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Pozsony.
Eider István könyvnyomdájából.
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. . . É s m in th a nem , k ik lábon járn ak ,
H a n e m csu p án szálló m adárnak;
A lkotva lenne it t a föld :
M indig ziláltabb arczot ölt.
I t t tornyosul, o tt m eg sü ly ed ,
I t t öble van, o tt k idülyed,
S z é th á n y t id o m talan idom ;
M ind ö sszev issza heverő,
A h á n y darab, m eg an n y i ro m ; —
V agy m in th ’ az alkotó erő,
M időn h e g y e t g y ú rt és rakott,
E lszórta v o ln ’ az anyagot.
Arany János

(Az utolsó magyar, II. ének)
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A LPIN ISM U S.
But breathe the air
Of mountains, and their unapproachable summits
Will lift thee to the level of themselves.
Longfellow.

ennyi tartalom van ebben a lefordíthatlan idegen
szóban! A testi-lelki erőnek és egészségnek micsoda
kristálytiszta és kiapadliatlan ősforrása, a hatal
masnak és örökké szépnek, a szeplőtlen gyönyö
rűségeknek és érdekes tapasztalatoknak micsoda kincses foglalatja rejlik
abban, a mit e szó jelezni akar! Igazán sajnálatos, nemcsak a szó idegen
a nyelvünknek, hanem jóformán idegen maradt eddig ránk nézve
mindaz is, a mit ez a szó jelent.
Mit is hallunk itthon az „alpinismus“-ról? Néha nyáron legelőkelőbb
lapjaink hoznak egy-egy rövidke hirt valami elszerencsétlenedett hegy
mászóról, avval a hagyományos megjegyzéssel, hogy „ilyet csak angol
tehetett,“ és hozzáfűznek oly ítéletet, mely nemcsak a legelemibb tárgyismeret hiányát, hanem sokszor meglepő földrajzi és természettani
fogalomzavart is árul el. Az ilyen megjegyzés azután teljesen lerontja a
tárgy iránti érdeklődést, mert a hallgatásnál vagy a közönynél sokkal
■rosszabb a felületesség, mivel ez minden thémának a megölŐje.
Ha hazatérünk az Alpesek közül, izmosán és pirospozsgásan, nap
barnított ábrázattal és napsugaras kedélylyel, aczélos egészséggel és
aczélos lelkülettel, és lelkesedve mesélünk valamit az „alpinismus“ terén
átélt dolgainkról, a legtöbben nem hisznek el ezekből egy tizedrésznyit
sem, mert azt tartják, hogy vén vadász módjára magunk költjük kaland
jainkat; ha hisznek, meg nem értik, mi keresni valója van a parányi
embernek ott azokon a viharszelő felhő-királyokon, „hideg“ jég és
„kemény“ szikla között, mikor az embernek külömb dolga, jó vendéglője,
verejtékkel épített biztos útjai, sőt még fogaskerekű vasutjai is vannak
a völgy ölében, — és egyszerűen ránk olvassák, hogy a mi szenvedélyünk
czélnélküli istenkisértés, spleennek, modern hóbortnak, beteges ideg
izgalomnak a szüleménye. Végül akadnak olyanok, kik szívesen meg
hallgatnak, de maguknak a hegymászásról fogalmat alkotni még sem
tudnak, mert azt gondolják, hogy a hatalmas hegytetők felkeresésének
egyedüli czélja a kilátás vagy bizonyos vidéken való tájékozás. Mikor
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már azt hiszszük, hogy egy lelkes uj hivŐt nyertünk a természetimádás
e modern felekezetének, legtöbbször az egész érdeklődés ebben a banális
kijelentésben foszlik semmivé : „No, én a hegyeket már inkább csak
alulról nézem meg,“ avagy igaz baráti kedélyességgel avval a jóslattal
kecsegtetnek „Majd rólad is fogom olvasni, hogy leestél“ . . .
Szóval : nálunk eddig alig vettek valami tudomást az „alpinismusról“
vagy nem tekintették olyan komoly tárgynak, melylyel nagyon is ér
demes foglalkozni.
Pedig már több mint százados története van. 1786. aug. 9-én egy
chamonixi ifjú, Balmat Jaques, kinek helyén volt a szive, feje, feltört a
„Monarcha“ jégkoronás homlokára, a Montblanc legmagasabb ormára.
Az Alpesek keleti végváraiban pedig 1799-ben megjárják a Grross-Glockner
hópirámisát. Természetesen az első vállalkozások nagy anyagi áldozatokba
kerülnek és azok értelmi szerzői rendesen vagy nagy tudósok, vagy
uralkodók. Csakhamar megindul az összes csúcsok meghódítása; először
csak a legmagasabb ormok képezik a hegymászók vágyainak ne-továbbját, azután sorra kerülnek minden csoport főormai. A tudományos kuta
tás mellett szerepet kezd játszani a szenvedély, kalandvágy, időtöltés és
a sport, míg csakhamar követik egymást és sorakoznak egymás mellé
a különféle iskolák és irányzatok, akár csak a politikában vagy az
irodalomban.
Első sorban minden vonalon az angolok vezettek; abból a ködös
északi országból kerülnek ki a bátrak bátrai (Whymper, Tyndall, Tuckett,
Coolidge, Conway, Mummery és egy egész végtelen sor), kik életük
veszélyeztetésével is a k arn ak gyűjteni a tudás fájáról, kik akarják
közelről ismerni azt, a mit eddig csak félve sejtettek a völgyek lakói
és fel merik lebbenteni a fátyolt a saisi képről s mennek rendületlen
kitartással és hallatlan nélkülözésekkel oda, hova eddig az eget helyezte
a képzelet. Nem is csoda, az „angolt az egyéni energia és tetterő tette
nagygyá, mert ott még a „man“ szón van a hangsúly (englishman!)
és még hisznek Burns dalában, hogy a földön az ember az arany, s
minden egyéb csak a v e re t.“ Honnan van ez a lelki erő? Az egész
séges nevelésből, a testi-lelki edzésből fakad ez az üde forrás, mely
ellenállhatlan folyammá nőtt Albionban; Cambridge és Oxford erőteljes
college-boy seregéből kerültek ki a merész utazók, kik szófukaron, de
pazar tettvágygyal megismertették Európát önmagával, mert mint
Szemere is irja („Fiatal véreim“) a sporting university-n „kemény a
legénység.“
Az utolsó pár év óriás fejlődést hozott. Nemzetközi egyesületek
menedék-házakat építenek óriás áldozatokkal 3—4000 m magasságban;
a vezetők valóságos gyakorlati egyetemet járnak vidékük hegyein,
páratlan hatósági szervezet és felügyelet alatt állanak, feltétlenül meg
bízhatók és rendszerint kitűnőek. Szakirodalom keletkezik minden művelt
nyelven és könyvtárakat tölt meg; egy-egy kiváló bérczegyéniség
monográfiákat teremt; p. o.' a Matterhornnak annyi „életrajza“ van,
mint a hadvezérek közül Napóleonnak.
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Míg a szavojárdok rettenhetetlen dísze, Rey Emilé, courmayeuri
vezető megoldja a Montblanc legvakmerőbb problémáit és megostromolja
sikerrel a karcsú „tűket“ (aiguilles), addig a Dolomitok szikláiban
győzhetlen hadvezér módjára diadalról diadalra vezeti megbízóit Dimai
Antonio, a szép szál cortinai dalia, a „Deo,“ ki sohasem fordul vissza.
A mi még pár év előtt hőstettnek látszott, ma mindennapi tára lett; az
évenkinti nehezebb tárák számát 10,000-ekre lehet becsülni és néhány
esztendő múlva alig lesz az Alpesekben csács vagy „nagyobb kő,“
melyet minden lehető és lehetetlen oldalról meg nem másztak volna.
Ha valaki egy szép nyári napon fentáll egy 3 vagy 4000 m-res csácson,
sohase higyje, hogy minden embertársára lenézhet, mert köröskörül a
csillogó tetőkön hangya módra nyüzsögnek azok, kik ugyancsak azt hiszik
magukról.
A hegymászók között egész külön világnézlet, kölcsönös érdeklődés
és bensősóg fejlődik ki, mely összefűzi őket, mint egy pártot az elv,
mint egy felekezetet a hitvallás. Az átélt közös veszélyek bajtársakká
avatják az idegeneket is, mint a katonákat a csatatéren. Minden nagyobb
nemzetnél óriás egyesületei vannak a hegymászóknak, melyek tagjai
ezrekre sőt 48000-re rúgnak (Deutscher und Ost. Alpen-Verein.) Terük
nemcsak Európa, hanem az egész világ. A valtournanchei vezetők,
Carrel L. és Maquignaz A. ép oly otthonosak az Andes ezüstös fejein,
az Illimani és Chimborazo tetőin, mint a Monte-Rosán, mely szülőházukra
tekint le csillogó pompában ; a macugnagai Zurbriggen M. most is
valahol Uj-Zealandban vagy a Himalayaban vezeti a yankeeket; az
Abruzzók herczegét hű szavójai zergevadászai felvezették az alaskai Mount
Eliasra. Más Tiflisben létezik a „Club Alpin du Caucase“ és Christchurchben a „New-Zealand Alpine Club.“
Hányán vannak nálunk, kik fenn álltak a Lomniczi vagy Gerlachfalvi csácson?! Azt nem is kérdem, hány magyar ember állt a hatalmas
alpesi csácsokon, — mert ezeket könnyen összeszámlálhatnám ujjaimon.
A múlt század első felében aligha akadt magyar alpinista. A 30-as
években egy magyar ember (Tessedik Ferencz) járt a pyrenäi hegyek
több ormán, a híres Pie du Midi de Bigorre-on is (2877 m.) és figyel
messé tett már akkor a hegyvidékek szépségére. Nem igen hallgatott
rá valaki, pedig Vörösmarty is nagy elismeréssel ajánlotta. A 80-as
években akadt az alpinismus történetében egy magyar név, melynek
viselője a bátrak legbátrabbjai közt szerepelt, a vezető nélkül járóknak
hírneves vezére volt és ma is él emléke, mint a modern alpinismus
egyik ideális lelkesedést! megalapítójáé, — de ő korán idegenbe szakadt,
idegen nyelven forgatta a tollat és messze franczia földön álmodik
szeretett hegyeiről, ott valahol délen a St. Christophe-i sirkertben, mert
a haragos dauphinèei Dent de Meije magának kivánta őt ifjúsága virá
gában. Ez a pozsonyi származású dr. Zsigmondy Emil volt. (1861-ben
született, lezuhant a Dent de Meije (3987 m.) faláról 1885 aug. 6-án).
De mint mondom, idegen maradt nekünk magyaroknak. Mióta báró
Eötvös Loránd 1884. juh 19-én elfoglalta dél-Tiról egyik leghiresebb
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ormát, a Croda da lagót, mely addig a megközelíthetetlenség hirében
állott, csak nagyon sporadikusan fordultak elő „magyar“ túrák. Az
utóbbi években Eötvös Rolanda és Ilona bárónők léptek a legnemesebb
értelemben vett alpinismus hivei közé és egymást követték bámulatra
méltó páratlan túráik, melyeken sorát kerítették nem csak az ügyesség
és erő határát képező vállalkozásoknak (Kleine Zinne Nordwand, SchmittKamin), hanem sikerrel foglalták el az eddig lehetetlennek hitt, érintetlen
falakat is. (p. o. Tofana via Eötvös.)
Mi lehet tehát annak oka, hogy nálunk nemcsak hivei, hanem még
prófétái is alig akadtak az alpinismusnak ?
Lesznek, kik azt felelik: hogy a magyar rónaságra termett. Petőfi
csodaszép költeményének megszületése óta szokássá vált idézni a bűvösen
csengő szavakat :
„Mit nekem te zordon Kárpátoknak
Fenyvesekkel vadregényes tája!
Tán csodállak, ámde nem s z e re tle k
S képzetem hegy- völgyedet nem járja . . .“

Igaz, hogy alföldi népeknek nyomasztó a völgy szűk világa, a
bérezek egetórő oszlopa. Magam is a somogyi homokon születtem és
mikor 1890-ben először bolyongtam Tirolban, találkoztam egy magyar
közhuszárral, ki a Ruíreddo pataknál lovát itatta. Beszélgettem vele,
kunsági fiú volt. Keservesen vágyakozott ki a sziklák közül, epedve
emlegette a délibábos síkságot, a bogárhátu tanyákat, mert a „Görbe
ország összeszorítja az ember szivét.“ Egy pillanatig úgy éreztem, mintha
ez a szomorú arczu barna legény lelkemből beszélt volna : szép ki
mondhatatlanul az alpesi táj, de nem az én világom. Mikor azután lapoz
gatni kezdtem abban a világszép műben, melyre akkor csak futó pillan
tást vetettem, rájöttem, hogy nagyot tévedtem. Annak a közhuszárnak
szemeit csak a honvágy homályosította el, az enyémet pedig a képnek
szokatlansága és a tapasztalatlanság, s mert a magyar gazda-nép, hajlandó
eltagadni a bájt attól, a mi kopár és terméketlen. Eszembe jutott, hogy
édes hazám czimerében is van három hegy; — eszembe jutott, hogy
nekünk is van bórczes-völgyes Erdélyországunk, mely ép annyira magyar
föld, mint a kunsági róna, — s mindjárt elszállott lelkemről minden
szorultság, mikor az első hegytetőre tettem lábamat és ott éreztem száz
szorozva azt, a mi a síkon is megdobbantotta szivemet: hogy „börtönébül
szabadult sas lelkem.“
Szó sincs tehát arról, hogy a magyar faj ne tudná szeretni és érteni
a hegyeket; hiszen a magyar faj páratlanúl fogékony a természet iránt:
még a műveletlen szántóvető is megfigyeli minden lélekzetét és hangu
latát ; annál inkább képes erre az, kinek felfogása még finomodott is.
Természetes azonban, hogy nem lehet az Alpesek és a róna szépségeit
összehasonlítani és egymással mérni, a miként nem lehet egy szép férfi
arezot egy női fej szépségével párhuzamba állítani.
Az alföld szeretete tehát nem lehet oka a részvétlenségnek. Akadnak,
akik azt fogják mondani, hogy nem kell az alpinismussal foglalkoznunk,

W itzenuiann A. fényképe után.
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mert hát — „maradjunk itthon.“ Igaz, hogy a mi darabka földünknek
adott a teremtés annyi kincses szépséget, hogy „ha a föld isten kalapja,
hazánk a bokréta rajta.“ De hát másutt is szép ám a világ, — s a mi
Kárpátainkban igazi alpinismus aligha fejlődhetik ki, mert azok magasság,
kiterjedés és a nyújtott alpin problémák tekintetében a tulajdonképeni
Alpesekkel nem versenyezhetnek ; a Kárpátok csak előiskolát képezhetnek,
de az egyetem külföldön van és ezért úgy kell tennünk evvel a sporttal,
mint a középkorban tettünk a tudománynyal, mikor nem volt főiskolánk
és eljártak ifjaink a Sorbonne-ra is, Bolognába is, — és bizonynyal
nem vallották kárát. Nem fogjuk kárát vallani annak sem, ha ifjaink
az Alpesek szikláiról és hómezőiről hoznak haza aczélos erőt és üde
testi-lelki fürgeséget, miként ezt már évtizedek óta teszi két nagyon sík
országnak, Angliának és Németországnak fiatalsága.
Azt hiszem tehát, nálunk e sport iránt való részvétlenségnek oka
csak az volt, hogy nem ismerik eléggé annak lényegét, bűbájos gyönyö
rűségeit és páratlan előnyeit. Sokszor találkoztam emberekkel, kik nem
is vettek tudomást arról, micsoda hatalmas forgalom van ott a Dolomitok
sziklafalain, vagy a Mer de Glace-ok jégsérac-jai közt ; ezek még Ovidius
Naso-nál tartottak, ki csak a „ventosae-latebrosae Alpes“-ről birt foga
lommal, vagy Juvenalissal a felső régiókat csak „saevae Alpes“-ként
képzelték, melyek barátságtalan világába ne hatoljon fel a kiváncsi ember.
Ennek az igénytelen vázlatnak czélja, hogy a természet barátainak
figyelmét felhívja az alpinismusra és eloszlasson némely téves felfogást.
Most már joggal kérdheti bárki tőlem, miért lelkesedem én annyira e
sportért ?
Mert jó, mert szép, mert nagy dolog; a ki megizleli, rabja lesz és
marad, és kincseket hoz haza, szellemi és nemzetgazdaságilag is értékes
tőkét, mert a testileg megerősödött, a szellemében felüdült, a jellemében
megedződött ember jó munkás; a tapasztalt ember törekvő és értelmes.
Lássuk tehájt az előnyöket, melyeket az alpinismus nyújt, — s
ezekben megtaláljuk a választ is, hogy micsoda helyet foglal el ez a
passzió a többi sporthoz viszonyítva.
Kezdjük a legegoisztikusabb oldalról, mert el kell ismernünk, hogy
önzők vagyunk.
Nincsen az a megteremtett tollforgató természetbarát, ki az igazi
hegymászás gyönyöreit kimerítően részletezni vagy kellően leírni tudná,
csak annyit mondhatunk : Menj és éld át magad ! Ez örömöknek ezernyi
faja és árnyalata van, a magasztostól a köznapiig, a fenségestől a naiv
gyermekesig, de minden nuance ellenállhatlan vonzóerővel bír. Az első
gyönyörűség már a tervek kovácsolása, az előkészületek szervezése, a
remény, melylyel este nyugovóra térünk, az édes remény, hogy holnap
önnön erőnk beavat bennünket egy hegy óriás misztériumába, — az a
tudat, hogy a hegy, a melyre ma még mint titokzatos Sfinxre néztünk
fel, holnap már mint felejthetetlen bizalmas jó barát tekint le reánk
felhőotthonából. Azután a koránkelés. Aggódva pillantunk ki, mit szól
vállalkozásunkhoz a mennybolt, az időnek kiszámíthatlan szeszélyes
2
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szelleme, mely orkánjával istenostora, mosolygó napsugarával őrangyalunk
lehet. Micsoda gyönyörűség éjjeli órában kilépni a szabadba ! A néma
ság olyan mély és hatalmas, hogy szinte „hallani a csöndöt“ ; a többiek
még alszanak, álmadoznak tehetetlenül, mi nagyobbnak, erősebbnek
érezzük magunkat azoknál, mert mi virrasztunk és küzdeni fogunk a
legnemesebb, a legigazságosabb és leghatalmasabb ellenséggel, ki egyúttal
a legjobb barátunk is : a természettel.
Indulunk ki, a csodák és megfejthetlen titkok országába. Hajnalodik.
Minden ilyen hajnalodás olyan, mintha egy reményteljes, gyönyörű
ifjúságot újra meg újra élnénk át. Egymást követik az élvezetek : ki
lépünk az emberek régiójából s a búcsúzás öröm e és a viszontlátás
vágya csodás harmóniába olvadnak lelkűnkben; elhagyjuk a növényzet
határát is : az utolsó fenyőgaly, a parányi bársonyos havasi gyopár a
jó ismerősök, kik a határig kisérnek bennünket és azt susogják : „Ha
visszajősz, itt várlak, verejtékedet szárítom gályáim árnyékával, — kala
podat ékítem szirmaim jutalmával.“ — És mi megyünk abba a világba,
mely feledtet velünk jelent és jövőt, visszavarázsoljuk magunkat a jégés kőkorszakok idejébe, vissza évezredekkel; — s midőn sikerrel leküzdjük az első akadályt, önérzetünk erősödni kezd; a legszebb erények,
a bátorság és az összetartozás érzete fokozódnak szivünkben, mert érezzük
a felelősséget önmagunkért és társunkért. A láb megingathatlansága, a
feszülő izmok szívóssága, a pihegő lólekzet és a sebesen verő szív ki
tartása : önnön sorsunk; együtt czélt érni, vagy együtt elveszni, de
egymás mellett kitartani jóban, rosszban, minden vészben, ez a jelszó.
Egymást érik a nehézségek; minden jéghasadék, minden kopár szikla
fal egy-egy hatalmas talány, — megoldjuk ügyességgel és erővel.
Halljuk a lavina dörejét, egy-egy kőszilánk csatagolyó módjára süvít el
fejünk felett, vagy az égiháború szélvésze ordítva veri a jégtűket
arczunkba . . . . s mindez elmúlt, és mi állunk épen és sértetlenül
és érezzük a gyönyörűség egyik legsajátosabb válfaját, a veszély, az
elm ú lt veszély kéjét. Mert ez igazán létezik; már Pascal megirta :
élvezet vihartól hányt sajkán ülni, ha bizunk abban, hogy az elveszni
nem fog.
Mikor fentállunk törekvésünk czélpontján, a szellős hegytetőn, meg
elégedésünk tökéletes; a szín és fénypompa elbűvöli a szép iránti érzé
künket és kiki válogathat azokban a képekben, melyek hajlamának leg
inkább megfelelnek, mert van itt változatosság, hogy hónapokig tartó
utazásokon, évek tapasztalatával és szemléletével ezt másként meg nem
szerezhetjük. A ki akar, a feneketlen mélység szélén gyönyörködhetik
a méretek mérhetetlenségében; más ismét körüljártatja szemét az ormok
hullámos tengerén, a látóhatár végtelenségén, megyék és országok te
rületén és átórzi, hogy csak az az igaz ember, csak az boldog, csak az
független, ki az alkotást bámulni és a természetet szeretni tudja, meg
feledkezve minden kicsinyesről; — a ki evvel már beérte, hanyatt dől
a puszta kövekre és föltekint a rezegő kékségbe, melyen fantasztikus
ködök hajókáznak ide s tova, és érzi, „nincs nálam magasabban semmi,
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semmi, csak a mindenség és az a hatalom, mely ezt összetartja“ ;* —
s a kiben van szelidebb érzés, fog egy pillantást vetni a mélységes
mély völgybe is, melyet elhagyott : a kis fehér házak, a karcsú torony
körül hivogatóan, nyájasan intenek fel hozzánk, mint a szeretet hajlékai,
és eszünkbe juttatják, hogy bizony mi mégis csak a röghöz vagyunk
kötve, hát vonzódunk is hozzá és vissza is kell térnünk, le, le a röghöz.
Indulunk haza; minden lépés, melyet lefelé teszünk, jobban és
jobban átalakítja bennünk az átszellemült egyéniséget földi Epikurussá.
Örülünk a szellőnek, mely üde játékával a hegygerinczen megszárogatja
izzadt homlokunkat; örülünk az Ízletes falatnak, mely uj erőt kölcsönöz’
örülünk a megolvadott hónak, mely a kavics és homok közt kiszivárog
mert a határtalan szomjúság oltása paradicsomi élvezet és e kis hóvíz
mellett Hegyalja lángízű nedve kristálybillikomban is csak lőre. Ily
körülmények között megértettem azt a bölcs mondást, melyet diák
koromban Livius-ban olvastam : fáradozás és élvezet, habár természe
tüknél fogva ellentétesek, mégis bizonyos szükségképi kapcsolatban
állanak egymással.
Mikor a szikláról vagy jégről lelépünk a törmelékre, jól esik a
tudat, hogy nem leselkedik ránk a rejtett veszélyek sora; mikor a tör
melékről lelépünk a gyepre, üdvözöljük az első virágszálat, az első pillan
gót: visszatértünk az é let országába; mikor leléptünk a gyepről az
emberjárta ösvényekre, felébred bennünk a kényelem szeretete és jól
esik, hogy nem kell minden lépésünknél találgatni, számítani és vigyázni.
Bevonulunk a völgybe : a velünk rokonérzésűek egyetértőn üdvözölnek,
— mi még egyszer visszanézünk a csúcsra és a túra be van fejezve!
A fáradságot elveszi egy édes álom ; az anyagi és szellemi kincs,
melyet onnan a magasból magunkkal hoztunk, eírabolhatlanul a miénk
marad: tagjainkban erő és aczélos egészség, a lelkűnkben az emlékezés,
melynek kaleidoszkópjában megőrizünk minden képet, minden nagy és
apró benyomást egyaránt.
A kisebb-nagyobb élvezeteknek ez analizálásával azonban még
koránt sem merítettem ki az alpinismus előnyeinek „egoisztikus“ részét.
Természetesen, ezeken a gyönyörűségeken kívül, melyek csakis az illető
egyén életét szépítik, a hegyi sportnak oly hasznai is voltak és vannak,
melyek megbecsülhetlen közkincset képeznek. Csak röviden érintem a
nagy eredményeket, melyeket a tudomány szolgálatában létesített. Igaz,
hogy ezen a téren az uj hiveknek már csak a tarlózás maradt, de
* Idézem Stanleyt, ki Afrikában a Ruvenzori hegycsoport láttára ily szavakra fakadott :
„ . . . A fenséges érzelem e pillanatai emlékezetesek, mert tartamuk alatt az elme mindentől el
fordul, a mi piszkos és nemtelen ; az elérhetetlen magasság, a leirhatlan fenség jelenléte az embert
teljesen lefoglalja és nemcsak hódolattal teljes csodálkozásra, hanem arra is kényszeríti, hogy az
Örökkévalónak képét mély csendben imádja. Az ember soha sem hajlandó annyira az Éghez for
dulni, mint ilyen perczekben, mert lett légyen más időkben még oly daczos és vakmerő, most
szinte gyermekké válik és lelke csodálkozással és tisztelettel telik el az iránt, amit fenségesnek
és isteninek ismer el.“ Hány nagy embert idézhetnék még ! — de a természet szépségét és hatását
nem kell bizonyítgatni.
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azért még mindig van a természet nagy művében sok megfejteni való
hieroglif, melyre csak ezer és ezer figyelő lélek tapasztalata vethet
világosságot. Az is igaz, hogy a mai sportszerű hegymászás mellett alig
látunk alpinistát, ki tudományosan is kiaknázná útjait, de azért még a
kezdetben tisztán sportszerű szereplésnek is, ha nem is közvetlenül, de
közvetve igen nagy tudományos és kulturális értéke volt, mert éppen
a sport emberei közül kerültek ki a legmerészebb utazók, (p. o. Güssfeldt
a Cordillerákban, Mummery, Bullock-Workmann a Himalayaban, Merzbacher a Kaukasusban stb.) kik egytől egyig az Alpesek iskoláját járták.
Az öt világrész összes hegyvidékeit kizárólag alpinisták fedezik fel
és kutatják át, mert csakis ő bennök egyesülhet a megfelelő vállalkozó
szellem a hosszú traininggel és a technikai készséggel.
Nincs ugyanis testmozgás, melynek gyorsabb, jobb és általánosabb
hatásai volnának, mint a hegymászásnak, mert míg a többi testedzést
egyhuzamban csak néhány óráig lehet és szokás gyakorolni, addig egy
hegynek megmászása jóval tovább tart; másrészt míg a többi testedzés
részlegesen fejleszti az izmokat, a hegymászás igénybe veszi az egész
testet. A ki észszerűen űzi, aránylag rövid idő alatt és nagyobb meg
erőltetés nélkül edzettségét, szívósságát és nélkülözési képességét olyan
tökéletességre viheti, hogy kitartása versenyezhet a legkeményebb vité
zével. A fogékonyság és hajlamosság bajok iránt elenyészik, mintha a
lélekerő a testet is immunissá változtatná. így lehet csak elképzelni azt,
hogy emberek minden előkészület nélkül és minden utóbaj kikerülésével
4000— 5000 méter magasban bivouacot élhetnek át ; így lehetséges, hogy
hallunk gyakran 20—30 órás gyaloglásokról is. (p. o. emlékezetes a Mont
blanc megjárása az Aiguille Blanche de Péteret-n keresztül, mely 3
napig tartott két meghálással szabadban 4000 méter magasban ; vagy a
híres kombinált túrák : Ortler, Königspitze, Zebrú egy napon ; — AnteíaoPelmo egy napon ; Fünffingerspitze keresztezése négy oldalról egy napon
stb.) És be is válik az örök igazság : mens sana in corpore sano, mert
az alpinismus élesíti az elmét, mint a mathezis, nemesíti, mint a művé
szet és szórakoztatja, mint a regény. így hat ellenállhatatlanul a jellem
fejlődésére.
Valami átmegy a mi lelkűnkbe is ezeknek a hegyeknek — hogy
úgy mondjam — jelleméből. A mint az élő világgal való érintkezésben
átragad valami ránk az embertársaink gondolkozásából, — a mint ránk
is átsugárzik valami a hatalmas és nemes jellem tulajdonságaiból, ha
annak légkörében gyakran forgolódunk, úgy a teremtésnek élettelen
alkotásai is befolyásolják egész lényünket. Csiszolnak és megjavítanak.
Ha akárhol pillantunk egy alpesi tájra, eszünkbe jut az irás egyik
legelső mondata : „— és látá az Ur, hogy jó.“ Ha látjuk itt azt az
örök változatlan rendet, melyből annyi szeretet árad reánk, és melyet
semmiféle emberi kultúrával sem lehet önmagából kivetkőztetni, szinte
mi is consequensebbek leszünk és jobb emberek; itt nincs szemrehányás
és lelki furdalás, mert nincs rá ok. Ha látjuk közvetlenül és nap nap
után a természet szentséges és megmásíthatlan törvényeit érvényesülni,
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bennünk is logikusabb és magvasabb lesz a gondolkodás; a gondolat
úgy illeszkedik gondolat mellé, mint itt kő a kőhöz és elbírja a szen
vedélyek nyomásának terhét. Az igazi eszthetikai szépnek ezerféle és
dúsgazdag megnyilvánulása színpompában és alakban, bájosban és fen
ségesben kifejleszti az ízlést és finomítja a felfogást. Az ember festő
szeretne lenni, hogy megrögzítse a színeket, melyektől megittasul lelke;
— költő, hogy leírhassa mindazt, a mit e kép hallgatag mond; —
zenész, hogy hallhatóvá tegye azt a harmóniát, a mi e néma tájképeken
átömlik. És ha feltekintünk a magasra törő, egetkérő csúcsokra, melyek
abból a szenny nélküli világból hozzánk átderengenek, lelkesedést merí
tünk e hegyek szemléletéből, dagad a lélekben az erő és felpezsdül az
energia : megtanulunk merni, — és elfog az ellenállhatlan vágy tenni,
nagyot tenni és valami e bűvös jelszót súgja fülünkbe : annak, a ki
mer, nincs akadály.
És last but not least : az alpinismus ledönti a kicsinyes nyomorult
korlátokat és felbonthatlan, tiszta barátságokat teremt, a milyenek nem
sarjadzanak a köznapi élet forgatagában, barátságokat, melyek virág
zanak odafenn, abban a kristálytiszta jégvilágban, de rügybe sem szök
hetnének a völgyek fülledt szélcsendjében. Ez az egy körülmény elég
volna az alpinismus teljes igazolására, mert igaz barátságot csak a szép
és nagy dolgok fűzhetnek egybe. Újra hivatkozom Whymperre, a ki,
midőn kérdezték tőle, hogy mi haszna volt abból a sok megerőltetésből,
a mit táráira pazarolt, ezt felelte : „Nos, a mi élvezetünket nem lehet
úgy megbecsülni, mint a hogy a bort kimérik vagy az ólmot mérlegre
teszik, mindazonáltal az valódi. Ha minden emléket elmoshatnék és
emlékezetemből mindent kitörölnék, akkor is még mindig azt mondanám,
hegyi túráim nagy értéket adtak, mert azzal a két legjobb dologgal
ajándékoztak meg, melyet az ember egyáltalán bírhat : a d tak egész
séget és b a rá to k a t.“
Távolról sem tudtam teljes képet nyújtani az alpinismus gazdag
tartalmáról, mert a kimeríthetlent nem lehet kimeríteni; — s tudnak-e
ellene egy alapos kifogást is felhozni azok, kik szeretik e lelkesedést
„műszenvedélynek“ bélyegezni? Egy kifogás van csupán, mely alapos
nak látszik, ennek a sportnak veszélyessége, — s csakis ezzel akarok
még röviden foglalkozni.
— — Midőn 1893-ban Zermattban jártam, egy délután vezetőm,
Biner John az anglikán templomba kisért. A fiatal, alig 24 éves deli
ifjú sorra mutogatta nekem a sírokat, melyek a Matterhorn és Lyskamm
áldozatait takarják, — és azt az ércztáblát, melyen a színes ablakokon
átszürődő napsugárban a három hires vezetőnek, a Knubel testvéreknek
neve csillan meg. (Lezuhantak 1877. szept. 6-án Lew’s és Paterson
urakkal a Lyskammon, és ezóta a nép „Menschenfresser “-nek hívta e
hegyet.) Pár nap múlva Biner, a dalos vidám fiú maga is összezúzva
feküdt a Matterhorn sziklái közt. Midőn ekkor újra felpillantottam a
Matterhorn glóriában úszó, egethasító oszlopára, először borzongott rajtam
is végig a gondolat, hogy talán mégis csak fölösleges istenkisértés az

