 3, Bicskére 5 korona.
Sóskút le g n a g y o b b nevezetessége a székesfej érvári káptalan

tulajdonát képező óriási kőbányája, melynek szármát-mészkőzete, 30_35 m. magas falaival, kitűnő épület- és kőfaragó
követ nyújt a főváros építkezéseihez.
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275. Martonvásár, nagyközség 2095, túlnyomóan magyar
lakossal. Szép parkban fekvő díszes kastélya Dreher Jenő tulaj
dona ; hozzá nagy uradalom tartozik, a parkban halastó.
Vendéglő: Schwartz Lajos nagyvendéglője (étkezés, vendégszobák).
Bérkocsis: Eisenbacher János. Viteldijak : Válra vagy Sóskútra 4,
Alcsúthra 6, Csákvárra 10 korona A vasúti állomásra társaskocsiközlekedés.
Posta és táviró helyben.
Martonvásár régi község; már főherczeg halála után) Dreher Jenő
a XY\ században Villa Martini név nek eladta. A családi sírboltban
alatt volt ismeretes. A jelenlegi nyugszik Brunswick Teréz grófnő,
uradalom eredetileg valószínűleg a* magyar kisdedóvók megalapítója.
Martonvásár élénk forgalmi hely ;
jezsuita birtok v o lt; de a múlt
században már a Beniczky-család van takarékpénztára, kaszinója, kísbírta, a század második * felében dedóvója, Dreher-féle uradalmi
birtokot cseréltek Brunswick József szeszgyára s gőzmalma, tehené
országbíróval, ki soproni házait szete és mintajuhászata. Az egész
adta érte. A birtokcsere után 1773- uradalom 2400 hektár szántóföld ;
ban ő építtette az itteni plébánia- gyöngye a 350 hektáros park és a
templom szentélyét, melynek meny- hetvenes években restaurált gyö
nyezetét Maulpertsch híres freskói nyörű kastély, melyben színház és
díszítik ; a templom hajóját 1775- 400 festményből álló képtár van.
ben építtette. A martonvásári ura Beethovennek ez kedvelt tartózko
dalom három nemzedéken át maradt dási helye volt, különösen a park
a gr. Brunswick-család kezén, 1893- beli tó rózsaszigete, hol egy Lá
ban József főherczeg 5'/3 millió ko bán még most is látható sajátkezűronáért megvette, de utóbb (László lég bevésett monogrammja.

276. A Velenczei tó szintén érdekes kiránduló hely. A 12 km2
területű tó Ny-i részében 4—5 m. mély, K-i része ellenben
sekély és nádas. Halászata jelentéktelen, de vizi vadak nagy
bőségben tenyésznek benne s a birtokosság nagy vizi vadá
szatokat rendez benne. Fölös vize a Nádor-csatornába folyik.
A tó lapályon terül el, csak É-i oldalán emelkednek dombok,
melyek a Meleghegyben 352 m. magasságot érnek el.
Kirándulók a Déli vasút reggeli vonatával Agárdra mennek,
a hol Benda Ignácz halászbérlőnél vagy Imre Jánosnál ladikot
rendelhetnek ; átkelési díj egy személyre szóló, de teljesen biztos
lélekvesztőn (ú. n. »konflis«-on) 2 korona személyenkint; 10
személyre szóló csónakon olcsóbb, de nem oly érdekes, mert
az csak tágabb nyílt vizen mehet. (A reggeli gyorsvonaton
érkezők Velencze állomáson szállnak ki s gyalog fél óra alatt
Gárdonyba mennek, hol a nagy korcsmában gondoskodnak
ladikról.)
A Velenczei tavon érdekes nádutczák között átkelve, a sukorói
halászcsárdához s innen a Meleghegyre (352 m.) megyünk fel.

270

K ir á n d u lá s o k B u d a p e s t t ő l le f e lé , a

D u n a j o b b p a r tjá n .

Kilátás Székesfej érvárra, az egész nádszigetes Velenczei tóra, ezen
keresztül jó időben Adony tájékán a Dunára, Ercsi templomára, egészen
tiszta időben ÉK. felé a tétényi és budafoki hegyeken túl a Gellérthegyig;
É. felé Lovasberény, távolabb Csákvár és a Vértes-hegység látszik a
Körtvélyes tetővel.

A Meleghegyről a gerinczen ÉNy-i irányban 5 p. alatt az
erdőben elrejtett Likasköhöz megyünk s innen E. felé cserkészútakon vagy vágásban (zaj nélkül!) 1/ a óra alatt a völgyfené
ken levő János-forráshoz (1839; visszapillantás a Likaskőré)
s további V4 óra alatt a Zsi vány barlang és Antal-forrás érin
tésével jó és szép erdei úton a gróf Cziráky-féle vadászkastély
hoz ereszkedünk le (benne szép agancsgyüjteménv). Itt Nyere
József vagy Matyula László erdővédeknél előzetes értesítés
esetén (levél Lovasberénybe) ebédet is kaphatunk. Innen 5/4 óra
alatt Lovasberénybe érünk.
Lovasberény 3600 magyar lakossal bíró nagyközség, a gróf
Cziráky-féle hitbizományi uradalom székhelye. Legjelentéke
nyebb épülete gr. Cziráky Antal kastélya, melyhez szép angol
kert csatlakozik (szabad bemenet), a kert egy pavillonjában
régi avar edények nagy gyűjteménye látható. (Szép kilátás a
kert végén levő filagoriából.) Érdekes a községnek négy oszlopé
homlokzattal biró, kéttornyú kath. temploma, melyhez a szép
fasorral ékeskedő Erzsébet- (Öreg-) utcza vezet.
Vendéglők: * Zöldfa-szálló a kastély mellett; vendéglő az állomás
mellett.
Lovasberény egyike hazánk leg gedve a letelepedés, azért nagy
régibb lakott helyeinek. 1543-ban számmal (jelenleg 201) vannak itt.
Szulejmán hadserege felégette. A Itt született Saphir Móricz, az is
zsidóknak itt régóta meg volt en mert humorista.

Innen vasúton Bicskére vagy Székesfejérvárra, kocsin pedig
eleinte erdőben, később a hegyről leereszkedve (1 óra alatt)
Xadapon át a Déli vasút kápolnás-nyéki állomására mehetünk.
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VI.
Kirándulások a M. Á. V.
Budapest—Brucki vonala mentén.
277. A Budapest-Brucki vonal. A keleti pályaudvarból induló
vonat az összekötő vasúti hidon át Kelenföldre (13 km.) s
innen a keserűvizeiről híres Őrmezőn át (j. a Hunyady Jánoskeserűviztelepre szárnyvonal vezet) Budaörs-megállóra (b. a
Kamaraerdő nyaralótelepe) s Budaörsre (19 km.) megy. Itt
j. a budaörsi s utóbb a Csiki-hegyek érdekes kopár tetői emel
kednek, köztök a meredek Törökugrató. Török-Bálint (23 km.)
b. erdős hegyek ölében látszik. A vasút nagy kanyarulattal
Bia-Torbágy felé tart, kevéssel az állomás előtt kettős nagy
viadukton áthidalja a torbágyi mély völgyet, b. szép kilátást
nyújtva az Iharosra, a gr. Sándor-féle mauzóleummal. BiaTorbágy (31 km.) állomáson túl síkságon halad Herczeghalom
(38 km.) érintésével Bicskére (49 km.). Itt b. kiágazik a Székesfejérvári vonal, mely soká párhuzamosan megy a fővonallal.
Szaár kitérő (56 km.) állomás előtt j. a Lófingatóhegy sziklás
vonulata, b. Uj-Barok község látszik, az állomásnál maga Szaár
község. A vasút most erős emelkedéssel a Vértes- és Gerecsehegység közti nyeregnek tart, melyen Szaár állomás (61 km.)
áll. Innen szép erdőövezte völgyben siet a vonat lefelé s a
mélyre bevágódott, regényes Tiefer Grabenon át kiér a sík
ságra. A hegység tövében Felsö-Galla (68 km.) állomás van,
csinos kálváriával s az új nagy kőszénbányateleppel. Bánhida
(74 km.) állomással szemben j. a magas hegylaposon az ezred
éves Turul-emléket s alatta a Szelimbarlang nyílását látjuk,
azon túl Szőllös-Remeteség megálló, majd Tata-Tóvároskert
(82 km.) és Tata-Tóváros (85 km.) következik.
Közlekedés. Budapest és Tata közt az 1899. évi nyári menetrend szerint
4 személyvonat (r. 6.50, d. u. 4.30, este 9.55 és 10.45) és 2 gyorsvonat
(d. e. 8.50 és d. u. 1.45) közlekedik, utóbbiak csak Kelenföldön, Bicskén
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és Tatán állanak meg ; a 2.20-kor induló gyorsvonat Tatán sem áll meg.
Bicskére indulnak még személyvonatok d. u. 12.25, 2.30, 7.15 és 9.05-kor,
valamint ünnep- és vasárnapon d. e. 9 órakor. Tatáról visszafelé sze
mélyvonatok éjjel 3.55 és 4.38, reggel 6.31, d. u. 3.54 és 6.32-kor, gyors
vonatok délben 12.32 és d. u. 5.41-kor indulnak. Bicskéről helyi vonatok
még reggel 4.35, d. u. 2.52, este 6.40 és 9.40, valamint ünnep- és vasár
napon este 7.25-kor indulnak Budapestre, gyorsvonat délben 12.50-kor.
Menetjegyek árai koronákban :
I. oszt. II. oszt.
Budaörs, Török-Bálint . . . — . . . — 0.60
0.40
Bia-Torbágy, Herczeghalom
— — 0 80
0.50
Bicske .............................
—
— — 1.60
1—
Szaár, Szaár-kitérő és F.-Gállá — — 2.40
1.50
— — 3.20
2.00
Bánhida, Tata-Tó v á r o s __ —
Mérsékelt árú menetjegyfü zetek :
30 jegy
60jegy
I.
II.
I.
II.
Tőrök-Bálintra..................... 12.60
8.60
23.80 16.10
Herczeghalom r a ................... 21.60 13.40
36.— 24.—
72.— 48.—
Bicskére................................ 43.20 27.—
Menettérti jeg y Budapestről Tata-Tóvárosra (máj. l.- o k t . 31. ünnep- és
vasárnap, csak 1 napra én’.) II. oszt. 4.80, III. oszt. 3.20 kor.

278. Budaörs-megállóról a Kamaraerdőbe. Ezen feltételes meg
állótól D-i irányban 15 perez alatt elérjük a Kamaraerdőt.
(Lásd 265. alatt.)
279. Kirándulások Budaörsről. (Lásd 7 4 —79. alatt.)
280. Török-Bálint, erdős dombok övezte katlanban csinosan
fekvő s rendesen épült, befásított utczájú nagyközség 2401
túlnyomóan- német (csak 177 magyar) lakossal, magas dombon
fekvő (194 m.) templommal, mely mellett Reitter Rudolf kas
télya van. A község a fővárosiaknak sűrűn látogatott nyaraló
helye ; évente 3 —400 család nyaral itt. A község közepén
dombon kálvária áll.
Vendéglők: Mayer Benedek és Bunth Vendel (éjjeli szállás is) a köz
ségben ; Fink Henrik a vasúti állomás mellett. Kávéház: Fink József
és Geuler Márton.
Fuvarosok: Bunth István, Gigler József, Schmidt Károly, Bemhardt
József, Czeisz György, Csurcsia István, Mayer Ignácz, Bunth András,
Wölbling Ferencz. — Viteldijak: a vasúti állomáshoz 2, Budaörsre 4,
Tétényre 5 korona. Társaskocsi a vasúthoz 30 fillér.
Vasúti állomás, posta- és telefonhivatal helyben. — Fürdő.
Török-Bálint nevét Enyingi Török a vár nyomai még meglátszottak a
Bálinttól, a török világ alatt élt híres templom fölött. A török világ után
vitéztől vette, ki birtokosa volt s a jezsuiták bírták, utóbb gr. Majvárat is építtetett itt; ezt a törökök láth Jánosra, majd végre zálog út
elpusztították, de elpusztult maga ján a Déghi Festetics-családra
a régi község is. A XVIII. szd. első szállott. A kastélyt még a jezsuiták
felében ismét népes község volt s építették.
Thirring : Bpest környéke.
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281. Török-Bálintról a Törökugratóra és a Csiki-hegyekre,
lásd 79. alatt.

282. Török-Bálintról Diósdra és Tétényre, lásd 269. alatt.
283. Török-Bálintról a Kutyavárhoz, lásd 270. alatt,
284. Török-Bálintról Kis-Tétényre és Budafokra, lásd 266. alatt.
285. Bia-Torbágy, kettős állomás az Iharos-hegy csoportja
tövében.
Bia, kiszáradt tómedencze felett (143 m.) fekvő, szabályosan
épített nagyközség, szépen fásított utczákkal, 2744 lakossal
(közte 2076 magyar s 655 német; 1521 róni. kath. és 1109
reform.). Itt van a járási szolgabirói hivatal széke.
Vendéglők: Lutzenberger Antal (jó ellátás, szállás), Lipka István.
K orcsm ák: Bálint Ferencz, Mészáros Ferencz. K ávéh áz: Hangyási
János (60. sz.).
Fuvarosok: Rédei József (68. sz.), Bajcsai József (217. sz.). Vitel
d íja k : a vasúti állomásra 1, az Iharosba 2, Sóskútra vagy Tárnokra 3,
Jenőre, Telkire vagy Zsámbékra 4, Budapestre 8 korona.
Vasúti állomás (20 percznyire), posta-, táviró- és telefon-állomás
helyben.
Bia alatt századunk elején nagy Sándor családról a biai nagy ura
tó terült el, melyet 1811-ben gróf dalom Metternich-Sándor Paulina
Sándor Vincze és Szily József bir herczegnőre, a jótékonyságáról is 
tokosok nagyrészt lecsapoltak. Gróf mert bécsi főúri hölgyre szállt.

A községtől D-re (a Sándor-utczán kimenve) van a dombon
fekvő temető, melyben egy régi templom csekély romjai állanak.
Torbágy, csinos fekvésű nagyközség (171 m.), 1446, túl
nyomóan német (csak 143 magyar) lakossal. A község széles,
hosszú utczája a vasúti viaduktról nézve csinos képet nyújt.
Korcsm ák: Beck Ferencz (a községben), Beiml András (a vasúti
állomás mellett).
Szekérért az elöljárósághoz lehet fordulni. Viteldijak: az Iharosba 2,
Telkire, Jenőre, Sóskútra vág}7 Zsámbékra 6, Tárnokra 8 korona.
Társaskocsi-közlekedés Pátyra.

286.
Bia-Torbágyról az Iharosra, a Szarvashegyre és Török
Bálintra. Az állomásról a vasút mellett a nagy kettős viadukt
hoz s innen jobbra fordulva az Iharos erdős hegycsoportja,
illetve a Szélkapu-vöÍgy felé fordulunk. DK-i iránybfen elérjük
az erdőt, s kevéssel odább a Keserűkutat (Szilykút, kőépület
ben fakadó keserűforrás, melynek vizét hideg fürdőre használ
ják). Innen szerpentinösvény visz fel az erdős dombon épült
Jharosi kápolnához, mely a biai uradalom hajdani urainak, a
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Szily és gróf Sándor családnak mauzóleuma. A kápolnáról
csinos kilátás Torbágy és Páty felé. Innen a hegyoldalban
tovább haladva, a völgy hátsó részében szépen fekvő hajdani
herczeg Metternich-féle vadászkastélyhoz (ma vendéglő) jutunk,
mely mellett a herczegi uradalom 8 kis nyaralót építtetett.
Innen kőlépcsős út vezet fel az Iharoson álló kilátóhoz (ú. n.
Pipázó).
A kilátás igen szép. Egyfelől Torbágy és a Katalinhegy, továbbá
Páty, Perbál, Jenő, Telki községek, a Nagy-Kopaszhegy csoportja, a
gömbölyű Biai hegy, mely mellett a budakeszi kálvária, a Jánoshegy,
Svábhegy és Makkos-Mária látszik, másfelől Ny. felé Etyek, ÉNy. felé
Zsámbék és Bicske, ennek hátterében a Vérteshegység tűnik fel. Köz
vetlenül alattunk a rétekkel váltakozó erdő közepette álló vadászkastély
és nyaralótelep, az ellenkező oldalon a Kőorr sziklái igen szép képet
nyújtanak. A Kőorr és Szarvashegy közti völgyelésen túl Török-Bálint
és vidéke látszik.

A Pipázóról erdős ösvény vezet fel a Szarvashegyre (334 m.),
melynek kilátása nagyjából hasonlít az Iharoséhoz, de K. felé
(Budakesz, Budaörs, Budapest felé) szabadabb.
A Szarvashegy és Iharos közti bemélyedésről szép erdei út
vezet (DK-i irányban) lefelé, mely utóbb hosszú fasoron át a
mezőkre s egy hosszúra nyúló keskeny rét mentén TörökBálintra visz.
Távolságok: A bia-torbágyi állomásról az Iharosra */< éra, a Szarvas
hegyre '/« óra, Török-Bálintra 1Va óra, a vasúti állomáshoz még 25 perez;
összesen mintegy 3 óra.

287.
Bia-Torbágyról a Katalinhegyre és Budakeszre. Az ál
lomásról Torbágy faluba ereszkedve le, a templomnál (171 m.)
jobbra nyíló utczán haladunk végig, majd a temetőnél balra
fordulva, a kőkeresztek mentén (csinos visszapillantás az Iharos
csoportjára) a Kálváriahegyre (242 m.) megyünk (az erdő miatt
korlátolt kilátás). Innen EK-i irányban az erdő szélén, utóbb
a szőlők közt felmászunk a Katalinhegyre (345 m.).
A kilátás igen szép. É.-on a nagy-kovácsi Kopaszhegy terjedelmes
csoportja, majd a Budai hegyek közül a Jánoshegy, a Svábhegy hosszú
erdős háta és a Hárshegy látszik, előttük a szép fekvésű Budakesz és
Makkos-Mátia; ezen erdős hegységgel ellentétben a budaörsi hegyek
kopársága érdekes változatosságot nyújt DK. felé Török-Bálint erdős
hegyei, D. felé az Iharos és Szarvashegy szép csoportja a biai kőbányával
láthatók. DNy. felé Etyek, Ny. felé Bicske, ÉNy. felé a távolban Zsámbék,
Tök, Jenő, Tök előtt közelébb Páty. A Katalinhegy É-i és K-i meredek
lejtőit szép sűrű tölgyes borítja.
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A Katalinhegy csúcsáról az erdő szélén ENy. felé haladva,
3 —4 perez múlva gyalogösvényt érünk, mely EK-i irányban
egyenesen levezet a páty-budakeszi útra, melyen (erdő szélén)
Budakeszié mehetünk. A hol az említett gyalogösvény az erdő
szélét éri (Torbágy, Páty, Budakeszi hármas határánál), ott DK.
felé vezető szekérútat találunk, melyen — folyton erdő szélén
és erdőben haladva — a Csiki-pusztáig s innen a török-bálinti
vasúti állomásig mehetünk.
Távolságok: A bia-torbágyi állomásról a Katalinhegyre 1 óra, innen
Budakeszre (a község elejéig) 1*/* óra. A Katalinhegyröl a Csiki-pusztához l'/t óra, a török-bálinti állomásra még */« ára.

288. Bia-Tcrbágyról Sóskútra és Tárnokra. Az állomásról a
vasút mentén a nagy kettős viadukthoz s innen az Iharos felé
vezető útra ; a domb aljában azonban j. fordulunk s a szőlők
mentén húzódó szekérúton D. felé haladunk. Az út Biát j. hagyva,
egyhangú vidéken (mezők, rétek közt) Sóskútra vezet, mely
nek érdekes kálváriája már messziről feltűnik. A községet
megelőzőleg b. vannak a híres sóskúti kőbányák. (Lásd
274. alatt.)
Sóskútról a kőszállító vasút mentén (monoton út) az Ötházpuszta érintésével a tárnoki állomásra mehetünk. A hol a bánya
vasút a déli vasútat átszeli, a székesfej érvári országútat érjük.
Ezen j. fordulva */4 óra alatt a déli vasút tárnoki állomását,
b. fordulva 20 perez alatt a m. k. államvasút érdi állomását
érjük el.
Távolságok: A bia-torbágyi állomásról Sóskútra 2 óra, innen a tár
noki vág}’ érdi állomás l 1/* óra.

289. Bia-Torbágyról Telkire és Jenőre. Torbágy falu fő*
utczáján végig menve, egyenes irányban Pátyra tartunk. E
községen áthaladva, ugyancsak E-i irányban Jenőre jutunk,
melytől csak J/4 órányira K. felé fekszik Telki. Az út minden
érdek nélküli, végig napos; azért e községek felkeresése aján
latosabb Budakesz, Nagy-Kovácsi vagy Pilis-Csaba felől. (Lásd
101. alatt.)
Páty (194 m.), nagyközség 2375, túlnyomóan magyar és
helvét hitvallású lakossal.
Vendégfogadó a község felső végén. Kocsiért az elöljárósághoz lehet
fordulni. Viteldíjak: Telkire vagy Torbágyra 2, Jenőre vagy Budakeszre
3 korona. 7arsa,sfcocsí-közlekedés Bia-Torbágyra.
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Telki (247 m.), kisközség 258, túlnyomóan német lakossal,
m. k. közalapítványi erdőgondnoksággal.
Parasztkorcsma. Viteldíjak : Pátyra 2, Budakeszre 3, Nagy-Kovácsira,
Torbágyra vagy Zsámbékra 4 korona.
Telki híres apátsága 1198-ban bécsi skót Szt. Benedek-rendnek
alapittatott Hédervári Miksa bán, adományozta, mely 1880-ig bírta, a
midőn a közalapítvány átvette. A
utóbb nádor bőkezűségéből ; 1279
ben László király a margitszigeti kolostor romjait századunk elején
apáczák egyházával egyesítette. A szétszedték, belőlük épült a mos
törökök 1543-ban feldúlták a ko tani templom. Helyén faragott kő
lostort. I. Lipót az apátságot a kereszt áll.

Jenő (201 m.), csinos kisközség 871, túlnyomóan német la
kossal. Kastélya a közalapítvány tulajdona.
Parasztkorcsma. Viteldíjak : Torbágyra, Budakeszre vagy Zsámbékra 4
Pilis-Csabára 6 korona.
A község a telki apátság birtoka 1 szász, frank és feketeerdei lakókv o lt; már 1225-ben említtetik mint , kai. A Kálváriahegyen egy 1198—
puszta. 1543-ban a törökök elpusz- j 1224 között épült régi templom
tították s azóta Puszta-Jenő volt a romjai láthatók, bizánczi stílus je
neve ; 1703-ban
újratelepíttetett leivel.
Távolságok : A bia-torbágyi állomásról Pátyra 1 óra, innen Telkire
1 óra, Jenőre */, óra, Telkiről Budakeszre 1*/* óra.

290. Herczeghalomról Zsámbékra. Herczeghalom a Metternichfélc uradalomhoz tartozó puszta, nagy gazdasággal s állattenyésztéssel. Innen társaskocsi közlekedik Zsámbékra. Az út
napos, monoton, mindig szántóföldek közt vezet.
A társaskocsi a herczeghalmi állomásról d. e. 8, d. u. '/a4 és 6 óra
kor indul; viteldíj személyenként 50 fillér.

Zsámbék kiterjedt nagyközség, a Nyakas (317 m.) tövében
(166 m.), 4174 lakossal (közte 688 magyar, 3478 német), túl
nyomó részben kath., de 405 zsidó is, kiknek zsinagógájuk
van. Várkastélya, mely most a község tulajdona, a régi vár
helyén épült; a lovagterem maradványai még a XIV. századból
valók. Legnagyobb nevezetessége híres temploma, mely közép
kori építészetünk remeke.
Zsámbék hajdan jelentékeny hely
volt, várában sokszor mulattak ki
rályaink. Prépostságát 1258 körül
alapította Smaragd comes székesfehérvári prépost s testvérei Gilet
és Egyed. Eredetileg a prémontréiek
bírták, Sixtus pápa 1475-ben a pá
losoknak adományozta, mi ellen a
prémontréiek hiába tiltakoztak. 1541ben a törökök elpusztították a tem
plomot. Zsámbék egy pasa szék

helye lett. A törökök kiverése után
a zsámbéki uradalom gr. Zichy
Péter birtoka volt, utóbb a korona
tulajdonába ment át. A török ura
lom maradványai egy mecset rom
jai. török fürdő és csatorna. A
szőlőkön kívül egy nagy barlang
van, melyben najdan állítólag
Czernibog szláv istenség bálvány
képe állott; most a barlang borpinczéül szolgál.
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A zsámbéki templomot a XII. században kezdték építeni s
1235-ben már készen állott; a nevezetes templomot, mely a
párisi Notre-dame templomhoz hasonlít, a román és góth stíl át
menete jellemzi; míg homlokzatán és két tornyán a román stíl
uralkodik, belsejében már mindenütt a csúcsív van alkalmazva.
Homlokzatának kiszökő kapuzata tompa csúcsíves, fölötte
csinos művű rózsaablak van. A templom hossza 79, széles
sége 47 m. Belseje 3 hajóra van osztva; a középső hajó köröndje a nyolczszög 5 oldalával van bezárva, míg a mellék
hajók köröndjei félkörben végződnek; a hajókat elválasztó
oszlopokból finom ívek nyúlnak fel, melyek a templom terméskő
födelét hordták ; ez a födél időjártával beszakadt, de az ívek
még most is megvannak. A templom homlokzata a restauráczió
óta elég é p ; keleti oldala is meglehetős állapotban van, többi
része azonban erősen megvan rongálva.
Vendéglő: nagyvendéglő és vendéglő a Magyar-utczában (mindkettő
ben ellátás és éjjeli szállás). Kávéház és sőrmérés : ifj. Krausz Lipót.
Bérkocsisok : Breuer Ármin (Dohány-utcza) és Holczer Fülöp (Tőkiutcza). Viteldíjak: Herczeghalomra 2.40, Bicskére 4 korona.
Posta és táviró helyben. Vasúti állomás Herczeghalom.

291. Bicske, nagyközség 6035 magyar lakossal; fejlődő köz
ség, melyben takarékpénztár, gazdasági takarékpénztár, gőz
malom, téglagyár, timár-ipartelep stb. van. Itt ágazik ki a Székesfejérvárra vezető vasút.
Vendéglő: Esső Iraeneus vendéglője a község közepén, a reform,
templommal szemben (ellátás, vendégszobák). S ö rh á z: Mandelbaum
Henrik. Kávéház: Haas Vilmos.
Bérkocsisok : Freud Dávid és Breuer Lipót. Viteldíjak: Zsámbékra
vagy Alcsúthra 4, Jenőre, Telkire, Csákvárra vagy Válra 6, Martonvásárra 8 korona.
Vasúti állomás, posta, táviró helyben; telefonállomás a vasúton.
Bicske hajdan a Szerdahelyi-csa gászunk Nagy Károly az első ma
lád birtoka volt, utóbb a Széchyek gyar csillagvizsgálót. A szabadságBalog-várának tartozéka volt a tolna harcz alatt a Batthyány-birtok elmegyei Tamásival együtt. A XIV. koboztatott s a csillagvizsgáló el
század elején Vitányvár birtokaihoz pusztult. 1849-ben VVindischgrátz
csatoltatott, később a török hódolt herczeg itt táborozott s itt fogadta
ság megszűntével gróf Batthyány jan. 3-án az országgyűlésnek béKázmér kezébe került s az általa kítés végett hozzájtüldött deputáajándékozott telken (a községtől czióját. A község E-i szélén álló
E.-ra V* órányira a mai Galagonyás régi kastély ma Rosenfeld Henrik
major mellett) építette jeles csilla tulajdona.

292. Bicskéről Alcsúthra a Bicske-Székesfejérvári vasúton
mehetünk, vagy kocsin (4 kor.) ; gyalog 2 óra, napos út. A
vasúti állomástól a községig 20 perez.
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Alcsúth nagyközség 1876 magyar lakossal, kik leginkább
földmívelésből élnek. Központja József főherczeg uradalmának,
szép kastélylyal és híres mintagazdasággal (lótenyésztés, tehe
nészet, juhászat és sertéstenyésztés).
Mikor József nádor 1819-ben a
vallásalaptól cserébe vette az ura
dalom földjét, ez nagyobbára kopárság volt. Aránylag rövid idő
alatt sikerült neki s fiának a bir
tokot gyönyörű falusi lakóhelylyé

és mintagazdasággá változtatni,
melynek ma messze földön nincs
párja. A 7500 ha-nyi uradalomban
ma a legkitűnőbb földmivelést űzik ;
nagy pusztáit s tanyáit gyönyörű
fasorok kapcsolják össze.

A zsámbéki templom.

A főherczcgi k a s té ly görög stílű, egyszerű épület, homlok
zatán 4 jón-oszlopon nyugvó tornáczczal; műbecsű kápolnája
(Storno Ferencz által gyönyörűen restaurálva), gazdag könyv
tára, szép lovag- cs fegyverterme megtekintésre méltók. A
kastélyt gyönyörű p a r k övezi, melyben a kertészet remekeit
csodálhatjuk; legszebb része a Mélyút és környéke, mely vad
regényes táj az alpesi vidéknek sikerült utánzata. A nagy
szerű üvegházak s a földalatti folyosókkal összekötött pálma
házak szintén megtekintést érdemelnek.
Vendéglő: Gászler Józsefné (a község közepén), hideg s meleg étel,
éjjeli szállás. Ugyanott fogat is kapható; viteldíjak Bicskére vagy
Yálra 3, Csákvárra 4, Martonvásárra 6 korona.
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293. Szaárról a Nagy-Somlyóvárra, Tarjánra és Felsö-Gallára.
Szaár állomásról gyalogösvényen átcsapunk az erdőn az országútra, mely j. (K. felé) a Bordántetöre vezet, a hol egy erdő
vágás keresztezi. Ebben b. (EK. felé) haladva, csakhamar ki
érünk az erdőből s most folyton az erdő szélét követjük, mely
nyílegyenes irányban EK. felé húzódik, több kisebb völgyet
szelve s ugyanannyi hegyhátra kapaszkodva. Az országút el
hagyásától számított jó 8/4 óra múlva a kis-németegvházi
völgyön szállunk át, melyen túl egy az erdőt szelő vágás
képezi utunk folytatását EK. felé. Ebben eleinte lassabb, utóbb
igen meredek kapaszkodóval feljutunk a Hársashegy (380 m.)
széles hátára, melyen vagy 5 perczig haladva, egy a vágást
keresztező úton b. (ENy. felé) fordulunk, de kis negyedóra
múlva az útnak hirtelen b. felé való kanyarodásánál j-ra térünk
s a ritkás erdőben egyenesen E-i irányban felmászunk a XagySomlyóvár csúcsára (449 m.).
Kevésbbé fárasztó (de kevésbbé jutalmazó s hosszabb) a
következő ú t : A Bordántetőről az erdővágáson áthaladva, az
erdő széléről a kukoriczáson átvágunk (222 m.) a téglaház felé,
a hol a német-egyházi kocsiútat érjük; ez az erdő szélén,
utóbb szántóföldek közt Kis-Xémetegyháza (vulgo Kis-Németháza) pusztára vezet; innen EK-i irányba felmászunk a Hársas
hegy DK-i nyúlványára (329 m.) s ennek gerinczcn ENy-ra
haladva, elérjük az előbb említett erdővágást. Ebben mintegy
6 perczet EK. felé menve, a Hársashegy (380 m.) tetején b-ra
fordulunk s az előbb említett módon a Nagy-Somlyóvárra
mászunk fel.
A Nagy-Somlyóvár (449 m.) széles háta daczára egészen szabad
kilátást nyújt, mely a legszebbek közé tartozik a főváros környékén.
Főbb pontjai a kővetkezők : Ny. felé a közvetlen szemben levő NagyBaglyason túl Puszta-Tornyó, a háttérben a bánhidai hegyek s a sík
ság ; DNy. felé a Peskő, a tolna-tarjáni hágóval, mögötte a Halyagos,
Szénáshegy és Öreg-Kovácshegy hosszú erdős háta, a Tolna s Agostyán
közti igen mély hágóval. ÉKNy. felé a Bányahegy (bányáival), a széles
hátú erdős Gerecse, a vele majdnem összeolvadó Piszniczével. Az ezek
előtti lapályon Tarján s mögötte Héreg községek. KÉK. fejé a Méreg
melletti Szenekhegy mögött a messze távolban a bajóti Öregkő (két
meredek sziklacsúcsáról felismerhető), jóval közelebb Bajna és NagySáp községek. ÉK. felé a távolban a dorogi hegyek (Gete), odébb j. az
esztergomi Vaskapu, a Kétágúhegy, Pilis, Csikóvár csoportja, melyekhez
K-en a Nagy-Kopaszhegy és a Szénáshegy csatlakozik. Ezeken innen a
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dombvidéken több község és puszta, közvetlenül alattuk a Tarjáni tanya.
Méhes tanya, DK. felé Tükrös major és Csordakút. K-en a messze
távolban a Budai hegyek a Jánoshegy kúpjával. D. felé a baroki völgy
a Lófingató tető sziklás lejtőjével, DNy. felé a Halyagos hegyen túl a
szaári állomás. D. és DNy. felé a háttérben az egész Vérteshegység.

A hegy csúcsáról DNy-i irányban leszállunk a Nagy-Somlyóvár és Nagy-Baglyas közti nyeregre (tisztás, csősz-gunyhóval),
hol az úton j. fordulva, szép erdőn át E-i irányban aláeresz
kedünk, majd (a nyeregről számított kis 3/é óra után) az erdő
szélére érve (kilátás Tarjánra), ennek mentében ÉNy-i irányban
Tarjánra megyünk.
Tarján nagyközség (192 m.) Komárommegye tatai j.-ban,
2038 túlnyomóan német (csak 379 magyar) lakossal.
V en déglő : Reiner József (ellátás, éjjeli szállás) ; több korcsma.
S z e k é r kapható Pertl Jánosnál (Fó-út 149. sz.). V ite ld íja k : Tardosra 3,

Tatára, Felső-Gallára 4, a szaári állomásra 5 korona.
P o s ta helyben ; v a s ú ti á llo m á s Felső-Galla.

Tarjánról DNy-i irányban vezet a kocsiút Felső-Gallára;
vagy félóráig erdőben haladva, szántóföldekre érünk ki, a hol
az út D-re kanyarodik. Ismét az erdő szélét érve, utunk el
ágazik ; egyenesen tovább haladva (D. felé), 50 p. múlva a
vasútat érjük, melynek mentén 3/4 óra alatt a szaári állomás
hoz jutunk; ellenben j. kanyarodva, DNy-i irányban leeresz
kedünk a Hosszúrét völgyébe s abban j. fordulva, a NagyKeselyő E-i nyúlványának megkerülésével (szép erdős völgy)
a tolna-gallai útra jutunk, melyben b. fordulva, nemsokára az
alsó-gallai síkra érünk ki. Itt b. fordulva, Felső-Galla állomását
érjük el. — Az egész kirándulást czélszerübb ellenkező irány
ban, esetleg a Peskő megmászásával kapcsolatban megtenni.
(Lásd 296. alatt.)
T á v o ls á g o k : A szaári állomásról az erdővágáson át s az erdószélén
a Nagy-Somlyóvár csúcsára, közel 2'/, óra (Kis-Németegyházon át vala
mivel több). A csúcsról Tarjánra V/2 óra, Tarjánról a szaári állomásra
2'/* óra, a felső-gallai állomásra valamivel kevesebb ; összesen mintegy
6'/* óra.

294.
Szaárról a Máriaszakadékon át Körtvélyes-pusztára,
Vitány várába, Kapberekre, Gesztes várába és Szaárra.1
1 A (pápai) g r ó f E s te r h á z y M ik ló s M ó r ic z uradalmához tartozó
erdőségekben idegeneknek tilos a járás ; a Magyar Turista-Egyesület
tagjai ezen tilalom alól ki vannak véve, ha tagsági minőségüket arczképes évjegyökkel igazolhatják és a fennálló szabályokat (lármától
való tartózkodás stb.) respektálják. A V értesbe teendő minden kirándu
lásnál ez szem előtt tartandó.
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Szaár (fő-) állomásról Ny-i irányban az erdő szélén átcsapunk
azon völgyhez, mely a vasúttal párhuzamosan D-ről E-ra húzó
dik. A völgyben b. (D. felé) tartva, kevéssel rá a völgynek
Ny. felé való kanyarodásába fordulunk be. Itt a völgy össze
szűkül s azon érdekes ( Máriaszakadék- vagy Máriafal-nak,
[Marienschlucht] nevezett) szakadékot alkotja, mely a FelsőCsákányhegy (455 m.) és Mészároshegy (421 m.) között egé
szen Körtvélyes-pusztáig húzódik fel. Az agyagtalajban kimo
sott szakadék, mely helyenkint sziklássá válik, érdekes alaku
latánál, valamint helyenkint imponáló méreteinél fogva megér
demli a felkeresést. Legérdekesebb, ha magában a hasadékban
megyünk, mivel a hasadék déli oldalán kanyargó ösvényről
nem sokat látunk. A szakadék utóbb D. felé kanyarodik s
Körtvélyes-puszta közvetlen közelében ér véget, a hol a felsőgalla-körtvélyesi útat érjük el. (385 m.)
Körtvélyes puszta a (pápai) gróf Esterházy Miklós Móricz
uradalmához tartozó erdészlak és majorság. Kevéssel a puszta
előtt (ENy. felé) a Felső-Gallára vezető útról b. kiágazik a
Vitányra vezető út, mely DNy-i irányban a körtvélyes-kapbereki
kocsiútra vezet k i; a hol ez az erdőhatár szögletében balra
fordul, jobbra bekanyarodunk az erdőbe, s ENy-i, majd Ny-i
irányban a községi határhoz, majd ettől balra letérve kis
nyergen át azon keskeny erdős gerinezre jutunk, mely ENy-i
irányban Vitány várához húzódik ;l a gerincz utóbb gyorsab
ban aláereszkedik s kissé kiemelkedő erdős végkupján Vitány
várának festői romjait pillantjuk meg.
Vitány várának (368 m.) ötszögű alakja volt s homlokzatá
val E. felé nézett, a merre ma is kies kilátást élvezünk az
erdős völgyekre s a lapályon ÉNy. felé csillogó környei tóra,
E. felé a Turulra, Bánhidára s Tatára. A várudvar kapuja a
Ny-i sarokról, a hegyoldal legmeredekebb részén nyílt, hova a
homlokoldali bástya hosszában tekerőzött fel a keskeny járda
a most már lerontott kapufőhez, melyet a torony clsőemeleti
erkélye védett. A várnak nem volt előudvara, csak keskeny
sikátor övezte, mely a kaputól az átellenes K-i sarokig tete2 Az 1 : 75,000 katonai térkép rajza hibás ; ott a vitányi út egy völ
gyön van keresztül vezetve, holott mindig a gerinczen marad. A térkép
azonkívül hibásan Vidam-nak írja a vár nevét.
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mesen felfelé húzódott. A belső udvar a várat két egyenlőtlen
részre osztotta, melyeknek mindegyike torony volt, de a Ny-i
kettőstorony szélesebb s mélyebb fekvésénél fogva alacso
nyabbnak látszott, bár mindkettő kétemeletes volt, s 18 m.
magas lehetett. Kőlépcső vezetett fel az első emeleti gerendás
karzatra, mely az udvar 4 falát körülfonta. A tornyok közti
összekötő falak az első emeleten felényire megvékonyodtak s
gyilokvédővel voltak ellátva. Az emeletről a tornyok második
emeletére és tetejére csak létrákon lehetett (belülről) felhágni.
(Nácz József: A Vértes vidékének történelmi műemlékei;
Archaeol. Közlemények, XXII. k., 1899.)
Vitány vára alapítói Chori Na^y
Tamás csókakői es gesztesi vár
nagynak (1323—55) ősei lehettek s
így a vár a XIII. szd. második felé
ben épülhetett meglehetős kezdet
leges m ódon; nevét valószínűleg
alapítójáról (Vida ?) vehette. Bár
kisebb vár volt, mégis elég jelen
tekeny volt, imert hozzá Pest, Fejér,
Komárom és Esztergom vármegyé
ben 35 helys<ig tartozott. 1410-ben
Zsigmond ’ király a várat (Tata,
Gesztes és Gerencsér várával
együtt) Hohenzollern Frigyesnek
zálogosította el, 1440-ben Rozgonyi
István, a galambóczi hős, lett a
vár ura, kit Mátyás király, bár idő
közben a rokonok pörösködése
miatt osztozkodás jött létre, 1458ben Gesztes és Vitány birtokában
megerősített. 1508-ban a vár há
zasság útján Kanizsay Györgyre
szállott. A törökök a Vértes többi
váraival együtt Vitányt is elfoglalták, s bár 1566-ban Salm vezér rövid időre vissza is vívta, 1598-ig

Vitány várának alaprajza.
I. Kapu. — II. Udvar vagy sikátor.
— III. Bástyafal. — IV. Belső ud
var. — V. Keleti torony. — VI. Nyugoti torony.
I bírták, a midőn Schwarzenberg,
| Pálffy és Nádasdy Ferencz újra
j visszahódították. Ma a várrom (ta
j tai) gróf Esterházy Ferencz tulaj1 dona.

