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A Felső-Ausztria, Stiria és Salczburg 
vagyis három ország területére is kiterjedő 
Sál czkammergut: ez a negyven 
ta'vu osztrák Sváj ez képezi egyik leg
látogatottabb vidékét a természeti szépségek
ben kiválóan gazdag alpesi tájaknak. A vo
natoknak, hajójáratoknak, fogaskerekű hegyi 
vasutaknak és társaskocsi közlekedéseknek 
pontos csatlakozása könnyíti meg az utasok 
ezreinek e festői tóvidéken az utazás fáradal
mait s a még oly jelentéktelen kiránduló he
lyen is rendelkezésre álló szállók és vendég
lők kényelme és jó kosztja feledteti vagy van 
hivatva feledtetni a felcsigázott képzelet ne
tán i csalódásait.

Rövid 24 óra alatt lehet az Erdélyi részek
ből Budapesten és Béesen a dualizmus e két 
hatalmasan versengő emporiumán át a «ta vak 
országába« jutni, hol a természet pazar 
ajándékai majdnem minden egyes helységet 
a klimatikus gyógyhelyek, vizgyógyintézetek 
vagy fürdők kiváltságos előnyeivel ruház
tak fel.

A bécsi erdőt az osztrák államvasutak ál
tal nyugati irányban átszelő St. Pölten-Ams-

i*
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tetteni vonalon gyönyörű vevőfényes reggelen 
indulva útnak személyesen bebizonyosodhat
tam a bécsi népdalban megénekelt «W ei ti
li n g a u» hires szépségű kék ege felől, fő
kép a mint annak kékségét az Atter-tó vi
dékére utazó egyik élénk vérmérsékletű uti- 
társnőm bámulatos kék szemeiben visszatük
röződni láttam ; — megjegyzendő, hogy ezen 
természeti tünemény felfedezése tanuk előtt 
történt, mert a még mindig csinos menyecs
két gimnázista fiai kellőleg gárdirozták az 
illetéktelen beavatkozások ellen.

A lomberdőktől övezett nyaralótelepek
ként egymást sűrű egymásutánban felváltó 
rendezett községek hosszú sorát elhagyva, az 
amstetteni állomásnál kocsiba ültem, hogy 
Alsó-Ausztria e kis határvárosánál a Dunán 
kompon átkeljek s a túlsó parton a régi „b argó
járól nevezetes Grein városánál már felső-ausz
triai területen tovább folytathassam utamat.

De ezt megelőzőleg egy néprajzi szem
pontból is érdekes kép tárult elénk a maga 
eredetiségében.

Női társaságban utazván, pompás négy 
üléses landau-kocsinfcon egy lóvásárból érke
ző czigány karaván elvonulásában gyönyör
ködtünk. — Már messziről láttuk a Duna- 
partról, hogy a komp nem üres ; valami er- 
nyős szekéren egy bizarr öltözetű népség ap- 
raja-nagyja kelt át s velük született zenei te
hetségük dokumentálására aszonyostól, gyer
mekestől a szó szoros értelmében «к о m p on
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állta к.1) Amint partra szálltak, egy még liál
lomjaiban is szép piros pozsgás, barna arczu 
és tüzes fekete szemű asszony fogta körül In
ges gyermekeivel a kocsit s tört németséggel 
«szerencse b> akart mondani.

Az első tőlünk hallott magyar szóra bá
natos arcza egyszerre kiderült s örömében 
felujjongva szapora beszédben, kissé szakga- 
tott magyarsággal adott örömének kifejezést, 
hogy honfitársakra talált, mert bizony ki lett 
volna más ez az idegenbe szakadt asszony, 
mintFáráó népének egyik győri születése typikus 
képviselője. A piros fej kendője alól kikandi 
káló holló fürtök költői rendetlenségben ár
nyalták be derült homlokát. Egy czigarettá- 
ért Htunknak szerencsét és sikert jósolt, majd 
a purdéknak szétosztott kr aj ez árok ért, kik 
csak németül tudtak, nekem szép és jó fele
séget s mindnyájunknak hosszú életet, egész
séget és családi boldogságot helyezett biztos 
kilátásba, s végtére, amikor egy 20 filléres 
villant meg a kezemben : mosolyra szétnyílt 
piros, duzzadt ajkai közül előtűnő vakító fe
hér fogsorát mutatva, mint egy ragadozó vad
állat kapott a fényes pénzdarab után, minden 
kigondolható nagy szerencsét és áldást mondva 
útnak indult kocsink után.

Azután jutott eszembe, hogy ez a 
czigánynő egy koronáért (pro korona —

ü Ezen és hasonló szó játékaimért a felelősséget 
egy szemeim előtt lebegő és „c alembourg s“-okban 
turistáskodó baj társamra bántom.
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coronam \) bizonyára még a »b á n f f у d e- 
zsőipairsc búbban való közeli 
ben foglaltatatá sómat« is megjósolta 
volna, annyival is inkább, mert a lókupecz- 
séggel járó hamis üzelmek révén — az osz
trák hatóságok különös figyelméből — az ilyen 
czigány-karavánok tolonczolási (per S c hub!) 
ismereteiket egész a szakértelemig szokták 
fejleszteni.

Ez érdekes epizód után, tekintve hogy a 
néphit szerint czigányokkal találkozni külön
ben is szerencsét jelent: vidám hangulatban 
értünk a Duna túlsó oldalán partra.

Az innen kezdve folyton emelkedő süt
ött erdő-szorosokon átvezető országúton már 
fenyő vegyül a lomb közé s hovatovább tért 
foglalván, a Grein patak zugó hullámaitól 
hajtott fűrész-malmok egész során nyer fel
dolgozást. Az árnyas és néhol majdnem két
oldalt összeérő fenyves fasorok között erdő 
borította hegyek szűk völgyszorosából kivezető 
kanyargós utón egy tisztásról már jó előre 
szemünkbe tűnik a magas hegyoldalról a 
völgybe alátekintő impozáns Kurhaus s 
ezzel kapcsolatban egy az uralkodó Koburg- 
góthai nagyherczeg tulajdonát képező félig 
romokban heverő ősi lovagvár parkírozott er
dejében elterülő К r e u ze n-f ü r dő2) eme
letes épületei. — A kitünően berendezett viz- 
gyógyintózet dr. Fleischandorl Ottó bécsi or-

2) Értesülésem szerint egyetemünk tudós belgyó - 
gyásza is figyelmére szokta méltatni.
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vos és vizgyógyász tulajdonát képezi és min
den tekintetben mintaszerű vezetés alatt áll. 
A kursalon nagytermében 3 hosszú asztal
soron folyik a közös étkezés a fürdőorvos 
elől ülése mellett s a 300 embert magában 
foglaló nagy étteremben a legpóldásabb rend 
és kiszolgálás uralkodik ; az étrend csak ebéd
nél engedi meg a husnemü ételek élvezetét, 
reggel és este csak tejet, vajat, mézet és 
tojást, illetőleg egy könnyű tósztás ételt lehet 
kapni, persze mindennemű szeszes vagy iz
gató italok teljes mellőzésével, ellenben a 
pompás kristálytiszta, zamatos erdei forrás 
viz pazar és lépten-nyomon csábitólag önma
gát kinálgató csörgedezósei mellett.

