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ELŐSZÓ.

Nem túl világi tüneményről írok; földi 
dolog, mi toliamat e fehér lapokon végig

vezeti, mégis az emberi exal tátió azon foka 
tölti el keblemet, mely e tündérvilág látá
sára elfogott s elfog mindannyiszor, vala
hányszor e kedves kép kiirthatlan reminis- 
centiája telkemen végigrezdül. A teremtő, 
hogy teljes legyen földi müve, egy darabot 
szakasztott ki a mennyből, azt a fenséges 
Magas-Tátra déli lejtőire helyezte el s 
megszületett a Csorbái tó, mely termé
szeti csodáival minden földi szemlélőt elra
gad, bűvös-bájos remekével lépten-nyomon 
isteni mesterére vall. Hol van a toll, mely 
e világot híven visszaadni tudja ? Hol van 
a szó, mely elmondani képes felűlmulhatlan 
szépségeit ? !

Nincsen sehol. — A teremtés e reme
kének ecsetelésére gyenge az emberi ajk, 
leírására erőtlenül hull ki kezünkből a toll, 
— bocsásson meg hát a szíves olvasó, ha 
e képet nem találja oly erősnek, a minőnek



lennie kellene, hogy legalább halvány árnyát 
képezné annak a darabka mennynek, mely
nek ábrázolására merészen vállalkozott. 
Mert erős ugyan az emberi lélek és a cso
dákat mívelő akarat, de aránytalanúl gyen
gébb az örökhatalmas természetnél. Most 
érzem csak a költő mondásának egész 
súlyát, egész terhét:

„Óh szent természet,
Ki bírna versenyezni véled ?!“

S hogy gyönge erővel, de szilárd 
akarattal e kis munka megírásához hozzá
fogtam, annak indító oka főleg abban rejlik, 
mert nemcsak a külföld népei, de még 
honunk lakóinak legtöbbje előtt is teljesen 
ismeretlen hazánk e páratlan helye, nevét 
sem hallották soha, vagy ha ez után isme
rik, közönséges hegyi tónak s egyszerű 
sziklás-bérezés helynek vélik, hol — mint a 
többi hasonló tengerszemnél — a vadregé
nyes vidéken kívül egyebet nem talál az 
utas s különösen huzamosabb ottartózko- 
dásra teljesen alkalmatlannak gondolják.

Különösen Liptómegye földje az, mely
nek az elfeledés osztályrészéből bőven kiju
tott. Daczára, hogy földje a természeti 
ritkaságok gazdag tárházát állítja elénk ; 
daczára, hogy területe a rég lezajlott tör
ténelemelőtti és történelmi eseményeknek —- 
a barlangi embertől az ősvendek Obotrit



törzsén át folytatódó mozgalmaknak — 
színhelye: még mindig az ismeretlenség 
homályába van burkolva, melyből kiemelni 
a jelen van hivatva.

S ha sikerült e néhány vonással Liptó- 
megye e legkiesb helye iránt az érdeklődést 
felkeltenem, nagy örömemre szolgáland az 
nekem, mert drága hazánk földjének eme
lésére irányzott csekély munkálkodásom 
ez érdeklődéssel bőven leszen megjutalmazva.

Liptó-Szt.-Miklóson, 1885. évi július 
havában.

Mihalik József.
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A CSORBÁI TÓ.

I.

Fekvése. Közlekedés. Kilátás. Regéje.

jKkJom lilában nevezik a Csorbái tavat a 
^)r „Tátrák gyöngyéinek; ez az elnevezés 
méltán megérdemli azt a tündérvidékkel megáldott, 
örökzöld lombbal köriilszegélyzett tengerszemet, 
mely 1387 méter (4395 láb) magasságban fekszik 
a tenger színe felett. E tó a Tátra déli, illetve 
magyar oldalának, erdős területén fekvő legnagyobb 
vízmedenczéje. Területe 20*40 Hektár (28 kát. 
hold), kerülete %-ad mértföld, legnagyobb mély
sége 20.7 méter. Vize aranylag langyos, mert 
1877. jún. 12-én 18*1° C.-nak találtatott. Látható 
befolyása nincsen sehol, földalatti források és be
szivárgások utján kell táplálékát szereznie a felette 
fekvő Csorbái völgyből. Lefolyása — különösen 
magas vízállás alkalmával — a nyugati oldalon 
egy kis patak által történik, mely vízét a csorbái

1*
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malompatakba vezeti s azzal a P о p r á d völgyébe 
szakad, tehát a Balti-tenger vízkörnyékehez 
tartozik.

Vasúti állomása Csorba (Hochwald) 915 га. 
(2860 láb) magasságban a tenger színe felett a Vág
ás Poprádvölgy kezdete között, vagyis a Balti 
és Feketetenger vízválasztóján. Az állomáson, 
a főnöknél, egyszerű, ízletes ételeket és italokat, 
szükség esetén még néhány szobát és fekvő helyet 
is lehet kapni mérsékelt árakért. A tó az állo
mástól észak felé emelkedő hegy tetején fekszik, 
melyhez az utat kocsin, vagy gyalog tesszük meg. 
Az állomásnál minden vonatérkezetkor 5—10 nyitott, 
egyszerű, de kényelmes ülésü és meglehetős lovak
tól vont szekér áll készen, melyek a vendégeket 
l1/2 óra alatt a tóhoz szállítják, két személyért — 
oda és vissza — 3 frtot, három személyért 3 frt 
50 krt számítva. A liptó-újvári kerületi szolga- 
biróság által láttamozott kocsibéreket előtüntető 
jegyzék az állomási épület ajtaján van kifüggesztve.

A réteken, majd erdőn, később irt vány on és 
ismét árnyékos erdőn átvezető kocsi-út tekervényes 
s elég jó, különösen mióta a megye vette azt 
szorgos gondozása alá.

A ki gyalog akarja megtenni az utat, eleintén 
a kocsi-űton halad addig, míg oda ér, hol az leg
először északkeletre kanyarodik. Itt eltér attól s 
a pirosra festett kövek és fák irányában meg
lehetős meredek és izzasztó gyalog ösvényen haladva, 
egy fél órával hamarább ér fel a tóhoz.
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Fekvése Magyarország egyik legbájosabb part
ján, Liptómegyeszólón, aSzolyiszkóhegy széles 
terraszszá alakúit és a Vágvölgy felé a magasban 
mössze kiugró lejtőjén, páratlan a maga nemében.

E tó nemcsak egyedül ragad el minden 
természetbarátot, de csodaszép vidékével, az előtte 
közvetlen közelben emelkedő Magas-Tátra szik
lás, vad bérczeivel, majd a messze-messze kitáruló 
vidék szelíd, édesen andalgó tekintetével megigézi 
lelkünket, elragadja fantáziánkat s olyan édes, 
gyönyörteljes érzelmekbe ringat, a minőket nem 
érezhet emberi szív sehol, csak itt.

Hogy szép drága hazánk bérczes-rónás földje, 
azt elismeri mindenki, ki egyszer látta; koszorús 
költőnk dalba foglalt isten áldott voltát s lelkesülten 
éneklé:

„Ha a fold isten kalapja,
Hazánk a bokréta rajta".

de e „bokréta" legszebb rózsája mindenesetre a 
Csorbái tó, mert van ugyan hazánknak sok ily 
tengerszeme, nemcsak a Magas-Tátrában, de 
más vidékeken is, a minők példáúl a Mátrának 
kies SzinvavÖlgyi tava, az erdélyi bájos Szént- 
Anna tó, vagy a Fogarasi stb. tavak, de ezeket 
mind magas sziklafalak, égbenyuló bérezek kör
nyékezik, melyek nem engedik messze elborongni 
a vágyó emberi tekintetet s csupán azon vidék 
bámulatára kötik le azt, mely mint édes anya 
szerető gyermekét keblére ölelve tartogatja s rej
tegető félelemmel őrzi csodás szépségeit.
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Nem úgy a Csorbái tó. Ez teljesen szaba
don fekszik a főhegységtól mintegy előre tolt fen- 
síkon s a leggyönyörűbb kilátást nyújtja úgy ószak, 
mint pedig délfelé s a szemlélő előtt elterülő két 
ellentétes vidék közt nem tudni melyik a szebb, 
melyik a gyönyörűbb.

A Tátra legmagasztosabb részlete emel
kedik észak felöl, mely részlet legvégsőbb nyugati 
határát a Kriván, a keletit pedig a Király orr 
háta i’épezv s e határhegyek között fekvő szikla
óriások lelketemelö fensége aztán kielégít minden 
képzeletet, szívet lelket betölt megelégedéssel, hódoló 
bámulattal.

Előttünk a ritkán látható, de innét magát 
felségesen bemutató Tátra-csues (Viszoka) su
dár gúlájával s szörnyen szaggatott falazatával 
emelkedik; ettől keletre az Oszterv, a Tupa, 
a Batizfalvi s Gerlachfalvi-csúcs, nyu
gatra a Tengersze m-c súcs és О к ö r h á t, a 
Bástya és Szolyiszkó, a Kriván közelében 
az Osztra és Krátka, majd végre a nyugati 
határőr, a fenséges Kriván emelik égbe szikla
fejeiket, azután egy pillantás a meredélyes, tátongó 
völgyekbe és sziklakatlanokba, a szabadszemmel 
jól kivehető Fátyolzuhatagra s a délfelé el
terülő legnagyobbszerű panorámára, mely a Pop- 
rád s Felsö-Vág ködbe enyésző síkjait, majd 
távolabbra a Szépé s-G ö m ö r i Erczhegysé- 
get, a Király hegy et, a kúpos ormú Gyöm
bért, a Poludniczát, a zólyomi Fátrát, a
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Chotsot, a Liptói Északnyugati Elő
hegység számtalan csúcsát, s a lábaink előtt 
fekvő völgyes-halmos róna 48 községét tárja ámuló 
szemeink elé, a legnagyobb gyönyört nyújtja, 
mit emberi szív magának álmában, vagy túlságos 
fantáziájában megalkotott s az ősvadon Tátra 
rengetegjeit tekintve, majd a délfelé elterülő sze-' 
üdén mosolygó, réttel, erdőséggel, szántó földekkel 
s ringó kalászszal borított, itt-ott falvakkal ékes
kedő rónán gyönyörködve, önkénytelenül felkiált 
a gyönyörrel túltelt, túllakott halandó: „En iste
nem, melyik a szebb, melyik a gyönyörűbb ? !u

Egyik sem. Remekében mindkettő egyforma 
s egyiket a másik rovására kiemelni lehetetlen 
akkor, midőn a természet két ellentett szép
sége versenyez a babérért.

Maga a szelídvízü tó, ellentétben a Tátrá
nak fákkal, moh- és zúzmóval benőtt magaslatai
val, majd kietlenül kopasz, rideg nagyszerűségével, 
a legkedvesebb látványt tárja elénk. Partját fenyők 
szegélyezik, melyek közül kedvesen emelik fel 
földön kúszó törzseikből fejeiket a sötétszínü tör
pefenyők, mintha hallani akarnák a tó vízéből 
időnként fel-felcsapó hal ütését, avagy értenék a 
gyenge szellőtől ezer meg ezer játszó habra fodo- 
rított víz halk suttogását.

A tavat övedző erdőségben bolyongó utas 
lába alatt szelíd moh hajlik meg s lágy pázsittal 
váltakozva kellemes útat képez az erdők homályá
ban el-elbolyongó természetbarátnak s a pompás



-t—- 8 —»

növény élet, mely a tó fényes, majd sötétkékbe, 
majd zöldbe játszó csendes, nyugodt felszínén mu
tatkozik, váltakozva a fellegekbenyúló szirtek visz- 
szatükrözödésével, a bámulat legnagyobb fokára 
indítják a szemlélőt, a nagyvilágot bejárt tourista 
lábai is legyökeredznek e varázslátványra, szíve a 
bámulattól s örömtől hangosan dobog s bevallani 
kénytelen, hogy, habár sok szép világot látott már, 
ennél szebbet soha sem!