14

alpinismus. Újra betértem a csendes anglikán templomba és ott sze
membe tűnt W. E. Gabbett (f 1882. aug. 1-2-én a Dent Blanche-on)
sírján a bibliai felirás, melyet pár nappal előbb Biner kibetűzött : „In
the midst of life we are in death“ (az élet közepén benne vagyunk
a halálban); szemembe tűnt a kápolna felirata „ice and snow, sun and
cold bless the Lord and magnify him
— és újra eszembe jutott
a bátor parasztimnak, Binernek, tréfás mondása, mély és jámbor fatalismusával : „az élet maga a veszélyes, mert végre mindenki belehal,
tehát semmitől sem kell félni.“ A tapasztalat bennem is megérlelte ezt
a hitet és elmúlt, el örökre, minden előítéletem a hegyek veszélyességé
vel szemben. Azok, kiknek nevét ott egy sorban olvastam, egy fél
század alatt vesztek el az elemek harczaiban és névsoruk csak látszólag
hosszá, mert nem áll mellette azoknak az ezreknek, azoknak a száz
ezreknek névsora, a kik örömtől dobogó szívvel, egy egész emberéletet
besugárzó szép emlékekkel tértek meg onnan felülről édes hazájukba.
A csaták veszélyeinek leírásánál is szokás felemlíteni azt, ki ott maradt
a téren, de megfeledkeznek a fegyverviselt hadfiról, ki mint tisztes
aggastyán békés nyugdíjban fejezte be pályafutását.
A napilapok nagy hűhóval hirdetnek minden, az Alpesekben tör
tént balesetet az alpinismus rovására, pedig azoknak legnagyobb része
járt utakon, virágszedés közben és veszélytelen helyeken következett be,
u. n. „normális“ baleset, melynek okozója legtöbb esetben vigyázatlan
ság vagy túlzott önbizalom. Az igazi alpinismus híveinek éppen egyik
legszebb talizmánja a higgadt óvatosság és ép ezért elenyésző csekély
az igazi alpin szerencsétlenségek °/0-a.* Természetesen a kétkedők azt
fogják mondani, kérdés, nem éppen mi leszíink-e csekély százalék egyik
alkotó elemévé? — — Atkozzuk-e a lángot, mert tűzvészt is okozhat?
Megvessük-e a tudományt, mert mártírokat is követelt? Kerüljük-e a
legnagyobb gyönyörűséget, mert voltak áldozatai is? A hegyi sport
végtelen gyönyörűség; Whymper a Matterhorn falán négy társát látta
meghalni, megtanulta ismerni a hegyek rémeit, de nem tanult meg
félni és nem szűnt meg e tiszta élvezetért rajongani.
Tagadhatlan tehát, hogy ez a sport veszélyes, de nem annyira,
mint a be nem avatottak hiszik. Vannak veszélyei, melyeket csak a
legnagyobb gondossággal és hosszas gyakorlattal lehet elkerülni (sub
jektiv v. p. o. megcsúszás, eltévedés, erő hiánya) és vannak olyanok,
melyeknek néha nem lehet kitérni (objektív v. p. o. lavina, kőomlás,
jégszakadékba esés, köd, zivatar, éj beállta stb.) Most már csak az a kérdés,
jogosult-e a veszélyesnek szeretete és a veszélyesnek felkeresése esetleg
akkor is, ha sublimis érdekek egyenesen erre nem kényszerítenek.
* Utalok a Deutsch-Österr. Alpenverein és az angol Alpine Club hivatalos kimutatásaira
folyóirataikban, a pontosan működó' alpesi mentő-egyesületek jelentéseire, melyekből kitűnik az
is, hogy a balesetek ^J^-iészét csekély figyelemmel el lehetett volna kerülni. A ki a hegymászás
veszélyei és azok elkerülése iránt érdeklődik, kimerítő magyarázatokat talál a köv. művekben :
E. Zsigmondy : Die Gefahren der Alpen. III. k. Augsburg; Leslie Stephen: The playground of
Europe. Továbbá Whymper, Dent, Coolidge és Conway irataiban.
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Bizonyára szabad rajongani azért is, a mi veszélyes ; szabad, mert
csak annak van igazi becse, a mit küzdelem árán érhetünk el és minden
küzdelem bizonyos fokú veszélylyel jár; szabad, mert kiolthatlan igazi
emberi vonás a vonzódás a kalandoshoz, a koczkázattal, veszélylyel járó
vállalkozáshoz. Meg van ez a vonás a legnaivabb emberben, a gyermek
ben is, ép azért őszinte, valóságos emberi tulajdonság. Ha vissza gondo
lunk gyermekségünk tündérvilágára, eszünkbe jut, hogy a mesebeli hősök
sorsában az érdekelt legjobban, miféle akadályokkal és veszélyekkel
kellett megkü/.deniök, — s nem volt-e legkedvesebb olvasmányunk
kalandoknak, utazásoknak, éleményeknek leírása, melyekben szerepet
játszott a merészség. Maga az élet rátanít a veszélyes megszokására,
(nem említve a modern közlekedést!) mert hisz a közönséges foglalko
zások fele veszélyekkel van összekötve s a kik nem kényszerülnek igy
megismerni a koczkáztatást, felkeresik kedvtöltésből a gátugratásnál, az
evezésnél, a vadászatnál és más tömérdek sportnál. Ha kerülni akarjuk
a veszélyest, leszünk békés és óvatos polgárok, de meg fog állani a világ
s végelgyengülésben múlnak ki a férfi erények ; ne foszszuk meg az életet
zamatjától; ne száműzzük a lakomából a pezsdülő bort, mely ízessé teszi
azt. Félre a könnyelműséggel, de elő a bátorsággal.
De hol van a bátorság határa?
Igen gyakori a szemrehányás, hogy a legújabb idők alpinistái,
különösen a vezető nélkül járók általában túlságba viszik kedvencz sport
jukat, oktalanul koczkáztatják életüket és ép ezért szerencsétlen véget
érnek. Igaz, hogy sokan nagyot mernek ; de az is igaz, hogy a páratlan
gyakorlat, kifejlett érzék és a veszélyek tökéletes ismerete következtében
olyan óvatosak is, hogy a legnehezebb és legvakmerőbb vállalkozásoknál
nagyon ritkán van baj, míg a mindennapos, igazán sétaszerű dolgoknál
az avatatlanok könnyelműsége miatt napirenden van a baleset, ép azért,
mert a tapasztalatlanok úgy tesznek, mint a gyermek, ki nem tudja,
hogy az elemi erővel robogó vonat vágányain veszélyes játszani, de kellő
időben ki is lehet térni. Nem akarom a túlhajtásokat védelmezni, de
annyi bizonyos, hogy nem az alpinismusban van a hiba; ez nem a
tárgynak az árnyékoldala, hanem a korszellem irányzata, mert a modern
ember mindenben a végső tökélyre akar vergődni, mindenben törekszik
eljutni addig, hol a természet törvényei megsemmisítő és kérlelhetetlen
szigorúsággal, kijátszhatatlan következetességgel parancsolják : idáig és
ne tovább! A modern irányzat elve fenékig üríteni a poharat.
A merészség még nagyon távol van az esztelenségtől, és hogyha
valaki másokat nem veszélyeztet és mások iránti kötelességét súlyosan
nem sérti, a konkrét esetben meg kell bocsáj tanunk merészségét is, mert
végre is kiki tudja, miért koczkáztathatja az életét. Az ilyesmit nem lehet
igazságosan megítélni és elbírálni a békés völgy öléből, a kényelmes
karosszékből; nem is szabad a hegyormokon kalandozókat hazaváró,
aggódó szív szempontjából felfogni a „szeccessziós iskola“ tetteit. Csak
menjen fel valaki oda a sasok fészkeihez, a felhőkben fürdő sziklák falai
hoz, az esti pirt tükröző hómezőkhöz és hallja meg ott az Alpesek
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sziréna-hívását, csak egyszer próbálja meg ezt és megfogja ismerni a csodá
latos dämoni vonzóerőt, vissza fog oda kívánkozni és vissza is fog oda
térni, mint a ki a mesebeli lotoszt megizlelte. így fog járni az is, ki
talán röviddel előbb nagyon csóválta fejét, mikor az alpinisták „istenkisértéseiről“ hallott. Erezni kell az ilyesmit, akkor meg is lehet érteni,
s a mit meg lehet érteni, annak meg van igazolása és jogosultsága.
Lord Byron irja valahol: „Mit tapasztaltam és alkottam volna, ha
békés politikus, szatócs vagy az előszoba lordja volnék? Utazni, az örvénybe
rohanni, — azaz élni kell!“ Igaza van: merni, küzdni, azaz élni kell.
A ki sohasem m ert, nem tudja, mi a gyönyörűség, a ki sohasem mert, nem
tudja, mi a siker, a ki sohasem mert, nem tudja, mi az emlék. Minden
igazi nagy dolognál szerepet játszott a merészség és a nagy koczkázat.*
Az előző fejtegetésekben most már arra is meg van adva a válasz,
micsoda tulajdonképen az alpinismus ; — egy szóban képtelen vagyok e
fogalmat meghatározni. A rövidség okáért egyszerűen sportnak neveztem
magam is, de többre tartom ennél a fogalomnál. Ha az alpinismus egy
szerűen „sport“, — akkor bizonyára az arany a sportok aczélossága
közt; igaz, hogy a vashoz könnyebb hozzá férni és használata a közön
séges életben praktikusabb, de az arany csillogóbb is, nemesebb is, kí
vánatosabb is. A többi sport nagyon is a földön marad és mert rende
sen az emberek szeme előtt képezi gyakorlás tárgyát, mozgató varázsukat
a legkülönbözőbb érdekek és a verseny adják meg; az alpinismus minden
bilincstől megszabadítja a lelket és sportszerű oldala csak az eszköz,
mely az ethikai rész szolgálatában áll. Van benne tevékenység, mely
valóságos művészet és van benne elem, mely igazi művészi élvezet.
Páratlan felsőbbsége a többi sport felett, hogy minden fázisa a természet
legnagyobbszerű környezetében folyik le és ez adja meg magasztos,
tiszta és szabad jellegét. Ennyire a természet kellő közepén még csak a
vadászat találja meg a helyét, — csakhogy az alpinismusnál csakis
bámuljuk a természetet, de nem veszünk belőle el semmit, míg a vadászat,
bármily nemes élvezet is, (és bocsássanak meg nekem vakmerőnek a
szenvedélyes vadászok) gyanútlan, bűntelen szép teremtmények rövidke
életének kioltásával jár.
Talán némileg sikerült az alpinismus lényegét bemutatnom. A
következő lapokon azonban annak csak egyik ágáról lesz szó, — arról,
mely a legújabb és legmodernebb faja a hegymászásnak, mely teljesen
elüt annak többi nemeitől, mely legizgatóbb és legváltozatosabb : ez
a dolomitsziklák megmászása.
* Az itt felhozottakra és az egész füzet tartalmára nagyon talál, a mit Güssfeldt mond. (Der
Montblanc. Berlin 1894. 81. lapon.) „Trotz dieser Auseinandersetzung glaube ich, dass mancher
Leser in Expeditionen der geschilderten Art etwas verwerfliches erblickt. Es gibt Grenzgebiete,
auf welchem dem Einen als Laster was dem Andern als Tugend erscheint. Aber der einundzwanzig
jährige Schiller hat auch von seinem Karl Moor gesagt : Ein Geist den das äusserste Laster nur
reizet um der Grösse willen, die ihm anhänget; um der Kraft willen, die es erheischet; um der
Gefahren willen die es begleiten. — Wem etwas als gut erscheint, der soll es auch so hinstellen ;
jeder Glaube erzeugt das Bedürfnis, ihn zu verbreiten.“
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Es most — menjünk a hegyek közé!
A régi eposzok irói, mielőtt énekükbe fogtak, magasztos invokácziókban esdekeltek felsőbb hatalmakhoz, hogy azok adjanak nékik a nagynak
és szépnek leírásához „szárnyas szavakat“ — pedig ők csak emberi
tettekről regéltek. Bizony szüksége volna ily esdeklésre és „szárnyas
szavakra“ annak is, ki a természet nagy könyvéből jegyez, melynek
bűbájos halhatatlan nyelvét sohasem tudja senki kellőképen lefordítani.
Hogy csak némi képet adhasson valaki az Alpesek végtelen szépségéről,
művésznek kellene lennie, ki bírja Compton rajzónját, Segantini ecsetjét,
Gabriele d ’Annunzio leiró tollát. A szövegnél világosabb és jobb fogalmat
fognak adni az alpinismusról a mellékelt képek, melyeket készítőjük, az
Alpesek és Ampezzo igaz bámulója, Witzenmann Adolf úr páratlan
szívességgel bocsájtott rendelkezésemre. Fogadja e helyen is őszinte,
meleg közönetemet.
Nálunk a vadászatnak van Bársony Istvánja, kinek tollát megihlette
a tárgy határtalan szeretete ; bárcsak akadna a hegymászás sportjának
is ilyen magyar krónikása.
Ez igénytelen soroknak egyedüli czélja, mint fentebb jeleztem, a
legnemesebb sport iránt némi érdeklődést felkelteni és némely előítéletet
eloszlatni. Az én rajzaim csak afféle „pillanatnyi felvételek.“ Az amatőr
pillanatnyi felvételeket készített és örömmel mutatja ismerőseinek és az
érdeklődőknek. Habár halaványak a képek és néhol foltosak, talán még
sem lesznek érdektelenek azoknak, kik a tájat és hangulatját már ismerik,
mert az emlék közössége feledteti a kezdetleges kidolgozást és pótolja a
hiányokat ; — talán nem lesznek érdektelenek azoknak sem, kik a vidéket
még nem ismerték, — mert a képecske ú ja t mutat nekik.
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A M PEZZO .
— — all, all in earth and air, breathes upon
the soul like a benediction.
Longfellow.

agy isten ! Micsoda mondkatatlan élvezet a fárasztó munka
után a szünet első napján kitörülni lelkűnkből a gond
és kicsinyes köznapiság nyomait! Eltűnik a szívből
minden kelletlenség és lehangoltság, miként a márcziusi
hó a déli fuvallatra. Még az állomásig sem kisórhet a kellemetlen; ha
bent ülünk a robogó vonatban, utánunk nem jöhet; irigység, gúny,
pénzérdek és a többi kiséret, mely fakó árnyéig módjára jár nyomunk
ban, nem hegymászók, — ők nem tudnak utánunk jönni a Monte
Cristallo falaira. Az embernek k e ll a kék ég, a tiszta levegő és a nap
sugár, — nélkülök koldus a királyfi, velük fejedelem egy pásztor fiú.
Alighogy megkapjuk e három isteni ajándékot, rögtön magunk is más
emberek vagyunk: természetesek és jószivííek, sajnálunk mindenkit,
kivel nem oszthatjuk meg e kincseinket. Szeretnék megölelni ez egész
világot, mert érezzük, hogy érdemes élni.
— Legalább ilyenformák az én lelkem érzései, mikor esztendőnkint
kivonulok a hegyek közé. Midőn hajnalhasadáskor kipillantok az Ala
felé szaladó gyorsvonatból és látom a harmatos reggeli párákkal átszőtt
fenyvesek mögül előtünedezni a tiroli falucskák piros templomtornyait,
látom a távoli sziklaormok pirkadó körvonalait, hallom egy-egy vad
pataknak a vonat zakatolását túlharsogó habzását, — siettetni, tolni
szeretném a vasutat, hogy előbb ott legyek az ampezzoi völgyben;
nekem nem megy elég gyorsan, mert szerelmes vagyok azokba a szép
hegyekbe és ebbe a viszonyba nem szólhat bele semmi disharmónia.
Milyen különös hegyek ezek a Dolomitok!
Vannak sokkal magasabb és terjedelmesebb hegységek és akad sok
utas, ki tán fenségesebbnek fogja tartani a Monte Rosa végtelen jég
mezőit, a Matterhorn egethasító, viharosztó bordáit vagy a Montblanc
szűzfehér hótömegeit, — de szebb sziklákat nem fog látni sehol a
világon, érdekesebb és változatosabb hegyeket nem fog találni sehol
másutt és ez érdekesség és változatosság az, a mi tartósan leköti a lelket.
A Dolomitok minden pillanatban meglepnek; egészen mások reggel,
egészen mások estve. Csak néhány lépést teszünk erre vagy arra
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hegyeink tövében, és alig ismerünk rájuk, — változtatják alakjukat,
mint a művész, ki ma zsarnokot, holnap hőst játszik; — itt a mi
délről fal, északról hómező, keletről karcsú tű, nyugatról groteszk rom.
Ez az érdekesség a vonzóerő, mely 'minden világrészek lakóit e
sziklák közé csalja. Nyaranta hány ezren vonulnak ámulva-bámulva Ampezzón keresztül, de még sincs sejtelmük arról, micsoda kincsek mellett
surrantak odább figyelmetlenül, mert sokan csak annyit élveznek itt, mint
a mennyit a járatlan ember élvezne a Palazzo Pitti-ben, mert nincs, ki
figyelmét felhívná az igazi remekekre. Csak egyszer állanának a Monte
Cristallo ormára, hogy meg tudják, micsoda világok vannak a völgyek
fölött! Télen meg hány ezrek repülnek erre a déli vasút express-eiben a
Riviera pálmái és jázmin kertjei közé, vagy a Lago di Garda narancsorszá
gába, a nélkül, hogy csak sejtenék is ezt a hóvidéket, mely a magasz
tosnak és pompásnak megtestesülése. Csak egyszer álljanak valamelyik
szép márcziusi napon a Nuvolau (2578 m.) gerinczón és tekintsenek le a
fenyvesekre, melyek alulról nézve a tavasz csalóka zöldjét viselik, felülről
a habos hóburokban ezüstfáknak látszanak. — tekintsenek át a piros és
sárga sziklafalakra, melyeken szivárványos jégvirágokat alkotnak a megdermedett vízerecskék, — pillantsanak át az éles párkányokra, honnét
gyémántos folyondár módjára csüggnek le a tündöklő jégcsapok és lássák
északnak a fenségét az olasz szomszédság derűjének világításában, akkor
érezni fogják, hogy maga a tiszta erő az, mit a lélek itt szí magába.
Erről az erő-ről leszen szó e kis füzetben.
Meglehet, hogy csak keveset fognak e képek érdekelni. A természet
szemléletével épen úgy vagyunk, mint a többi szellemi élvezettel : az
emberek nagy részében a könnyebb termék iránt nagyobb a fogékony
ság, azért jobb szeretnek végig hallgatni egy operette-t, mint egy fen
séges, nagyszabású zeneművet, — többen élveznek egy novellát, mint
egy klasszikus erejű drámát, — azért, mert amazokat kevesebb fárad
sággal lehet felfogni. A legtöbben ragaszkodnak a járt utakhoz és az
idylli tájakhoz és azt a felső világot, melyről én írok, nagyon is rideg
nek és nagyszerűségében szinte nehezen felfoghatónak fogják tartani.
Am legyen ; — én nem csak képletes értelmében, hanem szószerinti
jelentőségében is helyesnek és követendőnek tartom br. Eötvös József e
szavait: „A sima utak, melyeken kevés fáradsággal messzire juthatunk,
s azon javak, melyek után az emberek többsége vágyódik, legyenek
másoké. Nekem, ó Mindenható, adj rögös ösvényt, de szép kilátással, —
mely mindig fölfelé vezet . . .“
— Nem irok úti könyvet, sem úti rajzokat, azért csak röviden
jellemzem a kiindulási pontokat, melyeket az egyes túráknál megemlítek.
Hagyjuk el a lépcsőt és az előszobákat, melyek a tündéri termekbe
vezetnek, és kezdjük el ott, a hol a szép már tökéletes. Ez Landrónál
(1403 m.*) kezdődik, hol a Rienz völgyből átsárgul a fenyvesek sötétje
* A magasság, hol más utalás nincs, tenger fölött értendő e könyvben ; a „jobb“ és „bal“
mindig a menet irányában van jelezve.
3*
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fölött a két lavaredéi csúcs sima lapja és a Punta di Frida agyarszerű
orma. Micsoda vakondtúrás ezekhez a bástyákhoz képest a landrói vár
erőd, milyent Ausztria itt lépten-nyomon emelt a szomszéd ellen, mert
nem akarta megérteni, hogy
Nem büszke várak lánczüve
E tartomány határköve . . .
Nem védi tömeg, százezer,
Mely zsoldon él, zsoldért vesz el.
De bástya itt, de védtorony
A szikla fal, függő orom,
Felbukkanó szírt, kőhasáb,
Mely az útnak útját elállja,
Azt mondja néki : ne tovább !
Csak keselyű és zerge járja.

(Arany János.)