A délelőtti és délutáni fürdés, a három 
étkezés s az ezek után előirt séták után fenn 
maradt időközökben a zongoraterem, egy 
lawn-tennis-, és egy torna-tér, továbbá eg.v 
tekepálya és biliárd terem képezik a szórako
zásul szolgáló tényezőket, melyekhez minden 
esetre a naponta reggel, délben és este kon- 
ezertező kúra-zene élenkitőleg járul hozzá. — 
„Korán kelni, korán feküdni" 
lóvén a jelszó, este 9 órakor már elcsendesül 
a jobbára német és magyar fürdőközönség 
élénk zaja s kiki nyugalomra tér, hogy aztán 
másnap kora reggeltől újra rendszeres és ki
szabott idegcsendesitő nyugalomban élvezze a 
jó karban tartott és színesen márkirozott uta
kon kényelmesen elérhető szép kilátásokkal 
és vízesésekkel bíró szebbnél-szebb kiránduló



8

helyeket.Egy „szépkilátás“ a fürdőt látogatni 
szokott számos magyar fürdővendég tiszteletére 
»M agyaré n-g rusa« nevet (visel.

Éppen ózondus fenyves levegő áramlott szét 
korai elindulásaidkor az egész telepen s szinte 
nehéz szívvel hagytam el ezt a t. sz. felett 500 
m. magasságban erdők közé rejtett kedves 
idyllikus helyet s fájólag tekintettem fel az 
erdő szélei „L e b e w о h l“~nak nevezett mesz- 
szelátó felé, honnnan ismerős kedves női ke
zek búcsút intve lengették, a völgybe leka
nyarodó kocsim irányában, lobogó fehér ken
dőiket.

Wenn Menschen von einander gehen, 
So sagen sie auf Wiedersehen !0

A Selczvölgyön át az aussee-i útirány
ban délnek tovarobogó vonat a lovagvárak
kal és apátságokkal itt-ott váltakozó közsé
geken haladt át, s a forrón letüző napsugarak 
hevétől majdnem izzóvá vált levegőbe a ko
ronként sziklás hegylánczoktól megszakított 
fenyveserdők sűrűjéből a kupéba friss fenyő
illat vegyült Egy fiatal orosz pár Odesszá
ból, egy osztrák tiszt és egy bécsi kisdiák ké
pezték utitársaimat. A nyomasztó nyári hő
ség alatt álomba merülő kis fiút a bájos fia-

3) Ha egymástól elválnak az emberek, azt mond
ják, hogy a „viszontlátásra“!
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tál asszony anyai gyöngédséggel halmozta el, 
ámbár a gallusok nyelvét nem értő kis Ado
ni sz nem igen hederitett a puha fehér kezek 
czirogatásaira. Azok tulajdonosa azonban an
nál élénkebb társalgásba bocsátkozott a had
fival és velem s már Hieflau állomásnál né
gyesben az úgynevezett turista vagy «kilá
tás os» szakaszban foglaltunk helyet, hogy 
az elénk táruló világhírű «tájék» természeti 
szépségeiben annál közvetlenebb élvezettel 
gyönyörködhessünk. Mindenekelőtt megkö
töttük — Goluchowsky Agenor külügyminisz
ter megkerülésével — a muszka-magyar- 
osztrák szövetséget, valamint a greini erdő fe
letti lapos gerinczen emelkedő kies fekvésű 
Kreuzenben is a Tribuna tudtán kívül egy fi
nom műveltségű román ügyvéddel az «erdélyi 
kérdést» békés utón elintéztük, sőt mi több, 
annak betetőzésére derék hazámfia antipápista 
létére sem átallotta velem a falusi kis temp
lomban Szt.-Anna napján tartott kath. isteni 
tiszteleten megjelenni.

De tekintsünk ki a Szűk völgybe.
Egy egész mészkő hegységen tört ke

resztül az Enns, hogy ide juthasson. Ezt a 
völgyet az Alpesek nyugati lánczolatának a 
Salczkammerguti három korona tartomány 
határánál leginkább kimagasló deres fejű 
Dachstein hegységtől egészen önálló s avval 
csak a Stein-szoros révén összefüggő hatal
mas gúla alakú Grimming4) uralja; sőt még a

9 Régi stíriai íróknál „M о na a 1 ti s sim u s“ név 
alatt fordul elő.
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Selzthalon is túl éppen ezen hegyóriás jég
mezőkkel tarkított magas sziklagerinczónek 
aljában terül el a már a Traun vidékéhez tar
tozó s a Dachstein és a Holt hegység közé 
ékelt ausseei medencze. Ennek torkolatánál 
a négy országút felett is uralkodó Trautenfels 
büszke vára emelkedik. Tehát egyfelől a Griai
ming sziklatömegének impozáns alakzataiban, 
másfelől a habzó Enns vizének vad rohaná
sában gyönyörködhettünk.

A nyitott ablakon át a dübörgő vonat 
zakatolásából és a hömpölyögve elrohanó Enns 
zúgásából támadt harmonikus zaj andalító 
zenéje hallszik be. A panorámaként szemeink 
előtt elvonuló vadregényes tájképek csodás 
szépségeiben néma önfeledtséggel merültem 
el ; csak itt ott egyes megkapóbb természeti 
látványosság feletti örömkitörések vonták el 
figyelmemet a tájék szemlélésétől és nem ha
ragudtam érte a bájos Naddára, mert az így 
netán Natura istenasszony rovására reá fordí
tott egy-két másodperczórt pikáns szépségével 
eléggé bőven kárpótolt. — Magas karcsú ter
metét testhez simuló egyszerű fekete ruha 
fedte; érdekesen halvány arczának két „fe
ketegyémánt“ szem elragadó bájt kői 
esönzött s ha ehhez daczosan duzzadt ajka
kat, egy fitosán kaczór orrocskát és dús fe
kete hajzatot képzelünk: akkor azt hiszem, 
igazoltam az ezen „szép kilátás ra“ pa
zarolt időveszteségemet.