Ama kimondhatatlan báj, mely e tiszta, sima 
tengerszem tükrében rejlik, nem hagyta érintetle
nül a nép fantáziáját sem s számtalan regét alko
tott az magának felőle, feneketlen mélységéről, a 
tengerrel való összeköttetéséről s eredetéről a nél
kül, hogy azokat regéknél egyebeknek tartaná. 
Egy ily rege a következő is:

Volt egyszer a Kárpátok aljában egy házsár- 
tos, rosszlelkü asszonynak egy szép és angyali 
leánya.

A leánynak egyszerre három kérője jött; az 
egyik szegény, de szép állású, a másik jómódú, de 
fukar, a harmadik igen gazdag, de rút volt.

Az anya leányát az utóbbihoz erőszakolta, 
de a leány nem akart menni egyikhez sem, mert 
szívének volt már eszménye, a kiért az forrón, 
szerelemmel dobogott, de az messze volt. Az 
anya látván, hogy sem rábeszélés, sem dorgálás 
nem használ, egy reggel iszonyú szitkozódások 
között elkergette hazulról leányát.
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A szegény leány sírt, könyörgött, de mitsem 
használt. Elindult hát nehéz szívvel, csipkés ken
dőjével betakarva könyező szemeit; ment a merre 
lábai vitték, be a Kárpátok rengetegeibe — czél- 
talanúl bolyongott — s midőn véresre szúrt és 
karmolt lábai tovább nem bírták, leroskadt s 
elalélt.

A Kárpátok tündérkirálya arra járt tündé
reivel, megtalálta a szép leányt s a mint meglátta, 
szíve azonnal mély szerelemre gyúlt iránta.

A tündéreknek is nagyon megtetszett a 
kedves teremtés; zöld galy, moha és virágokból 
hordszéket rögtönöztek s túl világi zene mellett 
bevitték a tündérkirály palotájába. Midőn eszmé
letre tért, a tündérkirály elébe térdelt, megfogta 
szép kacsóit s esde: „Kedves szép leány! Szeress 
engem, légy királyné országomban Iй A leány 
mondá: „Nem lehetek, szívem már másé s mintsem 
hűtlen legyek, inkább meghalok--------ah, hagy
jatok meghalni . . . ,u Arczát kezeibe rejté és 
sírt, zokogott oly keservesen, hogy a tündérek is 
vele együtt sírtak oly annyira, hogy könyeikkel 
egy sziklamedencze megtelt s lett belőle egy szép 
tó, átlátszó és tiszta fenékig —a Csorbái tó.

Később a leány, hogy régi kedvese hűtlen 
lett hozzá, hálából is, nőül ment a tündérkirályhoz 
s minden este együtt csolnakáznak a tavon.
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Berendezése. Árszámitás.

t Csorbái tó még csak 12 év előtt elhagyatott, 
_ ismeretlen hely volt, kerülete rengeteg erdő
ségekkel vala benőve s csak a havasi pásztor 

kereste fel azt olykor-olykor, ha útja ép arra 
vezetett.

Ma már partját kedves villák állják körül, 
melyek kivitel, ízlés és csín tekintetében semmi 
kívánni valót nem hagynak hátra.

Л tó és a mellékes birtokok ura, gömöri 
Szent-Iványi József a félvilágot hálára köte
lezte maga, iránt akkor, midőn a természet e 
páratlan ajándékát megmentette (mert míg köz
birtokosság! tulajdon volt, lecsapolta tását 
tervezték), felkarolta s a teljes eldugott, elfeledett 
s alig megközelíthető helyet valódi paradicsommá 
varázsolta.

S hogy e tó s vidék most a félvilág csodája, 
hogy ezren és ezren keresik azt fel, hogy világgal
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meghasonlott szívük a természet e fenséges alko
tásának szemléletére megkönnyebbülten dobog: 
egyedül az ö érdeme.

Ma már élettől pezseg a tó kedves környéke. 
Kerületén, leginkább pedig déli, a vasúthoz köze
lebb eső emelkedett partján, egy díszes vendéglő 
a Józseflak, Grömör 1 ak, Szent-Ivánу és 
Touristaház, északi partján a Laszkáry- 
villa, keleti oldalán a József-menház, nyu
gaton végre, egy a tóba mélyen benyúló földnyelven, 
a Miklósiak, melyet másképen még Sziget
laknak is neveznek, emelkedik, a tóhoz felvezető 
út felső végén pedig, a vendéglő-épület közelében, 
egy igen tágas állás és egy, kocsisok, cselédek 
befogadása- s elszállásolására készített épület áll.

Ez épületek, a Laszkáry-villa kivételé
vel, mind Szent-Iványi úr páratlan áldozat
kész s természetszerető lelkének köszönhetik léte
zésüket, az ő tulajdonát is képezik, ki nem 
nyereségvágyból, de egyedül a hely páratlan 
szépségétől indíttatva összegeket áldozott reájuk 
s a természet e remekét emberi müvekkel még 
csak emelte.

Az elegancziával, sok szakértelemmel, de ily 
magasságban ezernyi nehézséggel emelt müvek 
ha nem is versenyezhetnek a tündérvidék szépsé
gével, minden esetre azonban méltó díszei annak.

A tó egész kerületét kitünően készített, gyep
pel szegélyezett sétaút futja körül, melyen szükség 
esetén kocsival is lehet járni, A fehér poronddal
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behintett, itt-ott az erdők zöldjében elvesző, majd 
ismét felcsillámló út minőség tekintetében a kül
földi híres fürdők utalnál sem áll hátrább, sokban 
felül is múlja azokat. A napfény által megvilágí
tott út vakító fehér porondja kellemes összhang- 
zatot képez a tó szelíd kékje, az erdőség enyhe 
vagy haragos zöldje s a tarka barka villák szín
pompájával s ha e kedves színtömörülethez a 
Tátra isteni koloritját, az azurég kéklő színét is 
hozzá vesszük: elandalog lelkünk e visszaadhatlan 
színzavar pompáján « nap-estig képes elbámúlni e 
túlvilág! látványt a nélkül, hogy azt megúnni 
képes volna.

A tó partjának északnyugati szögletében 
emelkedő hegyen egy fából készített csinos gló
rié tte emelkedik, melyhez a tavat körítő séta- 
úton lehet eljutni. Szép kilátás nyílik innen délfelé, 
honnan a tó egész tükrét s a partokon emelkedő 
csinos épületek valamennyiét beláthatja a szemlélő.

Az egy emeletes vendéglőben 4, a vendéglős 
rendelkezésére álló villákban, nevezetesen: a G o
in ö r 1 a k-, S z e n t -1V á n y-, Touristalak- és 
Szigetlakban pedig 46, összesen 50 szoba 80 
ágygyal áll a vendégek rendelkezésére.

A szobák egyszerűen, de ízlésteljesen s rend
kívül tisztán vannak berendezve s tartva; néme
lyik kályhával is el van látva, hogy hűvös idő 
esetén füthető legyen.

A fürdőház a vendéglőtől mintegy 500 lépés
nyi távolságban áll a keleti part szélén. Van benne
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egy váróterem, 8 fürdő szoba, 1 zuhanyozó hely 
2 öltözővel s egy melegítő konyha. A fürdő, szo
bákban van 1—1 czinkád, pamlag, szék, asztal, 
tükör, a zuhanyozó helyiségben pedig sugár-, eso-, 
oldal- és alsó zuhanyok. A fürdőkhöz és zuhanyok
hoz szükségelt vizet a tóból szivattyúzzák egy 
toronyban elhelyezett nagy reservoirba. Kaphatók 
egyszerű meleg fürdők, meleg törpefenyő fürdők, 
hideg zuhanyok és a fürdőháztól délre, a tó tükrén 
felállított deszkakeritésű helyen, úszófürdők.

1885-től állandó fürdőorvosa: dr.Túry Sándor.
A közönséges használatban levő ivóvíz jó s 

a tavat délről körítő párkány lejtőjén levő forrás
ból meríttetik, mert a tó vize kesernyés íze, cse
kély üdesége miatt s lágyvoltánál fogva ivásra 
nem használható. É forrás azonban kevés vizet 
szolgáltat s nagy látogatás alkalmával alig képes 
a szükségletet fedezni. Tervbe van véve azonban 
egy vízvezeték kiépítése, mely a mintegy 1 kilo
méternyire folyó hegyipatakból fogja a vizet a 
telepre vezetni.

A szobák ára, azok nagysága és berendezése 
szerint, különböző s 50 krtól 3 írtig terjedhet na
ponként, beleértve a gyertyáért járó 20 krt s a 
ruhatisztitásért és takarításért fizetendő 10 krnyi 
összeget.

Étkezni a vendéglőben lehet igen jól s a kö
vetkező árszámitás mellett:

Reggeli (kávé) sütemény nyel 36 kr; table 
d’hőte ebéd személyenként 1 írt 50 kr; külön
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rendéivé 2—3 frt; vacsora étlap szerint s oly 
áron, mint a főváros elsőrangú vendéglőiben. Az 
ételek és italok részletes árjegyzéke a vendéglő 
verandájában, a pinczérszoba mellett, van kifüg
gesztve.

Az ételek kitűnőek, ízletesek, anyaguk kifo
gástalan ; a példás tisztaság itt az irányadó elv az 
ízletesség s olcsóság mellett. A húst a bérlők na
ponként Kassáról hozatják.

A fürdő bérlői Klimó testvérek, kik egész 
igyekezetükkel s tehetségükkel azon vannak, hogy 
a vendégek kifogástalan, kitűnő és tiszta ellátás
ban részesüljenek. Mindennemű útbaigazító felvilá
gosítást a fürdőigazgatósági irodában, mely a ven
déglő-épületben van, lehet nyerni, ugyanitt bélyegez
tetnek le az 1885. évtől kiadatni szokott 331/з%-ка1 
olcsóbb fürdő menettérti jegyek is.

Palaczksürök és borok minden időben 
kaphatók. Asztali bor literenként 50—80 krba, egy 
palaczk sor 25 krba kerül. Kik hosszabb tartóz
kodásra kötelezik magukat, árleengedésben része
sülhetnek s penzióba is vétethetnek naponként 
3 frt 50—4 frt 50 krnyi összeg mellett.

A fürdők ára a következő:
Egyszerű meleg fürdő......................... 50 kr.
Meleg törpefenyő fürdő......................... 60 kr.
Úszófürdő................................................... 20 kr.
Zuhanyfürdő.........................................20 kr.
Ezenkívül a vendégfogadóban minden czikket, 

mit a fürdővendég vagy tourista igényelhet, lehet
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vásárolni az inggombtól kezdve fel a legdíszesebb 
kiállítású svajczi müfarag vány okig, mely tárgyak 
legnagyobb része „Csorbái tó" felírással láttattak 
el, hogy az utas, ki e helyen jár, emléket is bír
hasson innen, mely hely bizonyára egyik legked
vesebb emlék gyanánt fog élni szívében. Ugyanitt 
kaphatók a Divald fényképész által felvett s a 
Magas-Tátrának nevezetesebb részleteit előtűntetö 
kitűnő fényképek is különböző nagyságban s kü
lönböző árak mellett.

A tavon a fürdőigazgatósági irodában vál
tandó jegyek mellett csolnakázni is lehet, mely 
czélból 6 csolnak áll a vendégek rendelkezésére. 
A csoínakázásra, jogosító jegyek ára: I. osztályú 
30, II. osztályú 20 kr.