A Vár mögötti nyeregről j. (D. felé) aláereszkedő ösvényen
leszállunk a sötét erdős völgybe, mely a vár gerinezét D.
felől szegélyezi s ebben balra fordulva, DK-i irányban lassan
emelkedve a Nádasér pocsolyához, majd az erdő szélén b.
fordulva, nehány perez múlva a Körtvélycsről Kapberekre ve
zető útra jutunk. Ezen j. leszállva Kapberekrey (pápai) gr.
Esterházy Miklós Móricz erdészlakához (365 m.) jutunk, hol
éjjeli szállást is kaphatunk (mellette jó forrásvíz). Innen gyalogúton D-i irányban a patakon átkelve, a Steier-erdön át las
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san felmászunk a Gadóczra, majd a szekérútat DNy. felé kö
vetve a Trenk és Schweizerrét erdőrészleteken át Gesztesre
szállunk alá. Legszebb az út, ha a Rosskopf tetején (420 m.)
kissé j. fordulva gyalogösvényen azon keskeny, sziklák övezte
völgybe ereszkedünk le, mely Gesztes E-i végénél egy kis tó
mellett nyílik a gesztesi katlanra, elbájoló kilátást nyújtva az
erdőövezte községre, csinos templomával s az erdőt uraló
várával.
Gesztes (274 m.) csak
egy sor házból álló
kicsi község (341 né
met lakossal), mely leg
újabban puszta gyanánt
Vértes-Somlyóhoz csatoltatott. Csinos tem
ploma s iskolája van.
Birtokosa (csákvári) gr.
Esterházy Miklós Mó
ricz.
K orcsm a: Moser paraszt
korcsmája (csak bor). Vitel
dijak : parasztszekérért:
Majkra vagy Kőhányásra
2, Bánhidára 4, Csákvárra
vagy Szaárra 4, Tatára
5.60 korona.

A község utczáján
D. felé végighaladva,
a várhegyet j. felől (Ny.
felől) szcgélyző völgy
YTitány vára.
ből a hegy déli ol
dalán kényelmessen fel
jutunk a várhoz (felmehetünk a balfelőli völgyből is),
melynek fekvése a sűrű erdőben (352 m.), kilátással a domb
vidékre, festői szép. A várba jelenleg a K-i oldalon jutunk
be, a hol eredetileg nem volt bejáró. A hegykúpnak Ny-i
sík felületén (honnan ma szép kilátás nyílik a Mészároshegyre és a síkságra) volt a vár előudvara, melynek bástya
alapzata, valamint a vele párhuzamos fal alapzata a lejtős
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térség szélén még látható. A két fai közti sikátorban ta
nyázott az elóudvar őrsége. Az clőudvarról valószínűleg fel
vonó hídon történt a vár udvarára való bejárás egy jelenleg
6 m. magasságban látható nyíláson át. A vár a 7—8 m. ma
gas s 2 m. vastag (gyilokvédős) bástyafalakkal övezett 11 —24
m. széles udvar közepén emelkedett, szabályos egyenközénvt
képezve, melynek hossza (K-Ny-i irányban) 52, szélessége és
magassága 18m.volt;
az É-i hosszoldalon
nyíló várkaput a mel
lette levő 7 m. át
mérőjű négyszögletes
torony védte. A várat
a 14 m. hosszú s í i m .
széles belső udvar
két részre osztja; a
Ny-i jóval nagyobb
mint a K-i, mindkettő
kétemeletes volt s
közfal szelte ketté.
Az udvarról a Ny-i
torony elsőemeleti
gyámköves karzatára
kőlépcső vezetett fel;
az emeleti előszobák
ból létrákon hágtak
fel a második eme
letre. A két tornyot
összekötő falak a má
Gesztes várának belseje.
sodik emeleten felül
egészen az ormozatig
emelkedtek s így a várat óriási kőkoczkává tömörílették, mely
nagy faragott kövekkel épült négy éles sarok közé foglalva,
valóságos pajzsvár gyanánt daczolt az idő viszontagságai
val. (Kácz József: A Vértes vidékének történelmi műemlékei;
Archaeol. Közlemények, XXII. k., 1899.)
Gesztes vára építészeti szempont- ] kétségkívül fiatalabb is nála s félté
ből tökéletesebb Vitánynál s így i hető, hogy gazdagabb úr építtette;
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védelmi szempontból is erősebb volt
annál. Kezdettől fogva királyi vár
volt, melyhez 51 helység több vám
mal tartozott; legtöbbet birt Komárommegyében, melynek egyik
járása tőle nyerte nevét (bár Gesztes maga nem fekszik ezen járás
ban, hanem a tataiban). Zsigmond
király és Mária királyné 1388-ban,
Albert herczeg 1435-ben, Ulászló
király 1495. szept. 21-től okt. 4-ig
tartózkodott itt, utóbbi vadászattal

Gesztes várának alaprajza.
I. Előudvar. — II. Bástyafal. —
III. Udvar. — IV. Kaput védő to
rony. — V. Kapu. — VI. Udvar.

és madarászattal töltve idejét. 1410
-1417-ig Hohenzollern Frigyes Vitánynyal és Gerencsérrel egvütt
Gesztest is zálogban bírta. Vitánynyal együtt Gesztes is 1440-ben
Rozgonyi Istváné lett s az ő csa
ládjáról 1508-ban Kanizsay Györgyre
szállt a vár. A törökök hatalmaba
került várat Salm vezér 1566-ban
visszafoglalta, de kevéssel utóbb
ismét török kézre jutott. 1588.
nov. 9. a királyi sereg Radics, volt
gesztesi várkatona ügyes vezetése
mellett éjiéi megrohanta a várat,
melyet a 60 főnyi török őrség he
ves ostrom után, szabad elvonulás
biztosítása mellett, feladott, de
Ferhát pasa követelése folytán Ernő
főherczeg ismét visszaadott a tö
rököknek, kiktől Schwarzenberg,
Pálfy és Nádasdy Ferencz 1597-ben
harmadszor visszavívták. 1605-ben
a vár még védhető állapotban volt
s őrsége ekkor Bocskayhoz pártolt.
1652-ben Komárommegye a megron
gált falakat 410 frt költségén helyre
állíttatta, de a később elhagyatott
vár a kincsásók turkálásai s az
idő viszontagsága folytán csak
hamar romokba dőlt. Ma (csákvári)
gróf Esterházy Miklós Móricz tu
lajdona.

Érdekes s táj képileg igen szép a G e s zte s rö l S z a á r r a vezető
út. Gesztesröl DK-i irányban haladunk, majd az erdőben b.
kanyarodva (a j. felőli út Kozmára vezet) K-i irányban a
W o lfs g r u b c - n fölmászunk a hegy hátára, melyről azután a kes
keny N e u g r a b e n -b e (a térképen Hellergraben) ereszkedünk le,
mely utóbb a Kozma felől átkanyarodó F a n y e n th a l- ba (Fanienthal) torkollik. Egyike a hegység legszebb völgyeinek, hol az
út sűrű erdőben, majd erdőövezte kies réteken kanyarodik le.
Mintegy 7/4 óráig haladunk így a legszebb erdőben, míg a
völgy ( B o g iá r i á ro k neve alatt) a lapályra nyílik, a hol utunk
b. kanyarodva, mezők közt S z a á r érintésével S z a á r -k ité r ö állo
másra vezet. (Az egész út kocsival járható.)
Távolságok: Szaárról a Máriaszakadékon át Körtvélyesre 1'/* óra,
innen Vitány várához */« óra. Vitányból Kapberekre 1 óra, Gesztesre
még l'/» óra. Gesztesröl Szaár-kitérő állomásra 3 óra. Összesen
7l/a óra.
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295. Szaárról a Máriaszakadékon át Körtvélyes-pusztára,
Vitány várába és Felsö-Galiára.1 Szaárról a Máriaszakadékon
át Körtvélyes-pusztára, s innen Vitány várához mint 294. alatt.
A Vitány vára mögötti nyeregről j. (D. felé) aláereszkedő úton
leszállunk a sötét erdős völgybe, mely a várgerinczét D. felől
szegélyzi s ebben jobbra fordulva, ENy-i irányban mintegy
10 percznyire haladunk lefelé. Ekkor az út j. Esterházy Miklós
Móricz gróf vadaskertjének kerítéséhez vezet, a hol is jobbra
fordulva, a kerítés mentén (helyenként magán a kerítőfalon)
több gerincz végnyúlványán át EK. felé tartunk. Mintegy 3/4 órai
út után a vadaskert kerítését elhagyva (a b. kiágazó út Bánhidára vezet), az eddigi ÉK-i irányt megtartva, szép erdőn át
Felső-Galla felé megyünk. Az erdőből kiérve, már magunk
előtt látjuk a községet, melynek főutczáján E. felé tartva, a
vasúti állomást érjük el.
Távolságok: Szaárról a Máriaszakadékon át Körtvélyesre l 1/* óra,
innen Vitány várához */• óra. Vitányból a vadaskert kerítéséig 15 p.,
innen a vadaskert végéig 40 p., a felső-gallai állomásig még 5/« óra.
Mindössze 4Va óra.

296. Felsö-Galláról a Pesköre és Tolnára. Az állomásról a
magányosan álló templomka (177 m.) érintésével a NagyKeselyő tövében E. felé haladunk, majd Alsó-Galla útjának
felében j. befordulunk a Tolna felől nyíló völgybe, melyben
eleintén EK. felé, majd dombon átkelve É-i irányban haladunk
felfelé, nagy fáktól díszített szép rét és erdő szélén. Az állo
mástól számított 5/4 óra múlva a rét végén b. felől az alsógallai út ágazik útunkba s most az erdőbe fordulva, E-i irány
ban haladunk tovább ; mintegy 12 perez múlva az útnak b.
felé (ENy. felé) való kanyarodásánál (a hol ugyancsak b. felől
a Turul és Halyagos felől levezető út torkollik belé) jobbra
ágazik ki egy ösvény, melyen ÉK. felé leszállunk a szép tolnai
völgybe s a patakon átkelve a Peskö tövében állunk. Innen
egyenes vágás vezet ÉK-i irányban a Peskőre. Ezen vágásban
12 perczig lassú emelkedéssel felfelé haladva, a vágást keresz
tező cserkészúton j.-ra fordulunk, mely úton DK-i, majd K-i
és nagyobb emelkedéssel ÉK-i irányban mászunk felfelé ; utóbb
a cserkészútnak j., lefelé való kanyarodásánál b.-ra erdei út
1 Lásd a jegyzetet a 281. lapon.
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ágazik ki, melyen É-i,. majd ÉK-i irányban a Peskö fcnsikjára
jutunk fel (némi kilátás ÉNy. felé az Öreg-Kovácshegyre). Itt
cserkészúton j. fordulva, ÉK-i irányban tartunk, míg egy po
csolya melletti nagy tölgyfánál j. kimegyünk a Peskő meredek
K-i szélére. (382 m.)
A Peskö tág laposa itt hatalmas sziklafalakkal függélyesen
aláesik a tarjáni völgy felé. A hatalmas sziklafalak rétegzett
kőzete óriási padokat képez, melyek a hegyoldalban hosszan
húzódnak s szebbnél szebb formácziókat mutatnak. A sűrű
erdőben csak hosszas keresgéléssel lehet azon helyeket meg
találni, a hol azon sziklapadokra leereszkedhetünk, melye
ken jó darabig végig is lehet menni. Keskeny sziklahasa
dékon leszállva lejutunk egy ily sziklapadra, melyen az
áthajló szikla alatt (lásd a képet) egy dolinaszerű hasadékbarlanghoz jutunk. A képződmény sokfélesége, a bizarr szikla
alakok s az alattunk tátongó mélység megkapó látványt nyúj
tanak. Egyúttal szép kilátás is nyílik K. felé, Tarján s Héreg
községekre, a Gerecse hegység K-i részére (közte DK. felé a
Nagy-Somlyóvár csoportja) s a Gerecse és Pilis közti lapályra.
Visszatérve a Peskő hátára, járt ösvényen (folyton erdőben)
É-nak tartunk (j. felé kis árokban meredekül leereszkedhetünk
Tarjánra), majd ÉNy. felé kanyarodva Tolnára érünk le.
Tolna (277 m.) a Peskő É-i tövében, csinosan fekvő kis
község ; rendesen épített, szép falu, 544, túlnyomóan német
(csak 33 magyar) és róm. kath. lakossal, kik jómódú föld
mívesek.
V e n d é g lő : * Mihalecz Ferencz (kitűnő konyha, figyelmes kiszolgálás ;
éjjeli szállás is).
F u v a r d íja k : Héregre 2.40, Bánhidára, Felső-Gallára vág}' Tatára 3,
Szaárra 5 korona. (Kocsik a község gazdáitól kaphatók).
P o s ta h iv a ta l Tardoson, tá v ir ó és telefo n Tatán; v a sú ti á llo m á s
Felsó-Galla vagy Bánhida.

Tolnáról a D. felé nyíló völgyben (a Peskő és az ÖregKovácshegy közt) szántóföldek közt (kocsiúton) D. felé tar
tunk ; az erdőbe érve, ugyanúgy megyünk Felső-Gallára, a mint
onnan jöttünk volt.
T á v o ls á g o k : A felső-gallai állomásról a tolnai völgy nyílásáig ‘/a óra,
onnan az alsó-gallai útig \ 4 óra, a peskői út elágazásáig 12 p., a Peskő
laposára V* óra. A sziklák megtekintése legalább 7* órát igényel. Le-
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szállás Tolnára 40 perez. Onnan vissza az alsó-gallai út elágazásáig
1 óra, a felső-gallai állomásig 5/« óra. Mindössze mintegy 5*/* óra.

297.
Felsö-Galláról Vitány várához, Kapberekre, Gesztesre,
Puszta-Köhányásra, Csákvárra és Bicskére vagy Szaárra.1
Felsö-Galla csinos fekvésű kisközség (202 m.), mely fölött
a szép kilátást nyújtó Kálváriahegy (324 m.) emelkedik. Lakói
nak száma 1891-ben 1299 volt, közte csak 106 magyar, a
többi német. A nehány év előtt nyitott nagy köszénbányászat
következtében (mely a magy. ált. kőszénbányatársaság kezében
van) a lakosok száma tetemesen emelkedett. A községtől Ny-ra
és ÉNy-ra a vasúttól az erdők felé terülő óriási kiterjedésű
szénbányákban ma már közel 3000 munkás dolgozik, kiknek
részére teljesen modem berendezésű nagy munkástelep épült.
Vendéglő: Sárga Csikóhoz (Czermann Mihály) a falu közepén (ellátás,
éjjeli szállás).
F uvaros: Frank János (4. sz.). Viteldijak : Bánhidára 2, Tolnára 3,
Tarjánra 4, Tardosra, Tatára vagy Bicskére 5, Héregre 6 korona.
Posta-, táviró-, vasúti állomás helyben (utóbbi mellett kis korcsma).

Az állomásról a falu főutezáján végigmenve, kevéssel a
templom előtt nagy fák alatt j. leszállunk egy árokszerű utczába, mely a mezőkre vezet k i; itt utóbb b. fordulva, egy
hídon átkelünk a patakon s Ny-i irányban egyenesen az erdő
nek tartunk. A szép lomberdőben 25 perez alatt Esterházy
Miklós Móricz gróf vadaskertjének kerítéséhez jutunk. Innen
két úton mehetünk Vitány várához. Egyik (ösvény) a vadaskert
kerítése (váltakozva drót vagy fal) mentén (helylyel-közzel
ennek falán) vezet DNy-i irányban több hegyen s völgyön át
a vadaskert ötödik kapujáig, mely előtt balra (DK-re) fordulva a
völgybe ereszkedünk; ez kevéssel feljebb a várhegy tövében
ketté ágazik s itt a j. oldali (nyugoti) völgyben szállunk fel
a sűrű erdőben nehezen meglátható várba. Kényelmesebb, de
jóval hosszabb (szekérrel is járható) a másik út, mely a vadas
kert sarkánál D-re fordul s utóbb DK-re kanyarodva, szép
erdőn felvezet egy hosszú hegy hátára, a hol a grófi erdészlakokat összekapcsoló telefonvezeték maradványai mentén K örtvélyes-pusztára (385 m.) juthatunk. Kevéssel a puszta előtt j.
ágazik ki a Vitányra vezető út, mely DNyi-i irányban a körtvélyes-kapbereki kocsiútra vezet k i; a hol ez az erdőhatár
1 Lásd a jegyzetet a 281. lapon.
Thirring: Bpest környéke.
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szögletében b. fordul, jobbra bekanyarodunk az erdőbe s
ÉNy-i, majd Ny-i irányban a községi határhoz, majd ettől b.
letérve, kis nyergen át azon keskeny erdős gerinczre jutunk,
mely ÉNTy-i irányban Yitány várához húzódik ; 1 a gerincz utóbb
gyorsabban alácreszkedik s kissé kiemelkedő erdős végkúpján
Vitdny várának festői romjait (368 m.) pillantjuk meg.
Vitány várát, az innen Kapberekre s Gesztesre vezető utat,
valamint Gesztes várát s a Gesztesről Szaárra vezető útat lásd
294. alatt.
Gesztesről a várhegytől j.-ra (Ny. felé) levő völgyben gyö
nyörű erdőben (szekérrel járható úton) DNy-i irányban fel
megyünk az Eperjesre (a köznép Epriásnak nevezi) s innen
DK-re fordulva, gyönyörű erdőben aláereszkedünk, majd j.-ra
kanyarodva, a majk-csákvári közlekedési útat érjük, melyen
Puszta-Köháttyás fekszik.
Puszta-Köhányás nehány házból s kápolnából álló telep a
Vértes főgerinczének legmélyebb (313 m.) nyergén, erdők közt.
Igen jó vendéglő (Fischer), vendégszobákkal 6 személy részére.
A vendéglős kocsival is szolgálhat.
[A kápolna mellett Ny. felé, majd DNy-ra kanyarodó úton
s/4 óra alatt felmászunk az ú. n. Kilátóhegyre, melynek szabad
tetejéről (nyugvó padok) elbájoló kilátás nyílik az alattunk
elterülő síkságra számos községével. Odább ÉNy. felé egy kis
erdős kúpon (nehezen megtalálható helyen) Csákyvár (vagy
Oroszlánkö) csekély romjai vannak. Ez a Vértes legrégibb várai
közé tartozik; nem volt erős vár, de nehezen hozzáférhető.
A XV. sz.-ban mint a gesztesi vár tartozéka, a Rozgonyi és
Török nemzetség kezére került. A vár alapja tompaélű ék,
mely élével É. felé tekint. D. felől juthatunk legkönnyebben
hozzá. A romok felkeresése nem jutalmazó.]
Puszta-Kőhányásról a jó kocsiúton IV 2 óra alatt Csákvárra
jutunk (kevéssé jutalmazó út, inkább kocsin).
Csdkvár (158 m.) a Vértes déli tövében fekvő nagyközség 4848
magy. (felerészben róm. kath. és helv.) lakossal, kik földmíveléssel
és agyagiparral (jó fazekasok) foglalkoznak. A község gr. Ester
házy Miklós Móricz nagy uradalmának széke. Van benne a
1 Lásd a jegyzetet a 282. lapon.
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Szt. Vincze-apáczák kolostora leánynevelő-intézettel, népkony
hával és kórházzal, gyógyszertár, földmíves-iskola (a grófnak
Gudi majorjában), csendőrőrs stb.
A község közepén álló barokkstílű róm. kath. plébániatemplomot gr. Esterházy Károly egri püspök építtette. E-i szé
lén áll az Esterházyak gyönyörű kastélya, ritkaszép (90 ha.
területű) parkkal, melyekben gyönyörű ligetek váltakoznak a
virágkertészet reme
keivel s szép tavakkal.
Érdekességét emelik
a középkori épületek
maradványaiból ké
szült emlékek, neveze
tesen a vértes-szt.-kereszti benczés apátság
templomának
ornamentális részeiből fel
állított csúcsíves diadalkapu és oszlop,
melyet az Esterházyuradalom 1796-ban
építtetett. — Csákvár
erdőségei vadakban
rendkívül dúsak.
Vendéglő: Mohos Ferencz vendéglője a Fehér
Hattyúhoz (jó ellátás,
szállás); több más korcs
ma. Kávéház : Molnár
Antal. Szekér a kisgaz
dák bármelyikénél kap
ható. Viteldíjak: Majkra
vagy Bicskére 4, GeszA csákvári park diadalkapuja.
tesre vagy Székesfejérvárra 5 korona.
Csákvár vagy Sac vára a Vértes vezér unokája, Csák építette, de a
tövében a Fertő (ma Fornai-tó) XIII. században országos határozat
mellett épült; nem volt kő-, hanem folytán leromboltatott. A XVII.
csak földvár, a mai község táján, század elején gróf Esterházy Miklós
már a lapályon (talán a Várdom nádorra szállott s mint a csákvárbon, melyen ma a reform, templom gesztesi uradalom székhelye ma is
áll). A hagyomány szerint Szabolcs e család kezén van.
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Csákvárról az országúton Vértes-Boglár községen át a bicskei
állomásra csak kocsin ajánlatos az út (közel 2 óra); esetleg
Szaár-kitérő állomásra (IV 2 óra) vagy a bicske-székesfejérvári
vasút vértes-boglári állomására (kocsin 1 óra) mehetünk.
Távolságok : A felső-gallai állomásról az erdőig */« óra, innen a Va
daskert kerítése mentén Vitány várába l */4 óra (Körtvélyesen át l/a órá
val több) ; Vitányból Kapberekre 1 óra, innen Gesztesre 5/« óra; össze
sen 4*/« óra (Körtvélyesen át 5'/* óra). Gesztesről Puszta-Kőhányásra l 1/*
óra, innen Csákvárra l*/« óra. Gesztesről Szaár-kitérő állomásra 3 óra.
(Puszta-Kőhányásról a Kilátóhegyre s vissza teendő kirándulás külön5/*
órát igényel; Csákyvár felkeresése még egy órával többet).

297a. Felsö-Galláról Vértes-Somlyóra, Majkra, Gesztesre és
Szaárra. Felső-Galláról az Eszterházy-féle vadaskerthez mint
297. alatt. A vadaskert kerítése mentén tovább DXy. felé ennek
ENy.-ra való kanyarodásig. Itt a falat elhagyva Ny. felé
megyünk, majd a szép erdőből kilépve (kilátás a Nagy-Somlyóra),
b. fiatal erdőben dombokon át Vértes-Somlyóra érünk. Gyö
nyörű szép út. (Felső-Gallától idáig jó 2 óra.) Vértes-Somlyót
és a további útat 1. 299. alatt.

298.
Bánhidáról a Szelimlyukhoz $ a Turulhoz, a Pesköre, Tol
nára és Felsö-Gallára. A vasúti állomásról a szántóföldek közt
egyenesen átvágunk a hegyoldalban látszó Szelimlyuk irányá
ban ; egy komlóföld mögött megtaláljuk a barlanghoz vezető
ösvényt, mely mezők és szőlők közt egyenesen a barlang
nyílása felé tart. Az erdő széléről kényelmes szerpentinút vezet
a Szelimlyukhoz (a direkt ösvény igen meredek), melynek nagy
kapuszerű nyílása 262 m. magasságban van.
A hatalmas sziklakapun belépve, igen tágas, magas kupola
szerű üregbe jutunk, melyből b. egy keskeny sziklahasadék
(az ú. n. Farkaslyuk), j. a Kéménynek nevezett keskeny kürtőszerű hasadék, azon túl egy nagy ablakszerű nyílás v a n ; a
boltozat tetején pedig 5 m. átmérőjű nagy kerek nyíláson át
az ég kékjét s a hegytető lombos fáit pillantjuk meg. Az en
nek következtében világos barlangból egy másik, immár sötétebb kupolás űrbe jutunk, mely befelé szűkül, alacsonyodik s
egészen szűk, a mésztufába valószínűleg mesterségesen kapart
csigaszerű tekervényben végződik. A barlang, melynek egész
hossza 35, magassága mintegy 13 m., természetes üreg volt,
de kétségkívül sokat bővítettek s törtek rajta; a felső kerek
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lyuk valószínűleg beomlás folytán keletkezett. A barlang bel
seje tiszta, világos; gyűrött sziklarétegei érdekes képet nyújta
nak ; belsejéből a két nyíláson át igen szép kilátás esik a
szabadba.
A Szelimlyukba a monda szerint
Szolimán (Szelim) seregének köze-

j ledtére rejtőzött a vidék lakossága,

de — vízkeresés alkalmával — fel
fedeztetvén, a törökök a nyílást
betömték s rájuk gyújtották, úgy
hogy mind bennvesztek. Kgy má
sik (kevésbbé ismert) verzió sze
rint a tatárjárás idején egy vér
tesi (talán a vitányi) várból a
várnagy neje és gyermeke itt
menedéket és vizet keresett, de
a bennrejtózött lakók elutasítot
ták ; a kétségbeesett nő a hegy
alatti Labanczpataknál lappangó
tatárokra akadt s bosszúból el
árulta a rejtekhelyét, de a ta
tárok őt is felkonczolták s mi
vel a barlangba a keskeny Far
kaslyukon nem juthattak be, a
hegy tetején nagy lyukat ástak,
míg a boltozat lezuhant, maga
I. Sziklakapu. — II. Farkaslyuk. — alá temetve a menekülőket és
III. Ab’ak. — IV. Hátulsó barlang. — két helyen kidöntve a barlang
V. Csigaszerű tekervény. — VI. Kerek oldalfalait. A barlangban sok
lyuk a boltozatban.
emberi s állati csontot és fekete
cserepet találtak.

A barlang ablakán kilépve (innen igen szép kilátás a sík
ságra, a Környei tóra, Tatára s a Vértesre), a sziklapadon
megyünk a Turul felé; érdekes sziklalépcsőn feljutunk a hegy
tetejére, honnan a Szelimlyuk felső nyílásához megyünk. Érde
kes bepillantás a barlangba. Most a hegy hátán a nehány percznyirc levő Turulhoz megyünk.
A Turul a honfoglalás korabeli bánhidai csata emlékére
emelt ezredéves emlék, melyet Komárom vármegye 1898-ban
építtetett. A hatalmas emlék kőből összera- kott, 8 m. magas
talapzaton áll s egy szárnyát kiterjesztő turult ábrázol, melynek
fején korona van, míg karmai közt Árpád óriási (12*4 m.
hosszú) kardját tartja. A madár kiterjesztett szárnyai 14*26 m.
szélesek, magassága 12*84 m. Az emléket Donáth Gyula
szobrász mintázta, a vasszerkezetet Czekelius Aurél miniszt.
tanácsos rajzai szerint a Zellerin-czég vaslemezekből készí
tette. A madárhoz keskeny lépcsőn felhághatunk (a síkos lép
csőkön vigyázat szükséges). A kilátás ugyanaz, mint a Szelimlyuktól.
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A Turultól gyalogösvényen befordulunk (ÉK-i irányban) a
csepleszbe, hol szekérútra érünk, mely ÉK-i irányban (szép
erdővágást keresztezve) a hegy hátán (később szép tölgyes
ben) egy nyeregre (305 m.) vezet le, a honnan (mindig a
gerinczen maradva) K-i irányban haladva tovább, a Szőllősről
Tarjánra vezető szekérútat érjük el. Ez egy kút érintésével a
Hólyagos sziklás ke
leti lejtőjén (innen
igen szép kilátás DK.
felé a Nagy-Somlyóvár csoportjára) alá
ereszkedik egy ala
csonyabb (333 m.) er
dőirtott hátra és rövid
idő múlva egy D-ről
É. felé, erdő szélén
haladó szekérútba tor
kol. Ezen szekérúton
balra (É. felé) for
dulva, vagy 50 lépés
múlva kevéssel a nye
reg előtt egy az er
dőbe j. kiágazó ki
sebb útra térünk, mely
(K-i irányban) nehány
perez alatt az alsógalla-tolnai kocsiútra
vezet le, melyet éppen
azon fordulónál érünk
cl, a melyről a tolnai
völgybe kell aláeresz*
A bánhidai ezredéves emlék (Turul),
kednünk.
onnan vissza Felsö-Gallára vezető
A Peskőre, Tolnára
útat 1. 290. alatt.
Távolságok : Bánhidáról az erdő széléig '/a óra, a Szelimlyukhoz 10 p.,
a Turulhoz 5 p. Innen a nyeregre 15 p., a szőllős-tarjáni útra 5 p., a
Halyagos széléig 20 p., a tolnai útra 20 p., a Peskő laposára */* őrá. A
sziklák megtekintésére legalább ‘/a óra szükséges. Leszállás Tolnára
40 perez, onnan Felsó-Gallára 2l/4 óra. Összesen 57« óra.
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299.
Bánhidáról Vértes-Somlyóra, Majkra, Gesztesre és
Szaárra. Bánhida állomásról a községig 20 perez.
Bánhida (154 m.) nagyközség 1872 lakóval (közte 1342 tót,
417 magyar), faforgács- és parkettagyárral.
Vendéglő: Czerman János (ellátás, éjjeli szállás) a templom közelében.
Szekér ugyanott kapható. Viteldíjak : Tatára, Vértes-Somlyóra vagy
Majkra 3, Tolnára. Tarjánra vagy Gesztesre 4, Héregre 6 korona.
Vasúti állomás, posta, táviró helyben.

Innen DNy-i irányban Kömyére (nagyközség 1648 magyar
és német lakossal, nagy tó partján) s a tó partján DK-re
fordulva, Vértes-Somlyóra jutunk. (Kevéssé érdekes út, inkább
kocsin; legczélszerűbb azonban Felsó-Galláról, 1. 297a. alatt).
Vértes-Somlyó (előbb Zsemlye) a Nagy-Somlyóhegy tövében
fekvő kisközség 932 német (csak 85 magyar) lakossal, kik
földmíveléssel, fafuvarozással, mész- és szénégetéssel foglal
koznak. Kath. temploma a falun kívül emelkedett helyen áll.
Nácz József plébános, a Vértes történetének jeles kutatója,
szívesen szolgál útbaigazítással a Vértes történelmi emlékeire
nézve.
Vendéglő: Berghold Károly (ellátás, éjjeli szállás). — Fuvardíjak:
Puszta-Kóhányásra 2, Bánhidára 3, Tatára 4, Csákvárra 5 korona.

Vértes-Somlyóról DNy-i irányban V* óra alatt Majk-pusztára érünk, de rövidebb az út, ha Környéről egyenesen Majkra
megyünk.
Majk a Vértesnek egyik legérdekesebb s legszebb fekvésű
pontja. A majort kis nádastó választja el a dombon fekvő
emeletes kastélytól, mely a XVIII. szd.-ban a kamalduli fehér
barátok kolostora volt. Mellette van a remeteségnek 3 sorba
állított 17 czcllája, ezek közt közvetlenül a tóparton a temp
lom, melynek csak barokk tornya maradt meg. A templom
átmeneti román stílben épült s két sorban álló 12 oszlop 3
hajóra osztotta; 50 m. hosszú s 22 m. széles v o lt; déli olda
lához támaszkodott a kolostor, mely a templommal együtt be
zárt négyszöget képezvén, a középkorban a vértesi várakhoz
sorakozott.
Az Árpádok korában a prémontréieknek a Bőid. Szűzről czímzett
prépostsága virágzott itt (már 1252ben emlittetik), melynek pompás
bazilikája igen híres volt. 1388-ban
itt szállt meg Zsigmond király és |

Mária királynő. A templom a tőrök
uralom idején elpusztult. A prépostság megszűnte után 1734-ben a
kamalduli néma barátok telepedtek
itt le, kik a rombadőlt kolostor és
templom helyébe barokk ízlésűt
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építettek. Midőn II. József 1782 ben
a szerzetet eltörülte, a kolostor
posztógyárul szolgált; azóta rombadólt, de a templom gyönyörű faragású bútorai a komáromi gör. kel.

templomot díszítik. Csákvári Ester
házy Miklós Móricz gróf, a mostani
tulajdonos, az épületeket némileg
helyreállíttatta s a kolostort vadászkastély lyá alakíttatta át (1880).

Majkról jó kocsiút vezet DK-i irányban, folyton erdőben
Puszta-Köhányásra és innen Csákvárra (lásd 297. alatt). Ezen
útból Majk fölött 20—25 percznyire bal felé gyalogút ágazik
ki, mely K-i irányban Gesztesre vezet. Gesztest és az innen
Szaárra vezető útat lásd 294. alatt.

A majki zárda romjai.
Távolságok : A bánhidai állomásról Környére (gyalog) l ‘/4 óra, innen
Vértes-Somlyóra 1 óra, Majkra még V* óra (Környéről egyenesen Majkra
1 jó óra). Majkról Gesztesre */« óra, Gesztesről Szaár-kitérő állomásra
3 óra. Összesen mintegy 6*/a óra. Majkról Puszta-Kőhányásra jó l'/*óra,
innen Csákvárra 1'/* óra.

300. Tata-Tóváros (144 m.), két teljesen összeépített nagy
község, melyek közül Tatának 6925, Tóvárosnak 4257 magyar
lakosa van (közte közel 3000 reform, és 1100 zsidó). Tata a
hasonnevű járás széke, kir. járásbírósággal, telekkönyvvel, adó
hivatallal ; Tó városon a M. Á. V. osztálymérnöki hivatala van.
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Tanintézetei közül a kegyesrendiek algimnáziuma, s a gazda
sági ismétlő iskola említendő. Van ipartestület, 2 gyógyszertár,
kölcsönegylet, takarékpénztár, Tó városon kapuczinus kolostor,
gyógyszertár, kályha-, tégla-, pokrócz- és bőrgyár stb. Leg
nagyobb nevezetessége a gróf Esterházy Ferencz tulajdonát
képező híres vár és park.
Vendéglők : * Griff-vendégló a Kossuth-téren (jó konyha, 6 vendég
szoba). Tóvároson * Szarka-szálloda (15 vendégszoba). Az angol kertben
az * Esterházy-pincze (sörcsamok). K ávéházak: Noll Miklós, Tafferner
Ödön, Wachtler József; Tóvároson Nagy Lajos, Gerzsaber Károly,
Kaszás István.
Fürdők: Tatán 2 kádfürdő ; itt s Tóvároson hideg fürdő uszodával.
Bérkocsisok: Tatán Juhász Dávid (Kocsi-utcza 478. sz.), Tóvároson
Kovács Károly és Mandl Lajos. — Viteldijak : Tóvárosról Bánhidára,
Duna-Almásra 3, Majkra, Tolnára, Tardosra, Héregre 4 korona. (A tatai
bérkocsis kétszeres árt kér.) — Társaskocsi-közlekedés a vasúti (nagy)
állomáshoz 40 fill.
Vasúti állomás (2), posta, táviró, telefon helyben.

A kiránduló legczélszerübben teszi, ha a Tata-Tóváros-kert
megállón száll ki (a gyorsvonat itt nem áll meg), mely köz
vetlenül az Esterházy-féle park (angol kert) mellett van.
Az angol kert az állomásról Tóváros felé húzódik, megke
rülve a csinos és terjedelmes (17 ha.) Cseke-tavat; az állomás
mellett az *Esterházy-pincze (sörház, tágas boltíves és szép
freskókkal díszített teremmel). Az angol kert vagy Anglia
(150 ha) gyönyörű ligeteivel és szép pázsitjával igen kellemes
és elbájoló üdülőhely, melyet bővizű források,1 mesterséges
vízesések és a kertészet remekei érdekessé és vonzóvá tesz
nek. A tó partján a Törökvárnak nevezett kis építmény van,
a források közelében emelkedett helyen a nyaraló, melyben
Ferencz József király és II. Vilmos német császár is lakott. Háta
mögött fakad a nagy forrás, melyből emberderékvastagságú
víz ömlik ki, (közelében a lejárat a Pokolnak nevezett bar
langba) ; az üvegház és a tó partján a római épületek és a
vértes-szt.-kereszti apátság maradványaiból mesterségesen épí
tett romok. Az angol kert kijárata Ny. felé van és Tóváros
csinos főutezájára vezet. Ebben van a Szarka-vendéglő és vé
1 Ezek Budapestnek vízzel való ellátása kérdésében is szóba kerültek,
de nagy hőfokuk miatt (20° C.) e czélra alkalmasaknak nem bizo
nyultak.
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gében a kapuczinusok temploma és kolostora. (A vendéglő
mögött uszoda).
A Nagytó (340 ha.) Tóváros és Tata közt terül e l; az
angol kertből kijövet b. haladva nehány perez alatt érjük el. A
nagy víztükör meglepő szép képet nyújt; partján csinos nya
ralók (köztük Feszty Adolfé), E-i öblében a vár érdekes épü
lete, odább a szép fasor (alléé) és a grófi istállók látszanak,
a háttérben Tata városa kéttornyú templomával és a dombon

A tatai vár.

