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MÜNCHENI BENYOMÁSOK.

A franczia példabeszéd azt tartja, 
hogy „evés-közben jön meg az étvágy.“ 
Tavaly a Saltzkammergutban tett való
ban élvezetes barangolásaim után a ha
vasok őshazája, a turistaság bölcsője és 
legmagasabb színvonalon álló művelője 
t. i. a S váj ez képezte utazási vágyaim 
netovábbját. Tehát az osztrák Svájcz 
után, a valódi Svájcz, mely bájos kis or
szágról Voltaire ”azt mondotta: „Quand 
je sécoue ma perruque, je poudre toute 
la republique·“ (Ha megrázom a paróká 
mat, behajporozom az egész köztársasá
got.) üti-tervemet a Salzburg—müncheni 
vonal irányában állapítottam meg, a meny
nyiben a velem utazó hölgyeket Kneipp- 
kurára Woerishofenbe voltam kísérendő.

A mintegy 154 km. hosszú útvona
lon, mely Salzburg és München között 
fekszik, alig hogy elmerül az utas a jobb
ról feltűnő Klessheim-vár és balról az 
erdő sűrűjéből kiemelkedő Mária-Pl ain
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vakító fehértornyu templomán: márFrei- 
lassingnál feltűnnek a fehér-kék határ
oszlopok, mintegy jelezve, hogy bajor 
földön vagyunk.

Itt váltottam be német értékre ha
zai pénzem utolsó maradványait.

Majd Teisendorf és Lauter közsé
gek, előbbi a festői Raschenberg nevű 
várromokkal ötlenek szemünkbe s a 
dombos vidék erdőkkel és mezőkkel vál
takozó friss zöldje mögül egyfelől a 
Staufen, másfelől az Untersberg hegyek 
vonnak határt a kedves tájkép hátterében.

A Traun folyó partján elterülő és 
sós fürdőiről nevezetes Traunstein, továbbá 
Prien község a királyi vár kastélyáról 
híres Chiem-tó nyugati partján az emlí
tésre méltó vasutmenti helységek s a 
Stephans-Kirchennól felbukkanó s az 
előbbi tónál felónyinel kisebb Simm-tó 
(ti km. h.) elhagyása után az Inn-folyón 
átrobogó vonat Rosenheimba ér.

Rosenheim az ő saját messzelátójával 
az Inn jobbpartján levő Schlossberggel, 
mint több szárnyvonal góczpontja egy 
tízezer lakosságú élénk kis város kel
lemes benyomásával bír, hol a bajor fi- 
nánczok lelkiismeretesen, de kellő udva
riassággal végzik nehéz tisztüket. Öt ne
gyed óra múlva már a bajor fővárosnak 
a bpestinel meg egyszerte nagyobb osz
lopsoros hatalmas pályacsarnokába ér-
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keztünk s mielőtt a Reinischer Hof szál
lóba beszállottunk volna, a hanyatló nap 
vérpiros sugarai mellett bekocsiztuk a 
főbb utczákat, tereket s szinte meglepe
téssel szemléltük Münchenben az ódon- 
ság és a modern építkezés páros viasko- 
dását, mely ma is lépten nyomon kisért. A 
meglehetős roszkövezetü külvárosi utczák 
azugynevezettKároly- Kapunál kellemesen 
átalakulnak s a szűk ódonszerü és apró 
ablaku emeletes házak tömkelegéből kijut
va a tágas és valóban meglepő nagyvá
rosias Max-Joseph-térre [érünk, hol a 
hasonnevű uralkodó 3 és fél m. nagyságú 
impozáns emlékszobra áll és vele szem
ben egy masszív nagy épület tömb az 
úgynevezett királyi palota,

ügy művészeti valamint történeti 
szempontból egyaránt meglepő fénnyel és 
műizléssel találkozunk a királyi reziden- 
czia pompás termeiben ; nem is annyira 
a nagy értékű műtárgyak összehalmo- 
zására lett itt fősuly fektetve, hiszen II. 
Lajos tündér kastélyaiban elég pazar 
múzeumai maiglan is egy különczsógé- 
ben is zseniális fejedelmi egyéniségnek 
azok a keleti szultánokhoz méltó mesés 
műkincsek, a melyek pl. csak a herren- 
chiemseei vagy a neuschwansteini paloták 
belsejét díszítik. — A müncheni királyi pa
lotában érdekesek a Napoleon-lakosztály, 
melyet I. Napoleon 1809-ben lakott és az
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úgynevezett pápa-szobák, hol 1782-ban 
VI. Pius pápa tartózkodott.

Érdekes a szópsóg-galleria, mely 
több teremben elhelyezett és I. Lajos 
által gyűjtött női mellképek olajfestmé
nyeiből áll s az egyszerű polgári és ipa
ros lányok bájos vonásai a fejedelmi és 
főrangú szépségek és művésznők igéző 
arczaival váltakoznak.

A klasszikus festmények és szobor
müvek a régi képtárban és az úgyneve
zett glyptothékában mesés értéket kép
viselnek ; a Raffael madonnái és a Mu
rillo koldusgyerekei mellett a legértéke
sebb képek Tiziantól és Rubenstől, meg 
Dürertől és van Dycktől erednek.

Antwerpen és Becs mellett München
ben tanulmányozható legjobban Rubens, 
kinek itt közel 1000 drb. képe a legvál
tozatosabb benyomást nyújt eraek a ter
mékeny németalföldi festőnek a legjele
sebb alkotásai felől.

Hallottam angolokat beszélni, hogy 
Raffael „Szent családja“ a Casa Cani- 
giani-ból 3 millió márkát érne ; nemkü
lönben egy éppen másoló festő azon kér
désemre, hogy melyik a legértékesebb 
Murillokép ? azt felelte, hogy a „Szőllőt 
és dinyét evő két koldusgyerek“-ért állító
lag Rothschild báró egy millió márkát 
Ígért volna.

Künn megeredtek az ég csatornái,
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mialatt én egy egész délelőttöt csupán a 
művészetekben való gyönyörködésnek 
szenteltem.

Természetesen nem állhattam ellen
a kísértésnek, hogy egy-egy antik-mester 
kopott műremeke előtt megálló modern 
madonna-szépség és a fakult vászon nagy 
értékű mübecse ^között párhuzamot ne 
vonjak.

Hogy nem mindig sikerült a klasz- 
szikus régiségnek apálmát elnyernie: 
annak egy kis aranyhaju leány volt az 
oka, ki ha nem is illett volna bele csin
talan fitos orrával a madonnák galleri- 
ájába, de az üde fiatalság, az úgyneve
zett „beautó de diable“ nagy erővel nyi
latkozott meg pikáns vonásain.

Sajátságos játékaként a természet
nek, ez a hamiskás arcz, akkor mosoly
gott, a mikor komoly akart lenni, és 
rögtön valami rút síró vonás vegyült a 
durczásan fölvetett ajkak köré, mihelyt 
elnevette magát.

Legjobban tetszettek neki az an
gyalkák és a Murilló vásott és kiéhe
zett rongyos utczagyerekei, mert ezeknél 
a festményeknél folytonosan pityegő ki
fejezést nyert az arcz a ; eszembe jutott 
a török, a ki mikor igent mond rázza a 
fejét, igy ez a kis leány is a mikor sirt 
tulajdonképpen nevetett !

Különben ezt az együttesen fellépő
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természeti ellentétet Arany János is meg 
énekelte, úgymond :

„Sirt az ég egyik szemével,
A másikkal nevetett.“

De a köznapi életben is nem egyi
künknek csal könyet szemébe a nagy 
öröm, mig akárhányszor a mély fájdalom
tól felkaczagunk.

Szükségtelennek tartom München 
részletes leírásába bocsátkozni, csupán 
egyes az idegennek,rögtön feltűnő saját
ságokra terjeszkedem ki.

Mindenekelőtt feltűnők a nagy fény
nyel berendezett sorházak, egyik pláne 
Lohengrinről elnevezve s igy mindjárt 
az elsők között a Pschorrbräu, Luitpold, 
Deutsches Haus és a Habsburg-sőrház, me
lyek a mintegy 30 első rangú és nagyon 
látogatott ilynemű helyiségek mellett is 
pazar fényű világításuk és meglepő be
rendezésük miatt említésre méltók.

Egyáltalában este még elevenebb 
az utczai élet s a villanyos ivlámpák- 
kalmegvilágított Mária-tór s aMaximilian- 
és Ludvig-utczák nagyon élénkek, s 
az előbb említett tér csak amúgy nyüzs- 
gött a kerékpárosok tovasurranó alak
jaitól, kik mint a lámpafóny körül züm
mögő éjjeli lepkék, úgy karikáztak jobb- 
ra-balra a vakítóan megvilágított tágas 
területen.
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Az utcza jelző táblák kék alapon 
nagy fehérbetiikkol bajor nemzeti szín
ben kiáltanak le a hullámozva sétáló 
tömegre s a lomha egyenruhákba bujta
tott droschke-kocsisok (kék frakk, vörös 
mellény és ezüst szalagos fekete czilin- 
der-kalap) vágtatva rohannak rozoga jár
müveikkel, míg a trambahn-nak, a mün
cheniek közúti vasutjának egészen nyitott 
ésszánalaku nyári vaggonjai, mint valami 
hajók kellő viczinális lassúsággal úsznak 
tova az utczák mentén.

Az őrváltásra induló katonák vád-
lukra vetett puskával egykedvűen halad
nak tovább, csupán egy-egy népesebb 
sörpinezénél fülelnek irigykedve az ár
palevet fogyasztók kedélyes megjegy
zéseire.

A Hofbräuhaus (udvari sorházinál 
már oda is szól feléjük egy öreg ur, hogy 
fizet nekik egy-egy kancsót, de ők leküz- 
dik a csábítás ördögeit s kedélyesen vissza 
felelnek, hogy ők meg elviszik silbak- 
nak, ha éppen kedve tartja.

Az öreg pedig ennek a kevésbé ke
csegtető kísértésnek oda sem hederitve : 
belépett a hires ódon sörház szürke fa
lazatú bolthajtásos kapuján.*) — Én is

*) Már évek óta foglalkoznak azzal az esz
mével, hogy a Hofbräuhaus ősnépies jellegét át
alakítsák ; igaz, hogy a zsíros papirszeletekkel telt 
és étel hulladéktól szemetes setét udvar, a szobák
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nyomon követtem a fennt említett mün
cheni atyafit. Az udvaron egy hosszú 
félszer alatt asztalok mellett sörözött 
rend, rang, nem- és korkülőnbség nélkül 
a müncheni társadalom minden elkép
zelhető osztálya; bakák és hosszusöré- 
nyü művészek, mesterlegények és papok, 
szemüveges professzorok és egyenruhás 
fiákeresek, divatos úri nők és gyümölcsös 
kofák, katonatisztek és hordárok 
szóval a demokrátikus egyenlőség ülte 
orgiáit. A kik helyet nem kaptak, az ud
var közepén felállított hordók körül áll
va politizáltak és a politika 9/10 részben 
nemcsak sör mellett, de a szó szoros ér
telmében a sör körül is folyt.

Egy nagy vizes medenezében ki-ki 
kiöblíti kőkorsóját és személyesen megy 
a csapos-legényhez sörért; sorban mint 
a libák sorakoznak az illetők s a mint 
leszúrtad a 24 fillért : az egy marokra

egy-

kétes tisztaságú padlója, a modern ventillácziótki- 
gunyoló iülledt levegője és nem megfele
lő világítása a reform ember előtt tűrhetet
len, mindazonáltal nem merik a népet egy 
ősi idők óta megszokott helyiségétől megfosztani, 
aztán meg attól is tartanak az intéző körök, hogy 
az átalakítás nehogy az eddig kitünően virágzó 
üzlet csökkenését vonja maga után; pl, a vele szem
ben levő platzli fényes sörház, mely szintén udvari 
sört mér, pang, holott á népies Hofbräuhaus nagy 
szerű látogatottságnak örvend.
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fogható 5—6 kriglinek megfelelő egyé
nektől egyik oldalon átvett üres ivóedé
nyek, más oldalon a csapos gyakorlott 
taglejtésével habzó tartalommal penderül- 
nek elő, s ki-ki elégült mosolylyal vonul 
el a csapszók fejedelmi kathedrája előtt, 
helyet adva a szikkadt torokkal tolongó 
jövevényeknek. Most vettem jobban szem
ügyre közvetlen elődömet, ki a hadfiakat 
az utezán meginvitálta; egy ősz szakálla 
arany-pápaszemes tudós-forma ember le
hetett, de akár bajor kir. áliamtanácsos- 
nak is beillett volna, annyi méltósággal 
kezdte hámozni a hagyományos „radi“-t 
(fekete retek), egy közeli asztalhoz tele
pedve. Minthogy ott egy hely még üres 
volt, tehát szemben vele én is oda tele
pedtem. Mellettem egy potrohos strázsa- 
mester ült gyöngéd szakácsnői szomszéd
ságban, az arany-pápaszemes ur balján 
pedig két összevagdalt és flastrommal te
leragasztott képű pelyhes állu kimondha
tatlan vörösszőke diák iddogált teljes 
burschenschafti ornátusban. Utóbbiak tár
salgása teljesen igazolta a közmondást, 
hogy : „Wo Bier eingeht — geht witz aus!“ 

Az erős és sürü barna sör nem mond
hatom hogy ne ízlett volna ; de a második 
korsónál, daczára a bájos női kezekből 
átvett sajt és szalámi általánosan elismert 
sörkorcsolyáknak: valami sajátszerü
tompulás vett erőt az agyamon, úgy
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hogy egy Isarparti sétát kellett tennem, 
mielőtt a Reinischer Hof pazarul diszi- 
tet lépesőházába betérni jónak véltem 
volna.

Másnap reggel egy droschkeval el
hajtattam a hires Bavariát megtekinteni, 
és a mikor a 16 m. magas és 13 évig épült 
óriás-dáma fejetetejéről 126 lépcső meg
mászása után a bajor székesfővárosra 
körültekintettem, a naptól megaranyozott 
alpesi hegylánczokról felém szálló havasi 
üde lóg fuvalma a bajor sör okozta kaez- 
czenjammer utolsó maradványait is kiverte 
fejemből.

Л.



KNEIPP BIRODALMÁBAN.