И Jin MJ111111_ 114111ДУ" I1M 1|f • * • • Wl 111П.’ 1111111П,Ш11ПНЧ1|1П1И^_|и|||М1Ч!11ННМ|Щ11Ж;.1Ц11М,11,||111Ш1|11|ПШ!. Mill IJJIUJ111Ш 1/Ml IIII* J4JJJ J JJj

11111111111 nun Iiiiiiniimiii •11111111111|Г|||||||1111111111111111111 «11111111. iiiiiiiiiiitíiiittitiiiliiimitiiiiiiirniiiiiiii iniMi tmimiiimiii'h

ЯШШ
5»

III.

Légköre. Klímája. Általános gydgyhatása 
és javalatai. Gyógyidény.

t Csorbái tó levegője rendkívül tiszta, minden 
portól szennytől s fertőző anyagoktól ment, 

a terjedelmes fenyőerdők miatt balzsamos illatú 
s ozondús. Klímája alpesi kiima, mérsékelt hűvös 
s legforóbb nyári napokon is tűrhető, a mikor a 
hőmérő 20—24° C.-nál nem igen emelkedik maga
sabbra. Az esők és ködök gyakoriak; az elpárol
gás, a levegő ritkasága s a gyakori nyugati és déli 
szelek miatt nagyobb és gyorsabb, épen azért a 
különbség a déli s reggeli-esteli temperamentura 
között is jelentékenyebb. Meteorologiai megfigye
lések mindeddig nem eszközöltettek, a folyó év 
nyarától azonban már végeznek feljegyzéseket.

A Csorbái tó körülötti telep páratlan 
nyaralóhely s azok, kik a nyári nagy meleg 
elől menekülni, vagy a városok poros, inficziált s 
bűzös légkörét tiszta, illatos és egészséges levegő
vel felcserélni, vagy az alföld malarias emanatióit
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kikerülni akarják, vagy olyanok, kik egészséges, 
de gyenge testüket hegymászás, hideg fürdők és 
légköri gyors változások által erősíteni s edzeni 
akarják, vagy hízásra való hajlamukat csökkenteni 
kívánják, alig választhatnak e végre alkalmasabb 
s a mellett kellemesebb, kedvesebb helyet, mint a 
Csorbái tavat. Mert ez nemcsak a Magas-Tátra 
elismert legszebb, elragadó tájképekkel legdúsabban 
megáldott pontja, de az általános elismerés s hazánk 
természet-leirói szerint, Magyarországnak páratlan 
helye, legfestőibb vidéke.

Oly betegek, kik elegendő visszahatás! képes
séggel bírnak, a csökkent légnyomás, fokozott 
elpárolgás, alacsonyabb s ingadozóbb hőmérsék s 
eltérő életmód által létrehozott változások kiegyen
lítésére sok esetben nagy haszonnal fognak itt 
időzhetni. Ilyenek az idegbetegek túlnyomó része, 
a makacs váltólázban szenvedők, de még 
ki nem merültek valamennyié, a gyenge emész
téssel s altesti bajokkal küzködők nagy 
része s a súlyos betegségekből fellábado- 
zottak egynémelyike. Ez állítások mellett már 
tapasztalatok is szólnak, a mennyiben számos ily 
beteg többheti ittartózkodás után gyógyulva, vagy 
tetemesen javulva, hagyta el e helyet.

A Csorbái tó melletti telep 1885. évben a 
következő átirattal vétetett fel a gyógyfürdők 
sorába:

„Liptómegye közönségének. Id. Szent- 
Iványi József l.-szt.-iváni lakosnak, mint a csorbái

2
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tó melleti fürdő tulajdonosának, folyamodványa 
folytán, melyben nevezett a fürdőnek gyógyfürdői 
elnevezéssel való fölruháztatását kéri, a közlemények 
viszszaesatolása mellett, értesítem a megye közön
ségét, hogy, miután a múlt évi ápril 7-én 2922. sz. 
alatt kelt felterjesztéssel bemutatott közgyűlési hatá
rozat szerint, a szóban levő fürdő az 1875. évi 
XIV. t. ez. 100. §-ban előírt kellékekkel el van 
látva, ennélfogva az említett törvény 101. §-a értel
mében a szóban levő fürdőintézetre nézve a gyógy
fürdői elnevezésre az engedélyt ezennel megadom, 
oly feltétel mellett, hogy a fürdőben észlelt lebészeti 
kimutatások, az 1883. évi 838. sz. alatt kibocsátott 
körrendeletnek megfelőleg, ezentúl évenként pon
tosan be fognak mutattatni. Erről a nevezett fürdő 
tulajdonosa megfelelő módon értesítendő. — Buda
pesten, 1885. évi ápril hó 4-én. — Tisza s. k."

A Csorbái tónál a fürdő-évad május 15-én 
kezdődik s eltart szeptember végéig. Kedvezőtlen 
időjárás s hidegek esetén május végén, vagy június 
első felében kezdődik, szeptember elsejével pedig 
végződik az idény. A vendéglős már május 1-étöl 
kezdve a tónál lakik.
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IV.

Története geológia szempontból. Mélységi
viszonyai.

?) fold keletkezésének Laplace által felállított
hypothézise mindenki előtt ismeretes dolog. 

Tudjuk azt is, hogy azon időtől kezdve, melyben 
földünk mint önálló világtest a világtérben meg
jelent, mindinkább kihűlt. Látszólagosan ellent
mondásba keverednek a geológusok tehát akkor, 
a midőn azt állítják, hogy a negyedkor (mostani 
kor) Diluviumban földünk nagy részét egyszerre 
iszonyú jégtömegek borították el, melyek bizonyos 
idő letelte után ismét visszavonultak, hogy később 
újra megjelenjenek, de hogy ez ellentmondás csak
ugyan látszólagos, kitűnik az alábbiakból.

A jégkorszakbeli Diluvium a jégtömegek e 
megjelenése és visszahúzódása szerint négy kor
szakra osztatik fel, u. m,:

1. Első jégkorszakra, melyet nálunk 
valószínűleg a régibb folyam-terraszszok képződése 
előz meg. 2*
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2. Interglacial korszakra, melynek 
Svajczban a tőzegtermészetű palás szén lerakodása 
felel meg; a jegesek első visszavonulása e kor
szakba esik.

3. Másod jégkorszakra, melyben a 
jegesek ismét előre nyomulnak, de nem annyira, 
mint az első jégkorszakban.

4. Postglacial korszakra, melyben a 
jegesek ismét visszavonulnak.

E tüneményt a geológiai tudomány különböző 
fejlettsége mellett különféleképen igyekeztek ki
magyarázni ; a mai legelfogadhatóbb nézet szerint 
a tengerek és vizek különböző eloszlása, a száraz
föld sülyedése és emelkedése lett volna a jégkor
szakok okozója. Föfontosságuak itt azon tenger- 
áramlások, melyek az egyenlítő tájékától meglehetős 
meleg vizet hoznak északra, a közép hőmérsékletet 
ezáltal emelvén. A szárazföld vagy tengerfenék 
egynémely részének emelkedése, vagy sülyedése 
által e tengeráramlatok egészen más irányt nyer
hetnek úgy, hogy már nem hoznak felmelegített 
vizet északnak, minek természetes következménye 
csak a hőmérséklet leszállása lehet. E körülmény 
folytán a gletser-határnak is mélyebbre kell leszáll
nia, mélyebbre tolulnia előre a völgyekbe, mint 
máskülönben, de a mi a dolog természeténél fogva 
is teljesen világos dolog. Ép ily viszonyok léteztek 
a Diluvium egyik korszakában is, melyek a 
gletserek alányomulásának a lehetőséget e módon
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megadták s a miért e korszak Jégkorszak 
nevet nyert a föld történetében.

Hogy a Tátrában is voltak egykoron jégárak 
s hogy ezek nyomai még mai nap is meglátszanak, 
azt Sonklar már 1857-ben közzé tetjte munká
jában. Fuchs Frigyes „Die Centralkarpathen“ 
czímü alapvető müvében a Tátra hajdani jégáraira 
vonatkozólag szintén találunk érdekes jegyzeteket, 
úgyszintén Hauer, Hochstetter és Partscli 
munkáiban, valamint dr. Emericzy Géza és 
Mattyasovszky Jakab értekezéseiben is.

1884 nyarán dr. Roth Samu, ki e jég
árakra vonatkozólag már régebben gyűjtötte az 
adatokat, kutatta át a Magas-Tátrát e tekin
tetben s a hajdani jégárak nyomait, nevezetesen 
a morénákat, jövevény- vagy vándor
köveket és csiszolt lapokat a Tátra déli 
oldalának fővölgyeiben úgyszólván mindenütt fel- 
leié ; nevezetesen az elsőt a Fehérvíz völgyé
ben, a Tarpataki völgyben, a Felkai, Mli- 
nicz a és Koprova, a másodikat aFeh érvízi 
és F e 1 к a i, az utolsót pedig a Fehér vízi és 
Tarpataki völgyekben.

A tó felett húzódó M1 i n i c z а-völgynek külö
nösen alsó részében igen tekintélyes morénák terül
nek el s az a gát, mely a Csorbái tavat veszi 
körül, a Mlinicza jégár törmelékeiből alakult és 
dél- meg nyugat-felé a jégár homlok morénájának 
felel meg, míg északnyugaton és délkeleten oldal
morénának tekinthető. E gát — melynek széles
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sége és a tó víztükre feletti magassága nagyon 
változó — tartja fogva a tündér tengerszemet a 
magasban s védi azt a lefutás elől. Délen és dél
keleten több helyen 20 m.-nél és északnyugaton 
30 m.-nél is magassabbra emelkedik, a keleti 
oldalon is tekintélyes a magassága. Szélessége 
50—200 m. között változik; legszélesebb a keleti 
oldalon, hol több párhuzamos hullámból áll. Igen 
tanulságos az északnyugati gát is, a mennyiben 
feltűnő egyenes lefutású és némileg vasúti töltésre 
emlékeztet. Ezen gát a hegység felé, 7—8 m. 
magas lejtővel bocsátkozik le egy mocsáros lápos 
terület felé, mely nyugatra lejtősödik és egy régi 
jégár medrére vall. A tó északkeleti oldalán levő 
gát aránylag alacsony (5—6 m.) és csak utólagosan 
keletkezett, midőn a jégár már nem tért el nyugatra, 
hanem eredeti irányában megmaradva, a Csorbái 
tótól keletre véget ért.

A Csorbái tó tehát nem más, mint 
egy jégárnak a maradványa, a melynek 
felső vége valamikor a Szolyiszkó és 
Bástya közötti gerinczig felért, amely
nek teste a két hegy óriás közt levő 
völgyet töltötte ki és a melynek alja 
azon területen nyugodott, a hol jelenleg 
a tó medenczéje van. A tavat környező 
ky klopsfal pedig nem más, mintazúg y- 
ne vezeti morén a, vágyj égárgát, a minő t 
minden jégár maga előtt tol.

A Csorbái tó mélységének kipuhatolásával
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Liptómegye egykori érdemdús főorvosa, dr. Flit- 
ner Keresztély is foglalkozott, de a mérő 
eszközök pontatlansága s egyéb hozzáférhetőségi 
akadályok miatt pontos s számbavehető adatokat 
nem igen hozhatott napfényre.

A „Magyarországi Kárpátegyesület" 1875. 
évi aug. 1-én Tátra-Füreden tartott III. közgyűlése 
egy bizottságot nevezett ki, melynek feladatául 
tűzte a magyar oldalon fekvő kárpáti tavak mély
ségét kikutatni. A mérési munkálatok dr. Dezső 
Dénes bécsi theresianumi tanárra bízattak, ki 
a Csorbái tó mélységi viszonyait 1875. aug. 
10., 11. és 14-én Alapította meg, s munkálatai 
eredményét a „Magyarországi Kárpátegyesület" 
„EvkönyV"-ének III. évfolyamában tette közzé.