épült piarista-rendház s a kálvária, a tó déli végén a Remeteség
nek nevezett urasági nyaraló.
A vár a Nagytó E-i öblében áll, mely kőbástyákkal és mély
árokkal van körülvéve s csak D. felé (a tó tükre felé) áll
szabadon. A kétemeletes és egy csonka nagytoronynyal (donjon)
biró épület homlokzatával E-ra nézett s ezen oldalról vezetett
a várudvarra a czölöpös fahíd, a mostani kőhídtól K-re, a
kiszökellő sarok közelében, a hol azt a befalazott kapu ma is
jelzi. A vár négyszögalakú, bástyáinak sarkai eredetileg le
voltak kerítve (mint a Ny-i sarkon levő kazemattás körönd) s
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csak később nyerték mostani éles s szögletes alakjukat. Maga
a vár az udvar D-i oldalán áll s földszintjén a grófi istállók,
az emeleten uradalmi hivatalok, a II. emeleten lakás, családi
képtár (Leonardo da Vinci egy Madonna-képével), aczélmetszetgyüjtemény, levéltár s kisebbszerű régiségtár van. (Bármikor
megtekinthető).
A várból kilépve a gr. Eszterházy-féle kastély két csonkatornyú, barokk Ízlésű épülete tűnik elő, melynek K-i tornyában
I. Ferencz császár 1809. okt. 14-én a bécsi békét aláírta (a
bútorok még megvannak). A kastélylyal szemben levő épület
magában foglalja a
Fellncr és Hellmer
tervei szerint 1889ben épült díszes grófi
színházat (mennyeze
tén Pállik Béla szép
freskói), a téli kertet
s festő műtermet. A
tó partján a szép alléé,
mellette a híres ver
senylovak részére a
nagyszerűen berende
zett istállók vannak
(csak külön enge
A tatai vár alaprajza.
dély mellett tekinthe
I. Várkapu és híd. — II. Régi kapu. — III.
Árok. — IV. Kazemattás körönd. — V. Udvar. tők meg).
— VI. Vár.
A kastélytól a dom
bon felfelé haladva,
a piaristák gimnáziumához jutunk (alap. 1765. gr. Esterházy
Miklós), benne gazdag könyvtár ; a homlokzata előtti terraszról
igen szép kilátás nyílik. Innen bejutunk Tata városába, melynek
két nagyobb tere van ; a Kossuth-téren van a csinos Griff-vendéglö s a kéttornyú plébániatemplom (ép. 1751.), a Kórházutczában az irgalmas nővérek kórháza és iskolája (alap. gr.
Esterházy Móricz). A plébániatemplom háta mögött elhaladva,
a Kálvária-hegyre (166 m.) jutunk (igen szép kilátás a sík
ságra és a Vértes-hegységre).
Tata nevét a rege Deodát apuliai
gróftól, Szt. István király kereszt-

j

atyjától, származtatja, ki ott benezés apátságot alapított s kit a
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király »tatá«-nak szólított volna. E
helyen már a rómaiak idejében volt
gyarmat. Tata az Anjouk alatt lett
várossá, Zsigmond király koronabirtokká és állandó tartózkodási
helyévé tette, az Altalér vizeiből
a nagy tavat alakította s partjára
(1417 és 1437 között) várat épít
tetett , melyben számos külföldi
fejedelem, köztük Ulászló len
gyel király, VIII. Erik skandináv
király, Palaeologus Mánuel görög
császár, Tvartko bosnyák király
stb. megfordultak. Zsigmond ha
lála után Tata a Rozgonyiak ke
zébe került. Mátyás király alatt,
ki a várost magához váltotta,
fényes időket élt át Tata, mi
vel úgy ő, mint II. Ulászló elő
szeretettel tartózkodott itt; utóbbi
ide 1510-ben országgyűlést hivott

egybe. 1543-ban a törökök porrá
égették, de I. Ferdinand újra fel
építtette. 1566-ban Salm Miklós ve
zér, 1597-ben Pálfy Miklós vissza
foglalta a törököktől. 1624 közül
országgyűlési határozat folytán a
közmunka felhasználásával helyre
állíttatott a nagyon megrongált vár.
1683-ban Kara Musztafa seregének
megerősítésére elszállíttatta az
ágyukat s a várat levegőbe röp í
tette. 1727-ben Esterházy József gróf
343,523 írtért megszerezte s újjá
építtette. A háromívezetű széles
várhidat is az Esterházyak építet
ték. Eszterházy Miklós gróf, az
1897-ben elhalt főúr alatt Tata is
mét nagy fényre emelkedett; ő épí
tette a díszes színházat s alapította
a híres versenyistállókat s a tatai
lóversenyeket.
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VII. Kirándulások a Déli vasút S zék esfejérvár-Komáromi vonala mentén.
301. A Székesfejérvár-Komáromi vonal. E vonalnak csak
Székesfejérvár és Moór közti része érdekli a turistát, mert a
Vértes-hegység Ny-i részének felkeresését teszi lehetővé. Szük
séges azonban, hogy a kiránduló Bodajkon vagy Moórott
megháljon.
Közlekedés. Székesfejérvárról 3 vonat indul, ú. m. r. 6.15, d. e.
10.00 és este 9.32 órakor (érkezik Moórra d. e. 7.10, 12.00 és este
10.37-kor). Moórról vissza indul a vonat reggel 5.50, d. u. 1.41 és este
9.52-kor.
Menetdijak Budapestről: Bodajkra II. oszt. 4.80, III. oszt. 3 korona.
Moórra II. oszt, 5.76, III. oszt. 3.60 korona.

302. Bodajkról Csókakőre és Csákberényre. fíodajk a Vértes
DNy-i tövében (152 m.) a Sárvíz völgyében fekvő kisközség
2022 magyar lakossal. A község s a vasúti állomás közt két
tó terül el s a tó déli oldalán levő Máriatemplom s papkert
mellett fakad a Máriaforrás, egyúttal látogatott búcsújáróhely.
A templommal szemben • álló hegyen van a kálvária, szép ki
látással ; tövében, a falu déli végén van megyeri Krausz Lajos
szép kastélya és parkja (előbb a b. Miske család tulajdona).
A Sárvíz mentén magas jegenyefák között magnesium-forrás
fakad, primitív kád- és márványfürdővel. A tó körüli sétányon
nehány csinos nyári lak.
Vendéglő : Bauer István nagyvendéglője a falu közepén (rendes ellá
tás, éjjeli szállás); Rafli Antal vendéglője s kávéháza a templom mel
lett. — Fuvaros: Szili Ferencz, a nagyvendéglő mellett.
Vasúti állomás, posta és táviró helyben.

Bodajkról egy óra alatt elérjük a Vértes közvetlen tövében
(228 m.) fekvő Csókakő vagy Csóka kisközséget (741 magyar
lakos).
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Korcsma : Grünfeld Lajos a templom mellett. Itt éjjeli szállás s szekér
is kapható. — Viteldíjak: Moórra, Bodajkra vagy Csákberényre 2,
Csákvárra 6 korona.

A község fölött emelkedő meredek hegyen Csókakő várának
romjai állanak; a vár alatti szép gyümölcsösben van az ú. n.
Vörösház (gyönyörű kilátással), egykor a jezsuitáké; ma a gróf
Lamberg család tulajdona.
Csókakő vára 3 oldal felől igen meredek sziklás ormon fek
szik, mely csak Ny. felől lejtős, a hol kis félkörű előudvaron
keresztül jutunk a várkapuhoz. Ezen belépünk az udvarra,
melynek alsó, mélyebben fekvő sikátorszerű részét mindkét
oldalon épületek szegé
lyezték, a sikátor déli
elzárt vége külön belső
udvart képezett. A fel
legvárnak
hosszúkás
négyszögű térségén ál
lott a kétemeletes négy
szögű öregtorony (donjon), előtte a kút, me
lyet a törökök 1643-ban
keresztény rabokkal vá
gattak. Az őrtorony a
fellegvár vízszintjénél
mélyebben sziklába volt
ágyazva s vele kapcso
latosan épületek láncza
ereszkedett le a bastyakörönd mentén a mintegy terrászokra
vágott hátsó udvarba. A várból szép kilátás nyílik a Vértesre
és a síkságra.
Csókakő várát a XIII. szd. máso- Istvánnak adományozta az összes
dik felében a Csák nemzetség épí- várbirtokkal együtt. E család birtette, a XIV. szd. elején Róbert Ká- tokában maradt 1523-ig, ekkor a
roly birtokába került, ki azt nagy hág kihalván, a nemzetség női ágávárbirtokkal (34 község) látta el, ról (a Kanizsayak révén) a Nádasdy
úgy hogy Fejérmegyének ötödrésze családra szállott, de midőn a lefetartozott hozzá. A vár nem volt jezett Nádasdy Ferencz birtokai elnagy terjedelmű, de magas fekvése koboztattak, a várbirtokot 1678-ban
miatt nehezen hozzáférhető. 1423- Széchényi György kalocsai érsek
bán Zsigmond király Rozgonyi , kapta még adományul, míg 1691-ben
Lászlónak adta zálogba, 1440-ben 60,000 rhénes forint fejében, melyet
pedig Erzsébet király Rozgonyi ez a megszorult kincstárnak adott,
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báró Hochburg János főhadi szál
lító családjára ruháztatott, melynek
jogutódai, a Lamberg grófok, ma is
bírják.
A vár 1543-ban török kézre ke
rült ; 1566-ban Salm vezér vissza
foglalta, de még ugyanazon évben
újra visszakerült a törökök hatal

mába. 1598-ban Schwarzenberg,
Pálffy és Xádasdy másodszor be
vették, de 1602—1686-ig ismét tőrök
kézen volt az akkor erős vár. A
XVIII. szd. elején megszűnt várszerű
jellege s lassankint pusztulásnak
indult.

A vár aljában keskeny völgy (benne két helyen szép vissz
hang) vezet a Vértes hátára, hova a vadaskert kerítése mentén
jutunk fel. A Vértes itt kiterjedt fensíkot képez (450 m. átlagos
magasságban), melynek K-i részét csak ritkás erdő s kiterjedt
tisztások borítják. Kóla igen szép kilátás nyílik a Bakonyra,
Pannonhalmára s a Budapest alatti Dunára. A fensíkon a vadaskert kerítése mellett Ny-ra fordulva, majd ennek DNy. felé
való kanyarodásánál ÉNynak véve utunkat, V2 óra
múlva régi (ú. n. török)
sánezokhoz jutunk. Innen
DNy-i irányban 8/4 óra alatt
Moórra szállhatunk le.
Csókakőről az országon
K. felé haladva, 1 óra múlva
Csákberényt érjük el.
Csdkberény (222 m.) a
Csókakő várának alaprajza.
I. Előudvar. — II. Kapu..— III. Felleg Vértes déli tövében fekvő
vár. — IV. Kút. — V. Öregtorony. — nagyközség
1746 magyar
VI. Udvar. — VrII. Torony. — VIII.
lakossal, gróf Lamberg FeBástyafal.
rencz nagy uradalmának
székhelye, melynek ott kastélya és díszes kertje van. A
temetőben van a grófi család sírboltja. A község fölött a Vér
tesből közel 6000 ha. erdő van vadaskertnek elkerítve, mely
nek ritka gazdag vad-, s főleg szarvasállománya van.
Vendéglős: Grünfeld Ignácz (ellátás, éjjeli szállás) a község felső
részén.
Szekér bármely gazdánál kapható; viteldijak: Csókakőre 1.60, Gantra
vagy Bodajkra 2, Csákvárra vagy Moórra 3.60 korona.

303.
Moórról Gerencsér várához, Vértes-Szt.-Keresztre (Vörös
klastrom), Majkra és Bánhidára vagy Felsö-Gallára.
Moór jelentékeny nagyközség a Sárvíz völgyében (203 m.),
mely a Vértest a Bakonytól elválasztja. A nagy kiterjedésű
304

K ir á n d u lá s o k a D . V . S z é k e s f e j é r v á r — K o m á r o m i v o n a la m e n té n .

községnek 9309 lakosa (közte 3329 magyar s 5956 német)
van, kik közt sok az iparos. Van itt járásbíróság, telekkönyvi
hatóság, főszolgabírói hivatal, csendőrörs, pénzügyőri szakasz,
két gyógyszertár, állami polg. iskola, 7 elemi iskola stb. Köz
pontja a városias jellegű piacz; ezen van a kapuczinusok
zárdája s temploma (ebben van eltemetve gróf Lamberg Ferencz
Fülöp tábornok és királyi biztos, kit a felbőszült utczai tömeg
1848. szept. 28-án a budapesti lánczhídon megölt), alsó részén
áll a báró Luzinszky család kastélya (»lánczos kastély*),
továbbá a most iskolául szolgáló régi vármegyeháza, egy

födött lovagló s a gróf Lamberg család kastélya és mellék
épületei.
Vendéglő : a község központján két jó vendéglő (vendégszobákkal).
Kávéház : Dukasz Mór, Stoffer Ödön.
Bérkocsisok: Müller Károly, Izmindi István, Stern Manó. Viteldíjak:
Csókakőre 2, Bodajkra 3, Csákberényre 4, Csákvárra 7 korona.
Vasúti állomás, posta és táviró helyben.
Moór a legrégibb lakott helyek várbirtokokhoz csatolta. A várostól
egyike. Szt. László király az egri É-ra elterülő síkon 1848-ban ütkö
püspöknek adományozta, Róbert zet folyt le. Moóron született WeKároly azonban 1327-ben a csókakői kerle Sándor volt miniszterelnök.

Moórról Vajal-pusztán át az országúton Árki-pusztára, me
gyünk ; itt az országutat elhagyva, j. (ÉK. felé) fordulunk a
T h i r r i n g : Bpest környéke.
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Márkushegyen át vezető útra, mely utóbb K-i irányban több
árkon át az erdőbe s abban egy kerítés mellett kisebb, majd
nagykiterjedésű rétre vezet. Ezen keresztülhaladva, utunk EK-i
irányban az erdőn át a Szépvíz-patak homokos völgyébe vezet
le, melyen átkelve, ÉK-i irányban felhágunk egy erdős hegy
hátra. A pataktól számított 20 perez múlva útunkból b. (E.)
felé ágazik ki egy másik út, melyen (EENy-i irányban haladva)
20—25 p. múlva Gerencsér várának romjait érjük el.
Gerencsérvár (224 m.) erdős síkon fekszik, homlokával K-nek
néz az alatta csörgedező patakra. A 13 m. hosszú s 9 m.
széles négyszögű épület inkább torony, mint vár volt, mely
nek árkát a torony előtti tómeder árjának dagasztása által (a
töltés nyomai még látszanak) vízzel tölthették meg. A 24 m.
magas toronynak (a déli oldalon 4 m. vastag) falába alkal
mazták az emeletekre vezető rejtett lépcsőket; a bejáró ajtó
DK-i sarkában volt. A romot majdnem teljesen elhordták.
Gerencsér a Vértes legrégibb vára,
melyet Csák Ugrin esztergomi ér
sek (Udvarhely név alatt) valószí
nűleg a XII szd. végén alapított s
testvérére Csák Miklósra hagyott.
A XIII.szd.-bán Gerencsér királyaink
kedvelt vadász- és halásztanyáia
volt. Nagy Lajos-1366. decz. 6-án
itt fogadta a velenczei köztársaság
követségét, melylyel a törökök ellen
indítandó hadjáratról tárgyalt. Zsigmond király 1410-ben Hohenzollern

Frigyes brandenburgi választó fe
jedelemnek Tata, Gesztes és Vitány
várával együtt Gerencsér várát is
elzálogosította. 1495-ben a vár Uj-'
laky Lőrincztől Bakócz Tamás esz
tergomi érsekre ment át. Gerencsér
falu még a török hódoltság idejé
ben is fennállott. 1691-ben báró
Hochburgé lett, 1754-ben Tripszi de
Berge Auersperg Mária grófnőtől
Esterházy Móricz gróf vette meg,
kinek utódai ma is bírják.

Gerencsér várából alászállunk a tőle É-ra húzódó völgybe,
melynek patakján (hídon) átkelve, a túlsó hegyoldalban balra
fordulunk s a völgygyei párhuzamosan a gazdasági telefon
póznái, egy faiskola és őrházacska mellett Ny., majd ENy.
felé húzódó úton mintegy 25 perczig haladunk tovább, ekkor
a j. kiágazó úton felmászunk azon erdős dombra, melyen
Vértes-Szt-Kereszt romjai (256 m.) rejtőznek. Innen szép kilátás
nyílik Ondód felé.
Vértes-Szt.-Kereszt (népiesen Vörös-klastrom) híres kolostor
és benezés apátság volt, melynek temploma a román építészet
gyöngye volt. A 37 m. hosszú, kettős keresztalakú templomot
két sorban elhelyezett 8 pillér 3 hajóra osztotta, melyeknek
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mindegyike félkörös apsissal végződött; az apsisköröndnek
többszörös kidomborodásánál fogva a templom valóságos építé
szeti unikum volt. Sajnos, hogy ma már nagyon kevés áll
ezen kiváló építészeti műből.
A kolostor már 1146-ban
említtetik, Csák Vgrin
érsek egyik őse alapí
totta ; a XV.? században
a Rozgonyi-család gya
korolta, felette a kegyúri
jogot. A kolostort 1478-ig
a benezések bírták ; ak
kor az elhagyott kolos
tort Mátyás király a
domonkosoknak adomá
nyozta, egy részét azon
ban 1495-ben Bakócz Ta
más érsek nyerte el. 1543ban a törökök elpusztí
tották," kik határállomá
sul erődnek használták.
A templom 1687-ben már
annyira meg volt viselve,
hogy a fennmaradt részét
is széthordták építkezé
sekhez. Az Esterházyuradalom az ornamentális részeket Csákvárra
s Tatára vitette s a csákvári díszkertben csúcs
íves diadalkaput és osz
lopot állíttatott fel belőlök (1796); a tatai park
romja is ezen anyagból
készült.

A Vörös kolostor
tól visszamegyünk a
főútra s ezen vagy
A vértes-szent-kereszti templom romjai.
10 pereznyire (Geren
csér felé) egészen a faiskoláig; itt b. fordulva, mindig EK-i
irányban átmegyünk az erdőn, melyből kiérve, E-i irányban
mezők közt haladunk tovább ; jó l/i óra múlva j. letérünk s
a patakon átkelve, a túllevő dombokon át Oroszlány községnek
(187 m.) tartunk.
Oroszlány nagyközség 1679, túlnyomóan tót lakossal.
Korcsma : Czermann Károly a falu közepén (meleg ételek) ; id. és ifj.
Förstner Miksa (csak italok). — F uvardíjak: Majkra 1, Bánhidára 3,
Tatára vagy Csákvárra 4 korona.
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A falutól ÉK-re V* óra múlva Majk-pusztát érjük, a Vértes
nek egyik legérdekesebb s szép fekvésű pontját, híres prépostság romjaival (lásd ezt 299. alatt).
Majkról kocsiúton Kömyére s innen Bánhidára megyünk
(lásd 299. alatt). Érdektelen út, inkább kocsin.
Sokkal czélszerübb Majkról K-i, majd ÉK-i irányban az erdőn
át Vértes-Somlyóra (Zsemlye, 1. 299. alatt) menni s innen a
Nagy-Somlyótól D-re ÉK-i irányban az Eszterházy-féle vadaskerthez, melynek kerítése mellett folyton ÉK-i irányban hala
dunk Felső-Gallára, mindig gyönyörű erdőben (lásd 297. a) alatt).
Ez út az előbbinél sokkal szebb, de hosszabb és csak gyalog
járható.
Távolságok: Moórról Árki-pusztára 50 p., innen a Szépvíz völgyéig
5/< óra, Gerencsérvárra */< óra, Vértes-Szt.-Keresztre 40 p.f összesen
3‘/a óra. Vértes-Szt.-Keresztről Oroszlányra 2 óra, innen Majkra lU óra,
Bánhidára 2*/« óra, összesen 4V» óra. Mindössze 8 óra. Majkról VértesSomlyóra l/a óra, innen a felsőgallai állomásra 2'/a óra, Moórról tehát
8«/» óra.
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VIII.
Kirándulások az
Esztergom—Almás-Fűzítői vasút mentén.
304.
Az Esztergom— Almás-Fíízitöi vasút. A vasút Esztergom
ból Kenyérmező állomásra (5 km.) megy, a hol a Budapest—
Esztergomi vasúttal találkozik. (A Budapestről érkezők itt át
szállnak). Innen a (b.) Gete érdekes hegycsoportja alatt Tokod
állomásra (9 km.) megy (b. szárnyvonal a tokodi kőszén
bányába), melyen túl Táth község mellett elhaladva a Duna
felé kanyarodik. B. mindig a hegyeket, tövében Mogyorós köz
séget és a szarkási kőszénbányákat, j. a Dunát s azontúl a
síkságot látjuk. Most a vasút közvetlenül a Duna partján sza
lad tovább oly keskeny partszegélyen, hogy Nyerges-Újfalu
(18 km.) községen túl a Sánczhegy meredek lejtőjét kellett a
pálya részére lerepeszteni. Az állomáson túl a lábatlant és
piszkei cementgyárak mellett haladva el, Piszke, majd Süttö
(27 km.) állomásokat éri. Itt a Gerecse-hegység nagy márvány
bányáit látjuk a hegység lejtőin. Neszmély és Duna-Almás
állomásokon túl a vasút a Dunát elhagyva, Ahnás-Füzitö állo
másra siet, hol a M. Á. V.-hoz csatlakozik.
Közlekedés. Esztergomról 3 vonat indul, reggel 3.55 és d. u. 12.45 és
4.40-kor, ezek közül Kenyérmezőn csak az utóbbinak van Budapest felől
közvetlen csatlakozása (Budapestről ind. d. u. 2.40-kor). Az EsztergomAlmás-Fűzitői vonalról visszafelé induló vonatok oly időben indulnak,
hogy a turista hasznukat nem veheti. A Gerecsébe kiránduló turista
tehát legjobban teszi, ha Budapestről d. u. 2.40-kor indul s a Dunamelléki azon községben hál meg, a honnan a hegységbe indulni akar.
Másnap korán reggel a Gerecsén át legczélszerübben Felső-Gallára
mehet, honnan a M. Á. V. esteli vonatával térhet Budapestre vissza.
Menetdíjak B udapestről: Tokod, Nyerges-Újfalu II. oszt 2.40, III. oszt.
1.50; Lábatlan, Piszke, Süttő, Duna-Mócs II. 3.20, III. 2.00; Neszmély,
Duna-Almás, Almás-Fűzitő II. 4.00, III. 2.50 korona. Esztergom ról:
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Kenyérmező, Tokod II. 0.30, HL 0.20, Nyerges-Újfalu II. 0.60, III. 0.40;
Lábatlan, Piszke, Süttó II. 1.00, III. 0.80; Duna-Mócs, Neszmély, DunaAlmás, Almás-Fűzitő II. 1.60, III. 1.00 korona.

305.
Nyerges-Újfaluról az Öregkőre, Péli-Szt.-Keresztre és
Tokodra. Nyerges-Újfalu a Duna partjára épült nagyközség,
2468 lakóval (közte 1444 magyar és 890 német), a primási
uradalom főerdészi hivatalával, cement- és téglagyárral. A köz
ség magas parton fekszik, melyből a vasút czéljaira sokat
kellett levágni. A község Ny-i végén emelkedő Sánczhegy
(148 m.) meredek partja különösen érdekes.
Vendéglő : Zsitvay Endre a templom mellett (ellátás, éjjeli szállás), ki
kocsiról is gondoskodik. Viteldíjak: Piszkére vagy Tokodra 2, PusztaMaróthra (Kisrét) 3, Esztergomra 4.60, Almás-Fűzitőre vagy Héregre
korona.
Nyerges-Újfalu helyén római tá A kurucz időben a község népe
bor (castrum) volt. A község egyik annyira kipusztult, hogy német te
halmán Rákóczy is erősséget emelt. lepesekkel kellett benépesíteni.

A főutcza K-i végén j.-ra kanyarodva, jó kocsiúton Bajótra
(kisközség 1240 magyar lakossal) haladunk. A község fölött
emelkedik a kétcsúcsú Öregkő (374 m.), melynek hatalmas
sziklaszirtjei különösen D. és K. felől tekintve imponálnak
nagy arányaiknál fogva. A hegy a két csúcs közti nyeregről
mászható meg legkönnyebben. Tetejéről igen szép kilátás
nyílik.
Az Öregkő déli tövében vezet az út a Kőaljai szőlők közt
a közeli Péli-Szt.-Keresztre vagy Péliföldre.
A csinosan fekvő telep, melynek
temploma látogatott búcsújárónely,
régente ajohannita-rend kezén volt,
utóbb a pálosok bírták. 1865-ben
Scitovszky prímás elhatározta, hogy

Péliföldön ismét pálos-kolostort
állít fel s 4 szerzetes itt le is tele
pedett, de a prímás halála után
1867-ben visszamentek Lengyelországba.

Péli-Szt.-Keresztről K-i, majd DK-i irányban a tokod-bajnai
országútat érjük, melyen a tokodi állomásra mehetünk.
Távolságok: Nyerges-Újfaluról Bajótra 1 óra, az Öregkőre 1 óra,
Péli-Szt.-Keresztre 1 óra, a tokodi állomásra 2 óra,

306.
Gallára.

Piszkéről a Piszniczére, Gerecsére, Tolnára és Felsö-

Piszke nagyközség a Duna partján fekszik ; 952 lakosa közt
626 magyar s 308 német van. leginkább kőbányászattal keresik
kenyerüket. Határában nagy kőbányák vannak, legnevezeteseb
bek a Piszniczén levő nagy vörös márványbányák, a Vaskapui
fehér kőbánya s a cementbányák.
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V en déglő : özv. Nagel Sándorné (jó ellátás, éjjeli szállás) a Dunagőzhajózási társaság kikötője mellett. K á v é h á z : Fürst Lázár. F u va ro so k :
Eberle Márton, Hasenfrater István, Vénusz Ferencz, Eipel István, Paár
János, Hart István. V ite ld íja k : a Piszniczére vagy Almás-Fűzitőre 4,
Tokodra 5, Héregre, Tardosra vagy Esztergomra 6 korona.
P o s ta , tá v ir ó , v a s ú ti megálló helyben.

Piszkéről, főutczájának Ny-i végéhez közel, D. felé kiágazó
úton szántóföldeken át haladunk ; az erdőt elérve, az út DK-re
fordul s lassú emelkedéssel felvisz a Pisznicze (549 m.) nagy
vörös márvány kőbányáihoz. Innen szép kilátás a szemben
levő Gerecse bányájára s a Duna síkságára. A bányából
visszatérve a kocsiútra, azt DK-i irányban lefelé folytatjuk.
Mintegy 20 p. múlva az útról j. letérünk a Pisznicze és KisGerecse közti mély (375 m.) nyeregre, melyről DNTy-i irányban
gyalogút vezet a gerecsei vadászházhoz (490 m.). Innen tovább
lásd 307. alatt. Szép erdei út.
T á v o ls á g o k : Piszkéről az erdő kezdetéig */» öra, innen a Piszniczére
5/« óra. A Piszniczéről a Gerecsei vadászházig l l/2 óra, innen a Gerecse
tetejére 40 p .; összesen 4 óra. A Gerecséről a Bányahegyre 50 p., Tol
nára még egy jó óra. Tolnáról Felső-Gallára 21/* óra (a Peskőn át egy
órával több). Mindössze 8 l/a óra (a Peskő megmászásával 9 ‘/a óra).

307. Süttöröl a Gerecsére, Pesköre, Tolnára és Felsö-Gallára.
Siittö nagyközség 2117 lakóval (közte 449 magyar s 1571
német), kik leginkább kőfaragásból élnek. Az esztergomi érsek
ségnek a község határában vörös és kékfehér mészkő- (már
vány-) bányája van s több magánvállalkozónak is vannak nagy
bányái.
V e n d é g lő : Holdampf Ferencz nagyvendéglője a község közepén (ellá
tás, éjjeli szállás).
F u va ro so k : Holdampf Egyed, Polhammer Lajos, Wierl Mihály, Sterczer Mihály. V ite ld ija k : Almásra 3, Almás-Fűzitőre vagy a Piszniczére 4,
Tardosra vagy Tokodra 5, Esztergomra 7 korona.
P o s ta , tá v ir ó , v a s ú ti á llo m á s helyben (utóbbi a Dunán túl levő Mocson is).

Süttőről a bikóli völgy napos kocsiútján (inkább kocsin)
Alsó-Bikólra (régi templom szép góthikus ablakokkal, most mag
tárul szolgál), honnan csinos kilátás nyílik a kápolnára, j. az
erdős dombon épült Reviczky Károly-féle kastélyra, háttérben
a Gerecsére. Kevéssel feljebb korcsma és vadászház, a hol
útunk b. befordul az erdőbe s DK-i irányban a tágas Paprétre
(205 m.) vezet. Innen gyönyörű erdőben haladunk DK. felé
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erősebben emelkedő úton, majd az útról j. letérve, kis ösvé
nyen meredekül felmászunk (gyönyörű őserdő, érdekes sziklaformácziókkal) a Kis-Gerecse márványbányájába (420 m., itt
kantin), melynek széléről szép kilátás nyílik a Piszniczére
(nagy kőbányával) és Süttő felé. Innen az erdőben D. felé
vezető úton a Gerecse E-i lejtőjén fekvő primási erdööri lakba
(490 m.) jutunk (itt jó tej kapható, esetleg éjjeli szállás i s ; gyö
nyörű fák alatt kellemes pihenő, jó forrás), a honnan jó cserkészútón Ny. felé haladva, utóbb D. és DK. felé fordulunk, észrevét
lenül feljutunk a Gerecse tetején (633 m.) álló háromszögellési
jelhez. A sűrű szálerdő miatt kilátás nincs (a piramisra már
nem lehet felmászni), de az erdőség rendkívül szép.
A Gerecséről jó gyalogúton D., utóbb DNy. felé alászállva, a
megyei határ (vágás) keresztezése után a Bányahegyre (460 m.)
ereszkedünk le, melynek márványbányáiból tág kilátás nyílik
Tardos, Tolna és Tarján vidékére; Tolnától j. az Öreg-Kovácshegy, b. a Peskő, Tarján mögött a Nagy-Somlyóvár látszik.
A messze távolban felismerjük K. felé a Nagy. és Kis-Kevélyt,
odább D-re a Nagy-Szénáshegyet és Kopaszhegyet. A Bánya
hegyről a gyalogút egyenesen D-i irányban levezet a tolnahéregi kocsiútra, melyen DNy. felé haladva, a tarján-tatai út
kereszteződése után a csinos fekvésű Tolnát (277 m.) érjük el
(lásd 296. alatt).
Tolnáról az Öreg-Kovácshegy és Peskő közti völgyben,
eleintén mezők közt, utóbb erdőn át haladunk Felsö-Gallára
(lásd az útat 296. alatt).
Ha a Pesköre is akarunk mászni, Tolna főutczáján végig
haladva, a szemben nehány száz lépésnyire látszó kis feny
vesen keresztül elérjük a DK., majd K-i irányban a Peskő
hátára vezető gyalogútat. A Peskő szikláit és a Felső-Galla
felé való leereszkedést lásd 296. alatt.
Távolságok: Süttőről Alsó-Bikólra V4 óra, innen a Paprétre 35 p., a
Kis-Gerecse bányájáig */« óra, a gerecsei erdőőri házhoz V* óra, a Ge
recse tetejére 40 perez; összesen 3‘/i óra. A Gerecséről a Bányahegyre
50 p., Tolnára még egy jó óra. Tolnáról Felső-Gallára 2l/4 óra (a Peskőn
át egy órával több). Mindössze közel 8 óra (a Peskő megmászásával
9 óra).

308. Neszmély és Duna-Almás. Komárom vármegyének két
jelentékeny községe, mindkettő a Duna partján.
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Neszmély (111 m.) Duna-Radványnyal szemben fekszik;
nagyközség 1321 magyar lakossal, kik kitűnő bortermelést
űztek. A klosterneuburgi kanonokrendi uradalomnak nagy bir
tokai vannak itt.
V en déglő : Schengengel Ferencz, a község közepén (éjjeli szállás is).
V ite ld íja k : Almás-Fűzitőre 2, Tatára 3, Komáromba 4, Tardosra

5 korona.
V a sú ti á llo m á s , p o s ta és tá v ir ó helyben.

Neszmélynek hajdan vára is volt.
A kertek aljától D-re fél óra alatt
feljutni a legelős várhegyre, hol
N e s z m é ly v á r a állott, 20 m. mély
árokkal körülvéve. A várból csak
egy négyszögű torony maradt meg,
míg másik tornya a homokos tala
jon már rég összedőlt. Nagyon
gyönge vár lehetett, mely nem ál

lott fenn sokáig. Valószínűleg a
Héderváryak vagy a Kanizsayak
vára volt. Neszmély arról is neve
zetes, hogy itt halt meg 1439. okt.
27-én Albert király, midőn szerbiai
hadjáratáról visszatérve Bécs felé
utazott (Bonfin szerint vérhasban
halt meg, melybe túlságos dinnye
evés folytán esett).

Duna-Almás (131 m.) nagyközség, 1211 magyar lakossal,
kik földmívelésből és kőfuvarozásból élnek. A klosterneuburgi
kanonokrendnek itt is nagy birtokai vannak. Határában nagy
kőbányák vannak. Duna-Almás szép fekvésénél s melegforrá
sainál fogva kedvező üdülőhely lehetne, ha a klosterneuburgi
uradalom nagy birtokait befásítaná.
K o r c s m á k : Takács Miklós és Schengengel

Ferencz (ellátás, éjjeli

szállás).
F u v a r o s o k : Harcsa János (9. sz.), Horvát János (101. sz.) és Barsi
János (98. sz.). V ite ld íja k : Almás-Fűzitőre 1.20, Tatára vagy Piszkére 3,
Nyerges-Újfalura vágj' Komáromba 5 korona.
V a sú ti á llo m á s és p o s ta helyben; tá v ir ó Neszmélyen.
A reform, lelkészi lak a helyi A menekülő lakosok alapították
monda szerint már Mátyás király Nagy-Sápot. 1670 táján kezdtek a
idejében a révbérlő (kir. urad. lakosok visszaköltözni, a komáromi
bérlő) lakása v o lt; ennek pinczé- várparancsnok engedélyével. 1849.
jében volt fogva Mátyás király s aug. 3-án a községben egy óráig
innen akasztatta fel a hűtlen bérlőt tartó ütközet volt. Az itteni reform,
a most is így nevezett Akasztó temetőben van eltemetve Vajda
hegyen, ijesztő példaként. 1629-ben Julianna (Csokonay Mihály »Lillá«a Bécs ellen vonuló török had tel ja) és Vályi István, a múlt század
jesen elpusztította a községet, mely egyik neves történetírója.
addig Hosszúfalunak neveztetett.
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IX. Kirándulások a Pesti lapályon.
aj A Budapest—R áczkevei h ely i érdekű vasú t m entén.
309. A Budapest— Ráczkevei h. é. vasút.
Közlekedés: Egészen Ráczkevéig csak 3 vonat közlekedik, ú. m. d. e.
7.15, d. u. 12.45 és 5.45 órakor, azonkívül vasár- és ünnepnapokon esti
9 órakor is. Harasztiig azonban 15 vonat közlekedik, 1—2 órai közökben,
azonkívül még 18 vonat Erzsébetfalváig, úgy hogy ide félóránként lehet
utazni. Ráczkevéről vissza d. e. 6.17, d. u. 1.00 és 5.15, vasárnapon
9 órakor is indul a vonat, Harasztiról és Erzsébetfalváról mint fentebb.
A viteldíjak (koronákban kifejezve) a II. osztályon a következők (záró
jelben 3 napi érv. menettérti jegyek árai): Erzsébetfalva 0.28 (0.48),
Kossuthfalva, Soroksár 0.60 (0.80), Haraszti 0.80 (1.20), Sziget-Szt.Miklós 0.92 (1 44), Tököl 1.28 (1.92), Csép 1.56 (2.40), Sziget-Szt.-Márton
—Újfalu 1.80 (2.88), Ráczkeve 2.08 (3.20) korona.

A vasút a Vágóhídról indul s Honvédmenház, Fegyvergyár,
Erzsébetfalva és Kossuthfalva megállók (utóbbi kettő 1899.
óta nagyközséggé egyesítve) érintésével Soroksárra (10 km.)
visz (3 állomás).
Soroksár az elzárt Dunaág mellett fekvő, kiterjedt nagyköz
ség 12,143 lakossal (közte 4410 magyar s 7120 német). Ren
desen épített, csinos, városias jellegű község Lakóinak egyik
főfoglalkozása a kenyérsütés és vizimolnárság, mely 236 csa
ládot foglalkoztat. Több ipartelepe is van.
Vendéglők: Grossmann János és Stark István (mindkettő a Fő-utcza és
Templom-tér közt). Fiume-kávéház Templom-téren.
Soroksár a török világ alatt el san ment, mert Grassalkovich bir
pusztult s csak 1724-ben kezdett tokjogát sokan megtámadták. A
mostani német lakosaival megtele- XVIII. szd. közepe táján lett faluvá,
ülni, a mikor Grassalkovich Antal Mária Terézia alatt vásárjogot ka
irta ; de települése kezdetben las- pott és mezővárossá lett.

Haraszti, Soroksáron túl az első állomás. A Duna partján
fekvő nagyközség 2075, túlnyomóan német lakossal. E-i része
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Új-Haraszti név alatt a fővárosiak nyaralótelepe; az utcza
közepe táján fenyőfák árnyékában áll özv. Földváry Mómé
kastélya, feljebb az alsó-némedi út sarkán Simon Károly jó
vendéglője.
Itt a vasút áthidalja a soroksári Dunaágat s a Csepelsziget re
megy át, Sziget-Szt.-Afiklós, Tököl és Sziget-Szt.-Márioti-Ujfalu
érintésével Rdczkevére (43 km.) vezetve.
Ráczkeve 5861 magyar lakóval biró nagyközség, a hason
nevű (előbb pesti alsó) járás székhelye, járásbírósággal, adó
hivatallal. Székhelye a királyi család egy nagy uradalmának,
melynek itt Savoyai Jenő idejéből eredő kastélya van. Neve
zetesebb épülete még a XIV. szd.-ból való gör. kel. szerb
templom. Egy csinos parkban, melyet a község a király által
adományozott telken létesített, a millennium emlékére Árpádszobor emeltetett (Szász Gyula műve), mely 9 m. magas osz
lopon áll. Megtekintésre méltó még a Dunaágon át csuklós
vonószerkezettel létesített függő vashíd (Arpád-hid).
Vendéglők: Sas (Höffler Antal vendéglős), jó ellátás, szállás. Az
Árpádligetben nyári kioszk. — Dunafiirdö.
Ráczkeve helyén hajdan Szt.- fejérvári menekülőkkel. 1684-ben a
Ábrahámfalu állott; mai nevét az törökök újra kizsákmányolták s a
Alduna melletti Kövinből Zsigmond város annyira aláhanyátlőtt, hogy
király alatt bevándorolt ráczoktól 1730 körül szegényes faluhoz ha
nyerte. Zsigmond Ráczkevét külön sonlított. A jelen században újra
féle kiváltságokkal látta el, úgy fellendült, de a soroksári Duna-ág
hogy élénk kereskedelem gócz- elzárása kereskedelmét megbéní
pontja lett. A törökök feldúlták s totta.
csak lassan népesült meg székes-

Sziget-Szt.-Miklós, Csép vagy Ráczkeve felől érdekes ván
dorlást tehetünk a Csepelsziget homokbuczkás területén át (lásd
ezt 272. alatt).
A Csepelszigeten már korán tele
pedett meg az ember. A szigeten
felfedezett őskori temetők igazolják,
hogy már a történelemelőtti kor
ban is laktak rajta; számos római
régiség arról tanúskodik, hogy a
rómaiaknak is volt telepük rajta.
Hagyományaink szerint a beköltözködo magyarok, közvetlenül a Za
lán fölött aratott,győzelem után, itt
pihentek meg s Árpád itt építette
első lakát; a sziget Árpád lovászmesterétől Csepel- vagy Sepeltől
nyerte nevét. Árpád szivesen mu
latott itt s itt született fia Zsolt is.