A München—lindaui fővonal Buehloe 
állomásától kiinduló szárny-vasút végső 
pontjától, Türkheimtól egy órai kocsizás 
után a most már világhírűnek mondható 
Woerishofen bajor városkába érkezünk, 
mely a világ minden tájáról összesereg- 
lett betegek valóságos Mekkája. — A 
helység maga árnyatlan lapályos mezők
től van környezve és igy valami vonzó 
szép fekvéssel nem is dicsekszik, sőt tu
ristasági szempontból abszolúte semmi 
jelentőséggel sem bír; azonban mégis 
610 m. magas tengerszin feletti fekvése 
miatt úgynevezett subalpin éghajlattal 
bir, mert körös körül fenyves erdőkkel 
borított hegyhátak veszik körül, sőt 5 — 10 
perez alatt a fürdőtelep tulajdonképeni 
központjából a többé-kevésbbó felváltva 
regényes fekvésű rétektől és fenyvesek
től övezett környék könnyen megköze
líthető sétautakkal rendelkezik.

Délre a Wettbachtól, mely az egész 
községet hosszában átszeli, egy minden
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irányban emelkedő, sőt a Kneipp- és 
patak-utczán egész városias jellegű épít
kezést feltüntető gyógyhelyet találunk, 
mely kényelmes szállóival és fürdőinté
zeteivel egy rohamosan haladó világfür
dővé készül magát kinőni.

Julius hó közepén 4000 fürdővendég 
bábeli zűr zavara nyüzsgött meztelen 
lábra húzott szandáljaival a Flossbaeh 
mentén divatossá vált woerishofeni kor
zón, melynek legnépszerőbb épülete a 
Kursaal, hol Pater Kneipp, pápai praela
tus reggeltől délig és d. u. 2—4 óráig 
rendelő órát tart.

A betegek 3 márkáért könyvecskét 
váltanak (a 3 márka 3 egyenlő részlet
ben a községet, a szépítő- és Kneipp- 
egyesületet illeti) s ezzel lépnek be a ren
delő szobába, hol Kneipp, ez a zord te
kintetű, de meleg szivü egyszerű falusi 
plébános orvosaitól környezve, egy hosz- 
szu asztalnál elnököl s az orvosilag meg
állapított betegséghez mérten az ő víz
burka alapján kinek-kinek csupán saját 
emberismeretére támaszkodva ilyen vagy 
amolyan leöntéseket vagy fürdőketir elő, 
mely rendelések az illető könyvecskéjébe 
bevezettetnek s akármelyik fürdőintézet
nél az illető fürdőmesterek vagy mester
nők által pontosan végrehajthatók.

Kora hajnalban már megélénkülnek 
a rétek és mezők a harmatot taposó
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meztelen lábú fürdőközönségtől, kik gaz
dagok és szegények egyaránt rajongással 
csöngőnek az egyszerű öreg lelkész gyó
gyítási módszerén, attól remélve bajaik 
orvoslását.

Egy kerekes karos-székben önma
gát előre-hátra toló pácziens Brazíliából 
jött néger inasával, egy másik capstadti 
missiónárius pedig Afrikából tette meg a 
fáradságos utat, nem is említve azokat, a 
kik napokig, sőt hetekig tartó utazás 
fáradalmai után Amerikából, Oroszor
szágból vették utjokat Woerishofenbe. A 
világ minden nyelvén beszélnek itt, s a 
legmagasabb egyházi, polgári és katonai 
méltóságok szenvedő egyénei vegyülnek 
össze a rendelő szobában az egyszerű 
iparosok és földművesek csüggeteg alak
jaival.

Érdekes képet nyújtanak a délután 4 
órakor felvonuló fürdővendégek itt-ott 
csoportosan meginduló csapatja!, kik a 
Dömós apácza-kolostor felett levő fedett 
sétány felé tartanak, honnan szép kilátás 
nyílik és tiszta időben a bajor havasok 
egész panorámája tárul elé.

De ime miért van ez a tolongás, 
összesereglés ? Kérdheti valaki; a felelet 
egyszerű reá, t. i. a „Herr Prälat“ tartja 
délutánonként rendes előadását.

Fél 5 órakor Kneipp pontosan meg
érkezik és éljenzések között megy fel

2
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virágokkal díszített szószékére, melynek 
előtte kiki saját magával a karján hozott 
tábori székén letelepedve áhítattal hall
gatja a keresetlen egyszerű szavakkal, 
népies kézzelfogható adomákkal és bő 
tapasztalataiból merített s élő példákkal 
megvilágított, de mindvégig a fanatikus 
meggyőződés hangján szabadon előadott 
fejtegetéseket.

Kneipp a hidegvíz gyógyító erejé
ben, és egyedül csak ebben bízik, a má$ 
vizgyógy módok egyéb fajta kombiná- 
czióit u. m. villanyozást, masszírozást, 
gőz- es meleg fürdőket stb. teljesen el
ítéli s a viz hidegség! foka és mechani
kus erővel való helyi alkalmazásainak 
változatosságával mintegy az idegrend
szert petyhüdtségéből felrázni és a vér
keringést gyorsabb működésbe hozni s 
e mellett a testedzést rendszeresen ke
resztülvinni törekszik.

Mindazonáltal daczára annak, hogy 
sok észszerüség van a Kneipp-féle viz- 
kura alapelveiben letéve, nem csalódha
tunk, ha a felgyógyul ásókban elért siker 
legnagyobb részét annak a nagyfokú bi
zalomnak és vallásos rajongásnak tudjuk 
be, a mellyel egyesek Woerishofent évről- 
évre fölkeresik.

Tekintsünk be pl. 
fürdőintézetbe. A most már szépen lom
bosodat kezdő egyetlen park hátterében

Kreutzer-féle
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egy emeletes egyszerű épület emelkedik, 
melynek földszinti üveges hosszú folyo
sóján nagy élénkség uralkodik. Itt hul
lámzik a fürdeni készülő közönség roham
lépésekben fel s alá sétálva.

Egy másik előteremben a szoba- 
gymnásztika minden kigondolható ne
mét gyakorolják nők és férfiak egyaránt, 
mert Kneipp szerint a testnek csupán 
túlhevítőit állapotban szabad az előirt 
kúrát használni, mert ezáltal a laöntések 
okozta lehűlés csak a mesterségesen 
előidézett többlet-meleget vonja el és 
a test normális hőfoka a fürdés után is 
megmarad.

Sőt hogy a fázás érzete minimum
ra szálljon alá, az egy-kót perez alatt 
végbemenő félfürdő, részleges leöntések 
(térd-, ezomb-. hátöntések stb.) vagy a 
kissé hosszasabban tartó teljes leöntós 
(Vollguss) és a legfeljebb egy félórát 
igénybe vevő „blitzguss“ után megtö- 
rülközós nélkül hamar kell öltözni és 
mindaddig gyorstempóban mozogni, mig 
a transpiráczió teljesen megszáritolta a 
nedves testfelületet.

Az uj fürdőintézetben pláne telje
sen berendezett torna-terem van gyürü- 
és egyéb hintákkal; az idegen első pil
lanatra bolondok házában képzeli magát, 
amint az egymással birkózó, ugró és tán- 
czoló alakokat megpillantja. Egyik sa

2*
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rokban súlyzókkal csinálják az erő mutat
ványokat, másutt pedig karjaikkal hado- 
názva egy vastag rúd körül forgó emberek 
ötlenek szemünkbe, egyszóval mindenki 
egész lázban van és azt a benyomást 
kelti, mintha inkább egy tornaversenyen 
lennénk, semmint egy fürdőintézet elő
szobájában.

A Kreutzerbad földszintjének er
kéllyel ellátott széles tetején fennt a 
magasban a pármai herczeg ő magassága 
nejével és hat gyermekével mezítláb szin
tén erőmügyakorlatokat végeznek ; alant 
pedig a mecklenburgi nagy herczeg sző
ke göndörfürtü gyermekei szintén mezít
láb labdáznak a luxemburgi fejedelmi 
sarjak társaságában, mialatt a koronás 
mamák és papák, Bourbon Alfonzo hg. 
Bardi gróf és nejestb. kedélyes csoport
ban gyönyörködnek a futkározó csemeték 
naiv örömeiben.

Hogy minő fesztelen pátriárkába élet 
uralkodik itten, ezt az a jellemző körül
mény is tanúsítja, hogy egyik koronás 
fő nem átalotta az általam is lakott „Luit
pold^ szálló omnibuszán kihajtatni a vil
lamos indóházhoz, valahányszor csak lel
ki szükségét érezte egy wagneri előadás 
végett a müncheni udvari színházba be- 
rándulni.

A woerishofeni Kaszinó homlokzatán, 
melyet az évente ide ellátogató József
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főherczeg állítólag tréfásan „udvari kaszi
nódnak nevezett volna — ott díszeleg az 
angyalos magyar- és a főherczogi fíabs- 
burgczimer ; büszkén is tekintenek reá a 
spanyolgrandok, franczia márkik, lengyel 
mágnások, német és egyéb exotikus nagy 
urak tömkelegéből itt-ott fölcsengö ked
ves honi nyelvünk tekintélyes számú kép
viselői.

Az erdőszéli harmat-, viz-, vagy kőta
posás ingerlő látványa mellett, egy ván
dorszínész társaság és a nagyritkán Kemp- 
tenből átránduló bajor vadász-ezred ka
tonazenéje okoz némi szórakozást, mert 
a hót folyamán hét külömböző helyen 
hangversenyező reggeli к ara-zene alig 
részesül némi figyelemben.

Ha a csapadékok iránt nagyon fogé
kony woerishofeni éghajlat megengedi, a 
villanyos ivlámpáktól fényárban úszó fő- 
utczák esténként szintén megélénkülnek ; 
azonban többnyire már mély csend honol 
a leszálló éj szárnyai alatt.

A fürdő vendégek nagy részét pá
rok képezik; ezúttal pedig pláne a fe
hér csuklyás kapuczinusok domináltak ; 
a püspök és a falusi káplán, a tudós hit
térítő és a világias műveltségű franczia 
abbé egyaránt beállanak itt Kneipp hí
veiként mezítlábas barátnak. Egy 
hatalmas kaliberű franczia pap pedig ál
landóan kozbámulat tárgyát is képezte.
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A kényes arisztokrata hölgyek és a 
nyegle nagyvilági j uracsok egyaránt le
teszik a divatot, mert a vállfüző és a fü
lig érő gallér itt az igéző pongyolák
nak és a mellény-nélküli turistaingeknek 
a zsarnoki vétójával találkoznak Az élet
módot nem lehet drágának tartani, a 
diéta pedig annyira tűrhető, hogy a 
Kneipp által eltiltott szeszes italok és 
fűszeres illetve savanyított ételeken kí
vül a vendéglőkben kapható fogások 
vagy menük változatossága bőségesen 
kárpótolhatnak bizonyos élelmi czikkek 
nélkülözése fejében.

Woerishofen község ős (jlakói azon
ban nem csoda, ha valóságos bálványo
zással áldják plébánosuk minden lépé
sét, hiszen a tíz év előtt még teljesen is
meretlen kis bajor falu az ipari és köz- 
gazdasági fejlődés és az idegen forgalmon 
alapuló jóllét minden elképzelhető for
májában úgyszólván kezébe adja a nép
nek a megélhetés sőt a vagyonszerzés 
összes feltételeit.

A boltok, sátrak, műhelyek és sza
tócs-bódék, Kneipp-sütődék, szállodák, 
helyi müiparczikkek, három helyi újság, 
kvártélycsinálók, Kneipp-sajt- és szándál- 
készitők, fürdők és bérházak stb. stb. 
mind hatalmas fellendülésére mutatnak 
annak a kis községnek, melynek mahol
nap elsőrangú fürdőhelylyé való emel
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kedése senki másé, mint a Kneipp Se
bestyén érdeme. És ez az emberbaráti 
szív a befolyt jövedelemből úgyszólván 
semmit, sem foglal le a maga számára 
hanem a világ minden tájáról összehordott 
filléreken (25000 fürdővendég révén évente) 
emeletes palotákat építtet undorító be 
fegek, árva gyermekek és elhagyott nők 
számára (Kneipp^sches Kinder-Asyl, 
Kneippianum stb.). Igaz, hogy könyvei 
neki jövedelmeznek, s a világ minden 
nyelvére lefordított V i z к ú r á j a és T e s- 
tamentuma talán Dumas müvei után 
az egész világon legtöbb kiadást értek meg.

És JTévi aug. hó 15 ón niegnyillott a 
Türckheimba vezető villanyos vasút is, 
melylyel Woerishofen egy nagy lépéssel 
közeledett a világforgalomhoz.

Vajha a szenvedő emberiség bajai
nak csökkenése is ezzel a gyógyító tudo
mány és művészet tökélyesbülése felé 
közeledhetnék.



HELEN SZEGFŰJE.

Felhőzet borította az égboltozatot 
és viharos szél fodrozta a „sváb tengő
nek nevezett Boden-tó szürkés-zöld hul
lámait, a midőn a lindaui kikötőbe ér
keztem.

Az egykor nagy jelentőségű keres
kedelmi város (ma már alig 6000 la
kossal^ a Bodon-tó egyik szigetén impo
záns kikötővel bír, hol II. Miksa bajor 
király (f 1864) broncz állószobra, majd a 
molo déli végén egy 6 és fél m. magas 
hatalmas ülő kőoroszlán, az északi olda
lán pedig egy 33 m. magas világító to
rony uralják a fürdő közönség által 
kedvelt nyári üdülőhelyet.

A közeli Reiehsplatz-on egy nagysze
rű allegóriái alakokkal díszített kút ontja 
magából a csobogó vizet, melynek közép
pontjából a várost jelképező „Lindauia“ 
szép broncz alakja emelkedik ki.

Ha nem családom a »Prinzregent« 
nevű hajóra szállottunk, mely Romans-
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borúba tehát svájezi földre volt viendő. 
— A felkelő napsugarak tehetetlenül 
törtek meg az ellen tálló felhő kárpito
kon s csak imitt-amott bukkant ki egy- 
egy fónykóve gyöngén megvilágítva a 
délfelől emelkedő erdős hegylánczokat r 
az ezek felett kinyúló appenczolli hava
sokat a hófedte Sentis megdöbbentően 
nagyszerű vakító fehér csúcsával.

A Vorarlberg! havasok hóboritotta 
csúcsai ködben vesztek el, s a vihart 
jósló tó tükrének nyugtalan rengése ha
ragosan csapkodta az ellenkező oldalon 
teljesen ellapult partvidéket.

Másfél óra alatt Romanshornba ér
keztünk, s a ránk váró vonat nemsokára 
Zürich felé robogott a dombos hegyvidék 
között elég szépen tenyésző árpa- és bú
zaföldek helységekkel váltakozó útvo
nalán.

Mindenütt szállodák és gyártelepek 
-tűnnek fel a négyszögletes tornya tem
plomok mellett.