A toblachi állomástól számított 13. kilométernél fekszik Schluderbach. (1441 m.) Mielőtt a csinos vendéglő épületei elé érnénk, szemünk
megpihen azon a pompás képen, mely az egész völgynek ismeretes és
népszerű karakterisztikuma. Ez a Cristallo csoport. Közepén a rengeteg,
400 m. mély glecserkapu a Piz Popena (3143 m.) óriás süvege és a
Cristallo (3199 m.) hóval gerezdezett bástyája között; a mélyben fenyők
közé rejtve a zöldes vizű tó, melyben fürdik az egész panoráma. Mikor
Schluderbach pár háza előtt kiszállunk a kocsiból, önkénytelenül a meg
lepődés kiáltása reppen el ajkunkról : előttünk tör a nyugati égboltozatba
a Croda Rossa (3148 m.) skárlátcsikos gúlája, melynek Alhambra-szerű
mellékfalaira fekete rovásírással írták fel évezredek történetét a viharok.
Szemben a szelíd rét felett a Cadin di San Lugano (2841 m.) és del Neve
(2751 m.) vártornyai néznek be a völgybe. Arra van az olasz határ az
„érczuttal“, (érczut, mert a Miniera Argentiera bányái felé vezet) — a
Croda Rossa felé tovább kanyarog a „strada d ’Allemagna.“ E két utón
lehet körüljárni a Cristallo csoportját.
Az érczut irányában fekszik Misurina és Tre Croci ; a másik irány
ban Ospitale és Cortina d ’Ampezzo.
Schluderbachtól öt negyedóra Misurina (1755 m.).
Olasz földön vagyunk. Misurina képe valóságos tájk ö lte m é n y . Az
észak csillogó hava itt találkozik délnek csillogó napsugarával. Álljunk
meg a kis albergo előtt és nézzünk végig a tó smaragdszín tükrén,
melyben eszményítve rezegnek a Cadin-hegyek romszerű formái, el-el
mosódva a kergetőző, szerte illanó fodrokban, újra felsimulva a szöve
vényes moszatok közül, megfürödve a mélyre fordított azúrégben ; —
azután felpillantunk : szemben a valbonai fenyőkatlan fölött nyugszik a
Sorapiss (3229 m.) masszív alkotmánya, mely a többi góth torony között
méltóságosan uralkodik az egész szomszédságon, kékes jégmozaikkal ki
rakott oldalhajóival, mint a vidék magasztos bazilikája. A ki ezt így
látja, olyasmit érez, mintha egymásután egy behízelgő olasz dallamot és
azután egy szárnyaló zsolozsmát hallott volna és e kettőnek emléke össz
hanggá olvadna lelkében.
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Másfél óra innét az Albergo Tre Croci. (1808 m.) A hágót, mely
az A nziei-völgyből átvezet Cortinába, bárom fakereszt jelzi; nincsen
Firenze templomaiban olyan művészi kéztől alkotott alabastrom feszület
vagy lazulitkereszt, mely jobban felemelné a lelket, mint ez a három
szál korhadó fa, — mert itt nincs más boltozat felettünk, mint az olasz
ég ; mert itt nincsen a lélek szárnyalásának korláta, csakis a végtelenség ;
— mert itt nincsen más istenség, csak az igaz és örök hatalmas. Akár
felpillantunk a Cristallo és Popena gigási éleire, akár áttekintünk a
távoli friauli hegyekre, melyek megkövült hullámokként kékellenek át a
messzeségből, akár végigjártatjuk szemünket a Tofanák széles szírt hal
mazán, mely mellett csak sejti a tekintet a Marmolada szűzhavát: minden
vagy nagyszerűség, vagy poézis.
De térjünk újra vissza Schluderbachba és folytassuk utunkat a másik
oldalon Cortina felé, mert itt is meglepő szépségek sorozata várakozik reánk.
Következik Ospitale (1474 m.).
Zuhogó mély patak felett, a Croda Rancona átlyuggatott vörös
szikláinak alján, dús fenyvesekkel körülkoszorúzva áll a magános, igény
telen osteria. A legtöbb utas, midőn kocsisa az egyetlen ház előtt itat,
nem is tudja, hogy valami „helyre“ érkezett, melyet nagyon is érdemes
észrevenni. Ki sem száll kocsijából, csak onnét tekint körül a tájon :
egyik oldalt rejtett hátterű völgyek, a Val Grande és Val Forame
húzódnak a sziklák közé, habzó vízesésekkel és suhogó fenyvesekkel;
szemben bevilágít a völgybe a Tofana di Fuori havas kúpja, a lemet
szett, rőt falu Col Rosa és a zömök Vallon Bianco fölött; hátunk mögött
pedig ide dereng a sexteni hegyek széles szikla-Walhallája. Csöndesnek lát
szik a kis lak, csak néha ütik meg az utas fülét dallamos hangok, — itt
szólal meg először az édes olasz-ladin basztardnak, az ampezzói nyelvnek
zenéje. Ez a magány csalóka, mert sokszor vidám kaczajtól hangzanak a
vakolat-vesztette falak; csak jöjjön valaki erre, mikor a gazda, a vén
Bernardi Francesco bált ad, — mikor itt mulat a völgy vendégeinek szinejava mandolinhang és szép hegedűszó mellett, — mikor egy-egy „sacra“
(p. o. szt. Jakab napján) alkalmával négy nyelven is megcsendülnek a
fülbemászó dalok és a csillagos estén tánczra kelnek azok, kik nappal ott
harczoltak a sziklafalakon a küzdelem hideg és magasztos gyönyöreiért,
vagy epedve jártak titkos völgyek ölén a zerge nyomába. Akkor látni
fogja az idegen, hogy itten e csöndes házban dobban meg a völgy szive.
Három kilométernyire merész kanyarulattal hajlik az ut a dolomit
barátok bucsujáróhelye, a sziklák fővárosa, Cortina felé. Öt völgy tor
kollik itt össze a Travernanzes, Fanes és Antruilles szirthegyei között,
— az egyik adja az idylli színezetet, a másik a vadon romanticismusát. Erre
a pontra építette fészkét egy érdekes amerikai család : az erdős domb
ról középkori lovagvár módjára tekint le a mélységbe a „St. Hubertus“
vadászkastély. Eveken át lehetett látni a kastély fekete úrasszonyát, a
mint az erdők belsejében bolyongott fegyverével a vad nyomán és este
felé diadalmasan hozta utána a kondor fürtű Pietro és a sudármagas
Luigi a sziklák megtört szemű gazelláit, a karcsú zergéket.
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Még 3/4 óra a zöld Boita-folyó kanyargós partjain, a Pomagagnon
és Col Rosa rengeteg sárga falainak tövén, és megérkeztünk az Ígéret
földére : előttünk terül el a kövér, illatos legelők és rétek közt szétszórt
„magnifica comunità di Ampezzo.“ (Cortina 1219 m.) 260 □ kilo
méter területen fehérlenek szanaszét a játékszer-forma tiszta házak ;
középen magaslik a nyúlánk campanile, mint a nyája felett őrködő
pásztor. Déli melegség árad felénk mindenünnen ; a daczos szirtfalak
rideg fensége egybefoly a napos virányok nyájasságával és az egész
kép csupa napsugár, nincs benne egy zord vagy komor vonás. — És
melegség sugárzik ránk minden ablakból, melyekből mosolygva hajla
doznak ki a feslő vérpiros szegfűk; nyájas és tiszta minden zúg, legyen
az a frescós vendéglő vagy a barna faviskó ; nyájasság sugárzik felénk
minden arczról, találkozzunk akár a pirospozsgás arczú, cseresnye szemű
leányokkal, kik ezüst filigránlepkékkel hajukban, szivárványos selyem
kendőikkel vállukon, tollas fekete kalapjukban sietnek a rőtre; — akár
szólítsunk meg egy-egy szikár, napégette ábrázatú férfit, kinek éber,
okos tekintete első látásra megnyeri összes rokonszenvünket. Itt él az a
maroknyi ampezzói nép, dallamos nyelvével, melyet sehol másutt nem
beszélnek, — az őszinteség, becsület és élelmesség kincseivel lelkében,
ügyességgel karjaiban, mely messze földön ritkítja párját; — itt ól elé
gedetten sziklavárában, nem keveredve a szomszédokkal, nem vágyódva
letelepülő jövevényekre.
Az idegenek és falusiak tarka tömkelegében legott fel fognak tűnni
egyes ruganyos, erőteljes alakok, kik a többiek közül kiválnak vihar
edzett barnább// ábrázatukkal, csinosabb ruházatukkal
és udvarias,' értelmes
#
modorukkal. Ok ezeknek az egetverő sziklaerődöknek kapusai és parancs
nokai, a híres cortinai vezetők.
A vezetők az Alpesek legérdekesebb emberei; ők a beavatottak,
kik ismerik az érintkezést hazájuk örök hatalmasságaival, ők a derekasság
és önfeláldozás példaképei, kik ezer veszélynek néznek a szemébe, hogy
a kezükre bizott életet megóvják minden bajtól annak az óriás arányú
világnak megsemmisítő viszontagságai közt. Elszántságuk és szakértelmük
olyan kiváló, hogy sokszor távoli exotikus világrészek hegyormain is
becsületet és hírnevet szereznek szűk völgy hazájuknak és névtelen szülő
falucskájuknak. Ezért velük szemben leomlanak a társadalom korlátái,
mert a kihez egy szívós kötéllel hozzáfűzöm sorsomat, a magam és
és minden szeretteimnek reményét, — annak nem csak erős karjára és
ép érzékeire bíztam magamat, banem egyúttal áldozatkész férfijeílemére
is; a ki engemet a legtisztább világ magányába, a megrendítő gyönyö
rűségek dús forrásához kisér, az nem szolgai vagy fizetett munkát végez,
az barátom, még pedig igaz, hűséges barátom.
Az ampezzói vezetők szembetűnően különböznek a hóvidékek veze
tőitől. Emezek a lassú, megfontolt nyugalom típusai; az előbbiek mozgé
konyak és ruganyosak, mint a higany ; külsejük is elárulja azt a macska
szerű ügyességet és gyorsaságot, melylyel a sziklákon mozogniok kell.
A hóhegyek fehér nyugodalma és a Dolomitok rapszodikusan alkotott
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formái, a hegymászásnak egészen eltérő két neme így idomítják a velük
foglalkozókat, kik úgy viszonylanak egymáshoz, mint a phlegmatikus a
sanguinikushoz.
Kevés szakmát találunk, melynek mivelői mesterségükben olyan
tökélyt értek volna el, mint az ampezzói vezetők fegyelmezett kasztja a
sziklák ismeretében. Eljárásuk olyannyira ügyes, hogy az merőben ösztön
sugallatának látszik, pedig minden lépésük megfontolás és számítás tárgya.
Vannak szabályaik, p. o. a sárga és vöröses szikla törékeny, a fekete
szírt sikos és járhatatlan, — ha a hegy egyik oldalán lefelé hajlanak a
kövek, a másik oldalon a rétegezésnél fogva jobbak a kapaszkodók, sat.
— Van tehát alapos rendszer abban, a mi a laikus szemében olyannak
tűnik fel, mint a szerencsés szimatolás a sziklák khaoszában, csakhogy
ez a rendszer a távlatok teljes ismerete, a pompás szemmérték, hosszú
gyakorlat és merész vállalkozási kedv („Schneid“) következtében ez em
bereknek vérévé vált és mozgásuk a 200—1000 méter magas szédületes
falak ujjnyi széles egyenetlenségein nem az artista nyaktörő erőpróbája,
hanem a tapasztalt, hidegvérű ősembernek művészete.* Ismerik a ter
mészetet teljesen, tehát nem is félnek tőle. A laikus gyakran hallatlan
vakmerőségnek vagy emberfölötti ténykedésnek tart oly dolgokat, mi
ezeknek az embereknek játék ; majdnem úgy csodálkoznak a kezdő
turisták, mint a jó Miksa császár 1493-ban az innsbrucki Martinswand
falán, midőn a sziklák közé gurulva lemondott minden menekülésről és
az őt megmentő zergevadászt, a derék Hollauert angyalnak nézte ügyes
ségre miatt.
Bemutatom ez emberi alakba varázsolt kőszáli zergék közül azokat,
kiknek nevével e könyvecskében találkozunk:
Az a magas sudárember, kinek termete csupa ruganyosság és haj
lékonyság, mintha görög szobrász vésője alól került volna ki, — Dimai
Antonio, (népiesen „Deo“) Könnyed mosolylyal, szűkszavú, de nyájas
beszéddel üdvözli az idegent, — ő csak akkor van elemében, ha olyas
mire vállalkozhatik, a miről már mindenki lemondott, vagy a miről
még senkisem álmodott, mert az ő nyelvében a „lehetetlen“ szó isme
retlen. Vezetői könyvében minden bizonyítvány az elismerés és bámulat
áradozása. Ha az angol alpesi club a svájczi Anderegg Melchiornak meg
adta a „king of the guides“ czimet, Antoniót megilleti a Dolomitok királyá
nak czime. — St. Hubertus kastélyban zergevadász a fekete, göndör
fürtű Siorpaes Pietro ; ez a szürke szemű, vidám legény egy évtized óta
hűséges kisórőm a sziklák világában. Valóságos ezermester, ki mindenhez
ért és egyszerű száraz humorával és életrevalóságával derűt varázsolt
vállalkozásaink legborusabb és legveszélyesebb pillanataiba is. Fivére,
a tömzsi Giovanni Cesare („Santo“) majdnem vad tekintetével a naiv,
temperamentumos ősember, ki a sziklákat úgy ragadja meg vaskezeivel,
* Az idegen reszket az oroszlán előtt, de a szelídítő nem. Svájczban a Matterhorn-t hívják
„zermatti oroszlánynak, — régebben csak a legkiválóbbak mertek közelébe menni, ma minden
jobb vezető szembe száll vele, bár tudja, hogy ez az oroszlán is néha visszakapja vadságát.
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mintha fel akarná hengeríteni e hegyeket. Egyszerű lélek, de hűséges
és vakmerő, ki életét odaadná azért, ki rábízza a magáét. Yerzi Agos
tino („Scèco“) igénytelenségénél és szerénységénél csak bátorsága és
ügyessége nagyobb.
Ezek valamennyien a 30-as éveik virágában vannak ; mindenikben
van valami természetes szeretetreméltéság, valami gentleman-like; jelenlétük
sohasem zavarja a legnagyobbszerű természetnek élvezetét, hanem bele
illik a hegyi világ összhangjába, mert ők a nyers veszélyekből lelki finom
ságot is merítettek és mert mindenik igaz ember, kinek helyén van a szíve.*
E vezetőktől a legrövidebb szóváltás alatt egy sereg szakkifejezést
fogunk hallani, mely egészen uj előttünk. Az Ampezzóban is használatos
legelterjedtebb műszavak, melyeknek helyes átültetésére teljesen megfelelő
kifejezést nehezen találok, a következők :
1. hegyi alakulatokra: la sta = kőlap (Platte), kőalakzat, mely nagyon
sima, rendesen a jég zsurlása vagy víz öblítése következtében ; — camin (chamin) = merőleges sziklarepedés vagy hasadék, rendszerint odább
jutásra alkalmas; tűzfalba vájt kürtőhöz hasonlít (innen a neve is), mely
nek negyedik fala hiányzik; —- canalone (Schneerinne, Eisrinne) = hó
vagy jégcsatorna, rendesen használható odább jutásra, de majdnem
mindig kövek vagy lavinák természetes útja és ezért veszélyes ; —
g ra v a = törmeléknyelv, kőgörgeteg, mely hegyszakadékból nyúlik ki delta
módra; — használatos a szavojárdból átvett c o u lo ir -meredek és szűk
hasadók, melynek fenekét hó, jég vagy törmelék fedi; — továbbá a
németből átvett B and, az építészetből kölcsönzött megjelelés, oly párkányzatot vagy erkélyszerű vízszintes félbeszakítást jelent, mely a hom
lokzat részeit szétválasztja, — szóval hosszabb mint széles sziklalépcsőzet
melyet néha hó, jég, törmelék vagy gyöp is borít; némely hegyeket
egészen körülövez, p. o. a Zwölfert (3091 m.) Sexten mellett, a Monte
Pelmót (3169 m.) San Yito felett; — S c h arte = sziklarós a hegy gerinczében; — G ra t (Ampezzóban cresta, crista, innen: Monte Cristallo
(3199 m.) = a hegy éle, mindkét oldalra meredek lejtővel; Schrund
(fr. crevasse) = hó vagy jégszakadék, melynek felső széle rendesen meg
lehetősen magasabb az alsónál ; vagy oly hószakadék, mely leginkább
a sziklával érintkező hórótegben képződik és hasonlít a tenger feltornyo
sult hullámához, mely mintegy visszaverődve a sziklaparttól megdermedett.
2. A felszerelésben használatosak : a sc a rp e tta (scarpa di gatta,
Kletterschuh) könnyű, fűzős czipő, melynek talpa szövet vagy madzag
* Különösen ki kell emelnem ez emberek mértékletességét ; mindannyian nagyon tevékenyek
télen is, mikor az egyik gazdasága után jár, a másik ezüst filigrán ékszereket készít, a harmadik
mint vadász keresi kenyerét. Ezt azért hozom fel, mert a nyári kereset nagysága könnyen „téli
álomra“ vagy gondüző korcsmázásra csábitaná a gyöngébb jellemeket; a kereset ugyanis nagyon
jó, bár a nyújtott szolgálatok nem csak megérik árúkat, hanem megfizethetlenek ; p. o. könnyebb
kirándulások díja 16—20 kor (p. o. Cristallo, Pelmo.) — az igazi kemény dolomittúrák dija 80—150
kor. közt váltakozik p. o. Punta di Fiammes, Col Rosa 80—80 kor ; Pomagagnon, Croda da Lago
(via Pott-Pompanin) Kleine Zinne Nordwand 100—100 kor; Tofana (via Eötvös), Campanile di San
Marco, Antelao délről 120—140 kor.
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fonat : szükséges a nehéz sziklatúrákon a sima sziklák megmászásánál ;
zapon (Eisbeil) = erős botnyelű csákány jégre és hóra; minden hegyi
túrán alkalmasabb, mint a hosszú idomtalan bot, mely a mozgást gátolja;
kemény hóban vagy meredek jégen a lábnak evvel szokás helyet met
szeni. A legtöbb dolomitcsúcson jobb semmit sem vinni, — legfeljebb
egy kalapács nagyságú aczélcsákányt, melylyel le lehet tisztítani fris
hó esése után a kéznek és lábnak támaszul szolgáló szirtrészecskéket és
le lehet verni az akadályozó jégcsapokat; — chaspa (Schneereif) = ruga
nyos, fából görbített, vagy másfélarasz átmérőjű karika, szíj vagy zsinór
keresztfonással; puha havon, különösen a téli. homokszerű hóban a
lábra csatolandó mély besüppedés megakadályozására.
3.
Említendő fogalmak még : ut alatt a hegymászásnál éppenség
gel nem értünk valami ösvényt; ut alpin értelmében merőben a ter
mészet által létesített alakulások lánczoíata, melyek lehetővé teszik az
előre jutást emberi erő és ügyesség által. A hegymászás a Dolomitok
ban valóságos merőleges k ap aszk o d ás in stricto sensu, — erre nincs
elég kifejező szavunk, (n. Klettern; angol climb és scramble; franczia
grimper; olasz rampicare; szavojard patois: se grampomer, gréponner.)
T ra v e rs ire n annyit jelent, mint egy hegyet hágómódjára megjárni, —
egyik oldalon fel, egy másikon le ; — más értelme : vízszintesen vagy
csekély hajlással oldalt haladni sziklafalon vagy meredek lejtőn. L ead er
(angol) az, ki a túrát vezeti, különösen az elülmenő útkereső; crackclim bing (angol) oly kapaszkodás, hol a támaszpontokat leginkább
sziklarepedések adják a kéznek. A kötélhasználatnál szokásos lehet
az ab seilen és hissen, — leereszkedés vagy átlóbálás oly helyeken,
hol puszta kapaszkodással lehetetlen vagy nagyon koczkáztatott a
haladás.
Az ampezzói vezetők rendszere a kötélhasználatát illetőleg teljesen
elüt attól, melyet a jégen, havon vagy a nem dolomit-szikláknál szoktak
alkalmazni. A kötél (angol manda, 25—40 m. hosszú) használata első
rendű túráknál, hol két vezető (vagy ezekkel egyértékű hegymászó) van
a következő: felfelé mindkét vezető elülmegy és pedig legfelül az, kinek
tökéletesek képességei, mert máskülömben az ő esése az egész hozzáfűzött
társaság veszte ; a leader rendszerint nem visz terhet és magasra törek
szik, míg biztos állást talál, honnét az egyik kötéllel biztosíthatja a
második vezetőt; a második vezető az első alatt keres erős állást, hogy
innét ismét a második kötéllel biztosíthassa az utast. E lánczszemnek
egyszerre mindig csak egyetlen tagja mozoghat, mert csak így mentheti
meg az utast csúszás esetén a felette állók ereje. A kötél meg nem
lazuló hurokkal a derékra van erősítve és a haladók között mindig fe
szült, anélkül azonban, hogy egymást húzzák; e feszültség ellensúlyozza
a lökést, melylyel a csúszó tag a másikat kilendítené állásából. A veze
tők állása az utasé felett mindig merőleges, — a vízszintes mozgásnál,
(Traversiren) a turista kerül középre a két vezető közt. Ha még egy
tagja van a társaságnak, a két vezető akkor is rendesen előre megy és
közösen biztosítják a külön-külön mozgó hegymászókat, hogy azok egy
4
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mást ki ne ránthassák állásukból, hanem egy esetleges csúszás rántása
csakis a két vezetőt érje. Lefelé elül száll le a gyöngébb fél, — leg
hátul a társaság legkiválóbb tagja.
*

*

*

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

TOFANA

Dl

ROCES.

(3220 m. ; via Eötvös.)

1902. augusztus 29-én.
mpezzótól nyugatra fekszik a Tofana csoport. A három
testvér-oromnak más-más a jelleme : a Tofana di fuori
(3232 m.) világító hógerinczével maga a szelídség, a
Tofana di mezzo (3241 m.) hatalmas tömegével csupa
méltóság, a Tofana di Roces (3220 m.) iszonyatos elmetszett falával,
felhőszelő éleivel a megtestesült vakmerő dacz. Ebben a hegycsoportban
már kétszer fordultam meg, egyszer a Tofana di mezzo csúcsán, melyet
az u. n. „via inglese“-n át értünk el (1900. szept. 1-én); később meg
a Tofana die Rocesre találtunk egészen uj utat a Travernanzes völgyből
(1901. aug. 22-én). Ez utóbbi hegy azonban különösen lekötötte érdeklő
désemet, mert déli falának szertelen arányai az összes Alpesekben
ritkítják párjukat. Ha valaki a Cinque torri tövéből erre a hegyre
tekint, olyan alakban látja a falat, mint egy óriás, középen kettészelt
Cheops-gulának metszési lapját, melynek sziklái tagoltak ugyan, de nem
képeznek lejtős bordákat és vállakat, hanem mint merőleges iszonyú
pillérek támogatják a főfalat. Ennek a megszakítlan szirtfalnak relativ
magassága a törmelék határától a csúcsig legalább egy kilométer; ennek
a leirhatlan meredekségnek közepén húzódik fel a világhíres „via Eötvös.“
Ha a többi béreznek megmászását egy átélt, szép és kalandos novellához
lehet hasonlítani, ez a túra valóságos éposz.
Mindig emlékezetes marad az a szép ragyogó augusztusi nap (1901),
mikor két fiatal magyar hölgy párját ritkító bátorsága és akadályt nem
ismerő energiája megtörte a Tofana di Roces falának varázsát. Erre a
munkára csak a hegyek és a természet rajongó szeretete adhat jogot,
erőt és hivatást, — és ennyi lelkesedést csakis a teremtés oly művéből
lehet meríteni, mint a minő a Tofana di Roces. Ritka szép nyári nap
volt, mikor a föld pompázik színeinek és kincseinek pazar ékességével;
az ég is mosolygott a csillogó mozdulatlan levegőn át, mintha örömmel
pártfogolná a bátrak vállalkozását. Midőn Cortina karcsú campanile-je
alatt a viharedzett vezetők csoportja meglepetve emelte kezét szemeihez,
mikor a világ minden részéből odakerült vándorok ámulva adták egy
másnak odább a távcsöveket és mindenki susogta azoknak nevét, a kik
4*
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ott a szédületes magasságban bebizonyították, hogyan kell a lehetetlent
lehetségessé tenni,* csak lelkesedni kell a kitűzött czélért és merni, —
igaz büszkeséget éreztem a magyar név hallatára; s midőn estefelé
Pocol és Falzarego közt jelezte egy örömtűz a csúcsnak elérését, úgy
éreztem magam, mint a bajtárs, ki a győzedelmes csata hirét hallja,
melyben a vele rokongondolkozásúak legyőzték az aránytalanul hatal
masabb ellenfelet.
Mióta szemtanúja voltam e hatalmas vállalkozásnak, a Tofana
magnetikus erővel húzott magához. A hányszor Cortinába értem, legott
a Tofana felé kellett fordulnom és a t hamvas földi útról százszor is
végigmértem azt a szellős légi utat. Úgy tettem, mint a nagy em
berekkel titkos tisztelőik : kerülgetik, köszöngetik, de megszólítani nem
merik. A hányszor Dimai Antóniával találkoztam, mindig fülembe súgta :
„Sior, la via Eötvös?!“ Mikor 1902-ben hazajött Grödenből, hol merész
túrákon kisórte ép a Tofana első megmászóit, újra e szavakkal üdvözölt
és én önkénytelenül rámondtám : „Doman“ (holnap).
Julius 27-én, meleg vasárnapi délután, izzadva vándoroltunk Pietróval Pocol felé, hol Antonio és Scèco várakoztak reánk. Minden ragyogó
verőfényben fürdött, mikor betoppantunk a kis vendéglőbe, hol egy jó
szász atyafi Badekerjéből éppen buzgón magyarázta a vidéket áhitatos
társaságának, természetesen minden ormot elkeresztelve oly névre,
melyet régen más tető visel becsületes osi jogon. A gyepen vígan folyt
az olasz tekejáték, — hangos cortinai legények dobálták a boccia-kat.
Én időtöltésül ez utóbbi társasághoz csatlakoztam mert eredetibb, mulat
ságosabb és kedvesebb volt, mint az a másik. Mikor már alaposan
bebizonyítottam, hogy ebben a játékban még sokat kell tanulnom, azt
is meg kellett tudnom, hogy nemcsak a játékban nincs szerencsém,
hanem annál a ragyogó szépségnél sem, kire annyi szeretettel és
bámulattal biztam minden reménységemet. Mikor felpillantottam a boccia
mellől, meglepetve láttam, hogy ez a szeszélyes szépség, a mosolygó
idő csak azért csalogatott, édesgetett, hogy durczásan elforduljon tőlem
és oktalan könnyeivel áztasson. A Tofanának falai, melyeknek puszta
látása ideges szenvedélyt, valami szinte barbár őserőt pezsdített meg
ereimben, nyomtalanul eltűntek; óriás sárkányként nagy fekete felhő
telepedett elibük és a többi hegyek is kis szürke lobogókat tűztek
oromzatukra, melyek lengedeztek, növekedtek a langyos esti szellőben.
Lehangoltan mondtunk egymásnak jóéjszakát.
Mikor éjjel az indulás idején arra ébredtem, hogy az eső zakatolva
verdesi az ablakot, azért sem akartam tovább aludni, mert ilyenkor az
ember nagy optimista és azt hiszi, meg kell lenni annak, a mit nagyon
szeretne elérni. Én is kibámultam a hollófekete éjbe, mintha esdő
tekintetemmel szét tudnám oszlatni azt a forrongó feíhőtengert. Hiába,
* Eötvös bárónők nemcsak ezen az utón voltak az elsők (Dimai Antonio, Verzi Agostino
és Siorpaes C. Giovanni vezetőkkel), hanem a Croda di Misurina, Croda Liscia, Torre Giovanni,
Campanile Antonio Giovanni, Punta Agnello, il Gobbo első megmászása mind az ő művök.
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az alvó völgy kavargó örvény maradt; Cadore döntötte a füstszerű
ködöt, mint a kiapadhatatlan kráter és a Tofana záporral mosott falai
oly feketén és haragosan bámultak reám, hogy meghökkenve húztam
vissza fejemet az ablakból. Három emberem ép akkor jelent meg a
pitvarban, borzasán és mormogva, — ők is leintettek lámpásukkal.
Szívós maradtam és azonnal elhatároztam, hogy nem fogok engedni;
megvárom ón azt a szivárványt, mely erre a vizözönre nekem is meg
hozza vágyaim netovábbját.
Ügy is lön. Julius 28-án estefelé már ismét útban voltam Pocol
alatt és ámbátor a Pelmo és Antelao sziklaoszlopai közé feszítve moz
dulatlanul állott az ónszinű sötét felhőfüggöny, mint valami óriás, az
egész világot elzáró zsilip, s egy-egy villám mutatta csak olykor a
távoli hegytornyok groteszk formáit és a permeteg meg is koppant a
kalapomon, nagy bizalommal néztem a magasba, hol a szellők vad
tánczra kaptak egy-egy felhőfoszlányt, hogy szótleheljék az aether vég
telenjébe. Mikor azután jul. 29-én reggel kettőkor elhagytam a puritán
tiszta, nyájas kis szobát, milliárd csillag virrasztóit a barna hegyek
fölött és a hatalmasok országa a megtisztult levegőben méltóságosan
aludta a béke álmát.
A konyhában már sürögtek-forogtak a házigazdának, a patriarcha
arczú jó öreg De-Zannának csinos leányai. A fel-fellobbanó láng meg
világította arczukat, a mint szemrevaló ampezzói népviseletükben forgo
lódtak és mosolyogva a teát szürcsölő vezetőkhöz hajoltak, kiknek csupán
marczona körvonalai látszottak. Akármelyik festőnek öröme lett volna
e kedves képben. A nagy sütés-főzés akkora figyelemmel és nyájassággal
ment végbe, mintha egy katonának besorozott, harczbamenő testvért
kellene ellátni ízletes utravalóval. Kedves vonása Ampezzo népének,
hogy abban az idegenben, a kit már megszokott, nemcsak a kenyérkereset forrását látja, hanem jóformán úgy bánik vele, mint a szeretett
családtaggal, kinek azonban mindig megadja a tiszteletet teljes tisztesség
tudással.
Pont háromkor már a homályos erdő szólón ballagtunk, ki a
csöndes éjbe; a bizodalom a czól elérésében emelte a hangulatot, és a
legédesebb tudat, az, hogy nagy és nemes élvezetek előtt állok, gyönyörű
séggel töltötte el egész valómat.
Mire elértük a növényzet határát, az utolsó zuzmarás gyepet, sza
kadozott az éjszaka fátyola és az égürben már csak a Grönczölszekér
csillagai rezegtek haloványan. Olaszország felé az ég már szivárvány
színeket játszott és az Antelao fehér homloka gyöngéden kipirult, mintha
csupa vadrózsaszirommal volna behintve hópehely helyett. Cadore felett
a kénsárga látóhatáron a távoli hegysorok kibontakoztak a bizonytalan
ságból ; a Cima dei Preti és a Monte Duranno nemes formái kiólesedtek,
mintha ezek a rendületlen ormok is megelevenedtek és közelebb jöttek
volna. A közvetlen szemben álló bizarr Croda da lago szaggatott tornyocskái gyorsan óriásokká növekedtek ; a Marmolada tündöklő kristályok
kal bevont hótömege felől fagyos lehellet csapta meg orczánkat. Meg-
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virradóit a mozdulatlanság és fenséges nyugalom örök országában is,
csakhogy itt az életet nem a mozgás, csakis a szín jelzi. A tegnapi
esőre a levegő balzsamos volt és erőteljes; vállalkozási kedvünk rendíthetlen, a hangulatunk csapongó vidám ; fölfeléle szállott a gondolat és ez
volt erős várunk minden töprengés ellen. Ébredett minden :
Di sopra a le montagne alte e sognanti
Nel eiel si perde e sfuma
L'ultima trasparenza de la bruma:
Anime e cose salgono.
(Negri Ada : Risveglio fra i monti.)