A tó talán négyszöghöz leginkább hasonlít
ható alakja szerint arányosan elosztott nagyszámú 
keresztvonal mentén több mint 110 ponton mére
tett meg a tófenék. A mi mindenekelőtt legnagyobb 
mélységét illeti, a nagy gonddal eszközölt mérések 
által az tűnt ki, hogy valódi legmélyebb pontja 
nem a nyugati nagyobb öbölben van, hol eddig a 
legmélyebb helyet keresték és mutatták volt s hol 
a mélymérő 18 6 métert hozott napfényre, hanem 
attól vagy 150 m.-rel odább a fömedenczében, a 
tó északnyugati részében keresendő, körülbelől 
ott, hol a Szolyiszkó-hegy déli gerinczének csapás! 
irányát szeli a nyugoti kisebb öböl szögét felező 
vonal. E hely 207 m. s a Csorbái tónak 
mélységi maximumát képezi.
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Nagyon valószínű, hogy ha eltekintünk a 
különféle, de hiteles mérések által nem igazolt 
mélységi adatoktól, a többi déli tavak között a 
legmélyebbek közé fog a Csorbái tó tartozni.

A tó medenczéjét két egyenlőtlen részre 
osztja azon földnyelv, mely épen szemben a J ó- 
zsef-menházzal mélyen nyúlik be a tó tükrébe 
és folytatólagos irányát a vízből kiálló kötuskók 
jelzik: egy kisebb déli és egy nagyobb északi 
szakaszra.

A tónak alsó, déli szakasza, a Szént-Ivány 
nyaralótól a földnyelv csúcsán átmenő keresztmet
szésig általán csekély mélységű. A partok körűi, 
különösen a kifolyás felöli oldalon, jelentékeny 
messzeségre alig találni 2 méternyi mélységet; 
azután az esés köröskörül észlelhető, hirtelen vál
tozattal csakhamar meghaladja a 3 és 4 métert • 
ezen hirtelen haj lás képezi mintegy párkányzatát 
a belső mélyebb teknözetnek. Az említett nyara
lótól egyenesen északnyugat felé húzódik a meder
nek ezen mélyebb ágya, mely széles teknő alakú 
és csak 4—5*3 méter mélységű; az érintett föke- 
resztmetszetnél azonban, szemben a József-men- 
liáz homlokzatával, a kiálló két belső kő között, 
hol a tó legkeskenyebbre szorul össze, és a teknő is 
szükebb lesz és nő mélységében 7*4 méterig; míg 
ellenben a benyúló földnyelv és az első kötuskó 
között 2 6 m. a legmélyebb pont, a keleti part és 
az ottan kiálló nagyobb kő között pedig 3 7 m., 
— odább a hossztengely irányában a tónak nagy
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szélességével a fenék mély teknöje hirtelen kiszé
lesül és lassan-lassan no mélységében is.

A fel só északi tószakaszban a meder mélyebb 
ágya eltér eddigi északnyugati irányától és majd
nem derékszögben nagy kanyarulatot tesz nyugat 
felé, a József- menházzal átellenes oldalnak 
messze elnyúló öblei felé, követve a tónak itten 
nagyon kiszélesedő alakját. Mélysége ezen új 
irányulatban tetemesen no, többnyire 14, 15, 16 m., 
teknőzete rendkívül szélessé válik és legmélyebb 
gödrétől két mellék vízágyat küld a tónak leg- 
bájosabb részébe, a két titokzatos s bérczkoszo- 
rúzott tóöbölbe, nyugati és délnyugati irányzattal. 
Ezen öblök aránylag meglepő mélységű vízágya 
el van választva a főmedenczétől a vízfenéken 
keresztbe vonuló felduzzadt talajgát által, mely a 
nagyobb szádánál 14*9 m., a kisebbikénél 9*6 m., 
holott magukban az öblökben a lelt főmélység jóval 
nagyobb, t. i. az utóbbikban 15 2, az előbbikben 
18*6, míg a főmedenczében 20*7 m.

E két öböl mélységi viszonyai tetemesen 
különböznek a nagy víztükör egyéb helyeitől. A 
főmedenczében a partoktól aránylag messze, 5—25 
m. távolságban száll a tófenék 3 m.-re, az öblökben 
pedig a partok közvetlen közelében már 4—8 m. 
a mélység. Kivételt itt csak a nagyobb öböl déli 
széle tesz a földnyelv mentén, hol a hajlás már 
enyhébb. A nyugati oldalán ugyanis az öblöket 
szegélyző pártfalazat, az itt jelentékenyebb part
hegység meredekségével egyezőleg, megszakadás
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nélkül közvetlenül szalad be a tóba és meredek 
esését a víz alatt is folytatja, csakis a benyúló 
földnyelvnél kezd, a partkaréj menetelesebbé váló 
lejtőinek megfelőleg, annak vízalatti folytatása is 
mérsékeltebb hajlású lenni.

Ezen lapos földnyelv, mely szélestalpu három
szög alakban a nyugati partfalazattól nyúlik be a 
tóba, nem egyéb, mint gyengén lejtősödé tetőháta 
egy hatalmas omladékrakásnak, mely a víz alatt 
előbb keskeny gátként még elnyujtózkodik, sőt 
hátát itt-ott hatalmas kőtuskók által a víz tükre 
felé is felemeli és lábát majdnem a tó közepéig 
eltolja, azután pedig egész kerületében hirtelen 
hajlási eséssel alásülyed a tó fenekére és átmegy 
annak rendes teknözetébe. A benyúló omladékgát 
hirtelen esése egyrészről, másrészről pedig a túlsó 
keleti gátfalazat nem kevésbé erős hajlata teszik 
lehetővé, hogy a tó e legkeskenyebb részében még 
mindig marad a tó közepén főn elég széles vízárok, 
mely a két tószakasz válvonalánál 7 méteren felüli 
mélységet tüntet fel: nagyobbat, mint a déli szakasz 
bármely pontján.

Az egész tómedencze feneke, úgy az alsó, 
mint a felső szakaszban, aránylag s nagyjában 
sima; sehol sincs egyetlen egy nagyobbmérvü 
sziklgtető, és ha eltekintünk a benyúló földnyelv 
halmazrakásától, nem fordulnak elő helyenként 
görelyrakodmányok, sem nagyobb terjedelmű göd
rök, forgó örvények, tátongó mélységek, melyekről 
a nép meséi tudnak egyetmást beszélni. A több
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helyen előforduló faszálak nem látszanak igen 
régieknek. Egyesek állítása szerint régeiite téli 
időben a falubeliek kivágott faszálakat rejtének a 
tó jege alá és alkalmas időben kihalászták azokat 
s haza szállították. E műtétnek köszönnék a 
vízben maradt s elrothadt faszálak eredetüket. Ez 
ugyan még épen nem zárná ki azon valószínűtlen 
lehetőséget, ha a tómedencze kiszáradás, vagy mes
terséges lecsapódás által vizétől megfosztatnék, hogy 
ott, úgy mint a Fertőben, őskori maradványok, 
a kő- vagy bronzkorból leletek, elő ne fordul
hassanak.

A Csorbái tónak halakkal való betelepítését 
1880 év augusztus havában dr. Fele éh János 
eszközlé, mely czélból nevezett időben a Poprád 
vízéhez rándult s megkezdé abban a horgászatot. 
Sikerült 76 darab szép pisztrángot fognia itten} 
melyeket faedényben még aznap este a Csorbái 
tóhoz szállíttatott fel. A fogott pisztrángok közül 
60 drb maradt életben; ezeket, Ragályi Ferencz 
s két teherszállító ember társaságában, sajátkezüleg 
bocsátá be a felséges havasi tóba, épen a József- 
menház előtt. A halak gyorsan és fürgén úszkáltak 
új eleműéiben s jól látszottak magukat érezni új 
otthonukban. Szavahihető emberek állították aztán 
később, évek múlva, hogy a tóban pisztrángokat 
láttak úszkálni, mely körülmény dr. Pe le ehet 
meggyőzte munkájának eredményéről s újabb mun
kára buzdította.

1883-ban még 5000 Szemlinget telpített a
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tóba, s hogy ezek máma csakugyan élnek, a tó
parton különösen korán reggel sétálók meggyőződ
hetnek felőle, mert ilyenkor seregestől szoktak ezek 
úszkálni a kristálytiszta vízben s egész közelről 
megszemlélhetek a tó sekélyebb részeiben. Az időn
ként a vízből fel-felcsapó hal ugyancsak erről 
bizonyít, de a legfényesebb jele s tökéletesen elért 
eredménye a fáradozásnak még is azon tény, hogy 
t. i. a telepen lakó erdövéd 1885. június ele
jén a tóban egy pisztrángot lőtt, mely a tó tu
lajdonosa által sajátkezuleg megméretvén, kereken 
5 régi fontnak találtatott s húsa, mely vastag sza
lonnaréteggel vala körülnőve, kitűnő ízű volt.

Nevezetes eredmény ez, mert a bebocsátott 
halak egyike sem volt egy fél fontnál nehezebb 
s ime 4 év alatt 5 fontos mutatkozott! Gyönyörű 
eredmény, mely a tónál rendszeres és okszerű 
hal tenyésztés berendezésére vezethetne, mely kis 
kiadás után néhány év elteltével — a fürdői életet 
számbavéve — összegeket jövedelmezne.
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V.

Kirándulások.

Csorbái tó alkalmas fekvésénél fogva sok
többféleképen kombinálható Tátvatourn ak 

lehet kiinduló pontja.
A felséges Magas-Tátra természeti nagy- 

szerűségeivel már a távolból vonz, liívogatólag 
integet s a tourista, ki á Csorbái tavat felkeresi, 
el ne mulaszsza e természeti szépségeket megtekin
teni, mert e felülmúl ha ti an szépségek lelkét elragad
ják, emlékezetébe a legkedvesebb képek gyanánt 
vésődnek be s nem lesz oka megbánni azt a kis 
fáradságot, mit láthatásukért megtett.

Gondoskodva van, hogy a Csorbái tó-hoz 
jövő vendég a tourok megtevésében ne gátoltassék. 
A kárpátegylet állandóan 2 vezetőt tart itt, hátas
lovat, podgyász-hordozót, szekeret stb. pedig bár
mely időben lehet kapni; jó azonban ebbeli óha
junkat a fürdőigazgatóságnál előre bejelenteni.

A törvényhatóság által megállapított kalauz
díjtételek ide tartozó részét a könyv végén talál
hatja meg a szíves olvasó.
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A Csorbái tótól megtehető legérdekesebb 
kirándulások a következők:

a) A Mlinicza-völgybe a Fátyol vízeséshez; a 
Szkok-tóhoz, a Zerge tavak hoz, a Szent-Iványi- 

és Döller-lóhoz.
A Csorbái tótól a Fátyolvízeséshez 2 óra; innen a 

Szkok-tóhoz ф óra; a Zerge-tóhoz 8|i óra; a Szent-Iványi- 
tóhoz 3ji óra. Vissza ugyanannyi.

A La s z к á г у - у i 11 a mellett a Mlinicza- 
völgy felé haladó gyalog utat követve csakhamar 
egy terjedelmesebb legelőre érünk, melyen taposott 
gyalogút, mindenütt egy leszúrt száraz 
fakaró által jelezve, a vízeséshez vezet. Az 
utat, a legelőről leérve, egy kis ideig még a patak 
jobb partján tesszük meg, később azonban a bal 
partjára térünk s itt mintegy 3|4-óráig haladunk. 
Ha a leszúrt karók irányát szem elől nem téveszt
jük, az utat nem veszíthetjük el, melyen csakhamar 
ismét a jobb partra térünk át, mígnem a víze
séshez jutunk.