Egy csinos 14—15 éves emanczipált 
kis leánnyal kerültem egy szakaszba, ki 
Milanóba utazott, egy családhoz lévén mint 
„bonne“ felfogadva; megkövetelte, hogy 
a kofferjét feltegyem a podgyász-hálóba, 
aztán kivett egy könyvet a kézitáskájá
ból és rám se hederitve többet, olvasni
kezdett

Winterthurnál — ez egy nagyobb
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elágazási központ St.-Gallen és Schaff- 
hausen felé ֊֊ nagy néptömeg között 
egyenruhás fiatal emberek rohanták meg 
a vonatokat s egy szempillantás alatt 
olyan dévaj jókedv és gondtalan csengő 
nevetés verte fel az összes HL oszt. sza
kaszokat, hogy a legmogorvább emberi 
kedélyt is jóleső vidámságnak kellett el
öntenie.

Kérdem kis uti-társnőmet, hogy váj
jon hova megy ez a csapat diák-tornász, 
mert a torna-egyenruha rögtön elárulta 
mivoltukat. Tágra nyílt ártatlan kék sze
meivel rám bámulva, egész sértett indig- 
náczióval felelte : „Hát nem tudom, 
hogy ma Zürichben az egész kanton tor
naünnepélyt tart és hogy a versenyek 
künn Küssnachtban fognak lefolyni ?“

Fogalmam sem volt arról, hogy 
Küssnacht alatt mit értsek, de miutín 
tetszett nekem a kis Helen (megmondta 
a nevét !) önérzetes magaviseleté, hát' 
tréfára fogtam a dolgot és megkérdem 
hogy Küssnacht-nak van-e valami össze
függése a csókkal ?

Elpirult, de aztán vettem észre, hogy 
ezentúl barátságosabban társalgóit velem, 
sőt egy előadást is tartott nekem az ifjúsági 
könyvtárakról, a honnan úti könyvét is 
kapta. Én megkínáltam gyümölcsesel, ő 
pedig egyet gondolva kivett egy fehér 
szegfűt a mellcsokrából s felém nyújtotta.
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Zürichben lesegitettem a szakasz
ból és leadva a bőröndjét egész nagy 
leányos kaczérsággal.azzal nyújtotta felém 
kis kezét, hogy a viszontlátásra Milá
nóban.

Oda sem néztem az éppen meg
eredve zuhogó hatalmas zápornak, a 
melynek az ég dörgő harsonáival ösz- 
szevegyülő zűrzavara — mint valami Wag
nert nyitány — az elemek kitörő diadala
ként kisért a Viktoria szállóba.

Egy fél óra múlva azonban már de
rült ég mellett kóboroltam össze a Lim- 

.... matparti Zürich utczáit, de lopva mind
egyre oda tekintettem a gomblyukban 
diszlő érdemrendre, sőt Sempernek a vi
lághírű építésznek komoly márvány szob 
ra is mintha elmosolyogta volna magát 
az én naiv és eltitkolhatlan örömöm 
felett.

A ma már 130000 lelket számláló, 
de a negyvenes években még csak 14000 
lakosú hajdani Turicum tagadhatlanul 
éppúgy szellemi és ipari középpontját 
képezi a svájczi frigyállam német kan
tonjainak (70%), mint a hogy a kéthar 
mad akkora Genf is szintén bizonyos fö
lénnyel vezérkedik a franczia-olasz nyelv- 

terület (300/°) felett.
Mint a 8 váj ez legtudományosabb 

góczpontja, egyetemén oly nagy nevű 
egyéneket nevelt, kik Európa legnagyobb
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tudósai sorába emelkedtek. Pl. Bodmer 
J. az iró, Lavater Gáspár, a bölcsész, 
Pestalozzi Henrik, a paedagogus és Okén 
a természetbúvár egyaránt jeles szülöt
tei Zürich városának.

A Klopstock által megénekelt regé
nyes züriehi-tó kékes-zöld tükrének lan֊ 
к ás partvidékét gyümölcsösök és szől- 
lős kertek szegélyezik, s az északi olda
lon a tóból kifolyó Limát és a nyugati 
irányból kanyarogva előtörő kis Sihl- 
patak a nagy kiterjedésű várost három 
részre osztják.

A két folyó a főpályaudvar mögött 
az orsz. múzeumnál találkozik össze, s 
az így közéjük ékelt delta-forma terület 
képezi Zürich tulajdonképeni belvárosát.

A tó hátterében feltűnő hóhegyek 
az engelbergi és Linth-völgyből kiemel
kedő csúcsaikkal (köztük legmagasabb a 
Tödi — 3623 m. —) és a többi meg- 
számlálhatlan hegykupokkal Zűrieknek 
páratlan fekvést kölcsönöznek.

A kirándulókkal zsúfolt gőzfecskék 
(Dampfschwalbe) egymásután surrannak 
tova a kristálytiszta hullámokon, s a 
templomból hazatérő asszonyok, idegen 
turisták, diák-csoportok és vidékiek nép
viselete tarkítják a mozgalmas utczákat.

Itt-ott az ódon vizparti házak czö- 
löpei alatt zúgva rohannak ki a meder
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bői kiszorult vizerek, melyek ismét ágyuk
ba térve hömpölyögnek tovább.

A hidakkal összekapcsolt, utczákon 
azonban egyenruhát alig lehet látni, ha 
csak a helyzet magaslatán ülő kocsisok 
bajor mintára szabott öltözékeit nem mél
tatjuk figyelemre.

A Zwingli emlékszobra előtt elha
ladva önkénytelenül föltekintettem a vén 
Münster templomtornyából alátekintő 
Nagy-Károly császár ülő koronás alak
jára, ki a hires Stift-Sehule-t alapította.

Zürich ezen legnagyobb és legszebb 
templomának maga Zwingli volt 22 évig 
a főlelkésze. S különös véletlen, hogy a 
másik nagy reformátor, Calvin János, 
mint Páriából menekülő theologus,Zwingli 
halála után pár évre szintén svájezi te
rületen u, m. Genfben, a milliomosok vá
rosában telepedvén le : ott vált aposto
lává a róla elnevezett «kálvinista» hitújí
tásnak.

A Helén-rend szegfücsillaga lett to
vábbra is az én ciceronem és a polytech- 
nikumtól az Uetlibergig*J s a Murteni 
körképtől a Belvoir-kertig, sőt ki a 
küssnachti tornaversenyig is állandó és 
hü kísérőm, jobban mondva vezetőm volt.

Küssnacht azonban végzetessé vált
*) 2 óra alatt kényelmesen megmásztam ; kö

rülbelül olyan magas, mint a Kolozsvár melletti 
Peána.
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reá nézve, mert a várostól ellenkező 
irányban fekvő ezen kis tóparti falu 
egész Zűrieket képtelen lóvén magá
ba fogadni, a svájezi kantonok zászló 
erdei alatt hullámzó, jobban mondva lök
dösődő tömegnek az árjában az én ked
ves fehér szegfűm is elúszott.

Hajót sem kaphattam, se lóvonatot, 
tehát gyalog indultam el Küssnachtba, 
mely 1 72 órányira fekszik ; éppen a nem 
tudom hányadik díadalkapun mentem 
keresztül, e midőn visszafordulva ezt a 
feliratot olvastam rajta í

„Wer unter meinem Bogen tritt,
Der habe niemals Deficit I“

Pedig éppen ebben a perezben ti
porta a tolongó nép porba az én ártatlan 
dekorácziómat-

Azután elmélkedni kezdtem a porta 
triumphalis igéin és megnyugodtam an
nak igazságában, hiszen utoljára még 
az sem lehetett volna abszurdum, ha a 
fehér szegfű Milánóba vezetett volna el, 
csakhogy már ekkor a deficzit nagyon 
fenyegette volna a Svájczban is szépen 
soványodni kezdett s bajor földön még 
duzzadó tárczámat.

A hires és architektonikái szempont
ból is érdekes Tonhalle-ban és innen a 
medve sonkájáról nevezetes Apfelkam- 
merben kerestem vigasztalást a földi
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múlandóság felett, s a mikor éjfél után 
a »Viktoria« vánkos dudoraiban pihenést 
keresendő, szobámba tértem: nadrágom 
feltúrt aljából egy szár nélküli fonnyadt 
virág hullott ki: a Helen szegfűje. Ha
ragosan dobtam ki a kisértő és tőlem meg 
válni nem akaró hervadt szegfűt a nyi
tott ablakon s az indóház előtt velem 
szembe néző Escher-szobor, mintha fed- 
dőleg emelte volna felém államférfiul 
jobbját, de mindazáltal ez nem gátolt 
abban, hogy kitünően ne aludjam át az 
első svájczi éjszakát.



A MEDVÉK VAROSÁBAN.

Gyönyörű verőfényes tiszta időben 
vettem utamat Bern felé; ezen Zűriektől 
3 és fél órányi útvonalon előbb a Limmát 
völgyében feltűnő Baden kénes gyógyfor
rásai (Aquae Helvetiae), majd az Aar- 
völgyéből Brugg tél alig 1 km. nyíre fel
bukkanó Königsfeldeni apátsági romok 
érdemelnek említést, mely utóbbi helyen 
Erzsébet német-római császárné és leánya 
Ágnes magyar királyné 1310-ben mino
rita zárdát alapítottak.

Jelenleg az egész nagyszerű apát
ságból, mely 1828-ban megszűnt, még 
csak a templom és Ágnes királyné lak
osztálya van meg, hol régiség gyűjte
mény foglal helyet.

Brugg és Schinznach fürdőhely között, 
utóbbitól félórányira, a Wülpelsberg (514 
m.) csúcsán a jelenlegi magyar királyiural- 
kodóbáz Habsburg nevű családi ősfész
kének romjai láthatók, illetve 2 és fél m. 
vastagságú falaival már a vonatról szem-
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betüuik egy hatalmas régi bástyatorony, 
honnan bizonyárama is az egykori habs- 
burgi grófok egész ősi birtokaira kiterjedő 
kilátást lehet nyerni.

Habsburg! Rudolf egykori székhe
lyénél, Bruggnál folyik össze S váj ez 3 
legtekintélyesebb folyója u. m. az Aar, a 
Reuss és a Limát, melyeknek az északi 
Alpesekből és a Jurából eredő vizei alig ne
hány órányira innen a Rajnába ömlőnek.

A Reuss és az Aar képezte föld
nyelven állott hajdan a rómaiak Vindo- 
nissa-ja, melyet Atilla hadai az V. szá
zadban elpusztítván : a nagyszerű épít
kezések nyomán csupán a régi nevet 
megőrző kis Windisch falu maradt fenn.

Bruggnál az Aar folyóba ömlő Lim- 
maton átrobogó vonat az Aar völgyébe 
tér s a Jura-hegyláncz az ő erdőkoszo- 
ruzta hegyei mentében majd jobbról, majd 
balról feltűnő várkastélyok festői hátte
réül szolgáló tájképet tárja a szemlélő elé.

Három szintén Bernnek tartó diák 
holmi Klapphorn-dalokkal kisérte úti
könyvem és a természet kiegyeztetésén 
fáradozó búvárkodásaimat; a dallamok 
azonban legkevésbé sem valának oly 
megkapóak, hogy a zürichi jargonban fol- 
israerhetetlennó vált német szöveg ne
héz megértése helyett kárpótlásban ré
szesítettek volna.

Már feltűntek Bern árkádos utczái,
3
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melyeket a magas fekvésű Bundes-palast 
(szövetségi palota) ural, a mikor az ab
lakon kihajló nebulók énekét egy pár 
utczagyerek is magáévá tette, mely kö
rülbelül annak a régi magyar nótának 
felelt meg hogy

Ha a tyúknak füle volna,
Mint a bagoly olyan volna,
De mivel hogy nincsen füle,
Olyan mint a fülembe."

Tehát német Schnadahüpfe 1-ek 
diadalkara mellett robogtunk Bern pál
maligetté varázsolt pályaudvarába, mely
nek derült hátterében — a terített asztalok 
hosszú sorainál — az utazók nagyszám
ban üdültek a szellős vasúti vendéglő 
pompás menüje mellett.

Az első kellemes benyomás után 
besétáltam a városba, s első dolgom 
volt a szövetségi palotát megtekinteni, 
melynek hatalmas kőfallal védett parkjá
ból szép kilátást élveztem a mélyebben 
fekvő városrészek ősrégi házaira.

A hatalmas masszív palota folyosóin 
végig haladva, úgy a rendek, valamint a 
nemzeti tanács gyülóstermébe is beléptem.

Ezek a nem nagy és puritán egy
szerűségű termek fogadják magukba a 
szabad 8 váj ez országgyűlését és a kanto
nok karait és rendéit, kik jelenleg egy 
olasz nevű franczia ember német elnök
lése mellett 3 milliónyi nép szabadsága
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és jólléte felett demokrátikus bölcsesség
gel kormányoznak.

Éppen a nemzeti tanács elnöki szé
kébe telepedtem, hogy az elnök névje
gyét elolvashassam, a midőn egyszerre 
csak mozgás hallszik és egy magas vál
las alak vezérlete alatt a jzürichi kanton 
kék-fehér színeit feltüntető jelvónyes 
férficsapat; lépett a terembe, meghajtva 
magukat előttem.

A meglepetéstől odagyökerezve, a 
helyzet magaslatán szinte megvártam 
volna, hogy köztársasági elnökké prok- 
lamáljanak, annyival is inkább mert ve
zetőjük oly feltűnően hasonlított Torda 
város atléta-polgármesteréhez, hogy lát
tára majdnem egyhangú éljenzésben 
akartam kitörni.

Azonban a prózai zürichi jargon, 
valami sajátságos hollandus ütemü platt
deutsch beszed, magamhoz térített két 
irányban megtévesztett érzéki csalódá
somból s mint egy detrónizált államfő 
követtem a teremből kisuhanó iparkama
rai küldötteket, kiknek révén a város összes 
nevezetességeit könnyen megtekintettem, 
s igy többek közt az automata alakjairól 
hires Zeitglockenthurmot is.

Zähnngi V. Berchtold idejében épült 
ez a bástya-torony 1191-ben és Berntől ke
letfelé mintegy legvégső őrtornyul szolgált.
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Ma már a város kellős közepén fog
lal helyet ez a berni különlegesség, me
lyet az idegenek egész raja veszi körül, 
várva az óra ütését.

Minden órában egy sereg medve 
futja körül körmenetben a külső óralap 
előtt ülő alakot, mely a kezében tartott 
kormánypáleza felemelése és lebocsátá- 
sával ütemszerüleg jelzi az órák számát; 
ezt egy pánczelos vitéz az óra harangján 
kalapácsosai veri, miután megelőzőleg egy 
szárnyait rázó kakas elkukorékolta magát.

A város keleti részén levő medve 
árkok is érdekesek, melyekben Renátus 
lotáringiai herczeg alapítványát hat az
az 6 medve élvezi, melyek a várost szim
bolizálják, a mennyiben Bern neve és 
czimeróben a medve szorepel.