Később is királyaink kedvelt mu
latóhelye maradt s a mohácsi vé
szig a királynék nászajándékát ké
pezte. Oláh Miklós leírása szerint
a Csepelsziget bővelkedett vadban,
erdőkben, szőlőkben s más ter
ményekben. A mohácsi vész után
a törökök a lakosság legnagyobb
részét kipusztították. Ekkor Ester
házy István birtokába került a
sziget, kitől 1695-ben Heiszler tá
bornok 25,000 frton megvette; tőle
3 év múlva Savoyai Jenő herczeg
vette meg 85,000 frton, a ki annyit
tett a sziget emelésére, hogy róla
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Eugen-szigetnek is nevezték; ek
kor nyerte a sziget szerb és
sváb lakóit, kik közül a szerbek
azonban mái£ nagyon megfogytak.
Savoyai Jenő halála után III. Ká
roly özvegye, Erzsébet vette meg,
ennek halála után pedig Mária
Terézia magának tartotta fenn és
kezelését a magyar kamarára bízta.
1780-ban Mária Krisztina lett bir

tokosa, a kinek halála után (1790)
férje Albert szász-tescheni herczeg
kezébe került. Halála után (1822)
ismét a királyi családra szállott,
mely most is bírja. 1848. szept. 30.
Görgei Arthur a szigeten, Lőrén
végeztette ki Zichy Ödön grófot, az
ellenséggel állítólag folytatott benső
viszonya miatt.

b) A Budapest—C zinkotai h elyi érdekű vasú t m entén.

310. A Budapest— Czinkotai h. é. vasút.
Közlekedés. Naponta 16 vonat közlekedik, ‘/*—1 órai közökben, vasárés ünnepnapokon még 12 vonattal több. Viteldíjak (II. oszt.) fillérek
ben (zárójelben 3 napi érv. menettértijegyek árai) : Ferencz József-laktanya 24 (40), Rákosfalva 32 (60), József főherczeg-telep, Almássy Páltelep és Mátyásföld 68 (80), Czinkota 68 fillér (1 kor. 12 fill.)
A Nagy-itcze feltételes megállóhelytől lé vasút vezet a József főherczeg-,
Szent-Mihály- és Almássy Pál telepekre.

A vasút a keleti pályaudvar melletti kis pályaházból indul, s a
czinkotai országút mentén halad. Ferencz József-laktanya és
Rákosfalva állomásokon túl 3 új nyaralótelepet érint: József
föherczegtelep, Almássy Pál-telep és Mátyásföld (2 megálló);
utóbbi közvetlenül a vasút mellett j., kis ákáczligetben (sok
nyaraló ; nagy vendégló). A vasút végállomása :
Czinkota, nagyközség 1876 lakossal (közte 702 magyar, 77
német és 1088 tót), özv. Beniczky Gábomé szül. Batthyány
Ilona grófnő szép kastélyával és nagy tehenészetével.
Vendéglő: 4 parasztkorcsma. Kocsiviteldijak: Csömörre, RákosKeresztúrra vagy Rákos-Csabárra 2, Mogyoródra 3, Budapestre 4,
Gödöllőre 5 korona. Telefonhivatal.
Czinkota egyike az ország leg kepében megfordult Mátyás király
régibb községeinek; Czinkota és tól azt kérte, hogy a czinkotai iteze
Mogyoród táján folyt le 1074-ben kétakkora legyen, mint más iteze.
Salamon és Géza közt a csata, Valóban a czinkotai iteze egészen
melyben Emyey, Salamon király a legújabb időig kétszerakkora volt,
kedves embere elesett. Nevezetessé de az ára is kétszerte nagyobb
vált a czinkotai kántorról szóló volt.
adomáról, ki a nála Mátyás diák

311. Czinkotáról Csömörre, Mogyoródra és Fóthra. A czin
kotai állomásról az országút menten, majd ettől b-ra fordulva,
É-i irányban az özv. Beniczky Gáborné tulajdonát képező
Kapréra-fürdő (kis szabad vízmedencze, fürdőkabinokkal) érin
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tésével szántóföldek közt Csömörre jutunk. (Czinkotáról Csö
mörre s Kerepesre a helyi érdekű vasút épülőfélben van.)
Csömör kis völgykatlanban (182 m.) fekvő csinos nagyköz
ség 2435 lakossal (közte 817 magyar, 432 német és 1176
tót), kik szőlő- s földmívelésből élnek. Határában kiterjedt
szőlők, s azokban sok úrilak van, melyekben a fővárosi kö
zönség nyaralni szokott.
K o rc s m á k : Szállás Ferencz (a község szélén a szőlők alatt), Lőwy
Ignácz (a község közepén, k á v é h á zz a l), Löwy Ignáczné a község déli
részén az evang. templom mellett). B érk o c sis : özv. Löwy Dánielné (a
községháza mellett) és több fuvaros. Viteldíjak : Czinkotára 4, Fóthra,
Dunakeszre vagy Rákos-Palotára 5, Budapestre 6 korona.
P o s ta - á llo m á s helyben ; táviró-, telefon- s vasúti állomás Czinkotán.
C sö m ö r régi község; a török szállott s a gödöllői uradalomhoz
világban elpusztult és csak a XVIII. tartozott. Midőn ez a belga bankra
század elején telepítették be újra szállott, a hozzátartozó Kis- és
birtokosai, a Bosnyák- és Wattay- Nagy-Szt.-Mihály-puszta telkekre
családok, tótokkal és svábokkal. osztva eladatott s a fővárosiak
Később gr. Grassalkovich kezére nyaralótelepévé vált.
A csömöri dombokról, melyeken kitűnő bor terem, különösen pedig
a községtől É-ra, Fóth és Mogyoród felé húzódó kopár dombokról
(256 m.), csekély magasságuk daczára igen szép k ilá tá s nyílik az egész
Budai és Pilis-hegységre. Nincs a két hegységnek egyetlen jelentéke
nyebb hegye, melyet innen látni ne lehetne. A kilátás különösen a dél
előtti órákban szép, a midőn a megvilágítás igen kedvező, j

Az említett dombokról EK-re leereszkedve, kis erdőn át
Mogyoródra jutunk.
Mogyoród is katlanban (183 m.) fekvő nagyközség, 1544
magyar lakossal.
4 korcsma. F u v a ro s : özv. Weisz Jakabné. V ite ld íja k : Rákos-Palotára
vagy Csömörre 3, Czinkotára 4 korona.
A Csömör és Mogyoród körüli templomát s utóbb apátságot is
dombok régente Mons Monoroud alapítottak itt, melynek alapfalai a
nevet viseltek ; ezeknek ENy-i lej községtől EK-re eső kereszt köze
tőjén vívták 1074-ben azt a neve lében még némileg felismerhetők.
zetes csatát, melyben Géza és László A vízmosások gyakran hoznak
herczegek Salamon királyt legyőz napfényre fegyvereket, tetemeket
ték. A győztes vezérek a nyert és pénzeket.
zsákmányból építették Mogyoród

Mogyoródról fél óra alatt Fóthra jutunk (lásd ezt 321. alatt).
T á v o ls á g o k : A czinkotai állomásról Kapréra-fürdőhez 10 perez, innen

Csömörre 35 p., Csömörről Mogyoródra (a dombokon át) l l/a óra, innen
Fóthra Va óra. Csömörről (a szőlők aljában) egyenesen Fóthra 1l/* óra.
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c)

A Budapest—Lajosm izsei h. é. vasút mentén.

312. Ócsa, nagyközség 3247 magyar lakossal, járásbíróság
gal. Nevezetessége régi híres reform, temploma, mely a
XIII. század dereka körül épült román stílban; nevezetes
arról, hogy kereszthajója is van. Építészeti jellege szerint a
legújabb átmeneti stilű
templomok közé tar
tozik.
Ocsa lakói eredetileg
tótok voltak, de a reformáczió idején elmagyarosodtak. 1737-ben Laffert
báró birtoka volt, 1770ben Beleznay Miklós és
a Balogh-család voltak
földbirtokosai; ezek után
a legújabb időkig a Te
leki gróf és EbeczkiTihanyi családok bírták.

Az ocsai templom.
d)

A B udapest—S zt.-L őrinczi h. é. vasú t m entén.

313. Szt.-Lörincz, a fővárosiaknak egyik népes nyaralótelepe,
sík vidéken. Újabban itt keletkezett a Lónyaytelep is.
Közlekedés : A Szt.-Lőrinczi h. é. vasúton (ind. az Üllői-útról) naponta
20 vonat közlekedik; menetidő 40 perez ; menetdíjak II. oszt. 60, III.
oszt. 40 fillér; menettértijegy II. oszt. 80, III. oszt. 56 fillér. A M. Á. V.
Budapest-Orsovai vonalán is van állomás Szt.-Lőrincz-nyaraló néven;
menetdíj II. oszt. 44, III. oszt. 30 fillér.

e) A M. Á. V. Budapest—H atvani vonala m entén.
314. Budapest— Hatvani vonal. A keleti pályaudvarból kiin
duló vonal Köbdnya-félsö pályaudvar (5 km.) és Rákos (8 km.,
elágazás Szolnok felé) érintésével a Rákospatak vizenyős völ
gyén halad K. felé, b. csak szántóföldekre, j. népes közsé
gekre, ú. m. Rákos-Keresztár (14 km), Rákos-Csaba (17 km.)
és Péczel (22 km.) nyújtva kilátást. Péczelen túl a vasút a
Rákospatak völgyében É-ra fordul (j. a Szentgyörgyi erdő),
majd nagy kanyarulattal Isaszeghnek (30 km.) tart, melynek
állomása már 178 m. magasban van. (Itt 1849. április 6-án
nevezetes csatát vívtak, melyben Klapka és Aulich Jellasichet
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megverték.) Innen a vasút a (j.) Fenyvesdülő mentén ÉÉNy-i
irányban erős emelkedéssel Gödöllőre (207 m.) é r ; b. a díszes
udvari pályaház és pillantás a királyi kastélyra, j.-ra a nagy fáczányos. Utóbbit a vasút 14 m. mély bevágásban megkerülve
(ez a vízválasztó a Duna és Tisza közt), most DK-i irányban
Besttyő állomás felé (40 km.) ereszkedik alá. A besnyői mély
fekvésű vizenyős lapály arra készteti a vasútat, hogy azt
óriási kanyarulattal (ismét 14 m. mély bevágásban) erős
eséssel megkerülje, mely út ér
dekességét emeli, hogy Besnyő
kolostort három ízben más-más
oldalról pillantjuk meg. A midőn
a vonat végül közvetlenül előtte
robog el, már 177 m.-nyire
szállt alá; még nagyobb esése
van ezentúl, a midőn EK-i irány
ban, túlnyomóan szép erdők
közt (fenyvesek is) Aszódra
(53 km.) siet (129 m. magas
ság). Itt b. a balassa-gyarmati
vonal kiágazása; a községen
kivül a kir. javító-intézet (előbb
czukorgyár) nagy épülete. Innen
kezdve a vasút a Galga széles
völgyében érdektelen vidéken
Az ócsai templom alaprajza.
halad ( Héviz-Györk és Hévíz
feltételes megállók érintésével)
Túrára (62 km. ; a község mögött Tornyai Schossberger
Zsigmond díszes kastélya), a hol a Galga völgyét elhagyva,
ÉNy-i iránynyal Hatvan (69 km.) pályaudvarába (121 m.)
szalad be.
Közlekedés. Budapestről Hatvanra 10 személy- és 5 gyorsvonat közle
kedik, utóbbiak közül a reggel 7.10 és 7.30-kor indulókon Hatvanig leszállani nem lehet. Vissza ugyanannyi vonat közlekedik.
Menetdíjak a rendes zónadíjak, még pedig (koronákban):
Rákos II. oszt. 0.30, III. oszt. 0.20; R.-Keresztúr, R.-Csaba II. 0.44,
III. 0.30; Péczel II. 0.60, III. 0.40,»Isaszeg, Gödöllő, Besnyő, Besnyő-Kolostor II. 0.80, III. 0.50; Aszód II. 1.60, III. 1.00; Túra II. 2.40, III. 1.50;
Hatvan II. 3.20, III. 2.00 korona.
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M e n e ti e g y f ü z e te k :

30 darab
n.

Kőbánya, Rákos 8.60
Péczel ______ 12.60
Aszód ............ 43.20

60 darab

n i.

u.

in .

5.60
8.60
27.00

16.20
23.80
72.00

10.80
16.10
48.00

315.
Péczel, nagykiterjedésű s igen csinos nagyközség (168 m.
2752 magyar lakossal. A vasúti állomásról befásított út vezet
a Vasút-térre, a honnan a Kovács-utczán át az egész községen
végig vonuló Templom-térre jutunk. Ezen van a külsőleg egy
szerű, emeletes Ráday-kastély (ma Korányi Frigyes egyetemi
tanár tulajdona), emeleti termeiben gr. Ráday Gedeon idejéből
való mithologiai tárgyú régi festményekkel. Ezen térről j. a
Szemere Pál-utcza a Szilágyi Virgil-térre visz. Mindezen utczákban sok csinos úriház van. A községben 3 templom, 3 iskola,
vattagyár, szódagyár, gyógyszertár is van. Péczel a fővárosiak
nak kedvelt nyaralóhelye.
V en déglő : Szemere-szálloda (a vasúti állomás mellett), Katona nővé
rek és Szarnék Dávid vendéglője (a községháza közelében); mindenütt
jó ellátás és vendégszobák. — F ü r d ő : Szemere-fürdő (a szálloda
mellett).
B é r k o c s is o k : id. Sallai István, Szűcs János, id. Juhász János.
P o s ta , tá v ir ó -, v a s ú ti á llo m á s helyben.
P é c z e l régi község; a török ura tély a pestmegyei nemességnek,
lom alatt fennmaradt s a*XVIII. szá különösen pedig az írói világnak
zad elején Ráday Pálnak (Rákóczy találkozó helye volt. 25,000 kötetre
kanczellárjának, ki az első magyar rúgó könyvtára (Ráday-könyvtár)
hírlapot adta ki) jutott birtokába. jelenleg a budapesti reform, fő
Fia Gedeon, a híres iró, II. József iskola tulajdona. Péczelen született
től bárói, II. Lipóttól grófi rangot Fáy András és Szemere Pál, utóbbi
nyert. Az ő idejében a péczeli kas itt is halt meg. J

316.
Gödöllő, virágzó nagyközség, a hasonnevű járás szék
helye, erdős, szőlőhegyektől övezett vidéken, a Duna és Tisza
közti vízválasztón (207 m.) fekszik s a fővárosi lakosság ked
velt s látogatott nyaralóhelye. Van benne kir. járásbíróság,
adóhivatal, pénzügyőrség, csendőrség, takarékpénztár, kapuczinus-zárda, gyógyszertár stb. Székhelye a koronauradalom
nak, melynek itt nagy, híres kastélya s 18,415 ha. területű föld
birtoka van (3/ö részben erdőség, a többi gazdasági czélokra
szolgál). Lakóinak száma 4844, kik közt van 4600 magyar,
a többi német és tót, hitfelekezet szerint 2651 róm. kath.,
1766 reform., 153 ág. evang. és 262 zsidó. Foglalkozásuk
leginkább földmívelés.
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Vendéglők: Károlyi Nándor, Groszmann Ferencz (jó ellátás, éjjeli
szállás); több korcsma. — Bérkocsisok: Jámbor András, Szekeres Mi
hály, Pálinkás András, Halász János stb. V iteldíjak: Besnyőre 3, Péczelre vagy Aszódra 6 korona.
Vasúti állomás, posta, táviró, telefon helyben.
Gödöllő legnagyobb nevezetessége a k ir á ly i kastély, egy

franczia ízlésben épült egyemeletes épület, két kupolás főépü-

A gödöllői kastély a park felől.

lettel s két oldalszárnynyal, melyekben több mint 100 szoba
van. A vasútról 10 p. alatt érjük el a kastélyt, melyet nem
annyira pazar fény, mint nemes egyszerűség s ízlés jellemez.
A kastély kétágú lépcsőházának falai szarvasagancsokkal és
kovácsolt vascsillárokkal vannak díszítve. Az emeletre érve,
az előszobából a díszterembe jutunk. Ez rokokó ízlésű s belőle
3 nagy üvegajtó szolgál a vörös márványoszlopokon nyugvó
balkonra ; a dísztermet 5 pompás csillár s 2 nagy tükör díszíti.
Thirring : Bpest környéke. ? £321
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A teremtől j. (a kastély bal szárnyában) a király lakóhelyiségei
vannak, ú. m. dohányzószoba (nagyszerű kandallóval, rajta
Árpád megválasztását, a honfoglalást, a pusztaszeri gyűlést
ábrázoló domborművek, alatta a mohácsi csata 3 domborműve;
díszes bútorok s szép festmények), az étkezőterem, a dolgozószoba (számos vadász-emlékkel), a hálószoba s öltözőszoba.
A kastély j. szárnyát a bőid. királyné helyiségei foglalják el ;
a díszteremből először a kis szalonba lépünk, mely a lak
osztály legszebb helyisége (drága gobelinekkel, festményekkel
díszítve), melléje sorakoznak a dolgozószoba, a hálószoba
(függöny által elválasztott fürdőszobával), a toiietteszoba és
hálószoba (utóbbi Mária Terézia látogatása óta változatlan
berendezésű, remekművű menyezettel) s egy előcsarnokon túl
az olvasószoba, melyből az újabban épített veranda nyílik.
Ezt födött folyosó kapcsolja össze a díszes lovaglóiskolával.
Az olvasószobából hosszú folyosó vezet az udvarhölgyek lakóhelyiségeibe (előbb a kir. család gyermekeinek lakosztálya).
A földszinten vendégek, az udvari kiséret és a kabinetiroda
szobái, az alagsorban a konyhahelyiségek vannak elhelyezve.
A kastélyhoz csatlakozó templom, mely egyúttal a község
plébániatemploma, tiszta román stílben épült jeles építészeti
mű, melynek főoltára fölé fekete márványból faragott 4 jón
oszlopon nyugvó baldachin borul; a templomban a királyi
családtól adományozott sok kincs és ékszer van.
A kastély két belső szárnya által körülfogott udvar a felső
parkra szolgál, mely a természet és kertészművészet szeren
csés párosulásának köszöni mai szépségét. Itt egy b. njúló
hatalmas gesztenyefasor végében egy az 1885-iki orsz. kiállí
tásról eredő kis pavillon áll, továbbá a Királydombon álló
(1817-ben emelt) épület, melyet a magyar királyok és vezérek
olajfestésű képei díszítenek; a fasortól b. (fallal elkerítve)
vannak az üvegházak. A kastély homlokzata előtt két kis disz
kért van, melyek közül a j.-ra eső a bőid. királyné kertje volt, szá
mos kies részlettel. Az alsó park, melyen a Rákos-patak folyik
végig a vasút és község közt terül e l ; egyszerű, de szép
ültetvények díszítik e kiterjedt kertet, melyet a közönség bár
mikor látogathat. (A felső park az udvar itt időzésekor min
dig, máskülönben déli 12— 1 óra közt s este 7 óra után zárva
van.)
Gödöllő legszebb része a Templom-tér, melyet egyik oldalon
a királyi park szegélyez, míg másik oldalán a község legszebb
épületei (a reform, templom, papiak és iskola, a főszolgabírói
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hivatal, erdészeti hivatal, az Erzsébet-szálló s Bródy Zsigmond
és Simontsits díszes nyaralója) állanak. Igen szép még a Vácziutcza, mely a temetőhez vezet. A községháza a Petöfi-téren
van. Az isaszegi út mellett van a nyaralótelep és a gázgyár.
A vasúton túl a kir. fáczányos kert terül el.
Gödöllő (régente Gedellő) már a
XIV. század elején létezett, de je
lentéktelen falu v o lt; 1335-ben mint
a Pohárnok-család birtoka említtetik, mely azt Nagy Lajos királytól
nyerte el. A család kihalta után
királyi kézre kerülvén, Zsigmond
király Cilley Borbálának adta;
1439-ben Tamásy Henrik birtoka
volt, de ettől hűtlenség miatt Ulászló
király elvette és Rozgonyi Jánosnak
és testvérénék adta. Gödöllő ekkor
még jelentéktelen volt s nála na
gyobb volt Besnyő, mely utóbb
elpusztulván, mint puszta a XVI.
század első felében vele egyesíttetett. 1655-ben III. Ferdinánd király
Kürthi Vámosy Istvánnak adomá
nyozta Gödöllőt több hozzátartozó
pusztával együtt; utóbb házasság
útján a Hamvay, majd a Bossányicsalád kezébe került s 1723-ban
Grassalkovich Antal kir. ügyigazgató 5852 rénes forintért Bossányi
Krisztinától zálogba vette ennek
gödöllői részét, majd ennek halála
után a többi birtokot is megsze
rezte, úgy hogy már 1748-ban Gö
döllőnek egyedüli földesura volt,
miután már előbb Kerepest, Isaszeget, Csík-Tarcsát, Zsidót, Csö
mört, Ecsert és Soroksárt is meg
szerezte volt. Grassalkovich ekkor
Gödöllőt tette az egész nagy ura
dalom székhelyévé s ő építtette
1744—47. a kastélyt is az akkor
uralkodó francziás stílben. A kas

télynak gyakran voltak előkelő
vendégei (1751-ben Mária Teréziát
itt mesés fénynyel fogadta) s a gö
döllői színház, a kastély kápol
nája és a kert híresek voltak.
Grassalkovich a községet is szépí
teni akarván, saját költségén 100
új házat építtetett a lakosság ré
szére, melyet telepesekkel is gya
rapítani igyekezett. Grassalkovich
unokája, Antal herczeg idejében
(1827-ben) az óriási uradalom (mely
hez ekkor Hatvan is tartozott) csőd
alá jutván, 1851-ben gróf Viczay
Károly birtokába ment át, ki azon
ban még ugyanazon évben báró
Sina Györgynek adta e l ; ennek és
fiának, Simonnak kezén volt 1864-ig,
a midőn a belga bank vette meg,
mely ismét az uradalom több részét
részletekre osztva egyeseknek adta
el, míg a főuradalmi testet, mely
Gödöllő, Kerepes, Dány és Isaszeg
határaiban fekvő majorsági birto
kokból és az egerszegi, besnyői,
babathi, szentgyörgyi, nyáregyházi,
szentkirályi és kis-baghi pusztákból
áll, a magyar állam vette megs az
1868-iki V. t.-cz. által a fennálló
hazai törvények értelmében az el
idegeníthetetlen magyar kir. korona'avak állományába iktatván be,
{
. Ferencz József királynak koro
názása alkalmából ajándékul adta.
Azóta a királyi család éventehoszszabb időt töltött itt.

317.
Besnyő, híres kolostor és búcsújáróhely, a következő
állomás. Gödöllőről szép szil- és hársfasorban 3fi óra alatt
gyalog elérhető. A kolostor igen szép helyen fekszik, tölgyes
hegyhátak közt, messze látható dombon. A kolostor közvetle
nül a templom mellé épült; a templom főoltárának szentség
háza alatt egy kis csontból faragott Mária-szobor van (ezüst
szekrényben) elhelyezve, melyet a besnyői régi kápolna építése
kor a földből kiástak. A templom sírboltjában a Grassalkovich
323
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család tagjai nyugosznak, középen a család alapítójának dús
aranyozású katafalkja.
Besnyo hajdan népes község és
a horvátországi Iván-család birtoka
v o lt; Zsigmond király 1387-ben pár
toskodás miatt elvette e családtól és
Ilsva Leustách kir. udvarmesternek
adományozta. 1430-ban Hatvani Má
tyásé volt. A hussziták vagy a
törökök elpusztították a községet
templomával együtt. 1726-ban Gö
döllővel együtt Grass£lkovich Antal
birtokába jutott. O építette itt

1759-ben a régi templomromok
helyén (a hol a Mária-szobrot ta
lálták) a lorettoi kápolnát, mely
csakhamar oly látogatott búcsúiárohelylyé vált, hogy' 1763-ban zárdát
s 6 evvel rá templomot építtetett.
A kolostorba a kapuczinus baráto
kat telepítette, kiknek egyik rendtagja Fessler Ignácz Aurél 1774—
1775-ben itt irta meg Magyarország
történetének I. kötetét.

Bcsnyő kedvelt kiránduló- és nyaralóhely. A dombok lejtőit
nyaralók és kertek díszítik, melyek mögött szép erdőségek
terülnek el. A nyaralók sora mentén ENy-i irányban feljutunk
egy 262 m. magasban álló kilátó-gloriettehez, melyről csinos
kilátás nyílik Gödöllő vidékére. A kilátóról az erdőszélén alá
ereszkedhetünk a gödöllő-babati útra, mely 25 p. alatt a koronauradalomhoz tartozó babati majorba és erdészlakhoz vezet.
318.
Aszód, a Galga völgyében (129 m.) fekvő nagyközség
2559 lakossal (közte 2297 magyar s 207 tó t; 1093 róm. kath.,
977 ág. evang. s 433 izrael.). Fejlődő község, melynek evang.
gimnáziuma, (ebben kezdette tanulmányait Petőfi Sándor
1835—8.), evang. polgári leánynevelő intézete (azelőtt Podmaniczky-kastély), kir. javítóintézete (a volt czukorgyrár épületé
ben), két hitelintézete, gyógyszertára stb. van. Lakói földmívelést s kereskedelmet űznek, tűrhető anyagi viszonyok
közt élnek. Itt ágazik ki a Balassa-Gyarmatra vezető vasúti vonal.
Nagyvendégló a község közepén. Bérkocsisok: Markbreit Adolf, Csáp
Viktor, Bízik József. Viteldijak: Nagv-Kartalra 4, Kis-Kartalra, Gödöl
lőre vagy’ Hatvanra 6 korona.
Vasúti állomás, posta és táviró helyben.
Aszód régi prémontréi prépost- I niczky-család kezére került, mely
ságának alapítási ideje ismeretlen ; századunk hatvanas éveiig bírta,
a XVIII. század elejen a Podma- I
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X. Kirándulások a M. Á. V. Budapest—
Marcheggi vonala mentén.
319. A Budapest— Marcheggi vonal. A M. Á. V. nyugoti
pályaudvarából vonatunk a Városliget s állatkert mentén Rákos
rendező p. u. érintésével Palota-Újpest (8 km.) állomásra (itt b.
a rákospalotai liget, j. a község maga), majd Dunakesz (16
km.) állomásra ér (itt j. az alagi versenytér, a háttérben Fóth
kéttornyú temploma). Az út magában véve egyhangú, válto
zatosságot csak a Szt.-Endrei szigeten túl emelkedő hegyek,
eleintén a Nagy-Kevély csoportja, utóbb a Pilishegység nyújt.
Göd (22 km.) és Szód állomások táján egész terjedelmében
bontakozik ki a Pilishegység, melynek tövében előbb a soktornyú Szt.-Endre városát, utóbb Leányfalu nyaraló telepét
pillantjuk meg. Az innenső parton Vácz városa tűnik szembe,
a Nagyszál hosszú gerincze alatt. Váczon (34 km.) túl a vasút
a Duna partját követi, csinos pillantást nyújtva a Szt.-Endrei
szigetre Tótfalu községgel, s azon túl az erdős hegységre,
melynek változatos képe soká szemünk előtt van, az innenső
parton pedig a Kopaszhegy, Sóshegyek és Nagy-Galla érdekes
alakzataira. Veröcze (43 km.) előtt már a visegrádi szorosba
pillanthatunk be, mely fölött nemsokára Visegrád várának
komor romjai tűnnek fel. Verőcze maga, a hegyoldalra fel
húzódó utczáival, csinos nyaralóival s a Duna rendezett part
jával jó benyomást gyakorol: vele szemben a Szt.-Endrei
szigeten túl Duna-Bogdány integet át, a Csódihegy nagy kő
bányáival. Verőczén túl j. egy erdős öbölben a Migazzi kas
tély ötlik szemünkbe, utóbb Kis-Marosott túl egészen befor
dulunk a visegrádi szorosba (közelebbről 1. 194. és 195. alatt).
A festői szép szorosban vonatunk Xagy-Maros— Visegrád
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(51 km., csavargőzös-átkelés) és Nagy-Maros (52 km.) állomá
sokon, valamint Dötttös-áíkelés megállóhelyen (142. sz. őrház)
áll meg. Itt a Nagy-Keserűs imponáló hegytömege és a Malom
völgy hátterében a Dobogókő hatalmas lánczolata bilincseli le
szemeinket. Zebegény (59 km.) állomásnál a vonat már kiér a
visegrádi szorosból s előttünk a pilis-maróth—szobi völgytágulat terül el, melytől E-ra a Börzsönyi hegység érdekes emel
kedései (a Sághcgy, a mária-nosztrai Vastaghegy széles orma, a
háromágú Sóshegy, a meredek gúlaalakú Kis- és Nagy-Galla,
ezeknek hátterében pedig a hegység fővonulata a Nagy-Hideghegygyel és Csóványossal) kötik le figyelmünket. Alsó-Szob és
Szob (62 km.) állomások után a vonat az Ipoly folyó nídján
megy át (a hídon a fejet az ablakon kidugni életveszélyes !)
s Helembánál (134. sz. őrház) a Dunának egy másik szoro
sába a garam-kövesdibe fordul be, mely a visegrádinál bár
kevésbbé regényes, mégis érdekes, különösen a déli parton
kiemelkedő szikla ormán álló Hideglelős-kereszt és a meredek
Zamárdhegynél fogva. A vasút közvetlenül a hegyek tövében
siet az Esztergom-csavargözös (70 km.) állomásnál létesített
Kovácspatak csinos nyaralótclephez, melyről már Esztergom
városa, impozáns bazilikájával, tűnik szemünkbe, majd GaratnKövesd (71 km.) állomáson túl a Garam hídján átmenve (erre
is áll az Ipoly hídjáról tett megjegyzés) Párkány-Nána (78 km.)
állomáson éri el a helyi közlekedés végpontját.
Közlekedés: A helyi közlekedés ezen vonalon elég sűrű és jó. A
kiránduló leginkább a reggel 6.15-kor induló vonatot veheti igénybe,
mely főleg azért ajánlatos, mivel Dömös-átkelésen megállván, a Do
bogókőre teendő kirándulásra legalkalmasabb. Párkány-Nánáig ezenkívül
még 6 személyvonat közlekedik, ú. m. d. e. 9.15, d. u. 2.15, 2.35, este
7.50, 9.05 és 9.35 órakor, de ezeknek egyik-másika a feltételes megálló
helyeken nem áll meg. A reggeli 7.30-as gyorsvonat csak Váczon, Nagy
maroson, Szobon (feltételesen) s Ksztergom-csavargőzösön, a d. u.
6.20-as csak Nagy-Maroson áll meg. Csak Nagy-Marosig még d. u. 12.35,
4.40 és 6.30-kor, ünnep- és vasárnapon ezenfelül d. e. 8.40, d. u. 12.40
s 6.30-kor közlekednek vonatok, 12 vonat pedig naponta Palota-Újpestig
jár. A visszatérésre ugyanannyi vonat áll rendelkezésre ; a kiránduló
azonban jóformán csak kettőt vehet igénybe, t. i. a Párkány-Nánáról
d. u. 6.00 és 8.49-kor indulót (mindkettő Dömös-átkelésen is megáll),
melyek Budapestre 8.35 és illetve 11.25-kor érkeznek; hasonlóképen a
8.05 induló gyorsvonatot, mely azonban csak Szobon (8.20), Nagy-Maro
son (8.33) és Váczon (8.52) áll meg (érk. Budapestre 9.25-kor). Nagy
marosról este 9.12-kor is indul vonat (érk. 10.40-kor) (1899. évi menetrend.)
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Menetdijak : a zónadíjszabás szerintiek. Az egyes állomásokra (koro
nákban) : Rákos, Palota-Újpest II. oszt. 0.30, III. oszt. 0.20; Dunakesz
II. 0.44, III. 0.30; Göd, Szód II. 0.60, III. 0.40; Vácz II. 0.80, III. 0.50;
Verócze, Nagy-Maros, Dömös-átkelés, ZebegénylI. 1.60, III. 1.00; Szob,
Esztergom-csavargőzös, Garam-Kővesd II. 2.40, III. 1.50; Párkány-Xána
II. 3.20, III. 2.00 korona. Mérsékelt árú menetjeg y füzetek árai (koro30 (darab
60 darab
II. oszt. III. oszt. II. oszt. III. oszt.
5.60
Rákos, Palota-Újpest 8.60
16.20
10.80
8.60
23.80
Göd ............... ........... 12.60
16.10
V á cz............... . — 21.60
13.40
36.00
24.00
27.00
16.20
51.00
30.60
Nagy-Maros —
21.60
61.20
Zebegény --------------- 32.40
40.80
Menettértijegyek (1 napig érv.) Verócze, Kis-Maros, Nagy-Maros,
Zebegény vagy Alsó-Szob állomásokra II. oszt.1.80, III. oszt. 1.20 kor.;
Visegrádra (csavargőzössel) II. oszt. 2.40, III. oszt. 1.40 kor.; Esztergom-csavargőzösre (2 napig érv.) II. 3.20, III. 2.00 kor.; Esztergomra
(csavargőzös-átkeléssel, 2 napig érv.) személyvonat II. 4.80, 111. 3.20,
gyorsv. II. oszt. 5.80 kor. Döntősre a Nagy-M arosra szóló menettértijegyek érvényesek.

320.
Újpest, Rákos-Palota. Káposztásmegyer. Közlekedés a
közúti vasúton vagy az újpest-rákospalotai villamos vasúton,
a m. k. államvasúton, esetleg helyi hajón.
Újpest, közel 50,000 lakóval biró gyárváros (nagyközség),
turistailag semmi nevezeteset nem nyújt.
Vendéglők: Podruzsik Ferencz, Gombos Adolf, Blitzner Ede, Bignio
Károly (utóbbinál éjjeli szállás is). /itVfcocsf-állomások az Arpád-úton
(a Váczi-út és Kemény Gusztáv-utczák sarkain); viteldij Fóthra
6 korona.

Rákos-Palota, Újpesttől csak a M. Á. V. által elválasztott
nagyközség 6264 túlnyomóan magyar lakossal, állami leányjavító-intczettel, magángimnáziummal és polg. iskolával. Istvántelek. Kedvelt kirándulóhely a rákospalotai erdő, közvetlenül
a vasút mellett, benne vendéglők s mulatóhelyek.
Vendéglők: Korona-vendéglő (Villasor 5. sz.), Tóth Kálmán (Batthyáuyutcza), Csörgey Lajos (Vasút-utcza), Varga Dániel (Tavasz-utcza),
mind tisztességes berendezéssel. Kocsi Fóthra 4, hosszabb várakozással
6 korona.

Káposztásmegyer, a Duna felé eső telep, újabban leginkább
a fővárosi vízművek által vált ismeretessé, melyeknek meg
tekintése nagyon érdemes.

321. Rákos-Palotáról Fóthra, a Somlyóra és Dunakeszre.
Rákos-Palotáról, érdektelen fasoros kocsiúton haladunk Fóthra ;
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az útnak csak utolsó, a fóthi parkon átvezető */2 órai része
csinos és árnyas.
Fóth, 2786 magyar lakóval bíró jómódú, csinos nagyközség,
146 m. magasságban ; gróf Károlyi Sándor uradalmának széke,
kinek itt 300 ha. területű parkban díszes kastélya van (a park
ban 3 halastó ; gyalogosoknak szabad sétahely és átjáró Palota
felé). A Garay-utczában emléktáblával van megjelölve Garay
János lakóháza, melyben a szabadságharcz után Szent László
czímű költői elbeszélését irta. Fóthon van báró Orczy Thekla
kastélya, gróf Károlyi Sándor által fenntartott lelenczház és
kisdedóvó, gyógyszertár stb. Legnagyobb nevezetessége híres
temploma.
Vendéglő : Nagyvendéglő a Fóthi dalhoz (a Vőrösmarty-téren); Kiss
István (a kath. templom mellett); Frigel János (a gr. Károlyi-utczának
Mogyoród felé eső végén), mindháromban jó étel és ital. Éjjeli szállás
kapható Vancsek József magánházában. — Fuvarosok: Döbrey József,
Frigel János. Viteldíjak : Dunakeszre 3, Rákos-Palotára vagy Csömörre
3.20, Budapestre 7 korona.

Fóth legnagyobb nevezetessége nagyhírű temploma, melyet
gróf Károlyi Sándor 1847—56. években közel egy’ millió
korona költségen Ybl Miklós tervei szerint épített. A templom
5 m. magas dombon áll s homlokzatához 29 lépcső vezet.
A román és bizánczi stílusban épült templom két torny’ával s
homlokzatának szép rózsájával igen jó hatást tesz. Hossza 46,
tornyainak magassága 45 m. Főkapujának menyezetén a három
keleti király szobra látható, Gasser József remekműve, két
oldalfülkéjében Szt. István és Szt. László királyok szobrai, a
két torony közti homlokzat tetején Szűz Mária bronz szobra
Fernkorntól. A templom előcsarnokában j. a torony alatt Szent
Lucent vértanú kápolnája (a vértanú teteme IX. Pius pápa
ajándéka) v a n ; a b. eső torony alján levő lépcső a karzatra
vezet (Moser Lajos salzburgi gyáros jeles orgonája). Az elő
csarnokból közvetlenül a templomba lépünk, melyf 3 hajóból
áll, a középső 28 m. hosszú, 17 m. magas, a két mellékhajó
(5 pár gyönyörű oszlop által elválasztva) alacsonyabb. A fő
hajót gazdag arabeszkekkel ékesített fatábla menyezet föd i;
a falak az árkádok felett az apostolok freskó mellképeivel
vannak díszítve (Blaas Károlytól). A mellékhajók azurszínű
menyezetén aranycsillagok ragyognak. A kerek alakban vég
ződő s színes márványnyal kirakott szentélyhez 8 lépcső vezet
fe l; a főoltár diadalíve egyházi jelvényekkel (galamb, főnix,
bárány stb.) van ékítve ; az oltár falának domború félkúpjai
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és oldalai freskóképekkel vannak környezve. A főoltár képe
Szűz Máriát, a két mellékoltár képei Szt. Francisca Romanát
és a sárkánynyal küzdő Szt. Györgyöt ábrázolja ; mind a három
olajfestmény, valamint az összes freskók Blaas Károly kiváló
művei.
Az egész templom alatt a gr. Károlyi család sírboltja van,
melynek a szentély alatt lévő 8 m. magas kápolnáját 2 nagy
oszlop, magát a sírboltot 12 oszlop (3 sorban) hordja. A krip
tában több szép márványszobor áll, melyek közül különösen
a feltámadás angyalának és a fiatal grófkisasszony szobrai
figyelemre méltók ; e szobrok közül három Teneraninak (Canova
jeles tanítványának) remek műve.
A templom mögötti befásított téren 14 kálváriakápolna,
mellette iskola, vele szemben az irgalmas szüzektől vezetett
kisdedóvó és lelenczház van (gr. Károlyi Sándorné által fenn
tartva).
A község másik nevezetessége a gr. Károly'i Sándor kas~
iélya; ezt is gr. Károlyi István építtette Pollák Ágost tervei
szerint; homlokzatát jóniai oszlopok díszítik. A kastély szobái
(számra 107) igen díszesek; 20,000 kötetet tevő könyvtára s
jeles képtára (Blaas, Ligeti, Markó képeivel), szép kápolnája
megtekintésre méltók. A kastély parkja 1826-ban létesíttetett
Erményi Ignácz műkertész által.
Fóth már a mohácsi csata előtt
említtetik;
1727-ben Ujfalussy
László és Bohus Sámuel, utóbb
Fekete György országbíró bírta.
Családjának kihaltával gr. Károlyi
István kezére szállott, ki a harmin-

czas években a kastélyt építette és
a parkot létesítette. A forradalom
napjaiban innen indult ki a híres
Károlyi-ezred csatára. A király va
dászatai alkalmával gyakran fordult
meg Fóthon.