Félhatkor ott álltunk az óriás falnak tövén, melyről igazán el lehet
mondani : itt „Titánok vakmerő kezekkel Ossát Pelionra halmozák“.
(Kossuth.) Rövid reggeli után, élünkön Antonióval már ostromoltuk
a sziklát arról a feltűnő kis hófoltról, honnét egy óv előtt kiindult az
Alpesek egyik legszebb bravúrja, ennek a túrának első, merész conceptiójú
és még merészebb kivitelű megjárása, mely végre valóságos alpesi te tt
volt. Yerzi, a kinek feladatul jutott czipőinket a szelíd utón a csúcsra fel
szállítani, sokáig nézett a mélyből utánunk, szinte nehéz szivvel, mint a bátor
katona ki részt vett az első dicsőséges csatában és szomorún néz az újra
harczba vonuló társak után, míg őt békés szolgálatra kötelezte a hadvezér.
A megkezdett sziklapillóren nem igen akad olyan részlet, mely
könnyű volna, de kezdetben a nehézségek színvonala még sem éri el a
lehetőség határát. A haladás iránya majdnem egyre merőleges, és bár a
Croda da lago tornyai elég hamar törpülni kezdenek a mi gyors emel
kedésünk következtében, egy pillantás a közvetlen homlokunk felett
emelkedő sziklafal végtelenségére vagy a körülbelül azonos magasságú
Pelmóra es Civettára könnyen abba a hitbe ejt, hogy sisyphusi munkára
vállalkoztunk. A napkeltekor rendszerint beálló hidegebb levegőben és
reggeli árnyékban nagyon kínos volt a kapaszkodás, mert a sziklák
olyan hidegek, hogy érintésükre az ujjak megmerevednek és elvesztik
tapintó képességüket.
Egész az óriás sziklaöbölig, melynek hófoltját a hegygerincz éléig
felnyúló sima sárga falak környezik, egy pár nagyon megerőltető
kaminrendszer képezi a főnehézsóget, de az igazi „coup de maitre“ csak
ezen a sziklaöbölön túl van. Ezt a néhány lépés széles hófoltot rohanva
kell megjárni a túlsó partig, mert a felső gerinczről gyakran repülnek
le száz méteres ívekben egyes kődarabok a dórolvasztó napsugár hatása
alatt és ez a részlet emlékeztet a középkori várak ostromára, midőn a
falon kúszó hadfiakra felülről köveket hajigáit a rejtett ellenség. Néhány
rövid kötélhossz és ott álltunk a napi munka legkeményebb része előtt,
a 30— 40 m.-nyi fal alatt, melynek első bevételéhez zseniális tájékozó
képesség és valóságos vitézség kellett. Antonióban és társaiban meg is
van a rátermettség, mert a ki őket ilyen helyen látta, kétkedik abban,
van-e még lehetetlenség, és míg az ő kezük igazítja a kötelet, olyan
biztosnak érezi magát bárki ég és föld között is, mintha lent sétánla a
falzaregói fenyvesek alatt.
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A nap kilobbant a hegyek mögül és langyos ragyogó sugárkévéket
lövelt reánk, hogy elűzze a sziklák közül a fagyos reggeli árnyékot;
a levegőt ropogó dörej rázta meg hosszú hullámzó morajjal, mikóntha
hegyek omlanának össze vagy a Tofana mélyén titkos vulkánok kohói
kezdenének működni fülsiketítő robbanással. Az agordói völgyben olasz
katonaság gyakorlatozott ágyúival és a visszhang dicsekedett hatalmas
hangjával. Valósággal ünnep költözött lelkembe és soha még nagyobb
kedvvel és gyönyörűséggel nem fogtam vállalkozásba, mert ez igazi
férfimunka volt. A 30—40 m.-res fal legyőzése Antoniónak is vagy
18—20 perczig tartott; a kötéllel biztosított következő azonban nem
választhatja azt a tört vonalú utat, hanem kénytelen zsinóregyenesen a
magasba küzködni, mert másként a feljutott vezető álláspontjához annyira
ferde irányba kerülne, hogy megcsúszása esetén ingamódra átlengene a
szomszédos sziklabordához és akkor nincs emberi ero és ügyesség, melylyel
meglehetne váltani az egész társaság életét. A lefüggő kötéllel egyirányú
utón egy függélyes, feketés homorú kőlapról kell elkapni jobbra a nagyon
magas szirtorrocskát, melyről fel lehet húzódni a szűk repedésbe. Nem
hiszem, hogy valaki megpróbálná ezt a mozdulatot, ha nem tudná, hogy
hűséges aczélkezek tartják felette a derékra szorított és jó nagy súlyt
kitartó kötelet ; mondhatom, míg pihegve és feszült szemekkel kerestem,
hol kapjam meg a legközelebbi sziklát, nem minden irigység nélkül
pillantottam át a közelemben keringő madárra. Elmúlt a túra krízise
és a fal tövében érzett nagy vállalkozási kedvet felváltotta valami jóleső
megkönnyebbülés érzete, hogy a kéz egypár karczolásán, a térdek és
könyökök néhány kék foltján kivül nem szednek nagyobb vámot ezek
a kősorompók. Mikor a szobafülke szélességű felső kavicsterraszon meggerezdeztük utolsó pirospozsgás, üde szagú almánkat, egyértelműen meg
állapítottuk, hogy ennél jobb fajta a paradicsomban sem teremhetett és
nem sokáig kellett volna kisérteni bennünket, hogy még egyen osztozzunk,
ha lett volna.
Ez a terrasz volt az a hely, melyen tavaly Cortinából észre lehetett
venni az első megmászóknak várakozó csoportját; hosszú ideig kellett
itt vesztegelniük, mert elzártnak látszik itt a világ és az egyetlen egérut
igazán észrevehetetlen. At kell lépni a szírt merőleges élén az ismeretlenbe
Falzarego felé és végig kell járni a 60—70 m. hosszú vízszintes kitérőt a
fal alatt, keskeny köveken, vagy 1000 m. függélyes magasban a Tre Sassi
felé vezető ut felett. Mint a hogy a vak a színekről képzetet nem alkothat
magának, oly kévéssé fogja megérteni a szédülő ember, hogy itt teljes
biztonsággal és egyensulylyal lehet mozogni. Ez a „Traversirung“ egyike
a legérdekesebbeknek az összes Alpesekben ; roppant exponált és nehezíti
az a körülmény, hogy a kapaszkodók nem maradhatnak ugyanazon a
színvonalon, hanem majd 1—2 métert lefelé, majd ugyanannyit felfelé
kell előre nyomulni; azonban hármasban jól lehet egymást kölcsönösen
biztosítani és az első megmászás alkalmával hátrahagyott kötélhurok
nagyon könnyíti a munkát. Ezután már csak egy nehéz kamin követ
kezik, melynek domború alsó végével csak nagy erőfeszítéssel lehet meg
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birkózni, mégis ennél az akadálynál már nagyon érezni a csúcs közel
ségének befolyását és hatalmát. Felejtünk mindent, — fáradtságot és
kiállott veszélyt; nem érezzük a karczokat ujjainkon és könnyeden
surranunk tova az utolsó erőpróbákon, mintha ebben a régióban a
gravitáczió törvényei elvesztenék uralmukat, mert az emberi természet
sajátsága, hogy minden müvén közvetlen a befejezés előtt lázasabban
dolgozik mint valaha ; a czél közvetlen közelsége erőt és energiát áraszt a
testbe, lélekbe és mágnes módjára vonz magához. A kamin felső végén
lelkesen fogadott a mi hűséges Verzink, ki elénk futott a csúcsról, hol
már órákon át pipázgatva lógatta lábait a semmiségbe.
A kősziklán ez az egy kilométer emelkedés, talán összesen két ✓
kilométer hosszúságú útra elosztva, — éppen hat órát vett igénybe.
Vége volt az utolsó nehézségnek és megkezdődött az a részlet,
melyet legszívesebben elengedtünk volna : a végső hegygerincz meredek
törmeléke. A merész hegymászó, a ki életveszélyes vagy testet-lelket
egyaránt lekötő útrészek után jut ilyen törmelék lejtőre, olyanformán
érzi magát, mint az irò, a kit másolásra kényszerítenek : míg az igazi
munka közben az iró képzelete szárnyal és az önálló conceptió a szelle
met nem hogy fárasztaná, hanem üdíti és termékenyíti, addig a másolás,
hol gondolkodás nélkül kell az egymást követő betűkre vigyázni, fáraszt
és tompít. Ilyen, a másoláshoz hasonló mulatságos és lelkesítő munkát
végez a sziklavárak győztes elfoglalója, mikor lassú tipegésben kény
telen e véget érni nem akaró törmelékes lejtőn odább emelkedni.
Fél egykor álltunk az ismerős csúcson, 3220 m. magasban a tenger
és 2000 m.-nyire Cortina felett. (Egy óra pihenés levonásával 872 órát
mentünk Pocoltól; 21/i-et lejtőn, 6-ot sziklán kapaszkodva.) Hálásan és
őszinte bámulattal ráztam meg hű kísérőim kezét és azután letelepedtünk
a kis kőhalom mellé, hogy vérpiros tiroli borral koczintsunk az előzők,
a jelenlevők és a következők egészségére.
Egész Tirol és északi Olaszország felett nem lebegett egy tenyérnyi
felhő sem; a nap épen fejünk felett ragyogott, teljes vakító pompájában
és enyhítette az észak felől jövő légvonat hideg öleléseit. Mikor ott ültem
a végtelen, sötétkék égboltozat alatt és ott láttam lábaim előtt a Dolo
mitok regeszerű sziklalabirintusát, körülkoszorúzva az Adamello, Ortler,
Otzthal, Zillerthal és Glöckner áthághatlannak látszó hósánczaival, — mikor
minden bilincstől felszabadult lélekkel elmélyedtem e mozdulatlan kővilágba,
mely az idegzetre oly megnyugtatólag hat rendületlenségével, fenséges nyu
galmával és hatalmas békéjével, — s mikor ez az ezerforrású lelki
gyönyörűség párosult a teljes fizikai jóléttel, a mint a zsibbadt tagokat
átvillanyozta az aether tisztaságú szellő üdesége, míg az arcz a nyájasan
perzselő napsugárban sütkérezett, — kimondhatatlan boldognak éreztem
magamat, hogy megadatott nekem újra és újra látni, milyen szép ez a
világ, — és százszorossá tette az élvezetet az a munka, mely megelőzte
jutalmát. A ki ilyen helyről néz körül, meg fogja érteni a biblia mély
költészetét, hol a sátán is, midőn a legerősebb csábítást kisérlé meg, egy
hegytetőre vezette a megváltót, hogy onnan mutassa meg neki a világot.

W itzenm ann A. fényképe után.
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Majdnem másfél érát heveresztünk a fényben úszó tetőn. Átnéztük
a kőhalmazba rejtett palaczk tartalmát : az első hódítás óta csak hárman
írhatták fel névjegyükre a „vía Eötvös“ sokat mondó jegyzetét (II. Mr.
Heldman Dimai Antoníóval és Gaspari Angelóval, III. Mr. Heath Dimaival és Yerzivel, IV. Mr. Stewart Sommermatter Ferdinánd és János
randai (Monte-Rosa csoport) vezetőkkel; — mi voltunk tehát az V.
expediczió.) Egyszerre vakítóan csillantak meg a mélységben a Faloría
és Miramonti vendéglők ablakai; ez annyit jelentett, hogy a nap már
kezdi útját nyugat felé és intés volt nekünk az indulásra, mert bármily
nehéz szívvel váltam is meg e ragyogó világtól, a színaranynyá vált
bérezek apotheozisától, menni kellett, mert még hosszú át volt előttünk,
habár minden részlete is csak séta az eddigiekhez képest. Ezentúl már
nem kell a kötél; a törmelékkel borított lépcsőzetes sziklákon és terje
delmes hófoltokon át hamar el lehet érni a kis Tofana-menedékházat
(2588 m.), mely árván áll a nagy kőtömbök között, a szivet össze
szorító kopárság és romsivatag közepén.
Hamar haladtunk lefelé a taposott nyomokon és újra rátértünk a
Falzaregóból Pocol felé húzódó útra. A ritkás fenyvesekkel szegélyzett
útról szabad pillantás nyílik mindenfelé. A júliusi fényes levegőn át
pazar pompában csillogtak a végtelen hegysorok, ékítve a hósávok és
vizerek arabeszkjeivel és éles árnyékok silhouettejeivel; a völgyek bal
zsamos tömjéné lopva suhant a szirtfokok köré és illatos árral fiirösztötte a sziklaóriások mozdulatlan tagjait. Minden a tarkaság, élet és
virágzás benyomását keltette, még itt az élet határain túl is; nyár volt,
teljesteli viruló nyár, a milyenről Carducci Giosuè zengi:
— — — d’avante
La grande estate, e intorno, fiammeggiava.

Nyár volt a lelkemben is, ragyogó, melegítő, a mely nem múlik
el nyomtalanul, hanem ád télirevalót is.
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C A M P A N IL E

di

SA N M ARCO.

(Első megmászása.)

1902. augusztus 26.
And Nature, the old nurse, took
The child upon her knee,
Saying : „Here is a story-book
Thy Father has written for thee.“
„Come, wander with me,“ she said,
Into regions yet untrod ;
And read what is still unread
In the manuscripts of God.“
(Longfellow, the fiftieth
birthday of Agassiz.)

laszország és Tirol határán, 1800 méter magasságban a
tengerszine fölött kigyózik tova az országút, a Piz Popena
(3143 m.) egetverő szikláinak tövében. Rajta minden
nyári napon hosszú karavánokban vonulnak távoli országok
nemzedékei, hogy üdülő testtel és lélekkel bámulják a teremtés remekeit.
Mindenki újra meg újra megáll, hogy még egyszer, — ezerszer át
pillantson arra a hatalmas méretű hegylánczra, melynek tömérdek karcsú
orma, kiemelkedve a hémezők ezüstjéből, élesen rajzolódik a csillogó,
rezegő violaszín levegőbe, melynek színpompája Nápoly egével versenyez.
Ez a hatalmas sáncz dél és észak között a Marmarole. Dallamos neve
jelzi, hogy e misztikus, regeszerű tetőkön túl, melyeket még nagyrészt
az érintetlenség varázsa övez, fekszik a napsugár és harmónia országa,
Itália. Az egész utón szemünk előtt állanak, fenségesen és pompásan;
minden idomuk képe belevésődik kitörölhetlenül mindenkinek leikébe,
ki a hajnali pirkadás rózsaszín ködében, vagy a déli napfény csillámló
tüzében látta ezeket a bérczeket izzani.
Hányszor dőltem le a zöldfehérvörös olasz határoszlop mellé, a
fűszeres alpesi orchideák, az eperillatú fű és a mélységes kék campanulák
közé, hogy órákig átbámuljak arra a csodálatos hegysorra, mely
fényesre köszörült nedves falaival, kékellő glecsereivel, elágazott szürke
vízmosásaival úgy állott előttem, mint valami mesebeli szép tündér
országnak védő bástyája, mely mögött a gyönyörűség kies tanyái várják
a vándort; s mikor a tűlevelek sötétzöld áttetsző függönyei közt, —
melyeket ezernyi kis gyémánttal hintett tele a reggeli harmat, — újra
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meg újra láttam átcsillani a havas, góthikus erődöket, lelkem betelt
ellenállhatlan vágyakozással ás a vágyó lélek egész szomjúságával és
kíváncsiságával törekedtem beljebb jutni a Marmarole varázskörébe,
ismerni és megérteni akartam azokat a hegyeket, mint a hogy ismerni
és érteni kívánunk egy szép teremtést vagy egy érdekes egyéniséget.
A Monti Marmarole csúcsaihoz négy nagyobb völgyből (Val
d ’Anziei, Val di Rhin, Val Öten, Val di San Vito) is lehet hozzáférni,
mégis alig egy-két ember látogatta meg azokat, mert a távolságok
rendkívül nagyok és a pár éve épült kis menedékház (capanna Tizian)
a Froppa-glecser alján szintén 6—8 óra járásra van a jobb forgalmú
helyektől. Mégis már az összes főbb ormoknak akadt gazdájuk, csupán
egy hatalmas, merész tető a Mescolo-csoportban daczolt eddig minden
kivel. A Tre-Croci-Misurinai országúiról nézve a legszebb hegy az egész
sorban; — ott áll a Casa di San Marco felett, oldalt lemetszett, előre
domborodó szarvval; — ott állt eddig érintetlenül magas Góliáth-vállaival,
holott a tőszomszédságában már minden nagyobb követ csúcs gyanánt
adtak el hiú turistáknak ügyes üzleti szellemet tanúsító kalauzok, vagy
csúcs gyanánt Írtak le hirnévre törekvő önérzetes hegymászók. Harmad
éve lehet, hogy Pietro e szóval mutatta be nékem ezt az ormot : „La
virgine“ — és azóta hosszú két éven át ez a szépek szépe volt „első
szerelmem.“
Nem hagyott többé nyugtot e hegynek nimbusa és 1902. aug.
25-én az esti órákban már útban voltam Pietróval Schluderbachból
Vaibona felé. hova Antonio már előre szállította a kötélgyűrűket, két
35—40 m.-res kötelet és a vasszegeket, mert tudtuk, hogy a „virgine“
nem nagyon nyájasan fogja fogadni kérőit, ha egyáltalán már a küszöb
ről vissza nem küld.
Schluderbachtól körülbelül 21/i órányira (Misurinától 1 óra) fekszik
Vaibona (1400 m.) Kevés hely van a világon, mely az idylli bájt és a
romantikus zordonságot így egyesítené magában. Az auronzói országúiról
jobbra ágazó ösvény nehány száz négyszögölnyi rétre vezet, melyen kövér
fű között az Alpesek menyasszonyi koszorújának ezernyi virágszirma
mosolyog; köröskörül átláthatlan sűrűségben koros jegenyefenyők óriás
árboczai feketéiknek, melyek alatt a megbámult tűlevelek puha takarót
vontak a gyepre, hogy annál hangtalanabból menekülhessen az erdők
vadja a békezavarók elől. A fenyők karcsú ormai felett elzárja a világot
a Marmarole végtelen, csipkés hegyláncza, a jégkorszak letűnt glecserei
által aczélfényűre csiszolt falaival, melyek fekete szirtkatlanaiból szűz
fehéren csillámlanak ki az érintetlen hómezők. Vaibona felett a Sorapiss
glecserjének üveges smaragdja világít, szemben evvel a Cadin del Neve
csoportja emelődik karcsú tornyócskákkal és csúcsíves homlokzattal, mint
egy óriás dóm romja.
A rét sarkában, csobogó kút mellett áll az egyszerű magányos
ház, az „Ospizio Valbona“ nyitott lépcsejével melyről lelkendezve üdvözöl
Antonio és a vendégszerető gazda, Siorpaes Serafin, a vidék erdésze. Nem
egy szép vagy viharos estét töltöttem e vendéglátó erdei lakban
5*
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felejthetetlen kirándulások és emlékezetes vállalkozások előtt; utoljára
kora tavaszszal fordultam ide be egy kis melegedésre és polentára,
miután nyolcz óráig küzködtem az 1—2 méteres hófuvátok között. Nagy
volt a viszontlátás öröme.
Éppen alkonyodni kezdett; a bérezek lefátyolozták Sfinx-arczukat a
szürkület áttetsző lepelével, a Cadin del Neve fölött elsápadott a nyugati
pirnak utolsó rózsás visszfénye és kigyúladt az esti csillag; mi meg
letelepedtünk a tűzhely köré és osztoztunk az egyszerű vacsorán. Nem
volt más, csak öreg gombócz salátalevéllel, de nem adtuk volna egy
gazdag banquet minden fogásáért.
És jött az éj, a bőkezű, kincses álmokat osztó éj. Álmaimban is
egyre magam előtt láttam a Marmarole hosszú hegylánczát átcsillani a
napsugaras párákon; éppen nem bántott a siker és vereség közti lebe
gés kellemetes izgalma, ha a felhőszakadás eddig hagyományos hűséggel
követett minden olasz hegy megmászásánál, ez egyszer a déli nap kár
pótolni fog minden korábbi záporfürdőért.
Reggel 3-kor már talpon voltunk és pár perez múlva szótlan menetben
vonultunk le San-Marco felé, a fehérlő uj országúton. Siorpaes Serafini
is magunkkal vittük, hogy a sziklákig segítsen a sok terhet czipelni.
A hajnalhasadás tüneményes szép volt. Mi még egészen az éjszakában
vagyunk ; a fenyves fekete és csöndes, az utat csak az országút kanyargó
kigyóvonalai mutatják. Egy hulló csillag szalad le a Corno del Doge
alvó sziklateste mögé; a Dita di Dio mellett elbújik a hold fakó sarlója.
A Val d ’Anziei nyilása máris világosodni kezd, — a zöldes, majd opál
színű égen aczélkék vonalak támadnak, aranysávokkal váltakozva, maga
sabban finom ködszálak képződnek s összefonódva bíborossá válnak az
első pirkadásban, — az egész ég olyan, mint a lebegő óczeán, melynek
tükrén óriás korallok tetszenek át, tövükben egy-egy igaz-gyöngygyel,
az elhaló utolsó csillagokkal. E piros korallok is halaványodnak, szerte
foszlanak, mint a tollpihe és átengedik helyüket a csillagtalan és szeplőtlen
azúrnak : a nap már felkelt valahol a messze síkságok fölött, itt azonban
még órákig tart az árnyék, csak a legmagasabb sziklatetők orma világít
czitromsárga fényben. Minden pillantás végtelen gyönyörűség, — minden
lélekzetben tiszta életerő ; a lelket betölti valami sejtelmes várakozás,
valami lázas szomjúság. Nem ismerek felségesebb érzést, mint így ki
vonulni az üde hajnalba, fiatalon, tettre képesen, elszántan és telve
kalandos vágygyal, — keresni helyet, hol ember még nem járt, győzni
az akadályokon, de meghajolni a fenséges és hatalmas előtt.
Vagy a/i óráig követtük lefelé a kocsiutat, míg végre jobbra letértünk
és áthaladtunk a habos Anziei patak hídján, melytől pár kődobásnyira a
kis fenyvesen túl fekszik a hegység lába. Megtettük az első lépést felfelé ;
a Cristallo és Popena csonka ikercsúcsain éppen pirulva jelentek meg
az első napsugarak.
Rögtön az ut kezdetén nagyon fárasztó akadályokkal kell meg
küzdeni, melyek ugyancsak próbára teszik a türelmet és a kitartást. Az
egész Marmarole csoport törzsét nagyon mély völgyek övezik, úgy hogy
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alig ezer méter tenger feletti magasságban kell megkezdeni a lejtőt, mely
viszont igen meredeken szökik a magasba. Ennek a meredekségnek a
növényzetén már meglátszik a délvidék közelségének teremtő ereje ; a
ritkás fenyvesek közt olyan szövevény és ágbógos csalit fonódott itt
össze, hogy minden lépésnél a gályákkal kell vesződni, törzsek alatt
bujkálni vagy merőleges, hangával benőtt gyepfalakon felkuszni. Kicsinyben
itt még előttünk áll Amerika vagy a tropikus vidékek őserdeinek képe.
A haraszttal és tengerzöld szakállas zuzmókkal lepett fatorladékok oldalán
büszkén ringatóznak a hatalmas páfrányok, mint törpe pálmafák ; a
gyalogfenyők között vadrózsatők, áfonyák, csipkebokrok és rhododendron
cserjék sorakoznak sűrűséggé, átfonva ezerféle indával, csak itt ott áll
egy magános lúczfenyő, a korhadt törzsek e virágos temetőjén az élet
küzdelmében kidőlt társaknak fejfájaként. Közel két óráig kell bujdosni
a gyarló, nagyonis meredek és alig fellelhető ösvényen, míg végre ki
érünk abba az övbe, hol még mindig a jégkorszak uralkodik a maga
rideg vadságával.
Leültünk egy hatalmas kőtömbre. A jelentéktelen „ ap e r“ ( = hó
nélküli) glecser rettenetes 2600—2700 m. magas sziklák közé van
szorulva, melyek falát tükörsimára és aczélfényűre köszörülték a diluvium
eltűnt jégfolyamai. A jég nem tiszta, tele van közbefagyott törmelékkel;
a glecser felsőbb hava% része szintén levetette már téli és tavaszi fehér
ségét, különös vörösbarnás homokróteg borítja, melyet harmadéve hoztak
a viharok a messze Zahara sivatagjáról. A Dolomitok öléből nagyon
hiányzanak azok a derengő, világító hómezők, azok a repedezett áttetsző
jéghullámok, melyek a többi Alpesek szelídebb lejtőit ékesítik, melyeket
Lord Byron „a megfagyott orkánnak“ nevezett ; — itt a függélyes
meredekségek országában nagyon kevés hely jut a jégnek. Itt kezdődik
az a világ, hol még eddig ember nem járt ; erre a darabka földre eddig
még csak a teremtés ötödik napja virradt meg, de jött a hatodik is és
vele mi, az emberek. Azonban meglepő élénk élet uralkodik itt is : a
nagy szikladarabok között ijedten suhognak odább a hómadarak és tipegő
csirkéik; szemben a meredek hócsatornában sorban egymásután, mint
négy karcsú szobor, mozdulatlanul áll egy zerge család; majd éles fütytyel toronyirányban iramodnak a sziklák közé, míg deli ruganyos alakjuk
eltűnik a merész fordulókon, mintha repülni tudnának, mintha Mercuriusszárnyakat hordanának vékony lábaikon. A szellő áramlata egy sárga
lepkét is sodort ide fel, a ridegség világába ; — bágyadtan ringatózik
közelünkben és édes csalódással közeleg a kalapra tűzött erdei virág
hoz, az egyetlen tárgyhoz, mely őt a mélyben fekvő illatos hazájára
emlékezteti.
Ot perez pihenés után már a lejtős jégen mozogtunk és bal felé
tartva hamar elértük azt a hószakadékot (Schrund), melyet a szikla tövén
Antonio a munka megkezdésére kiszemelt. (8 óra) A megvasalt czipőket
gyorsan felcseréltük a scarpettákkal, mert annak, ki ily szentélyekbe
lép, meg kell oldani saruját; kibontottuk a manilaköteleket egész hosszú
ságban ; a „leader“ szerepét Antonio vette át, míg Pietro a legszüksé
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gesebb eleség szállítását és a felettem függő kötél biztosítását vállalta
magára. Serafin lenn maradt és a mi kapaszkodásunk szemléletével
szórakozott.
Az ilyen helyen bizonyul be leginkább, hogy ezeknek az embereknek
tájékozóképessége és szemmértéke a csodával határos. A legzavarosabb
sziklakhaoszban pár pillanat alatt megállapítják a helyes irányt, mérnöki
számítás biztosságával eljutnak a kikeresett pontokra anélkül, hogy egy
lépést is kellene visszaszállni vagy tétovázni ; a teljesen ismeretlen régióban
rátalálnak azokra a falakra, kitérőkre és repedésekre, melyeket ut gyanánt
kiszemeltek és melyek megmászhatóságát 2—3 kilométernyi légvonal
távolságból előre elbírálták. Ez több a közönséges számító tájékozásnál,
valóságos ösztön és „szimatolás“ benyomását teszi.
A sziklát ajobbra ferdén felhuzódó hasadásban kezdtük meg. Össze kellett
szednünk minden érzékünket, mert a kapaszkodók, melyek az ujjaknak és láb
ujjaknak támaszul szolgálnak, nem csak parányiak, hanem mind kifelé
lejtősek és az egész kőzet nagyon síkos, mert a hajdani jégrétegek és
falmenti vízmosások annyira megsimították a sziklát, hogy felülete olyan,
mint a cserépedények zománcza. Egyre hallatszott is felülről Antonio
kedvetlen felkiáltása: „Lasta! lasta!“ ( = simára csiszolt kő) Vagy két
kötélhossz után hosszú, szűk és ferde kaminra bukkantunk, mely egye
nesre állítva is eléggé elvenné a lélekzetet, de így még arra a mű
vészetre is megtanít, hogyan kell folyton jobb oldalra hajolva emelkedni
és egyensúlyban maradni. Ha itt az adhaesio törvényei egy kissé nem
jönnének segítségül, az ember kilebbenne a sekély mélyedésű repedésből,
mint a meglökött hinta.
A felsőbb szikla kissé lépcsőzetesebb, de állandóan exponált, pedig
itt már a helyzet elég szellős, mert mikor lepillantottunk, az elhagyott
hómezőn bolyongó Serafin apró gnómmá törpült és nemsokára már csak
mozgó pontnak látszott a csillogó havon. A hegygerincz testéből itt szírt
áll ki, mely olyan forma, mint a góth templomnak falát kivülről támogató
pillér felső vége ; ezen kell harántosan balra áthúzódni a tulajdonképeni
orom mellé, a tágas gerinczrésbe, honnét átpillanthatunk a hegy másik
oldalán tátongó vad katlanokba és a többi Monti Marmarole meghasa
dozott csúcsaira. Ez az áthúzódás kemény feladat, minthogy a lábnak
és kéznek minden támasza nagyon távol van egymástól, de a biztosítás
nagyon jó, mert e kötelet a haladó feje felett egy kis kiálló sziklaorr
mögé lehet beékelni, mely azt olyan jól szorítja, hogy az eddig szótalan
Pietro egy negyedóráig dolgozott a kötél kiszabadításán, nagyon dallamos,
de a hegyi szellemre éppen nem hízelgő szavak kíséretében. Pár hosszú
lépés és ott heverésztünk a fütyürésző Antonio mellett, a szélcsendes
verőfényben. (D. e. 10 óra) Az Ígéret földje, a karcsú, ketté hasadt
főorom ott pompázott közvetlen szomszédságunkban, de az egész utón
egyszer sem volt a kétség olyan nagy lelkűnkben, mint most, — fel
enged-e magához bennünket a felhőknek érintetlen trónusa? — Minél
nagyobb volt a kétség, annál inkább csengett-bongott fülünkbe az a bűvös
szócska, — „előre“, mely eddig minden igaz munkának megteremtője volt.
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A gerin.cz hatalmas templomtető éléhez hasonlít, melyből kiemelke
dik a harangtorony. Ennek a temérdek nagyságú utolsó toronynak el
foglalása volt a kitartás tűzpróbája. Megállt „Deo“ a torony tövében,
plasztikusan és mozdulatlanul ; olyannak látszott szürke homespun ruhájá
ban, mint az időviselt bronz-szobor ; mintha olajbarna férfias ábrázatának
minden izma is érczczé változott volna. Majd hátraveté nagykarimás
fehér vászonkalapját, megtörölte homlokát és fölnézett pár perczig a
hajmeresztő, sárgás falak közt tátongó szakadékba, mely kissé jobbra
fordulva függélyesen húzódik fel 100—120 méternyi magasba a karcsú
csúcsig, hol eltűnt a szűz orom menyasszonyi fátyolában, az ezüstszegélyű
ködcsipkék közé. Antonio azután kitárta két karját, átölelve a legalsó
sziklatömböt, hogy azon felhuzódjék s fejével biczczentve kiáltotta: „Ai!“
(igen!) Tudtam, hogy e rövid szócska máris a sikert jelenti, mert annyit
mond: itt feljutok. Öröm volt nézni a karcsú, hajlékony alakot, ki bizonyos
vad gyönyörrel és biztos könnyűséggel forgott, nyújtózkodott, tolódott
felfelé a szédületes magasságban. Őszinte tisztelettel pillantottam fel lihegő,
verejtékes, de egyre mosolygó arczára, mert ez egyszerű, szűkszavú ember itt
vakmerő hivatása teljesítése közben az ő elszánt és biztosan győzedelmes ambicziójával igazán szép és nagy volt. Igazi mester a szakmájában. Pietro mellet
tem állt és két kézre fogva a lassan fogyó kötelet, hiúzmódra kisérte szemével
társának minden mozdulatát, hogy esés esetére bármely pillanatban megfe
szíthesse minden erejét, mert mindketten tisztában voltunk avval, hogy éle
tünk sorsa ott van Antonio szemeiben és karjaiban. Van valami leirhatlan
lélekemelő az összetartozás és kölcsönös bizalom ez izgalmas perczeiben.
Mondhatom, hogy ez a kamin klasszikus iskolája a kapaszkodásnak
és próbája a szívósságnak ; merem állítani (még azokkal szemben is, kik
esetleg később követik nyomdokainkat és csupán „meglehetős nehéznek“
fogják e helyeket jelezni), hogy alig van egy hüvelknyi részlet abban,
mely a test teljes ügyességét, minden izom folytonos megfeszített munkáját
és a figyelem pontos számítását nem igényelné és bizony mindenkinek
(még ha titkolja is!) fog itt bizseregni a térde és ujjainak minden porczikája, mikor a sziklának jóformán mikroszkopikus egyenetlenségeire
támaszkodva emelődik a magasba, — különösen ott, hol a kényes, töré
keny bástyán kell átsiklani a jobbra kanyáruló sziklakürtőbe, — és ott,
hol a nagyon szűkülő nyílás el van zárva és abból hátra, kifelé kell
emelkedni mindig olyan kövek között, melyeket csak az imádság tart a
helyükön. E kaminban állani erős vihar és zápor idején egyet érne
annak a katonának helyzetével, kit fontos golyókkal lövöldöző üteg elé
állítanak; — minden omlós szirtdarabnak e falak közé van szorítva az
útja. Négyszer kellett felhasználni teljesen a 35 m-.res kötelet és másfél
óra pergett le, mire mind hárman egymás mellett álltunk az érintetlen
ormon, tehát óránkinti emelkedésünk gyorsasága alig tett ki 70—75 métert
ugyanennyi uthosszúság mellett! Ebből is fogalmat alkothat bárki ma
gának az akadályok természetéről.
Meg volt. Miénk volt a tető, pont déli 12 órakor. (8 óra Yalbonától,
— vagy egy órát pihenőkre számítva ebből.) Hálásan mondtam köszö-
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netet két derék kísérőmnek, kik lehetségessé tették nekem vágyam tel
jesülését ; ők is ujjongtak örömükben. A feneketlen mélységből is harsogó
ujjongás hallatszott: a jó Serafin a szemben levő Croda Rotta egyik
sziklabordájáról valóságos üdvrivalgást végzett, tánczolt és hadonázott
részvétteljes örömében, mint a ki eszét vesztette.
Lehetetlen leírni azt az érzést, mely a lelket betölti akkor, midőn
olyan helyre lépünk, melyet még nem érintett emberi láb. Ezt az érzést
nem lehet csengő szóval, holt betűvel kifejezni, — ezt csak érezni lehet.
A ki először foglal el egy ily sziklaormot, melyet kimérhetlen évezredek
során át csupán a pitymallat mosolya, déli napfény csókja, haldokló
estipírnak búcsúüdvözlete ért, — mely hófelhők öleléséhez és villámok
sujtásához volt szokva és nem az emberi láb tiprásához, — mely viharok
bugását hallotta csak és nem a küzködő parányok lihegését és suttogását,
aki először foglal el ily tetőt, — az első pillanatban szinte megittasul
az elért győzedelemnek büszke érzetétől és a kiállott veszedelmek kéjétől,
s mikor a környezet magasztossága és hatalmas szépsége figyelmezteti
a vakmerőt arra, hogy ezen a szűz ormon csak egy megtűrt lény és a
czél elérését nem is önnön kiválóságának, hanem a természet kiméletes
kegyelmének köszönheti: az első gyönyör érzésein erőt vesz a megadás
szerű, igaz bámulat és valami édes megelégedés. Nem akarjuk, hogy e
pillanat múljék, nem akarunk arra gondolni, hogy újra visszatérjünk
abba a fólszegségekkel, gonddal, kicsinyes szabályokkal túltömött köznapiságba; elfog valami álomszerű elmúlás vágya. Valóságos Nirwana
költözik lelkűnkbe. Mennyire értem Why mper felkiáltását a Matterhorn ormán
(1865. jul. 14): „One crownded hour of glorious life.“ — igaza van,
midőn emlékirataiban így jellemzi, a mit ott fenn látott és érzett: „kap
csolata volt ez mindennek, a mit a világ csak ajándékozhat és képviselve
volt minden ellentét, melyet a szív kívánhat.“)
Eszünkbe jutott, hogy a hatalmas, legalább 2900 m. magas önálló
csúcsnak még ismeretes neve sincs. Igaz, hogy a Mescolo-gerinczben
fekszik, de ha már élhetek az első megmászók keresztapai jogával, nem
adom e fenséges alkotásnak a nagyonis prózai Cima di Mescolo nevet,
(mescolo = az a pálczika, melylyel a polentát keverik) Szebb nevet
kerestem ; körülnéztem, hogy micsoda földrajzi szomszédságból merít
hetnénk a népszerűségre alkalmas és jogosult elnevezést. Lent San-Marco
szegényes házai tűntek szemembe — és meg volt a név. — És délkelet
felé pillantottam. A déli nap hevében összetorlódott párák ezüstfátyola
mögött rejtőzködik az Adria csodálatos tündérkirálynéja, kit száz szigetén
őriz a szárnyas oroszlán, Velence. Most gyásza van : az oroszlánbarát
evangélistának karcsú tornya alaktalan kőhalmazba roskadott össze ; ez
a campanile nem olyan volt, mint élettelen lény, — látta útra kelni a
vitorlás gályákat, melyek mesebeli országokból lábaihoz hozták a kincset
és a dicsőséget, — hallotta Falieri sóhaját, — gyönyörködött a dogek
szerencséjében és bámulva nézte a mélyben a bűvös-bájos szép szőke*
* Scrambles amongst the Alps in the years 1860—69. London. John Murray.
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asszonyokat, kikről Palma és Tizian ecsetje regél az utókornak ; ez a
campanile nem úgy mult el, mint a közönséges műemlék, — meghalt,
könnyet csalva az egész művelt világ szemeibe, meghalt, mint nagy
időknek szeretett és népszerű tanúja. Méltóbb nevet nem találhattam e
büszke oromnak, mely áttekint az olasz síkságra, oda, hol a tenger ezüst
szalagja övezi a bánatos Veneziát; viselje a kimúlt campanile nevét és
álljon itt, mint a másiknak méltó emlékoszlopa időtlen időkig. Azonnal
hozzáfogtunk a keresztelésbez : a csúcson fekvő meghasadt kövekből
összeraktuk a piramist (Steinmannl), melylyel az első elfoglalást jelezni
szokás ; belerejtettük a conzervdobozt, mely a nevünket, az időpontot és
a hegy nevét tartalmazó papirszeletet zárta magába és végül egy pohár
tüzes Chiantit öntöttünk viharos „evviva“-val a büszke oromra.
Az élvezeteket tökéletessé tette a fenséges kilátás, mely az augusztus
végi kristálytiszta őszies levegőben feltárta előttünk pazarul minden
szépségét. A közvetlen szomszédságban terül el az egész kis országot
elfoglaló sziklatömkeleg, mely hasonlít rengeteg méretű építkezés és
mesebeli képzőművészet maradványaihoz. Mintha kihalt Titánok Pompeji-e
feküdne itt élettelen némaságban ; a mélységes mély sziklakatlanok a
nagy időket látott csarnokok és fórumok ; körülöttük a monumentális
sziklabástyák, oromzatukon a karcsú fantasztikus tornyocskákkal, melyek
között tátonganak a viharok lőrései ; távolabb egy-egy magános „tőrre“
vagy „campanile“, mely ideálisan tör a magasba, mint regebeli oszlop
soroknak utolsó egetkérő tagja. A mélyben a fenyőerdők csak olyan
aprónak látszanak, mint az omladékok lábán tenyésző moh. A közelebb
fekvő tetőkön, különösen a Cimone della Froppa, Pala di Meduce és
Antelao csúcsain a kis kőpiramisokat szabad szemmel lehetett látni. A
végtelenül komoly körképbe csak egy kis idyll volt beékelve, a misurinai
tó tengerzöld topáza, az erdők koszorújába foglalva. Ez a tó igen igen
távol feküdt tőlünk és embereim ugyancsak rázták fejüket, mikor ki
jelentettem, hogy még ma e tónál is messzebb, a Cristallo mögött fekvő
Schluderbachba akarok hazajutni.
Délután egy órakor összeraktuk az utolsó morzsákat és hozzáfogtunk
a kényes leszálláshoz. Még egy pillantás a messzeségbe, — még egy
pillantás a szédületes domború párkányzat széléről a feneketlenbe, — és
elnyelt bennünket a felső kamin torkolata. Ugyanazt az utat kellett
használnunk, melyen feljöttünk, mert nincs az a megteremtett ember, ki
ide másutt jusson fel vagy le, mint a hol mi feljutottunk. A megválás
mindig nehéz az ilyen tetőtől, mert valami kimondbatlan szépnek kell
örökre istenhozzádot mondani, örökre, mivel nem valószinű, hogy ilyen
távoleső csúcsra ilyen utat megismételjünk. Azonban csakhamar uj be
nyomások kötik le a figyelmet: a lemenetel módja roppant érdekfeszítő
ilyen nehéz utón, melynek minden részletét a feljutásból ismerjük, mivel
a leszállásnál minden fordulat, mozdulat és helyzet máskép alakul, mint
a felkapaszkodásnál. Antonio maradt legutolsónak és biztosította Pietrót,
ez meg engem. A felső kamin legkényesebb helyén kénytelenek voltunk
beékelni az első vasszeget; ilyesmihez csak a legvégső esetben szabad
6
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fordulni, mert szabály csak azt felhasználni, a mit a természet maga
nyújt; de itt a szikla törékenységénél fogva igen nagy lett volna a
koczkázat. A vasszegre erős kötélgyűrűt szokás akasztani, ezen keresztül
fűzve duplán lóg le a hosszú manilakötél, melyen félkézzel fogózva
lassan kell lefelé ereszkedni, természetesen a másik kézzel és a lábakkal
állandóan használva a szikla által nyújtott kapaszkodókat.
Az alsó ferde kaminnál soká tartóztatott egy kellemetlen epizód : a
leereszkedésnél a kötél beleékelődött valami rejtett kőrésbe és mi hárman
egy akkora kőerkélyen, mint egy szék területe, összekuporodva húzo
gattuk, mintha három erőtlen gyermek az öregharangot akarná megkondítani. Nem maradt más hátra, mint Pietrónak újra felkúszni és a
csomót kioldani. Végre a hószakadékban üdvözölt Serafin, ki őszinte
örömében megfeledkezett arról, hogy éppen 9 órán át nem evett és nem
ivott, mert folyton minket bámult és kisért szemeivel, mint a szenve
délyes játékos, ki szivósan unalom nélkül lesi a sakkozók húzásait és a
„matt“-ot.
Siettünk előre.
Újra visszaértünk az első gyöpoázisra ; ledobtuk a „battériát“ (a
háton czipelt holmi), leterültünk egy alpesi rózsabokor mellé, a fekete
omlós göröngyökre, az üdeséget lehellő fűszálak és bimbózó erikák közé.
Nincsen édesebb valami, mint a vadon kényelme, mert igenis, van ám
a vadonnak is kényelme, melylyel föl nem ér akármilyen szönyeges
kerevet vagy derékaljas nyoszolya, — csakhogy e kényelmet nem
ismerik a szibariták és nem tudják, mi a jó. Hanyatt feküdtem, úgy
hogy megláthassam a meghódított hegyormot. Az ég körülötte mozdu
latlan bárányfelhők kondor fodraival volt telehintve, melyek alatt sietve
szállinkóztak tova fantasztikus szürke ködgomolyok, lengedező, ringatózó
vörössárga szegélylyel ; — mintha valahol a mélységes kék, fehér habos
Adria fenekén feküdtem volna és magam felett látnám hangtalanul
siklani a dalmát partok felé a távoli halászbárkákat sárga vitorláikkal.
Honnan jönnek? Hová sietnek e futó felhők? Cseppjeik reggel tán még
a virágos Lombardia kertjeiben harmatként rezegtek a gyümölcsfák
levelén, a déli növények szirmain, — és este talán már hópehelyként
fognak lehullani valahol a Montblanc jégsánczain. Úgy járnak, mint a
meleg szívből eredt magas szárnyalású gondolatok, melyek elmúlnak a
közöny fagyasztó gátjain.
Délután öt óra volt. Az árnyékok rohamosan kezdtek növekedni a
völgyben ; az őszies esti napfénynek már nem volt ereje, még egyet
mosolygott, azután rajtunk is vógigborzongatott az esti szürkület elő
hírnöke, a glecser hűs lehellete. Hamar testvériesen megosztoztunk az
utolsó falaton és egymást nógattuk a felkelésre, mert volt nógatásra
szükség, de nem a fáradtság húzott vissza ahhoz a jó hűvös anyaföldhöz,
hanem a kimondhatlan jólét érzete. Lefelé szaladtunk, tüskön-bokron
keresztül; — az ilyen utat legjobb rohamlópésben megtenni, mert így
a meredek lejtő sokkal kevesebbet fáraszt; különben is a hosszas gya
korlat által az ember sokat eltanul a zergótől, biztossággal ugorhatunk
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az ingó kövekre is és egy-egy hajlékony mozdulattal kikerüljük a gyalog
fenyő felénk suhintó karjait. Vagy két óra múlva lent álltunk az Anzieipatak mellett és megmostuk verejtékes arczunkat abban a kristályos
Lethe-vízben, mely egy csapásra felejtet minden kiállott fáradtságot.
Az auronzói új országút szótlan, kopott munkásai éppen szegényes
vacsorájukhoz láttak és letelepültek a polenta mellé. Valóságos irigy
séggel pillantottunk át a gőzölgő üstökre. A réten olasz leányok szénát
gyűjtöttek, — fejükön kontyra volt kötve a rikító piros kendő ; a fél
homályban olyannak látszott mindenik a mezőn, mint egy-egy óriás,
hajlongó pipacsvirág. Bódító édes szénaillattal együtt reppent át daluk
csengő akkordja az útra, valami régi velenczei barcarolet dúdoltak:
La zoventù xe un fior
Che apena nato el mór . .