A salczkammerguti és felső-ausztriai
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mészhavasokat úgy is bőségesen volt alkalmam 
a közelből, vagy látcsővel többször is meg
tekinteni, ellenben az én maszka utitársnőm 
társaságát élvezni már csak Ausseo-ig volt 
kilátásom. Némileg ennek tulajdonítható, ha a 
vidék rovására kissé több időt szenteltem az 
ő szemólyleirásának, de ebben talán egy kis 
politika is volt, mivel attól tartottam, hogy 
már csak magában a visszaemlékezés egy 
ilyen pár szép fekete szemre elég lehet, hogy 
a melki apátságot az admontival, vagya Grein- 
burgot a Wallsee várával s a műremek Ke
maten! templomot a Rotschild báró waidho- 
feni várkastélyával tévesszem össze.

E közben közeledtünk a „Gesäuse" 
bejáratához.

A meredek csúcsok és magas szirtfalak 
két hegytömbje között, a Hochthor és Puchstein 
hegycsoport „Gesäuse“-nak nevezett szikla
hasadékán vesz az Enns folyó búcsút a felső
st! riai hegyvidéktől ; sajnos, hogy a vadul 
magának e sziklazugban koszirtókén át nagy- 
robajjal, de győzelmesen utat törő víznek 
vadregényes festői útját előre megállapított 
útitervem szerint csak a vonatról szemlélhettem.

A három Traun-ág deltájánál u. m. az 
ó-aussee-i, grandi- és oeden (rideg) tói Traun· 
forrás patakjainak összefolyásánál egy széltől 
védett, hegyektől koszoruzott völgykatlanban 
fekszik Aussee városa, hol mint a stájer Salz- 
kammergut főszékhelyén kiszállva, egy egész 
délutánt a turistaságnak szenteltem. Pompás
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az úgynevezett Praunfalkfenyves erdei utón 
parkon át párhuzamosan a gyönyörű villáktól 
szegélyzett országuttal —egy rövid óraikellemes 
gyalogséta után O-Aussee-ba értem. A sűrű és 
minden kilátást elzáró gyalogösvényből kiérve 
először is szemembe ötlött az 1836. m. magas 
Loser (a népies nyelvben loser-fül), melynek 
csúcsáról egy szikla sipkához hasonló ál
lítólag «fül» alakú szírt tekint alá az ó-aus- 
seei tó hegyektől övezett 3 km. hoszszu és 1
km.-széles sötótszinü víztükrére. Az üdítő hul
lámokban magamat felfrissítve, csolnakra ültem, 
hogy a tavon egy kis körutat tegyek és íme 
a tó közepén egy másik csőinakban az ón 
muszka úti társaimra ismerve : a magyar flot
ta tisztelegve hajtotta meg evezőjét a hatal
mas orosz «h a d i h a j óu előtt; tényleg a férj 
és feleség valami nézeteltérés miatt hadilábon 
kellett hogy álljanak egymással, a mennyire 
azt a czirillbetüs heves szóváltásból valahogy 
kivennem sikerülhetett.

Azonban a mint esolnakom a kósernak 
hátat fordít, az előtérben összeérni látszó sö
tét hegykupok egyszerre csak szétnyíltak s a 
felettük előtűnő Dachstein hatalmas jégmeze
jéről a lemenő nap visszaverődött sugarai káp
rázatosán tükröződtek vissza a széltől fel fod
rozott víztükrön.

Páratlan szép volt ez a kép s alig tud
tam annak szemléletével betelni, 
lemi élvezet után a tóparti vendéglő tornászá
ról az anyagiakból is kivettem részemet, köz-

A szel-
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ben-közben innen is gyönyörködve a Holthegy
ség (1773. m. Trisselberg a Trisselwanddal) és 
a Dachstein-csoport (Magas Dachstein 2996 
ni.) változatos hogy nyúlványaiban. — A Tres- 
senstein nyergén át pompás 1V2 órai séta után 
a kevésbbó vadregényes s szinte 6 km.-nyíre 
elnyúlt, részben el is láposodott Grundl-tó-hoz 
rándultara ki, melynek ellapult, de nyaralók
kal körülépitett partvidéke komor erdőktől 
van kerítve.

Innen nem mesze elérhető a Toplitz- és 
Kammertó. Mindkettő tengerszemként vad- 
regényes szikla katlanban, előbbinek nyugoti 
oldalán emlékkő hirdeti, hogy János főherczeg 
itt látta meg először Plochl Annát, az ausseei 
postamester hires szépségű leányát, kit később 
Mórán grófné név alatt nőül is vett; a Kam
mer tónál pedig egy szikla falról alázuhanó 
vízesés képében a Traun folyó vesszi eredetét.

Ausseeba innen visszatérve már messzi
ről láttam a szépen pirosló Röthelstein, Radling^ 
Hochzinken5) (1856 m.) kopár csúcsait és pa
lás hegyoldalait, továbbá a Sarsteint és a só
termő Sandlingot, melyeknek aljában ez a 
gyönyörű sétányokkal, villannyal világított 
hotelekkel, Kurhaus-sal és gyógyintézetekkel 
bíró úgynevezett „ Alpencurort“՛ fekszik. — A 
szép holdas estén sétát tettem a városban, a

5) Régi stíriai íróknál, „Monsatizámos" név 
alatt fordul elő.
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Mérán-téren megtekintettem János főherczeg, 
a hires «ReichsVerweser» morgánátikus nejé
nek a kegyelet által emléktáblával jelölt szü 
letési házát. — Egy vendéglő előtt pedig el
haladva czitera kiséret mellett hamisítatlan stá
jer öiálektusban ez az ultra-sóvinizmustól duz
zadó kedvelt népdal hallatszott ki a csendes 
nyári éjbe:

Der Adam hat Lieb’ aufgebracht, 
Der Noah den Wein,
Der Davidl s' Zitier schlagen : 
Müssen Steirer gwesen sein !»6)

A korai vonattal hagytam el Aussee-t s 
a mindinkább szűkülő vadregényes К о p- 
pen völgyben második, de javított ki
adásban, teljes közvetlenséggel élveztem át 
— még pedig a játszi zephyre к szárnyain fe
lém szálló balzsamos reggeli légáramlatok 
mellett — az Admontnál csak messziről lá
tott »G e s ä u s 0« természeti szépségeit. A 
vakmerőén meredek falakkal ég felé tornyo
suló Sár stein (1973 m.) és a Koppén 
merész alakzatai emelkednek kótfelőlaTraun- 
folyó partján, melyet ezáltal mintegy ahall- 
statti tóba folyni kényszerítenek. Ismerősök
ként üdvözöltem most a már nagyságok teljes

6) Ádám a szerelmet honosította meg ,Noé a bort, 
Dániel a cziterázást: Nem lehettek mások, mint stá
jerek.
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fenségében megközelített két begyóriást, hi
szen az ó-ausseei-tó közepéről az ők naptól 
megaranyozott kúpjainak ölelő karjaiból lát
tam kibontakozni a pirosas-szürke királyi 
Dachstein fehér abroszként elterülő Károly- 
jégmezejét, melyet másként hallstatti glet- 
sebernelc is neveznek.