A községtől ÉK-re emelkedik a Somlyóhegy (284 m.), mely
nek E-i része erdős, D-i részét szőlők borítják. Ezek közt van
a Vörösmarty-kunyhó (hajdan Fáy Andrásé, most dr. Haslinger
János budapesti orvos tulajdona), melyben Vörösmarty Mihály
az 1842. év szüretén hires »Fóthi dal«-át irta. Ennek 50 éves
fordulóját 1892. okt. 19-én ünnepélyesen megülte a vidék
intelligencziája. A Somlyón van még Czobor Károly szép
nyaralója. Innen Dunakeszre napos, egyhangú az út. Dunakesz
mellett az alagi lóversenytér.
Távolságok: Rákos-Palotáról Fóthra közel 2 óra, a Somlyóra •/« óra,
Dunakeszre 5/« óra, összesen 4 óra.
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322. Dunakeszröl a Horányi-csárdához és Szt.-Endrére, lásd
172. alatt.

323. Vácz, a Duna partján (111 m.) épült rend. tan. város,
14,450 lakossal (közte 12,599 magyar, 817 német, 431 tót,

A Feltámadás angyalának szobra a fóthi templom sírboltjában.

hitfelekezet szerint 10,832 róm. kath., 1100 reform., 582 ág.
cvang. és 1609 zsidó).
Közlekedés: A M. Á. V. nyugati pályaudvarából induló vonatokon
(lásd 319. alatt) 40—60 perez alatt (gyorsv. 30 p.) érjük el Váczot. Menetdíj
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(személyv.) II. oszt. 80, III. oszt. 50 fillér. Menetjegyfüzetek árai: 30 drb.
II. oszt. 21.60, III. 13.40; 60 drb. II. 36, III. 24 kor. A Dunagózh. tár
sulatnak este 6 órakor induló hajóján I. hely 80, II. 60 fillér, vissza
térés Váczról d. u. */«(5 óra tájban. Csavargőzös-közlekedés Váczról a
Szt.-Endrei szigeten levő Pokolcsárdához (kedvelt kirándulóhely).
Vendéglők: * Curia-szálloda (a Schuster Constantin-téren); Arany
csillag-szálloda (a Kossuth-téren), mindkettőben jó ellátás, vendégszo
bák. Szarvas, Korona-vendéglő.
Sorházak: Kis- és nagy sörház.
Kávéházak : Hornung Műcsamok-kávéháza (a Kossuth-téren); PapZilzer kávéháza ; Russovszky kávéháza.
Bérkocsik állandóan vannak a vasúti állomáson. Viteldíjak: a vasúti
vagy gőzhajó-állomásról a városba vagy vissza 2, a Xagyszál aljába 4,
Szendehelyre 6—8, Nógrádra 10, Diósjenőre 12 korona.
Dunafürdö.
Hivatalok : járásbíróság, telekkönyv, szolgabirói hivatal, adóhivatal,
kir. közjegyzóség.
Iskolák: püspöki papnevelő-intézet (hittudom, tanfolyammal), kegyes
rendi főgymnázium, polg. leányiskola, alsófokú keresk. iskola, több
elemi iskola s kisdedóvó.
Közművelődési s egyéb intézmények: kegyesrendiek, Szt.-Ferenczrendiek s Irgalmasrendiek rendháza, Szt.-Vincze-apáczák kolostora;
fiútápintézet (a káptalan felügyelete alatt); Püspöki könyvtár; Múzeum
egyesület ; Siketnémák orsz. intézete; Orsz. fegyintézet. Irgalmasrendi
és városi kórház, 2 gyógyszertár, gyermekmenedékház stb.
Pénzintézetek : takarékpénztár, váczvidéki népbank, keresk. és ipar
hitelintézet.
Gyárak s ipartelepek: Első magy. szövő- és kötőgyár ; Horgany- és
ónhengerműgyár; Saxlehner szalmahüvelygyára; Neumann eczet- és
szalmahüvelygyára; Balogh szerszámkészítő gyára; Reitter István
kocsigyára; Picot Lessive Phénix mosószergyára; hengermalom ; 2
téglagyár.
Egyesületek: kaszinó, kath. olvasókör, ipartestület, kath. legényegye
sület, polg. lövészegyesület, tűzoltó-egyesület, múzeumegylet, Szt. Vincze
segítő egyesület, nőegylet, Vöröskereszt-egylet fiókja stb.
Vasúti- és gőzhajó-állomás, posta és távíró helyben.

A vasúti állomásról (közelében a kerek Rókus-kápolna) a
Vásártéren és a Széchenyi-utczán at (itt j. az evang. templom)
bejutunk a Schuster Constantin-térre (főtér), mely a város
legszebb része, csinos magánházakkal s középületekkel;
déli oldalán van felfelé az irgalmas barátok kolostora (épült
1785.), szemben az 1802-ben alapított siketnémák intézete (a
régi püspöki palotában, melyben 1766-ban Mária Terézia
lakott); tovább felfelé (ÉNv. felé) haladva, az országos feg y
intézet nagy épületét érjük (ép. 1858, góthikus templommal),
mely már a Dunára néz, vele szemben van a kir. állami fog
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ház, még ezen túl az a nagy diadalkapu, melyet Migazzi
bibornok és a város 1764-ben Mária Terézia tiszteletére épített.
Odább É. felé az utczák épületei mindinkább egyszerűekké
válnak s lassanként átmennek a falusias jellegű Kis-Váczba
(benne a Dunához közel reform, templom).
Visszatérve a Schuster Constantin-térre, a Széchenyi-utcza tor
kolatával szemben áll a takarékpénztár szép épülete, a Csillagutcza sarkán pedig a Curia-szálló, mellette a Szt. Háromságtér sarkáa a bárok stílben épített Szt.-Mihály- vagy plébániatemplom (fehérek temploma), mely ezelőtt a domonkosoké s
régente székesegyház volt. Ebben az utczában találjuk még a
kegyesrendiek csinos kéttornyú templomát, kolostorát és fő
gimnáziumát, melynek egyik része már a Székesegyház-térre
néz. Ez a város legimpozánsabb tere; itt áll a hatalmas
* székesegyház, melyet gr. Esterházy Károly püspök és Migazzi
Kristóf biboros püspök 1761—77-ig a római Szt.-Péter-egyház
mintájára építettek; az egyház olasz renaissance ízlésben
készült Canevallo udv. építész tervei szerint, az építést Oswald
Gáspár kegyesr. szerzetes vezette. A főhomlokzatot 12 hatalmas
korinthusi oszlopból álló csarnok díszíti, melyen át vezet a
főbejáró a templom belsejébe. Az oszlopcsarnok két oldalán
tornyok állanak s a templom fölé nagy kupola borul. A tem
plom hossza 61, szélessége 26 m., a kupola magassága 70,
átmérője 19 m. Az egyház belseje inkább egyszerű, mint gaz
dag. Legfőbb díszei a kupola *frizfestményei Maulpertsch
Antaltól és a főoltár képe (Mária menybemenetele) KremserSchmidttől. A szószék mellett Althan és Migazzi bibomokok
mozaik-arczképei, a középső hajó oldalán 4 püspök síremléke
van. A templom sírboltja 40 m. hosszú, 25 m. széles és 12
oszlopon nyugszik.
A székesegyháztól j. van a püspöki papnevelő s vele szem
ben a püspöki palota (vagy Migazzi-vár), egyszerű kétemeletes
épület, mely mögött (a közönségnek is nyitott) díszes kert
húzódik le a Dunapartig, terraszáról gyönyörű küátást nyújtva
a Dunára s a Pilishegységre. A kert falába római fogadalmi
és sírkövek vannak beillesztve ; közvetlenül a kert alatt a Mária
Terézia-köparton a gőzhajó-állomás van, melyhez a Petróczyutcza vezet. A püspöki palota b. oldalán a Migazzi-tér van.
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A Székesegyház-térről tovább vezető Papnövelde-utczában
nevezetesebb középületek már nincsenek; kissé emelkedett
helyen van a ferencziek temploma, közel a Dunához. Már a
városon kívül a Gombás-patakon átvezető díszes hídon túl van
az 1753-ban épült nemzeti lövöldözöház szép kerttel, mellette a
temető s vele szemben árnyas akáczfák alatt a búcsújárók
által gyakran felkeresett Hétkápolna, melynek végiben van az
1780-ban épült kálváriatemplom, dombjának Dunafelőli lejtőjén
fakadó erős forrással; a másik oldalon, az országút mellett
az 1849. ápr. 10., jul. 15. és 17-én elhunyt honvedek emlékére
1867-ben emelt díszes obeliszk áll, j. Götz tábornok sírja. A
Hétkápolna mellett a város újabban szép ligetet létesített.
Vácz valószínűleg már Szt. Ist
ván kora előtt fennállott. Az Árpád
házi királvok sokat tartózkodtak itt
s mint köztudomású, Imre király
és Boleszló váczi püspök közt itt
ment végbe 1199. márcz. 10. ama
heves jelenet, mely Imrének Endré
vel való összeütközését megelőzte.
A tatárok betörése alkalmával si
ralmas állapotra jutott a város;
Batu khán 1241. márcz. 17. úgy el
pusztította, hogy kő kövön nem
maradt. Mikor a tatárok elvonultak,
IV. Béla a várost újra felépíttette
s német települőket hívott be. A
mohácsi veszedelem után sanyarú
sors várt a városra ; a várat ugyan
püspöke Broderich István annyira
megerősítette, hogy az sokáig daczolt
az erőhatalommal, de 1541-ben mégis
megvívta a török ; bástyáit, tem
plomait, palotáit összelövette s
1544—95. egyfolytában bírta, míg
püspökei örökös nyughatatlanság
közt hol Nógrád várában, hol a tá
borban tartózkodtak. A székesegy
házból mecsetet, a dominikánusok

kolostorából pedig fürdőt alakítot
tak a törökök, az elpusztult Szt.Mihály-templomot pedig a kálvinis
ták foglalták le. A város 1684. ismét
a katholikusok kezére került; 1685.
újra betört a török, a várost ismét
feldúlta, kirabolta s felégette és ez
csak akkor került megint a ma
gyarok kezébe, mikor Lotharingiai
Károly a következő év őszén Budát
elfoglalta. A város felépítésének és
újraszervezésének érdeme első sor
ban Dvornikovich Mihály püspököt
illeti, ki 1689 után mindent elköve
tett, hogy a várost hamvaiból új
életre keltse. Migazzi Kristóf gróf
püspöksége idején a város újból
felvirágzott, ő kezdeményezte a vá
ros szabályozását s erődítményeinek
lebontását. 1849. jan. 6. Görgey itt
adta ki híres váczi proklamáczióját. A városban két kemény csata
v o lt: az egyik április 10-én, a másik
jul. 17. A várost a múlt században
hajóhíd kötötte össze a Szt.-Endrei
szigettel, de ezt 1775. febr. 26. az
árvíz jege tönkretette.

324. Váczról a Nagyszálra, Szendehelyre vagy Puszta-Katallnra és Veröczére. A vasúti állomásnál a pályatesten átmenve,
a temető érintésével egyenesen É-nak tartunk (j. a Degré-villa
látszik), majd a Zsobrák erdején át, egy kis völgyön átkelve,
a Nagyszálnak egy éles szikláscsúcsáról aláhúzódó gerinezén
át egy másik völgyecskébe ereszkedünk le. Itt a (kőszállító)
út hirtelen K-re fordul s egyenesen neki megy a hegynek. Az
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erdő szélét érve el, a nagyon kanyargó szekérútat elhagyjuk
s b. gyalogúton megyünk a (már messziről látható) nagy kő
bányához (homokkő, feljebb Dachstein-mészkő).
A kőbányából (495 m.) gyönyörű kilátás nyílik Váczra s a
Duna völgyére Budapesttől Visegrádig, számos községével és
a Dunai trachythegység erdős kúpjaival ; K. felé mélyen lenn
fekszik Kösd falu, azon túl a nógrádi hepehupás vidék.
A kőbányától vagy az ÉNTy-ra vezető ösvényen megyünk
tovább s 5 p. múlva j. nekivágunk a Nagyszál csúcsának
(652 m.), vagy pedig az EK-re vezető úton megyünk a gerinczig (10 p.) s innen a szép erdőben ENy-i irányban a csúcsra.
A Nagyszál csúcsa teljesen be van nőve, de egy K. felé
vezető ösvény nehány perez alatt egy sziklás kúpra vezet,
melyről elbájoló kilátás nyílik a K. és DK. felé elterülő domb
vidékre számtalan községével, a Szandai hegyekre s a Mátrára,
Ny. felé pedig a Börzsönyi hegységre. A csúcsról a főgerinczet
K. felé (8 p.) követve, E-i irányban a Násztté Inka név alatt
ismeretes barlanghoz szállhatunk le, melyben sok denevér ta
nyázik.
A csúcsról Ny-i irányban ereszkedünk alá s folyton a hegy
gerinezét követve, részint pompás szálerdőben, részint fiatal
erdőben, helyenként gyönyörű kilátást élvezve D. és E. felé,
jó úton végig haladunk a Nagyszál hátán, míg (a csúcstól
számított 8/4 óra után) útunk hirtelenül E-ra kanyarodik (itt
b. felől egy másik út ér fel, mely Váczról a Szt.-Mihály-kápolna
érintésével vezet a Nagyszál Ny-i orrára) s nagy kanyarula
tokban leereszkedik a hegy E-i lejtőjén a Bükkút felől kereszt
ben húzódó útra (ezen b. 25 p. alatt Puszta-Katalint érhetjük
el), melyről ÉNy-i irányban (folyton erdőben) Szendehelyre
érünk le.
Szendehely (222 m.) csinos fekvésű kisközség 518 német
lakossal. (Hajdani neve Szenthely; lakóit a múlt század első
negyedében gr. Althan Mihály Frigyes váczi püspök telepí
tette ide.)
Sámuel Bernát parasztkorcsmája. Kocsit a biró szerez ; viteldíj Verőezére 2, Xógrádra vagy Váczra 3, Diósjenőre 4, Szokolyahutára 5 korona.

Szendehelyről az állami út Puszta-Katalinra vezet, [kisközség
116 magyar és német lakossal. Janacsek Mihály parasztkorcs
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mája. Fuvaros Till Mihály. Viteldíj Verőczére 1.60, Váczra 2,
Diósjenőre 5 kor.]; azontúl elágazik : b. a Dióshegyen át több
kanyarulattal (gyönyörű kilátás a Duna völgyére) Yácz felé
ereszkedik le. j. a csinos Katalinvölgyön Verőczére vezet.
(Lásd ezt 326. alatt.)
Távolságok: \ áczról a Nagyszál kőbányájáig 1*/« óra, a csúcsra még
20 p. A Nagyszál gerinezén végig 40 p., leszállás Szendehelyre (vagy
Katalin-pusztára) */« óra; összesen 3'/i óra. Szendehelyről Verőczére
IVa óra ; Szendehelyről a Dióshegyen át a váczi állomásig 2'/« óra.

325. Váczról a Pokol*csárdához és Tahira. Váczról csavar
gőzösön a Szt.-Endrei szigeten levő Pokol-csárdába kelünk át.
Innen DNy-i irányban a lapályos szigeten át Tótfalura megyünk
(a Kis-Dunáig 3/4 óra), a honnan kompon Tahira kelünk át.
(Lásd ezt 206. alatt.)
326. Veröcze, a Duna partján kiesen fekvő nagyközség, mely
részint a Duna partján fekszik (a hol a magas kőpart mellett
díszes magánházak épültek), részint a dombra húzódik fel (tem
plom 137 m.), melyről szép kilátás nyílik a Duna völgyére.
A vasúti állomás fölött nehány díszes nyaraló. Verőczénck
1662 magyar lakosa van, kik róm. kath. és reform, hitűek.
Vendéglő: * özv. Kűhn Jánosné (a Váczi-utczában, a vasúthoz közel),
kinél jó ellátásban részesülünk; éjjelezésre 3 szoba van. — Sörház :
Schvéger Ferenczné. Fuvarosok: Hainisch András, Paál János, Paál
Máté, Paál Lajos, Kiss Pál. Viteldtjak : Szendehelyre 2, Szokolyahutára,
Nógrádra vagy Váczra 4, Diósjenőre vagy Rétságra 5 korona.
Dnnafiirdö. — Posta-, táviró-, vasúti állomás helyben.

327. Veröczéröl a Lesvölgyön át Nógrádra. Verőczéről a
Szendehely felé vezető országúton indulva, a község K-i végén
álló keresztnél b. kiágazó nógrádi útra térünk; ez a Borbély
hegyet megkerülve, a Magyarkút érintésével, utóbb erdőn át
Berkenye irányában, majd a Dolina völgyén vezet Nógrádra
(21/* óra). Sokkal szebb azonban a Lesvölgyön át vezető út,
mely a Borbélyhegy É-i oldalán (Verőcze utolsó házaitól mintegy 20 pereznyire) a nógrádi útból b. kiágazva, a patakon átkel
s most ennek mentén bekanyarodik a Les-patak völgyébe, mely
az Istenlajd és Magashegy közt É-ról DK. felé aláhúzódik.
Folyton kanyargó völgy ez, melyben útunk részint kies réte
ken, részint erdőben vagy annak szélén lassú emelkedéssel
felfelé vezet. Mintegy U/a órai gyaloglás után a völgyet el
hagyva, b. a Meleghegy és Racki vrch közti nyeregre mászunk
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fel (erdőben), melyről már Nógrád várát pillantjuk meg s a
Börzsönyi-hegységre is szép kilátást élvezünk. A hátralevő l/a
órai út már napos.
Nógrád nagyközség, 1507 tót lakossal, síkságon (236 m.)
fekszik.
Primitív korcsmák (Kohn Vilmos, Kohn Gábor, Sámuel Mór, Stern
Hermann). Fuvarosok : Koszecz András, Hesz Mihály, Molnár Márton,
Hugyecz Márton. Viteldíjak : Diósjenőre 1.20, Szokolyahutára, Szende
helyre vagy Rétságra 2, Verőczére 2.40, Váczra 3 korona.

Nógrád vára.

Nógrád vára a községtől D-re emelkedő (286 m.) alacsony
trachyt kúpon áll, melyre az ÉK-i oldal felől (egy ház kertjén
át) kényelmes út vezet fel. A romok meglehetősen kiterjedtek,
de már nem sok maradt belőlök m eg; aránylag legjobban a
várkapu maradt meg s a templom is jól felismerhető; tornya
még magasra emelkedik, de már nagyon düledező állapotban
van. A hegyről igen szép kilátás nyílik a Börzsönyi-hegységre
s a nógrádi dombvidékre, K. felé a Nagyszálra, Szanda várára
s a Mátrára, E. felé a zólyomi hegyekre.
Nógrád vára a névtelen jegyző I állott; régóta a váczi püspökök
szerint Árpád idejében már fenn- | birtoka volt. A nógrádi várispánság
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1216-ban említtetik először s az Ár tették ; ők 1594-ig bírták, a midőn
pádház kihaltáig állott fenn. A XV. febr. 17-én Mátyás főherczeg serege
szd.-ban Mátyás király korában Bá Pálflfy Miklós vezérlete alatt vissza
thory Miklós püspök Traui Jakab foglalta. 1663—1685-ig ismét a tö
építész által nyári lakásául alakít rökök bírták : ez évben a villám
tatta át. 1544 ben a törökök elfog- | felrobbantotta a lőportárt, minek
lalták és egy szandsák székhelyévé folytán
^
___________
___
a törökök
elhagyták.

Nógrádról visszatérés Berkenyén át Szendehelyre s innen az
országúton (a Dióshegyen át, melyről gyönyörű kilátás nyílik
a Dunára) Váczra; inkább kocsin.
Távolságok: Verőczéről Nógrádra 2'/* óra, innen Berkenyére >/, óra,
Szendehelyre még 1 óra ; Szendehelyről Váczra 2l/7 óra. Összesen 61/*
órai gyaloglás.

327a. Verőczéről Szokolyahutára, a Magas Taxra, a Hideg
hegyre, Csóványosra, Diósjenöre és Nógrádra. A dombon épült
templom mellől a Szokolyára vezető út aláereszkedik a Les
völgy patakj'ához s ezen átkelve É-i irányban az erdőnek tart.
Az Istenlajd hátán (255 m.) az erdőből kiérve (innen igen szép
kilátás a Börzsönyi-hegységre), ez útat elhagyjuk s egy b. felé
(ENy. felé) vezető ösvényen a Kis-Marosról vezető kocsiútra
ereszkedünk alá, melyet a Királykútnál érünk el. Innen tovább
úgy mint Kis-Marosról (lásd 328. alatt).
Távolságok ugyanazok mint Kis-Marosról.

328.
Kis-Marosról Szokolyahutára, a Magas Taxra, a Hideg
hegyre, a Csóványosra, Diósjenöre, Nógrádra és Veröczére.
Kis-Maros, a Dunához közel fekvő kisközség Nógrádmegye
nógrádi járásában 447, túlnyomóan német (csak 72 magyar)
lakossal.
PiererJános korcsmája a községnek K-i szélén. Fuvarosok: Néder
Antal és Ádám. Viteldíjak: Szokolyahutára vagy Nagy-Marosra 4,
Váczra 5 korona.
A z állomástól EK-re, szép erdős völgy nyílásában fekszik a
(Verőczéhez tartozó) Migazzi-kastély, gróf Migazzi Kristóf
váczi bíboros püspök által 1756— 1786-ban épített kastély,
egyszerű barokkstílű ódon emeletes épület, melynek szép erdős
parkját (volt vadaskert) az előtt gyakran keresték fel kirán
dulók ; a mióta a kastélyt a váczi püspöktől Zubovics Fedor
bérli, idegennek tilos a bejárat.
Az állomástól É-ra nyíló völgyben a kocsiút a Szokolya
hutára vezető keskenyvágányú faszállító vaspálya mentén a
Morgóhegy és Gálmusz között, a Morgó vadászlak érintésével
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ÉK-re fordul; a völgyet szegélyző hegyek lejtői részben erdő
sek, de az út maga napos. A vadásziaktól */t órányira a
Királykút forrása fakad az út mellett. Itt a völgy ÉXy-ra for
dul. Va óra múlva Szokolya községet érjük el.
Szokolya völgytágulatban (211 m.) fekvő szép magyar falu
(nagyközség) 1664, nagyrészt reform, lakossal, magasan fekvő
szép templommal. A község elején levő major gróf Sierstorpff
tulajdona. (A községet ki is kerülhetjük, ha a majornál b. fel
kanyarodó úton a községgel párhuzamosan haladunk ENy. felé ;

Vadászház a Magas Tax alatt.

ez út a községen túl egyesül ismét a községen át vezető rendes
szokolyhutai úttal, melynél jóval rövidebb.)
Korcsma : Schwarz Bemátnál ételek s szállás is kapható. Fuvarosok:
Viski Ádám, Lakati István, Tar András; viteldíjak: Verőczére^ vagy
Kóspallagra 2.40, Váczra, Nógrádra, Diósjenőre vagy Mária-Nosztrára
5 korona.

Szokolyáról a folyton csinosbodó erdős völgyben 8/4 óra
alatt Szokolyahuia telepet érjük el. Igen csinosan fekszik több
erdős völgy összetorkollásánál (250 m.). Hajdan vasbányatelep
volt s egész építkezése bányatelepre v a ll; de vasolvasztója
már vagy száz év óta szünetel. Legcsinosabb épülete a tornyos
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iskola. Itt lakik az uradalmi erdőmester. Vendéglő. A telep jelenleg
gróf Sierstorpff tulajdona (előbb Schmidt Ferencz kremsi bőr
gyáros bírta). Lakói németek, kiknek őseit Alsó-Ausztriából
telepítették ide.
Közvetlenül a telep fölött a meredek Várhegy (360 m.)
emelkedik, mely híres gránátlelőhely (innen német neve : Granatenberg); erdei fenyővel fedett lejtőjén rizs- és borsónagy
ságú gránátok tömegesen találhatók. A hegy tetején némi
sánezok s árkok nyomai ismerhetők fel. A csúcson álló gloriette
dúledező. A kilátás a sűrű erdő miatt korlátolt. A telepről a
Várhegyre szerpentinekben kigyódzó ösvény visz fel.
Szokolyahutáról1 az erdészlak mellett kezdődő út a Magas
Taxról aláereszkedő gerincz hátán (szabad kilátást nyújtva
mindkét oldalra) lassú emelkedéssel a Magas Tax (736 m.)
felé tart, melynek kúpját Ny. felől megkerülve, tágas tisztásra
vezet ki. Az erdőből kilépve, meglepetve látjuk a fenyveserdő
szélén álló vadászházat (690 m.). Mellette kút, melynek vize
csak 3°. Innen az út ENy-ra vezet, majd a tisztáson túl É-ra
fordulva, erős emelkedéssel felvezet a Nagy-Hideghegynek tel
jesen szabad csúcsára (865 m.).
A kilátás innen gyönyörű szép. A hegyorom É-i oldala meredekül,
részben sziklafalakkal esik alá, nemcsak a közeli hegyekre s a köztük
levő mély völgyekre engedve szép átpillantást, de Hont és Barsmegyék
összes hegyvidékére is ; a messze távolban É-on a selmeczi Szittnyát,
K-en a nógrádi lapályon túl a Cserhátot s Mátrát, D-en a Pilis hegy
csoportját, DNy-on az esztergomi hegyeket ismerjük fel.

A hegy csúcsáról tovább vezető út igen érdekes; majd kő
görgetegen mászva át, majd gyönyörű fenyők s bükkóriások
közt haladva, leereszkedünk a Nagy-Hideghegy és Csóványos
csoportja közti nyeregre (770 m.), melyről K-i irányban egy
882 m. magas erdős tetőre mászunk fel s innen folyton a
keskeny gerinczen (de mindig elég jó úton) tovább. A Hangyásbérczen túl a hegygerincz egészen összeszűkül, réteges
kőzetből áll s mindkét oldalt meredeken esik le, szabad kilátást
engedve a mélységbe, míg előttünk a Csóványos erdős orma
‘ Szokolyahutáról a Magas Taxra, innen a Nagy-Hideghegyre és Csó
ványosra es le Diósjenőre vörös színnel jelezte osztályunk az útat. Az
erdobirtokosok tilalma miatt a jelzés már több év óta nem újíttathatott
meg, úgy hogy már nagyon hiányos.
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magaslik. A sziklaformácziók folyton változnak s bizarr alakjuk
nál fogva újabb s újabb meglepetésben részesítenek. Legszebb
a Szabókő és Oltárkő. A Szabókö (836 m.) két nagy sziklából
áll, melyek a mélység szélén emelkednek, köztük tágas nyílásban
hatalmas fa áll. (Az Oltárkő lejebb van a gerincztől s nem
esik útunkba ; ez egy óriási sziklafal, mely kinyúlik a völgy felé
és közepén ketté vált,
azon keresztül vezet
egy út a Magosfa és
Csóványos közti nye
regre.) A Szabó-kö vön
túl a 'sziklásgerincz
egyik oldalról való
ságos fal s innen van
a legszebb kilátás az
alant elterülő mély,
erdőborította völgy
katlanba, mely ma
gas hegyektől teljesen
körül van zárva. To
vábbhaladva, a szikla
falban a Haramialyukat (hajdanta zsiványok tanyája) talál
juk. Ezen túl a sziklagerinczet elhagyva,
erdős úton Vi óra
alatt a Csóványos csú
csát (939 m.) érjük
el, mely azonban telf ,
»
A ozanoKo.
jesen be leven nőve,
kilátást nem nyújt.
A Csóványosról a DK. felé kiágazó hegygerinczen (szép
erdős út, kipillantásokkal D. és K. felé) a Fultánkereszthez
(706 m.), egy kötelessége teljesítése közben életét vesztett
erdőőr emlékére emelt kereszthez (idyl ikus hely, közelében jó
forrás) ereszkedünk alá s innen a Hosszúbérczen (675 m.) lassan
alászállva, végül a Rákospatakhegy felé eső nyeregről mere
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deken aláereszkedünk a Diósjenő felé nyíló völgybe, melyből
kilépve Diósjenőt s nagy tavát látjuk magunk előtt.
Diósjenő, tiszta magyar kisközség 1827, túlnyomóan róm.
kath. lakossal; közvetlenül a hegység tövében (261 m.) fek
szik. (Szép leányairól híres.) Kastélya Almásy Ede (előbb báró
Piret és gróf Schaafgotsche) tulajdona, kinek itt — valamint
báró Falkcnhausen Ernő örököseinek — nagy birtokai vannak
(a Csóványos erdősége is Almásy tulajdona).
Korcsmák : Sámuel Samu (a község K-i szélén), Germányi Lajos (a
község közepén); mindkettőben ellátás s éjjeli szállás is kapható; ko
csikról is ők gondoskodnak. Viteldíjak : Nógrádra 1.60, Szokolyahutára
2.40, Rétságra, Szendehelyre vagy- Xagy-Oroszira 3, Verőczére vagy
Ipolyságra 4, Viskre 5, Váczra 6 korona.
Diósjenő vára az 1290—1460. évek- j Lévai Cseh családnak elzálogosíben állott fenn. 1440 körül a csehek tóttá. A községtől Ny-ra emelkedő
elfoglalták és csak 1456-ben bocsá- j erdős dombot ma is Csehvárnak
tották vissza pénzért. Előbb a ki- j nevezik,
rályé volt, de Zsigmond király a I

Diósjenőről Nógrádra napos, monoton út, s/4 óra. Nógrádot
lásd 327. alatt. Nógrádról a Várhegy tövében délre kanyaro
dunk s a Racki vrch és Meleghegy közti nyergen át leeresz
kedünk a Lespatak kies völgyébe, mely Verőczére vezet le.
(Lásd 327. alatt.) A kocsiút a Dolinán és Magyarkúton át visz
Verőczére. Lehet egyébiránt kocsin Nógrádról Berkenyén át
Szendehelyre (vagy Diósjenőről a Jenői pusztán és Lókos csár
dán át oda) s onnan Váczra menni.
Távolságok: Kis-Marosról Szokolyára 5/« óra, innen Szokolyahutára
*/« óra, a Magas Tax vadászházáig 1*/* óra. Innen a Nagy-Hideghegyre
■/♦ óra, a Csóványosra még V4 óra. A Csóványosról a Fultánkereszthez
40 p., Diósjenőre még l ‘/a óra. Összesen 7*/4 óra. Diósjenőről Nógrádra
•/♦ óra, innen Verőczére 2l/2 óra. Az egész kirándulás gyalog közel
11 óra, ezért czélszerübb Diósjenőről Verőczére, esetleg Kis-Marostól
Szokolyahutára is kocsin menni.

329.
Kis-Marosról Kóspallagra, a Sóshegyekre, a Kopasz
hegyre, Mária-Nosztrára és Szobra. Kis-Marosról (lásd ezt
328. alatt) a Szokolyára vezető úton a faszállító vaspálya
mentén a Morgó vadásziakig ( l/4 óra) megyünk. Kevéssel ezen
túl b. az erdős Csömölevölgy nyílik, melyen ENy-i irányban
felfelé haladunk. Az út jó félóra múlva szántóföldekre vezet
ki s ezeken lassú emelkedéssel tovább haladunk ENy. felé,
majd a Hosszúbércz erdején át aláereszkedünk a Kishanta
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patak völgyébe, melyben ÉNy-i irányban felfelé menve, Kóspallagra jutunk.
Kóspallag a hegyoldalban magasan (285 m.) fekvő kis
község, melynek hosszú házsora s azon kívül álló temploma
messziről feltűnik. 508, túlnyomóan magyar (csak 90 tót)
lakosa hajdan híres dohányt termelt; most leginkább fuvaro
zásból élnek. (A községet 1750-ban Grassalkovich herczeg
alapította.)
Parasztkorcsma (Kohn Mór). Szekérért a községi bíróhoz lehet for
dulni ; viteldijak: MáriaNosztrára vagy Szokolyahutára 2.40, Szobra vagy
Verőczére 3, Nógrádra 4,
Váczra 5 korona.

Kóspallag főutczáján E. felé végig ha
ladva, a kálvária alatt
elvezető kocsiúton
ENy. felé tartunk. Az
út az erdőben lassan
hegynek vezet, majd
az erdő szélétől szá
mított 1/,4 óra múlva
b. kiágazva, Ny-i
irányban a Sóshegy
(585 m.) felé vezet;
újabb negyedóra múl
va j. fordulva E-i
irányban a Sóshegy
Részlet a Hangyásbércz gerinczéből.
E-i csúcsa, a Geiernest
(600 m.) felé kanyaro
dunk, melyre sűrűben, út nélkül mászunk fel (kellemetlen út).
A csúcsról a kilátás É. felé szép, különösen érdekesek a szín
falak gyanánt lehúzódó hosszú hegygcrinczek.
(A Geiernestről Ny. felé leereszkedve, V4 óra múlva Irtás
puszta érhető el, a hol éjjeli szállást is kaphatunk ; lásd ezt
335. alatt.)
A Geiernestről D. felé leszállunk a nyeregre (csinos rét) s
innen a Sőshegyre (585 m.) mászunk fel, melynek csúcsáról
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különösen DK. felé, a Dunára, de Ny. felé is igen szép ki
látást élvezünk. Erről D. felé leereszkedünk a Sóshegy s Kopasz
hegy közti nyeregre, melyen át vezet a kóspallagi út Irtás
pusztára ; ezen útból a nyergen D. felé ágazik ki egy út, mely
a hegyháton a Kopaszhegy alá vezet; a hol a kúp tövét el
éri, az erdőben egyenesen nekivágunk a meredek kúpnak,
melyen (538 m.) nagy kereszt áll. A kilátás bár szűkebb körű,
mint a Sóshegyről, de gyönyörű szép, különösen a hegy tövé
ben fekvő Mária-Nosztrára. A kúpról Ny-i irányban leereszke
dünk az előbb elhagyott útra, mely DNy-i irányban a MáriaNosztra—Irtáspusztai kocsiútra vezet; utóbbin b. fordulva
nemsokára Mária-Nosztrára érünk. (L. ezt 333. alatt.)
Mária-Nosztráról jó kocsiút1 vezet Szobra. Az út a köz
ségből eleintén DK. felé vezet, de nehány perez múlva hirtelen
j. kanyarodik s innen kezdve déli irányt követ; j. a Sághegy
(379 m.) emelkedik, hatalmas trachytkőbányákkal. Utunk utóbb
az erdő szélét követi, egy csárda s a Sághegyi puszta mellett
haladva el, egy hídon túl b. kanyarodik. A vasúti állomásra
igyekvő turista jobban jár, ha a hídon túl j. kiágazó mezei
úton egyenesen az állomásnak tart.
Távolságok: Kis-Marosról Kóspallagra jó 2 óra, innen a Geiernestre
és Sóshegyre 1*U óra, a Kopaszhegyre */« óra, Mária-Nosztrára •/« óra.
Szobra */« óra. Összesen 61/, óra.

330. Nagy-Maros, népes és fejlődő nagyközség, mely a
Duna partján, magas hegyek tövében, Visegráddal szemben
fekszik (112 m.). Egyike a főváros leglátogatottabb nyaraló
helyeinek, melyben évenként 5 —6000 idegen nyaral. A község
igen csinos, házai nagyrészt városias jellegűek, főterén millen
niumi emlékoszlop áll. A községnek 3508 lakosa van (közte
495 magyar s 3002 német), kik leginkább szőlőmíveléssel és
nagy kiterjedésű szőlőkereskcdéssel foglalkoznak. Van itt pezsőgyár, 3 szikvízgyár, czementárúgyár és téglavető. Góthikus
templomtornya a XIV. század elejéről való lehet; 1509-ben
megújittatott ; hajója egészen újkori építkezés. Érdekesek a
Fehérhegy felé húzódó ároknak löszfalaiba vájt valóságos
barlanglakások.
1 Rövidebb a gyalogút, mely a Rothschild-féle korcsmától a patakhoz
vezető utczából az erdőn át az országúira visz.
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V e n d é g lő : * Korona-szálloda a főtéren (teljes ellátás, 7 vendégszoba),
Zoller Ferencz vendéglője a Vasút-utczában. K á v é h á z a Korona-szállodá
ban ; Bajusz János kávéháza a Vasút-utczában.
B é r k o c s is o k : Zoller Antal (Német-utcza), Zoller Mihály (Vasút-utcza) ;
f u v a r o s : Huttora J£nos (Király-utcza). V ite ld íja k : a dömösi révhez 2,
Kis-Marosra, Verőczére vagy Zebegényre 3, Szokolyahutára vagy MáriaNosztrára 5, Váczra 8 kor.
P o s ta és tá v ir ó helyben. V a sú ti á llo m á s 2, az alsón csak a sze
mélyvonatok (nyáron 8, és vasárnapon még 2), a felsőn a reggel 7.30
és este 6.20-kor Budapestről ind. gyorsvonat, valamint d. e. 8.58 és este
8.33-kor a Budapestre menő gyorsvonatok is megállanak. M e n e td ija k a t
lásd 319. alatt. Visegrádra c sa v a r g ö zö s (télen csónak) közlekedik.

330a. Nagy-Marosról Visegrádra, valamint a Duna jobbpartjára teendő összes kirándulásokat lásd 216—224. alatt.
331.
Nagy-Marosról a Hegyestetöre és Zebegényre. A NagyMaros—visegrádi állomásnál befordulunk a hegyek felé húzódó
utczába, mely a Templomvölgy alsó részét foglalja el. Az
utczából az erdőbe érve (széléről bájos kipillantás a Dunára
s a visegrádi romra) mintegy V* óráig még a völgy mentén
szállunk fel DNy. felé, a hol pedig ez inkább D-re kanyaro
dik, j. kiágazó gyalogúton (ENy-i irányban) felmászunk a
Hegyestetőtől É-ra levő nyeregre (368 m.). A nyeregről (itt
kis tisztás) b. (D. felé) ágazik ki a Hegyestetöre vezető ösvény,
mely szép erdőben kapaszkodik a hegy csúcsára (482 m .);
utolsó részlete kissé meredekebb.
A H eg y este tő (Spitzkopf) csúcsáról, melyen primitív faalkotmány áll,
elragadó szép k ilá tá s nyílik, mely több tekintetben a Dobogókő panorá
máján is túl tesz. A hegy a Duna hatalmas kanyarulatának éppen kö
zepében állván, te ljesen s z a b a d kilátást nyújt a közel 400 m.-nyíre alat
tunk hömpölygő folyamra s környékére a szélrózsa minden irányában.
A Duna szorosát ily szépen és jól sehonnan sem látjuk, mint innen.
D. felé az egész Pilis-hegységet pillanthatjuk át, a Duna szorosában
Verőcze, Visegrád, Pilis-Maróth és Szob községekkel, É. felé különösen
szabad és tág a kilátás az egész Börzsönyi-hegységre, melytől Ny. felé
a messze távolban, a kis magyar síkságot s azon túl a galgóczi, selmeczbányai és zólyomi hegyeket ismerhetjük fel, még a Börzsönyi-hegy
ségtől K-re a Nagyszál hátterében a Mátra- és Bükkhegység kéklik a
messze távolban és DK. felé az Alföld jelentékeny részét pillanthatjuk
át. Déli irányban csakis a Szt.-Mihályhegy (485 m.) korlátozza némileg a
páratlanul szép kilátást.