Mikor újra láttuk a kenyérkereső embert mindennapi munkájában
és küzdelmében, mikor újra megütötte fülünket a völgyek csengő poézise,
a lágy női hang, le lk ile g is kezdtünk visszatérni a völgybe, mert éreztük
annak szelíd kedvességét és melegségét, szemben a magas regiók hideg
méltóságával.
A lilaszínű derengés halaványodni kezdett mögöttünk; a biborszínű
apró felhők széthullottak, mint a nagy feslő rózsák hervadó levelei ;
a messze szétszórt viskókban kigyuladt a mécs, — az égen kilobbantak
a csillagok. Szótlanul vonultunk be teljes erdei homályban a csöndes
Ospizio Valbonába, melyből annyi édes reménynyel éppen 16 óra előtt
szálltunk ki győzedelmes hadjáratunkra. Vígan telepedtünk a két gyertya
szál körül a sovány vacsorához, melyet azonban a legédesebb és leg
becsesebb fűszer tett zamatossá, a nyájas szavak és az a csapongó jó
kedv, mely minden igaz sikernek hűséges követője és minden tiszta él
vezetnek üde utóíze.
Félkilenczre járhatott már az idő, mikor a gőzölgő tea mellől újra
útra keltem. Szívélyes kézszorítással váltam el az erdei lak vendéglátó
gazdájától, — Pietrótól és Antoniótól, kik a nap fáradtságát Valbonában
akarták kipihenni. Kiléptem a fenyves rejtélyes sötétébe ; még pár
lépésre világított a halvány fénysugár, mely a világos ablakból átszürődött, aztán valóságos orcusba botorkáltam bele, az erdő feketeségébe.
Éppen nem csodáltam, hogy Dante is egy ilyen sötét erdő közepén talált
az alvilág bejáratára. Egy ideig még hallottam a parányi fénypont felől
a gazda szőkefürtű kis szemefényének, az apró Olivának csicsergő hangját,
a mint gagyogva ismételgette : „Buon viaggio Sior, addio, addio . .
— azután csönd vett körül, végtelen leirhatlan csönd. Csakhamar ki
találtam a sűrűn át az országúira és lassan gondolatokba mélyedve
bandukoltam Misurina felé. Haraszt sem rezdült, olyan mélyen szunnyadóit
a szellő. Hátra néztem számtalanszor, vissza a Campanilera, mely feketén,
zordonan tört fel a mennyország magasan függő oczeánjába, a ragyogó
égi őrszemek közé ; — ormán is tapadt egy rezgő fényű kis csillag,
mint a villogó örömtűz. Az éjszaka enyhe maradt és tiszta, csak a
Sorapiss falai közt vesztegelt bolygó hegyi manóként egy lengedező köd
6*
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foszlány. A fényük némán nyújtották merev karjaikat a homályos fehér
útra, hidegen, mozdulatlanul és egyformán, — gályáik közül egy ma
dárnak bizalmas szava sem hallatszott, melylyel pelyhes kis párjának jó
éjszakát sugdos. Úgy éreztem magamat, mintha nem is élő világban
járnék, hanem valami idegen bolygó csillagon, hol ón vagyok az egyedüli
élő lény.
Újra visszanéztem, és lelkemet betöltó az átélt gyönyörűségek
egész édessége.
Egyszerre emberi hangok ráztak fel ebből az ébren álmadozásból.
A Pale di Misurina erdeje villogott a homályban, mint az égő karácsonyfa:
piemonti vadászkatonák táboroztak a lejtőn és számtalan őrtüzeikből
kanyarogva szállt égnek a fehér füst, némán és békésen. Szemben a GrandHőtel tömérdek kivilágított ablakának fénye reszketett a vizenyős esti
párákon keresztül, úgy hogy a vibráló fényárban elenyészett a hátsó hegyek
képe, mintha a rónaság nyílásán állanánk. A fák közt felcsillant az Őr
szuronya, ki szótlanul és mozdulatlan szomorú szoborként bámult által
az ezüstös fodrokban hullámzó tóra, melynek sötétségéből kihallatszott az
evezők locscsanása és a harmonikaszó mellett vigadó katonák zaja. A Paludi
di Misurina felett a Tre Cime di Lavaredo éjjeli ködköpönyegbe burko
lóztak és csakis legfelső csúcsuk látszott ki, mint egy-egy fekete folt a
fátyolozott égen. Hűs áram ütötte meg az arczomat, távoli kolompolás
hangjait hozta és virágszagot, keverve fenyves-ozonnal.
Hamar beugrottam a kis Albergo di Misurinába, hol állva felhaj
tottam még egy pohár „soave“-t az égető szomjúság enyhítésére, azután
minden marasztalásnak ellenállva serényen lépkedtem az utolsó hat kilo
métert Schluderbach felé. Nemcsak az ut meredek esése gyorsította lép
teimet, hanem örömmel törekedtem a kis világosság felé, mely az er
dőkön átátcsillanva az otthont jelezte. 3/4 11-re járt az óra, mikor Schluder
bach otthonos vendéglője előtt álltam. Szunnyadóit a Croda Rossa széles
orma az alvó erdők telett, szunyadott mindenki, csak néhány jó barát volt
ébren, kiket érdekelt vállalkozásom sorsa.
Lélekemelő édes megelégedéssel tértem nyugalomra, mert életem
egyik legszebb napja volt mögöttem. — de bizonyos bánatos érzés is
vegyült a megelégedésbe, az a tudat, hogy e nap m ár m ögöttem volt.
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T R E C IM E

Di

LAVAREDO.

(A lavaredói csúcsok. Drei Zinnen.)

1902. augusztus 6-án.
. . . Sott’ esso uno sgomento di traboccate rupi,
D'irte lacche, di baratri caliginosi e cupi,
E un confuso di prone arbori stuol ;
Sopr’ esso in luminoso giro l'etere immenso,
E le nuvole bianche via per l’azzurro intenso,
E sfolgorante nell’azzurro il sol . . .
Arturo Graf.

a hegyek között bolyongok, minden völgykanyarulatnál,
minden uj völgynyilásnál ösztönszerűleg siettetem lépteimet,
mert csalogat valami mohó vágy, megtudni azt, mi van
ott ezen a kanyarulaton túl, mi van az ismeretlen völgynek hátterében.
Az Alpesekben az embert minden völgyfordulónál vagy torkolatánál
gyönyörű meglepetés várja, mely minden várakozást felülmúl. Az az
utas, a ki a toblachi délivasut állomás felől jövet a deszkasima ampezzói
úton befelé ballag és kíváncsisággal várja minden egyes völgy nyilását,
bizonyára meglepetve fog megállani a landrói hídon és felujjong bámu
latában, mert olyat lát, a mi az ezeregy éj meséibe való kép. Itt nyílik
a höhlensteini völgybe a Rienz fenyőkkel borított mellékvölgye. Annak
hátterében, az oxydszinű titàni kőtalapzaton csöndes méltóságban deren
genek a haloványsárga szikla obeliszkek, a Tre Cime di Lavaredo. Erre
fordított falaik olyan tükörsimák, olyan kevéssé tagoltak, alakjuk olyan
karcsú, hogy igazán azt a benyomást keltik, mintha csak festve vol
nának az azúrkék alapra; a festőt merész és remek képzelet ihlette meg.
Csak a festmény színe és hangulata váltakozik aszerint, a mint a rózsa
szín hajnal, a bíboros esti nap vagy az ezüstös holdvilág adja meg a
világítást.
Értjük, hol merítették a lelkesedést azok a férfiak, kik ez ormok
közelébe jutni törekedtek. Legelőször (1869) a középső, a legmagasabb
orom (3003 m.) hajolt meg az emberi bátorság előtt; ezt követte a
nyugati csúcs (2974 m.) 1879-ben; legkésőbb foglalták el a legkisebb
tetőt (2881 m.) Sokáig tartotta magát ez a karcsú obeliszk, de nagyon
is lehetetlennek látszott és éppen azért vele foglalkoztak legtöbbet, míg
végre Innerkofler Michael-nek, az akkoriban leghíresebb déltiroli vezetőnek
a
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1881. jul. 25-én sikerült feljutni a szellős toronynak déli oldalán. A
merész bravúrnak hire csakhamar bejárta az összes Alpeseket, mert a
legöregebb zergék sem emlékeztek ilyen kapaszkodásra, a minőt ez a
hegy nyújtott. Innerkoflernek kincsesbányája lett az a kőszikla, mert
mindenki csak az ő kíséretében akart e falakkal megismerkedni. Ki hitte
volna, hogy pár év múlva mindennapos dolog lesz a boszorkány
mesterségből! Alig hogy a szegény „Michl“ a Monte Cristallo jégmezején
fagyos sírban lelte szomorú végét, akadt egy még bátrabb egetostromló
nemzedék és bevette északról is a Kleine Zinne sziklavárát, arról az
oldalról, melyre eddig minden teremtmény, melynek a természet szárnyat
nem adott, szédülve pillantott fel. Azóta ez a „Kleine Zinne — north face“
lett az alpinismus határának szokásos mértéke és a hegymászás tökéle
tességének egyik próbaköve.
A három csúcs alakjának páratlan vakmerősége, a csodálatos stilus,
melyben formáik felépültek, szabad magasztos fekvésük a völgyutczák
találkozásában a széles talapzat méltóságos emelvényén, reám is elbűvölő
igózéssel hatottak és minden évben szinte kényszerülve tértem vissza
varázskörükbe; 1894-ben a főormon, 1895-ben a „Kleine Zinne“ déli
falán, 1897-ben a nyugati csúcson töltöttem felejthetlen perczeket, de
addig nem volt nyugtom, míg az északi falnak sorát nem kerítettem.
Mikor 1902. évi aug. 6-án reggeli 3 órakor kiléptünk a csöndes
schluderbachi vendéglőből a Val Popena hallgatag erdőségébe, szélcsendes
fülledt nyári éj volt; a levegő langyos, mint egy hévízi fürdő, a csönd
apathikus, mint a beteg nyugodalma. A völgy felett keresztben egyik
hegyoldaltól a másikig úgy függtek az alacsony felhőfoszlányok, mint a
nápolyi utczákon a szárítani kiakasztott fehérnemű. Antonio és Pietro
felváltva zúgolódtak az idő ellen, Verzi Baldassare, ki a köteleket és
scarpettákat czipelte utánunk, oly buzgalommal kereste egyre a bujkáló
csillagokat, hogy minden kőnek nekibotorkált.
Kétkedve ballagtunk felfelé a misurinai ingoványon, melyre a Ponte
del Paludetto-nál (1744 m.) kell áttérni, és a rimbianchi lejtők három
korhadt fakeresztjónól magunk is belekerültünk a nedvesítő párák töm
kelegébe. Egyszerre a bámulat leszegezte lépteimet. A reggeli világosság
első félénk pislanása varázsütésre szertezavarta az éjszaka szülötteit, a
kóbor fakó ködmanókat és egy csapásra elénk állottak a Tre Cime di
Lavaredo. A karcsú csúcsok rezes fényben bontakoztak ki a szürke
fátyoldarabókokból, mint a völgyek mélyéből felkelt kisértetek, melyek
eldobják lepleiket ; a csillogó hajnali levegőben szinte rezegni látszott ez
a három rengeteg határkő, mely Tirol és Itália mesgyéjéről kémlelve
tekint le a német Rienz csobogó patakjára, melynek cseppjei a fekete
tenger felé sietnek, — és az olasz Val Marzon ezüstszalagjára, mely az
Adria felé hömpölyögteti azt itt fakadt gyöngyöket.
Nincsen élvezetesebb, mint az a pár pillanat, midőn a szürkület
egyformasága szeliden, észevétlenül átmegy a színek pompájába, — a
csend végtelensége átsimul az élet hangjainak harmóniájába. Az óriási
sziklakért ezerféle színárnyalatot kapott és a mélységből egy-egy csen
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dülés rezegett fel, mintha kavics hullna olykor-olykor kristályüvegekre,
— a rimbianchi legelők kerek karámjában rezdült meg egy-egy csengő
az ébredező üszők nyakán és egyszerre hullámzó összhanggá olvadt a
végtelen kolompolás, melybe csak időnkint harsant közbe a pásztorok
nyújtott éneklő nógatása.
Ennek a varázslatos hajnali változásnak, ennek az álom és ébredés
közti tündéries átmenetnek pillanataiban láttam újra visszont a régi szép
ismerősöket ; igenis, ismerősünk lesz itt minden kőszikla, képzeletünk
egyéniséget, lelket olt a hatalmas bérczekbe, egyéniséget, melyet soha
sem találunk unalmasnak, melyből sohasem ábrándulhatunk ki.
A csúcsok déli falai alatt kerültünk át a Forcella Lavaredón (2450 m.)
keresztül a Kleine Zinne északi fala alá. Mintha csupán az élénk és
merész képzelet űzné csodás játékait, — mintha a fékevesztett fantázia
teremtene elénk mesés álomlátásokban motívumokat és hangulatokat is
meretlen világokból! Azt’hiszem, nem akad ember, — még ha e dolomitszirteknól érzéketlenebb követ bordna is balfelében, — kinek itt nem ver
hevesebben szive e fata morgana-szerű látvány szemléleténél. Még imént
csak a Paternsattel nyergén alig lehetett egymástól megkülömböztetni a
távlatban egymás mögé tolódott három négyzetes oszlopot, — s csak pár
lépés lefelé azon a sivár romtorladókon, melynek rétegeit kimórhetlen
idők hántották le arról a megmaradt három vázról, mely levetve porladó
burkát, daczol a múlandósággal, — és eszünkbe juthatnak Kölcsey szavai:
„a völgyben ülő gyáva kor, határa szűk köréből, szédeleg ha néha fel
pillant.“ Képzeljék el a kölni dómnak egy tornyát, többszörös nagyobbításban, háromszor egymás mellé rakva ; mint világos vonalak húzódnak
legfelül köröskörül a szirtrétegek kiálló peremei és az éleken megfelelnek
a góth ornamentika csipkéinek ; a felénk néző falakat simára gyalulták
a természet ezernyi örökóltű kőfaragói, a vihar, a hó, a víz, a villám,
— csak itt-ott feketül egy pár merőleges kamin, melybe szabad röp
tűkben beékelődtek várfalba lőtt ágyúgolyó módjára a felülről leszakadt
szirttömbök. A három hegy színe haloványsárga s köztük a Y alakú
két iszonyatos résen ultramarin árnyalatokban mosolyog át a legszebb
olasz ég mélységes kékje ; a távolban a napsugaras láthatáron hófehér
hegyek csillámlanak, mintha a cinque-cento aranyalapjára volnának
rálehelve.
Reggeli 7 óra tájban vonultunk a Kleine Zinne ez északi bástyája
alatt arra a meredek hónyelvre, mely a Kleine és Grosse Zinne-t szét
hasító, roppant szűk és vagy 400 m. mélységű résből húzódik le. Baldassare itt megvált tőlünk, hogy a levetett szeges czipőket és az eleség
felét újra körül vigye a déli fal alá ; mi meg hozzáláttunk a mai nap
feladatához. Az északi fal alsó építménye e hónyelvtől a kis nyeregig
terjed, mely a Kleine Zinne két ormát, a Landróból is látható alacso
nyabb Punta di Fridát és a szinte dór oszlop karcsúságával feltornyosuló
főcsúcsát (2881 m.) szétválasztja. Ezen az alsó építményen máris vannak
olyas akadályok, melyek sok hegyi túrát magas rangsorba emelhetnének,
pedig ezek még csak az előcsatározások ; Antonio és Pietro szökellve
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csalogattak előre, mintha ki akarnák mutatni, hogy ezek a szűk repedések és
domború falacskák csak bevezető elemei e körülrajongott hegy misztériumá
nak. Fél óra múlva nyújtózkodva sütkéreztem a keskeny nyeregben és néztem
fel oda a magasba, hová eddig csak gondolataim mertek felszállani.
Sürgettem a pihenés félbeszakítását. Hasonló lázas érzés fogott el,
mint a milyent a regényolvasó érez, ki egy előtte sokat emlegetett
szenzácziós regénynek legérdekesebb fejezetéhez ért el és mohón lapozza
az érdekfeszítő helyet, hogy mielőbb megismerje a kifejlődést és a meg
oldást. És ez a fejezet igazán érdekes volt.
A sziklanyeregből fenséges karcsúsággal emelődik a „Kleine Zinne“
tulajdonképeni főorma. Méreteihez képest keskeny, mint egy minaret ;
meredek, hogy az, ki a tövében hanyatt fekve bámul felfelé, azt képzel
heti, hogy legott ráomlik az egész 120— 140 m. magas alkotmány és
eltemeti az egész Rienzvölgyet. Sárga falában két párhuzamos szaka
dozott élű repedés húzódik függélyegesen az oromig, a két óriás kamin ;
a bal oldaliban van az ú t, ha ezt a hatalmas tornaszert evvel a szelid
névvel egyáltalán jelelni lehet.
A kamin bejárata előtt egy lapos szirtfal parányi egyenetlenségeivel
kell megbirkózni. Én azt hiszem, hogy megcsinálni a dolgot talán még
könnyebb, mint így elméletben leírni, csak arra emlékszem, hogy szé
dületes helyen alig ujjnyi széles domborodásokon, képtelen helyzetekben
kell pár lépést balra tolódni, hol azután egy kiálló kampós kő és egy
a falban levő kis mélyedés, melybe két ujjat lehet csak beleilleszteni,
lehetségessé teszik a felhuzódást arra a keskeny erkélyre, melytől kezdve
jóformán toronyegyenesen folyik a munka. E részlet kellemetességét
még az is emeli, hogy az előzőt a következő nem igen ügyelheti meg,
mert oda kell lapulnia a falhoz, hogy esetleg a kötél által megindított
kövek rá ne tévedjenek. Nehéz elhinni, (pedig így van !) hogy Antonio
ezen a helyen oly otthonosan mozog, mintha csak az Al Parco-ba sietne
egy pohárka „grappa“-ra, és Pietro sem mulaszt el a legfárasztóbb eről
ködés közben egy-egy szippantást az angol makrapipából.
Az érdekfeszítő fejezet innét kezdve egész a befejezésig állandóan
a tetőponton marad. A kamin szűk és falai oly csupaszok, hogy a scarpettával is alig találni rajtuk valami támaszpontot, soká keresgélni és
tétovázni pedig nem lehet, mert a sziklafalak nagyon eltolnak maguktól
és a parányi kőtöréseken karral függni nagy erőpazarlás. Abból pedig,
a mit a „mélység vonzó vad igézetének“ nevezett a költő (Tompa), itt
ugyan kijut, mert folyton egynéhány 2—300 m. magasságban forgo
lódunk a törmelékmezők fölött és ezek közt és köztünk nincsen más,
csak a végtelen üde, de kapaszkodni valót nem igen adó levegő, s midőn
az egy embernek is helyet alig nyújtó mélyedésben tapadunk, mint
valami óriás ház falába illesztett, párkányzatot tartó szoboralakzat és
a kötél igen lassú fogyásából és a láthatatlanul működő vezető szaka
dozott lihegéséből következtetést vonunk arra, milyen igazi gourmanddolgok várnak ránk még feljebb, elszórakozhatunk a lesüvítő kőszilánkok
szemléletével, melyek bizony egyenesen letalálnak a grava-ra, a nélkül,
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hogy csak egy ponton is érintenék a falat. Es tessék elhinni, őszintén
mondom, ezeken a helyeken a helyzet teljes tudata mellett is megmarad
a teljes nyugodtság érzete és nem apad a jó humor.
Megérkeztünk a vasszeghez, melyet Innerkofler Sepp vert ide, mert
bizonyos Douglas nevű angol úri ember azt a gondolatot vette a fejébe,
hogy meg kell neki Ízlelni, milyen élvezet ezen az úton lejönni. Felfelé
a szegnek nincsen semmi praktikus értéke.
Hirtelen nedves köd röppent fel a mélyből és körülfogott bennünket,
hogy az egész fal úszó szigetnek látszott, a kapaszkodók pedig mene
külőnek, kik a szürkés hullámokból partot akarnak érni. Beszélgetés
ütötte meg fülünket, — észrevették a csúcson a másik oldalról felkerült
vezetők és Verzi Baldassare; hamar váltottunk egy pár ujjongást, aztán
takarékoskodtunk a lélekzettel, mert még egy kemény részlet várt re
ánk, az a nevezetes sárga fal, mely visszariasztotta az első kísérletezőket.
Itt a hasadék jobban szétnyílik és a sziklafal befelé homorú, majdnem
derékszögű sarkot képez, melynek bal falán sárga kőtorlaszok függnek,
mintha a démonok rakták volna a kifáradt ember útjába e kődarabokat,
melyek a legkisebb érintésre is kattogva zúdulnak le a feneketlen mély
ségbe ; a jobb falon valahogy feljebb lehet jutni, de a kinek jobban
tetszik, itt elhagyhatja a repedést és kitérhet jobbra a nyílt exponált
falra, hol a nehézségek nagyobbak, de a kőzet biztosabb. Bizony kalapot
emelhet mindenki annak a két egyszerű sexteni pórnak (Innerkofler Sepp
és Veit) lelki ereje és haláltmegvető erélye előtt, kik itt szeges czipőkkel (!) dr. Helversennel fölhatoltak, mint legelsők. (1890. julius 28-án)
Akármilyen kemény dió is a későbbieknek egy-egy nehéz részlet, rend
kívül könnyíti a dolgot az a tudat, hogy azon a helyen már előbb is
átjutott halandó. Onkénytelenül le kellett pillantanunk a szikla és az
attól elálló testünk között: feneketlen mélységet látunk, a minőről még
csak a légbajós alkothat fogalmat magának. Még csak egy kis nyu
godtság, pontos számítás és elszánt erőmegfeszítés és egyik lábbal fel
térdelhetünk a rövid, alig néhány méter hosszú gerincz bemetszésébe.
Lelkendezve nyújtotta felénk kezeit Baldassare, a ki itt hasonfekve tolta
ki fejét a mélység fölé, hogy láthassa működésünket. 11 óra volt; a
nyeregtől a csúcsig mindenkinek, ki nem Blondin, körülbelül 2 óra fog
kelleni, pedig csak 120—140 m. útat tesz meg. — A sexteni hágón
álló, kis kőkoczkának látszó menedékházból csengő ujjongások harsogtak
fel hozzánk.
Pár lépéssel a csúcson voltunk.* Az életnek vannak remek szép
pillanatai, melyeket mi magunk ezerszer is, egész közvetlenségükben fel
* Rendkívül érdekes látvány e túrát végignézni, különösen ha valaki már az egész utat
ismeri. Pár nappal később Eötvös Rolanda és Ilona bárónők tették meg ugyanezt az utat Dimai,
Verzi és Siorpaes Gr. vezetése alatt; én a törmelék egy nagy kőtömbjéről figyelemmel kisértem
minden mozdulatot. A sziklán tapadó apró alakok minden fordulatát szabad szemmel lehetett
észrevenni és minden szót meg lehetett érteni a kristálytiszta levegőben. Hogyan összetanultak e
bátor alpinisták e hegyekkel, •— igazán ismerik e sziklahomlok minden egy vonását ! — Való
sággal magam is ismételten átélveztem a túra minden szépségét.
7
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tudunk eleveníteni lelkünk belsejében, de nem leszünk képesek csak
egyszer is másokkal megértetni és átéreztetni, mert szegény a nyelvünk.
Ez a pillanat ilyen volt.
. . . Es porszem a faraók trónusa e fejedelmi trónhoz képest, és a
milyen parányiak vagyunk mi ez örök birodalomban, olyan nagy a
mi lelkűnknek gyönyörűsége. A bevégzett derék férfimunka utáni
édes reactió átjárja az idegeket és a szellemet ; a természet fensége
magához emel bennünket.
A nap lassan fejünk fölé szállott és fényét ráömlesztette a száz és
száz dolomitcsúcsra, melyek a reggeli ködök nedvességével bevonva
csillogón feküdtek szanaszét, mint az óriás kvarczkristályok. A Val
Marzon mélysége olyan volt, mintha a föld belsejéből ezernyi kis nap
villogna fel reánk, — felcsillant a viz, — és elemi erővel vonzott lefelé
a hűvös források csillámlása.
Dél volt ; menni kellett.
A „Kleine Zinne“ régi, délfelőli útja nagyon nevezetes lett a hegy
mászás történetében, azért, mert innét számítódik a tulajdonképeni „pár
force“ sziklatúrák kezdete, a „kapaszkodás tudományának“ hallatlan fel
lendülése, — és azért, mert ez a túra volt az első igazi tipusa azoknak
a divatos dolomitkirándulásoknak, melyek teljes kifejlődésre juttatták az
alpinismus hátrányos és komikus oldalait. Mert ennek a hegynek a
szelleme olyan volt, mint a mesebeli királykisasszony, a ki kérőit ke
serves próbák kiállására és hőstettek véghezvitelére kényszeríti, — mert
ezt az utat néhány tekintélyes sportsman és sok kitűnő vezető nagyon
nehéznek jelezte, — mert a Bädeker sok évi kiadásában a „gefährlich“
jelző állt a neve után, — e hegy megmászása divat lett ; hozzá tartozott
hegymászó körökben a bon ton-hoz, miként a hogy divat, hogy minden
nászutazó Velenczébe megy. A türelmes kőnek sokat kellett elbirnia,
mert boldog-boldogtalan a csúcsára akart állni, ülni vagy legalább dőlni
pár perezre. Itt iskolázták magukat azok, kiket sem a bérez fensége,
sem a panoráma nem érintett, kiknek a testi és szellemi erőpróba mel
lékes volt, kik csak vasúti menetrend szerint reCordért dolgoztak, hogy
igazolhassák, mikép óránként 350—400 m. menetsebességei emelkednek
merőleges sziklákon ; itt imádkozták el önmagukban : „bár csak megint
lenn volnék már !“ azok, kik pihegő mellel, remegő tagokkal és szívvel
csigára kötött szállítmány módjára „mászták“ meg e hegyet, mint Nor
mann mondja pompás szatírával : „a vezető által tartott kötélen kapálódzva méterenkint vonultatják el maguk előtt a nehézségeket, mint akár
egy diorámát!“ — csak azért, hogy el mondhassák a két önérzetes,
behizelgően csengő szót „fent voltam“. De ez így van minden nemes
eszmével ; mikor felcsendült a Marseillaise szózata, nem csak a Lafayette-k
álltak talpra, hanem kivonultak az értéktelen nagy tömegek is. —
Mert annyian tették meg ezt a zarándokutat, — azért lehet így ne
vezni, mert soknak önmegtagadó önkinzással járt — szokás lett kicsinyleni
a régi út nehézségeit. Pedig a világhíres Zsigmondy-kamin kifüggő
kőtömbjével, az exponált sarok domború falával, minden idők turistáinak
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egynéhány verejték cseppet fog még a homlokára csalni és soknak nem
csak izmai, hanem lelke is remegni fog itten, — s a mi azt illeti, esni
ezen az oldalon sem igen lehetne rövidebbet 250—300 méternél . . . .
Úgy vagyunk ez úttal, mint sok hires drámával, melyet rég elavultnak
hirdetnek előttünk, de a hányszor látjuk a darabot, igen hatásos pointeket fogunk találni benne.
De azért mégis az északi úthoz e déli oldal csak úgy viszonylik —
hogy sportképet használjak, — mint a síkverseny a steeple chase-hez.
Gyorsan szálltunk le és egy-kettőre a taposott ösvényen ballagtunk,
mely az örök parlagból Rimbianco virágos, gyepes katlanába vezet. A
nagy melegtől az aromás fű között összezsugorodtak a szöcskék is, — az
alpesi szegfűn tikkadva szundított egy idetévedt libella; a mélyben csi
lingelve kérődzőit a heverésző gúla. Mi sem bírtuk megállani, hogy a
hármas korhadt keresztnél ne terüljünk le egy perezre a vihartépett
fenyősudár árnyékába; vissza-visszanéztem, — még egyszer isten hozzátok
magasztos lavaredói ormok !
Röviddel három óra után már a kis schluderbachi kápolna tövében
üldögéltem fekete kávém mellett. Csak szép, érdekes álomnak látszott az
egész élemóny; s ekkor, midőn ép befejeződött az élvezet, mely kell
hogy nemesítőleg emelje fel a lelket, újra éreztem, milyen telhetetlen
ember vagyok, mert a jóleső megelégedésemhez valami kapzsi sajnál
kozás is csatlakozott, hogy holnapra nincs valami uj tervem, mely a
mainak méltó folytatása volna. Féltem erre az ü n n ep re következő köz
naptól. A kinek igazi szép élvezetekben volt osztályrésze, meg fog érteni
és meg fog bocsájtani, mert tudja, hogy az elmúlt gyönyörűség nem
csak szép emléket, hanem űrt is hagy maga után.
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BOLYONGÁSOK
A M O N T I M A R M A R Ü L E KÖZT.
Ciraon della Froppa 2933 m.
Cima Valtanna
2702 m.
(I. megmászás a Froppa-glecserről.)