A valóban szép vízesés a feljebb fekvő 
S z к о к-tóból kifolyó Mliniczapata k-nak mint
egy 25 méternyi magasból való aláesése által 
képeztetik s nevét onnan vette, mert a zúgva és 
tajtékozva lezuhanó víz ezer meg ezer hófehér 
habra megtöretvén, a fehér fátyol átlátszósága- s 
alakjával bir. Olyan, mint egy hosszú, fehér meny
asszonyi fátyol. Az alázuhant víz egy darabon a 
görgetegek alatt folyik tovább, majd ismét elő
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bukkan s még egy apró, kerek vizmedenczét 
képezve, csörögve folyik tovább.

A Szkok-tó alig egy negyedórányira fek
szik innen feljebb s hogy ezt elérhessük, A vízesés 
baloldalán emelkedünk felfelé. Az 1806 mtr magas
ságban fekvő tó 0*79 Hektár terjedelmű, sekély, de 
tiszta vizű.

Az idáig követett úton felfelé tovább haladva 
3/4 óra múlva az Alsó-Z ergetóhoz érünk. 
Figyelmet érdemelnek az útközben található mor- 
galyukak s azok az éles, metsző fütytyök, melyeket 
lakosai hallatnak.

A tó kietlen omladékmezőn 1963 m. magas
ságban fekszik. Nem nagy, de meglehetős mély 
és csodás tisztaságáért, mely klaszszikus nyugalom
ban terül el a szemlélő lábai előtt, sokan szokták 
felkeresni. A köröskörűi felmeredező granitormok 
felséges képet nyújtanak s az ezen helyet felkereső 
tourista sok látnivalót találhat a sziklás vad vidék 
kietlen nagyszerűségében.

A völgy felső részében, annak északi részén, 
a Csorbái csúcs (2386 m.) emelkedik, melynek 
déli nyujtványa a völgyet két katlanra osztja: egy 
keletire, melyben a kicsiny Felső-Zerge tavat 
találjuk és egy nyugatira, melyben a Szent- 
Iványi-tó, az élőbbemtől 3/4 órányira, fekszik. Ez 
utóbbi még egyszer akkora mint az elöbbeni.

Ha még a kisded, csak nagy ritkán felolvadó, 
D ö 11 e r tavat is meg akarjuk szemlélni, úgy a
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Szent-Iványi-tótól észak felé eső, s még mintegy 
15 perczig tartó útat tesszük meg.

A Mliniczavölgyben a hajdani jégárak igen 
érdekes nyomait találhatjuk fel; ha ugyanis a 
völgy jobb oldalán elindulva lefelé haladunk, több 
egymásután következő medenczére akadunk, melyek 
délfelé ívalakú gáttal vannak határolva és több
nyire tozegesek és mocsárosak. E gátak közepe 
táján többé kevésbbé mély bevágás látható. Ezek 
a medenczék egykor a visszahúzódó Mlinicza-jégár 
medrét képezték és a visszahúzódás phasisainak 
hírmondói; az ívalakú gátak a jégár homlokmoré
nái és az ezeken látható bevágáson keresztül folyt 
le a régi jégár vizének egy része, míg a másik 
része már akkor is a medenczéket északkelet felől 
megkerülő Mliniczába szakadhatott.

b) A Furkota-völgybe, a Furkota- és Walilenberg- 
tavak hoz.

E tourt kétféleképen lehet megtenni. Neve
zetesen pedig a Mlinicza-völgyön keresztül az a) 
pont alatt leirt úton, mely esetben aSzent-Iványi 
tó alatti úton a 2347 m. magas Furkota-csúcs 
és a Szol у isz к ó-csúcs közötti hegygerincz 
legmélyebb hasadékát, az u. n. Loren ez-horhost, 
melynek keleti oldalán, a Szent-Iványi tó felett, 
szerfelett ritka Ranunculus pygmaeus L. található 
— igyekszünk elérni és ezen keresztül keressük 
fel a völgyet, melyen végig haladva a Csorbái 
tóhoz kerülünk vissza s mely esetben 6x/4 órára
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van szükségünk, vagy pedig egyenesen a Csorbái 
tótól keressük fel, mely esetre a következő idő
számítás érvényes:

A Csorbái tótól a Furkota-völgybe 3|4 óra; innen az 
Alsó-Wahlenberg tóhoz 2 óra; innen a felsőhöz 1 óra.

AFurkota-völgya legritkábban látoga
tott Tátravölgyek egyike, pedig a F e 1 s ö-W a h 1 e n- 
berg tó megérdemli az odafáradást. Hogy e 
völgybe eljuthassunk a Csorbái tónak, a Tourista- 
ház mellett, a Krivánhoz vezető gyalogúig át követ
jük, míg — mintegy 3/4 óra múlva — azon a 
Furkota-völgy alsó végét elérjük. Itt az út észak- 
és nyugatnak ágazik el. Mi az északit követjük, 
melyen egy alacsony dombhátat megmászva miha
mar az alsó Furkota-tóhoz érünk, innen, ugyancsak 
egy dombháton átmászva, a felső Furkota-tóhoz 
jutunk. Mindkettő igénytelen.

A Furkota-patak balpartján előrehaladva, az 
eleintén szelíd, majd meredekebb emelkedéssel 
vezető út végre a tófal lábánál, a melyen túl a 
Wahlenberg tó fekszik, véget ér s mi számtalan 
kanyarulatban, nagy sziklatuskók s kőtömbök 
között, majd egyik sziklatuskóról a másikra ugrálva, 
fárasztó mászás után az alsó Wahlenberg-tóhoz 
érünk. Területe 2*2 hektár; meglehetős mély, színe 
feketészöld. Hogy a felső Wahlenberg-tóhoz jut
hassunk, keleti partját megkerüljük s úgy hala
dunk felfelé a völgyön. Kis idő múlva a második 
tófal lábához érünk, hol fekete vizű kis mocsár 
terül el s itt a tófal megmászásához fogunk. Az

3
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óriási sziklatömbök ellenállása s a mindenütt elte
rülő gránitsziklákon való ugrálás s kapaszkodás, 
majd a kisebb hőmezőkön való átkelés mintegy 
3/4 órát vesz igénybe s igen fárasztó munka. A 
felső Wahlenberg-tó 2157 méter magasság
ban fekszik s fölötte meglepő látványt nyújt. 
Daczára magas fekvésének, kétszer akkora, mint 
az alsó. Területe ugyanis 5.09 Hektár, tehát 
nem sokkal kisebb a Poprádi tónál s a felső 
völgykatlant teljesen betölti. Vizének színe feke- 
tés-zöld.

A látszólag mély tómedencze keleti és nyu
gati partján, közvetlen a vízből, a Szolyiszkó 
és Osztra egetverő sziklatömegei emelkednek 
ki, a melyek északon hegyes szög alatt összefut
nak s e szög csücskeién a karcsú, kúpalakú Fur- 
kota-csúcs nyúlik fel. Balfelén a háttérben a 
Hruby fekete-szürke falai kandikálnak át s e 
sziklafalak fensége, az óriási magasságba emelkedő 
szirtek vadsága s a tájék néma csendje igazán 
elragadó szépséget nyújt.

Ha nem akarjuk visszafelé ugyanez utat 
megtenni, a tó keleti oldalán a Furkota-csúcstól 
keletre fekvő gerincz-nyereg irányában haladunk 
s a Furkotát a Szolyiszkóval összekötő gerinczha- 
sadékát: a Lorencz-horhost igyekszünk 
elérni, melyen keresztül a Mlinicza-völgy legfelső 
részébe, innen pedig kellemes úton, a már ismer
tetett (lásd a) pontot) partiekon a Csorbái tóhoz 
visszaérkezünk.
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e) A Bástyára.

A Csorbái tótól a Bástyára 4 óra; vissza 3!|2 óra.

A Bástya nem egy csúcsot, de tulajdon
képen egy hosszabb, a Mlinicza és Menguszfalvi 
völgyeket egymástól elkülönítő hegygerinczet képez 
s tulajdonképen 4 csúcsból — a Hátsó-Bástya, a 
Sátán, az Elö-Bástya és a Pátriá-ból — áll. A 
tour czélját a legdélibb, a 2228 m. magas Pátria 
képezi.

A Laszkáry-villa mellett elvezető gya
logút az erdő alatt fekvő legelőn két ágra szakad. 
Egyik ág északra a Mlinicza völgybe, a másik 
keletre, a Menguszfalvi-völgy felé vezet. Ez utat 
követve s a Mlinicza-patakon átvezető hídon átha
ladva a Bástya délfelé fokonként ereszkedő gerin- 
czének lejtőire érünk s csakhamar eljutunk az 
1493 m. magas Triganra, honnan az út ismét 
kétfelé ágazik. A jobb ág a Menguszfalvi-völgy be, 
a bal pedig kanyargós vonalban a Pátriára 
vezet. Az erdőrégion felül a törpefenyők birodal
mába lépünk, a melyen minden nehézség nélkül 
áthaladván, annak legfelső határán a tulaj don- 
képeni orom aljához érkeztünk, melynek déli lej
tője egy meredek, háromszög alakú területet képez. 
És bármily könnyűnek látszik is innen a csúcs 
megmászása, mégis teljes két órát vesz igénybe. 
Kelet felé fordulunk s a hegy gránitszikláin előre- 
kapaszkodva csakhamar elérjük a hegygerinczet 
s annak legfelső végét, a háromszögelési jellel

3*
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koronázott csúcsot. A kilátás innen gyönyörű és 
jutalmazó. A szepesi fensík városai s falvai, a 
Felső-Vág vidéke, a Királyhegy, a Gyömbér s az 
Alacsony-Tátra számtalan csúcsa, háttérben a Kri- 
ván és Szolyiszkó, ez alatt a Szkok-tó, közvetlen 
a hegy tövében pedig a Csorbái tó fenséges pano
rámája tárúl szemeink elé. A legszebb kilátás a 
vad Menguszfalvi völgybe nyílik, ahol annak szik
lás zord hegy tömegei, a Poprádi, majd távolabbra 
a Jeges- és Sárkány tavak és a két Békás-tó, a 
Tátra- és Tengerszem-csúcsok tűnnek elő.

d) A Menguszfalvi-völgybe a Poprádi-, Jogos
áé Sárkány-tóhoz.

A Csorbái tótól a Poprádi tóhoz V/s óra; innen a 
Sárkány-tóig 1 óra; a Jeges tóig ls|4 óra.

A ki a természet zordon, vad s a szó szoros 
értelmében kietlen vidékeinek szemléletében gyö
nyört talál s ez iránt érdeklődik, el ne mulaszsza 
a Menguszfalvi völgynek, illetve a Poprádi tónak 
megszemlélését, már csak azért sem, mert az ide 
való eljutás vajmi könnyű.

Két úton lehet ide eljutni. Az egyik út, 
mely lóval is járható, a fürdőház mellől indul ki 
s Tátrafüredre vezet. A ki a Menguszfalvi völgy- 
nyilás látképének teljes benyomatát akarja bírni, 
ezt az utat kövesse, a ki pedig megelégszik azzal, 
hogy a Bástya lejtőiről leereszkedve a völgy bejá
rat második harmadában kezdje élvezni azt, a



37

Pátriára vezető (lásd c) pont) ösvényt kövesse. 
Ez rövidebb s kellemesebb is.

Az első út irányát a pirosra és fehérre fes
tett fák jelölik odáig, míg az dél és észak felé 
elágazik. A délfelé ereszkedő Tátrafüredre, az 
északi a helyszínre, a kék és fehér színek irá
nyában, vezet.

A völgybe vivő út a Poprád jobb partján 
vezet, némely helyen kényelmes, máshol ismét 
meredekebb s így szelídebb és nagyobb fokú 
emelkedéssel váltakozva, majd árnyatadó jegenye- 
és czirbolya-fenyők között kanyarogva egy hídhoz 
vezet, melyen átkelve s a Poprádi tavat nyugat- 
és délnyugatról környező moréna-torlatot meg
mászva, csakhamar a czélponthoz érünk. A másik, 
a gyalogút, a Triga n-ról (lásd c) pont alatt) 
ágazik el, a Bástya keleti oldalán szelíd lejtővel 
lefelé vezet s a völgyben éri el az előbbenit.