A csúcsról visszatérve a nyeregre, innen b. (Ny. felé) foly
ton erdőben, leereszkedünk a Bründlgrund völgyében Zebe
gényre.
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Zebegény a Duna közvetlen közelében épült s mély fekvésé
nél fogva áradásaitól sokat szenvedő kisközség, melynek csak
temploma fekszik emelkedett helyen (159 m.) még pedig egy
őskori sziklabarlangba illesztve. 685 német lakosa leginkább
kőbányászatot űz. A hegyoldalban a Szünidei gyermektelep
egyesület Ferencz József-tclepe.
V endéglő : Kopemiczky vendéglője a vasút közelében (jó ellátás, éjjeli
szállás). F u v a r o s o k : Himmer Ferenczné, Kopemiczky István, Fieszl
Mihály. V ite ld ija k : Szobra 2, Nagy-Marosra 3, Kóspallagra vagy MáriaNosztrára 4 korona.
V a sú ti á llo m á s , p o s ta , tá v ir ó helyben.
A zebegényi Szt. Mihályról czím- remetelak romjai, melyeknek egyi
zett benczés apátság valószínűleg kében még századunkban is lakott
már IV. Béla alatt alapíttatott. 1483- egy remete. Zebegény ma az ó-budai
ban a kolostor már ellévén hagyat korona uradalomhoz tartozik, azért
va, IV. Sixtus pápa azt Zsigmond apátsága is csak czím gyanánt adopécsi püspöknek adományozta, így mánvoztatik. A benczés* zárda rom
valószínűleg az apátság sem léte jai (Pesty Frigyes szerint) a nagy
zett már akkor. A község fölötti marosi határban a Duna partján (a
hegyben levő barlangokban még Szentmihályhegyen) még felismer
láthatók a benczések által lakott hetők.

33la. Dömös-átkelés állomásról

a Dobogókőre és a hegy

ség többi részeibe lásd 225—232. alatt.
A M. Á. V. vonatai közül csak a reggel 6.15 és d. u. 2.35 és 7.50
órakor indulók állanak meg itt (feltételesen), kirándulók leginkább a
reggeli vonatot használhatják. A Budapest felé induló vonatok d. e.
7.11, 9.23 és d. u. 6.46 és 9.28-kor állanak meg itt s utóbbi kettő a
hazatérő turistáknak igen alkalmas. D ö n tő s re a N a g y -M a r o s r a s zó ló
m en ettérti je g y e k érvényesek.

332. Zebegényröl a Fehérhegyen át Nagy-Marosra. Zebegény
temploma mellett a Buchwaldgraben K-i irányban vezet a
Fehérhegy felé; az út szép erdőben vezet fel a Fehérhegy
alatti Steinfeldre (290 m.), kiterjedt legelőség, a hol az út egy
keresztnél DK-re fordul. Ez a Fehéríti, mely Nagy-Maros felé
aláereszkedve, rendkívül szép kilátást nyújt a Duna szorosára
Visegráddal és Nagy-Marossal.
T á vo lsá g o k : Zebegényröl a Steinfeldre */« óra, innen Nagy-Marosra
V* óra.
333. Szobról Mária-Nosztrára, Kóspallagra, Szokolyahutára
és Kis-Marosra vagy Veröczére.
Szob (Szobb), a Duna mentén (110 m.), az Ipoly torkola
tához közül épült, kiterjedt, csinos kisközség 2038 lakossal
(közte 1524 magyar, 92 német, 390 tót), a járási szolgabirói
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hivatal s körjegyzőség széke, gyógyszertárral. A vasút mellett
van a néhai id. Luczenbacher Pál által létesített elemi és felsőbb
leányiskola (Lujza-leány iskola, apáczák vezetése alatt, szép
épületben), valamint a kisdedóvó. A temetőben a Luczenbachercsalád díszes mauzóleuma. A község lakói leginkább kőbányá
szattal foglalkoznak. Szob Luczenbacher Pál főrendiházi tagnak
(f 1900) rendkívül sokat köszönhet. Ma ifj. Luczenbacher Pál
nak és Gregersen Guilbrandnak van itt nagy birtoka s kastélya.
Nevezetes az Ipolyon átvezető vasúti híd, mely a Ruppert
által feltalált rácsrendszer szerint 1859-ben épült.
V endéglők : Schulz Fülöp (jó vendéglő a vasúti állomás közelében),
Luczenbacher Károly (a községházával szemben).
F u v a ro s o k : Hampel Gyula, Perlusz Sámuel, Duska József. V itel
d ija k : Zebegényre 2, Mária-Nosztrára vagy Kóspallagra 4, Irtás pusztára
6 korona.
V a sú ti á llo m á s , p o s ta , tá v ir ó helyben.

A szobi állomásról közvetlenül É-ra vezető dülőúton megyünk
az Öregfalu-patakig, a hol a község közepéről induló kocsiútat érjük. Innen ez utóbbit követjük az előttünk emelkedő
Ság- vagy Csákhegyig.
A Sághegy (379 m.) trachytkúphegy, melyen Magyarország
legnagyobb trachytbányái vannak feltárva. A bányák Luczen
bacher Pál, az esztergomi káptalan s a nagymarosi koronauradalom birtokában vannak.
A Sághegyen túl 25 p. alatt Mária-Nosztrát érjük el.
Mária-Nosztra csinos fekvésű (231 m.) kisközség 1494 lakó
val (közte 514 magyar, 83 német s 802 tót), kik kőfejtésből
élnek.
Legnagyobb nevezetessége a női fegyintézet, melynek hatal
mas épületei kéttornyú templom szomszédságában, a község
É-i végén állanak. A fegyintézetben 192 magánzárka (közte
9 sötét), 28 hálóterem s 5 munkaterem van. A női fegyenczek
száma 450 körül szokott lenni. A szürke nénék felügyelete
alatt állanak.
K o rc s m á k : Rothschild Mór (jó ellátás, éjjeli szállás), Spitzer Adolf.
S ze k éré rt a bíróhoz lehet fordulni. V ite ld ija k : Szobra vagy Kóspallagra

2.40, Szokolyahutára vagy Börzsönyre 6 kor.
M á r ia - N o s z tr á n a pálosrendnek
dalmakkal látta e l ; Mátyás király
kolostora volt; ezt Nagy Lajos ki- j 1473-ban védlevelet adott a szerzetrály 1352-ben alapította s bő java- nek. Miután Szolimán török serege
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Budát elfoglalta, a pálosok a vi
segrádi várba menekültek s ott
1526-ban csekély számú földmíve
sekkel bámulatosan védték magu
kat a törökök ellen. 1570—80-ig a
Forgách grófok bírták a kolostort
zálogban, de a templom és kolostor
1712-ig romokban hevert, a mikor
is Széchenyi György esztergomi
érsek újra helyreállíttatta és a pá
losokat újabb adományokkal latta
el. Ekkor épült a kétemeletes ko

lostor s a templomnak 2 tornya ;
az ekként megújított templom 1/29.
aug. 14. felszenteltetett. Midőn II.
József a pálos-rendet 1782-ben el
törölte, birtokait a vallásalaphoz
csatolta, melyhez ma is tartoznak.
A kolostor 1809-ben a nemes fel
kelő sereg kórházává, 1854-ben női
fegyintézetté alakíttatott át. — A
község vidékén Nagy Lajos király
nak nagy vadaskertje volt; e részt
a nép ma is olasz kertnek nevezi.

Mária-Nosztráról szép hársfasor (benne az állomások) vezet
a községtől K*re levő szép kálváriához. A kálváriatemplom
(297 m.) erdős domb tetején áll s tornya messzire fehérük.
Innen szép kilátás nyílik a Duna völgyére, egészen Visegrádig.
A kálváriától E*ra tartva, nehány perez alatt elérjük a kóspallagi gyalogútat. Ez K-i irányban egyenesen Kóspallagnak
tart, több dombon és völgyön átkelve, erdőben vagy azon
kívül, helyenként gyönyörű kilátást nyújtva a Duna szorosára,
a Nagyszálra, a szobi hegyekre, másfelől a Börzsönyi-hegy
ségre. Festőién szép képet nyújt a Tolvajárokban (Kóspallagtól már csak 1/ a órányira) levő malom is, pompás erdő övezte
üdezöld rétjével.
Kóspallagról (lásd 329. alatt) kocsiút a templom mellett É.
felé vezet, majd a kálvária (3 kereszt) előtt j. kanyarodik s a
Pereshegyet (365 m.) É. felől megkerülve, ENy., majd É. felé
tart. Miután a Szárazpatakon átkel, EK-i irányban gyönyörű
tölgyesen át a tágas, erdők (részben fenyvesek) övezte K irály
rétre (339 m.) ér, melyet átszelve, K-i irányban a kies fek
vésű Szokolyahutára ereszkedik alá. (Lásd ezt 328. alatt)
Szokolyahutáról a nagy völgyben vezet az út Szokolyán át
Kis-Marosra (lásd az útat 328. alatt). Ha Verőczére akarunk
menni, Szokolyán alul (a majortól számítandó l/s óra múltán)
a Királykáinál b. átkelünk a patakon s a DK-re vezető gyalogúton felszállunk az Istenlajdhegy hátára (innen igen szép
visszapillantás a szokolyai völgyre és a Börzsönyi-hegységre),
melyen a szekérút s abból kiágazólag egy erdei ösvény D-i
irányban Verőczére visz le. (L. ezt 326. alatt.)
Távolságok: Szobról Mária-Nosztrára 5/« óra, innen a kálvárián át
Kóspallagra l 1/* óra, Szokolyhutára l 1/* őrá, összesen 4‘/« óra. Szoko348
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lyahutáról Szokolyára */« óra, Kis-Marosra vagy Verőczére 4/« óra.
Mindössze 6‘/« óra.

334. Szobról Mária-Nosztrára. a Kopaszhegyre, Kóspallagra
és Nagy-Marosra. Szobról Mária-Nosztrára, mint 333. alatt.
Innen az Irtás pusztára vezető kocsiúton mintegy 20 p.-nyire
haladunk felfelé, a hol j. ágazik el egy út, mely a Kopaszhegy
alá v ezet; erről V* óra múlva j. letérve, egyenesen felmászunk
a Kopaszhegy (538 m.) meredek kúpjára. (Lásd ezt 329. alatt.)
A kúpról K. felé húzódó gerinczen aláereszkedünk egy útra,
mely D-i irányban a Mária-Nosztráról Kóspallagra vezető gyalog
úira vezet. Ezen haladunk
(lásd 333. alatt) Kóspallagra
(lásd ezt 329. alatt.)
Kóspallag utczájának alsó
végében egy kereszt mellett
D. felé vezet egy út, mely
a Mocsárhegyen át szántó
földek közt levezet a Békási
rétpatak völgyébe (3/4 óra);
e kanyargó völgyből 20 p.
múlva b. felvezet az út a
hegyre s most folyton a hegy
háton (mindig a Hegyestetőt
tartva czélpontnak) D. s DNy.
felé haladunk ; a Tiirkenfel
iten (257 m.) erdők közti
keskeny legelőn DNy-ra tar
A börzsönyi templom.
tunk, majd b. leereszkedünk a
Vizes árokba, ebből azonban kevéssel rá b. felkapaszkodunk a
Fehérhegyre s a Steinfeldről a Fehérúton (gyönyörű kilátás a Duna
szorosára) Nagy-Marosra ereszkedünk alá. (Az út Kóspallagról
a Fehérhegyig kevéssé jutalmazó és nehezen található meg.)
Távolságok: Szobról Mária-Nosztrára s/ 4 óra, innen a Kopaszhegyre
1 óra, a kóspallagi gyalogúiig */4 óra, Kóspallagra */• óra, összesen 3*/*
óra. Kóspallagról a Békási-rét völgyéig •/« óra, innen a Türkenfeldre
1 óra, a Fehérhegyre ismét 1 óra, Nagy-Marosra V* óra, összesen 3l/«
óra. Mindössze 7 óra.

335. Szobról Mária-Nosztrára, Irtás pusztára és Börzsönyre.
Szobról Mária-Nosztrára mint 333. alatt, vagy pedig a követ
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kező úton: Az állomásról az országúton a Damásdi patak
hídjáig, itt a hid előtt az országútat elhagyva, be a Damásdipatak völgyébe, melyben mintegy 1 órányira haladunk felfelé.
Egy malmon túl, a Zuivarki árok torkolatánál, b. gyalogút
kapaszkodik fel a meredek partra, mely a szántóföldeken át
egyenesen M áriádosztva fegyházához vezet. (Lásd ezt 333.
alatt.)
A fegyháztól jobbra, a községből kimenve, a borpinczékhez
jutunk, melyeken túl az erdőbe lépve, az út kevéssel rá ketté
ágazik; itt j. (EK. felé) tartva, 5 p. múlva hídhoz érünk, me
lyen az árkon átkelve, 10 perczig ez úton haladunk ÉK. felé
(j. szépen látszik a Vastaghegy és Kopaszhegy). Ekkor b. ki
ágazó gyalogúira térünk, mely utóbb fiatal fenyvesen át az
irtási kocsiútra vezet le, mely Mária-Nosztráról jön a Kopasz
hegy tövébe. Ez úton a szép erdős Bezina-völgyön át Irtás
pusztára jutunk.
Irtás pusztán (432 m.) van egy (rendesen zárt) vadászlak,
továbbá egy erdészlak és egy erdőkerülői lak, melyekben
éjjeli szállást is kaphatunk ; van itt továbbá major is. A pusz
táról szép kilátás nyílik a völgy felé és a környező hegyekre :
É-on a Pogány- és Palczhegy (Paulsberg) és mögötte a Vér
bükk, ÉK-en a Nagy-Inócz érdekesen csipkézett gerincze látszik.
A pusztáról a szekérúton ÉÉNy. felé haladunk, gyönyörű
völgyben ; lj2 óra múlva DK. felől útunkba torkollik a kóspallagi út, mely a Templomréten át vezet id e ; ugyanott ÉK.
felé a gyönyörű Kollárvölgy (lásd ezt 338. alatt) nyílik. Utunk
itt ÉNy-ra kanyarodik s a szép Hosszúvölgyön át Börzsönyre
vezet le.
Börzsöny a Ilosszúvölgynek az Ipoly lapályára való torko
latában (231 m.) fekvő kisközség 1762, túlnyomóan német
(csak 249 magyar) lakossal. Nevezetessége régi temp>loma,
mely a XIII. század első feléből való. Alaprajza osztatlan,
famennyezettel fedett hosszhajó , melyhez K-en kis hosszszentélylyel ellátott, félkörrel végzett apsis, Ny-on négyszög
torony csatlakozik. A bejárat a templom déli oldalfalában van.
Korcsm ák: Schrank Mór, Diamant Lajos (parasztkorcsmák; csak
ital). Fuvaros bárhol kapható. Viteldíjak: Ipoly-Pásztóra vagy Bélre 2,
Irtás pusztára vagy Csattára 4, Párkány-Nánára, Szobra vagy GaramKövesdre 6 kor.
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P o s ta helyben; tá v ir ó Mikolán. Legközelebbi v a s ú ti á llo m á s

Ipoly-

Pásztó.
T á vo lsá g o k : Szobról Mária-Nosztrára */« óra (a Damásdi-patak völgyén

át '/2 órával több), innen Irtás pusztára »/* óra, a Kollárvölgy torkolatáig
jó Va óra, Börzsönyre még */« óra ; összesen 4'/« óra (a Damásdi-patak
völgyén át 4*/« óra).

336.
Szobról a Nagy-Gallára és Mária-Nosztrára. A kétcsúcsú Nagy-Galla, bár nem magas, egyike a Börzsönyi-hegy
ség legszebb pontjainak. A szobi állomásról az országúton

Malom az Ipoly folyón.

az Ipoly völgyében Ipoly-Damásd falun át haladunk egészen
a Medvedpatak völgyéig (5/4 óra), mely a Nagy-Galla felől
kevéssel Lelédhid major előtt az Ipolyra nyílik. Itt idyllikus
fekvésű hajómalom van. Innen az országút hídja mellett j. fel
felé vezet egy út a kis 1/t órányira levő Gállá pusztára
(245 m.), a hol az erdővédnél megpihenhetünk. Innen az út
ÉK-i irányban a szép erdőbe, majd ebben K-i irányban a

K irá n d u lá so k a M. A . V . B u d a p e s t— M a rch eg g i v o n a la m en tén .

Nagy- és Kis-Galla közti nyeregre vezet fel. Kevéssel a nyereg
előtt egy út E-i irányban vagyis bal felé ágazik ki, s ezen
kissé meredek, de jól járható úton felmászunk a Nagy-Galla
két csúcsa közti nyeregre, melyről folyton szép erdőben igen
meredekül nekivágunk a Nagy-Galla csúcsának (479 m.), me
lyen háromszögellési piramis áll.
Alig van csúcs, melyről meglepőbb és szebb kilátást élvezhetnénk.
ÉK. felé a Csóványos, Hideghegy és Nagy-Inócz, közelebb a háromágú
Sóshegy s azon innen a Kopaszhegy emelkedik ; K. felé messze távol
ban a Nagyszál, D. felé a Sághegy s a Dunán túl a Hideglelőskereszt,
ettől D-re a Kétágúhegy és Feketehegy s ennek K. folytatásában a
P ilis; távolabb DNy. felé a Gerecse, DK-en a Duna fölé emelkedő Pré
dikálószék, a visegrádi Várhegy s ettől DNy-ra a Dobogókő látszik. Az
amúgy is változatos hegycsoportozatot tarkítják a völgyekben s tisztá
sakon fehérlő tanyák, így Ny. felé a Királyhegy fensíkján a Királypuszta, a Nagy-Galla nyúlványán Galla-puszta, a Sóshegy egyik katla
nában Irtás puszta s egészen lent az Ipolyvölgyben a magas jegenye
fáiról felismerhető Damásdi-puszta. Érdekes képet nyújt a Sághegy szá
mos kőbányájával. A hegyek közt több helyen felbukkanó Duna, a
csillogó Ipoly és Garam még szebbé alkotja a panorámát, melynek szá
mos község (Vácz, Visegrád, Dömös, az Ipoly völgyében Helemba,
Damásd stb. K. felé Mária-Nosztra a fegyintézettel) kölcsönöz életet.

A Nagy-Galla csúcsáról ÉK-i irányban (út nélkül) meredeken
leereszkedünk egy erdei útra, mely gyönyörű erdőn keresztül
a Misariecki-patak völgyéhez vezet (kevéssel a patak előtt
forrást találunk). A patakon átkelve, mely itt a Dömörkapura
emlékeztető sziklákon folyik alá,1* most az erdő szélén a
szántóföldekre jutunk, melyek közt az út a mária-nosztrai
fegyházhoz s onnan Szobra vezet. (Lásd 333. alatt.)
T ávolság: Szobról az Ipoly malmáig 5/« óra, innen Galla-pusztára V*
óra, innen a Nagy- és Kis-Galla közti nyeregre V* óra, a Nagy-Galla két
csúcsa közti nyeregre */« óra, a csúcsra még 5 perez, összesen jó 21/*
óra. A csúcsról Mária-Nosztrára 1*/* óra. Innen Szobra */4 óra. Mind
össze 5'/a óra.

337.
Szobról a Damásdi patak völgyén át a Nagy-Gallára s
onnan az Ipoly völgyén s a Sánczhegyen át Kovácspatakra.
Szobról (a 336. alatti úton, vagy pedig) a Damásdi patak
völgyén is mehetünk a Nagy-Gallára. E czélból az országúton
a Damásdi patak hídjáig megyünk
óra) s itt j. befordu
lunk a patak völgyébe, mely E. felé húzódik fel. Mintegy
1 Ezen csinos völgyön a Dasmádi patak völgyébe és Szobra szállha
tunk alá (jó 11/» óra).
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8/4 óra múlva a völgy ketté ágazik s itt b. fordulva, a Misariecki patak völgyén megyünk tovább (a j. völgy MáriaNosztrára vezet). Jó V2 óra múlva a völgy K. felé erős ka
nyarulatot ir l e ; itt egy út b. felvezet egy hegyhátra, melyen
ENy-i irányban a Kis- és Nagy-Galla közti nyeregre jutunk.
Erről egyenesen is nekivághatunk a Nagy-Galla csúcsának, de
a fiatal erdő ott oly sűrű, tüskés, s a lejtő oly sziklás, hogy ez
nem ajánlható. Ez okból a nyergen kevéssel túlmegyünk, a

A Nagy-Galla.

hol azután azon gyalogúira térünk, mely innen É-i irányban
(tehát most jobb felé) kissé meredeken felvezet a Nagy-Galla
két csúcsa közti nyeregre, a honnan 5 p. alatt a Nagy-Galla
csúcsára (479 m.) mászunk fel. (A kilátást lásd 336. alatt.)
A csúcsról ugyanazon módon leszállunk a Kis- és NagyGalla közti nyeregre s onnan a Ny. felé vezető úton, mindig
b. tartva, Galla-pusztára (245 m.) megyünk. Innen már szántó
földek közt, folyton DNy-i irányban, leereszkedünk a Medvedpatak völgyének torkolatához, a hol (a Lelédhídi major közeT hirrittg: Bpest környéke.
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lében) csinos fekvésű hajómalmot találunk az Ipoly-folyón.
A szivélyes molnár csónakon átvisz az Ipoly folyón (107 m.)
s most a Sánczhegy tövében állunk. A malom irányában a
községi határt jelző erdővágás vezet a hegy laposára, de ez
annyira be van nőve, hogy czélszerübb a vágáson túl fel-,
mászni. A rendkívül meredek, erdős lejtőn minden út nélkül
kell felkapaszkodnunk, a mi V2 órát vesz igénybe. A Sánczhegy laposán (279 m.) mezők közt DNy-ra tartva, az utat
érjük el, mely a fensíkszerű hegyháton DNy., majd Ny. felé
vezet, de jó */2 óra múlva az erdőben (mindig a hegyháton
maradva) DNy-ra kanyarodik, a Királyhegy (355 m.) széles
hátán pedig egészen D-re fordul. Itt nagyon kell vigyáznunk,
hogy valamelyik völgybe ne ereszkedjünk alá. A Királyhegyről
az út ismét DXy-i irányban egy mélyebb nyeregre (306 m.)
ereszkedik alá, mely a Kovácspatak és a Szkala dolina közt
az átjárót közvetíti. Itt b. leszállhatunk a Kovácspataknak
DK-re húzódó völgyébe, de czélszerübb a nyeregről D-i
irányba a Szkala erdős hátára (341 m.) mennünk, melyen
DK. felé fordulva, a kovácspataki sétaútakra s ezeken a szép
panorámát nyújtó kilátóhelyekre ( Ilona pihenője, Amia-kilátás,
Gloriette, Hermina-kilátás, lásd 339. alatt) jutunk, melyeknek
útbaejtésével Kovácspatak telepre szállunk le. (Lásd ezt 339.
alatt.)
Távolságok : A szobi állomásról a Damásdi-patak völgyén át a Misariecki völgy torkolatáig 1 óra, innen a völgy kanyarulatáig jó fél óra,
a Nagy- és Kis-Galla közti nyeregre '/a óra, a Nagy-Galla két csúcsa
közti nyeregre '/« óra, a csúcsra még 5 p. ; összesen 2‘/a óra. A csúcs
ról a Nagy- és Kis-Galla közti nyeregre '/« óra, Gállá-pusztára 25 p . ;
onnan az Ipoly malmáig 20 p .; összesen 1 óra. A malomtól a Sánczhegyre */a óra, onnan a Királyhegyre */, óra, a Szkalahegy alatti nye
regre •/« óra, Kovácspatak-telepre */« óra ; összesen 2*/4 óra. Mindössze
6'/, óra.

338. Szobról az egész Börzsönyi hegységen át Diósjenöre.
Egyike a legszebb, de egyúttal a legnagyobb hegyi touroknak
a főváros környékén, mely 2 napot igényel. Szobról MáriaNosztrára, mint 333. alatt s innen Irtás pusztára, mint 335.
alatt. Innen E. felé tartunk a szép erdős Hosszúvölgybe, majd
V2 óra múlva a Kollárvölgy torkolatát érjük el. Ebben EK.
felé mintegy 1/ á órát haladunk felfelé, ekkor nehezen feltalál
ható ösvényen b. felmegyünk a Palczhegy (536 m.) nyergére
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s innen j. (EK. felé) a nyereg magasságában a hegyoldalban
tovább, a honnan egy vágás vezet a völgytágulatban levő
szép Királyrétre. Most a völgy ólját lefelé követve, j. felka
nyarodunk egy 524 m. csúcs alacsony nyergére s a Kovács
patak völgyébe szállunk le, hol a Rózsabányánál a régi érczbányák nyomait, a bányászlakok alapfalait s a hevértemetőt
felismerjük. 1* Most a Kovácspatak sűrű erdős völgyén fel
megyünk a térképen (hibásan) Kis-Hideghegynek nevezett te
tőre (a völgyben b. fenn kőbányák s ezek hányásai) s ezt
Ny. felől megkerülve (egy juhakol közelében gyönyörű kilátás
ENy. felé a Várbükkre, E. felé a Csarna oldal keskeny völ
gyére, melynek hátterében messze távolban a selmeczbányai
Szittnyát pillantjuk meg), a hegy E-i oldalára csapunk át, jó
úton haladva eleinte letarolt lejtőn, utóbb a leggyönyörűbb
őserdőben a Nagy-Hideghegy és a 882 m. magas kúp közti
nyeregre (770 m.). Innen szép kilátás a Börzsönyi hegység
déli részére. Innen a gerincz E-i oldalában, a hozzá legma
gasabban fekvő úton mindig gyönyörű erdőben megyünk a
Hangyásbércz alatt az Oltárkőhez (ketté vált óriási szikla,
melyen keresztül az út a Csóványos és Magosfa közti nye
regre vezet); közvetlenül az út mellett b. van a Viskibérczy
melyről D. és Ny. felé gyönyörű kilátás nyílik, különösen szép
az Oltárpaták mély völgye. Gyönyörű erdőben feljutunk a
Csóványos és Magosfa közti nyeregre (880 m.). Innen 4 úton
mehetünk Diósjenőre. 1. A legrövidebb a nyeregről K-re
vezet a Nyíred gerinczére s gyönyörű erdőn át a Málnahegyen
épült szép vadászkastélyhoz (báró Falkenhauscr örököseinek
tulajdona, a nyeregtől */4 óra), honnan 15 p. múlva a Három
baráthoz (nehány régi vadászlak) jutunk ; innen E. felől egy
kisebb gerinczet megkerülve, leszállunk a Kemenczepatak völ
gyébe ; a patakon átkelve a Závosz (Sávos) nyergére érünk
fel, melyről a kemencze-diósjenői úton 3/4 óra alatt Diósjenőre
1 Nem esik az útba, de meghálásra alkalmas hely Bánya-puszta
(476 m.) a Kis-Hideghegy alatt. Hogy ezt elérjük, a Rózsabányától a
völgyön lefelé megyünk, majd j. átkelünk egy nyergen (fenn fenyvescsemetekert) a Börzsönyi-patak völgyébe, melyben felfelé haladva
Bánya-pusztát érjük (a Rózsabányától */4 óra) ; a puszta több házból
áll s itt van egy erdő véd és vadőr lakása is, hol szállást kaphatunk.
A pusztától */« óra alatt feljutunk a Kis-Hideghegyre.
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érünk. 2. Hosszabb az út a Rakottyásbérczen át, mely a
Magosfa szép erdővel benőtt csúcsán (906 m.) túl j. kanya
rodva, a nevezett bérez (717 m.) hosszú hátán EK-i irányban
a Kemenczepatak völgyében levő Királyháza pusztára (355 m.,
erdővéd lakása) vezet; innen az említett völgyben (szép erdős
hegyek közt, de az út maga mindig napos) DK. felé fel
felé haladva, a Királykútat (401 m.) érjük el s a Závosz
nyergén át jutunk Diósjenőre. 3. Leghosszabb a Nagy-Mannán
(692 m.) át vezető ú t; ez a Magosfa és Csóványos közt b.
kiágazó, érdekes sziklavonulatáról nevezetes hosszú gerinczen
ÉK-i irányban vezet lefelé (j. szép kilátás a Rózsasziklákra
s a mély völgyre), majd E-ra kanyarodva, leereszkedik a
Rózsapatak völgyébe, melyből még két gerinczen átkelve (min
dig a határ mentén), a Királykúthoz ereszkedünk le. 4. A nye
regről a Csóványosra (939 m.) s onnan a Fultán-kereszt érin
tésével Diósjenőre (lásd 328. alatt).
Távolságok: Szobról Mária-Nosztrára */• óra, innen Irtás pusztára
5/« óra, a Kollárvölgy torkolatáig jó '/» óra, a Királyrétre 1 óra, a Rózsa
bányához 20 p., a Kis-Hideghegyre l/a óra, a Nagy-Hideghegy alatti
nyeregre 1 óra, az Oltárkőhez */« óra, a Magosfa nyergére 20 p., a
Falkenhauser-féle vadászkastélyhoz */« óra, a Három baráthoz l/« óra, a
Závosz-nyeregre 1 óra, Diósjenőre */4 óra. Összesen közel 10 óra.
A Magosfáról a Rakottyásbérczen át Királyházára l 1/* óra, innen a
Királykúthoz jó '/» óra, a Závoszra */« óra, Diósjenőre */« óra, összesen
31/* óra.
A Magosfáról a Nagy-Manna gerinezén a Rózsapatak völgyébe l 1/* óra,
onnan a Király kútig l l/« óra, a Závoszra még */« óra; összesen 3'/* óra.
A Magosfáról a Csóványosra 20 p., onnan a Fultánkereszthez 40 p.,
Diósjenőre még l 1/* óra, összesen 21/* óra.

339. Kovácspatak, a hasonnevű patak torkolatánál, közvet
lenül a Duna partján keletkezett nyaralótelep, mely 113 m.
magasságban fekszik. A telep Garam-Kövesd községhez tar
tozik, de attól távol, szép erdős hegyek tövében fekszik. Tu
lajdonosa az esztergomi helyi gőzhajó-részvénytársaság. A köz
vetlenül a vasút mellett fekvő telep kedvező déli fekvésénél
s pormentes levegőjénél fogva szép fejlődést ígér s rövid
fennállása óta is nagyot haladt. A telep eddig egy nagy szál
lodából s 3 nyaralóból áll, melyhez vendéglői helyiség, a vas
úti megálló (Esztergom-csavargőzös), az esztergomi csavar
gőzös kikötője, dunai uszoda stb. csatlakozik.
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A nagy szállodában 35 szoba áll a nyaralók rendelkezésére, alagsorá
ban kádfürdők vannak. A szobák napi ára 2—5 korona (manzardszoba
1.60—2 kor.) ; havi ár júniustól augusztusig 50—100 kor., május vagy
szept. hóban 40—80 kor. Az árak egy ágyra értendők; minden to
vábbi ágy naponta 1 kor., havonként 20 kor. Kiszolgálatért külön, sze
mélyenként 30 fiU., egész hóra 6 kor. Az évad május 1-étől szeptember
végéig tart, de a szálloda és vendéglő egész éven át nyitva van.
Közlekedés. A nyugati pályaudvarból induló összes személyvonatok
itt megállanak, úgyszintén a reggel 7.30-kor induló (zsolnai) gyorsvonat
(érk. 8.39). Menettértijegyek II. oszt. 3.20, III. oszt. 2 korona, hszter-

Kovácspatak.
gomra a vonatokhoz csatlakozó csavargőzös közlekedik; menetdíj odavissza 40 fillér (menetidő '/a óra).

Kovácspatak hegyein több szép kilátópont kínálkozik a
természetkedvelőnek, a hová tölgyesben, jó sétaútakon jutha
tunk el. Legalacsonyabb fekvésű a Hermina-kilátás (145 m.),
melyről csak korlátolt kilátás nyílik a Dunára. A völgyből
kényelmes út vezet fel a Glorietthez (212 m., ide a Herminakilátástól is vezet fel meredek ösvény), mely szép kilátást
nyújt a Duna völgyére, a Nagyszáltól Esztergomig. Tovább
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haladva, b. az Anna-kilátást (260 m.) érjük, honnan igen szép
kilátás nyílik Esztergomra, a Kövesdi szigetre, a Garam torko
latára (számtalan tutajjal), háttérben a Pilis, Dobogókő és
Keserűs hátaira. A sétaútra visszatérve, innen ösvény vezet
az Ilona pihenőjéhez (310 m.), melyről a kilátás még szebb.
(A vasútról idáig 8/4 óra.) A hegy teteje (341 m.) teljesen be
van nőve.
Maga a Kovácspatak völgye számos szép, sőt regényes
részletben bővelkedik, melyekhez jó karban tartott sétaútak
vezetnek. Ilyenek a tíáhaforrás, a Margitforrás (szép nagy
tölgyfák alatt); de legszebb az Amorforrás, csekély méretei
mellett is vadregényes sziklatorok, melyből a víz a sziklafalon
leszivárog (itt a Katinka pihenője s a Medvebarlang); innen a
sziklalépcsőn keskeny sziklahasadékba jutunk fel, melyben sok
helyütt fakad ki a víz s melynek több irányban szétágazó
hasadékain magasabbra is kapaszkodhatunk.
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XI. Kirándulások a Párkány-Nána—
Balassagyarmati vasút mentén.
340. A Párkány - Nána— Balassagyarmati vasút. A vasút
Párkány-Nánáitál ágazik ki a fővonalból s a Garam tágas,
csinos völgyét követi É. felé. Állomásai Köhid-Gyarmat (7 km.),
Kétnénd (12 km.), fíény (16 km.) és Csata (20 km.).
A vidék történelmileg s részben
praehistóriailag nevezetes; egyfelől
Wallenstein egészen idáig hatolt,
másfelől régi földvárak és sánczok
tanúskodnak arról, hogy a vidék
történelemelőtti időben is lakva
volt. Itt nagy kiterjedésű avargyürük vannak, melyek két körben
övezik Bény községet Ny. felől. A
vasút a külső gyűrűt at is szeli.
Kis-Bényben dombon fekvő két
tornyú templom van, mely Magyarország egyik nevezetes románstílű
építészeti emléke. A templom 1217ben épült. A templom K-i felén a
tizennégyszög felével zárt nagy
apsis és annak oldalán a tízszög
felével zárt 2 apsidiol van, mely
nagy kiszökésével mintegy kereszthajót képez ; az osztatlan hosszanti

hajó főkapuja előtt (Ny. felől) szé
les előcsarnok van, mely hajdan
nyitva volt. Ezen temploméhoz ha
sonló alapterve Magyarországon
más templomnak nincs. Az itteni
premontréi prépostságot Amadé
gróf (az Omode grófok őse) alap ítá; 1294-ben a sionhegyi apát,
1516-ban a sághi prépostság fel
ügyelete alá helyezték; 1561-ben
I. Ferdinánd a jezsuiták nagyszom
bati kollégiumának adományozta.
A zárda jelenleg romokban hever
és Kis-Bénynél (a Garamtól nem
messze) látható ; a templomot azon
ban, mely soká szintén rom volt,
Scitovszky prímás újabb időben
restaurálta és 1862-ben újra fel
szentelte.

Csatán indul ki a balassagyarmati szárnyvonal, mely a
Garamon átkelve, Zalaba állomáson túl az Ipoly völgyébe
ereszkedik alá; Ipoly-Pásztó állomáson túl É. felé a selmeczbányai Szittnya két csúcsát, j. a Börzsönyi-hegység északi
ágait látjuk. Bél, Szakálos és Visk állomások érintésével Ipoly
ságra (52 km.) érünk. Ipolyságon túl Drégely-Palánk, IpolyVecze, Dejtár és Balassa-Gyarmat (81 km.) állomások követ
keznek.
Közlekedés. Párkány-Nánáról Ipolyságra 3 vonat közlekedik, reggel
5.35, d. u. 9.05 és d. u. 4.08 kor. (utóbbi kettőhez a Budapestről 7.30 és
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2.15-kor induló vonatoknak van csatlakozásuk); e vonatok Ipolyságra
d. e. 8.30, d. e. 12.05-kor és 6.48-kor érkeznek. Kirándulóknak legczélszerübb az utolsó vonat (meghálás Ipolyságon), azonban ha délben is érünk
Ipolyságra, a honti szakadékon s Drégely várán át Diósjenőre kényel
mesen eljuthatunk, hol meghálva, másnap bármely nagyobb kirándulást
tehetünk a Börzsönyi hegységbe. — Ipolyságról Budapestre indul vonat
reggel 4.47, d. e. 9.36 és d. u. 4.25-kor (érk. Budapestre d. e. 11.05,
d. u. 1.50 és este 9.25-kor).
V iteld ij: Budapestről Ipolyságra és Drégely-Palánkra sz. v. II. o. 4.80,
III. o. 3 kor., gyorsv. II. o. 6 korona.

341. Ipolyságról Drégely várába, Nógrádra és Verőczére.
Ipolyság, az Ipoly partján (137 m.) épült nagyközség, Hont
vármegye székhelye, 3247, túlnyomóan magyar lakossal. A
város legcsinosabb része a nagy Főtér, melyen a vármegyeháza, a vendéglő, kaszinó és kávéházak vannak, közelében a
kéttornyú plébániatemplom. A városban van törvényszék, járás
bíróság, szolgabirói hivatal, adóhivatal stb.
Vendéglő : Szauer Dénes és Lengyel Adolf (a Fő-téren, mindkettőben
éjjeli szállás); több kisebb vendéglő. Két kávéház és sorház).
Bérkocsisok: Ellenbogen Ármin, Kulka Miksa. V iteldíj: DrégelyPalánkra vagy Kemenczére 4 kor.

Drégely várát legkönnyebben Drégely-Palánk község felől
érjük el, hová legczélszerübb vasúton menni (gyalog 2V4 óra).
Hont és Drégely-Palánk közt, fele útján túl, az országúitól
j. emelkedő Babáthegyen a Simor János prímás által 1885-ben
épített díszes Szondy-kápolna áll, hová kevéssel az Uj major
előtt hársfákkal beültetett út vezet fel (15 p.). A kápolna, mely
Lippert József primási műépítész tervei szerint épült, homlok
zatával E. felé s a román stílt jellemző apsisával Drégely vára
felé tekint; a főbejáró felett az érsek czímerc van. A kápolna
15, tornya 23 m. magas. Belsejében a Kiss György készítette
Szondy-szobor (a szentélytől j.), vele szemben a honti nők
által készített Szondy-zászló, a 3 díszes üvegfestésű ablak
(Kratzmann Edétől) és a vörös márványból készült oltár ra
gadja meg figyelmünket. A kápolna körüli térség csinosan be
van ültetve s innen szép kilátás nyílik D. felé a Drégelyi
várra, K. felé Szandavárra, Hollókőre és a Karancsra, E. felé
a selmeczi Szittnyára s Ny. felé az Ipoly völgyére és a honti
hegyekre.
Drégely-Palánk községen D. felé végig menve, főutczájának
végén Ny-ra fordulunk s a patakon átkelve, DNy-i irányban
inegyünk a Révízpatak völgyébe, melyen szintén átkelve,
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ugyanezen irányban Drégely vára felé megyünk, lassan emel
kedve a hegygerinczen, utóbb erdőben. A vár egy meredek
kúpon (444 m.) fekszik. Drégely-Palánkról idáig U/2 óra.
Sokkal érdekesebb a honfi szakadéknak vezető ú t; Ipoly
ságról az országúton Homokon át Szurdok pusztára megyünk ;
itt felkapaszkodva a vasúti töltésre, azon túl a Nagyhegy
oldalában erdei útat találunk, mely 20 p. alatt a szakadék
felé vezet. A nagyon érdekes lösz-szakadék falai toronymagas
ságig emelkednek; fenekén megkövesült növényeket, falevele
ket és gránátokat lehet találni. A szakadékon túl D-nek for
dulva, nagy tisztá
son kút mellett elha
ladva, szelid lejtős
völgyben, majd er
dős úton felérünk a
Kökapuhegyre (462
m.) s a fíarombér
czen át a Drégely
várától D-re levő
nyeregre (375 m.),
honnan a várhoz
mászhatunk fel.
Drégely vára (444
m.) sűrű erdőben
fekszik s messziről
kevés látszik belőle.
Drégely vára.
A hegy teteje sziklás
s innen igen szép kilátás nyílik E. felé az Ipoly völgyére és
az ezen túl emelkedő hegyes-dombos vidékre, úgyszintén a
Börzsönyi-hegység E-i részére. A vár ma már nagyobbára
romokban hever, csak ENy. felől állanak még falai majdnem
teljes magasságukban. A vár külső és belső vagy felső várból
állott. A külső várat a sziklába vágott, 190 m. mély kút látta
el vízzel, mely azonban ma teljesen be van temetve ; a felső
várban volt víztartó sem látszik már. A felső várba egyetlen
feljáró vezetett s ez a trachytsziklába vágott lépcsős folyosó
volt, melynek alsó nyilása és néhány lépcsője még ma is fel
ismerhető.
361

K ir á n d u lá s o k a P á r k á n y - N á n a — B a la s s a g y a r m a t i v a s ú t m e n té n .