Egy fél óra sem telt el és 0 b e r traun 
lutheránus község szétszórt házai tűntek fel a 
magas sziklafalakkal körülzárt völgy aljában. 
Itten szállottak ki teljes turista ornátusban 
(szeges czipő, börnadrág, turista zsák és hegy
mászóbot) az én utitársaim, kik innen 5 óra 
alatt a Magas-Sarstemt voltak megmászandók.

Rémhistóriákat beszéltek nekem a lavi
na-omlásokról, melyek a Sarst: inról nem egy
szer eltemetik a Koppenthalnak e természet 
alkotta hegyszorosán átvonuló vasúti pályát.

De ime már csillog a nap fényében a 
bükkerdővel borított hegy oldalán őrt álló 
»Rudolf torony«, mely alatt a hallstatti to 
terül el ; a tó nyugati partján terrászszerüleg 
sajátságosán épített házaival a festői fekvésű 
H a 11 s t a 111) városa tűnik elő. A helység
től balra az Echern-völgy nyílásánál a sóte
lep bánya-épületei fekszenek, míg a jobbra 
eső Gosau-völgyben a Gosaui malom felett jó 
magasan az úgynevezett „Gosauzfang* 
látható. Ez nem egyéb, mint a Gosaupatak fe
lett a hasonnevű völgy száját áthidaló és hót

Ó Itt az ötvenes években az úgynevezett Salcz 
bergen érdekes tironczkori re mai leletekre bukkantak.
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40—50 га. magasságú hatalmas oszlopra épí
tett sós V i zvez été k, mely érdekes 133 m. 
hoszszu müópitrnónyt még 1757-ben Spillbiehler 
József hallstatti építész készítette.

A hallstatti tóról (8000 m. hosszú és 
2000 m. széles) a legszebb kilátást a »G r ub« 
nevű kis várkastély irányában élvezhetjük ; 
V4 órai sótacsolnakázás után a város feletti 
Plassen (1952 m.) délről a Hirlatz (1833, to
vábbá a Zwölferkogel (1978 m.) s a tóról lát
ható legmagasabb és borzadályos meredekség
gel a felhőkbe nyúló Krippenstein hegy 
(2105 m.) keretében az egész tó felett a legszebb 
áttekintést nyerhetjük.

Tévesen hasonlítják a hallstatti tavat a 
Király tóhoz, holott utóbbinak magasztosan 
csendes komorságát itten nem lehet feltalálni, 
mit egyrészt a vasúti forgalom nagy élénksé
gének, de másrészt itt is a gmundeni tói ke
délyes életre emlékeztető körülmények is 

Königseehez hasonlítás hátrányára üt-a
nek ki.

Eg) pár órai kellemes időtöltés után 
Hallstattból tovább folytattam utamat a Traun 
mentén, melynek a hallstatti tó hullámaiban 
megtisztult kék vize folyton hü kísérőm volt. 
Rendre következtek az állomások, u. m. az 
éjszaki tópartján fekvő Steg, a kénes forrá
sairól ismert G о i s e r n, majd A n z e n au 
nagy faraktáraival, itt nyílik meg különben a 
kies Weissenbaeh-völgy az 1819-ben épült 
csodálatos Chorinsky-Klauseval, mely egyike
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a legkedveltebb kiránduló helyeknek. — 
Is chine к előhelysége, az avval csinos séta- 
utak által összeköttetésben álló Laufen 
városka góthikus temploma mellett is elro
hant a prüszkölő gőzparipa, hogy a felső-ausz 
triaiSalczkammergut központjához Ischlbe rö
pítsen.

Ischl (Iscala) a szó valódi értelmében 
világfürdő, s ezt nem annyira természeti 
szépségekben utólórhetlen mivoltának, hanem 
főképpen kedvező klimatikus fekvésének és 
az uralkodó csálád itteni nyaralásának kö
szöni

Az Ischl-patak és a Traun folyó két 
völgyének összetorkolásánál fekszik ez a fe
jedelem! kegyet élvező elsőrangú fürdőhely. 
Gyalog sétáltam be a városba s a fő utczán 
elém tárult nagyvárosi élénkség, az emeletes 
házak és szállók pompás kinézése s a gazdag 
kirakatok szakadatlan sora képzeletben a bé
csi Grabenre varázsolt. — A gyönyörű park 
közepén szabadon álló Curhaus impozáns táncz- 
termével s a Traun partján egész Nussensee 
ig egy órányira is fényes fasorok között elhúzódó 
esplanade kellemesen leptek meg.

Az eszplanade-on éppen Kúra-zene ját
szott s a le- és felsétáló fürdővendégek zsi
vaja élénk tarka képét nyújtotta egy világ- 
fürdő közönségének. Míg a hölgyek pazar 
fényüzésü öltözékeikkel tűntek fel, addig a fér
fiak könnyű nyári pongyola ruhában hall
gatták a kitünően előadott konczertdarabo-

2
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kát. A magyar szó jobbára hazafias zsidócsa
ládok ajkain hangzott fel, de mindazonáltal 
a magasabb arisztokrácziából is akadtak meg
szólaltató]. Emitt egy főrend, amott egy kép
viselő után megfordulva említették az illető 
népszerű nevét s majd egy begombolkozott 
államférfin-vagy egy szabadságolt miniszter 
törtek utat maguknak e plutokrátikus tö
megben.

Valamint a generálisok kard nélkül, úgy 
a diplomaták az ártatlanság színében feltűnő 
fehér flanelt ruha inkognitójában élvezték a 
pokoli csendélet ugorkaidényót, de az itteni 
közönség érti is az egész művészetig fej
leszthető édes-semmittevés mesteri kizsák
mányolását.

A vendéglők, kávéházak, czukrászatok 
és sörcsarnokok egymást érik ezen a pompás 
sétakorzón, s közben-közben a nyitott sátrak 
alatt az isehli különlegességek eredeti, de mé
reg drága iparczikkei, fényképek, sóból ké
szített tárgyak, látképekkel díszített legyezők 
és a porczellán ipartermékek egész sora kész
tetik megállásra a sétálót, hogy ha egyébbel 
nem is, legalább egy látképpel díszí
tett levelezőlapon emlékezzék meg 
otthon hagyott szeretteiről és jóbarátairól.