A Poprádi tó 1517 m. magasságban, a törpe
fenyő-régióban fekszik; a tóparton a Majláth-men- 
ház 6 ágygyal felszerelve áll. A tó területe 6*88 
Hektár; vizének színe a partokon világos zöld, 
beljebb sötét, majd haragos zöld, végre fekete. 
Táplálékát a keletről belefolyó Zamrzli-patak által 
nyeri. A tavat számos pisztráng lakja, de ezek 
rendkívül soványak, húsuk ízetlen s laza. A tóval 
szemben az Osztra rendkívül szaggatott s vege- 
tátió nélküli sziklafalazata, ettől balra a Tupa, 
jobbra a Bástya, mögötte a Köp ki s háttérben 
a Tátra látható.
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Ha á tóba ömlő patakot követjük, — termé
szetesen úttalan utakon, ösvényről itt szó sem 
lehet — két részre osztott vad völgybe, az u. n. 
Omlásvölgybe jutunk, melynek keleti végé
ben a Jeges-tó (1930 m.), az északiban pedig 
a Sárkánytó (1890 m.) terül el. Amannak 
területe 1 40, ezé 014 Hektár.

e) А Кrivárna.
A Csorbái tótól a Mlinicza-patakig 2 óra; innen a 

Zöld-tó alatti erkélyig 1 óra, Nad-Pavlováig */2 óra; a 
csúcsra l1/2 óra. Vissza ugyanannyi.

A Touristalak mellett, közvetlenül az 
erdő szélén, egy fatábla „a Krivánhoz" felírással 
jelöli az utat, mely a czélponthoz vezet. Ha ez 
úton, a fákra alkalmazott fatáblák irányában az 
erdőben északnyugat felé tartunk, nemsokára egy 
terjedelmes mocsárhoz érünk, honnan, l/2—dU óráig 
szorosan a legfelső fenyőhatár alatt tovább ván
dorolva, a Furkota-völgybe ereszkedünk le. Az 
eddig követett északnyugati irányt tovább követve, 
a kiindulási ponttól, a Predni-Handle nevezetű 
völgyön át, mintegy 2—2% órai haladás után, a 
a Zöld-tóból kifolyó Zlomiszko-patakhoz érünk, 
hol utunk a Belanszkóról jövő úttal egyesül. Egy 
régi kocsiútat is találunk itten, mely a rég beszün
tetett érczzúzó-malmokhoz vezet.

A két út egyesülésétől most már a régi, 
meglehetősen megrongált bányaúton haladunk to
vább s mintegy 1 órai emelkedés után a Zöld-tó
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alatti erkélyhez érünk, a hol jobbra fordulunk s v2 óra alatt megmászszuk a Nad-Pavlova hegy
hátat. A törpefenyő itt 1825 méter magasságban 
már eléri legfelső határát. A talajt havasi füvek 
s gyöngéd alpesi növények borítják, melyeken, s 
a gerinczen elterülő sziklaomladékokon feljebb és 
feljebb haladva, az egykori aranybányákhoz vezető 
járt ösvény nyomaira bukkanunk, a melyen előre 
menve */2 óra alatt a bányák maradványaihoz 
elérkezünk s itt ismételten jobbra fordulva, áthág
juk az orom kajsza kiugrását, a mely a felfelé 
igyekvő előtt csalóka módra az óhajtott csúcsnak 
tűnik fel.

E ponttól következik az út legmeredekebb 
részlete. Közetomladékon s több szikla erkélyen 
nagy erőmegfeszitéssel felfelé kapaszkodva egy órai 
kínos mászás után érjük el a 2496 méter magas 
csúcsot, a mely egy 15 m. hosszú s 2—2 5 m. 
széles., eleinte lejtősen, majd mind a két oldalra 
meredeken lefutó s mindenütt kőzettörmelékkel 
borított kajla sziklasáncz legfelső lapjának tűnik 
fel. Az északi és keleti lejtők, közvetlenül az 
oromról, szédületes meredekséggel s mélyen esnek 
le a Koprova-völgybe aTerianszko-ésZöld- 
t ó hoz úgy, hogy egész biztossággal csak úgy 
tekinthetünk le a parányi kék pontoknak látszó 
tengerszemekre, ha négykézláb kúszunk a mélység 
párkányához.

A Kriván a Magas-Tátra nyugati csoport
jának őrszeme. Felséges alakja már messziről
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feltűnik s kiválóan dominál a körötte fekvő s vele 
kapcsolatos szirtek felett. Különös sajátsága az, 
hogy mint déli, mint északi oldalról tekintve, 
különböző alakban tűnik elő. Amig ugyanis déli 
oldalán az igen jelentékeny magasból eredő s a 
Velki Zleb-nek nevezett szakadékon lefolyó Be- 
lanszkó-patak által két ágra van osztva, az északi 
oldalon több mint 500 méter magasból csaknem 
merrőlegesen esik le a N efczer-völgy be. Hírét 
leginkább Sydow leírásának s II. Frigyes Ágost 
szász király látogatásának köszöni. A természet 
örök szépségei s változatlan gyönyörei iránt fogé- 
konykeblü király örök emlékezetére, ki sem időt, 
sem fáradságot, sem költséget nem kiméit, hogy 
Magyarhon természeti szépségeit megszemlélhesse, 
Münszter György kir. edőmester és táblabiró által 
még 1840-ik évben emlékoszlop emeltetett csúcsán.

A 6 lábnyi emlékoszlop egy 6 láb széles és 
5 láb magas kőből épült erős alapzaton nyugodott; 
négy oldalát vaslemezek képezték, melyekén a szász 
nemzet qzímere s királyára vonatkozó feliratok 
voltak láthatók. Homlokzatán az említett czímer 
felett góth betűkkel írt eme körirat volt: „Gott 
s egne Sachsen!“

Jobb oldalán pedig eme latin felírás díszlett:

Mons Kriván! Gestas Re- 
gnum primurn Frideiicum 
Augustum regem, Saxoni- 

aeque patrem.
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Heros itttrepidus spernens 
Tua culmina scandit 

Et уétoros Saxos spectat 
abinde suos,

Unde tibi splendor venit, 
quoque fama perennis 

Impavidis praestant haec 
monumenta Adern.

Az oszlop háta magyar felírásban tüntette 
elő a királyt kísérőivel s az illető évszámmal, a 
mint következik:

Fridrik Auguszt 
A Szászoknak

Névvel és tettel dicső királya 
Aug. IV. MDCCCXL.

Kíséretében lévén:
Hainz Fridrik 

Fő-őrnagy és segédtiszt,
Zipszer Keresztély 

Tanár és tanító,
Thuránszky Péter 

főszolgabíró 
és Münszter György 

kir. erdőmester és táblabiró 
Ki ez emléket 

Mély tisztelete jeléül 
emelte.

Baloldalát ismét eme magyar felírás díszité:

Itt állt egy népnek szabadelvű királya 
S e főid szépségén lelke gyönyörbe merült.
Vajha ne csak földét tudják bámulni hazánknak, 
Nemzete légyen erős s tettei híre dicső!



A Kárpátok ezen dísze nem örvendhetett 
azonban sokáig fenállásának, miután azt,-fájdalom, 
vandalkezek mocskolák be. Az emlékoszlop el- 
pueztíitatott, egyes maradványai szétszórvák s az 
utazó manap még csak az alapját sem találhatja 
e gyönyörű s nagy emberi munkával felállított 
emlékoszlopnak. Szétrombolásáról ama hír is kerin
gett egyideig, hogy azt a havasi pásztorok, a tete
jén levő aranynak vélt királyi korona elidegenítése 
czéljából, dúlták volna szét. De ez alig hihető. 
Inkább a nemzetiségi gyűlöletből eredő kicsinyes 
boszszú érzetére lehet e barbár tettet visszavezetni.

A kilátás a Kriván-ról felséges. Es bár 
a közel előttünk fekvő tetők nem is engednek 
szabad bepillantást a völgyekbe, kivéve a Ko- 
prova- és Nefczer völgyet, a Központi Kár
pátok főormai azonban kelet, észak és nyugatnak 
csaknem mind beláthatok. Dél felé a Vág-folyó 
síkján az Alacsony-Tátráig, a melyből a 
Király hegy és a Gyömbér fenséges alakjai 
emelkednek ki tisztán, láthatunk el, messze nyu
gaton pedig a kúpalakú Chocs és mögötte a lát
határt elzáró Fátra hegy vonalaiban gyönyörköd
hetik az emberi szem.

A Csorbái tóhoz vissza ugyanezen útat kö
vetjük.

Azon touristák, kik a Kriván megmászása 
után Pod-Banszkót akarják felkeresni, vissza
térőben vagy a fentebb leirt útat követik, vagy a 
könnyebben és kényelmesebben járható nyugati



43

oldalon, а Кор án át, bocsátkoznak le. Az 5—10 
lépés széles gneiszrétegekböl álló lépcsőzetes orom
ról vigyázva kuszánk le a kiugró Na prehibu 
(1967 m.) csücskéig és innen tovább a törpefenyő
vel benőtt sima kis Kopa-lapályig (1736 m.): 
Innen az 1209 m. magasságban, már a felső fény 0s- 
régióban fekvő Krivánszka-rétre jutunk, a 
hol egy pásztorkunyhót találunk. E rétről folyton 
nyugatfelé tartva, az alacsony Pod-Pal enicu 
(1270 m.) hegyháton át, jó karban tartott úton 
2 órai gyaloglás után Pod-Banszkó kincstári 
erdésztelepre érünk, hol szállást és eledelt is kap
hatunk.

f) A Tengerszem-csúcsra.
A Csorbái tótól a Poprádi tóig lr\2 óra; innen a 

két Békás-tóhoz 2 óra; innen a hómezőig V|2 óra; innen 
a Hunfalvy-horhosra 1 óra innen a csúcsra 1\2 óra.

Hogy a tengerszem-csúcsot meg mászhass uk, 
mindenekelőtt a Poprádi-tóhoz kell jutnunk. A 
Máj 1 áth-kunyhótól észak felé, mindenütt a Hincz- 
kó-patak mellett, а Коpki nevű hegyhát mere
dek sziklái aljában, haladunk felfelé. Balról az 
Alsó-Bástya, Sátán, Felső-Bástya és 
Koprova kopár sziklái húzódnak végig. Majd 
elérünk a Hinczkó- és Békás-tavakból 
fakadó patakok egyesüléséig, hol egy fából épült, 
teljesen elhagyott, üres kunyhó, az úgynevezett 
Máriáss y-k uny hó áll, mely szükség esetén elég 
biztos menhelyül szolgálhat a zivatar és eső ellen.
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Itt három felé válik az út. Mi a jobb felé 
kanyarodét követjük s 2 órai meredek és fárasztó 
mászás után а В ék ás-tavakhoz érünk. Innen 
már teljesen látható a Tengerszemcsúcs, melyet a 
hatalmas és büszkén égnek emelkedő Tátra- 
csúcstól az úgynevezett Hunfal vy-horhos 
választ el. A két Békás-tó fölötte regényes 
fekvésű. Az alsóbbik tóban levő szikla kelet felől 
nézve guggoló békához hasonlít. Ettől nyerték 
neveket a tavak*