Drégely vára már a XIII. szd.-ban
a Hunt-Pázmán nemzetség birtoka
v o lt; a XIV. szd.-ban Drágul név
alatt említtetik ; 1438-ben Albert
király az őt koronázó Pálóczi György
esztergomi érseknek adományozta.
1546-ben Drégely, mint végvár, or
szágos költségen megerósíttetett.
1552-ben Ali budai pasa megtámadta
Drégelyt s nehány napi ostrom
után a rommá lőtt várat elfoglalta ;
Szondy György a romokból kiro

hanván, dicső halállal múlt ki.
1552-től 1593-ig a törökök bírták a
várat, a mikor is Tiefenbach Kri
stóf kassai kapitány visszaszerezte.
1605-ben a vár Bocskaynak hódolt;
1626-ban Wallenstein serege Bethlen
elleni harczában idáig hatolt. 1644ben Rákóczy György, 1649-ben a
török foglalta el. Rákóczy Ferencz
alatt is volt még nemi szerepe a
várnak ; századunk elején falait
széthordták.

Drégely váráról DNy-i irányban leereszkedvén, a megyei ha
tárnál (375 m.) b. (DK. felé) kanyarodunk, de nehány perczczel rá
ismét j. (DNy. felé) fordulva, leszállunk a deszkási Nagy völgy be
(320 m .); innen a patakkal szemben D. felé fordulva, a
Krajcsú vagy Karajsó (527 m.) és Kőember (613 m.) közti
nyergen (415 m ) át a Kántor (662 m., tetején a XV. század
ban itt garázdálkodott husziták várának nyomaival) alatt el
elhaladva, hol árnjras erdőben, hol cserjésben, utóbb mezők
közt, minden nagyobb emelkedés nélkül Diósjenöre megyünk
(lásd ezt 328. alatt). Innen napos kocsiút vezet Nógrádra,
honnan a szép Lesvölgyön át mehetünk Veröczére (lásd 326.
alatt).
Távolságok : Ipolyságról a honti szakadékon át Drégely várára 3 óra
(Drégely-Palánkról l»/a óra), innen Diósjenöre 2'/» óra, Nógrádra 1 óra,
Verőczére még 21/* óra ; összesen 9 óra (Drégely-Palánkról ~7l/2 óra).
Diósjenőről tanácsos kocsin menni.

342.
Ipolyságról Kemenczén át a Nagy-Hideghegyre és Verőezére. Ipolyságról kocsin az országúton Kemencze faluba me
gyünk (gyalog 2 óra) s a falun végig menve, az országútról
letérünk a Kemenczepatak völgyébe. A falu végétől számított
40 p. után a DK-re kanyarodó Kemenczevölgyből D. felé egy
másik nagy völgy, a Csarna-oldal völgye nyílik (idáig czélszerű
kocsin menni), meredek hegyek közé vágódott, keskeny, erdős
völgy, melyben l l/2 óráig egyenesen D-nek megyünk felfelé ;
itt több völgy összetalálkozásánál DK-re fordulunk, a Kuruczbércz és Magyarosbércz közti völgybe, melyben eleintén
lassabb, utóbb erősebb emelkedéssel, pompás erdőkön át a
Nagy-Hideghegy és a 882 m. magas kúp közti nyeregre (770 m.)
jutunk fel. Itt a gerinczen j. fordulva, Ny-i irányban felmászunk
a Nany-Hideghegynek pompás kilátást nyújtó csúcsára (865 m.,
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lásd 328. alatt). Innen a régi vörös jelzés nyomán D-i irány
ban leereszkedünk a Magas Tax vadászházába (690 m.), hon
nan DK-i irányban Szokolyahutára (250 m.) szállunk le. Innen
kocsiút vezet a faszállító vasút mentén Szokolyán át KisMarosra (részletesebben 1. 328. alatt). Ha Verőczére akarunk
menni, Szokolya község végétől számított */2 óra múlva a
Királykáinál b. kiágazó gyalogútat követjük, mely az Istenlajd
hegyen át Verőczére vezet.
A Nagy-Hideghegyről, folyton a gerinczen maradva, DXy-i
irányban a Nagy-Inócz (813 m.), gerinczére is mehetünk, mely
hosszan nyúlik D. felé ; erről a Vörösbércz gerinczcre jutunk,
melyen az út DDK-i irányban a Királyrétre (1. 333. alatt), azaz
a Kospallag és Szokolyahuta közti útra vezet le. Ha a Vörösbérczről DXy. felé szállunk alá, Kospallagra jutunk; ha pedig
a Vörösbérczről DK-i irányban a Daraboshegyre (589 m.) ka
nyarodunk, Szokolyahutára ereszkedhetünk le.
Távolságok: Kemenczéről a Nagy-Hideghegyre 3‘/a óra, onnan a
Magas Taxra i/a óra, Szokolyahutára s/« óra, Kis-Marosra 2 óra ; öszszesen 7l/« óra. A Nagy-Hideghegyről a Nagy-Inóc/.on és Vörösbérczen
át Kospallagra 2 óra, a Vörösbérczen és Darasboshegyen át Szokolya
hutára ellenben 21/* óra.

343.
Ipolyságról a Várbükkre, Bánya- és Irtás pusztára,
Mária-Nosztrára és Szobra. Ipolyságról kocsin Kemenczén át
a Csarna-oldal völgyének torkolatáig mint 342. alatt. Innen j.
fel a völgyet Ny. felől szegélyző hosszú erdős gerinezre, melyre
D-i irányban a Hansclberg, Vörösmárom, Gründlberg tetőkön
át a Várbiikkre érünk (739 m.). Kúpja alatt Salgó várának
felismerhető csekély rommaradványai.
A Várbükkről nyiló kilátás ritka szép ; É. felé az Ipoly tág völgye
terül el, mely«n túl a távolban a Szittnya zárja el a kilátást; Ny. felé
a Garam völgyére esik pillantásunk, D. és K. felé pedig az egész Bör
zsönyi-hegység terül el keskeny völgyeivel és sűrű erdős hegyoldalai
val ; egyenesen K. felé a Csóványos alatt az Oltárkő s alatta a regényes
Oltárpatak völgye látszik, DK. felé a Kis- és Nagy-Hideghegy, az előbbi
alatt Bánya-puszta.

A Várbükk alatti nyeregről szekérút vezet DK-i irányban
Bányaptisztára (lásd 338. alatt). Innen a Börzsönyi-patak völ
gyében DXy-i irányban haladunk lefelé, mintegy 20 p. múlva b.
felmászunk a hegy nyergére (fenn fenyves-csemetekert) s az
ellenkező oldalon leereszkedünk a Kovácspatak völgyében levő
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A Szittnya koronája a Tatárrét felől.

A Zsi vány tanya a Szittnya déli oldalán.

A Szittnya-pavillon és az erdőőri lak.

Részlet a Szittnya északi oldalán.
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Rőzsabányához (elhagyott bánya nyomai); a szemben levő
hegygerincz alacsony nyergén átkelve a Királyrétre érünk le,
melyről ismét D-i irányban átkelünk a Kollárvölgybe, mely
DXy-i irányban a Hosszúvölgybe vezet l e ; utóbbin felfelé
megyünk (D. felé) Irtás pusztára, honnan már rendes kocsiút
vezet Mária-Nosztrára cs Szobra. (Az út részletesebb leírását
lásd 338. alatt.)
Távolságok: A Csarna-oldal völgy torkolatától a Várbükkre 2 l/a óra,
Bánya-pusztára l/a óra, Irtás pusztára 2'/a óra, Mária-Xosztrára 5/« óra,
Szobra 5/« óra ; összesen 8 óra.

344.
Ipolyságról Korponára, a Szittnyára és Selmeczbányára. Ipolyságról helyi érdekű vasút visz Korponára. A
vasút a Selmeczi patak völgyén visz fel, Hont-Tompa, EgegSzalatnya (j. a Szalatnyai fürdő és savanyúvízforrás), Terény,
Teszér és Dömeháza állomások érintésével Hont-Németire
(innen az országúton Berencsfalun s Szt.-Antalon át 4 óra alatt
Selmeczbányára juthatni); itt a vasút a völgyet elhagyva,
Devicse állomáson át hozókra (1130-ban alapított prépostság,
ma a budapesti egyetem és esztergomi papnevelő birtoka) s
Korponára (41 km.) visz.
Korpona (281 m.) rend. tan. (azelőtt sz. k.) város 3658,
túlnyomóan tót lakossal, szolgabirói hiv. és járásbíróság,
takarékpénztár, élénk szűcs- és posztóipar, gyümölcstermelés.
Vendéglő: Ruman (5 vendégszoba 9 ágygyal) az állomástól 5 p.

A városon E. felé végighaladva, a városon kívül hidat
érünk (j. kereszt), hol az országútról Ny. felé letérünk s a
régi malmot (most Darmek-féle fürészmalom) j. hagyva, eleinte
szántóföldek közt, majd később erdőségeken át folyton emel
kedve, Zsibritó (494 m.) községet s innen meredeken le
ereszkedve, a németi-selmeczbányai országúton fekvő szt.-antali
régi sörházat (Pivovár, most hg. Koburg-féle major) érjük.
[J. tya órányira Szt.-Antal, hg. Koburg Fülöp kastélyával.]
Innen az országúton mintegy 5 p.-nyire D. felé haladva, a
herczegi téglaházat j. hagyva, a j. felkanyarodó, fákkal szcgélyzett kocsiútra térünk, mely Ny-i irányban 10 p. alatt a
szt.-antali Róna (Rovnya) majorba vezet. Az istálló háta mö
gött Ny-ra nyíló úton vízmosásos, kopár helyeken haladunk,
mindig magunk előtt látva a Szittnya koronáját. Mintegy Va óra
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múlva a gerinczre érünk, melynek E-i oldalán haladva, csak
hamar a Kis-Szittnya (772 m ) oldalát borító erdőbe jutunk.
A j vagy b. nyíló kevésbbé járt utakat figyelmen kívül
hagyva, egyenesen tovább haladunk; csakhamar j. a nagy
kiterjedésű Scliosthal-rét, közvetlenül mellette b. a Schosthalforrást (nyugvóhely, házikó) érjük. A házikót b. hagyva, a
gerinczre iparkodunk,
melyet 10 p. múlva
elérve, a Szittnya
plateauján vagyunk.
Innen Ny-nak tartva,
folyton dús viránvú
alpesi réteken 25 p.
alatt felérünk a csúcs
ra (1011 m.) ; itt hg.
Koburg által épített
díszes pavillon (a
Magyar Turista-Egye
sület Szittnya-Osztályának átengedve) s
erdőőri lak (ellátás,
éjjeli szállás, egy ágy
80 fillér).
A kilátás elragadó
szép s oly terjedelmes,
minőt csak kevés ma
gasabb hegy nyújt. Lát
szanak : K. felé alattunk
b. Szt.-Antal és j. Berencsfalu ; Korpona vidéke, Bozók vára, távoRészlet a Szittnya szikláiból,
labb DK. fele Csabrag
vára,mögötte a Karancs-,
Mátra- és Bükk-hegységek; D. felé a szandai és szt.-péteri csúcsok, a
váczi Nagyszál, Drégely s a diósjenői hegyeken túl a Pilis-hegység és
a Dobogókő; DNy. felé Esztergom, Érsekújvár és Komárom vidéke, a
Duna egy részletével, a közbeeső területen pedig a Garamtól átszelve Hontés Bars-megye számos községe (különösen Báth és Bakabánya); Ny.
felé a Kis-Kárpátok, feljebb Nyitra városa és a Zobor kettős csúcsa ; ÉNy
felé a trencséni hegyek, a Kis-Fátra, a Magyar Érczhegység és távolban a
Morva határhegyek ; É. felé az előtérben a Paradicsom-Tanádhegy oldalán
gyönyörűen fekvő Hegybánya (Szélakna), Felső-Róna és Selmeczbánya
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egy része, a selmeczi kálvária kúpja mögött az Érczhegység egyik teknójében Körmöczbánya és ezen túl mögötte a Nagy-Fátra érdekes hegycsoport
jai ; ÉK. felé a zólyomi Garam vidéke, Szliácsfürdő, háttérben a liptói,
zólyomi, gömöri hegységből kimagaslik az Alacsony Tátra a Prasivától
a Gyömbérig és Királyhegyig, melyek mögött a hóborított Magas Tátra
tömege látszik, tovább j. az alsó-szepesi és gömöri hegységből a
Pozsáló emelkedik ki. Egészben véve a látókör 18 vármegyére terjed ki.

Leszállás íi Szittnyáról:
a) Selmeczbányára. A Tatárréten, Almásréten át a Gretzerforrás és Keresztét (Krizsna) mellett a Kovácspatak balpartján
fekvő felhagyott vízfogó árkon a stefultói kincstári hámor és
Miksa-akna mellett Selmeczbányára vörös-fehér jelzés vezet l e ;
vagy pedig a fehér-fekete jelzés szerint a Szittnyáról EK-i
irányban Illésre (Illia, 494 m.) s innen vagy Szittnyatőn vagy a
steffultói kohó mellett Selmeczbányára (2J/2—3 óra).
b) Garamrévre. A Szittnyáról a vörös-fehér jelzés mentén a
Keresztútra; innen (a jelzést elhagyva) ENy-i irányban az
országút mellett elterülő Richnyavai tóhoz. A tó Ny-i oldalán a
Richnyavai völgybe, mely ENy-i irányban a Garam völgyére
nyílik. Utóbbit Garattrrévnél (Voznic) érjük, mely a PárkányNána—Garam-Berzenczei vasút állomása. (5 óra.)
c) Az óbányai ( hodrusi) tavak mellett Zsarnóczára, ez legszebb
út. A Szittnyáról a vörös-fehér jelzés mentén (U/2 óra) leszállunk
Szélaknára s innen a Tanádhegy déli gerinezén át ENy-i irány
ban az óbányai ( hodrusi) tavakhoz (1 óra) ereszkedünk le;
két gyönyörű (^mesterséges) hegyi tó (569 és 525 m. magas
ságban) páratlanul szép fekvéssel. Az alsó tavon alúl az ország
útat érjük, mely a gyönyörű óbányai (hodrusi) völgyön át
(Ó- vagy Hodrusbánya és Alsó-Hámor érintésével, számos bánya
telep, közte a híres Szandrik-ezüstgyár) (2V2Óra) Zsarnóczára,
a Párkány-Nána—Garam-Berzenczei vasút állomására vezet.
Távolságok : Korponáról az országút hídjáig */4 óra, Zsibritóra l*/«
óra, a régi sorházig */« óra, a Róna-majorig 15 p., a Schosthal-rétig
l'/a óra, a Szittnya csúcsára 35 p., összesen valamivel több 5 óránál.
A Szittnyáról Selmeczbányára 21/*—3 óra. A Szittnyáról Garamrévre
5 óra. A Szittnyáról a hodrusi tavakhoz 2l/a óra, innen Zsarnóczára
szintén 2'/* óra. Korpona—Szittnya—Zsarnócza tehát 10 óra.

Közelebbi részletek iránt lásd : Selmeczbányai Kalauz, szer
kesztették Tirts Rezső, Szentgyörgyi Ede és Abai Ottó. Selmeczbánya, 1898.

FÜGGELÉK.

Nehány kirándulás a Mátra- és a B ükkhegységekben.
a) A Mátrában.
(V. ö. Hanák Kolos Mátra-Kalauzát, mely egyesületünk helyiségében
díjtalanul kapható.)

345.
Pásztoréi az Ágasvárra, a Galyatetőre és Mátrafüredre. A m. kir. államvasutak ruttkai vonalán Pásztora.
Elénk, népes nagyközség a Zagyva mellett, melyben már
1138-ban benczés, III. Béla ideje óta cisztercita apátság (a
pilisiből telepítve) létezett. Pásztoréi Hasznosra s a község
felett emelkedő Hasznost vár romjaihoz (szép kilátás a völgybe
s az Ágasvár és Óvár kúpjaira) s a völgyön fel annak DK-re
való kanyarodásáig, az ú. n. Zsilóig (idáig kocsin mehetünk);
itt b. fel a gerinczrc s most a tar-hasznosi határúton az Óvár
és Ágasvár közti nyergen át az Ágasvári pusztára, innen b.
meredekül fel az Ágasvár csúcsára (787 m .); sziklás, meredek
hegycsúcs, páratlan szép kilátással; a romok nyomai már nem
látszanak (a hegy belsejében a Csörgőlyuk nevű barlang,
trachytban nagy ritkaság). A csúcsról a gerinczre le s folyton
K-i irányban a Mátrabércz keskeny, néhol alig 1 m. széles
sziklaélén, jó gyalogúton (folyton szép kilátás) Almásyhutára
(750 m.), nagyobb telep s a közeli Fiskalitástelepre (az
1 :75,000 térképen hibásan Kis-Kalitás). Innen DK-i irányban
gyönyörű fásréteken a Piszkéskúthoz (910 m.) és a Piszkéstetöre (942 m .); gyönyörű panoráma. Innen a gerinczen to
vább a Galyatető felé a Mátra legszebb erdőségei (bükkösök)
hegyi rétekkel váltakozva. A Galyatetőről (963 m.) minden
Thirring: Bpest környéke.
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irányban szabad, gyönyörű kilátás. A tető alatt a MagyarTurista-Egyesület Mátra-Osztálya (Mátra-Egylet) által épített
kis Satnassa-menedékház (állandóan nyitva).
A Gályáról folyton a Mátrabércz gerinczén a Tolvajforrás
érintésével a Nagy-Lipóton át a Lápafö nyergére (itt b. le
ereszkedés Párádra) s innen a Bagolykötetöre (szép kilátás Pá
rádra) és a Csórhegyre (725 m.), melyről meredeken aláeresz
kedünk a Mátra gerinczének legmélyebb nyergére (625 m.),
a gyöngyös-parádi törvényhatósági útra. Innen a sárga jelzésű

A Samassa-menedékház a Galya-tetőn.

erdei úton D-i irányban a Vargák kútja, Remetefai kaparóház,
(itt a M. T. E. Mátra-Osztályának szobájában éjjeli szállás
kapható) Somorrét és Gyökeres-forrás, esetleg a Hanák-kilátó
(1. 348. alatt) érintésével Mátrafűredre (lásd 347. alatt). Pásztótól kezdve igen jutalmazó, gyönyörű hegyi tour.
Távolságok: A pásztói állomásról a hasznosi várhoz l ‘/4 óra, innen
Ágasvár-pusztára l l/a óra, az Agasvár csúcsára 20 p., Almásyhutára
1 óra, Fiskalitásra 15 p., a Piszkéstetőre ’/* óra, a Galyatetőre 25 p.,
összesen 5 óra. A Galyatetőről a Lápafőre 1 óra, innen a nyeregre
(sárga jelzésű út) */« óra, a Remetefai kaparóházig 40 p., a Gyökeres
hez 30, Mátrafűredre még 40 p., összesen 3'/a óra (a Lápafőről Parádtimsósfürdőbe 2 óra).
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346. Gyöngyös, rend. tanácsú város 16,000 lakossal, a Mátra
tövében. Élénk kereskedő és iparos város, nagy bortermeléssel,
nagy borvidék központja. A szt. Ferenczrendieknek a Báthory család által épített csúcsíves temploma a XIV. századból,
Rákóczy vezére Bottyán sírjával. A szintén csúcsíves, bár át
változtatott főtemplom, áll. főgimnázium, áll. felső polgári
leányiskola, báró Orczy-féle kastély parkkal. Lovassági lak
tanya. Jól vezetett közkórház nagy elmebeteg-osztálylyal. Közvetetlen a város alatt (10 p. Ny. felé) a Kálvária és a tégla
gyáron túl gróf Forgách-Jeszenák Aloizia kitűnő timsós-vasas,
a parádival egy természetű gyógyfürdője, kellemes kirándulóés mulatóhely, árnyas kert, vendégszobák. Benn a városban
Schweitzer Albert gőz- és kádfürdője. A városhoz közel
(15 perez) Farkasmály, kőpinezék, kirándulóhely vendéglő
nélkül.
Vendéglők: Magyar király, Angyal, Pannónia. — Étkező helyek:
Brukner J. mulatója a Hanák-féle kertben, Winkler Lőrincz, Kaszinó,
Kis Béla vendéglője. Sörházak : Brukner J., Bálint Miksa.
Kocsik : kaphatók Bronner Mórnál és Klein Fülöpnél; fél napra 6,
egész napra 10 korona.

347. Mátrafüred (Benepuszta), Gyöngyöstől 6 km.-re, ko
csin 45 p. Közvetlenül a Mátra tövében (370 m.), enyhe hegyi
levegővel s kitűnő forrásvízzel; klimatikus hely, kedvelt
üdülő- és nyaralótelep. Gyöngyös város tulajdona, 2300 ha.
gyönyörű tölgy- és bükkerdő. 12 magánnyaralóban és a mal
mokban nyári lakások. Az egész környéken a M. T. E.
Mátra-Osztálya kitűnő utakat építtetett és a hegységet minta
szerűen gondozza.
Vendéglők: városi szálloda (10 vendégszobával); városi vendéglő az
erdőben.
Kádfürdő. — Hidegvízuszoda (a M. T. E. Mátra-Osztálya tulajdo
nában).
Gyöngyösről társaskocsi közlekedik naponta négyszer. (50 fillér).
A Kallók völgye és a Csatorna az Aba királyi családból származó
völgy torkolatához köze emelkedik Csobánka, ki valószínűleg a tatár
a Várbércz, melyen a monda szerint járás után építette Bene lovagvárát.
valaha Bene vitéz emelt erődöt; 1497-ben már elpusztult.
első ismert ura a XIII. században

348. Mátrafűredröl a Gyökeres-forráshoz és a Hanák-kilátóra. Mátrafűredröl a regényes Kallók völgyén a Gyökeres
forráshoz (530 m., kitűnő forrás, menedékház) 40 p .; vagy a
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nagy-lapáti úton a Hanák-kilátóra (590 m., cyklops kőemel
vény, gyönyörű kilátással), 35 p. s innen a Gyökereshez (20 p.)
és a Kallóvölgyi úton vissza (45 p.).
349. Mátrafüredről Párádra. Mátrafüredről a Gyökeres-forrá
sig (530 m.) 40 p .; innen a sárga jelzés szerint a Somorréten át a Remetefáig (711 m., az itteni megyei útkaparóházban a Mátra-egvletnek
szobájában éjjeli szál
lás kapható) 30 p.,
innen a sárga jelzés
szerint a Vargák kútján át a Hármas-ha
tárhoz 30 p. Innen j.
a Veresparton és Üveg
hután át Cseviczére 1
óra, összesen 23/4 óra,
végig kényelmes erdei
út. Innen a parádi
timsós - fiirdö kocsin
még V*2 óra (napos út).
Mátrafüredről Párádra
egyébként a regényes
törvényhatósági úton
kocsin is mehetni.

350. Mátrafüredről
a Kékesre, a Sasköre
és Párádra. Mátra
füredről a Gyökeresforrásig mint 348. alatt.
Innen a piros jelzés
A Mátra-torony.
a Somorréten át a Re
metefai útkaparóházhoz (711 m., L ezt 349. alatt) s a Szt.-László-háromforrás
(721 m.) és Jávoroskút (894 m., kitűnő víz, vadászmenedékház)
és Kékeskút érintésével a Kékestetöre (1010 m.), a Mátra és
egész Közép-Magyarország legmagasabb pontjára vezet, hol
a M. T. E. Mátra-Osztátya által épített 20 m. magas Mátratorony (1888-ban fából építve) áll.
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Innen a Mátra gerinczének irányát kivéve, szabad kilátás nyílik min
den irányban, a Kárpátokra és le a végtelen Alföldre. Tiszta időben,
eső után, északi szél mellett a Magas Tátra havasai jól láthatók.

A toronytól K. felé a Sötétlápa nyergén át a Sasköre
(899 m.), É-i oldalán függélyesen aláeső óriási sziklatömcg,
kopasz csúcscsal, honnan úgy a közeli völgyekbe, mint a tá
volba páratlanul szép kilátás nyílik (»Mátra gyöngye«). Itt ér
véget a piros jelzés. Innen a gr. Károlyi-féle vadaskerten át
(zaj nélkül!) É. felé le a Rózsaszálláshoz (538 m.) s az Ilonavölgyen át a parádi timsósfiirdöhez. Az Ilonavölgyi út napos,
jó kocsiút; kocsit már a Rózsaszállástól is lehet használni,
de előre rendelendő a parádi fürdőigazgatóságnál. A Saskőn
drótkerítés v an ; az átmászás elkerülésére Rajzinger Antal
erdőmester (Párád) szívességből megkeresésre erdővédet küld
a drótkapu kinyitására.
Távolságok: Mátrafüredről a Gyökereshez 40 p., innen a Somorrétre
17 p., a Remetefához 15 p., a Szt.-László-háromforrás 6 p., a Jávoroskút 30 p., a Kékeskút 17 p., a Mátra-torony még 8 p., összesen 2l/« óra.
A Mátratoronytól a Saskőre 30, a Rózsaszálláshoz 40, Parádi timsósfürdőig 80 p., összesen 21/* óra. Mindössze 4*/4 óra.

A Kékesről Mátrafüredre visszatérőknek ajánlatos a következő
ú t : a Kékestől D. felé a Dobogóra, alatta a Disznókút (872 m., jó
víz) szép kilátással a hegyekre, Egerre és a Bükkre. Innen a
Xégyeshatárhoz, 810 m. (az úttól nehány száz lépésnyire D.
felé a saári határra kitérve, gyönyörű kilátás nyílik) s az erdőszélen K. felé a saári Kiskőig (796 m.), kilátással a markazi
várra. A Négyeshatártól leszállhatunk a vörös-fehér jelzés
mentén a Vályuskúthoz és a szép Csatornavölgyön át (piros
kék jelzés) DNy. felé Mátrafüredre vagy D. felé a ritka szép
trachytsziklás Hajnácskőn át (628 m.) Saárra (198 m.)
Távolságok : A Mátratoronytól a Dobogóra 12 p., a Négyeshatárhoz
még 40 p., a Kiskőig 8 p .; összesen 1 óra. A Négyeshatártól a Vályus
kúthoz 25 p., Mátrafüredre még 1'/* óra. A Négyeshatártól a Hajnácskőn
át Saárra 2 óra.

351.
Gyöngyösről a Tóthegyesre vagy a Világosra. Gyöngyö
ről Gyöngyös-Oroszi községbe (kocsin 45 p.) s innen Világospusztán (401 m.) át ENy-i irányban a Tóthegyes (812 m.)
kimagasló csúcsára (2ty2 óra); vagy Gyöngyösről GyöngyösTarjánra (kocsin 30 p.) s innen hegyi úton a magános, me
redek Világos-hegyre (707 m .); igen szép kilátás (2 óra).
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352. Gyöngyösről Sólymosra és a Galyatetőre. Sólymos
falun át (ősrégi torony a Solymosiak régi czímerével) Szálajkaház pusztáig (kocsin 2 óra) s innen az É-ra húzódó gerinczen
a Nyesett vár (a régi vár nyomai nem látszanak) érintésével a
Geczkókúthoz s a Galyaszéle réten át a Galyacsurgóhoz (ki
tűnő víz) s a Galyatetőre (963 m.), a Mátra másodmagasságú
emelkedésére. Kiterjedt fátlan rétjein tavaszszal s nyár elején
milliárdnyi virág nyílik. Gyönyörű kilátás minden irányban, a
Mátrában legszabadabb. A tető alatt a Samassa-menedékház
(lásd 345. alatt).
A Gályáról érdekes gerinczvándorlás a Piszkéstetön és Mátrabérczen át az Ágasvárra s onnan Pásztora, czélszerübb ellen
kező irányban (lásd 345. alatt); vagy a Gályáról a Mátrabérczen K. felé folyton a határon (gyakori szép kilátás É. felé)
jó úton a Bagolykötetöre s a meredek Csórhegyen (725 m.) át
a gyöngyös—parádi útra, melyen vagy Párádra, vagy Gyön
gyösre térhetünk vissza.
Távolságok : Szalajkaháztól a Geczkókúthoz 1 óra, a Galyatetőre még
'/2 óra. A Galyatetőről Pásztora 4‘/» ; a Gályáról Párádra (a Timsósfürdőhöz) 3 óra ; a Galyatetőről Mátrafüredre 3l/a óra.

353. Gyöngyösről a Sárhegyre, a Hajnácsköre és a Markazi
várhoz. Gyöngyösről a két temető közti úton a Cserfaforrás
mellett el a Sárhegyre (498 m.), U /4 óra; szabad kilátás. A
csúcsról az erdő szélén a Szt.-Anna-kápolnához (358 m .; erdész
ház, száradó tengerszem) 30 p .; innen Saár községbe 15 p.
Híres bortermelő hely, Aba Sámuel király sírüregével a volt
benezésrendi monostor sírboltjában (most pincze, fölötte a gróf
Haller Sámuel által 1773-ban felállított latin emléktábla).
Saártól E-ra a Hajnácskö (628 m.) emelkedik, gyönyörű
trachytsziklákkal, kialudt kráter nyomaival, avar gyűrűkkel
( l 3/ 4 óra); rajta túl, Márkáz község felett a markazi vár romjai
(460 m.), Saárról l l / 4 óra.
b) A B ü k k -h egységb en .
(V. ö. ifj. Trtiskovszky G yu la: Bükk-vidéki kalauz, Miskolcz 1898, mely
egyesületünk helyiségében 1 koronáért kapható.)

354. Eger, rend. tan. város az Egerpatak völgyében, 22,000
lakossal ; Heves vármegye székhelye. Híres régi vára állítólag
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Diósgyőrrel alagúttal volt egybekötve. Dicső védése az egri
nők által Dobó alatt 1552. A várban Dobó sírja. Török me
cset. Püspökségét (érsekség 1804 óta) Szt. István alapította,
várát már átalakította. Olasz stylben épült nagyszabású székesegyházát Pyrker érsek építtette Hilddel. Lyceum ; a monarchia
legmonumentálisabb tanépülete (7283 m2 területen), felhagyott
8 emeletes, 53 m. magas observatoriummal; könyvtár (45 000 k.);
muzeum, freskók. Gróf Eszterházy püspök építé részben az
egri vár köveiből 2 millió p. frt költséggel 1765—85. Melegfürdők, uszoda. Érsekkert. Itt székel a Magyarországi Kárpát
egyesület Egri Bükk-Osztálya.
Szállodák: Kaszinó, Nemzeti, fitterem : Farkas Kálmán.
Bérkocsik: nappal 1.20, éjjel 2 korona óránként. Társaskocsi a vasútra
40 fillér.

355. Egerből Felsö-Tárkányra, Lillafüredre és Miskolczra.
Egerből Felsö-Tárkányra kocsin (IV 2 óra); innen a szép tó
érintésével a Löki völgyön fel nem egészen a térképen (hibá
san) Lambot erdőőri laknak nevezett épülethez; itt j. (K. felé)
fel a Láposkúthoz (533 m.) és Passag vagy Pazsák erdőőri
házhoz (505 m.) s innen le a völgybe Thebe erdőőri lakra és
Gyertyánvölgy (vagy Répáshuta) üveghutához. Folyton a völgy
ben haladva 562 m. magasságban Hollós erdőőri laknál (itt
szép fenyvesek) elérjük a vízválasztót s most a Szinva bő
forrásának érintésével Lillafüredre s a hámori tóhoz jutunk
le. Innen kocsin Diósgyőrre és Miskolczra (lásd 358. alatt).
Távolságok: Felső-Tárkányról Passag erdőőri lakhoz 2‘/4 óra, Gyer
tyánvölgyre l l/« óra, innen Lillafüredre 1*/* óra ; összesen 5*/« óra.

356. Egerből Szarvaskőre, Apátfalvára és a Bélköre. Eger
ből Felnémeten át az Egerpataknak keskenyedő, regényes völ
gyében Szarvaskőre ; Pyrker érsek által 1845-ben épített tem
plom, sziklás hegyormon régi vár romjaival (épült 1261— 1333
közt, 1596—1687-ig török kézen volt), hová veszélyes út vezet.
Innen Monosbél községen át a sziklás Bélkő aljában fekvő
Apátfalvára ; a községtől K-re, közvetlenül a Bélkő tövében
(377 m.) a bél-háromkúti cisztercita apátság híres temploma,
melyet II. Kilit egri püspök 1232-ben átmeneti stílben épített;
az apátság 1562-ban megszűnt s azóta csak czím gyanánt
adományozzák; a templom ma az egri papnevelő-intézet tulaj376

Részlet Felső-Hámorból (O-Massa).

N e h á n y k ir á n d u lá s a M átra- é s B ü k k -h e g y sé g e k b e n .

dona; ugyanazé a mellette levő kőedénygyár. A templomtól
1V-2 óra alatt megmászhatjuk a meredek Bélköt (784 m .);
tetejéről igen szép kilátás.
Távolságok: Egerből kocsin Szarvaskőre (*/« óra) és Apátfalvára (még
1 óra). Apátfalváról a Bélkőre és vissza 21/, óra.

357. Egerből az Imóforráshoz és a Tarkőre. Felső-Tárkányból a Löki völgyben felfelé a (térképen hibásan Lambot erdőőri laknak nevezett) épület érintésével a Malomhegy és Fekete
len közt fakadó időszaki Imóforráshoz s innen a völgyön
fel a Tarköre (932 m .); kopár csúcsáról gyönyörű kilátás;
vagy pedig Felső-Tárkányból a Vöröskői völgyön fel a Samassamenházhoz (itt szállás 20 személy részére), s innen az Imóforráson át a Tarkőre. A Tarkőről érdekes, de fárasztó ván
dorlás Ny-i irányban a Peskön (856 m.) és Ördöghegyen
(871 m.) át a Bélköre (784 m.) és le Apát falvára (1. 356. alatt).
Távolságok: Felső-Tárkányról az Imóforráshoz 2 óra (ill. a Samassamenházhoz 2 óra s innen az Imóforráshoz l/2 óra), a Tarkőre 1*/», a
Peskőre l l /a, az Ördöghegyre 1, a Bélkőre 1•/*, Apátfalvára 1 óra, öszszesen 8'/a (ill. 9) óra.

358. Miskolcz, rend. tan. város a Sajó tágas völgyében, a
Szinva két partján (122 m .); Borsod vármegye székhelye.
Színház, keresk. és iparkamara és Erzsébetfürdő szép épüle
tei, megyeház, városháza, Kossuth-szobor az Erzsébet-téren,
Erzsébet királyné mellszobra a Népkerttel szomszédos Erzsébetligetben; ev. ref. püspökség, kir. törvényszék, reform, főgymnázium, kath. algymnázium, számos más iskola, Teörökkönyvtár, számos egyesület, közte a Magyar Turista-Egyesület
Borsodi Bükk-Osztálya. Elénk kereskedés és ipar.
Szállodák: Három rózsa, Korona, Pannónia, Lloyd, Pest városa.
Bérkocsi: l/2 óránál kevesebb időre 80 fill., '/a óra 1 kor., */« óra 1.50,
egy óra 2 kor. Fél napra 6, egész napra 10 kor. A tiszavidéki pálya
udvarra 2, a gömőrire 1.20 kor. (éjjel 40 fillérrel több.) — Villamos
közúti vasút.

Kisebb séták: Népkert, Kálvária, Veresrák vendéglő (mind
három a csabai út mellett). Avas-hegy (234 m.), a régi ref.
templommal, szőlőházakkal; szép kilátás.

359. Miskolczról Diósgyőrre, a Hámori völgybe és Lilla
füredre. Miskolczról kocsin vagy társaskocsin Diósgyőrre,
nagyközség 6537 lakossal, a nagy állami vas- és aczélgyárral,
378
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papírgyárral (a Szinva völgyében). Déli szélén a diósgyőri vár
romjai állanak, mellette a kis Tapolczafiirdö (22*5° C. hév
vízzel, 3 tükörfürdő). A várral szemben Sebe Alajos trv. biró
kertjében híres mogyorófa (5—600 éves, 20 m. magas).
Diósgyőr helyén már a honfog
lalás idejében volt (valószinűleg
avar eredetű) földvár ; később a
magyar királyoknak volt itt váruk.
Nagy Lajos sokszor tartózkodott
itt, úgyszintén Zsigmond és Mátyás

királyok is. I. Ferdinand alatt Ba
lassa Zsigmond bírta a várat; utóbb
a Perényi, enyingi Török és Haller
családokra szállott; 1703-ban a ki
rályi kincstár visszaváltotta.

A Szinva völgyében az országúton felfelé haladva AlsóHámor községet (fabutorgyár) s kevéssel feljebb a gyönyörű
hámori tavat (T á j) érjük; magas, erdős hegyek övezte tó,
mely 1*2 km. hosszú s 100 m. széles (45 p. alatt körüljár
ható); csónakdíj 30 fill. A tótól D. felé 15 p. alatt Lillafüred
nyaralótelep fekszik; vendéglő, 11 nyaraló. Séták a Dolkatetöre (486 m., a M. T. E. Borsodi Bükk-Osztályának messzelátójával), a Szinvaforrásához, a Fehérkőlápára
Kocsi Diósgyőrbe l'/a órai tartózkodással 4 kor., fél napra 6, egész
napra 10 kor. ; Hámorba egész napra 12, fél napra 6, Lillafüredre 14,
111. 7 korona.

360. Lillafüredről Szent-Lélekre és az Örvényköre. A hámori
tó felső végétől a Garadnapatak regényes völgyében FelsőHámor vagy Ó-Massa telepre (468 m.) megyünk s itt ENy-ra
befordulunk a Szent-Léleki völgybe (kék jelzés) a Szent-Léleki
zárdaromokhoz (1312-ben alapított páloskolostor romjai) ; kis
menedékház, ettől DK-re a kilátó nevű szikláról gyönyörű ki
látás nyílik, feljebb forrás fakad. Innen 20 p. alatt (kék jel
zés) az Örvényköre (767 m.) jutunk fe l; a meredeken aláeső
sziklatömbről páratlan kilátás nyílik (Magas Tátra, Szittnya,
Eperjes-Tokaji hegyláncz, Szepes-Gömöri Erczhegység, Alacsony
Tátra stb.).
Távolságok: Lillafüredről Felső-Hámorra 2 óra, a Szt.-Léleki romok
hoz */«> az Örvénykőre '/» óra ; összesen 3l/4 óra. Visszafelé ugyan
annyi.
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Nehány különösen ajánlható hegyi tour
összeállítása.
(A Budai hegységet, mint ismertebbet, itt figyelmen kívül
hagytuk.)
a ) F éln apos tou rok.