A Schänzli magaslatról a Berni ha
vasok festői hegyláncza mellett a város sa
játságos fekvése is szépen domborodik ki; 
az Aar folyó a várost körülkigyódzva egy 
hurkot képez s az ennek megfelelő 35 m.-el 
magasabb hurok alakú félszigetnek a terü
letén fekszik, a svájezi szövetség s a ha
sonnevű több mint Va millió lélekkel bí
ró legnagyobb kanton 50 ezer lakost 
számláló fővárosa.

Zürich régi 5—6 emeletes épületei
vel szemben a berni Markt-gasse pl. egy 
ősi svájezi jelleget őrzött meg, hol az ár
kádos házak (Lauben) olasz építkezésre
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valló bazárai mentében s az antik kül
sejű czóh-házak mellett furcsa ellentét
ként robog tova a vilanyos vasút.

Az egyetem, melyet a berniek 
Hauptschulenak hívnak, egy félreeső utcza 
csöndjében — a maga igénytelen setét 
folyosóju épületével — teljes visszavonult- 
ságban vedli itt-ott omladozó vakolatát.

Visszaérkezvén az indóbázhoz, ki
tűnő beafsteak-et és reá pompás szegzár- 
di bort fogyasztottam el, mintegy jelképéül 
annak az angol-magyar barátságnak, ame
lyet alig pár hó előtt a Budapestről Ko
lozsvárra rándult kedves angol hírlapíró- 
nőkkel — annyi szellemi és anyagi élve
zet mellett — banketten és azon kívül, 
kocsin és gyalog, szóban és írásban egy
aránt megpecsételtünk.

S&3



AZ ALPESEK KÖLTÉSZETE.

Ki ne ismerné legalább híréből a 
berni felföldet, az úgynevezett »Ober
land “-ot, Jmely méltán képezheti turista
sági szempontból az utasok eldorádóját.

Alig hagyjuk el Bernt és már nem
sokára délfelé a Iegmegragadóbb havasi 
kép kezd kidomborodni, hogy Münsin- 
gennél aztán a maga teljes pompájában 
elénk táruljon jobb felől a Stoekhorn hegy- 
lánez és a Niesen hegyóriás, 
futárai a Magas-Alpeseknek, — balfelől 
pedig |a n ap fényében csillogó Mönch, 
Jungfrau, Blümlisalp s a később hozzá
juk csatlakozó Eiger hóboritotía s itt ott 
felhőkből kiemelkedő felséges panorá
mája.

elő-

Egy órai gőzparipázás alatt Thun- 
ba érkeztem, az Oberland diadalkapujá
hoz, mely ősrégi városkának a Humboldt 
által leirt Nápoly és Konstantinápoly pá
ratlan fekvésével szépségben vetekedő di
cséretét csak egyoldalulag méltathattam,



miután utóbbi két olasz illetve török 
emporium bájait természet után megpil
lantani még eddig szerencsés nem le
hetek.

Annyi azonban tény, hogy a tóból 
kilépő Aar partján épült várostól alig 
egy negyedórányira fekszik a hasonnevű tó, 
melynek a tükre felett délkeletről felénk 
meredő hatalmas hófedte csúcsok, aBlüm- 
lisalp és a Buldenborn vakító fehér kolosz- 
szusai feledhetetlen szép és maradandó be
nyomást gyakorolnak reánk; sőt hajóval 
tévő meg az utat, mint a hogy én is 
tettem, Thun és Interlaken között a vál
tozatos partvidék, a 18 és fél km. hosz- 
szu és 3 km.* széles víztükröt övező erdős 
hegyek s a messzeségből kiemelkedő 
havasi hegyláncz még zavartalanabbal 
és teljesebb szépségükben élvezhetők.

Ez a másfél órai hajózás mint ogy 
pillanat úgy elröpült a szórakoztató szép 
kilátás folytonosan mozgó változatos kör
képe mellett; jobb és balfelől a világ
hírű svájczi tehenészet pompás legelőiről 
hires Kander- és Simmenthal szájánál 
emelkedik a 2193 m. magas pöröly alakú 
Stoekhorn csúcsa és a 2366 m. Niesen 
pyrámis alakja, mely utóbbi Spiez hajó 
állomástól 4*7 km.-nyíre fekvő Wimmis 
falutól 4 óra alatt megmászható.

Merligennél balra a Beaten berg, 
melyre a gőzsikló 16 perez alatt felvisz,

.со
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egyike a legszebb kilátást nyújtó ma
gaslatoknak; ez és a vele szemben kima
gasló Niesen-hegy közti tért az Eiger, 
Möncb, Jungfrau, Blümlisalp, Wild
strubel és a Schreckhorn havasok egymás 
mellett sorakozó csúcsai festői távlatban 
töltik be.

A hanyatló nap rózsaszínben vetí
tette a havasok jégmezőin megtört fé
nyét a remegő hullámok zöld felületére, 
balzsamos alpesi levegő áramlott felénk 
segy-egy a tó felé nyíló völgy nyílásából.

Távoli legelőkről búgó tülöknek a 
hangja vegyült a tompa harangszóba 
majd csolnakosok dala csendült meg, 
melynek egyre gyöngülő akkordjai a par
ton já'.szadozó gyermekhad élénk zsiva
jába merült el: a midőn este 6 órakor 
hajónk egyszerre csak Interlakenben kö
tött ki.

Interlaken 1
Örömtől remegő tollal írom le ezt 

a szót, melynél turistasági szempontból 
érdekesebb és megragadóbb pontot ke
veset láttam életemben.

Magyarul értelmezve annyit jelent, 
hogy «tóköz», (inter lacus); hisz tény
leg ez a három kis helységből össze 
épült, s ma már első rangú klimati
kus üdülő helylyé emelkedett idegenfor
galmi központ a thuni és brienczi ta
vakat egybekötő Aar folyó partján fék-
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szik s enyhe egyenletes éghajlata miatt 
igen nagy közkedveltségnek örvend.

Árnyas diófa sétányairól már mesz- 
sziről feltűnik az idegenektől ellepett 
Hőbeweg, melynek mentén a legnagyobb 
fénynyel berondozett hatalmas szállók 
épületeinek egész sora (mintegy 40) ké
pezi Interlaken legélénkebb részét.

Egy pompás parknak a]közepén áll 
a Kursaal, ennek tornáczárói gyönyörköd
tem a Sulegg, a kis és nagy Rugón és a 
Schynige Platte setét erdei között meg
nyíló lauterbrunnoni völgy rémesen szép 
fehérasszonyában, a Jungfrauban (4167 
m.) melyre legkönynyebben a déli olda
lon juthatni fel mintegy 12 órai mászás 
után.

A lemenő nap bíbor vörös sugarai
nak glóriájában úgy nézett ki ez az óriás 
ezukorsüveg alakú, vakitóau csillogó hegy- 
kúp, mint egy mennyasszonyi ruhába öl
tözött fiatal leány, kinek a mint vőle
gényére vár, szűzies ártatlanságában sze- 
mérempir önti el bájos arczát.

Nem lehet csodálni, ha e költői han
gulatot keltő vidéken teremté meg Lord 
Byron is az ő *Manfréd“-ját, az úgyne
vezett angol Faustotot, melyben a bor
zalmasan szég Jungfrauról sem mulaszt
ja el megemlékezni.

A napfény mindinkább bágyadt su
garai jelezték, hogy uruk nyugalomra
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tort; kigyultak a villanyos lámpák és a 
a nagyvárosias jellegű üzletek szemkáp
ráztató kirakatai, mint egy ragyogó sáv, 
úgy tűntek fel szemeim előtt.

Velőt rázó fütty szavára nemsokára 
egy szokatlan kép válik ki az utczai 
élet zajából ; vagy 30—40 onnibusz sza
kadatlan egymásutánban szállítja az ér
kező utasokat, akárcsak mint egy lako
dalmi menet alkalmával; a kép találó is 
előbbi hasonlatomhoz, mert íme a hegyek 
felett megjelenik a teli hold — a Jungfrau 
vőlegénye —s ezüstös fénnyel öleli magá
hoz hideg aráját. A holdsugárban fürdő 
gyönyörű jéghegy talán még elragadóbb 
amint a leszállóit estalkonyában mosolyog
va megjelenő szerelmesét légyottra várja.

A Kursaaj-ból zenekari hangverseny 
hallatszik ki, melynek ütemei összevegyül
nek a Hotel Jungfrau külön parkjában tar
tottzenei előadással; a csobogó szökőkutak 
s a sétáló közönség élénk csevegése és a 
tovarobogó kocsik zaja egy világ fürdő 
benyomásával bírnak.

Az interlakeni Jungfrau-szálló pa
zar berendezésű olvasótermében egy mün
cheni lapból olvastam egykori professzo
rom, dr. Kánitz Ágost váratlan elhuny
tat; és itt e csodaszép vidéken a termé
szet és a növényvilág lelkes barátjának 
halálhíre még egyszer oly fájó an érin
tette résztvevő lelkemet.
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Késő éjfélig sem tudtam a gyönyö
rű holdas éj nyújtotta élvezettel betelni, 
8 másnap korán kelve, lauterbrunneni pa
lotájában a Jungfraunál látogatást tettem ; 
igaz, hogy csak — par distance — társa
loghattam ő nagyságával.

Mindazonáltal a 300 m. magasság
ból alázuhanó Staubbach-vizesés moraja 
sem zavarta meg párbeszédünket; a víz
esés mintegy fátyol úgy suhan alá a 
mélységbe s alig ha nem ez azamenny- 
asszonyi fátyol, melyet havasi Najádok sző
nek a Jungfrau számára.

Ezt a vízesést Goethe a következő 
szép verssel örökítette meg :

»Strömt von der hohen 
Steilen Felsenwand. 
Dann stäubt er lieblich 
In Wolkenwellen 
Zum glatten Fels,
Und leicht empfangen 
Wallt er verschleiernd, 
Leis’ rauschend 
Zur Tiefe nieder.«

1895. decz. óta a svájezi szövetség 
Guyor-Zeller zürichi vasútépítők által ter
vezett jungfraui vasútra adott engedélyt, 
mely nemcsak az eddig hegyi vasút által 
megközelített legmagasabb pontot (brienzi 
Rothorn — 2351 m ) fogja 1815 m.-rel
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túlhaladni és igy majdnem megkétsze
rezni, hanem egész sorát nyitja meg a 
turisták előtt azon havasi csúcsoknak, a 
melyek bekalandozását ezután csaka Jung- 
frauról lesz szükséges elkezdeni. Bizonyára 
ez által fogja a 8 millió frank költséggel 
1900-ra elkészítendő jungfraui vasút is jö
vedelmezőségének alapját biztosítani.

Ez a pálya a szó szoros értelmében 
bele fog vezetni az alpesi világ kellős kö
zepébe, a mit még a wengernalpesi va
sút sem nyújt, annál kevésbé más ; miért 
is ennek a már felényire odavezető 'em
lített hegyi vasútnak az utolsó állomása, 
mely a Seheidoggig vezet (2066 m.), lesz 
hivatva a jungfraui vasút kiindulási 
pontját képezni.

A maximális emelkedés 26 0/°-ban van 
megállapítva, tehát a Mürren-vasut (600/° 
m.) vagy a Territet-glioni pálya, (570/° m J 
legnagyobb emelkedésének felét sem 
teszi ki.

Az Jtmgerglecserig (2280 m.) — mely 
első állomás lesz — a föld felett, innen 
kezdve pedig spirális alagutban emelke
dik, a közbeeső állomásoknál nagy ki
látó nyílásokból páratlan szép tájképe
ket tárva fel; második állomás lesz az 
ruiger-csucs (3221 m.), harmadik a Mőnch- 
csucs (3623 m.) és a végállomás a Jung
frau (4100 m.) honnan a 66 méternyi leg
magasabb csúcsig lift illetve hegymá
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szók részére agy megfelelő csigalépcső 
fog föl vezetni; az Eigerglecsertől a Jung- 
frauig építendő alagút hossza körülbelül 
a Szt.-Gotthárdinak vagyis a világ leg
hosszabb és legnagyobb alagutja %-ának 
felel meg.

Lauterbrunnen községtől északra — 
az úgynevezett Hunnenfluh táján — két 
turbinának a felállítását tervezik, a mi ál
tal egy pár ezer lóerőt lehet nyerni ; s 
az így nyert lóerőt villanyos vezetékkel 
a hegyre felvezetve : ott építésre, fúrásra 
és az üzemre fogják fordítani.

Az alapos kivitelt biztosító mérések 
és a költség előirányzat bizonyára szám
talan felmerülendő mellék körülmény 
által lesznek még korrigálhatok, főképpen 
a vágány keskenységét illetőleg; annyi 
azonban tény, hogy a Guyer-Zeller társ- 
vállalkozók által benyújtott terv kivite
lét semmi komolyabb indok és akadály 
nem gátolhatja s a XX. század egyik 
legnagyobb alkotásaként a Jungfrau-ra 
felvezető földalatti hegyi vasutat üdvö
zölhetjük, mely 2 óra alatt Scheidegg 
állomástól a hógörgetegek világába fog 
felröpiteni egy lavina-omlásoktól teljesen 
ment hegyközi alaguton.

A 4000 m. magasságban való tar
tózkodást Professzor Kronecker (Bern,) 
szerint még eltűri az emberi szervezet, 
azonban 2—3 óránál azt tovább igénybe
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venni ő sem ajánlja, ha az úgyneve
zett hegyi betegséget* kikerülni 
akarjuk.

A Pilátusra vezető fogaskerekű va
sút 2070 rn-ig, a brienezi Rothornra ve
zető pedig 2252 m-ig visz fel és így 
Európában ezek eddigele a legmagasabb 
hegyi vasutak; ha a jungfraui vasút 
megnyílik, akkor hatalmas versenytársa 
lesz ez az amerikai hegyivasutaknak, a 
melyek közül Ճ.-Amerikában a Denver- 
Rio-Grande-i pálya 3119 m-ig emelke
dik a Tenu-iós 3453 m-ig visz fel a Fre- 
mont-i hegyszorosban; D.-Amerikában 
pedig a transandin vaspálya egy „section 
á cremaillére« segélyével 3190 m.-re hág, 
az Antofogasta and Bolivia-vonal pedig 
Ascataanál 3956 m. átlagos magasságot ér 
elés a „South Peruvian“ Portez del Cru- 
zeranál 4470 m.-re emelkedik.