A Békás-tavaktól jobbra fordulva a Tátra- 
csúcs felé eső lejtőn gyönyörű vízesést pillantunk 
meg, melynek közelében, zeg zugos vonalban s egy 
pár kisebb hómezön áthaladva, a Tátrahegység 
legnagyobb hómezejéhez érünk. Mintegy 3/4 óráig 
tart rajta az átmenet s vége felé a Hunfalvy-hor- 
hosnál annyira meredek, hogy a hóba vágott nagy 
nyomokban már csaknem négykézláb történik a 
kapaszkodás. A Hunfalvy-horhosról (2412 in.) 
már szép kilátás nyílik, különösen a hatalmas 
Poduplaszki-völgyre. Hogy innen a Ten
gerszem-csúcsra eljuthassunk, vagy meg kell mász
nunk egyenesen az első csúcsot, a mi azonban 
nagy fáradsággal jár, vagy pedig délnek egy kis 
kerülővel ezt elmellőzzük, */4 óra alatt a Ten
gerszemtől délre fekvő magas gerinczre, innen a 
középső csúcs megkerülésével s egy harmadik 
csúcshoz simuló magas sziklatuskó, az úgynevezett 
Zúzás, megmászásával a 2505 m. magas czél- 
pontnál vagyunk. Maga a csúcs nem valami tágas
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és különösen Galiczia felé félelmetesen meredek. 
Minden magasabb csúcs látható • innen. Nem hiú
ban nevezték el e hegyet a „Magyar Higié
nék, de a panoráma, melyet innen az utas láthat, 
felülmúl minden képzeletet. A Lomniczi, Jég
völgyi, Nagyszalóki és Gerlachfalvi csúcsok, a 
Középorom, a Koncsiszta, a Menguszfalvi-csúcs, a 
Tátra, Bástya, Szolyiszkó, Kriván, Koprova, a 
Baráthegy és az egész Volozsyn-lánczolat a Svini- 
czától emelkednek előttünk a magasba. Külö
nösen vadregényes, meglepő látványt nyújt a 
Tátrának Galiczia felé eső része, mely sokkal 
meredekek^ járhatlanabb, hegy- és völgyképződése 
sokkal phantastikusabb, mint a magyarországi rész. 
A Poduplaszki és a Javorina mélyen benyúló 
hatalmas völgyei nagyszerű látványt nyújtanak. 
Különösen kiemelendő a különböző völgyekben 
fekvő tavakra nyíló kilátás. Nem kevesebb mint 
13 kisebb-nagyobb tengerszemet lehet innen meg
számlálni. Nevezetesen: a nagy Halas tót, a Ten
gerszemet a Halastói-völgyben, a felső és alsó 
Békás-tót az északi Békástói-völgyben, a Jeges
tót, a Cseh-tót a Poduplaszki-völgy nyugati, a 
Zöld-tót a középső, a Morga-tót pedig a keleti 
ágban, a Roztoka-völgyi Öt-tó egyikének szélét, a 
két Békás-tót a déli Békástói-völgyben, a Hinczkó- 
tavat és a Csorbai-tó egyrészét.

Az azelőtt teljesen ismeretlen Tengerszem
csúcsot 1840. jul. 30-án Blázy Ede, Felkáról, 
mászta meg először; mostani nevét azonban 1853.



aug. 2-án kaptá, a midőn Blázy több Tátra-ked- 
velő társaságában másodszor kereste fel.

g) A Hinczkó-tóhoz.
A Csorbái tótól a Poprádi-tóhoz 1!|2 óra; innen a 

Máriássy-kunyhóig 3|4 óra; innen a Hinczkó-tóig 2—21|г 
óra. Vissza В óra.

A Hinczkó-tó a Tátra 1966 m. magasságban 
fekvő legnagyobb tengerszeme. Területe 19*11 
Hektár. Hogy ide eljuthassunk, mindenekelőtt a 
Poprádi-tavat kell meglátogatnunk s az ettől észak
nak kanyarodó úton, a Hinczkó-patak mellett 
haladva, a Máriássy-kunyhót felkeresnünk.

Innen a középső úton, egy meredek haránt
falon keresztül mintegy 2—2*/2 óra alatt egy meg
lehetős széles katlanhoz jutunk, melyben a tó fekszik. 
Mintha egy óriási nagy templomban volna az ember, 
melynek ünnepi csendjét csak a havasi morga éles, 
átható fütytye zavarja meg.

Jobbról a Sátán, Felső-Bástya és Ко
рг óva, szemben a hatalmas Csubrina, balról 
pedig a Menguszfalvi-csúcs és a Volovecz 
meredek lejtői ereszkednek csaknem függőlegesen 
a tóba, mely teljesen láthatatlan földalatti forrá
sokból tápláltatik; lefolyása a nagy Hinczkó-patak, 
mely azután a Postredna vágásában a Popráddal 
egyesül.

A nagy tótól délre, ettől egy hullámzatos 
gerincz által elválasztva, még három kisebb tó 
fekszik, melyeknek legnagyobbika a Kor i to.
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A Hinczkó-tótól egyrészt а Koprovä- 
hágón (2174 m.), a Koprova-csúcs és a Hát
só-Bástya között levő nyergen át, aKoprova- 
völgybe a nagy Szmrecsin-tóhoz, — más
részt aCsubrina ésaMenguszfalvi-csúcs 
közti Orv vadász-hágón, a magas gerinczen 
keresztül, a Tengerszemhez s a Halastó
hoz is eljuthatni.

h) A Tátra-csúcsra.
A Csorbái tótól a Poprádi-tóig VJ2 óra; innen a 

Békástavakig 2 óra; innen a Hunfalvy-horhosig V/2 óra; 
a Tátra-csúcsra 2 óra. Vissza 6 óra.

A Tátra-csúcs megmászása sok testi és lelki 
erőt igényel, egy egész napot vesz igénybe s csak azoknak 
ajánlható, kik semmi vész s fáradságtól vissza nem riadnak 
s kitartó erővel rendelkeznek.

A Tátra-csúcs — melyét másképen Vi- 
szokának is neveznek — a legnehezebb fel
adatot adja a touristának, megmászása valamennyi 
csúcs közt a legfáradságosabb.

Hogy e csúcsot megmászhassak, mindenekelőtt 
a Poprádi tóhoz, innen a Menguszfalvi- 
völgyön felfelé haladva a Békás tavakhoz kell 
jutnunk, honnan a közte és a Tengerszem- 
csúcs között fekvő Hunfalvy -horhost mász- 
szuk meg. Innen a Tátra-csúcs és K'opki 
északi orma között délnek fekvő nyerget, mely a 
Menguszfalvi völgyet a Sárkán у tó oldalvölgyé- 
től elválasztja, igyekszünk elérni. S hogy ezt 
megtehessük a Hunfalvy-horhosnál jobbra fordu-.
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lünk s mintegy 1 órai kínos és keserves emelke
dés után nyugat felöl megkerüljük a csúcsot. A 
nyeregről, honnan a Sárkány-tavat lábainknál pil
lantjuk meg, a déli lej tön felfelé emelkedünk mind
addig, míg egy gömbölyded kúpra nem érkezünk, 
a honnan a Tátra-csúcs rémi tőén szaggatott 
sziklaormát már megláthatjuk.

Innen kezdődik a legkeservesebb út, a nap 
legverejtékesebb munkája. Minden fölösleges terhet 
a kúp egy sziklaeresze alá rejtünk s a felemelke
déshez fogunk. Kérges hóval keményre kiágya
zott sziklarovájték, a melyen fel kell kapaszkodni, 
fogadja a touristát. A hó olvadása folytán meg
lapult kődarabok rendkívüli vigyázatot igényel
nek, kétszer, háromszor is megpróbálja az ember 
a kiugró sziklatuskót, vájjon megbirja-e. Meredek 
bérczlapokon majd a sziklarovájték más oldalára 
kanyarodik, majd pedig lépcsőket vág a kemény 
hóba a vigyázva előre haladó vezető, hogy biztos 
támpontot teremtsen az utána jövőnek. így emel
kedünk lassacskán felfelé, mígnem 1 órai kínos és 
megfeszített munka után felérünk a 2555 m. magas 
csúcsra. A csúcs orma egy 9 m. hosszú, de alig 
2 lépés széles gerinczet képez, melyről a nyugatra 
fekvő R oh ács-hegycsoporttól, egész túl a Lom- 
niczi csúcson, az egész Kárpát-hegylánczot be 
lehet látni. Dél felé a Csorbái és Poprádi tavakra 
nyílik szép kilátás. A gerinczet képező granittus- 
kók között pléhdoboz van elrejtve, a mely a ven
dégkönyvet van hivatva helyettesíteni.
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A T átr a- csúcsnak tulajdonképen kettős 
orma van, a melyek közül a déli 48 méterrel ala
csonyabb, mint a 2555 m. magas északi. A Csorbái 
tó melletti vendéglő terraszáról kitűnően lehet e 
két csúcsot megkülönböztetni, de az optikai csaló
dás a közelebb eső délit tünteti elő magasabbnak. 
A két csúcs egymástól 100 méter mély keskeny 
hasadék által van elválasztva.

A fentebb említett gömbölyded kúpot a Sár
kány-tótól is el lehet érni 3 óra alatt.

E csúcsot sokáig tartották megmászhatlannak 
az emberek, sőt llunfalvy János kitűnő y tudósunk 
is azt irta róla, hogy egy fűszál sem zöldéi 
rajta, egy ember sem állott még a tetején, sőt 
hogy még a zergék sem mászkálják meg.

D é c hy Mór 1874. szept. 3-án első tette 
lábát e borzadalmas csúcs legyőzött fejére s ezáltal 
sokáig magasztalt szüzességét elvette.

A visszatérés a Csorbái tóig ugyanazon 
az úton történik mint a fel menetel; azon touristák 
azonban, kik az északi oldalra akarnak lebocsátkozni; 
a Hunfalvy-liorhostól a Poduplasz ki-völgy 
egy mellékágán, mely C seh-v öl gynek nevez
tetik, ereszkednek le a Jeges- és Cseh-tóhoz.

Ide vezető útunk kőzettörmeléken visz keresz
tül, nagyon fárasztó s aczélizmokat igényel. Egy 
óra alatt el lehet érni a Jeges-tavat, honnan, 
a Cseh-tavat magunk mögött hagyva, egy meredek 
sziklafalon, melyen a két tóból kifolyó víz zuhog 
alá, áthágva, a Poduplaszki völgybe jutunk.

4
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i) Pod-Banszkóra.
A Csorbái tótól Pod-Banszkóra 4 óra. Vissza agyán-

annyi.
Pod-Banszkó kincstári telep különösen 

arról nevezetes, mert kiinduló pontja a Koprova-, 
Ту eh a- és Kameniszt a-völgyeket felkereső, 
vagy a Krivánt ez oldalról megmászó s a Ga- 
1 i c z i á b a átránduló touristáknak.

E telep egy erdőirtványon fekszik, körülvéve 
a balzsamos illatú fenyők rengetegjeitől; hátterét 
a csekély távolságban emelkedő fenséges Kriván 
képezi, mellette pedig a Béla-patak csörgeti tej
fehér s ezer meg ezer zúgó habra megtört hul
lámait.

Hogy ide eljuthassunk, a Csorbái tótól a 
KrIvánra vezető útat követjük. Nad-Pavlo- 
ván, hol az út északfelé, a Krivánra, és 
nyugatra, Pod-Banszkó felé, elágazik, az utóbbi 
irányt követjük s azon 4 órai kellemes utazás után 
a helyszínre érünk. Az itt lakó erdővédnél olcsó 
pénzen tiszta ágyat, egyszerű, de ízletes eledeleket 
s italt is kaphatunk.

Pod-Banszkóról, mint említettük, több 
kirándulást tehetünk, melyekhez vezetőt a telepen 
lakó erdővéd utján bármikor kaphatunk. A egyes 
tourok részletezésébe nem bocsátkozhatunk, mert 
azok a Csorbái tótól nagyobb távolságra esnek, s 
ritkábban kerestetnek fel a tótól. A legneve
zetesebb tourok közé tartozik azonban а К о - 
prova-völgy s az ennek végén fekvő Szmre-
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csín-tó, melyhez Pod-Banszkóról 5l/4 óra 
alatt lehet eljutni.