Én is ott bolyongtam ebben a bábeli 
zűrzavarban, hol talán minden európai nyel
ven beszéltek; egyszer csak ismerős csengésű 
alt-hang üti meg füleimet és szemtől-szembe 
állottam az odesszai muszkákkal.
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Kellemes volt ez a meglepetés, mert az 
ausseei kedves emlékű órákra emlékeztetett; 
rögtön csatlakozva hozzájuk, egy kávéház ter- 
raszán csevegtük ki magunkat s aztán a re
ménybeli viszontlátásra érzékeny búcsút vet
tem tőlük. Éppen a Villa-Kraft előtt halad
tam el, hol egy magyar mágnás lakik s egy
szerre csak élénk mozgás támadt a közönség 
soraiban s íme egy magas szikár alak egy 
köpczösebb uraság társaságában unott egy
kedvűséggel haladt el, mitsem törődve a bá
mészkodók seregével. A találgatásokat való- 
szinüség-számitás szerint vettem becslés alá 
s ha nem csalódom az Eulenburg és 
Gr о 1 u c h о w s к у nevekre adta be a leg
több szavazó az Ő teljesen befolyásolatlan 
votum át.

A Ferón ez Károly téren lévő monumentá
lis kút mellett elhaladva, a „Sophiendoppel
blick“ nevű szép kilátáshoz sétáltam ki, hol 
meg is villásreggeliztem, miközben az ischli 
hegyek fölött is kimagasló Dachsteint a ren
delkezésemre álló látcsővel alapos tanulmá
nyozás alá vehettem, ámbár Ó-Aussee-ban ez a 
havas reám sokkal nagyobb hatást gyako
rolt. A szárazság miatt állítólag elapadt Ho- 
henzollern-vízesés megtekintéséről egy cseh 
uraság lebeszélt, hát száradjon az ő lelki- 
iemeretén.

Az erdei sétából visszatérve egy parasz
tot szólítottam meg a Keiserdorfi utón, hogy hol 
van a «császári nyaraló» ? Rám bámul s csak

շ*
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annyit felel: Jó, jói Később már egy polgár
hoz intéztem egy hasonló kérdést, de feleletül a 
még most is fülembe csengő refrain megint 
csak »Jó, jó« volt. Ha ez a «kázus» a kauká
zusi kirándulókkal esik meg, bizonyára a ma
gyarok felső ausztriai eredetére vetett volna 
egy kis mécsvilágot, igy azonban csak engem 
vezetett tévútra, mert azután nyomára, jöttem 
hogy a lomhatestü és lomha észjárású ostmarki 
nép a magyarázatok elől az ő orákulumszerü 
»jó jó« (Igen igen), kifejezésével szokott ki
térni. — A keiserdorfi utón kisebb-nagyobb 
csoportokban várta az idegenség a lovaglás
ból visszatérő királyt s itt tudtam meg, hogy 
a hátam mögött hagyott Jainzen hegy (880 
m.) alján, elkerített fenyves park sűrűjében 
lévő egyszerit nyári lak képezi a királyi csa
lád nyaralóját. Megtekintettem a plébánia 
templom szép fali festményeit, benéztem a 
a fedett ivócsarnokba s a Rudolfkerten át 
kifelé sétáltam a közeli pályaudvarhoz, hogy 
a Traun-tóhoz tervezett kiránduláshoz szük
séges előkészületeket megtegyem. Mindenek
előtt alaposan megebédeltem s a nagy hőség
ben üdítő árpalevet szintén megfelelő menyi- 
ségben magamévá téve, «re bene gesta՛ vár
tam be az Ebensee felé induló vonathoz az 
első csengetést.

A fényűző Ischl után Ebenso e-nél 
a nyaraló közönség pátriárkái is életmódját



21

a maga egyszerűségében láttam megnyilat
kozni.

Az egész Salczkammergut úgynevezett 
sókamarája itt van, mert a hallstatti és ischli 
sót is ezen Langbath-Eben see ikerközségek 
nagy sófőződéjébe szállítják, honnan aztán 
minden pénteken külön sóhordó hajó viszi 
tovább.

Ebensee-ben egy ottan a Traun felső vi
dékén dívó szobaberendezés kedves légköré
ben nyaraló kedélyes bécsi családnál tettem 
rokoni látogatást; három kamaszkorban levő 
unokaöcsém törzsgyökeres stájer jelmezben 
— a styl szerű meztelen térdekkel — képez
te a testőrséget, melytől körülfogva a Traun- 
tó felső végén az úgynevezett ebenseei öböl
nél horgonyozó hajóra szállottam.

A Traun tó szűk torkolatát balról a
Sonnenstein és jobbról az E г la к о - 
g e 1 obeliszkszerü bérezel látszottak egy pil
lanatra elzárni, de a Sonnensteint alig néhány 
perez alatt körülhajózva a L2 km. hosszú nyílt 
tóra értünk.

A nap hévén sütött s a fedélzeten ki fe
szített ponyva alól szemléltem a lomberdők
től szegélyzett partmenti községeket.

A «G i z e 1 1 a» — ez volt a gőzhajónk 
bájos neve — kaczór női kecsesei himbálózva 
hasította a zöldes-kék hullámokat, melyeknek 
hullámgyürüi az azokban megtört fénysuga
rakat ezernyi csillogó fény töredékben tükröz
ték vissza.
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Közeledünk a tó felső végénél félkörben 
elterülő G m u n d e n városhoz, melynek 6000- 
nyi állandó lakossága mellett majdnem ugyan
annyi fürdő és turista vendége is szokott 
lenni.

Jobb felől már messziről feltűnik a szik
la őrtoronyként az egész tó felett uralkodó 
Traunstein (1691 m.), melynek nagyon - 
bára dachstein-mészkőből álló meredeken fel
vezető utain öt óra alatt az úgynevezett Py- 
rámis csúcshoz lehet jutni.

Alig érkeztem Gmundenbe, a kikötőből 
egyenesen kocsira ültem, hogy a Cumberland! 
herczeg parkja mentén Oberweisz és a 
papírgyáráról hires Steirermühl községen 
keresztül vezető nagyobbára árnyéktalan er
dőszéli utón az ugynevett Traun-vize- 
sóshoz még naplemente előtt megérkez
hessen!.

Alsó-ausztriai humoros kedélyű kocsisom 
készségesen szolgált a vidékre vonatkozó fel
világosításokkal s ámbár a vasárnapi munka
szünet, ha nem is engedte, hogy a munká
ban lévő papírgyárban gyönyörködhessem, mé
gis az ón „Kasperl“ kocsisom magas össze
köttetései révén legalább a belső berendezést 
úgy a hogy megtekinthettem.