* A Vasárnapi Üjság 1895. évi 86. számában 
Jeszenszky Lajos «A Mont-Blanc-on» czimü úti jegy
zeteiben a ritkább levegő okozta havasi lázt (mai 
des montagnes) igy írja le: «Ez nyilvánulásaibau 
majdnem egészen azonos a tengeri betegséggel; fej
fájás, bágyadtság, hányás! ingerrel súlyosbított álta
lános rosszallót vesz az emberen erőt. A vér gyor
sabban lüktet, a lélekzés el-elakad, a gyomorra 
folytonos nyomás nehezedik s minden erősebb moz
dulat, sőt még a puszta beszéd is fokozza az álta
lános rosszullétet. — Az ajkak, a száj kiszáradnak, 
nagy szomjúság gyötri az embert, melyet ital nem 
csillapít; az étvágy teljesen oda van.»
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A világ legnagyobb magasságot el
érő vasút vonala az úgynevezett Callao 
á Aroya-ra vezető pálya a galerai alag- 
utban 4774 m.-ig viszen fel, tehát csupán 
36 m. el alacsonyabb a Mont-ßlanc leg
magasabb csúcsánál, a melynél szintén 
csak kerek 700 m.-el fog lejebb esni a 
jungfraui vasút végső állomása is.

Valóságos nemzetközi turista ün
nepségekkel akarják ennek a szó szoros 
értelmében „fin de siécle“ alkotásnak a 
létrejöttét megünnepelni.

És majd a mikor ezt a világra szóló 
müvet a jövő század küszöbén ország
világ turistái a közforgalomnak átadják : 
egy varázs-ütésre meg fog nyilani a 
maga közvetlenségében az Alpesek cső- . 
dás költészete.



VARIATIO DELECTAT.

Hajnali 5 órakor a brientzi-tó part
ján iskolás fiuk és leányok élónk csa
patja! szállottak fel az indulni kész 
hajóra és vidám ének karuk verte fel a 
hajnal csendjét, amint a tó hullámain 
ringó gőzhajóról a nap első sugaraitól 
köriilrajzott Jungfrau rózsaszín szép fe
jének búcsút intettem.

A hajón egy úgynevezett „café 
complet« képezte a reggelimet, melyet 
egy csinos pinczérnő svájczi népviselet
ben szolgált fel. Ezen öltözet legerede
tibb része a felső ruhadarab.

A tiroli pruszlikhoz hasonló női 
derék vállairól kétfelől bojtos zsinorzat 
csüng alá, melynek végei hátul lazán 
az övhöz vannak erősítve, még pedig 
oly formán, hogy az oldalvást leomló 
zsinorhurkok járás közben sajátszerüen 
hullámzanak.

Ezzel a jelmezzel találkoztam min
den „Café restaurantéban és sorházban ;
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a kávé mindenütt egyaránt rósz volt, a 
hogy csak az osztrák határt átléptem.

Dél-Németországban, de főként a 
Svájezban óriási kannákkal felfegyver
kezve járnak-kelnek a jelmezes pinczér- 
nők s olyan pazarul töltik a barnára fes
tett viz jellegével és Ízetlenségével bíró 
„szilva levetu a vendégek csészéibe, hogy 
még a csészealj is szinültig megtelik a 
dús nedűvel.

Talán innen ered a magyar közmon
dás : svájczi kávé vederrel. 
Woerishofenben pláne a Kneipp-kávé még 
egy nehány fokkal ízetlenebb is volt a 
,,Bohnen-kaffe“- nál, s most is fülemben 
cseng két görög utitársamnak rémes vész
kiáltása, valahányszor csak kávét rendel
tek — pedig sokszor tették napjában — a 
Geromiller vendéglőjében :

„Bonye-kaffa,-nyicht maltz!“
De tekintsünk a tájszépségek felé.
A 14 km. hosszú és 2—2V2 km. szé

les brienczi tó magas, erdős és szirtes he
gyektől körülövezett partvidékének hát
terében a hófedte havasok lassanként el
tűnnek, s nemsokára a 300 in. magasból 
alázuhanó hires giessbachi vízesésben 
gyönyörködhetni, mely szikláról-sziklára 
7 ízben szakad alá, míg végre egy szik֊ 
lafalról hatalmas zúgással közvetlenül a 
tóba ömlik.

Brionez állomásnál kiszállottam, hogy
4



ft Rothornra (2351 m.)vezető fogaskerekű 
vasúttal a Pilátusnál és igy az összes eu
rópai hegyi vasutaknál közel 200 m.-el 
magasabb Hotel Rothhorn-Kulm-ból gyö
nyörködjem, úgyszólván az Alpesek kö
zepette legközvetlenebbül szemlélhető, pá
ratlan szép hegyi panorámában.

Gyönyörű tiszta idő volt, a mikor 
másfél órai ut után a tetőre érkeztem, hol 
egy háromszögletű lapos kövön az itt 
összeszögallő Bern, Luczern és Unter
walden kantonokra nagyszerű kilátás 
nyílott

Előttem terült el az egész berni fel
föld, az úgynevezett Ober-Land gyönyörű 
bavasvilága, és felséges körképet alkottak 
a hófedte bérezek egymásba fonódó hegy- 
lánczai.

A Vorarlberg! hegységtől kezdve 
egész a genfi-tónál égretörő Dent de Bo- 
rée-ig, a Vogézek, a Jura és a Fekete- 
Erdő hegycsoportozatok összekapcsolódó 
lánczolataira és egyáltalában az egész 
Svájczra kiterjedőleg olyan hatalmas és 
messzeterjedő havasi látképben gyönyör
ködtem, hogy a látottak lelki szemeim 
előtt elmosódni sohasem foghatnak.

Jelenleg Európa ezen legmagasabbra 
vivő hegyi vasútja- 2252 m.-nyire- egy a 
felhők birodalmában 1895. junius havá
ban megnyílott pompás vendéglővel bir, 
s ez a Rothhornkulm-szálló, hol egy szó

о



51

ba szolgálattal З'/а frank, egy reggeli 
(kávé, vaj, méz) V/2 frank, és az ebéd 
bor nélkül szintén csak 3V2 frank.

Itt meg kell emlékeznem a Magas- 
Tátra Tengerszem csúcsára tervezett fo
gaskerekű vasútról, mely terv ha meg
valósul magasság tekintetében az összes 
európai hegyi vasutakat túlszárnyal
ná, a mennyiben 2500 méternyire ve
zetne fel.

Azonban már az idén megnyílott el
ső hegyi vasutunk, mely az 1380. m. 
magas csorbái tóhoz vezet: korszakot 
van hivatva alkotni a magyar turistaság 
terén.

És ha majd egy pár évtized múlva 
a hazánkat koszorúként övező Kárpátok 
szebbnól-szebb messzelátó ormait 
Magas-Tátrától le a radnai havasok kö
zül kiemelkedő és 3 országra kilátást 
nyújtó Ünőkő határ csúcsáig — a gőz
paripa kezdi diadalmasan hatalmába ke
ríteni : akkor majd létrejőnek azok a 
kényelmes hegyi szállók is, a melyek 
külföldön a kirándulások megkönnyíté
sét nagyban előmozdítják.

Azonban hogy e két közforgalmi és 
kényelmi tényező érvényesülhessen, minde
nekelőtt magunk között kellene a ki
rándulási sportnak minél több hívet to- 
borzani, s úgyszólván megtörni azt a czi- 
nikus közönyt, melylyel egy magyar für

а

4*
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dővendég a rohiesi sétányról gusztá)t 
Janina-magaslatot ekként énekelte meg :

„A begyre mászni nekem nem való,
Mert sem angol, sem kecske nem vagyok,
Ha mégis csárda volna a tetőn,
Vagy kalapos, napernyős angyalok ;
De semmi sincs, csak festetlen padok.“

És most térjünk vissza a Rothornra.
Egy solothurni házaspár két leányá

val és fiával képezték közvetlen utitársai 
mat'; a természet közel és távoleső szépségei 
iránt egyaránt fogékony lelkem, a bájos 
gretchen-alakok kimondhatatlan kék sze
meiben és rózsás arczaiban, — a hegyek 
okozta egyhangúsággal szemben — a leg
kellemesebb oázisokat fedezte fel.

Többek közt egy lausanne-i fiatal 
ember keltett derültséget, a midőn egy a 
messzelátójával fölfedezett fényes fehér 
pontot okvetlen a Mont-Blanc fejedelmi 
nevéről akart elkeresztelni.

Eszembe jutott az a szenvedélyes 
turistánk, ki a Negoj tetejéről megpil
lantani vélt fekete pontot elég merész 
volt a Fekete-tengernek tartani; hát bi
zony akkor miért ne lehetne a brienczi 
Rothorn-ról is egy fehér archimedesi pont
ról a svájczi geográfiát megkorrigálni.

Utitársaim nagy része — az ékes 
„schwytzerdytsch“ név alatt is
mert patois németséggel — olyan előttem
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alig érthető társalgást vittek végbe, hogy 
sokáig nem tudtam magammal elhitetni, 
hogy vájjon nom-e az őskori allemannok 
földjén turistáskodom ?

Brienczből vasúton Meiringenbe rán- 
dultam, mely a Briinnig-vonal., kedvelt 
főállomása; annyival is inkább, mert az 
Aareschlucht és a Reichenbach vízesések
(szám szerint 3) a turisták nagy látoga
tottságának örvendenek. A berni hava
sokból eredő лаг-folyó egy 75 méternyi 
hasonnevű vízesést alkot és áttöri a 705 m. 
magas Kirchet gránit törmelékekből állő 
sziklaszakadékát, hogy Aargau Kanton
ban Koblencz mellett a Rajnába öraöl- 
jek.

Az 1400 m. hosszú hegyszakadék ; 
egy keresztvasakon épült karzaton át — 
mintegy Ր/շ m. magaságban a táj tóközó 
szilaj folyó összeszorult medre fölött — az 
itt-ott majdnem összeérő szírt falak kö
zött y4 óra alatt bejárható. A maguk vad
ságában a függőleges szikla oldalakat 
ostromló hullámok morajlása s az össze
hajtó nedves mohlepte szirttömbök okoz
ta félhomály, de főképpen a helyenként 
függő erkélyekről megpillantható szédítő 
örvény borzalmas szépsége, apról tesznek 
tanúságot, hogy a természet által meg- 
közelithetlenné vált akadályokat oksze
rűen le lehet küzdeni. Sőt miként ezt az 
Aar-szakadék részvény társasága cse-



54

lekedte: még jövedelmezővé is tehető 
fbelépő dij személyenként 1 frk.) ; emlí
tett vállalat a karzatokat újabban egész 
Jnnertkirchenig meghosszabitani szándé
kozik. Egy mellék hegyszakadékon ke
resztül mintegy Va óra alatt feljutottam 
a Reicheubach-patak felső vízeséséhez, 
mely már a hajóról nézve a Wellborn és 
a Rosenlaui glecser alatt elterülő erdős 
hegyhát setéiéből, mint egy pásztortüz 
felgomolygó füstje, úgy tűnik fel.

A meredek hegyiutonfelhaladván, az 
egész vízesés el van takarva, de már 
messziről hallszik a tompa zugás, mely 
mindinkább erősbödik, a mint egy domb
élen álló magános kis házikó felé köze
ledünk. Végre egy kanyarulatnál meg
pillantjuk a szikla falról magasba szál
ló füstszerü habtajtékot, mely az elemi 
erővel alászakadó patak vizéből képződik; 
ugyanis a függélyes medernek egy kiálló 
sziklatömbjébe ütköző víztömeg hatalmas 
robajjal szökik kukkra, hogy aztán tel
jes erővel rákótaszerüleg szerteszét lövel
lő vizsugarakban a mélységbe zuhan
jon le. A kis házikóban tejet és sajtot 
fogyasztván el, a svájczi élelmesség ré
vén ezen temószeti tüneményt is megfi
zettető jelmezes Hóbének éppen a szám
lához csatolt Va frankot készültem kifi
zetni: a midőn a belépő „rothorni“ Gretche- 
nek s a bizonyára nyomukban járó nap
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sugarak derűje öntötte el az egész ködfátyol 
képpé átvarázsolt vízesést. Igéző szép 
két arasznyi széles szivárvány szalag vont 
félkört a napfényben megtört vizcseppek 
pára — függönyén, de a közös csodálat és 
elragadtatás első pillanatában a három 
női alak egyikének gyöngéd reámneheze- 
dését érezve: a házikó fólhomályában- 
siettem szolgálataimat felajánlani. A mi
dőn azonban már az clalóltság 1 e g- 
sulyosabb stádiumát kezdtem ész
lelni : akkor vettem észre, hogy a szil- 
fid aranyhaju Gretchenek termetes ma
mája lépett velem közelebbi érintke
zésbe.

Én se voltam rest, felrántottam a 
közeli ablakszárnyakat, s az egész kis 
gunyhót ködbe burkoló vizcsöppek vá
ratlan zuhanya; a nagy hőségben hegyet- 
mászó asszonyságot is magához térítette.

Mintha egy kő esett volna le a szi
vemről, oly könnyed mozdulattal fordul
tam a lányokhoz, kik a másik ablaknál — 
hátra sem tekintve— bámulták különféle 
színű üveglemezeken át a természetnek 
ekként kendőzött szépségeit.

Azonban az Alpnachstadi gyors 
vonatról lekésni nem akarván, búcsút 
vettem a bájos hölgyektől s a kevésbé 
érdekes közép és alsó vízesések mellett 
elhaladva visszaérkeztem Meiringenbe. 
Miután még volt annyi időm, tehát az
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északra fekvő Haslebergen lévő Álpbach- 
szakadékot is megnéztem, hol három 
hegyi patak tekintélyes zuhatagokat ké
pezve szilaj vadsággal szalad az örvény
be alá.

A vasúti állomáshoz menet Meirin
gen csinos utczáin egyszerre csak egy lány 
csoport vonta magára figyelmemet; taní
tónőjük vezetése alatt egy egész növelde 
lepte el az utczát s dóvaj nevetéssel nyi
tottak utat nekem, a mint gyors léptek
kel a már reám várakozó vonathoz siet
tem. Ha Páriskónt ítélnem kellett volna, 
a sors sajátságos berendezése folytán, a 
mintegy 50 rövid ruhás backfischsal 
szemben : a hosszuruhás, de még fiatal 
tanítónő nyerte volna el az aranyalmát. 
Azonban sajnos, mert éppen csak annyi 
időm volt, hogy egy szakaszba be- 
szállhattam s a gőzparipa innen nehány 
óra alatt már a Pilátus aljába röpített.