Pilis-Csaba,Nagy-Szénáshegy, Soly
már (1. 99. alatt) 4 óra.
Békásmegyer, Nagy-Kevély, Csobánka, Margitliget (1. 142. alatt)
3'/4 óra.
Pomáz, Kőhegy, Szt.-Endre (1. 152.
alatt) 2*/* óra.
Pomáz, Csíkóvár, Margitliget (1.
150. és 185. alatt) 4 óra.
Vácz, Nagy szál, Verőcze (1. 324.
alatt) 5 óra.
Nagy-Maros, Hegyestető, Zebegény
(1. 331. alatt) 2'/* óra.
Visegrád és vidéke (1. 216. alatt).
Dömös, Prédikólószék, Dömős (1.
226. alatt) 3 óra.
Kovácspatak és vidéke (1. 339.
alatt).
Bia-Torbágy, Iharos, Török-Bálint
(1. 286. alatt) 3 óra.
b ) E g é s z n a p o s tou rok.

Pomáz, Csikóvár, Sikáros, Lepencz
patak völgye, Visegrád (1. 150 és
192. alatt) 61/* óra.
Szt.-Endre, Dömörkapu. Sikáros,
Dömös (1. 168 és 190. alatt) 5'/a
óra.
Margitliget, Pilis-Szt.-Kereszt, Pilis
hegy, Álexikó, Hoffmann-gunyhó,
Dömös (l. 161, 128, 119 és 250.
alatt) 7»/a óra.
Tahi-puszta, Vérteshegy, Pilis-Szt.László, Lepenczpatak völgye, Vi
segrád (1. 209. es 175. alatt) 5'/4
óra.
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Visegrád, Lepenczpatak völgye,
Akasztólyuk, Prédikálószék, Dö
mös (1. 22 2 és 191. alatt) 4 ‘/a óra.
Dömös, Vadállókövek, Prédikáló
szék, Akasztólyuk, Sikáros, Dö
mörkapu, Szt.-Endre (1. 226. és
182. alatt) 6J/4 óra.
Dömös, Körtvélyes-puszta, Dobogó
kő, Sikáros, Dömörkapu, Szt.Endre (1. 230, 252 és 182. alatt)
7*/4 óra.
Dömös, Miklóskút, Dobogókő, PilisSzent-Kereszt, Pilis-Szántó, PilisCsaba (1. 229, 254, 127 és 125.
alatt) 51)2 óra.
Dömös, Hoffmann-gunyhó, Mexikó,
Kétágúhegy, Esztergom vagy Csév
(1. 231. és 245. alatt) 7 óra.
Pilis-Maróth , Hoffmann-gunyhó,
Malva-gunyhó, Dobogókő, PilisSzt.-Kereszt (1. 235. és 254. alatt)
4Vi óra.
Pilis - Marót , W lassics - völgy,
Hirschorom, Szt.-Lélek, Vörősút,
Csév, Pilis-Csaba (1. 237 és 244.
alatt) 6 óra.
Pilis - Maróth, Hideglelőskereszt,
Esztergom (1. 239. alatt) 31/* óra.
Leányvár, Kesztölcz, Kétágúhegy,
Pilis, Pilis-Szántó, Pilis-Csaba
(1. 107, 243 és 125. alatt) 6'/, óra.
Pilis-Csaba, Csév, Klastrom-puszta,
Vörösút, Mexikó, Dobogókő, Dö
mös (1. 103, 241 és 260 alatt) 6J/4
óra.
Pilis-Csaba, Pilis-Szántó, Pilis, Kétbükkfa, Dobogókő, Dömős (1.104,
119. 241 és 260. alatt) 7 óra.

Nehány különösen ajánlható hegyi tour összeállítása.
Dorog, Henrikmagaslat, Gete, To
kod (1. 110. alatt) 4 óra.
Szaár, Máriaszakadék, Körtvélyespuszta, Vitány vára, Kapberek,
Gesztes vára, Szaár (1.294. alatt)
7l/t óra.
Felső-Galla, Peskő, Tolna, FelsőGalla (1. 296. alatt) 5'/4 óra.
Felső-Galla, Peskő, Tarján, XagySomlyóvár, Szaár (1. 296 és 293.
alatt) 7'/* óra.
Felső-Galla, Vitány vára, Kapberek,
Gesztes vára, Szaár-kitéro (1. 297.
alatt) 7*/« óra.
Felső-Galla, Vértes-Somlyó, Majk,
Gesztes, Szaár-kitérő (1. 299. alatt)
6'/a óra.
Bánhida, Szelimlyuk, Turul, Peskő,
Tolna, Felső-Galla (1. 298. alatt)
5*/4 óra.
Kis-Maros, Szokolyahuta, Magas
Tax, Hideghegy, Csóványos,
Diósjenő, Xógrád, Verőcze (1.
328. alatt) 11 óra.

Szob, Xagy-Galla, Mária-Xosztra,
Szob (1. 336. alatt) 5»/4 óra.
c) Másfélnapos tourok.
Moór, Gerencsér vára, Vértes-Szt Kereszt, Majk, Felső-Galla, (1.303.
alatt) 8 óra.
Piszke, Pisznicze, Gerecse, Tolna,
Felső-Galla (1. 306. alatt) 8« /* óra.
Süttő, Gerecse, Peskő, Tolna, FelsőGalla (1. 307. alatt) 9 óra.
Szob, Mária Kosztra, Irtás puszta,
Királyrét, Magosfa, Diósjenő (1.
338. alatt) 10 óra.
Ipolyság, Drégely vára, Diósjenő,
Xógrád, Verőcze (1.341. alatt) 9 óra.
Ipolyság, Várbükk, Bánya-puszta,
Irtás-puszta, Mária-Xosztra, Szob
(1. 343. alatt) 8 óra.
Pásztó, Galyatető, Kékes, Mátrafüred, Gyöngyös (1. 345. és 350.
alatt) 10 óra.
Eger, Gyertyánvölgy, Lillafüred,
Hámon tó, Diósgyőr (1. 355. és
359. alatt) 7 óra.
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Betűrendes névmutató.
(A mely névnél több szám fordul elő, az első szám mindig
azon oldalra vonatkozik, melyen az illető hely legrészletesebben
van leírva.)

A.
Abrahámbükk 200, 203,
217
Aesculap-forrás 91
Agárd 270
Ágashegy 192
Agasvár 369, 375
Ágasvölgy 222
Akasztólyuk 184, 192,
222, 231
Alag 330
Albertfalva 261
Alcsúth 279
Almás 313
Almás rét 368
Almássy Pál-telep 316
Almásy-huta 369
Alsó-Bikól 311
Alsó-Hámor (selmeczi)
368
Alsó-Kecskehegy 73
Ámor-forrás 358
Amphitheatrum 148
Annahegy 264
Anna kilatás 358, 354
Anna-vőlgy 180, 188
Antal-árka 100
Antal-forrás 271
Antal-szikla 52
Apátkúti völgy 218, 185,
199, 203, 206, 220
Apátfalva 376, 378
Aquincum 147, 94
Aranka forrás 241, 247
Árki-puszta 305
Árnyas-út 55, 56
Árpádföld 152

Árpád-fürdő 153, 154
Árpád-orma (Hármashatárhegy) 74
Árpád-trónja 230
Árpád-vára 236, 234,
231, 233
Asszonyfejkút 259
Aszód 324
Avashegy 378

B.
Babaforrás 358
Babáthegy 360
Babati-major 324
Bagolykőtető 370, 375
Bajót 310
Balassa-Gyamat 359
Bánhida 296, 308
Bánhidai ezredéves em
lék 294
Bányahegy (visegrádi)
221 , 222

Bányaheg^(a GerecséBánya-puszta 355, 363
Baráthalom 216
Barátkát 242
Barina 161, 175
Báró Eötvös József-út41
Báró Eötvös Loránd
menedékház 254
Barombércz 361
Baross-féle erdőőri lak
130, 246
Baross-pihenője 131
Basaharcz 239
Báthoryhegy 57
382

Batta 266
Békási rétpatak 349
Békásmegyer 154
Bél 359
Béla király kútja 43
Béla király-út 43, 54
Bél-Háromkút 376
Bélkő 378
Bene-puszta 372
Bény (Kis-) 359
Berkenye 338
Berseg 199, 183, 186,
197, 198
Besnyö 323
Bezina-völgy 350
Bia 274
Bia-Torbágy 274
Bicske 278
Biela szkala, 1. Fehér
szirt
Bikól 311
Bitócz 242
Bodajk 302
Bogdány, 1. Duna-Bogdány
Bogiári árok 286
Bogon-patak 205
Bordántet?280
Borjú fej 216
Borókaárok 105, 81, 99
Boros-Jenő 97
Bozók 366
Börzsöny 350
Börzsönyi patak 363
Bratzen (csobánkai) 169
Breuner-gunyhó 191,232
Bründlgrund 345

B etű ren d es n év m u ta tó .

Bubán 166
Buchwaldgraben 346
Bucsina-forrás 162, 188
Budafok 261
Buda-Kaláz 155
Budakesz 81
Budakeszi erdő 45, 82
Budakeszi-út 56
Budaörs 84
Budaörsi hegy 47, 83
86, 89
Budaörsi hegyek 85
Büki puszta 181, 232
Bükköskúti árok 104,
81, 99

c.
Chilova-forrás 141
Chilova völgy 141,140,
256
Chlapecz 107, 113, 132,
246
Csabakút 197, 183,185,
202
Csákberény 304
Csákvár 290
Csákyvár 290
Csama oldal völgye 362,
363
Császárerdő 222
Csata 359
Csatárka 72, 73
Csatomavölgy 374
Cseke-tó 298
Csepelsziget 267, 315
Cser-forrás 141, 256
Csermely-út 49
Cervena cseszta 107,
112, 113, 132, 246
Csév 106, 246
Csevicze 373
Csiga-út 52, 56
Csíki hegyek 87, 47
Csíki puszta 87
Csikóvár (Nagy-) 161,
175
Csikóvár (Kis-) 160, 161»
176
Csillaghegy 153, 95
Csillagvölgy 54
Csillagvölgyi-út 43
Csillebércz 46
Csobánka 167
Csódihegy 204
Csóka 302

Csókakő vára 303
Csorgókút 242
Csórhegy 370, 375
Csóványos 341, 355
Csömölevölgy 342
Csömör 317
Csúcsheg}' 75, 77
Czinkota 316

E.

Ecce-homo-rét 37
Egeg-Szalatnya 366
Eger 375
KHz-kút 104, 81
Eötvös Lóránd-menedékház 254
Eötvös-nyaraló 39, 41
Eötvös-út 41
Eperjes 290
D.
Ercsi 268
Érd 265
Damásd (Ipoly-) 351
Damásdi patak 350, 352 Erzsébetfalva 314
Krzsébet-sósfürdő 90
Darabosheg}' 363
Krzsike-forrás 140, 244,
Dejtár 359
256
Dera-patak 173
Deszkási Nagy völgy 362 Esztergom 117
Ezüsthegy
96, 154, 155,
Devicse 366
156
Diana-út 39, 40
Dió fástető 46
F.
Diogenes-ház 44
Fáczán 50
Diósárok (Budán) 37
Diósárok (Tétény m.) Fanyenthal 286
Fári kútja 125
263
Farkasrét 35, 85
Diósd 264
Farkas
völgy 48
Diósgyőr 378
Fazekashegy 70
Diósjenő 342, 362
Fehérheg}' 346, 349
Disznóárok 240, 258
Fehérkőlápa 379
Disznófő 52, 44
Disznókút (bogdányi) Fehérszirt 110, 116, 133,
247
205
Disznókút (a Mátrában) Fehér-út 346, .‘149
Feketefej 64, 70
374
Feketehegy 108,112, 133
Dobogó (Budán) 91
246, 247
Dobogó (pilis-maróthi)
Feketekő 108, 112, 246,
242
247
Dobogó (a Mátrában)
Felkiáltójel 230
374
Felnémet 376
Dobogókő 250, 139
Felső-Galla 289,287, 312
Dobozy-fák 239
Dobravoda 162,164,175, Felső-Hámor 379
Felső-Kecskehegy 74
188, 189
Felső kút-tisztás 46
Dolina 336
Felső-Tárkány 376, 378
Dolkatető 379
Domloch 203, 205, 217 Ferenczhalom 60
Ferenczhegy 72
Dorog 113
Ferenczy-szikla 233
Dömeháza 366
Fingókut 232
Dömörkapu 181, 188
Fiskalitástelep 369
Dömös 224
Fogaskerekű-vasút
Dömös-átkelés 346
(Svábhegyi) 38
Drégely-Palánk 360, 359
Fóth 328, 317
Drégelyvára 361
Fulova-forrás 141
Drenovi vrsek 231
Fultánkereszt 341, 356
Duna-Almás 313
Fülöpmajor 265
Duna-Bogdány 204
Füzeskút 240, 250, 258
] Dunakesz 330
383
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G.
Gabelmacher-Lahn 89
Gadócz 284
Gaisberg (Kiesberg) 89
Galla(Felső) 289,287,312
Gállá (Nagy- és Kis-)
.‘352, 353
Galla-puszta 351, 353
Galyaszéle 375
Galyatető 369, 375
Garadnapatak 379
Garamrév 368
Garancs-csárda 109
Garancs-puszta 101,171
Geczkókut 375
Geiernest 343
Gellérthegy 33
Gellérthegy (Kis-) 34
Gerecse 312, 311
Gerencsér vára 306
Gesztes 284, 290, 297
Gete 114
Glissza-domb 164
Gloriette 357, 354
Golyvás-forrás 138, 245
Gödöllő 320
Görbehajtás 222
Granatenberg 340
Gretzer-forrás 368
Gründlberg 363
Gugerhegy 73
Gyertyánvölgy 376
Gyökéresforrás 372,370
3/3
Gyöngyös 372
Gyöngyös-Oroszi 374
Gyöngyös-Tarján 374

Haraszti 314
Hármasforrás (dömösi)
234
Hármasforrás (Tristoki)
139
Hármasforrás völgye
233
Hármashatár (a Csille
bérczen) 46, 47, 83, 86
Hármashatár (a Keserű
sön) 184, 192, 231
Hármashatár (a Mátrá
ban) 373
Hármashatárhegy 74
Hármaskúttető 45, 55
Három barát 355
Hárommezőhegy és rét
140, 240, 244, 256, 257
; 258
Hársashegy (szaári)280
Hárshegy 62
Hárshegy (Kis-) 61, 69
Hárshegyi barlang 62,
69
Hárshegyi körűt 63
Hárshegyi pálos kolos
tor 57
Hasznos 369
Hatvan 319
Hegedűsbércz 236, 258
Hegyesd 200, 203, 217
Hegyestető 345
Hegyhát-út 48
Hellergraben 286
Henrik-akna 114
Henrik-tető 114
Herczeghalom 277
Hermina-kilátás357,354
Herrentisch, lásd Urak-

Hoffmann-gunyhó 237,
240, 250, 258
Hoffmann-kút 237, 240
Holy vrsek 142,175,190,
2o6
Hollós 376
Homok 361
Honti szakadék 361
Hont-Németi 366
Hont-Tompa 366
Horányi-csárda 184, 331
Hosszúbércz 341
Hosszúerdő 64
Hosszúhegy
(eszter
gomi) 243
Hosszúhegy (pilis-szán
tói) 134, 133, 137,173
Hosszúrét völgye 281
Hosszúvölgy 3o0, 354,
366
Hrabinahegy 184
Hubertgunyhó 23
Hunyady János keserűvíztelep 91
Hunyady-orom 50
Huszonnégyökröshegy
Huta-Szt.-Lélek,
Szt. -Lélek
Hűsvölgy 68, 70

lásd

I.

Iharos 274
Ilka-kilátó 131
Ilkamajor 265
Illés (Ulia) 368
Ilona pihenője 358, 354
Ilonavölgy 374
a c 7 tü 1 n
Imóforrás
378
H.
Hét vályú 201, 186, 202, Inócz (Nagy-) 363
Ingovány 45
Hajagos 216, 206
217
Heuberg 108
Ipoly folyó 354
Hajnácskő 375, 374
Hévíz 319
Ipoly-Damásd 351
Hajnalos 37
Ipoly-Pásztó 359
Héviz-Györk 319
Halyagos (tolnai) 295
Hideghegy (Kis-) 355
Hámor 379
Ipolyság 360, 359
Hámor (Alsó-), selmeczi Hideghegy (Nagy-) 340, Ipoly-Vecze 359
Irhásárok 47
368
Hidegkút 76
Hámor (Felső-) 379
Irtás puszta 350, 354,
Hidegkúti-út 66
366
Hámori tó 376
Hamvaskő és rét 241, Hideglelős-kereszt 243 Isaszeg 318
Hideglyuk 140, 256
Ispánhegy 189, 255
242, 247
Hirsch-orom 241, 247
Istenhegy 36
Hanák-kilátó 372, 370
Hangyásbércz 340, 355 Hoch-Frankenberg 47, Istenhegyi-út 38, 40
Istenlajhegy 338, 348
83, 86, 89
Hanselberg 363
Isten szeme 52
Hodrusbánya 368
Haramialyuk 341
Hodrusi tavak 368
Izbék 180, 188
Harangvölgy 53
384
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J.
Jánosforrás 271
Jánoshegy 58, 45
Jánoshegyi barlang 55
Jászhegy 236
Jávoroskát 373
Jenő 277
József főherczeg-telep
316
Józsefhegv 72

K.
Kakashegy 139, 257
Kakukhegv 46
Kaláz 155
Kalicsapatak 203, 186,
202, 217
Kallók völgye 372
Kálváriahegy (budai) 71
Kálváriahegy (buda
keszi) 85
Kálváriahegy (dorogi)
113, 114
Kálváriahegy (hideg
kúti) 76, 77
Kálváriahegy (torbágyi)
275
Kamaraerdő 262, 264,
273
Kamen 166
Kámor 362
Kapberek 283, 290
Kapellenhut 154, 156
Kapitányhegy 182, 186,
187, 198
Káposztásmegyer 327
Kapréra-fürdő 316
Karajsó 362
Kartálja, lásd Csikóvár
Karthauzi-utcza és há
zikó 40
Kászálás 236
Katalinhegy 275
Katalin-puszta 335
Katalinvölgy 336
Katinka pihenője 358
Kavicshegy 101
Kecskehegy 73
Kecskehegy (Alsó-) 73
Kecskehegy (Felső-) 74
Kékes 373
Kékeskút 373
Kékforrás 203, 206
Kelepföld 90

Kemencze 362
Kéménd 359
Kenyérmező 116
Kereszteskövek 227,185
Kereszt-út (mexikói) 242
Keresztút (selmeczi) 368
Keserűkút 274
Keserűshegy 227, 184,
192, 223, 259
Keserűs üstöké 228
Keserűvíztelepek 90
Kesselberg 89
Kesztölcz 109, 113, 126
Kétágúhegy 109, 116,
126, 133, 247, 257
Kétbükkfanyerge 132,
133,139,141,244,245,
247, 257
Kevély (Kis-) 97, 169
Kevély (Nagy-) 96. 155,
156, 169
Kik-hegy (Nagy-) 182
Kilátó (a Bükkben) 379
Kilátóhegy 290
Királygunyhó 222
Királyháza 356
Királyhegy 354
Királykút(diósjenői) 356
Királykát (dömösi)232,
191
Királykát (szokolyai)
338, 339, 348, 363
Királyrét (kospallagi)
348, 363
Királyrét (börzsönyi)
355, 366
Királyát 216
Kis-Bény 359
Kis-Csikóvár 160, 161
Kis-Galla 352, 353
Kis-Gellérthegy 34
Kis-Gerecse 312, 311
Kishanta patak 343
Kis-Hárshegy 61, 69
Kis-Hideghegy 355
Kis-Kalitás 369
Kis-Kevély 97, 169
Kis-Kevély barlangja
169
Kis-Kopaszhegy (pilis
csabai) 106
Kis-Kovácsi puszta 144,
159, 174, 175, 189, 256
Kiskő 374
Kiskőfej 45
Kis Kőszikla 114, 115
Kis-Maros 338

Thirring: Bpest környéke.
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Kis-Németegyháza 280
Kis-Oroszi 206
Kis-Remetebarlang 79
Kis-Strázsahegy 116,126
Kis-Svábhcgy 36
Kis-Szittnya 367
Kis-Szoplak 245
Kis-Téteny 263
Klanácz-puszta 143, 174
Klastromkert 135, 245
Klastrom-puszta 107,
113, 132, 246
Klotildtelep 102, 106
Kolarovicza 189
Kollárvölgy 354, 366
Komlósvölgy 227, 185
Kopanyicza-rét 184
Kopaszhegy
(márianosztrai) 344, 349
Kopaszhegy (pilis-csa
bai) 106
Kopaszhegy (Nagy )
(nagy-kovácsi) 80, 65,
81
Korpona 366
Kóspallag .343, 348, 349
Kossuthfalva 314
Kossuth-telep. 82
Kovácshegy (Öreg-) 288
312
Kovácsi (Nagy-) 79
Kovácsi kolostorrom 160
Kovácsi puszták 144,
159, 160
Kovácspatak
(eszter
gomi) 356, 354
Kovácspatak (börzsö
nyi) 355, 363
Kovácspatak (selmeczi)
368
j Kőbánya (csobánkai)
156, 168
Kőember 362
Kőérberek 262
Kóhányás puszta 290,
296
Kőhegy 164, 178, 189
Kóhid-Gyarmat 359
Kőkapúhegy 361
Költő-út 40
Kőmezö 165
Környe 296, 308
Körtvélyes-puszta (dömösi) 234, 237,250,258
Körtvélyes-puszta
(a
Vértesben) 282,289,
287
25

B etű ren d es n é v m u ta tó .

Kőszikla (Kis-) 114, l lő
Kövespatak 238
Krajcsú .‘162
Krizsna 368
Krummer Lindenbaum,
lásd Vizverés
Kuruczbércz 362
Kuruczles 61
Kutyavár 264

L.
Labancz-út 61
Lágymányos 90
Lambot 376, 378
Lápafő 370
Láposkút 376
Leányfalu 195
Leányvár 109
Ledererlelep 37
Lelédhíd 351, 353
Lepenczpatak 221, 185,
192
Lesvölgy 336, 338, 342,
362
Likaskő 271
Lillafüred 379, 376
Lindenbusch 65, 81
Lipót (Nagy-) 370
Lipótmezei-út 67
Lipótmező 65
Lofejtisztás 46
Lonihegy 174, 175, 189,
190, 2o6
Lovasberény 271
Löki völgy 376, 378
Lörinczhid-lapossa 186
Lövölde (katonai) 68
Luckenberg 85
Lukács-árka 233

M.
Macska jania 172
Magas-Tax 340, 363
Magasút 47
Magos fa 355
Majk 296
Magyarkút 336
Magyarosbércz 362
Makkos-Mária 83, 46
Makórét 236, 258
Málnahegy 355
Málnáshegy 183, 186,
198

j Malomka, 1. Pilis-Szt.-

Moór .‘104
Kereszt
Morgó 338, 342
Malompatak (dömösi)
231, 233, 258, 191
N.
Malomvölgy (pilis-maróthi) 239, 237, 247,
258
1Xadap 271
Malva-gúny hó 240, 258 Xádasér 283
Manna (Nagy-) 356
Xádaskút 35
Margitforrás 358
Xádorkút 43
Margitliget 166, 158
Xagy-Csikóvár 161,175,
189
Máriaberek 102
Máriafal 282, 287
Xagy-Galla 352, 353
Máriaforrás 302
Nagy-Hárshegy 62
Mária-Makk 83
Xagy-Hideghegv 340,
Mária-Xosztra 347, 344,
362
349, 350, 352, 354, 366 Xagy-Inócz .‘163
Mária-Remete 78
Xagy-Kevély 96, 155,
Máriaszakadék 282, 287
156, 169 *
Márkushegy 306
í Xagy-Kopaszhegy
Maros (Kis-) 338
j (nagy-kovácsi) 80, 65,
Maros (Nagy ) 344
I 81
Maróthi hegyek 242
Xagy-Kopaszhegy
Martonhegyi-út 39, 40
(pilis-csabai) 106
Martonvásár 270
Xagy-Kovácsi 79
Mássá (ü ) 379
Xagy-Kovácsi puszta
144, 159
Mátrabércz 369, 370, 375
Nagykő 223
Mátrafüred 372
Nagy-Lipót 370
Mátratorony 373
Mátyásforrás 212
Xagy-Manna .*156
Mátyásföld 316
! Nagy-Maros .‘144
Xagy-Remetebarlang 78
Mátyáshegy 74
Mátyás király-út 42, 44, Xagy-Somlyóvár 280
Xagv-Strázsahegy 116,
54
126
Medveharlang 358
Medvedpatak 3ől, 353 i Nagyszál 334
Melegheg}' (nógrádi) 3.% XagV-Szénáshegy 104,
81, 99, 100, 105
Melegheg}' (velenczei)
Xagy-Szoplak 132, 246
270
Nagytó (tatai) ÍV.'
Meredekcsúcs 45, 53
Messélja 161, 162, 189 Nagy-Tólak 161, 175,
Messzebblátó 196
189
Messzelátó 196
Nagyvölgy (deszkási)
362
Mészáros-út 87
Xagv-Ziribár 134, 172
Mexikó 243
Naphegy .‘14
Migazzi-kastély 338
Miklósdiák-völgye 241, Xapoleón-kalapja 165
Xászné-luka 335
247
Xégyeshatár 374
Mikióskút 234, 259
Németegyháza (Kis-) 280
Miksa-akna 368
Misariecki-patak 352, Xéinetszéna-rét 198, 199
Németvölgy 36
353
Népliget (fazekashegyi)
Miskolcz 378
70
Mithraeum 151
Neszmély 313
Mocsárheg}' 349
NeuackeVgraben
65, 81
Mogyoród 317
Neugraben 286
; Monosbél 376

B e tű r e n d e s n é v m u ta tó .

Pálvölgye 73
Nógrád 337, 342, 362
Papföldi ásatások 149
Normafa 42
Normafa-út 41
Pappelgraben 99
Paprét (süttői) 311
Nyék (Lipótmező) 67
Nvergeshegy 198, 183, Paprét (visegrádi) 199,
202 , 220
186, 197
Párád 373, 374
Nyerges-Újfalu 310
Nyesettvár 375
I Párkány-Nána 359
Nyíred .‘555
Pasarét 71
Nyirfavölgy 242
Passag 376
Pásztó 369, 375
; Páty 276
Pazsák 376
o.
Péczel 320
Péliföld 310
Óbánya .‘568
Péli-Szt.-Kereszt 310
Ocsa 318
| Pénzverő árka 236
Oltárkő .‘541. 355
Pereshegy (pilis-szent
Oltárpatak 355
kereszti) 141, 256
O-Massa 379
Pereshegv
(kóspallagi)
Óra (csobánkai) 169
348
Órás, 1. Diósd
Peskő 287, 312
Oroszi (Kis-) 206
Petneházy-rét (54
Oroszlánkő vára 290
Pilis 130, 128, 112, 246,
Oroszlány .‘507
1
257
Oszoly 168
Pilis-Csaba 101
Ovár .‘569
1
Pilisi
patak 173
Ördögárka 78, 65, 70
Pilisi vár 136
Ördögárka (Kis-) 64, Pilis-Maróth
239
„ 70
128, 101
Ördögbánva 218, 185 Pilis-Szántó
Pilis
Szántói
barlang
199
i:50
Ördögheg)' 378
Pilis-Szt.-Kereszt
135
Ördöglyuk (a Pilisen)
Pilis-Szent-László 184
138, 245
Pilis-Vörösvár
99
Ördögnialma 218, 185, Pipázó 275
„220
Ördögorma 47, 48, 85 Piszke 310 és kút 369,
Öregbükktető 186, 199, Piszkéstető
375
_ 202, 217
Pisznicze 311
Óreghálás 217
Pivovár .‘566
Öreg-Kovácshegy 288
Pócsmegyer 200
Öregkő 310
336
Oregszirt 110, 116, 133, Pokol-csarda
Pomáz
157
.247
Poszogóhegv
227, 185,
Qrhegy 100, 101
231
Őrmező 91
Postaréti-erdó
108, 134
Örvény kő 379
Pozsonyi-hegy 58
Ötház-puszta 276
Prédikálószek 228, 185,
192, 223, 259
Prépostheg)' 234, 258
P.
Puszta (Meszebblátó)
196
Pádvár, 1. Árpádvára
Puszta-Katalin .‘535
Palánk (Drégely-) 359
Puszta-Kőhányás 290,
Palczhegy 354
296
Palota .527
Puszta-Tahi 200
387

R.
Rablóbarlang 139, 256
Racki vrch .‘536
Ráczkeve 315
Rákászpatak 197, 183,
186, 199, 202
Rákosfalva 316
Rákos-Palota 327
Rakottyásbércz 356
Rámhég)' 233, 259
Rámszikla 233, 259
Rámvölgy 232
Rekettyés-tó 197,183,186
Remetebarlang 78
Remete és apácza 230
Remetefai
kaparóház
370, 373
Remetehegy (budai) 74
Remeteheg)’ (remetemáriái) 79, 105
Remete-Mária 78
Répáshuta 376
Rétmalom 174
Révíz-patak 360
Rézmál 71
Richnyavai tó és völgy
368
Rókahegy (bogdánvi)
205
Rókahegv (ürömi) 153,
95
Rókushegy 71
Római fürdő 153
Róna (Rovnya) 36(5
Rosskopf 284
Rossuter 89
RotherLacken-Riegel65
Rózsabánya .‘555. 366
Rózsadomb 71
Rózsahegy 182, 186,187,
198, 20*2
Rózsapatak 356
RózsaszállAs 374
Rózsasziklák .‘556
Rupphegy 85

s.
Saár 375
Sághegy 347, 344
Sajgó hegy 205
Salamontornya 210
Salgó vára 3(53
Samassa - menedékház
(a Bükkben) 378
25*

B etű ren d es n é v m u ta tó .

Samassa - menedékház |
(a Mátrában) 369
Sánczhegy 354
Sárhegy 375
Sárkánybércz 227
Sárkány lyuk 228
Sashegy (budai) 35
Sashegy (esztergomi)
126
Saskő 374
Sávos 355
Schatzgrabenberg 89
Schosthal-rét és forrás
367
Schulerhegy 128, 241
Schusterrét 221
Schvveizerrét 284
Selmeczbánya 368
Sikáros 187, 181, 142,
174
Simon halála 132, 139
Simonvölgy 229
Sivava voda 142, 190
Solymár 97
Sólymos 375
Somlyóhegy (fóthi) 330
Somlyóvár (Nagy-) 280
Somorrét 370, 373
Soroksár 314
Sóshegy (visegrádi) 215
Sóshegy (mária-nosztrai) 343
Sóskút 269, 276
Sóstórét 216
Sötétlápa 374
Sötétvágás 46
Spitzkopf 345
Stara lénia 191
Steffultó 368
Steiererdő 283
Steinberg (Budaörs) 85
Steinfeld 346
Steinweg 99
Strassberg 85
Strázsahegyek 116, 126
Sukorói halászcsárda
270
Sulyok 227
Süttő 311
Svábhegy 36
Svábhegy (Kis-) 36

Sz.
Szaár 280, 282, 297
Szabókő 341
Szakálos 359

Szabóhegy 239,236, 237,
250, 258
Szalabasinai kút 174,
189, 256
Szalajkaház 375
Szalatnya 366
Szamárhegy (pomázi)
158
Szamárhegy (szent
endrei) 176
Szamárhegy 1. Zamárdhegy
Szandrik 368
Szántó, 1. Pilis-Szántó
Szárazpatak (szokolyai)
348
Szarkavár (Solymár) 98
Szarvashegy 275
Szarvasitató 201
Szarvaskő 376
Szarvasszérű 186
Százhalom, 1 Batta
Széchenyihegy és emlék
41, 36
Szélakna 368
Szeleshegy 184, 187
Szelimlyuk 292
Szélkapu völgv 274
Széltorok 197, "202
Szemlőhegy 72
Szénáshegy (Nagy-)
104, 81, 99, 100, 105
Szendehely 335, 338
Szt.-Anna kápolna
(Budán) 52
Szent-Anna kápolna (a
Mátrában) 375
Szent-Antal 366
Szent-Endre 176
Szent-Kndrei sziget 184,
206
Szentfa-kápolna
230,
191, 228, 233, 259
Szent-Györgymező
(Esztergom-) 118
Szent-Iván barlangja 33
Szentkút 173, 143
Szent-László, 1. PilisSzt.-László
Szent-László hármas
forrás 373
Szeht-Lászlóhegy 186,
198, 202
Szent- László - templom
60
Szent-Lélek(Huta-) 127,
247
388

Szent-Lélek (a Bükkben)
379
Szent-Lőrincz 318
Szent-Lőrincz -kolostor
57
Szent-Tamás (Eszter
gom-) 118
Széphársrét 236, 258
Szép Ilona 49
Szép Juhászné 56
Szép kilátás 67
Szépvizpatak 306
Szépvölgy 75
Szerkövek 250, 237,258
Sziget - Szent - MártonUjfalu 315
Sziget-Szt.-Miklós 267,
315
Szilágyi-telep 267
Szilasrét 197, 199
Szilykút 274
Szinva 376, 379
Szittnya 367
Szittnya (Kis-) 367
Szittnyatő 368
Szkala 354
Szkala-dolina 354
Szob 346
Szokolya 339, 348
Szokolyahuta 339, 363
Szondy-kápolna 360
Szoplak (Kis-) 245, 247
Szoplak (Nagy-) 132,
246
Szőkeforrás 231
Szőkeforrás völgye 191,
259
Sztara voda forrása 182
Sztara voda völgye 182,
186, 197, 198
Sztarinyilás 187, 192,
Szurdok (puszta) 361
Szurdok völgye 142,
160, 134
Szvinyárka, 1. Disznó
árok

T.
Táboros 37
Tahi puszta 200, 336
Táj 379
Tanádhegy 368
Tapolczafürdő 379
Tarján 281
Tárkány (Felső*) 376,
378
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Tarkő 378
Tárnok 269
Tatárrét 368
Tata-Tó város 297
Tax (Magas-) 340, 363
Telki 277
Templomvölgy 345
Terény 366
Teszér 366
Tétény 263
Tétény (Kis-) 263
Tétényi nagy puszta
263, 264
Thebe 376
Thirring-szikla 250,232,
234, 259
Tinnye 109
Tokod 310
Tólak 161, 175, 189
Tolna 288, 312
Tolvaj árok 348
Tolvaj forrás 370
Torbágy 274
Torinahegy 174, 175,
189, 190, 256
Tormakert 201
Tost-szikla 236
Tótasszony 62
Tótfalu 201, 336
Tóthegyes 374
Tóváros 297
Tököl 267, 315
Török-Bálint 273
Törökfej 223
Törökkút 98
Törökugrató 88
Trenk 284
Tresnia voda 162, 189
Trézsi-kút 130, 137, 246
Triluki, 1. Hárommező
Tristoki völgye 137,139
Tubinkút 161, 189
Túra 319
Turista-út (budai) 46,86
Turista-út (a Pilisre) 137
Turul 292
Tündérhegy 52, 55
Tündérkő 131
Türkenfeld 349

u.
Ugró 201
Ugró-út 242
U|-Haraszti 315
Újlaki hegy 75

Viskibércz 355
Újpest 327
Újpesti sziget 152
Vitány vára 282, 287,
Urak asztala 217, 203,
290
Vizesárok 349
„ 206
Üröm 94
Víziváros (Eszterg.)118
Üstökhegy 228
Vízverés 217, 203, 205
Voznic 368
Vörösbércz
363
V.
Vöröshegy 100, 101
Vöröskereszt 70
Vácz 331
Vadalmaállás völgye
Vörös klastrom 306
Vöröskői völgy 378
229
Vad álló kövek 228
Vöröskőszikla 201, 186,
Vadaskert 68
199, 217
Vadászhegy 262
Vörösmárom 363
Vadászmajor 50
V örösmarty-gunyhó
330
Vajai puszta 305
Vörösút 107, 112, 132,
Vaj dabérez 52
246
Vályuskút 374
Vörösvár 99
Váracshegy 77
Várbükk 363
Vargák kútja 370, 373
W.
Várhegy (solymári) 98
Wiesengründel 205
Várhegy (szokolyai)
W lassicsvölgy 241, 247
340
Varjaskút 197
Wolfsgrube 286
Városi rét 64, 70
Városkút 43, 37
z.
Városmajor 36
Zách Klára keresztje
Vasfog 131
Vaskapu (esztergomi)
210
Zajnáth-hegyek 100
125
Vaskapu (pilisi) 137, Zalaba 359
133, 138, 245
Zamárdhegy 243, 125
Velenczei tó 270 ..
Závosz 355
Velka szkala, 1. Öreg- Zebegény 346
Ziribár 134, 172, 173
szirt
Vérhalom 72
Zöldmái (Zöldárok) 72
Zúgliget 49
Verőcze 336
Vértes-Boglár 292
Zuwarki árok 350
Vérteshegy 199, 186,
201, 202, 217
Zs.
Vértes-Somlyó 296, 292
Vértes-Szt.-Kereszt 306 Zsámbék 277
Vezérhalom 37, 40
Zsarnócza 368
Vidor-menház 164
Zsemlye, 1. VértesViharhegy 75
Somlyó
Vihoréna 191, 255
Zsibritó 366
Viktorgunyhó 197, 199, Zsidórét 237, 240, 250,
186
258
Világoshegy 374
Zsiló 369
Világos puszta 374
Zsiványbarlang (a
Virágvölgy 82, 45
Dobogókőn) 139, 256
Virányos 50
Zsiványbarlang (a
Visegrád 206
Meleghegyen) 271
Visk 359
Zsobrák 334
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A bécsi katonai földrajzi intézet 1 : 200,000 mértékű
átnézetes térképének vázlata.
Színezve 1— 1 lap ára 1.20, vászonra húzva 2 kor.
Megrendelésnél elegendő a fokok szerinti megjelölés, p. Losoncz lapja : 37° 48°.

E g y e s v á r o so k k ö r n y é k é n e k
térk ép ei.
1 : 75,000 mértékben.

A bécsi katonai földrajzi intézet 1 :75,000
mértékű részletes felvételének átnézete.

1. Budapest, 4 nagy lap, drbja
színezve 2 kor., v. 3 kor.
2. E s z é k f. 1.60, sz. 2.40, v .4.80k.
3. Kassa, f. 1.80, sz. 2.60, v.
5.20 kor.
4. Magas Tátra (Közp. Kárp.,
Liptói hav., Ma
gúra) f. 1.80, sz.
2.60, v. 5 kor.
5. Nagy - Szeben, f.
1.60, sz. 2.40, v.
4.40 kor.
6. Temesvár, f. 1.60,
sz. 2.40, v.4.40 k.
7. Vasvármegye
északnyugati része
(A M. T. E. Vas
vármegyei Oszt.
kiad.) sz. 3.40,
v. 5 kor., tagok
nak 2, ill. 3 kor.

8. Zágráb, f. 2, sz. 3, v. 6 kor.
9. Aspang (Sopron és Vasmegy.
részeivel) sz. 3.40, v. 5 #kor.

R ö vid ítések: f. = fekete nyom ással; sz. = színezve ;
v. = vászqnra húzva.

1 : 25,000 mértékben :
10. Bruck L. ni. (Lajtahegyseg
gel), 20 lap, drbja f. 1 kor.,
v. 1.50 kor.
11. Magas Tátra, 2 lap, sz. 6 kor.,
(1 lap 3.50 kor.)
Budapest, 4 lap, sz. 8 kor.

Egy-egy lap megrendelésénél
elegendő a zóna (vízszintes sor)
és oszlop (colonne, függőleges
sor) számának megjelölése; p.
Ipolyság lapjának megrendelé
sére : zóna 13, col. XX., rövi
dítve 13. XX.