Egyszerre csak menydörgésszerü robaj 
üti meg a fülemet, a mint a kocsim az or
szágúti felső vendéglő előtt megállóit. — A 
a völgybe levezető szerpentin-ut lépcsőin 20 
perez alatt értem a «Vízesésbe z» czim-
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zeit alsó vendéglőhöz. Menetközben, a mint 
jobban és jobban a Traun-völgyébe alá eresz
kedtem, hova tovább erősbödött a dörgő robaj, 
— s a mint a Schwanenstadt felé vezető hid
ra kiértem : egy felséges természeti csoda tá
rult szemeim elé.

A 25 □ kmnyi Traun-taván is keresz
tül folyó hasonnevű Traun Gmund ennél újra 
friss erővel hagyja el a tó medenczéjét, hogy 
a kavicsos talajban önmagaásta völgycsator
nán áthaladva a Rajna schaffhauseni vízesé
sének élethü, bár kicsinyített másolatát hozza 
létre és Lincznél a Dunába ömöljék.

Egy 14 m. magas sziklapadról, mely 
egyik parttól a másikig rózsutosan a vizmed- 
rén keresztül fekszik s így a lefolyó víztö
megnek mintegy gátul szolgál : elementáris vad 
erővel zuhan alá egy szikla szakadékba az egész 
Traun folyó

Kigörbülő vizköpeny7) alakjában villám
gyorsasággal omlik alá a tajtékot verő hatal
mas víztömeg, ugyannvira, hogy a szírieken 
porrátört vizcseppek füst alakjában a levegőbe 
szállnak.

A zuhatag képe a maga nagyszerűségé
ben anynyira elragadott, hogy le sem vettem 
szememet a vendéglő tornáczárói is eredeti 
vadságában látható és hallható «T r a u n fall»- 
nak e tündérszép látványáról.

Haragos veres napsugarak szövődtek át 
az egész sziklahasadékot habtajtékkal elbori-

7) A megázás koczkáztatásával alája is lehet bújni.
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tott csodás természeti tünemény szivárvány- 
színű ködfátyolán.

Az egen egy parányi felhő sincs s a mind
inkább aláhanyatló nap fénye a hegyek kö
zött vész el, míg a vizzugástól viszhangzó 
Traun-völgyben lassankint alkonyat áll be.

E közben felhangzik a felső vendéglőnél 
hagyott kocsisok csengő kardala : «W a η n 
der Auerhahn balzt . .»s) de eztán jó
kedvük tetőpontján a minden fájd как ásnál 
hatalmasabb durrogást ők magok viszik végbe 
tölcsérként összoszoritott tenyerük trombita- 
szerű megszólalásával, miközben persze a 
sörös korsók gyors egymásutánban ürül
nek ki. De ime egy ellesett életkép.

A még mindig fiatalos kinézésű mama, 
egy angol miss és négy arany szőke hajú fia
tal leánytól,— hogy vízi hasonlattal éljek — 
mint, valami pajkos najádoktól körülvett Nep
tun, úgy ült egy hosszú sörényű pápa-szemes 
német professzor a mellettem lévő szomszéd 
asztalnál.

Az asztal közepén az étel és italnémüek 
tömkelegében egy halom „vizeséses“ le
velező lap feküdt s a leányok trónnal a kezük
ben lázasan írtak.

A papa látható megelégedéssel hordozta 
körül a pápaszem felett ki-kilövelő tekintetét 
s a legelső megirt levélkét átvéve, azt való
ban a kritika szemüvegén át elolvasva, diesé- 
rőleg adta vissza tulajdonosának, majd sor-

8) „A mikor a faj dk ak a a durrog . . .“
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ban jött a második és végre a harmadik le
velezőlap, melyekben egy-kót lényegtelenebb 
helyesírási hibát kijavítván 
leány félig kész sorait kezdte türelmetlenül 
vizsgálni. Már két sörös korsó is kiürült a 
professzor előtt s a kedves kis Miezi egyre iz
gatottakban rágta a tollat.

Egyszer a vihar kitört, a sörvirágos orr- 
czimpák baljóslatulag mozgásba jöttek s a leve
let hatalmába kerítve, már az első pillantásra 
vadul felkiáltott a pedáns professzor-apa s a 
következő perczben a „Traunfalli“ korcsma fel
szolgáló Heb ej о által 10-krral megfizettetett 
illusztrált postakártya tiirib-darabokban repült 
alá a Traun vízesés okozta légáramlat beha
tása alatt,9)

A kis Miczike abban a korban volt, midőn 
a rövid ruha és a nagy leány i állapot egy bizo
nyos kompromisszumot készülnek kötni egy
mással, s ez a kisleányságát már nagyon res
tellő növendéknek valami utánozhatlanul elra
gadó, bár kissé komikus magaviseletét szo
kott kölcsönözni.

A beállott néma csendnek utána, egy
szerre csak hangos zokogás hangzott fel s a 
sértett női hiúság és a gyermeki érzékenység 
nehány másodperczig tartó küzdelme alatt a 
bájos gyermek teljesen kiesett nagyleányi 
szerepéből.

Az asztalok lassankint kiürültek s a ko-
9) Egy-két papirszilánkja telem is repült, hát bizony 

a „Trauníall“ következetesen kis t-vel volt írva.

legfiatalabbik
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esik egész sora indult vissza Gmundenbe, a 
kellemesen hűvös csillagos estén.

Másfél óra múlva már a tóparti „Koro
na“ szállóban vacsoráltara, hová éppen az
alatt egy térdkalácsát tört törzsvendéget ve
zettek be a pinczórek vállaikon.

Gyorsan az orvoshoz futottak s rövid 
félóra alatt — orvosi ismereteim felújításával 
— magam is kellő szakértelemmel segédkez
tem az előkerült sebésznek a »fractura 
patellae« gypszbekötósónól.

E művelet után kilépve az utczára, 
dalitó hold fényében láttam ragyogni egész 
Gmunden városát, miközben a Kurhaus előtti 
s Ő Felsége mellszobrával díszített parkban 
kigyult az ív lámpák vakító fénye s az espla
nade-on a vadgesztenye fasorok felett elhe
lyezett villanyos izzólámpák ragyogó égő 
zsinórként messzehuzódó vörös vonala s a 
mindenütt nyüzsgő élénkség érdekes benyo
mást tettek.

an -

A parti sétányon csoportok verődtek össze 
s rendre ültek csolnakba a kisebb-nagyobb tár
saságok.

A csolnak orrán lámpással felszerelve, 
az úszkáló szentjános bogaraknak egy egész
raja kezdett nyüzsögni a holdfóny rezgő ezüst 
fátyoléval beterített tó felületén.