W



LÉGYOTT KÉT EZER MÉTER 
MAGASBAN/

A vierwaldstätti tó partján nagy. 
élénkség uralkodik, s úgy az érkező vo
natok, valamint az alpnachstadi kikötő 
egyaránt a kirándulók százait szállítják a 
Pilátusra vezető fogaskerekű vasút állo
másához. Egy körülbelül 200 tagból álló 
angol társaság tolong és tör magának 
diadallal utat a korlátig, mialatt egyre 
jobban kivehető lesz a merész hajlású 
vágány vonalon aláereszkedő hegyivasut 
zakatolása. Az alpnach-stadi vendéglőben 
megebédelvén, ott hallottam említeni, 
hogy a Svájczban nyaraló illetve utazó 
angolok (talán inkább amerikaiak ?) egy- 
része összebeszélt, bogy keddenként ta
lálkát adnak egymásnak a Pilátuson és 
hogy ezt a szerződést jobbára pedánsul 
be is tartják.

Ennyi angolt egy tömegben még 
eddig nem láthattam, s most alkalmam 
nyílt az egyes typusokat kellőleg tanul-
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mányozni. Az idősebb nők túl nyomói ag 
szikárok voltak; de a fiatal leányok ke
cses nyugodt mozdulatai, viaszbáb szép
ségű filigrán arczvonásai s a nagyob- 
bára fürtökben aláomló szőke hajzat és 
az egyszerű keresetben öltözékben meg
nyilatkozó legmagasabb kokottéria ; va
lami sajátságos kíváncsisággal vegyes 
érdeklődést, keltettek beunem irántuk.

A mintegy hat vonatra tehető an
golszászok tömött sorai egy lány-csoport
nál megritkulván : én is közéjük furakod- 
tam s csak ennek a körülménynek kö
szönhetem, hogy d. u. 4 órakor az an
gol áradattal ón is úszni kezdettem.

A vakmerőséggel határos meredek 
hegyoldalon fel kapaszkodó mozdony egy
szerre 32 személyt szállít (42—48% emel
kedés mellett) a Locher Ede, zürichi mér
nök által tíz óv előtt épített 4618 ra. 
hosszú hegyi pályán.

Minden nagyobb emelkedésnél a táj
nak egy egy újabb részlete tárul fel a 
jobbról ülő szemei előtt; a Wolfortschlucht 
(farkas szakadék) rémes örvényei felett 
majdnem függélyes hegyoldal meredélyén 
kúszott fel a vonat, s ordőségek[és alagutak 
váltakozásával mintegy másfél óra alatt 
a 2070 m. magas végállomásra, az úgy
nevezett Pilátus-Kulmra érkeztünk*).

*) A Pilátus-vasuton csupán 1896. junius ha
vában már 5955 személy utazott.
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Higgadt hurráh-kiáltásokban törtek 
ki a már elébb feljutott angolok, a mi
dőn az impozáns hotel felé tartó honfi
társaikat megpillantották. Tehát ezzel az 
angol áradattal én is feljutottam — egy 6 
perczig kanyargó karfás utón — a 60 m.-el 
magasabban fekvő Esel-kilátóhoz, mely
nek szűk platóján a bájos missekkel ko
ronként kevésbé platonikus érintkezésbe 
is lehetett lépni.

Kettő közülök, a kikkel egy sza
kaszban utaztam, észrevevón a szépsé
gük iránti fogékonyságom meg-megnyilat- 
kozó jeleit: hajlandók voltak Albion nyel
vében való járatlanságomat galliczizmu- 
sokkal és germánizmusokkal feledtetni.

Az Esel tetején pedig én ruháztam 
volna magamra ennek a hegycsúcsnak 
az értelmét, ha az életemben látott leg
szebb hegyi panoráma okozta elragadta
tás mellett könnyebben ismerkedő rokon- 
lelkek vicinális megnyilatkozásait ki ne 
aknáztam volna

Alpnach-Stadban az idegeneket meg
rohanó gyümölcs árus gyermekek apró 
kosarakban ízléssel összerakott felsé
ges szép cseresznyét kínáltak felém is 
egy kis leányka közeledett, s ámbár, 
ha nő kínál gyümölcscsel mindig Éva 
anyánkat kellene szem előtt tarta
nunk, azonban a csábnak nem tud-
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ván ellentállani — Ádámként én is el
buktam.

Már a kupéban észrevettem, hogy 
Miss Florence és Maud búzavirág szín te
kintete olykor lopva rajtam pihent, de 
csak az Esel-platóján ért az a nem pláto- 
nikus kiábrándulás, hogy a mikor a cse
resznyével kedves utitársnőimet megkí
náltam : egyszerre csak csengő nevetés
sel markoltak bele picziny fehér kacsóik
kal és leplezetlenül tudtomra adták, hogy 
Ámsigenalp-állomásnál (1350 m.) már 
gusztust kaptak a «tiltott gyümölcs»-re 
(fruits dófendus !)

Ez a körülmény a «flirt» terére vezette 
a szabadelvű „angol kisasszonyokat“ s cse
resznyés „üres kosarat“ tőlük maga Pi
látus kapta.

A mama meg a papa koronként egy 
shocking-tekintetet lövelltek jókedvű leá
nyaiknak ragyogó arczára: de már én 
ekkor a 2132 m. magas Mons pileatus 
(kalapos-hegy) tetején kellő angol hideg 
vérrel udvaroltam.

Ez stűszerű is volt, mert a nagy
szerű szálló oldalán egy háznagyságu hó
tömeg s a felénk meredő berni havasok 
csipkézett láuczolata már magukban hideg 
vérre figyelmeztettek; de végül mégis jónak 
láttam a Jura hegység felől nyugati szél 
szárnyán közeledő setét felhőzet és a pá
paszemes Mistresse szemeiből czikázó vil
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lámok összetalálkozásából keletkezendő 
égi háború elől a természet nagyszerűsé
gébe elmerülni.

Tehát neki indultam a Tomlishorn-ra. 
Észak-nyugatról az Appenczelli-havaso- 
kat a Sentis (250 4 m.) kimagasló jég- 
pirámisával, nyugatról a glarni alpesek 
számtalan hegyormait, majd a Tődi és 
az urni havasok és az engelbergi hegység 
délnyugati lánczolatait vettem szemügyre ; 
délről pedig az úgynevezett Trieftgebiet, 
és a berni havasok ragyogó napfényben 
tündöklő jégmezein a Finsteraarhorn (4275 
m.) a Wetterhorn f3708 m.) a Jungfrau 
(4157 m.) stb. csúcsainak délkelet felé el
húzódó gyönyörű hófehér hegyalakzatait 
csodálva: az anglizálás minden követ
kezményeiről megfeledkeztem.

A hanyatló nap a rohanó felhők 
egyikót éjjeli köntösként magára öltötte, 
és eltűnt; de a Tomlishornfelől közeledő 
vihar nem tudván kitörni, szélparipákon 
száguldva közeledett felénk s már mesz- 
sziről láttuk, a mint lassanként a berni 
havasok hólepte csúcsaira ült.

Az elnyújtott kereszt alakban négy
felé ágazó vierwaldstátti-tó gyönyörű hegy
vidéke északra Luczern várossal, mö
götte a czugi tó, továbbá a teljes közvet= 
lenséggel előttem álló Rigi (Mens rigidus- 
zord begy), a Stanserhorn és a Bürgen
stock — mintímegannyian aPilátussal vető-
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kedő szép kilátást nyújtó és hegyi va
sutakkal ellátott magaslatok — mintegy a 
viz tükréből felmeredő hegycsúcsokként 
feledtették velem, hogy a berni havasok 
felett sűrű függönyt képező felhő kárpi
tok által délfelé eltakart havasi táj kör
képét beszüntették.

A készülő légi csata ködként elő- 
futározó kémlelő csapatja győzelmesen 
tört előre s a csúcsokról mindnyájunkat 
leparancsolt.

Este 7 órakor hatalmas csőppekben 
megeredt az eső s egy pillanat alatt, 
mint egy összekergetett nyáj, a különben 
fénnyel berendezett Hotel Pilatus-kulm 
asztalsorai mellől bámultunk ki a tom
boló elemek hatalmas mérkőzésére.

Ott a hol a hires Holbein János 
világhírű mesteriskolát alapított: pompás 
vörös bor terem azokon a bázeli szőlő
hegyeken, melyeket a század elején a 
szabadságért elvérzett svájcziak vérük
kel öntöztek.

Innen ered a »Schweizerblut« 
elnevezés, melyet a bázeli vörös bor 
maiglan is büszkén visel.

Ezt a felséges italt választottam a 
vacsoránál bufelejtőül és mondhatom, 
hogy elég sikerrel. .

Tehát az anyagiakból is kivettem ré
szemet és esti 9 órakor azzal a biztató re
ménységgel tértem nyugalomra, hogy az
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egész éjjelen át harczoló légi hatal
masságok reggelig fegyverszünetet fog
nak kötni. Azonban az asztaltársamul sze
gődött luczerni meteorologus által vigasz
talásomra kifejtett magasabb időjóslati 
elmélet alaposan csütörtököt mondott, 
mert a napfelkeltét jelezni szokott kürt
szó csak nem akart megszólalni ; vég
re reggeli 6 órakor, midőn felébredtem : 
ködben úszott a tegnap még élvezetes 
hegyi panoráma közelben és távolban 
egyaránt.

A reggelinél búcsút vettem az emán- 
czipált missektől is, kik csak a déli vo
nattal voltak leutazandók ; kecses mo
sollyal adtak légyottot jövő keddre a 
Pilátuson arra a bókomra, hogy bájos 
ismeretségük meggyőzött, miszerint ők 
az angolszászok közt valóságos „an
gyal szászok* ('Angelsachsen — Engel
sachsen!)

Alpnach-Stadban alant gyönyörű 
verőfény fogadott, mig 2000 m. magas
ságban fent sürü köd honolt. Különben 
ezt a szeszélyes begyóriást asvájczi pél
dabeszéd időjósnak tartja, úgymond:

„Hat der Pilatus einen Hut, 
Dann vird das Wetter gut, 
Trägt er aber einen Degen,
So gibt es wohl sicher Regen."
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(Pilátuson felhő-kalap 
Jelzi, hogy szép idő marad, 
De ha kard lóg az oldalán, 
Eső lesz még az nap talán.)

És csakugyan Meyringenből jövet 
már messziről egy éles körvonalú felleg- 
sáv tűnt fel a kopaszfejü Pilátus dere
kán, hogy akármelyik belső titkos taná
csos is ezért a pompás gyiklesőért meg
irigyelhette volna, azonban ez a jelenség 
nem sokára odatelepedett a Pilátus feje- 
bubjára s örömmel konstatáltam, hogy 
szép idő lesz.

A dolog valószínűleg úgy áll, hogy 
a példabeszédben megkivántató időjelző 
tényezőket az érdekelt félnek önmagá
nak ritkán lehet észlelnie, hanem olyan
kor már ott a magasban kell lennie; bi
zonyára mire én a csúcsra értem : Pilátus 
ő kegyelme is toiletfe-t cserélvén, a ka
lapját letette és kardot kötött, s így az
tán Jupiter Tonans-nak kénytelen-kel
letlen meg kellett eresztenie az ő félelmes 
villámait.

Egy régi dajkamese a bibliai Pon
tius Pilátussal akarja a hegy környékét 
összefüggésbe hozni, a mennyiben emlí
tett római kormányzót Tiberius császár 
Galliába száműzte volna, s a kegyvesz
tett államférfin e feletti bujában a ké-
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sőbb róla elnevezett Pilátus-hegy csúcs
ról leugovva vetett véget életének.

Ez a valószínűtlen és történeti alap
pal alig bíró monda alkalmasint csak úgy 
került a néphitbe, mint maga Pilátus a 
„kródó-“ba.

5



A VIERWALDSTATTI TAVON.

Négy tartomány földjét őrző kék najádok,
E szép tó-kereszten a sok drága kőnek 
Jelképei gyanánt, a mint kergetőznek :
Ennél költó'ibbet halandó nem látott.

Ezer sziporkája törik meg a fénynek 
A ringó hullámok gyűrűző játékán, 
Majd szélkorbácsolta hófehér tajtékán 
Csacsogva osztoznak dévaj habtündérek.

Pillanatnyi szélcsend a víz fodros tükrét 
Messze láthatárig rögtön elsimítja,
S ime, ott tükrözik, a mi együtt ritka: 
Hegyláncz, jégcsúcs, falu, erdő 8 virágos rét.

Egész glecser-erdő csipkézett szegélye 
Áll a zöld partvidék községei felett; 

Hegyi vasút füstje, mint hatalmas felleg 
Lomhán telepszik az Alpesek jegére.
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Rütli az a mező— szabadság mezeje — 
A zsarnokság ellen, hol esküt tevének; 
Unokák ajkán zeng még a R ü 11 i-é n e k, 
Ha ellátogatnak erre a szent helyre.

Havasok ölében csillogó víztükör!
Svájczi szabadságnak vízi Golgothája . . . 
Partodon Teli Vilmos emlékkápolnája, 
Hol a Rigi csúcsa az egekbe feltör.

Nyugati szél szántja az enyelgő habot, 
Pilátus szakgatott szarvain felhő ül;
S bibor fényözön a berni alpok mögül 
Tó vizében jelzi az áldozó napot.

Szirtbe vágott úton, fennt a part hosszában, 
A gotthárdi pálya húzódik merészen,
S morajló hullámok — bősz ostromra készen — 
Sisteregve habbá törnek a sziklában.

Kezd feltűnni Luczern ősi templom tornya 
Ház- s fasorok felett festői szép fényben,
S visszatekintve az igéző tájképen:
Búcsút int Bürgenstock aranyozott orma.
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Felhők tarkítják az itt-ott kéklő eget, 
Zsivaj, nevetés száll közelgő hajókról;
S megfeledkezve itt minden földi rosszról, 
Örömmel köszöntjük azt, ki kendőt lenget.

S a kicserélt „hurráh“-k tova visszhangoznak 
Hegykolosszusoknak meredek faláról,
S természet csodái — közel úgy, mint távol — 
A túláradt szívbe napsugarat lopnak.

Vörös naplemente égő mezejében,
—Mint egy gyémántkereszt — a tó vize raj zott... 
Nem-e innen nyerte Svájcz a kereszt-pajzsot, 

Mely szabad hazát véd állam-czimerében ?

ёШэ



КЕТА BÁRÓNŐ ÉS A GLECSER- 
KERT.

A vierwaldstátti-tó költészetét városi 
kellemmel egyesíti magában a 25000 la
kost számláló Luczern város, melyet az 
1385-ben emelt kilencz-tornyu várbás
tyák még ma is öveznek.

A most hatalmas méretekben épü
lő kupolás uj pályaudvarral szemközt 
ömlik ki a tóból s smaragdszinü Reuss- 
folyó kristálytiszta vizáradata, mely mint 
valami havasi patak, rohanva vonul vé
gig a partjain végződő városi terület 
dombos vidéke felé.