Cima Bel Prá

2939 m.

(III. megmászás nyugatról.)

Cima Bestioni

2935 m.

(I. kísérlet délről.)

Campanile di San Marco elfoglalásán kívül még három
szor fordultam meg az elhagyott Monti Marmarole között.
(1901. jul. 31. — aug. 2.; 1902. jul. 15— Ifi. ;
1902. aug. 16—17.) Teljesen hatalmukba ejtettek
ezek a hegyek ; csalogattak érdekességükkel, vonzottak zárkózottságukkal
és lebilincseltek ragyogó pompájukkal, hogy azután nagyon mostohán
bánjanak el velem ; én meg kitartással, hűségesen visszatértem hozzájuk,
mint a szerelmes a csábos tündérhez, kinél nem nyerhet meghallgatást.
Mindig pazar verőfény kisért egészen lábaikhoz, — s mire oda értem,
mindig csalóka fátyolba rejtették előttem arczukat, de ezt a fátyolt az
utolsó pillanatig aranyosnak mutogatták, hogy jámbor hitbe ringattam
magam és Longfellow biztató soraira gondoltam: „Behind the clouds
the sun is still shining“ — pedig a köd megett felhő volt, a felhőkön
túl pedig viharok, és nem a napsugár. így lett a három kirándulás ka
landos; — az elsőt a nélkülözések, a másodikat az esőzuhatagok, a har
madikat a vereséges csalódások keserítették meg, de mindeniket hatalmas
benyomások tették emlékezetessé. Megpróbálom a való színeivel meg
festeni a marmarolei triptychont.

1901. julius 31-én.
Lankasztó júliusi nap volt; szélcsend, a melyben minden lehorgasztja a fejét és még a lepke sem gyűjteni száll a tarka kehelyre, ha
nem szundikálni. Délelőtt 10 órakor indultunk el Pietróval Schluderbachból és Misurina-Valbona-Stabizianen át este 7 óra felé értük el az
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iszonyú elhagyottságban álló Capanna Tiziant. Szegény Pietro az egész
utón világjavító hangulatban volt a nagy melegtől és szelid gáncsolással
fejtegette, hogy milyen jó is volna, ha a földgömb felülete sima vón’ és
nem kellene hegynek menni soha; meg azután milyen furcsa is az az
úri nép, szeret felfelé menni, mikor senki sem kényszeríti erre, —- no
hiszen, csak parancsolná ezt valaki, majd el is menne kedvünk . . .
Ismertem már a hű pajtás mély filozófiáját ; olyan legény ő, a kit a
közönséges dolog elzsibbaszt, de az igazi akadályoknál felébred benne
a jó vér és elfogja a tettvágy láza; a legjobb katona sem szereti a
hosszú bágyasztó menetelést, de a csata tüzében kitünteti magát. (Meg
jegyzem, hogy jól meg is voltunk rakódva, s déli hőben Schluderbachtól
(1441 m.)Misurináig(1755 m.) 314 métert emelkedtünk, s ismét Stabizianeig
(1089 m.) 666 m-t leszaladtunk, hogy ebédutáni siestának éppen 1211
métert gyalázatos meredek és rossz ösvényen emelkedjünk a menedék
házig, mely 2300 m. magasban áll a Colle di Val-Longán.)
Remek pontra építette Velencze áldozatkészsége a Capanna Tizian-t
s mégis az utolsó négy év alatt csak három-négyszer jártak erre a
sziklák utasai, mert a távolságok olyan mérhetetlenek. A parányi kis
otthon roppantul ki van téve a viharok haragjának és ámbár négy
karvastag láncz bilincseli a sziklához alacsony tetejét, mégis már egyszer
letépte a szélvész szeszélye.
Elmerülve gyönyörködtem azokban a pompás árnyképekben és
fényjelenésekben, melyeket a mögöttünk láthatlanul nyugovó nap Sexten
és Sappada dolomit tornyai közé varázsolt; a mélységben meleg gőzök
surrantak el Stabiziane és Auronzo fölött; mögülök fel-felhangzott a lege
lésző kecskenyájak csengője és vidám bégetése, a pásztorok nyújtott ki
áltásai, a mélyben dolgozó munkásak dala. Mögöttem a glecserkatlanokból borzongatva és jaj dúlva sodorta a szellő a sűrű kék füsthöz hasonló
ködhengereket, melyek ráömlöttek az apró házikó tetejére, mintha legott
össze akarnák nyomni a szegényes kis alkotmányt. Pietro kilépett a
házból, hol eddig a gazdasszonyi házias teendőket végezte és savanyú
ábrázattal, elhaló hangon jelentette, hogy összesen csak két doboz öt-hat
éves gulyást és két csöbör hét hónapos hóvízet fedezett fel az éléskam
rában ; — hiába biztatott San Marcoban a menedékház gondnoka, hogy
bőven találunk eleségkészletet. Mindent felforgattunk a holnapi oroszlánétvágy reményében ; — nem volt mit tenni, mint felszelni a magunkkal
hozott kenyeret és hozzáképzelni a lakomát. Keservemben fát vágtam és
Pietro szította a nagy tüzet az egy csésze üres tea kedvéért; arra ítélt
bennünket a sors, hogy 60 órán át kenyéren és vizen éljünk és csak a
lelkünket tápláljuk a természet szépségével.
Hamar lenyugodtunk, mert alvó ember nem éhes és még megálmadott torban is lehet jussa ; de az éjjel szélvész kerekedett, hogy úgy
éreztem magam az alacsony padlásszoba koromsötét zúgában, mintha zátonyra
feneklett hajó legalsó fülkéjében lesném az örvényes habok csapkodását,
mikor zúzzák már szét a vékony falakat. Végre 4 órakor vizenyős hold
világ szűrődött be a fatáblák repedésein. Egy-kettőre lenn állottunk a
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világító glecser szélén és hozzá fogtunk a Cimone della Froppa kere
séséhez, mert a hirtelen ború eltüntette az összes hegyeket; akár csak
fehér Zahara közepén álltunk volna.
Két óráig bolyongtunk a ropogós havon ide s tova, de nem akad
tunk sziklára, (pedig az egész glecser sincs 2 óra hosszú vagy széles !)
még saját nyomainkat is alig tudtuk megtalálni ; azután ismét két óráig
álldogáltunk egy helyben és törhetetlen türelemmel emelgettük fölváltva
lábainkat, hogy bele ne fagyjunk a homokszerű hó süppedéseibe, —
hiába, nem láttunk semmit. Ez volt az a félelmetes, ólomsulyú hegyi
köd, melyet az ember szeretne áttörni, szétrobbantani, de az csak nem
enged, letelepszik a jégre, odatapad a lejtő oldalába, mintha daczolni
bírna a tüzes nap minden sugárlövegével. A szemre hályog nehezedik ;
fájdalmas az a tehetetlen vakság, — akármerre pillantunk, millió ka
vargó, tánczoló, apró vizcsillag forog a levegőben, átnedvesíti ruháinkat
és csípősen érinti arczunkat. Időnként orkán süvöltése rázta meg a
levegőt és a ködben regényes árnyak jelentek meg; — már-már azt
hittük, áttörnek a sziklák formái és tájékozódni fogunk. Csalódtunk,
csak elvonuló sötétebb felhők árnyai voltak.
Végre 8 óra után széthasadt az átkozott burok és láttuk, hogy egy
kődobásnyira áll tőlünk a sokat keresett Froppa fala; de hiszen mást
is láttunk, a mitől ugyancsak futni kezdtünk, — és ez versenyfutás
volt — talán az életért. Tre Croci fölött irtózatos tömegben tinta fe
ketén hömpölygött felénk a jégverés és a fergeteg, ropogva hintve né
hány száz lépésre tőlünk ibolyaszin villámait. Lecsúsztunk a havon,
mint a gőzsikló és szaladtunk köveken, szakadékokon át szembe a
mogyoró nagyságú jégveréssel, — harsogott ég és föld, mert ez az égi
háború valóságos világháború volt, mely akkor végigsöpört egész Európán.
Átéltem egy nyolcz óráig tartó hózivatart a zermatti Rimpfischhorn
haván, 4200 m. magasságban, — de ilyen, Lord Byron képzeletét fe
lülmúló vészszel még nem néztem farkasszemet. Mintha az apokalyptikus
lovasok vonultak volna el felettem. Mikor csuromvizesen és megalázva
húztuk meg magunkat a szerény házikóban, hálásan tekintettünk körül
a kis szobában, míg odakünn iszonyú csatározásban adta ki a zivatar
teljes erejét. Órákon át tombolt a vész haragja és mi távol minden
emberlakta tanyától éltük Robinson és Péntek sivár életét. Nem szeretnék
hasonló időket ott a magasban átélni ; de ennek örültem, mert láttam
közvetlenül: mi az igazi hatalom.
Délután szent nyugalomban, mocsoktalan tisztaságban, jégesővel
fehérítve tekintettek le reánk a hatalmas szomszédok, de nem vállal
kozhattunk semmire, mert a közel fekvő Cima Tizian, Cima Vallonga
és Monticello is elérhetetlenek lettek volna alkonyat előtt.
A következő hajnalon összeszedtük sátorfánkat és utolsó kenyér
morzsáinkat, elszántan vonultunk ki a fris jégszemcsékkel borított csikorgó
hóra, átmentünk a főorom és a hullámos gerincz közti rés szeles kapuján,
hol Pietro páratlan ügyességgel találta meg a helyes irányt, mintha saját
lakásában mozogna. A sziklához rövid, de sikos és iszonyúan meredek
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jégterrasz vezet, melyről néhány megerőltető felhuzódással el lehet érni a
felső könnyebb szirtcouloirt ; nehány perez még és miénk a daczos,
makranezos bérezorom, mely délkeletre a Dolomitok legmagasabb nyúl
ványát képezi.
Éppen hat érakor voltunk fenn a Cimone della Froppa csúcsán
(2933 m.) Félszáznál több hatalmas tetőről néztem már körül, de festőibb
csoportosítást és változatosabb kilátást még nem élveztem soha ; hozzá
járult a szinezóshez a kora reggeli órának és az ingadozó időnek varázs
latos világítása. A völgyek felett semmiféle pára sem lebegett és a megszámlálhatlan hegytetők minden formája színesen és plasztikusan meredt
a kristály átlátszóságú levegőbe. Az égbolt pereme narancssárga fényben
égett, míg fejünk fölött fekete felhők lógtak lefüggő foszlányokkal,
mintha végtelen szürke cseppkő-barlangok nyílnának belsejükben. Friaul
felett hirtelen valóságos sarki pír keletkezett, akár egy titkos Mont Pélée
döntené lángjait a komor égre, — és mint vakító ttízbombát lökték ki
a ködtömegek kavargó ölükből a nap lánggolyóját, mely a ködleplek
sürgése-mozgása következtében gyorsan forgó aranykorognak látszott.
A pelyhedző hó a reggeli piros napfényben számtalan pünkösdi rózsa
hulló szirmához hasonlított. Ilyen pompás tűzijátékot csak az őserők
hatalma gyújthat. A borús menny a hirtelen világításra vasszürke lett,
míg Zillerthal havasai elpirultak és a távoli Rosengarten és Laurinfalak
tűzvészben úszó várromoknak látszottak, melyekben az új életre kelt
Laurin, a hősmondák törpe királya uj csatát vív a bősz veronai Detrével.
Ilyenforma látvány lehetett nagy arányban a világ ébredése, mikor a
„legyen“ szóra bérezek emelkedtek ki a semmiségből és tisztulni kez
dett a zűr.
Nem elégedtem meg evvel az egy csúcscsal, mert kárpótlást kerestem
a tegnapi kényszerpihenőért és mikor újra leszálltunk a Froppa-glecserre,
ráadásnak megostromultuk a jégöbölből feltörő Cima Valtanna (2702 m.)
falát. Formás karcsúságban uralkodik e keskeny obeliszk a két névtelen
ikerorom között ; a Tiziánbáz felőli oldala a zermatti nagyot, a Matterhornt utánozza és formázza, többi gerinczei pedig csipkések, mint a
kakastaréj. A keleti oldalon ragadtuk meg a munkát, hol eddig érintet
lenül maradt a hegy. A 250—300 m-res sziklafal nem túlságosan nehéz,
de nagyon érdekes és szórakoztató kapaszkodást nyújt, melyet csak a
kőzet páratlan törékenysége tesz kényessé. 8 órakor már a csúcsán he
vertünk (melyet eddig csak egyszer, 1891-ben látogatott meg Darm
städter dr. két vezetővel, a Forcella di Monticello felőli oldalról.) Újra
gyönyörködtem a sublimis szépségű képekben, de az alacsonyabb állás
pont és az előrehaladottabb órák közönségesebb világítása miatt a kilátás
a Froppáéhoz már csak úgy viszonylott, mint a gyengébb átdolgozás
az „ifjúság számára“ az eredeti klasszikus remekműhöz.
9 óra után újra csöndes és elhagyott volt a Tizián menedékház
árva tanyája, mi az ágbógos ösvényen iramodtunk a Val Anziei felé,
mert sirdogálni kezdett az egész természet. Mikor Stabiziane fölött ki
bukkantunk a harmatos tűlevelesből, meghatott a rongyos kőfaragóknak
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hazaszeretete és nemzeti önérzete. Ott ültek százával az épülő félben
levő országúton és zúzták csákányaikkal a rideg követ; mikor meg
pillantottak bennünket, ők, a sziklák éhező páriái, kiknek ez a szép
vidék a kemény köveknél egyebet nem ád, lelkendezve lóbálták kalap
jaikat és tapsolva ujjongtak: Bravi voi altri, bravi, avete visitato i
n o stri monti! A nyomor sarában megcsillant a nemzeti büszke önérzet
tündöklő igazgyöngye.
A ki ismeri a rengeteg távolságokat ezen a vidéken, szinte hihetet
lennek fogja tartani, hogy két magas csúcs elfoglalása után (mikor az
egyikre egész uj utat kellett felfedezni) már délután 4 órakor Schluderbachban üdvözöltük barátainkat, — átázott ruhában, de napsugaras
hangulatban.
*
*
*
1902. juh 15— 16.
Mikor 1902. júliusában újra megérkeztem a páratlan déltiroli Tusculum paradicsomába, csakhamar kivetettem lelkemből mindazt, a mi
a városi és köznapi életből feledni való és teljes odaadással engedtem
át magamat annak az igaz és nemes gyönyörűségnek, mely a szabad és
gondtalan embernek osztályrésze, jussa a természet körében- a terhes
munka után. Régi hű kisérőm uj tervekkel várt; annyit bolyongtunk
együtt az összes körülfekvő hegyeken, hogy már mesterség volt valami
„premier“-t kitalálni; végre Pietro kiszemelte a Cima Bestioni déli, eddig
érintetlen falát és azt ajánlotta első kísérletnek. Julius 15-ének verő
fényes délutánján magunkhoz vettük a második st.-hubertusi zerge
vadászt, Siorpaes Arcangelót, ki a Marmarole nyugati részeiben már
több merész problémát dicsőségesen oldott meg és ezt a teljesen elhanyagolt
vidéket legjobban ismerte, — s lekocsiztunk az első kis olasz fészekbe,
mely ama hegyek alján fekszik. (San Vito di Cadore, 1011 m.) Este
már a menedékház ajtaján kopogtunk.
Fenséges magányban, páratlan szép környezetben várja az utast a
kis „Rifugio San Marco“, Velencze városának egyik menedékháza a Col
de Chi da Oss dombján. (1900 m.) Velencze összes menedékházainak
fekvésében festői Ízlés tükröződik, a berendezésben az olasz hazaszeretet
és áldozatkészség. A meredek domb, melyen a házikó áll, hegyfok mód
jára nyúlik a morena folyamok közé, s míg északról egetverő sziklacircus fedezi, a többi világtájak felé szabadon szárnyal a tekintet Cadore
és Ampezzo völgyei felett. A ki csak idáig feljut (San Vitóból elég
tisztességes ösvényen 2 óra), máris mesevilágban fog gyönyörködni,
pedig itt még csak az égi országok kapujánál áll. A rifugionak több
puritán cajute-szerű, de kényelmes fülkéje van egymás fölött függő
ágyakkal; a földszintes szoba konyha, ebédlő és könyvtár egy helyi
ségben, mert az olasz hazafiság a hegyvidékeire vonatkozó összes kiad
ványokat itt is elhelyezte. A két fő nyári hónapban „vendéglős“ is van
a házban, a jóképű derék Del Favero, kinek jellemzésére csak annyit
hozok fel, hogy itt a jégrégiók határán, kősziklák aczélkemény vállain
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üres óráiban (van neki elóg, mert sokszor 2—3 hétig sem lát embert)
izmos karokkal és meleg szívvel humust teremtett és a házikó körül,
hol rendes körülmények közt minden szerves élet megszűnt volna, most
tarka virágágyak mosolyognak, szegélyezve a havasi gyopár bársonyos
csillagaival. Ezek a virágok az igénytelen gazdának beczézett gyermekei
és egyedüli társai, kik újra bizonyságot tesznek arról, hogyan menekül
a magános ember a természethez, mert az jó és hűséges, mert kiapadhatlan bőkezűséggel ajándékozza a tiszta örömöket becsületes munka
fejében.
Alighogy letelepedtünk az izes polenta mellé, odakünn megindult a
langyos permeteg. Del Favero mindent megtett, hogy megtartsuk jó
kedvünket és észre ne vegyük az idő viszontagságait, s mikor már bele
fáradt a veltlini piros észbontó kinálgatásába, halk hangon egy régi
Graribaldi-dalt kezdett zsongani, mire Pietro és Arcangelo is felengedtek,
előszedték kurta pipáikat és egy-egy fenyőgalyat vetve a pattogó zsarátnok
közé, elzümmögték a mi kevés értelmű, de kedves dalunkat, melyet
valóságos házi indulónkká avattunk a közös kalandozások közben. Halkan
csendült ki a szürke szirtkatlanba az ütemes refrain :
„sei bella, sei cara
N’ol mi abbandonar . .