А Ту cha-völgy ön keresztül Zarkopa- 
nét és Koscieliskót is meg szokták látogatni 
a touristák. Az út 8 óra alatt megtehető.

k) Tá traf ikredre.
A Csorbái tótól Tátrafüredre 5 x/2 óra; vissza 

ugyanannyi.
A Csorbái tó 1877 óta egy gyalog és 

lovagló ösvény által kapcsoltatott össze Tátra- 
füreddel, legújabban pedig a Kárpátegylet egy 
kocsiútat építtet, mely eddig azonban csak félig 
kész s Tátrafüred felől a Máriássy-féle 
erdőig járható. Ha e „Tourista-út" kiépül, a 
Csorbái tótól 3 óra alatt el lehet lesz jutni 
kocsin Tátrafüredre, mindaddig azonban a 
régi utat követjük, mely a Fürdőház mögött 
a Poprádi tó felé vezet. A hegyhát túlsó lej
tőjén kétfelé válik az; egyik része északnak a 
Menguszfalvi völgybe, a másik délkeletnek, 
Tátrafüred felé tart. Mi az utóbbi irányt követ
jük s a pirosra festett fák és kövek irányában 
előrehaladva, egy óra alatt eljutunk a Pop rád 
vizéhez. Itt 1219 m. magasban átgázoljuk a vizet, 
mígnem elérjük a Posztredna-rétet. Egy 
órai továbbhaladás után a Mostki nevű erdész- 
telepnél vagyunk, innét 1/4 óra múlva a Zúgó
patak partján álló Máriássy-kunyhóhoz jutunk, a 
hol szállást ingyen, hideg ételt és italt pedig olcsó

3*
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pénzen kaphatunk. Egy negyed óra múlva a 
Hágit (888 m.) érjük el, 1/2 óra múlva a Kabuli 
erdésztelepet (98 i m.), honnét T árafüred még 
2A/3 óra.

Az úton előrehaladván egy erdőtisztásra 
érünk, honnét szép kilátás nyílik a Magas-Tátra 
egynéhány csúcsára. Máj d a Gerlach falvi 
csúcs nyugati nyujtványára fel kanyarodó úton 
a Felka vizéhez érünk, azt átgázoljuk s a Ke
reszthalom alatt elhaladva T á t r a f ü redre 
jutunk.

Ezenkívül az utóbbi időkben még egy rövi- 
debb gyalogösvény is készült, mely a II ági tói, 
a Káliul i erdészteltfpet kikerülve, keleti irányban 
a Batizfalví patakon keresztül, a batiz- 
falvi csőszlakhoz vezet, innét szelíd emelke
déssel kelet-kclet-északi irányban a zsákó czi 
csőszlakhoz visz, honnét, északnak tartva, 
mihamar Uj-Tátrafüredet éri el.

1) Az Oszteryára.
A Csorbái tótól a Mostki erdészlakig 2 óra ; innen 

az Osztervára 2 óra. Vissza 31 /2 óra.
A Tátraiüredre vezető lovas- és gyalog- 

úton (lásd k) pont) 2 óra alatt a Mostki nevű 
erdésztelepre érünk, honnan az Osztervára 
vezető erdei út északnyugati irányát követve, a 
Szmrecskovecz keleti lejtőjén lassan fölfelé 
emelkedünk s az említett erdészlaktól mintegy 2 
órai kényelmes menés után a czélpontnál vagyunk.
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A tourt, egészen az Oszterva csúcsáig, lóháton is 
meg lehet tenni s épen azért ezen tour mindazok
nak, kik kevés fáradsággal fölötte jutalmazó kirán
dulást akarnak tenni, nagyon ajánlatos.

Az Oszterváról igen szép kilátás nyílik. 
Északon belátni a Menguszfalvi völgyet, mel
lék völgyeivel és szorosaival, melytől jobbra a 
rémitöen szaggatott Tátra-csúcs, a hozzásimuló 
V as kap i gerinczével, emelkedik; keleten a Kon- 
csiszta és Tupa, nyugaton a Szolyiszkó 
Bástya is Osztra fenséges látványként emel
kednek eőttünk. A délfelé elterülő poprádi és 
Vág-sikok ködbeenyésző képei tűnnek elő s egé
szítik ki x máskülönben is igen szép kilátást. A 
csúcsról i Csorbái-, Jeges-, Sárkány-, Poprádi-, 
Nagy- és Kis-Hinczkó-tavak láthatók. A visszaté
rés ugyanizon az úton történik, mint a felmenetel; 
lemenet seonban í/2 órával hamarább érjük el a 
Mostki exlészlakot.



jHimi'Miimii Mii'iiitiiiii iiiiiiiit'iiHUn iimtiil miimi нити пиши nijiiin niiiiinmiiinii шиш» mmw итнм uiiiiiu mini*

■ in i nit I llltl Гш и

ШШШШШШ1 ъmmЩщШ

VI.

Kalauz-szabályzat.

S
) Tátratourokra vonatkozó kalauz-díjak а „Ma- 

- gyarországi Kárpátegyesület“ előterjesztésére 
hatóságilag jóvá vannak hagyva s a kalatzkönyvbe 

bejegyezve. E helyütt e szabályzat csupán egyné
hány, a touristára nézve fontos, pontját találom 
czélszerünek felsorolni, úgyszintén az által n nos 
valamint a különös díjtételek tábláját közzé 
tenni.

E fontosabb pontok a következők lennének: 
2 A hegyi kalauzok háromfélék:
а) I. rendű kalauzok, a kiknek egy része 

kalauzt képező tanfolyamot látogatott s a sikeres 
vizsgálat letétele után hegyi kalauz-okmánvt nyert, 
másik része évek hosszú során kimutatható gya
korlat által a Kárpátokban hatósági jogosúltságot 
nyert a hegyi kalauzolásra. Ezek a teljes hegyi 
kalauzdíjra jogosítvák.

b) II. rendű hegyi kalauzok, a kik nem 
nyertek képesítési okmányt s nem is bimak még 
nagyobb gyakorlattal a kalauzolásban. Ezek a ka
lauzdíj háromnegyed részére tarthatnak igényt.



■о— 55 ——*

c) Hegyi hordárok (HI. r.) a hegyi kalau
zolásban még járatlan egyének, a kikből idővel 
hegyi kalauzok válhatnak. Ezek a kalauzdíj felére 
jogosítvák.

3. Az I. és II. rendű hegyi kalauzok jogo
sítva vannak utasokat önállóan kalauzolni minda
zon hegyi kirándulásokra, a melyek kalauzköny
vükbe be vannak jegyezve. Oly csúcsokra vagy 
hegyekre azonban, a melyek eddig még nem let
tek megmászva, csak az I. rendű hegyi kalauzok
nak van megengedve touristákat vezetni s ezeknek 
is csak akkor, ha még egy másik hegyi kalauz 
vagy hordár kiséri őket s minden ily új expe- 
diczióra szükséges hegymászó kellékekkel el van
nak látva.

12. A hegyi kalauzok tartoznak a touristát, 
a kit vezetnek, az előre megállapított irányban 
kisérni, őt minden veszedelemre s eltévedésre 
figyelmeztetni, nagyobb elővigyázatra inteni s sze
rencsétlenségek elkerülésére különös gonddal lenni. 
Ott, hol veszedelmes járatok, örvények feletti át
járók, meredek hómezők vannak, nem elég, hogy 
a hegyi kalauz előre menve az irányt megmutassa, 
hanem a touristát a veszedelmes helyen tettleg át 
kell segítenie. Az utazó iránt mindig illedelmes
nek, udvariasnak, előzékenynek és szolgálatkésznek 
kell lennie.

13. Ha az utazót kirándulás közben beteg
ség vagy egyéb baj éri, úgy tartozik őt a hegyi 
kalauz legjobb képessége szerint ápolni és szol-
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gálatjára lenni, a miért aztán a rendes napi kalauz
dijat igényelni jogosítva van.

18. A hegyi kalauz tartozik az utas pod
gy ászát 8 kilo súlyig — ebbe beleértve az utas 
élelmi szereit is, de a tourista eszközeit nem — 
díjtalanul vinni; minden többletért fél kilónként 
és óránként 1 kr. viteldijat igényelhet; 15 kiló
nál nagyobb súlyt azonban díjazás mellett sem 
szabad vállalnia.

21. Az utasoknak szabadságukban áll kísé
retül vagy hordárul bárkit magukkal vinni a 
nélkül, hogy az ellen a hegyi kalauz tiltakoz
hatnék.

24. A hegyi kalauzok tartoznak magukat 
saját költségükön élelmezni. Idegen helyen való 
meghálásért külön dijaztatnak és pedig ha szabad 
ég alatt kénytelenek meghálni 60 krral, ha korcs
mában vagy menedékházban hálhatnak meg, 30 
krral. Ezeken s a megszabott kalauzdijakon 
kívül semmi czím alatt nem követelhetnek pénzt 
vagy egyebet. A tourista jogosítva van a kalauz
nak járó összeget a „Magyarorsz. Kárpátegyesület“ 
megbízottja kezéhez lefizetni.

25. A kalauzdíjba a visszamenet díja be 
van számítva.

30. A hegyi kalauz, kire magát valamely 
tourista bizta, tartozik annak a hibájából vagy 
mulasztásából eredő kárát megtéríteni.

33. A hegyi kalauzok nincsenek jogosítva 
nagyobb vagy többszörös díjat venni azért, a miért
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több utast vezettek egyszerre. Fárasztó vagy 
veszélyes hegymászásoknál azonban, a hol a kalau
zok az utasoknak közvetlen segítséget nyújtani 
tartoznak s reájuk nagyobb felelősség is háramlik, 
jogosítva vannak a teljes díjon felül a 2-ik és 3-ik 
utastól 20°/0 díj pótlékot venni. Ily esetekben több 
mint három utast egy kalauz egyszerre nem vezet
het. Ennél nagyobb társaságnál tehát minden 
három-három utasra egy kalauz veendő.

34. Ha a hegyi kalauzok egy már véghez 
vitt kirándulásról visszajőve, más utast vezetnek 
vissza, ugyanazon szolgálatukért csak a fél díjat 
vehetik igénybe.

36. Azon esetben, a midőn az utas a tervbe 
vett kirándulásról lemond s ezt megelőző nap estig 
a hegyi kalauznak tudtára adta, ennek 50 kr. 
kárpótlást fizet; az esetben pedig, a midőn a 
lemondást csak a tervezett kirándulás napján jelenti 
be, 1 irtot.

37. A hegyi kalauzok felbérelésüknél 50 kr. 
felpénzt kapnak, bizonyságául annak, hogy az 
alku megköttetett. Ezen összeg a 36. pont szerint 
járó esetleges kártérítési összegbe beszámittatik.

39. A kiszabott díjtételek július, augusztus 
és szeptember hónapokra érvényesek; az év többi 
hónapjaiban pedig 25°/0 árlevonás mellett.
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I. Általános kalauz-díjtételek.

1. Egész napi gyaloglás (reg. 5 esti 8-ig) 
szekér- és gyalogúton vagy ösvényen: 2 írt.

2. Egész napi gyaloglás (reg. 5 esti 8-ig) út 
vagy ösvény nélküli talajon: 3 frt.

3. Fél napi gyaloglás (reg. 12-ig, délután 8-ig) 
szekér- és gyalogúton vagy ösvényen: 1 frt.

4. Fél napi gyaloglás (reg. 12-ig, délután 
8-ig) út vagy ösvény nélküli talajon: 1 frt 50 kr.

5. A meghálásért a szabad ég alatt kap a 
kalauz 60 krt; egy menedékházban vagy korcs
mában 30 krt.

6. Az alább felsorolt kirándulások díjtételei, 
a 14. és 17. számú kivételével, egy napra érten
dők, ha azonban az illető kirándulás hosszabb 
időt vesz igénybe, akkor az időtöbblet díjazásánál 
az általános díjszabályok érvényesek.
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