Gyönyörű kilátást nyújt, ha az 
úgynevezett tavi hídon át megyünk a 
városba, melytől balra a középkorból 
származó ódon Kapell-hid vonul rézsuto- 
san egyik parttól a másikig és esetlen 
deszka fedelű tetejével furcsa látványul 
szolgál. A „Seebrücke“, mely a vierwald- 
stätti tónak itten végződő öble fölött épült, 
a legélénkebb forgalmieret képezi s a vá
ros szivébe vezet.
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Ha a külső hídfőnél megállunk, а 
Kapellbrücke-nél aláhömpölygő Reuss 
medréből kiemelkedve, az úgynevezett 
Vizitorony ötlik szemünkbe, melyben most 
a városi levéltár van elhelyezve.

A monda szerint, hajdanában ez 
szolgált világitótornyul (lucerna), mely
től aztán a város nevét nyerte volna.

Szemben velünk a pompás szállók
kal körülépitett Hattyú-tér terül el, mely
től jobbkózt — a tópartja egész félköré
ben — valóságos fejedelmi palotáknak 
beillő még fényesebb hotelek és ven
déglők húzódnak a Kursaal-ig, egy hosz- 
szu sétány terebélyes gesztenyefáinak ár
nyas mentében.

Ez az útvonal az úgynevezett Quai 
National, mely nem csoda, hogy örökké 
hullámzik az idegenektől, mert csak
ugyan páratlan szép kilátást nyújt a ta
vat amphitheátrumszerüleg átkaroló urni 
és engelbergi hóhegyekre.

Egy magaslaton, az egész várost 
uralva, a St.-Leodegár-temploma emelke
dik ki a többi épületek felett karcsú 
tornyaival, hol naponta estefelé 1 frank 
fejében gyönyörű orgona-hangversenyt 
lehet élvezni.

Azonban az idegenség ezt kevésbé ve
szi igénybe; inkább a Meyer-féle Rigi-Pilá- 
tus-diorámát, az alpesi panorámát és aha- 
vasi zoológiái gyűjteményt tekintik meg.



Ezek mellett messze kimagasló és 
valóban rendkívüli érdekes nevezetessége 
Luczemnek az úgynevezett G1 e c s e r- 
k ért, melyet 25 év előtt fedeztek fel és 
egy jégkorszak! glecser maradványait 
tárja a szemlélő elé.

Földtani szempontból 30 ezer évre 
vezetik vissza a tudósok azokat a raár- 
ványszerüleg lecsiszolt óriás kőmeden- 
czéket, sziklaüstőket (Riesenkessel), a 
melyek a legváltozatosabb formában lát
hatók és a melyeket a maguk nemében 
tekintélyes természetbúvárok is a régmúlt 
glecserkorszak legszebb és legbeszéde
sebb tanúiként tekintenek. 32 eróziós
katlan vagy úgynevezett glecser-üst (pót 
de glacier) látható, s ezek között van a 
világon egyáltalában eddig valaha felta
lált legnagyobb és legszebb jégkorszaki 
glecser-topf is, melynek 8 m. átmérője 
és 9V2 m. mélysége valósággal bámu
latra ragad.

Jó állapotban lévők a glecser-spi- 
rálok vagy glecsersehliffek, és az alpesi 
völgyekből származó errátikustömbök, me
lyek hajdan a Reuss-jégár által alásodor
tattak. Nerakülömben érdekesek a meg
kövesedett tengeri kagylók és legyező
pálmák számos példányai is.

Éppen valami jégár-malomköveket, 
glecser-örlő vagy nem is tudora miféle 
furcsa nevű gömbölyű kögolyókat bámul-
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tam, a midőn idősebb asszonyság kísére
tében egy a Glecserkertbe belépő fiatal 
hölgy vonta magára figyelmemet.

Nem annyira szépsége vagy a 
hamvas szőke dús fürtökkel koronázott 
kerekded arcz és a szende szürkés-kék sze
mek ártatlan kifejezése volt vonzó, mint 
inkább az a kimondhatlan kecs és ele
gáns nyugalom, mely egész lényét vala
mi sajátszerü bájjal vette körül.

Francziául beszéltek; de mikor 
megcsendültek ajkain a dallamos sza
vak : mint valami rózsaszirmok, úgy 
nyíltak meg a vékony ajkak, hogy az 
elképzelhető leggyönyörűbb fogsort en
gedjék láttatni.

A katalógusban felsorolt látnivalók
kal ők velem szemben mindig hátralék
ban lévén: volt alkalmam, a jégkorszak 
bámulatos csodái mellett, e kedves női 
alak még bámulatosabb jéghideg nyu
godtságát is megfigyelni.

Az édes anyja „Metánnak szólítot
ta ; eddigeló ezen szónak a fogalmát csak a 
„határkődhez fűztem, s egyáltalában nem 
gyanítottam, hogy valaha azzal, mint ér
dekes női névvel is találkozhassam.

Egyszerű világos barna loden-ruhá- 
jában úgy lebegett ide s tova, mint egy 
valóságos jégkirálynő, ki csak szórako
zásból jár-kél a mi földgömbünkön.

Íme egy rejtély a glecserologiában.
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Azonban a szép Meta még sem őriz
hette meg sokáig a közönyösség hűvös 
inkognitóját, mert irae, egy velük talál
kozó görnyedt tartásu halvány férfi meg
pillantásánál, megvillantak a bosszú szem- 
pilláju lányszemek s az elóbb még moz
dulatlannak tetsző arczvonások egy pil
lanat alatt nagyszerű »Meta« — morfózi- 
son mentek át.

A jégár-elmélet szerint, a változó 
hőmérsék befolyása alatt jéggé merevedő 
hómezők a havasok tetejéről mindinkább 
aláereszkednek, magukkal sodorva a szik
latömbök egész tömegét.

Itten azonban egy más esettel talál
koztam ; ugyanis a Méta jógárboritotta 
szivcsucsa, egy hatalmas érzelem napnál 
melegitőbbbehatása a latt, olvadozni kez
dett, s a palástolhatlan örömkitörések foly
tán megsemmisülő jégcsapok: a szerelem 
vulkánikus hevében — egy szempil
lantás alatt — tüzhalált szenvedtek.

így tehát, ezen szemeim láttára sa
játságos módon eltűnt glecser felfedezendő 
maradványainak tudományos kutatását, a 
legilletókesebb szakemberre bíztam, s to
vább ballagtam a már minden veszélyt ki
záró s lábaim alatt hidakkal felsze
relt sziklaörvények alpesi flórája felett. 
Egy hozzám csatlakozó lyoni kereskedő 
abban a külön véleményben volt, hogy 
ezeket a több mázsát nyomó óriási kőtől-
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cséreket valamelyik havason kiásták s 
aztán Luczernben szépen összerakták. Nem 
is sikerült ebbeli nézetet megingatnom.

De nézzünk a múzeumba.
Csak megemlítem a gyönyörű dom

bormű-térképeket, melyek óriási méreteik
kel bilincselnek le, (Gotthárd-vasut, Muo- 
ta-völgy, muszka-franczia ütközet 1799. 
továbbá a Pfyffer-féle Közép-Svájcz, mely 
1766—1785-ig készült); nem részletezem 
a rajnai vízesés panorámáját, az ős-sváj- 
czi czölöp-ópitkezéseket feltüntető falut, 
a zergeparkot, valamint a Reussglecser 
plasztikus távlatban bemutatott termé
szetim képét sem ecsetelem ; sőt a gle- 
cseralatti kékes-zöld jégbarlangot sem 
írom le részletesebben, hol egy önműkö
dő glecser-malom a jégkatlanok keletke
zését deríti fel laikus szemeink előtt.

Azonban : mindezen gépies felso
rolás után, engedje meg a tisztelt ol
vasó, hogy felvezessem a kilátó toronyba, 
honnan a vierwaldstütti-tó páratlan hegy
vidékének pompás és a természet által 
alkotott legélethivebb panorámájában gyö
nyörködhetünk.

Sorban látjuk az Elő-Alpokat, aRigi 
elnyúlt kétpupu hegyhátát, a Titlis rézs- 
utosan feltekintő hegyes csöralaku csú
csát, majd a Stanserhorn, a Wallenstock 
hegytömbjét és végül a Pilátus szakga- 
tott ormának zord nyúlványait.
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De ime, mire kilépünk ebből a csodás 
jégvilágból, 
lálkozunk, a mint egy sziklafalban nyug
vó kő-oroszlán felé bámulnak.

A függélyesen levágott meredek 
sziklafaltól — honnan felülről egy kis cser
mely ömlik alá — fákkal körülültetett 
mesterséges tavacska választ el ; ott lát
szik a repkény és folyondárral övezett 
haldokló oroszlán, amint lándzsától ha-

népcsoporttal tanagy

Iáira sebzetten a liliomos franczia czimert 
védi.

Ez a hires luczerni oroszlán. 
Egy 14 m. hosszú és 8'/2 m. magas szik- 
lamólyedósben 1821 óta van ez a közel 
9 m.-nyi fekvő állat Thorwaldsen mintá
zata után kőbe vésve.

Történelmi szempontból ezzel a szo
borművel az 1792. augusztus havában a 
párisi Tuileriák hősies védelménél el
esett svájczi gárda symbolikus emlékét 
örökítették meg.

Egy közeli bajor sorházban meg
ebédelvén, gyors léptekkel a pályaud
varhoz siettem; az uj, kupolás vasutipa- 
lota körüli tér rendezése miatt kátyus és 
dombos — épületbontalókoktól járhatatlan 
— környéket, csak holmi improvizált átjá
ró hídon |át voltam képes megközelíteni.

A Pilátus alpesi flórájából bokrétá
ba foglalt két még mindig eléggé üde 
virágcsokor — melyek két bécsi lánynak 
voltak szánva — és kézi bőröndöm, meg egy
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„en tout-cas“ ernyő képezték összes úti 
podgy ászomat; ezekkel fölfegyverkezve 
várakoztam a zürichi gyorsvonatra, hogy 
befejezett oberlandi körutam után a Raj
nához zarándokoljak.



A KŐSZÍV.

A Laufen-kastóly szállodává alakí
tott egyik emeleti szobájából gyönyör
ködtem az előttem aláhömpölygő Rajna- 
zuhatagaak — egy rézsútos sziklapadról, 
mintegy 30 méter magasságig feltornyo
suló — hullámjátékában: a midőn egyszer
re csak vészterhes felhők kezdtek Bázel 
felől közelegni.

Gyorsan átőltözködvén, lefizettem a 
vízesés karzatainál szedni szokott egy 
frank belépő dijat s a kanyargós árnyas 
utón lesiettem, hogy a közvetlenség nagy
szerű benyomása alatt, álmélkodva szem
léljem egy hatalmas 115. m. széles folyam 
tomboló erejének menydörgésszerü meg
nyilatkozását.

A Jura és Aípesek között az Aar 
folyó mentén elterülő svájczi fensikot éj
szakról a Rajna szegélyezi, mely a S váj ez 
keleti havasaiból ered és a bódeni tavon 
keresztül folyik, hogy aztán Schaffhau- 
sennéla nép által „laufen-“nek nevezett
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vízesést alkossa, de melyet mindazonáltal 
inkább a rajnai vízesés neve alatt is
merünk.

Négy sziklaomladvány állja útját a 
zuhatag felett még csöndesen fodrozó vi
zek zugó morajlásának, hogy aztán a me
derből kiálló kószálok szirtfokáit csap
kodó viztajtók, mint egy óriási hab ko
rona, bömbölő robajjal szakadjon alá az 
elsimuló folyam felszínén örvénylő zöld- 
szinü hullámokra. A tudósok olyan erőt 
tulajdonítanak a Rajnának, hogy felte
vésükben, a Vogózek és a Fekete-curdő 
képződését e folyammedernek tulajdo
nítják, mely az egykor egybefonódott két 
hegységet áttörte.

A karzatok szebbnól-szebb kilátó 
pontjait sorra bejárván, egy csapó-ajtón 
át levezető vaslajtorján — közvetlen a víz
esés alatt — a Rajna partjára ereszked- 
kedtem le.

És ime, a amint a partmenti közetek 
közt keresgélek, egyszerre csak egy se- 
tét-vörös szivalaku kova darab akadt a 
kezeim közé. Ennyire frappáns hason
lóságot csak kövületeknél lehet feltalál
ni. Vájjon nem-e egy megkövesedett em
beri szivet jelképez ez a kis kavics, mely 
egy csalfa rajnai-tündér iránt reménytele
nül táplált szerelmi bánatában itt lelte 
halálát ?

A kőszivet zsebre tettem s aztán
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nemsokára csolnakba ültem ; az ügye
sen evező révész — éppen a közvetlen viz- 
zajlás kellős közepében — annál a már 
messziről feltűnő csöndes pontnál kötött 
ki, honnan, sziklába vágott lépcsőkön, az 
egész vízesést uraló szirtfok tetejére jut
hattam.

A dörgő hullámok porrátört pára- 
szerű csöppjei füstölögve szállottak fel, 
hogy mint valami óriás ködfelhő borul
janak reám. Ott állottam a természet e 
páratlan alkotása felett, mint egy újkori 
Neptun, csakhogy a 3 ágú vizijogar he
lyett egy zergeszarvval díszített turista 
botot emeltem magasra a kavarogva-csil- 
logó babok felett.

Révészem hivó hangja térített vissza 
mythologiai álmadozásomból, mert a ví
zi mennydörgést az égi zengés, egy csal
hatatlanul kitörőben lévő vihar előjele
ként, kezdte visszahangozni.

A neuhauseni partnak a vízeséssel 
átellenes félszigetén, csinos kiesfekvésü 
épület, az úgynevezett wörthi kastély 
emelkedik ; ennek a félkör alakú torná- 
czán vacsoráivá, borzongtam az elemek 
rettenetes csatájától, melyet egy teljes ve- 
hemoncziával kitört vihar látványa nyúj
tott. Egyik bécsi barátom ajánlatára, a ki
tűnő étvágygya] elfogyasztott augolsül- 
tet „Asti-Spumante“ 3 frankos pezsgővel 
kezdtem öntözgetni, s ennélfogva derült
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hangulatban mulattam a Rajna-leányok
kal, kiket ezúttal két svájczi népviselet
ben díszelgő Hóbé és a termetes vendég- 
lősné „trium fém in atus‘‘-a képviselt.

Tiz órára hajlott már az idő, a midőn 
az orkánszerüen dühöngő szél· a tornácz 
utolsó lámpását is kioltotta, s a felhő- 
szakadásként zuhogó zápor mindinkább 
erősbödő kitörése elől az étterembe me
nekültem.