Hatalmas méretekben rajzolódott le a 
Traunstein óriási árnyéka, s a sétacsolnaká- 
zók ajkain felhangzó halászdalok érczesen
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vissza e kőkoloszszus majdnemverődtek 
függőleges sziklafaláról.

Felannyi se mint Ischlben, de nagyon 
elegáns közönség tartózkodik itt s másnap a 
reggeli zenénél alkalmam volt az egész fürdő
közönséget szemügyre venni. — Hajnali 5 
órakor már az erősen hullámzó tóban fürődve
meg, az úgynevezett Orthi kastély
hoz sétáltam el, melynek tragikus sorsú tu
lajdonosát egy vizmeritő paraszt legény ne
kem is az »e Ízül lőtt О r t h J á η о s« 
néven nevezett meg.

Az esplanadeon a legelső rangú kávé- 
ház tóparti terraszán olvastam egy hét óta az 
első magyar újságot; ámbár három nappal 
régibb volt a »Linézi Újságnál« mégis az 
»Egye tért és« lepedőszerü leplébe temet
keztem, míg nem egyszer csak egy angol szólít 
meg, azt hive, hogy a „Timest“-t olvasom.

О nem tudott magyarul, én nem értet
tem angolul és igy néma elegáneziával csak 
kalapot emeltünk egymás előtt.

Erős déli szól kergette a bárányfelhő
ket az égboltozaton s a felkorbácsolt hullámok 
sisteregve törtek meg a sziklás partokon.

Még egy búcsú tekintetet vetettem a 
nyugat felől emelkedő gmundeni erdős domb
vidék hátteréből kimagasló nőnöveldo pompás 
épületére és az egy kis szigeten ezelőtt mintegy
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800 évvel épült tavi várra, mely az Orth grófok 
ősi fészkét képezte.

Innen kezdve a hannoverai királyfi nya
ralójáig terjedő tópart félkörében a pompás 
kastélyok fehér házainak egész sorát világí
totta meg a fellegek közt bujkáló nap.

Ennek a szép tájképnek a maradandó 
benyomását vittem el magammal emlékül, a 
midőn Ischlbe visszatérendő, Gmundent el
hagytam.

Lassanként elmosódtak a körvonalak s
nem sokára csak a Traun stein merőlegesen 
szaggatott sziklafalait láttam felmerülni, me
lyek mogelt a Höllengebirge (Pokol
hegység) lánczolata húzódott el.

Az »Osztrák T u r i s t а К 1 u b«10) 
titkárhelyettesének tanácsát követve az ischli 
vasúti állomásnál első dolgom volt a bőrön
dömet Salczburgig feladni és — szabadon, mint 
a madár — podgy ászmentesen érkeztem a 
Szén t-W о 1 f g a n g-t ó h о z, az ischliek e leg
kedveltebb és igy leglátogattabb kiránduló
helyére.

Hajó vitt át a túlsó partra, hol a Sehaf- 
berg tövében a festői fekvésű Szent-Wolf
gang falu szerényen húzódik meg.

A tikkasztó melegben megfürödvén, a 
tóparti nagy szálló szép kilátást nyújtó szé
les tornáczán levélíráshoz fogtam.

Egyszerre csak két tiroli jelmezben tova-
10) Becsben az E. К. E. testvéri üdvözletét szemé

lyesen tolmácsoltam.
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lebbenő fiatal leány vonja magára figyel
memet.

Én se voltam rest, s a következő pilla
natban már — mint aféle félbenmaradt medi
kus — Becsben töltött diákéveim nagyleány- 
nyá szépült «ideálját» ismertem fel egyi
kükben.

A kölcsönös és váratlan viszontlátás örö
me egy perezre elnémított, hogy aztán annál 
élénkebb és kedélyesebb társalgássá váljék.

De ime felhangzott a Schafbergre fel
vezető «fogaskerekű vasút hivó csen- 
getytyüje s azzal az Ígérettel szorítottam ke
zet a kedves testvérpárral, hogy a holna
pi délelőttöt bájos körükben fogom eltöl
teni.

A bárányfelhők ezalatt esőfelhőkké kez
dettek összeverődni, ámbár a napsugarak 
még folyton biztatólag csalogattak.

Az ezelőtt két évvel a forgalomnak át
adott és hat km. hosszú fogaskerekű vasút 
(250%0 maximalis emelkedéssel) kapaszkodva 
vitt fel rohamosan emelkedő hegyoldalon s 
nemsokára előttünk feküdt az egész Wolf
gang- vagy máskép Ab er-tó alant elterü
lő smaragd zöld tükre.

Négy km-nyi ut után a Schafb erg- 
al p о (1361 m.) állomáshoz értünk, hol ven
déglő is van.

Már innen elragadó szép a kilátás. — 
Egy pár perez alatt az alaguthoz érkeztünk s 
fülsiketítő sípolással jelezte a mozdonyvezető.
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hogy a nyitott ablakokat be kell zárni 
az átfúrt és átvágott szikla kapun át robogva 
nem egészen öt negyed óra alatt az „o s z- 
trák Rigi“11) csúcsóra értünk.

Már útközben felcsillantak balfelöl a 
Stiria határát képező sok csúcsú Dachstein 
vakító fényben tündöklő nyúlványai s lennt 
a völgyben 20 km. hosszúságban elnyúlt A t- 
ter-tó kéklő vizmedenczójc.

A kupé ablakából láttam itt két férfi és 
egy nőből álló kis társaságot a törmelék hal
mazok között az Atter-tó felől a Schafbergre 
kapaszkodni.

A kereken széles erkélylyel ellátott s 
éppen a hegytetőn (1783 m.) emelkedő ké
nyelmes szállót pár perez alatt egy kényel
mes karfákkal bíró kanyargós utón elértük, 
de sietnünk kellett az elénk táruló korkép 
14 tavat látni engedő nem mindennapi élve
zetével, mert a fellegek egyre fenyegetőbben 
kezdtek tornyosulni.

A svájczi Riginél alig 20 m.-el alacso
nyabb Schafberg panorámája betetőzése volt 
az „Omne trinum perfectum" el
méletének, mert Ó- Aussee és a Traun 
z u h a t a g után ez volt salczkammerguti 
utazásom egyik legszebb megjutalmazása.

Az alpesi vidéknek ezen méltán hires 
messzelátóján vagy 50-en csodáltuk az előt
tünk elterülő Salczkammergut istenalkotta 
földabroszát és aggódva tekintettünk a kö-

u) Szt-Wolfgangból 4 óra alatt megmászható.

s
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zelgő vihar szelétől száguldozó sötét felhő 
zetre.