Az utolsó akkordnál már átvette a „tücsök csöndes birodalmát.“
Reggel hét órakor még türhetlen fülledt, villámterhes éjjel ural
kodott a zsibbadt tájon ; tisztában voltunk, hogy a végtelen hosszúnak
ígérkező, uj és kétes Bestioni-túráról le kell mondanunk, de még valami
rövidebb vállalkozás is koczkáztatott dolog lett volna. Kitelepedtünk a
felhőntúli virágos kert kőülőkóire, a kerek kőasztalra elhelyeztünk egy
kis „whisky cordial“-t és pipaszó mellett vártuk a történendőket. Nem
vártunk hiába, a hajnal nyájas mosolylyal szétlehellte a felhőket, úgy
hogy teljesen tiszta lett az ég, de kékje a vízgőzöktől olyan maradt,
mint a szinehagyott lepel.
Nagyon hosszú útra akkor (reggel 4) már nem vállalkozhattunk;
választanunk kellett a Cima Scotter, Torre dei Sabbioni és a Cima Bel
Prà között. Hogy Fabius Cunctator módjára ne vesztegessük az időt, a
furfangos Pietro sajátos sorshúzást eszelt ki: ujja hegyén megpörgette
tollas kalapját, a merre a toll mutat, arra megyünk. íg y kerültünk
a Cima Bel Prà falára, mely annál érdekesebb volt, mert előttünk eddig
csak kétszer sikerült a megmászás erről a nyugati oldalról. (Először
1900. aug. 17-én dr. Lecher Otto, osztrák képviselőnek és nejének,
Siorpaes Arcangelo, Dimai Pietro és Dibona Arcangelo vezetőkkel.)
Arcangelo örömmel szökkelt előre, mert ez a nevezetes „út“ az ő fel
fedezése volt.
A San Marco menedókliáz keskeny ösvényéről csakhamar az északra
felhuzódó meredek sziklacsatornába léptünk be, hol alapos kőzápor fo
gadott. A kőhullás az a veszély, melyre a legbátrabb vezetőben és a
legvakmerőbb hegyi habitüéban is meghűl a vér; a ki egyszer látta
azokat az őrülten lefelé vágtató göröngyöket feje felett elrobogni és
8
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azután sértetlenül utánuk bámult, szemlélve, hogyan pattognak szét a
mélység párkányain egyre nagyobb ugrándozásokkal szórva szilánkjaikat,
— még órákig fogja hallani képzeletében azt a zizegő süvítést, mely az
ajkra forrasztja a legszebb szókat, sötétre festi a legderűsebb tájat
szemünk előtt. Mi is fellélekzettünk, mikor a csatorna felső végéből át
térhettünk a délre húzódó erkélyre (Band), hol meglepő látvány a
tenyérnyi, bokrétás virágoázis, a „bel prá“, melyről a hegy nevét kapta.
E „Band“ után következik a részlet, mely a legeltompultabb sports
man idegeire is alaposan hatni fog. Vagy 20 méter magas kamin
előtt állunk, melynek bejárását a kopasz és törékeny sárga falnak két
szeres keresztezése után lehet csak elérni. A sárga falról szédületes
helyen egy alig két ujjnyi széles ferde kőre kell átlebbenni, anélkül
hogy a kezekkel valahol meglehetne fogózni és közvetlen ezután a ka
olinban 20 m. felhuzódás következik, puszta feszítő erővel, mert a kőzet
teljesen sima. A kúszó csoport utolsó tagja az előzők hosszadalmas ma
nőverét egy kis fekete sziklaüregben kénytelen bevárni, hogy felülről
követ ne kapjon. Fél óránál tovább guggoltam a szűk sziklaodúban ;
gyönyörkedtem a pompás táj szépségében, mint egy templomtorony
tetőablakából ; lankasztó szomjúsággal Tantalusként lestem a legyöngyöző
vízcseppeket, melyek egészen átáztattak, de az ajknak elérhetetlenek
maradtak, míg végre a mélységes csönd jelezte, hogy két társam szeren
csésen megérkezett a sziklakürtő felső végén. Sorra kerültem és kemény
küzdelem árán nem sokára én is fenn állottam.
A többi részletek megerőltető kapaszkodással a gerinczig vezetnek,
hol szórakoztató „ crackclimbing“ után a hegy másik oldalán bukkan
ki a vándor. Itt tündöklött először arczunkba a magasan járó nap a
Cima Bestioni fürészforma oromzata fölött. A ki ezt a forró fényárt
ilyen pontról élvezi teljes ragyogásában, meg fogja érteni Zarathusztra
tűzimádóinak hitét és azoknak a jámbor vallását, kik a napban látták a
népek istenét.
A kilátás élvezetétől az első pillanatra szomorú emlék vont el. A
csúcson fekvő üvegbe zárt névjegyek közt egy kusza papírdarab akadt
kezembe, a hegy második látogatójának nevével; az ismerős öreg betűk
egy kedves jóbarát sorai, kinek lelkesedő szivét örökre megállították a
szívtelen hegyek: szegény Pott Felix ifjúsága virágában veszett el egy
hófuvátos, ködös októberi estén (1900-ban) az admonti Reichenstein
daczos szirtfalain. Pietro és Arcangelo fedetlen fővel és összekulcsolt
kézzel olvasták az elfakult irást; ők kisérték éveken át az elnémult
barátot merész, de gyönyörűségekben gazdag útjain.
— — És nem félünk tőletek, hatalmas hegyek! ti jók vagytok és
végtelen kegyesek ; — mi tudjuk az örök törvényt, hogy minden élet
e földön veszni termett és mi megbékültünk ez örök törvénynyel.
— — Újra itt álltam 2939 m. magasban az Adria fölött és megittasult tekintettel néztem végig a nyári nap hevében izzó dél-Tirolt és
Friault, melyeket egy hosszú év óta nem láttam. Csodálatos, remek kép ;
mintha már láttam volna és mégis most látnám először. A természetben
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minden ismétlődik és még sincsen hasonlóság vagy monotómia. A mindenség olyan, mint az óriás számsor, melyben örökös a permutáczió ;
csak egy apró szám tolódik el és változik az egész összeség, — s talán
miriád változás után áll be csak az azonosság. Hányszor láttam már e
begyeket ! S csak egy napsugárnak legyen más törése, csak egy kissé
legyenek sűrűbbek vagy ritkábbak a levegő atómjai, — és minden vonás
más e mozdulatlan ábrázatokban ; de minden vonás örökké szép. Ezért
szeretem annyira ezt a világot, mert itt a csúnya ismeretlen fogalom.
Azután meg micsoda hatalmas gyönyörűség e páratlan magány
btíbája. A városban is van magány, minden négy fal között, de egy
kőhajításnyira tömegek zajongnak, tévednek és szenvednek ; van a falún
is magány, de ott az országút, mely tért nyit mindenkinek, — de itt
— velünk egy légvonalban csak a távoli bérczeken gyönyörködnek velünk
együtt észrevétlenül a kevés választottak, a rokonérzésüek ; — azután
végtelenségben, százezer mértföldekre nincsen semmi és senki, csak a
sas a hegyek, a pacsirta a rónák, a sirály a tengerek fölött.
Órákig elüldögéltem volna a langyos kőormon. A déli nap hevében
lassan, észrevétlenül változások állottak be az egész égboltozaton. Az
ilyen forró nyári nap csodás meglepetéseket tartogat, — az egész ter
mészet látszólag fáradt mozdulatlanságban szunnyad, holott az égen
hatalmas mozgások mennek végbe, csakhogy észrevétlenek, mint az óra
mutató haladása; ennek sem látjuk járását, akárhogy figyeljük, mégis
futva fut ddább és alkonyatot hoz. A röviddel előbb hullámfodor nélküli
mennyég tele volt már szakadozott gomolyokkal ; minden hegytető felett
más és más alakú, más és más színű felhők lebegtek és varázsütésre
újak és újak termettek közelünkben is, karikázva, kergetőzve. Bele
bámultam e csodás képződmények tömkelegébe és elmerültem a képze
lődésbe, mint a jó öreg Polonius, ki Hamlet kedvéért a tevétől a czethalig mindenfélét felfedez az elmosódó, szétfolyó felhőfoszlányok alak
jában, — míg a hamleti szórakozásból a praktikus Pietro rázott fel
avval a sokat mondó kijelentéssel, hogy most bizony „gambe“, (lábak
= előre !) szedjük a sátorfát, mert orra hegyére eső cseppent.
Rohanva kezdtük meg a visszavonulást a Val di San Vito felé for
dított sziklákon és fékezés nélkül csúsztunk le a meredek hólejtőkön a
Torre dei Sabbioni mögé. A jégeső verdeste arczunkat és vastag sudarakban zuhogva ömlött nyakunkba a meleg eső, patakokat és víz
eséseket rögtönözve a csiszolt sziklafalakon. A záportól feketére mosott
Torre dei Sabbioni rengeteg vasüllőként állt a hágó felett, melyre a
csavarodó gőzök közepette dörögve hull a láthatlan kohók kalapácsa,
száz hatalmas sziporkát vetve szót a szirttornyok csúcsaira és a zúgó
búgó erdők rejtekébe. Elbóditva néztünk föl a violaszínben vibráló
egekre és a villámlángokban égő groteszk sziklavárakra ; elvakított az
égi fény, mint egykoron Saulust. Déltől estve ötig zuhogott, ropogott,
czikkázott a zivatar ereje ; bokáig gázolva az ömlő zuhatagokban, buj
kálva az átázott sűrűben, az aggasztóan suhogó fenyvesek sötétében
siettünk a Corno del Doge (2615 m.) felé fekvő völgynyilásba, anélkül,
8*
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hogy egy tenyérnyi fedél vagy csak egy terepélyes lombos fa akadt
volna menedékül e vízözön idején.
Mikor egy-egy felhőtömeg hömpölygött le a Punta delle Sorelle
szikláiból, mint a mindent megsemmisítő szürke lávafolyam, — mikor
egy-egy éles robaj rázta meg a levegőt, mint a megrettent bérezek el
nyomott sikoltása, és morogva dübörgött kőfaltól kőfalhoz, — szemle
sütve ballagtunk tova a térdig frecscsenő iszapban és zúgolódás nélkül
bámultuk az egymást követő jeleneteket, melyek vonzók és fenségesek
a természet e viharos tragédiáiban. A ki nem állt még csatázó felhők
kellő közepén és nem élt át tomboló zivatart az égi régiók magasságában,
nem is tudhatja, mi az igazi, velőtrázó vihar.
Öt órakor öntött ürgék állapotában fordultunk be a magányos
Ospizio Valboná-ba; hálaérzettel telepedtünk le a tűzhely felcsapó lángjai
köré és Siorpaes Serafin hozott ruhát, teát. mindent, a mit kis gazda
sága adhatott. Kinyitottam a keskeny ablakot, hűs italként tódult be az
ozonos, megtisztult levegő; a Val Anziei végén, az aczélkók felhők zománczán hangtalanul megvillanó tüzes égi pillantások, a Marmarole
havas csipkéinek rövid bengáli megvilágításai jelezték a háború el
csendesülését.
Az út Valbonától Schluderbachig már élvezetes üde séta volt és
este 8 órakor vidáman telepedtem le a törzsasztalhoz. A fényesen ki
világított teremben, hangos társaságban, pohár mellett hamar feledtem
a nap viszontagságait, míg künn a Croda Rossa piros ormán sűrű
pelyhekben hullott a hó.
*
*
*
1902. aug. 16— 17.
Sebesen, mint a nyíl, röpített bennünket a tejféhór Mercedes-kocsi
Schluderbachból San-Vito felé; igaz, hogy nem illik a vándorbot jogos
birodalmába, a fenyvek nyugalmas sűrűjébe, a pásztordal és kolomp
naiv tanyáira a zakatoló automobil, mely a modern ember rapid és
ideges életét jelképezi, de a 29 kilométeres deszkasima utón nagyon
kényelmesnek bizonyult, mert még jóval alkonyat előtt az otthonos
Albergo all' Antelao elé robogtunk, hol Pietro és Scèco már várakoztak
rám. Rögtön elindultunk, hogy a homály előtt elérhessük a felejthetetlen
Rifugio San Marcot; arról volt szó, hogy valaki más elénk kerülhet a
Bestioni érintetlen falain, ha pár napig késedelmeskedünk, — pedig az
igazi alpinista a kemény versenyben nem engedi másnak az elsőbbséget,
csakis legjobb barátai kedvéért mond le titkon őrzött és féltékenyen
tartogatott haditerveiről.
Az egész utón óriás magasban fejünk felett keringett egy hatalmas
parlagi sas; majd felszökkent a borongás ég felé, majd kiterjesztett
szárnyakkal vibrálva fürdőit az esti áramlatban, majd odasimult a Bel
Prá szirtbástyáihoz, mintha kérkedve akarná mutogatni a három lassan
vánszorgó alaknak utólérhetlen tudását, hogyan ért a felszálláshoz, ő, az
állat, míg a büszke és önhitt ember izzadva liheg a lejtő oldalán.
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Éppen mikor a kunyhó elé értünk, a távoli Tofana zordon, vihar
övezte oltárán meghalt a nap ; már csak félig állott ki a lilaszín felleghullámokból, majd csupán vakító tűzláng, majd már csak parányi fényvonal, — végül csak nehány derengd sugárküllő a távol hegyek és véres
haboknak látszó felhők mögül jelezte, hogy a világ ragyogó éltetője
már csak volt. Az est árnyókbirodalmában csöndes, bűvös ünnepre ké
szültek a hegyek ; az egyik csillagboglárokkal koszorúzta ősz fejét, a
másik holdsugarakkal átszőtt felhőturbánt illesztett zord homlokára.
Hamar el kellett búcsúznom a látványtól, melynek szépségével so
hasem lehet eléggé betelni ; holnap hosszú és bizonytalan munka várt
és alig két óra jutott az álomnak.
Éjfélt ütött lenn a rejtelmes homályban a san-vitói toronyóra, mikor
kiléptem a világ legmagasabb virágos kertjébe. Csillagfónyes éjszaka
volt ; a holdkorong rőt udvar közepén hangtalan úszott az ég azúr hullá
main a Pelmo rengeteg fekete szirterődje fölé, — csak a legmesszebb,
ködkópeknek látszó hegylánczok mögött szaladtak néma felhőgomolyok.
Cadoreból egy-egy lengő pára röppent szót a semmiségbe, mint a völgyek
sóhaja; az egész táj felett a galambősz fejű Antelao (3264 m.) ural
kodott komoly nyugalomban, meg-megcsillogtatva a holdezüstben hópelyhekből font és jéggyémántokkal kirakott köpenyét. Rövid reggeli
után már megroppant a törmelék lábaink alatt és halkan, mint három
meggörnyedt árnyék vonultunk tova a keskeny hegyi ösvényen a
Forcella piccola felé, honnét rá kellett térnünk uttalan utainkra. Az
éjszaka titokteljes szépsége és a mágikus világítás varázsa sokszor meg
állított, hogy néma hódolattal rögzítsem meg lelkemben azokat a ké
peket, melyeket a völgyi élet semmiféle gyönyörűsége sem képes feled
tetni vagy pótolni.
Hajnali 2 órakor tettük lábunkat a Forcella piccolára (2121 m.),
a Cima Scotter (2800 m.) és Pala dell’Antelao (2465 m.) között. Le
kellett szállni újra a nyereg másik oldalán a mélységbe, a törpefenyők
koromsötét szövedéke közé. Utolsó világításunkat, mely eddig a Pelmo
orma köré gyűlt rézvörös felhőkön derengett át a hanyatló holdsugarakból,
itt elvesztettük és lassan tapogatóztunk lefelé a meredek feketeségbe, a
Val Öten elhagyott ölén. Nedves, hűs áram csókolgatta verejtékes hom
lokunkat és erős, fűszeres illatot hozott a láthatatlan hegyi legelőkről,
a titkos völgyek szivéből, varázsitalszerű illatot, melyet nem lehet el
felejteni; a puszta gondolatnál és emlékezésnél újra érzem, mint a hogy
a hangokat is hallani véljük képzeletünkben, hogyha összhangjuk külö
nösen magával ragadott bennünket. Megrészegítő volt ez éjszaka; má
moros lettem e bolondos édes fuvalmaktól.
A szürkületben barnán nyugodtak előttünk a Marmarole déli falai,
melyek formáit még szaggatottabbá és ijesztőbbé tette az éjszaka miszti
cizmusa. Minden repedésből és szakadékból vékony füstgomolyként szállinkóznak elő a fakó ködök és hófehér gombolyagban repülnek a kialvó
csillagtábor felé. A ködszárnyak mindenünnen össze szivárognak, mint
rejtekhelyükből a bujdosó guerillacsapatok és hatalmas sűrű hadtestté
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tömörülnek ; egyszerre elvesztik haloványságukat és az egész levegő
olyan lesz, mintha finom aranyos port kavarna bele a hajnali szél ; a
szakadozó, fesledező gőzök közül színaranyba, biborba öltözve lépnek ki
a hatalmasok idomai. A Val Öten végében pirkadott.
Lejutottunk a csevegő patakhoz, melynek fodrai szivárványosan kí
gyóznak az ismeretlen mélységek felé; a harmatos cserjék alján tisztást
kerestünk pihenőre, mert nem tudtuk, hogy a sok váltakozó, fellebbenő
felhőfüggöny mit rejt redői mögött ; ha egyes sziklák kibukkantak is
olykor, mint fantasztikus kuliszszák, és bűvös tájak jelentek meg előt
tünk, mint üde álomképek, nem voltunk képesek tájékozódni. Időnk
volt bőven (reggel 4x/2 óra) és nem siettünk, akármilyen hosszú útra is
volt kilátásunk, mert remek napra számítottunk. Hiába volt a szép
ábrándozás, mi „kanosaiul festett egekbe néztünk.“
Egy óráig heverésztünk selymes pázsitágyán buja bozótosnak, míg
megértettük, hol vagyunk (51/2 óra). A meglebbent ködfátyol között
barna sziklaerőd állott előttünk, mintegy 1200— 1400 m. magasra törve
fel a törmelék felett a párák közé. A milánói dómon, ha oldalt nézzük,
egymásba illeszkednek a tornyocskák csapatai, hogy nem tudjuk meg
különböztetni sorrendűket, rangjukat és állásukat, — ép így e szikla
dómon valóságos khaoszszá alakulnak a szirtoromzatok és sziklakúpok
sorai ; mégis elég volt a rövid ködmentes pillanat két emberem sólyom
szárnyon járó tekintetének, hogy képzeletükben megrögzítsék a biztos
útirányt a hegylábtól fel a daczos kőhomlokig. Embereim így állapították
meg a diagnózist: a hegy fala négy részből áll; az alsó a törmelékgrava-tól az utolsó gyöpig lehetséges, de nagy óvatosságot igénylő ka
paszkodás növényzettel váltakozó kőlapokon ; a gyöptől a felső hófoltig
kimosott lejtős szikla, scarpettával elég gyors emelkedés ; a hó után
szaggatott kaminrendszer, ha egyáltalán lehetséges, időrabló és kemény
munka ; a negyedik rész az utolsó 50—80 m. fal : ez egyelőre titok.
Az alsó részt esetleg ki lehet kerülni jobbra, a Bestioni-tömeg és a többi
Marmarole hegyek közé ékelt nyeregig felhuzódó hócsatornában, csakhogy bizonytalan, vájjon e canalone-ból át lehet-e siklani az uj törést
mutató nagy sárga falak alatti párkányzaton a felső hónyelv alá. A
haditerv minden részlete megmutatta, hogy Pietro és Scéco otthon vannak
ott is, hol még eddig nem járt ember fia.
Az utolsó gyöpig nagyon lassan mozogtunk. Az alig ujjnyi vastag
termő réteg a síkos szikla lapok élén egyre engedett a görcsösen kapaszkadó ujjak alatt; az idetévedt gyalogfenyők gyökereitől megporhanyított
kövek, a megvasalt czipőknek nagyon is síkos és nagyon is keskeny
támaszpontok, a scarpettának túlságosan benőtt helyek rendkivüli elővigyázatra kényszerítettek. Ez a 150—200 m. egyike a legkellemetlenebb
részleteknek, melyeket valaha bejártam. Mikor elértük a teljesen kopasz,
simára öblögetett sziklát, a nedves párák közepén Calalzo felett ránk
mosolygott nehány szelid sugárpillantással a nap ; mintha lelkünk mélyén
hallottuk volna a csengetyűszót, mely ép e pillanatban a nagy hegyeken
túl, a cortinai templomban a sanctusra figyelmeztet. Mert ma vasárnap
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vaia lenn a völgyek szivében ; itten az örökké egyforma világban, bár
soha sincsen a természetnek munkaszünete, nincsen hétköznapi köntös,
és örökös ünnep vagyon, hol mindenek dicsérik az Urat. És mi sem
voltunk kevésbé ájtatosak, mint azok a jámbor hívők ott a messze
hegyeken túl.
A végtelen sok lasta lassította a haladást és 10 érakor, T/a órai
lázas kapaszkodás után szomorúan láttuk egy pillanatra átderengeni a
felhőfüstön a szemben levő Antelao jégtöréseinek alsó részeit és ebből
megértettük, hogy még nem nagyon sokat emelődtünk a habzó gőz
tenger fölé. A sűrűsödő köd csalóka képeket rajzolt a sziklák köré ; az
elülkuszó lead er alakja a párán keresztül szótalan óriáséhoz hasonlított,
ki időnként szétterjeszti karjait, hogy valami láthatatlant megragadjon
velük. Most már avval is tisztában voltunk, hogy ma napfényt nem
látunk többé ; szivesen visszafordultunk volna, de rengeteg út volt
mögöttünk, és reménykedtünk, hogy a hegy másik oldalán dr. Darm
städter útján (első és eddig egyetlen megmászás 1890. jul. 6-án) gyorsan
leszállhatunk.
Tétovázás nélkül fogtunk tehát a harmadik fejezethez, az óriás kaminsor lépcsőihez ; a kőzet nedves volt és sima, mint a keramiknak
máza; óránkint alig tettünk meg 60—70 métert. Alig váltottuk egy
mással a legszükségesebb szavakat, pedig sok volt a mondanivalónk. Az
útkereső Scèco egyszer leszólt Pietróhoz, ki a hat darab szeges czipővel
és a jégcsákánynyal bajlódott a kaminban : „As tu ra chandéres?“ (Meg
vannak a gyertyák?) Értettem a czélzást a szabad ég alatti éjjelezésre
ezen a keskeny helyen, — de hallgattam. Délután egy órakor álltunk
a tükörsima utolsó fal alatt ; élelmünk fogytán volt és a világ körös
körül szürke és egyöntetű burkot öltött, mint a pusztaság novemberi
alkonyattal. Lassan, hallgatagon szitált a permeteg, mely a szirteket járhatlanokká teszi és ónszínűen feküdtek reánk a felhők, mint a fojtó za
varos álom. A vaskezű, vakmerő, nyúlánk Scèco egy fél óra alatt alig
tudott megküzdeni a fal első tiz méterével . . . s ha ez így megy to
vább is? Es ha még sem jutunk fel? Es ha alattunk fris hó esik a
sziklára és elzárja a visszatérést? Anélkül, hogy beszéltünk volna, meg
értettük egymást, mert egy volt a gondolatunk, az, a mi minden erélyes
embernek és becsületes törekvésnek a legfájdalmasabb, de az élet minden
viszonya között a legbölcsebb okoskodás: cede majori.
Közel 7 óra kapaszkodás (és vagy 12 óra menetelés) után, csak
50—60 m.-nyíre a főoromtól, sebes esőben kezdtük meg a visszavonulást;
vereség volt, de nem dicstelen, mert az utolsó falnak ez oldalán ember
fel nem jut, ha vágyai még annyira szárnyat öltenek is, — a sűrű köd
ben pedig a másik lehetséges oldalra kitérő rést találni képtelenség volt.
Leszállásunk gyorsan ment végbe, sűrűn használtuk a kötélen való le
ereszkedést, hogy a sötétség előtt könnyebb helyekre jussunk. Abban
a reményben, hogy hamarább leérhetünk, megkíséreltük az alulról ki
szemelt variánst a hócsatornán át, de megjártuk. A sárga fal alatt ugyan
át lehetett tolódni, de a párkányzatot, mely csúcsíves templomtető lejtő
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jéhez hasonlított, kővé fagyott porladók lepte ; ebbe a dermedt homok
rétegbe minden lépést 20—25 csákánycsapással kellett kivágni, — a hó
csatornában pedig hó helyett keskenyre olvadt jégéit találtunk, mely
ugyancsak hosszadalmas és óvatos csákánymunkát követelt.
Mikor alkonyat felé mohón merítettünk a Val Öten kristály patak
jából és unszolva nyújtottuk egymásnak az üde nektárt, összenéztünk és
önérzettel is, alázatos megadással is éreztük, mi volt ma mögöttünk.
A Forcella piccolán láttuk először újra azokat a piros napsugár
küllőket, melyek olyan hűtlenül cserben hagytak; térdre roskasztó fen
séggel búcsúzott a nap a Tofana viharövezte oltárán, lángolva, mint
tegnap ilyenkor, de utolsó aranyát télies tájképre hullatta, — uj hó
csillámlott minden ormon. Mire San Vitóból Cortináig vitt a 'kocsi, besötétedett ; a campanile előtti teret szelíd fénynyel ragyogta be a hold ;
harsogott az ünnepi zene és a kivilágított házak előtt csevegve nyüzsögtek
távoli országok tarka nemzetségei és déli élénkséggel ácsorgóit a nap
barnította nép. — Es ón örültem mindezeknek, mintha évekig lettem
volna távol minden ember lakta helytől, — mintha sikerült volna áttörnöm
egy bűvös felhőország szürke szemfödőjét, hogy a csodák honából újra
visszatérjek azokhoz, kik vérből, húsból vannak. Szívélyesen búcsúztam
két bátor társamtól és váltott kocsin folytattam utamat Schluderbach felé.
Hideg, őszies éjszaka volt ; az Orion fényesebben villogott a megfürdött kékségben, — a harmatos fenyves gyémántos erdőnek rémlett
a holdvilágban; a magasban a st.-hubertusi vadászkastély ablakán éppen
kioltották az ulolsó mécset. A fiatal olasz legény egy ideig hangosan
dalolva nógatta hegynek almásszürkéjét a fehórlő országúton, — azután
egyre kisebb lett a bakon és a dalt felváltotta a fáradt szundító ember
lélekzete. Magam maradtam gondolataimmal és átázott kerek köpenyembe
burkolózva merengtem azon, hogy éppen 24 órával ezelőtt mennyi
reménységgel vonultam be a Val Öten titkos, illatos homályába; 'el
merengtem azon, hogy mégis milyen szegény az ember minden képes
sége, — egy nehány méteres sima kövön megakad minden tudás és
minden bátorság.
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(Via Pott-Pompanin, 1902. aug. 20-án.)