Egy kis asztalkán ott feküdt a 
vendégkönyv, s a mint lapozni kezdek 
benne, egyszerre csak odaszegeződik 
tekintetem a legbájosabb női kézvoná
sokra, és meglepetésemben félhangosan e 
nevet olvastam:

Méta von В . ...
Lie vl an d.

Tagadhatlan, hogy az ón luczerni 
jégkisasszonyomnak kellett lennie. Nálunk 
a „lievlander“-t kisebbítő jelzőként szok
ták alkalmazni, de ezúttal a képzeletemben 
élénken megújuló fejedelmi női alakra 
emlékezve: a litvániai Jagellók dinász- 
tiájára gondoltam, melynek megalapítója 
Nagy Lajos királyunk leányával lépett 
frigyre.

Azonban a régen és az imént tör
tént események reminiszczencziáit nem 
fűzhettem tovább, mert az alábbhagyó 
eső csöndes egyhangú zúgásában, a se-
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tét éjszaka egyszerre csak vakító fényben 
tárta elém a vízesés impozáns képét. A 
rejtélyt hamar megfejthettem, mert a 
neuhauseni magaslaton álló ,Schweizer
hof“ szálló villamos reflektorai gyultak 
ki, hogy a vendégek számláihoz csato
landó egy-pár franknyi ,,figyelem“ fejé · 
ben, a Rajnát és vidékét villamos vilá
gításban mutassák be.

Majd a vízesésről elnevezett s felette 
kimagasló „Laufen“ várból tüzes röp
pentyűk szállottak fel a villámtól czikázó 
fellegekbe, mire egy sikerült tűzijáték kö
vetkezett forgó tüzkerekek, égő rózsák, 
csillag hullások és kigyodzó lángkévék 
egymásutánjával, melyeket az egész vár 
szinváltozatokban gazdag bengáliai kivi
lágítása fejezett be.

A füstölögve égni látszó várkastély 
vérvörös fénye mellett, egy kölcsön ka
pott gummi köpönyegben, ón is útnak in
dultam 8 alig 20 perez alatt — bár kissé 
ázva-fázva — Laufen be érkeztem vissza, 
hogy egy élvezetekben gazdag este em
lékével térjek nyugalomra.

Jegyzeteim közt lapozgatva, újra meg 
újra átolvastam a supernaturálizmusáról 
nevezetes Stüudlin Frigyes bőlcsész-theo- 
logus örök szép költeményét, melyben a 
göttingai egyetem egykori tudós profesz- 
szora az elragadtatás legszebb költői for-

6
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dulataival áradozik a rajnai vízesés reá 
gyakorolt elbűvölő szépségei felett. Meg
kísérlem — bár halvány másolatban — 
a 70 év óta már örökálmát alvó Stäudlin 
magasröptű jambusait lehetőleg alak- és 
szöveghű fordításban visszaadni, 

íme a költemény :

A rajnai vízesés.

Csodás e mü ! leírni is nehéz,
Dicsőn, hogy fékez szírieket,
S tajtékhegyként szakad le mint szélvész,
S belé a part is megremeg.

Melynél nem kelt szebb borzalmat talán 
Niágara pompája se,
Tuldörg viharfelhők bősz hangzatán,
S rád zug, mint orkán éjjele.

A lázongó habok ezüst porát 
Titán-kéz hajtja ég felé,
S a fénysugár szivárvány-ivén át 
Ujjong s mint győztes lép elé.

Mely korbácsolja több évezreden 
Mohos kőszörnyek oldalát,
Miket ledöntve tán — a völgybe lenn 
Majd béke s csend ölén hömpölyg tovább (?)

Némulj, merész dalnok, akkor, s imát 
Szent félelemmel küldj Hozzá,
Ki hajnalpir szelíd gyöngyharmatát,
S e vad zuhatagot megalketá.
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Másnap korán reggel búcsúképpen 
megint fölkerestem a vízesés karzatait, s on
nan visszajőve!, mielőtt tovább utaztam vol
na : a lau feni bazárból apró emléktárgyakat 
vásároltam össze enyéim és jö ismerő
seim részére,

De magam számára — a szép fa- 
ragványok és egyéb ízléses csecsebecsék 
mellett — azt a kicsiny kőszivet is be՝ 
csomagoltam, mely mint levélnehezék 
jelenleg is íróasztalomat díszíti.

Egy igénytelen kagylóhéj, egy szá
rított virágcsokor vagy egy kis kődarab, 
melyeket barangolásaink alkalmával mesz- 
sze földről magunkkal hozunk : akár
hányszor közvetlenebb visszaidéző! ked
ves emlékeinknek, mintáz értékes tárgyak 
egész halmaza.

Ezért tartom én is becsben a Raj
nánál lelt szivalaku svájczi emléket.

6*



HAZATÉRŐBEN A RAJNA MELLŐL

A 12 ezer lakosú ó-nómot kinézésű 
Schaffhausent futólagosán megtekintvén, 
a vasúti állomáshoz közelfekvő XVI. 
századbeli Munot (munitio) torony göm
bölyű tetejéről irányoztam tekintetemet 
a kies városkát uraló majdnem 1000 éves 
bazilika felé ; ennek a vén templomnak 
a nagy harangján ez a latin jelmondat 
olvasható:

„Vivos voco, mortuos plango, ful
gura frango“.

(Az élőket hívom, a holtakat sira
tom, a villámokat megtöröm.)

E felirat hatott Schillerre any- 
nyira, hogy világhírű dalát „a harang
ró 1“ megírta.

Siugen-nól — a svájczi határtól alig 
20 km.-nyíre — már wüttenbergi fináu- 
czok kutatják ki bőröndjeinket, bajor 
és svájczi kollegáikat tapintatlanságban 
messze túlhaladva.

Ez a kis helység az 5/4 óra alatt 
megmászható Hohentwiel magaslatról ne-
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vezetcs, melyhez mig egyrészt a 30 éves 
háborúról regélő festői romok történelmi 
emléke fűződik, másrészt 700 m. magas
ságból úgy a Boden-tóra, valamint az ol- 
szászi fensikra egyaránt szép kilátást 
nyújt.

„hikkehard“-jábau erről emlékszik 
meg Scheffel is, kinek a rajnamenti 
Sackingen-kastélyban egykor szerepelt, 
ós napjainkban Nessler által megzenésí
tett „Trombitásba: maiglan is kedves ol
vasmánya maradt a regényesebb hajlamú 
német leánykáknak.

Konstáncz-nál rövid időre bádeni
földre léptem, de ez is elég volt, hogy a 
meglepő szép tóparti fekvéssel bíró ki
kötő-város nevezetesebb épületeit azonnal 
szemügyre vehessom.

A Rajnának a tóból való kifolyá
sánál, egyfelől a nagyherczeg nyaralóját 
képező Mainau-sziget ötlik szemünkbe, 
másfelől pedig a hajóállomásig húzódó tó
parton a Dömósek temploma, majd a 
szép városkert és végül a történelmi ne
vezetességű egykori zsinat-épület (jelen
leg muzeum) ragadják meg figyelmünket.

A hajó fedélzetéről mutatták a mat
rózok a nyugatra fekvő «Hussenstein»-t, 
melyet ott emeltek, a hol Húsz János 
1415. jul. 6-án máglya halált szenvedett.

Borongás időben indult hajónk út
nak a 64. km. hosszú Boden-tavat hosz-



szában átszelendő; a szokásos vámvizs
gálat megejtése után kellemes oázisként 
tekintettem a kies Konstáncz elmosódó 
körvonalai felé, a midőn az egyre nyug
talanabb hullámok széltől korbácsolt hegy
völgyei holmi kis tengerháborgást rögtö
nöztek mulattatásunkra.

A tó felületén iramló vizfodrok hab
bá felkavart szédületes tánczoló kedve 
hajónkat is koronként úgy megforgatta, 
hogy a gyöngébb idegzetüjutitársak, mint
egy aggódó tekintettel lesték a tengeri 
betegség bekövetkező tüneteit.

A tiroli alpeseket zord felhők koro
názták, mindazonáltal kedélyes nyolczas- 
ban „tabló d’hote“-hoz ültünk, melynek 
helyi jelentőségre nézve leginyenczobb 
fogását az a bodentói halnem képezte, 
a melyet németül,1 „felchen“-nek nevez
nek, s mely a genfi tóban «féra» név 
alatt tenyészik. — Mire az ebéd véget 
ért volna, kelet felől már a bregenczi 
kikötő kezdett a távolból feltűnni.

A hajdani római Brigantium festői 
fekvésében nemsokára magából a kikötő
ből gyönyörködtünk, melyet egy a Hohen- 
bregencz magaslatról alátekintő bucsujáró 
templom uv,al.

Bregencztől kezdve a Vorarlberg! 
folhőboritotta hegygerinczek kies völ
gyében robogtam tova a gyorsvonaton

о
X
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Innsbruck feló, hol pihenőt tartani szán
dékoztam.

A bérczektől szorosan körülzárt Feld
kirch állomásnál, közvetlen az én vo
natom melletti párhuzamos vágányon ro
hant be a Buchs felől érkező párisi ex
press-vonat.

A velem szemközt megálló vo
natkocsi ablakából egy ismerősnek tet
sző egyén nézett ki s ón benne kedves 
honfitársra ismervén : siettem őt — mint az
„Otthon11 szeretetreméltó elnökét— Lan
gen állomásnál, az arlbergi 10. 2 km. hosszú 
alagút előtt, üdvözölni. Azonben megelő
zőleg a Hintergasse és Dalaas között 
emelkedő Engehvand (Angyalbércz), majd 
Danőfen és Langen között az úgyneve
zett Waldlitobel hídról látható völgy 
alá ereszkedések szemléletében gyönyör
ködtem ki magamat

Egy teljes V4 órát vett igénybe, a 
mig az arlbergi alaguton átjuthattunk, 
melynél a mont-cenis-i 2. 6, a szt. gott- 
hárdi 4֊ 8, s a tervezett szimplom pedig 
9՛ 5 km-el hosszabb.

Utóbbi majdnem 20 km. hosszú 
alaguton a rajta áthaladó gyorsvonat 
legalább is egy fél óra alatt foghat csak 
keresztül robogni.

Az Arlberg keleti végén levő St.- 
Anton állomástól egyre szólesbedő hegy
szoros végre a Rosanna-völgygyó tágult
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ki, melyben az ide-oda kigyódzó Ro
sanna folyón 4—5 hid vezet át és eközben a 
szebbnél-szebb várakkal díszített bérezte
tek, hófedte glecserek, sziklacsuesok, be- 
szájadzó völgyek és szurdokok mellett rö 
pített tova a gőzparipa.

De itt átadom a szót Dalia Torro- 
nak, ki igy Írja le az arlberg-pálya e leg
szebb pontját :

„Mindjárt Landeck előtt nyílik a 
bájos Sanna-völgy, mely Wiesborg kas
télynál a délnyugati Paznaun-völgyre és 
a Stanzer-völgyre oszlik; amabból a Tri- 
sanna fut kifelé, emezen keresztül pedig 
a Rosanna partjai fölött halad magasan 
az Arlberg felé menő vasút vonal. — A 
hol e két folyó a Sannává egyesül, a 
vasutat a mély hasadékokkal bevagdalt 
széles Paznaun-völgyön kellett átvezetni, 
s e végre egy óriás hidat (86 m. magas 
átjáró) kellett építeni, mely mintegy le
begve áll a tátongó mélység fölött.“

Majd a hatalmas Parseier-csucs 
(3038 m.) ós a Riffler-hogycsoport hát
terében Pians, továbbá a Sanna-t föl
vevő Jnn mindkét partján elterülő Lan
deck, a szédítő sziklatetőn székelő Kron- 
burg romjai és a nem kevésbé festői 
Jmst és Ötzt.hal gyönyörű hegyvidéke 
követik egymást, apátságok, várromok, és 
lovagvárkastélyokkal váltakozva.

Zirl állomásnál, a történelmi nevezetes-
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ségü Martinswand-on (1113 ա.) egy Miksa 
császár szobrával díszített sziklafülkét 
pillanthatunk meg a magasban, hol 1493- 
ban az említett uralkodó egy vadászat al
kalmával eltévedt.

Innen már nemsokára feltűntek 
a Hafelekar és Frau Hiitt hófedte deres 
hegyormai, s az ezek lábánál úgyszól
ván a havasok világába feltekintő 
Innsbruck.

Ezúttal azonban a tiroli kirándulá
saimban nyert benyomásokkal adós ma
radok, s csupán annyit kívánok megje
gyezni a ritka szép fekvésű alpesi fővá
rosról, hogy az a 24 óra, a melyet len
tebb említett honfitársam szellemes tár
saságában ott eltöltöttem : összes Alpe- 
sek-közti vándor utazásaimnak, mintegy 
koronáját képezte.

Azonban arról is meg kell emlé
keznem, hogy ebbe a fényes aranykoro
nába azok a kedves női kezek illesztet
ték bele a legragyogobb drága köveket, 
kiket hazatértemben az Ibbs-völgyében 
fölkerestem.......................

A Sonntagsbergi tetőn kis kápolna 
harangja köszöntő a felkelő nap első 
sugarait, s ájtatos ének szó mellett vo
nultak a bucsusok a hegy felé. Az erdős
dombos környék közepette büszkén te
kint fel a völgyből a régi várkastély, s a
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körülötte elterülő kis város kertektől 
zöldelő telkei mentén, mint egy ezüst esik, 
úgy kanyarog kigyódzva a csacsogó Ibbs 
pataka, mely a váltakozva szíriekkel és 
árnyas hegyoldaloktól szegélyezett virág- 
dús füzes-partok hosszában Höllenstein 
felé rohan.

Ebben a nyájas lomberdőktől öve
zett egyszerű idilli környezetben fekszik 
Waidhofen, az osztrák Rothschildok 
urasági fészke. Itt töltöttem bájos családi 
körben nehány kedves emlékű órát egy 
itten nyaraló bécsi családnál, melynek 
szeretetreméltó hölgy tagjai a legőszin
tébb szívélyességgel halmoztak el, sőt 
az örökké vonzó nőiesség teljes varázsá
val bilincselték le bennem, a vándor
utasban, a régi jó ismerőst. Két bájos 
barna fürtű lány-fejecske intett búcsút 
felém a lombos csalitból, a mikor őket 
a meginduló vonatról köszöntöttem; s 
ezeknek a lelki szemeim előtt megeleve- 
nülő kedves lány alakoknak szentelt rövid 
visszaemlékezéssel zárom be útleíráso
mat is, a midőn az egyikük emlékköny
vébe irt következő soraimat ismétlem:

»A szellem turisztikája a költészet, 
az utazás költészete pedig a turistaság!«
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