Sasso di Stria
(2477 m.)
Col rosa
(2164 m.)
Pomagagnon
(2441 m.)
Punta di Fiammes (2342 m.)
lassan ballagtam egymagámban Cortinából a Crepa felé.
Meg-megálltam, bogy mély lélekzetet vegyek az ozondús
levegőből, mely az összeroskadt szénaboglyák felől áradt
felém. Az élet szunnyadozni kezdett, csak a réteken
muzsikáltak a czirpegő tücskök ezrei. A mélységben fekvő Cortina
campanilejéből ünnepélyesen csendült szerte az esti Ave ; először csak
egyet kondult a harang, majd lázas életre ébredt az érez és a harmo
nikus hangok összeolvadt áradata ömlött szét a balzsamos szagú lejtőkön,
hogy megnyugvást vigyen a szétszórt hegyi tanyák felé, melyekben
egymásután lobbant fel az esti mécs világa. Mikor a búgó hanghullámok
elrezegtek, az utolsó elszakadt kondulásban volt valami biztató búcsúzás,
— megszólal holnap újra, hogy diadalmasan és ünnepélyesen hirdesse
az ébredést és a munkát: „vivos voco.“ A kanyargó út elhagyott volt,
— csak néha jöttek szembe a kaszálókról hazasiető gazdák levett kalappal,
szótlanul, csak a szempillantásával küldve az idegen vándornak egy
nyájas üdvözletei. Milyen édes nyugalom, mennyi béke és szelíd köl
tészet van a falú estéjében !
A Cadore felé szétnyiló völgyek felett a távoli ormok összeolvadtak
az esti ködökkel ; közvetlenül előttem halvány, mágikus világításban
emelődtek le domborún az ég mélykék zománczárói az elszigetelt Croda
da lago összeroncsolt bástyái, csipkézett hosszú árnyakat vetve a fenyvesek
sűrűjére. Ez ama hires orom, melynek báró Eötvös Loránd által 1884.
jul. 19-én keresztül vitt megmászása az akkori turisztika egyik leg
nagyobb eseménye volt. Azóta több variáns és uj út vezet a csúcsra,
így a via-Sinigaglia és a formini út; a negyediket, melynek holnapi
látogatásunkat szántuk, előttünk egyhuzamban még senki sem járta be,
hanem két részletben fedezték fel, tulajdonképen tévedések követ
keztében.
9
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A Pocol-vendéglőben vártak rám Antonio és Pietro, továbbá Scèco,
kit a vasalt czipők áthordására fogadtunk meg. A vendéglő teljesen üres
volt és embereim csakhamar nyugovóra tértek, — én meg kiültem a
ház elé, hogy teljességében élvezzem az est nyugodalmát és a pipa füst
karikáiban szertefujjak minden gondolatot, mely terhe a léleknek. Élet
telennek látszott minden, csak a csillagok reszkettek odafenn és körü
löttem az erdők lélekzettek mély álomban, pazarul árasztva szót illat
lehelletüket. Újra meg újra áttóvedt lelkem a Crodára, mely vakmerőn
emelkedett fel a violaszín ismeretlenbe, mint egy káprázatosán tervezett,
de befejezetlen toronycsoportozat, míg vele szemben valósággal foszforeszkált az éjben a Tofana di Roces ismerős sárga fala, a kimúlt év
ezredeknek e büszke mauzóleuma; ki hinné, hogy ezek a tömérdek
nagyságú hegyek csak porszemnyi domborodások a mi bolygónk tekéjén!
Nincs tehát az alkotásban abszolút nagyság, mert a nagynál is van
nagyobb, a mérhetetlennél is van mérhetetlenebb.
A szeretett bérezek szemléletéből zokogás rázott fel. Egy hamburgi
nő jött lihegve, zokogva egy zergevadászszal ; férje keresésére indult,
mert dél óta hiába várta vissza őt a Travernanzes völgy sziklái közül.
Egy pillantás a Dolomitok világára elég arra, hogy megértsük, mit
jelent az, ha valaki e hegyek közül nem tér vissza időre; mégis megkisóreltem késő éjig a vigasztalást, mert a bizonytalanságban a legigónytelenebb bátorítás is édes csalódást képes kelteni ; a vigasztaló szó csak
a változhatlan előtt némulhat el teljesen.
A ki kemény vállalkozás előtt áll, nem szeret női könnyeket látni;
— engem is sokáig kísértett a fiatal nő fájdalmas arcza, de nem so
kára meghajoltam a helyes gondolkozás előtt, melyet Lord Byron így
fejezett ki azoknak, kik az őt környező életveszélyekre figyelmeztették:
az óvatosság hasztalan. Úgy gondolunk erre (t. a veszélyre), mint
valami betegségre, melyet megkaphatunk vagy nem.“ (Moore’s Life of
Lord Byron.) Mikor a Formin-völgyben a hajnal suhogó szellője felüdítette
az álmatlan szemeket és a pirkadat pompája minden árverésben megszázszorozta az életerőt, elreppentek az éjszaka rémei, — mert éreztem,
hogy ez a lelkesedés és cselekvés atmoszférája. A nagyszerű látvány ön
magában elég arra, hogy elfeledtessen minden kishitű kétkedést. Mikor
a vadcsapáson és a mélybe zúduló kőhalmazokon át felértem a sziklák
tövébe és magam előtt láttam a Crodát, e remek kőrapszódiát, melynek
csapongó rendezetlenségében mégis valami csodás arányosság és össz
hang nyilvánul meg, — újra a régi voltam és örömmel ragadtam
meg az első kiálló követ a végtelen magasnak látszó sárga falon, mely
ferde hasábokban tornyosul egymás fölé.
Ez a „via Pott“, melyet Pietro véletlenségből fedezett fel egy ködös
napon szegény elszerencsétlenedett barátommal, Pott Felixxel. Vagy
másfél óráig kell követni ez exponált, körülbelül 150 m. magas falrészt,
melyen csak itt-ott akad a kéznek és lábnak valami csalfa pont vagy
ujjnyi rés. De az ügyesség itt jobban kell, mint az erő ; evvel a „via
Pompanin“ nevű útrészletre kell takarékoskodni. Annyi bizonyos, hogy
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itt a kezek és lábak minden érintésének ágy kell illenie a sziklához,
mint az óramű fogaskerekeinek egymásba, mert egy kis fogás elvétésére
megakad a mozgás, — mert nincsen itt egy felesleges darabka kapasz
kodni való sem. A fal végső repedése mellett jobb oldalt hasadozott
szirtfok zárja el az utat; — idáig jutott Pott is, — ez az útváltó, hol
átlehet térni a formini útra. Mi ellenkező irányban a szirtfok körül
spirális vonalban csavarodtunk át hallatlanul „kitett“ helyzetben, hogy
hozzálássunk a második izom- és idegfeszítő fejezethez.
Ez a Pompanin, cortinai vezetőről elkeresztelt roppant hasadék,
melyben mindenki saját tapasztalatából megtanulhatja, milyen elemi és
szívós a föld vonzóereje. Az alsó rósz mélyen bevág a szirtbe és annyira
szűk, hogy itt mindenki akkor is, ha még oly ügyetlen, — talpraesett
lesz, mert ha a síkos kőkürtőnek fenekéig csúszik is, sem oldalt, sem
előre, sem hátra nem dőlhet, mert mindenütt sima kőszikla horzsolja,
úgy hogy talpon állva k ell maradnia. Ez alsó pár métert puszta feszítő
erővel kell lebirni ; a háttal az egyik falhoz, — a tenyerekkel és térdekkel
a másikhoz nyomódva lassan haladunk felfelé, míg ráállhatunk arra a
minden mozdulatnál ingó kőtömbre, mely e barlangszerű nyílás felső
torkába szorult. Ezután következik az egész út vaskapúja : a kiemelkedés
hanyatt és kifelé az összeszűkülő repedésből, hogy e rövid elzárt darabon
túl újra visszatérjünk a táguló szakadékba.
Mikor újra beléptem a levegőbe kinyúló szédítő részletről a keskeny,
nedves sziklasirba, két kedves dolog könnyítette meg a fáradt karoknak
és a pihegő szívnek munkáját. Mintha a vizes kőzet árnyékvilágában a
szakadék belsejéből bűvös lámpások lidérczfényszerű sugarai villantak
volna meg: a hegy m ásik o ld aláró l egy bebörtönzött napsugár té
vedett ide és a lepergő vízcseppeket a hasadék homályában apró fény
bogarakká változtatta. E napsugár mutatja, hogy a szörnyű szakadék
ketté repeszti az egész csúcsot. Ez a fény volt az ég üdvözlete. A másik
földi üdvözlet volt, de nem kevésbé kedves és varázsos: csengő női
hang. A gyöngyként pergő franczia szavakból legott felfedeztem az is
merősöket, — báró Ompteda, iró és neje állottak vezetőikkel a tetőn,
melyre a Sinigaglia-úton kerültek fel. Nehány perez múlva már szívélyesen
üdvözöltük egymást a szürke kőtorony tetején, — és én örömmel fo
gadtam a sziklák kegyetlen és hideg érintése után a nyájas női kéz
szorításával az első szerencsekivánatokat a via Pott-Pompanin legelső
teljes bejárásához. Rövid beszélgetés és kedélyes koczintgatás után a tár
saság újra útra kelt, hogy feljövetele irányában visszaszálljon a Lago da
lago menedékházához, — ón meg magam maradtam és átengedtem lelkemet e fantasztikus világ élvezetének.
Mikor a svájezi hegyóriások p. o. a berni Wetterhorn, az engadini
Piz Morteratsch vagy a zermatti Gabelhorn tetején álltam és átnéztem
a szomszéd hegyek hideg fehér arczára, mindig olyan érzés fogott el,
mintha az örökkévalóság megtestesülése előtt állanók. Azok az óriás hó
mezők és jégrétegek eltakarják a sziklabordákat, a titkos jógpatakok
által vájt barázdákat és az alattuk fekvő romokat úgy, miként a téli
9*

68

hó is elfödi a barna földet és rozsdás avart egyaránt, elföd minden ellen
tétet és mindennek a változhatatlan egyhangúság és egyformaság képét
adja. A Dolomit-csúcsokon sohasem lepett meg az örökkévalóságnak e
közvetlen, varázslatos képzete, ellenkezőleg, maga az iszonyú múlandóság
tárult itt elém és különösen a Croda da lago ormán jutott eszembe,
hogy mindeneknek, a karcsú ormoknak is meg vagyon írva a sorsa a
természet könyvében: „Por és hamúból lettél és ismét azzá leszel.“ Mikor
a Val Formin végső negyedébe értem, megleptek az ott tonnaszámra
heverő, fris törésű sárga sziklaromok, melyek télvíz idején az utolsó
években omlottak oda. Városok romjai telnének ki e halmazból, egy
egész összedőlt Palmyra fekszik előttük. A legtöbb kő telve van meg
kövült kagylókkal és csigákkal. Mikor lehetett, hogy ezek a rettentő,
repedezett és csiszolt sziklafalak megszülettek az ősteremtés tiizében és
kiemelték daczos fejüket a fölöttük összecsapó óczeánok örvényéből, hogy
fürödjenek az aetherben és a felhőkben ! Hány ezer és ezer tavaszt
láttak ébresztő szelíd lehelletével bevonulni a völgybe, mely egykor
tengeri szörnyek otthona volt, — s hány ezer meg ezer téli viharnak
tartották oda homlokukat, mintha kihívóan dörögte volna a visszhang :
dübörgj csak vész, ón állok és kiállak ! Pedig ezek a büszke ormok sem
épültek örök időknek, hanem szomorú képei a múlandóságnak, maga a
Croda da lago is csak roncsa a hajdani hegynek. Keskeny gerincze,
mely a Punta Adi felé húzódik, olyan mint a várfal, melynek párkány
zatát alaposan megbombázta az ellenség; főcsúcsából meg kettőt csinált
egy pár iszonyú villámcsapás. így tér vissza a hegy is oda, a honnan
eredeti, vissza a földszinóbe, mintha ez ormokról is állna a biblia Ítélete :
„kő kövön nem marad.“
Míg ezeken tűnődve végigmóregettem a Croda da lago kicsipkézett
oszlopsorait, a szellő Araba felől kékes ködszigeteket úsztatott a hágó
fölé, — egy széles foszlány szürke síkságként simult a mi ormunkhoz
és azonnal megjelent rezegő hullámain az alpesi reggel egyik ritka tü
neménye, a „glória“ ( = Brockengespenst, — a nép nyelvén: tükör);
ólesszínű szivárvány-karika keretébe foglalva feltűnt a ködre vetített
óriás árnyékunk, mely inogva, hajladozva utánozta minden mozdulatunkat,
míg végre elsimult egy erősebb szélrohamban. A köd eloszlásával azt is
észrevettük, hogy délnyugatról sűrű zivatarfelhőkben hömpölyög felénk
Lombardia meleg gőze és azért mi is kiigyekeztünk ez égi határból.
A Sinigaglia-út (a Croda északi éle), melyet 1895-ben, mikor elő
ször ismerkedtem meg vele, az erők tűzpróbájának tartottam, a mai
előzmények után már csak kellemes szórakozás volt a zsibbadt tagok
felpezsdítésére és egy jó fél óra múlva (délelőtt 11-kor) a szikla alatti
rendes pihenőhelyen osztoztunk a sovány ebéden, melyet Scèco elénk
hozott; nem is adtuk volna oda a legjobb mannáért sem, melyet a siva
tagban olyan ízesnek talált a vándor nép.
Cortinában vidám alpinista társaság fogadott bennünket és bőségesen
be kellett számolnom minden kődarabról. Alighogy kocsiban ültünk —
haza, Schluderbach felé, — hátra pillantottam : a Croda da lago felleg-
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vára körül feketén kavargóit a zivatar, — szemben pedig a Col Becchei
és Lavinores közt zuhogva rohantak egymásután az ömlő sudároszlopok
hosszú sorai, oldalt hajlítva a lejtők recsegő, sóhajtozó fenyveseit ; éppen
kitartott az idő türelme és nekem tö k életes volt ez a nap, mert ismét
egy oly emlékkel ajándékozott meg, mely az életnek megadja igazi
becses patináját.
A Croda da lago minden oldalról nehezen közelíthető meg és ép
azért, mert a csúcsára vezető legkönnyebb út is mindenkor impozáns
feladat marad, hamar belekerült a „divatos“ sporttárák sorába. A leg
újabb irányzat talált azonban sokkal tipikusabb sporttúrákat; az újnak
lázas keresése, a részletesnek egész a szőrszálhasogatásig menő kutatása,
az erőnek és merészségnek versenye (nem különben a vezetők ügyes
spekulácziója) Cortina mellett egész sereg oly túrát teremtett, melyre
eddig nem is gondolt senki, azért, mert e m odern hegyek magasság
és jelentőség tekintetében nagyon elmaradtak a foormok mögött és mert
e hegyeket egyik vagy másik oldalról oly könnyen el lehet érni, hogy
látogatásuk séta számba ment. Az uj nemzedék többé nem akar „sétálni“
e csúcsokra, hanem a hegynek azon az oldalán kúszik fel, melyet eddig
a képzelet sem mert bejárni. Most ép ezek a kis csúcsok a sportnak és
ambicziónak netovábbjai és tagadhatlanul pompás és kényelmes czélpontokat nyújtanak az erő megnyilvánulásának, a szenvedély kielégíté
sének. Ezek a szirtfalak kitűnő terei az igazi merész „ p la y “-nek. Cortinából egy délelőtt olyas túrákat lehet bejárni, melyek vetekednek a
Kleine Zinne északi falával, és van abban valami valódi élvezet, ha az
ember már délben a vendéglőterrasz kényelmes angol székeiben, cigarettafüst mellett gyönyörkedhetik az átsárguló sziklák minden idomában,
melyeken röviddel előbb erejéről beszámolt vagy életével már-már le
számolt. Ezek a „szecessziós“ túrák, melyeket sokan elitéinek, pedig
jogtalanul, mert végre is a gyönyörűség sokféle és az, hogy e gyönyörű
séget 3000 m. magasban vagy 2000 m. magasban találjuk-e meg,
mindegy. Vigyük el onnét, a hol megtaláljuk.
Ilyen túrák a Pomagagnon (Croda di Cesdellis 2441 m.) és a Col
rosa (2164 m.) Mindeniket kényelmesen sétaúton el lehet érni, — míg
az alp in oldalukon egy-egy vezető (egy utassal csak kettő megy és a
cortinai legjobbak közül is csak 4—5 akad, ki arra vállalkozik, hogy
elülmenjen) 80— 100 koronába kerül.* Nem akarok ismétlésekbe bocsájtkozni a leírásban, azért ez uj kirándulások közül csak kettőt akarok itt
jellemezni: a legfantasztikusabbat, — ez a Sasso di Stria — és a leg
szebbet, — ez a Punta di Fiammes.
1900. aug. 10-ének zimankós estéjén vidám fiatalság verődött össze
a pocoli vendéglőben. Én Pietróval a Tofana di mezzo-ra akartam menni
* A Pomagagnon ez útját,
Dimai A. vezetésével 1899-ben ; a
Corry birkózott meg Dimai A. és
31-én sikerült Schubert Frigyes
vezetése alatt.

a via Phillimore-t Mr. J. S. Phillimore fedezte fel Verzi A. és
Col rosa iszonyú délkeleti falával ugyanabban az évben Mr. E.
Pompanin Z. segítségével. Nekem e két túra 1901. aug. 28. és
budapesti építész társaságában Siorpaes Pietro és Giovanni
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az „angol“ utón, — egy drezdai ismerősöm pedig Santóval a Croda da
lagóra készült. Odakünn süvített a szélvész, jeges esőhullámokat verve a
rozoga ablakokra, hosszú jajjal, mintha a bolygó hollandus vitorlázna a
közeli szirtfokok körül, melyeket a felhők örvényéből kísérteties fehér
ségben emelt ki a bujkáló holdsarló. Időnként lángözönnó vált az éji
táj a czikkázó villámok között, hogy elém varázslódott Herweghnek
látománya :
Berg an Berg, — und Brand an Brand
Lodern hier zusammen ;
Welch ein Glühen ! — ha ! so stand
Ilion einst in Flammen . . .

Éppen a legczudarabb időben toppant be az ötödik társ, a víg angol
„fellow“ kalap nélkül, bőrig ázva és törött szemüveggel, — de vidáman
fütyürészve a „lovely black eyes . .“ lágy dallamát. Teljes volt a tár
saság és teljes a jókedve a kemencze körül, hol poharazva és dalolgatva
szárogattuk magunkat éjfélig; tudtuk, hogy holnapi terveinknek vége
vagyon.
Aug. 11-én a kelő nap a legszeplőtlenebb mennyországból sütött
be szobámba; de a természet olyan lett, mint a hideg fehér meny
asszony : még a ház körüli réteket is selymes hólepel borította, a fényük
fényes tűin fehér dara reszketett és az arczot pirosra csipte a valóságos
hamvazó szerdai levegő. Hogy a napot ne töltsük tétlenül, legott elin
dultunk Falzarego felé, hogy legalább a „Cinque torri“ öt tornyocskáját
elfoglalhassuk.
Az utón az első lény, ki velünk szembe jött, egy livinalongói tö
pörödött anyóka volt, ki ezerjófüvet árulgat és a „stria“ (boszorkány)
nevet viseli. Egy római visszafordult volna hadseregével, de nem úgy a
mi kisded csapatunk ; sőt a pajkos kedvű Santo a véletlen jó tanácsát
fedezte fel e találkozásban és lelkesülve kiáltott fel: „Menjünk a Sasso
di S triá ra !“ És ezt meg is tettük.
A Sasso di Sria ( = boszorkánykő) 2477 m. magas kőszikla. Déli
falán előttünk egyetlen egyszer sikerült megmászása (másik oldala csak
könnyű séta), — és pedig a jelen könyv képeinek készítője, Witzenmann A. és fivére voltak azok, kik 1899-ben Dimaival és a Siorpaes
testvérekkel megoldották e különös problémát. Ezt a hegyet csak azért
szokás déli oldalán megmászni, mert ott leh etetlen a megmászása ; ez
ugyan nagyon paradox kijelentés, de valósággal mégis így van, miként
ezt alább látni fogjuk. Nem vagyok barátja a mesterkélt sportnak, de
végre ha elolvasunk oly irodalmi terméket, melynek különcz az iránya,
mért utasítanánk vissza olyan vállalkozást, melyben bizonyára vannak
túlhajtások, de legalább épannyi érdekesség is, s minden tapasztalat,
mely nem mindennapos, tanulságos és értékes is lesz, mert a lélek gaz
dagodik belőle.
Miután az Ospizio Falzarego (2117 m.) igénytelen vendégszobájában
megreggeliztünk, a deres göröngyökön keresztül átbujkáltunk a tündöklő
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jegeczekkel borított gyalogfenyők közt a Sasso di Stria déli fala alá,
mely éppen a Marmolada habos héidomaival szemben a törmelékből
még 300—350 m-nyire szökik függélyesen a magasba. Két nagyon lapos
kamin és egy kényes traverzálás sok munkát adott, mert a szikla finom
jégzománczczal volt bevonva és minduntalan jégcsapok koppantak nyakunk
közé. Nem terjeszkedem ki bővebb részletekre, csak az utolsó, a „szár
nyaló“ részt akarom jellemezni. Közvetlen a csúcs alatt van egy sárga,
vagy 30—40 m. magas teljesen sima fal, melynek némely része jócskán
kifelé hajlik, mint Piza város ferde tornya; e falon rézsűt, mint hosszá
átló, keresztül vág az alulról fekete fonalnak látszó ferde repedés, melyen
rendesen víz csurog le. E repedés az „út“ és körülbelül közepén van
az oduszerű lyuk, az állomás, mely némi lélekzetvételt enged. A Her
kules erejű De-Zanna Antoniót előre küldtük a másik könnyű oldalon
a csúcsra, hogy lelógassa onnét leghosszabb (35 m-es) kötelünket. Pietro
és Santo bravúros légtornászással érték el a kötél segítségével a pihenő
üreget, — azután következett társam. A haladás úgy történik, hogy a
jobb kéz a csúcsról lefüggesztett kötelet szorítja, míg a bal tenyeret
laposan a ferde repedésbe kell nyomni; — a ki ezt nem bírja, inga
módra kileng a szabad levegőbe a csúcson állók álláspontja alá, mert a
lábaknai? nincsen semmi támaszuk és legfeljebb a térdekkel lehet néhol
segíteni a feltolódást. Sajátos látvány volt, mikor társam elvesztve erejét,
halk sóhajjal kilebbent a mélység fölé, 3—4 m-nyire a faltól; ha Pietro
és Santo nem tartják a második kötélen, legurult volna az andraz-i le
gelőkig, vagy 1000 m. mélységbe. Mikor ő szerencsésen felkerült az
oromra, én láttam hozzá a munkához. Óriás erőmegfeszítésbe kerül a bal
kezet a repedésben felfelé csúsztatni és a jobb kézzel a kötélen felhuzódásokat végezni és bizony magam is pár lépést „pendolonè“ haladtam ;
csodás érzet szabadon függni az 1400 méterrel mélyebb völgyfenék
felett. De csóválták volna fejüket azok, kik még az ampezzói kocsiút
széléről sem tudnak lenézni. De-Zanna váltig bizonyította, hogy bár
mennyire kihajolt is, nem tudta működésünket meglátni, mert annyira
kiboltozódik a szikla, hogy legerősebb ujjongásunk is csak úgy hangzott,
mintha a föld gyomrából szólott volna a gnómok serege. A derék férfiú
izzadott és sopánkodott helyettünk, fogadkozva, hogy lelke üdvéért nem
tenné meg azt, a mit mi itt megtevénk szórakozásból.
A „repülés“ torát legott megültük az ormon, a hófehérkékkel kibokrótázott kövek párnáin és megünnepeltük este Ospitaleban Adige
melléki venyigék nedvével. Sokszor visszagondolok e helyzetre (most
már fix aczélsodronykötél van alkalmazva e falon, de azóta is csak
háromszor ment végbe ez a túra) ; mindannyiszor elismerem az ily
mesterkélt túra jogosulatlanságát, hol műsegédeszközökkel kell leküzdeni
az akadályokat, de nem bántam meg, hogy ezt is megpróbáltam.
Lássuk e különös utazás után a cortinai túrák gyöngyét.
A Punta di Fiammes (2342 m.) a Pomagagnon falaknak tűhegyes
záróköve; leválik a sárga kősziklákból, mint egy rengeteg szirtpalotának
csúcsíves saroktornya. Keskeny függélyeges falának közepén húzódik föl

a „via Dimai“ iránya.* Valahányszor elmentem e fal alatt, mindig
vágyakozva bámultam fel rá, mintha a szürke párkányokon a bűvös
Loreley csalogatna édes dal szavával a sziklák közé.
1902. aug. 30-ának éjjelén bekocsiztunk Cortinába. Élvezetes volt
az utazás a hűs, csillagos éjszakában, midőn a levegő és a természet
egész arczkifejezése már őszies, mint nálunk lenn a rónaságon a szep
tembervégi levélhulláskor. Pedig itt a fenyveseken nincs sárguló lomb,
a szirt lejtőkön nincsen tarló vagy barna ősziszántás, az ereszek alatt
nincsen üres madárfészek, — mégis már augusztus végén olyan a vidék
képe, mint az arcz, melyen ugyan nem akad barázda és mely még
nagyon fiatalos, de azért valami titkos vonása mutatja, hogy mögötte az
ifjúság dele üde hamvával, meleg derűjével. A távoli havas sziklák völgy
öblei felett éppen megjelentek a zöldes égen a biborfoltok és aranysávok,
a hajnal hirnökei és derengő világítást árasztottak a szendergő Cortinára,
mikor végigkopogtunk a kihalt utczákon. Csodálatos a vasárnapi reggel;
— nincsen sehol még ájtatosság vagy ünneplő ruha, és mégis az egész
tájék valójában valami ünnepi sejtelem nyilvánul.
A tágas templomban, melybe ragyogva szűrődött be a hajnal fénye,
a néma falusi nép közt végighallgattuk a csöndes reggeli misét, azután
megindultunk, hogy folytassuk az istentiszteletet a Punta di*Fiammes
falán, — mert a tiszta öröm mindig ájtatosság. Az országúiról az út
csak rövid séta a rengeteg falig, mely majdnem függélyesen még vagy
1000 m-nyire nyúlik ki szürke kopárságban a ritkás tiszafák közül.
Hosszú sorban helyezkedtünk el egymás fölé a sziklafalon, mint a
hangyák, melyek mohos fatörzsön kúsznak felfelé. Előttem más alpinisták
ból álló társaság nyitotta meg a menetet Dimai, Scèco és Santo vezetése
alatt, — én Pietróval voltam a lánczszem utolsó tagja. A szirt alsó
részei a növényzet tőszomszédságában emelkednek, azért még a legkopárabb helyeken is pompázik a halványlila ördögkarmok (Rapunzl,
Teufelskralle) tömött bokrétája és itt-ott mint cseppentett vér pirosodik
egy dianthus Carthusianorum fűszeres fejecskéje. Az alsó rengeteg kő
lapon, melyhez egy kínos kis repedés vezet, óriás pókháló szálaiként
függtek le a vezetők kötelei, melyek szoros csomóiban vidám verseny
ben birkóztak meg a társaság tagjai az apró repedések és ujjnyi domborodások merész használatával.
Majd elértük a felső „traversamento“ párkány átjárását. Szellősebb
helyeken még nem álltam. A szédülő ember igazán sajnálhatja, hogy
ennek az élvezetnek fogalma előtte rejtély marad, — mert az ilyen
„vad gyönyörűséget“ csak az fogja megérteni, ki maga is már élvezte
varázsát. Pedig az emberi természetben gyökerezik a hajlam ilyenfajta
szórakozás után; meg van ennek nyoma a népek fejlődésében, a közép
kori lovagtornában, az ősnépek merész játékaiban. Tudjuk, hogy vannak
magyar csikósok, arabok, cow-boyok, kik a legvadabb paripán érzik
* Első megmászása 1901. júliusában sikerült Mr. Heath-nek Dimai és Verzi vezetése alatt ;
őt követték Mr. E. A. Broome és Fuhrmannék ugyanazokkal a vezetőkkel ; a miénk a negyedik
megmászás volt.
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legjobban magukat, — tudjuk, hogy a Karszt tömör mészkövei közül
kerülnek ki tengerészek, kiknek kéjes játék háborgó örvényen ringani;
— mindez ugyanegy szenvedélynek más-más nyilvánulása. Ilyen hasonló
élvezet a mozgás a Punta di Fiammes falán. Varázsos ez az exponáltság
e szabad falakon, — varázslatos a pillantás a mélységbe, melyben folyton
látjuk a biztos országutat és a pezsgő völgyi életet. Az a körülmény,
hogy a völgy nyugalma és szelíd képe, a házi tűzhely veszélytelenségének
és otthonosságának látványa folyvást előttünk marad, fokozza az ellen
tétet és emeli a „merész“ gyönyört. Ezt azért hozom fel itt különösen,
mert a Punta di Fiammes falánál exponáltabb helyeket alig ismer a
hegymászás. A ki egy árnyékos fenyőszál tövében leheveredik a Boita
habzó patakja mellé a szénába és feltekint a falra, nem igen fogja a
legjobb távcsővel sem meglátni, mibe kapaszkodnak a falon mozgó
alakok, épúgy, amint nem láthatjuk, mibe kapaszkodik a bogár, mely
ablaküvegen mászkál. Szabadon, mint a torony párkányára sorba tele
pedett galambok, tekingettünk ki a fényes, ökörnyálas levegőbe és az
ünneplő Cortinára, honnan a bámészkodók egész raja szegezte ránk a
messzelátók ütegeit.
így megy ez egész az oromig vagy négy órán keresztül, szebbnél
szebb erőpróbás feladatok, szebbnél szebb problémák után. A csúcs őszies
napfényben úszott, — a szellő az ünnep zaját hozta fel a mélyből, —
mikor diadalmasan sorakoztunk a feneketlen mélység szélére, hogy meg
üljük ezt a vasárnapot és még egyszer a magasból búcsút mondjunk a
mesevilágnak, melyből pár nap múlva vissza kell térnünk a poros és
kopott köznapiságba.
Milyen vasárnap volt ez!
— — És ha elmegyek újra meg újra a Punta di Fiammes, a Col
Posa és Pomagagnon falai alatt és gyönyörűséggel tölt el a gondolat,
hogy én voltam e merész falakon, édes csalódással azt érzem néhány
pillanatra, hogy enyémek ezek a hatalmas szirtek, melyeket senki, de
senki sem vehet birtokába; érzem e hegyeknek erejét, mely rám örök
ifjúság forrásaként hat, mert a puszta visszaemlékezésre is eltudom
felejteni azt a borús felhőt, mely másutt mindenütt követ minden ragyogó örömöt : „lesz idő, hogy erre nem leszel már képes“ — itt el
tudom hinni, hogy más, mint ifjúság és erő, nem létezik, mert e hegyek
átlehelik rám azt az erős akaratot és vágyat, melyről így dalolt az
olasz poétaleány (Negri Ada):
Io voglio, io voglio vivere e aver sempre vent’anni,
Sfiorar tutti gli spazii col voi di tutti i vanni . . . .
— — Vo’inebbriar di raggi la gioventù superba!

*

*

*

. . . S evvel az utolsó benyomással, az örök ifjúság és erő benyo
másával, a napsütötte hatalmas természet képével búcsút mondok kedves
hegyeimnek.
10
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Talán az érdektelenségig részleteztem; — akkor csak abba a hibába
estem, melyet egy franczia közmondás így magyaráz : de l’abondance
du coeur la bouche parle. Talán túlságos sokat beszéltem saját érzelmeimről,
— nem önzésből tettem, hanem önzetlen törekvésből, mert mindenkiben
erős a vágy, mással megosztani az átélt gyönyörűséget, megmutatni
másnak is azt, mi szép az életben; nekem k e lle tt ezt megírnom, mert
jól esett. Talán elfogult voltam ítéleteimben, — csak a hála tehetett el
fogulttá, mert hálával tartozom e szép hegyeknek, —- ők adták vissza
egészségemet és áldott volt minden óra, melyet náluk töltöttem. A mint
másokra varázserővel hat a tenger, úgy hatnak én rám a nagy hegyek.
Megjegyzem még, hogy e füzetben csupa oly túra van leírva, mely
vagy egészen újonnan felfedezett, vagy nehézség tekintetében elsőrangú.
Ez nem azt jelenti, hogy én csak ilyen túrákat ajánlok mindenkinek vagy
az én szememben csak ezeknél kezdődik az alpinismus, — ezeknél vég
ződik az! A legkönnyebb dolgok is, p. o. a Nuvolau vagy Groda Rancona
(különösen bizonyos körülmények közt, p. télen vagy holdas estén, —
mint én ismertem meg e hegyeket) épúgy nagyszerűek, — és vannak
nekem is Cristallo-túráim, melyek felejtbetlenek és felérnek a legimpo
zánsabb hegygyei is. Csak azért választottam csupa nehéz dolgokat,
hogy élesebb legyen a példa, melyen törekszem kidomborítani azt, a
mi az embert e dolomitfalakra vonzza. Ha a művészetet akarjuk ele
mezni és magyarázni, példának nem választunk köznapi alkotást, hanem
igazi műremeket, mert csak ezen találjuk meg fokozott mérvben és
szembetűnő alakban azt, a mit megértetni szeretnénk; — ezért igye
keztem én is minta-hegyeket bemutatni.
Azt hiszem, még találkozni fogunk az Alpesek ormain. Viszont
látásra abban a kristálytiszta világban, a kősziklák között, viszontlátásra
u tta la n utakon!
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