Egy felől a Dachsteiu-csoport, másfelől 
a kavinthiai és salczbuvgi havasok hófed
te csúcsai s a mészkő Alpesek éjszaki hegy- 
lánczolata képezték a keretet, melybe a 
Traun-vidék három legnagyobb tava s a 
kisebb tavak egy egész sora festőileg illesz
kedtek bele. Ez a «Tavak ország a.»

Éppen a Baedecker úti könyvének, min t 
egy ellenő rzéseül számlálgatni kezdtem a 
mind megannyi szemekként fénylő víztükrö
ket, a midőn a villámgyorsan aláereszkedő 
ködfüggönyök majd ezt, majd amazt eltakar
va szemeink elől: a maga vadságában ki
törő vihar elől a vendéglő tágas éttermébe 
menekülni kényszerültem.

Siránkozó megnyúlt ábrásatokkal foglalt 
helyet a naplementét csak félig-meddig látott 
turista közönség és csalódással tekintett ki 
a reménytelenül sürü ködbe.

Vacsora közben egyik asztaltársam el
kezdett tanakodni, hogy mit írjon a négy 
ujjnyi vastag rézkapcsos vendégkönyvbe.

0 bizony csak azt írja belé — mondá — 
hogy «Der Sehafbergist benebelt.« 
(t. i. »A Birkahegy ködös.«)

Másik asztaltársam pedig erre azt jegyezte 
meg az ő galgenhumorával, hogy akkor 
inkább megfelel a tényállásnak, ha a »b erg« 
szótagot elhagyja s aztán az igy létrejött jel
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mondatát, mint valami aranyigazságot alá is 
írja.

Persze erre szóváltás keletkezett, a mi
alatt e második vihar elől már a szobámba 
menekültem, de tényleg igazat adtam passzam 
baj társamnak, mert a másik bajor asztaltársam 
ősi nemzeti szokásához híven egy rövid óra 
alatt már a hatodik sörös korsónál tartott

Abban a reményben illetőleg remény
telenségben feküdtem le, hogy az égi hatal
masságok a holnapi napfelkeltének Jupiter 
Tonans parancsára „1 e f u 11 a k.«

Ezen feltevésemet igazolta is az egész éj
jen át tomboló szélvihar, melynek daczára — 
kitűnő alvás után —egy még sem várt zord reg
gelre ébredtem, hogy már a korai első vonat
tal haladéktalanul al ászálljak.

A reggelinél egy öreg matrona és annak 
9 éves kis unokája telepedtek asztalomhoz, s 
elpanaszolva egymásnak a nem remélt idővál
tozást: a velünk átellenes ablakon át a tej fe
hér ködbe bámulva szürcsöltük az elénk tett 
forró theát.

»Tessék beszállani!« jelenti a ka
lauz, — uczczu neki, vesd el magad! volt is 
ám rohanás a síkos gyalog utón, ámbár hogy 
öt lépésnyire is alig lehetett látni, s amúgy 
isteni<?azában szakadt az ólmos eső.

Én a reggeliző társaimmal közös sza
kaszban foglaltam helyet és itt sült ki, hogy 
honfitársak is vagyunk, mert ők is erdélyiek, 
még pedig a »Király fő 1 d r ő Խ ; az öröm per-
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sze kölcsönös volt s az öreg nőni jóságos tekin- 
tekintetótől felbátorítva, elkezdtem a szépet 
tenni a kékszemü kis Elzának és mondhatom,
hogy nem minden eredmény nélkül.

Bármerre tekintettem, mindenütt csak 
köd és megint köd fedte el előlünk a ki
látást.

A mint a Schafbergalpe állomás
hoz értünk, egyszerre csak »h u r r á« kiál
tások hangzottak fel és ime a tegnap délután 
a köves hegyoldalon felkapaszkodni látott 3 
turista szállott be vonatunkba.

A nagy ködben eltévedtek és a nagy 
bajjal megtalált turista kunyhóban töltötték a 
borzasztó éjszakát.

Megjelent a lelki szemeim előtt »1 о va
sit о 11 teneg részelnek« gúnyolt s a- 
Vlegyászáról von hadként Biharfüredre érke
ző lovascsapatunk, s nemkülönben felujult 
emlékemben a Radna-Borberek feletti Koron- 
gyos gyopártermő tetejéről visszatérő vihar 
vert sereg dísztelen bevonulása is : a midőn ha
sonlóképpen viharos múltú sehaffbergi expe- 
dicziónk felett a Wolfgang-tó partján elgon- ՛ 
dolkoztam.

Feltekintettem a Schafbergre, — honnan 
bár rövid időre, de mégis csak áttekinthettem 
a »tavak országát« — azonban a bir
ka fejhez hasonló kettős csúcs teljesen ködbe 
veszett el.
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Azonban éppen azon pont felett,hol aWolf- 
gang-tóból az Ischl patak ömlik ki, egyszerre 
csak ritkulni kezdett a szinte „vághat ó“ 
vastag ködlepel s a megaláztatás miatt 
szégyenkező Phöbus bágyadt fénykévéje lett 
látható.

A tiz km. hosszú és 2 km. széles Wolf
gang-tó12) körvonalai lassanként mind éleseb
ben váltak ki az erdős hegyek setét háttéré 
bői, mialatt a foszlányokban szétszakadozó 
ködpárák lomhán felszállottak.

Az éjjeli vihar után lehűlt friss levegő, 
a borongás égboltozat és a háborgó viz felü
let a Wolfgang-tónak tegnap verőfényben látott 
alpesi tájképét egész más színben tüntet
te fel.

Megkondult a falusi templom13,) harang
ja s a megjelent kedves hölgyek társaságá
ban reggelihez ültünk.

A kedélyes visszaemlékezések egész so
rát felújítva, a kökónyszemü barna „Giroflé- 
Girofla« testvérpár és egy elegáns szőke fia-

12) Scheffel Győző német költő „Sonnen 
schein“ czimii költeményében a Wolfgang-tóról ezt 
mondatja a tó védszentjével:

„A nap verőfényében, fel tehát,
Mohlepte sziklaomladvány felé,
Hol túl erdőn-hegyen csillámlik át,
A messze ringó hullám zöld színe,
A tóhoz el, siessünk, rajta hát!“

13) Egy a XV. évszáz elején épült építészeti mű
remek, Pacher Mihály hírneves festőművész és kép 
faragó által 1481-ben készített valóban meglepő szép fő
oltárral.
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tál asszony a sétacsolnakázás tervét pendítette 
meg. moly természetesen egyhangúlag elfo
gadtatott.

Magas termetével, dús ősz hajzatával és 
finom arczélével, mint egy képkeretből ki
emelkedő klasszikus »m ár ki nő i alak :
úgy állott ott a tornáczon a kedvességében 
felülmúlhatatlan mama, a mint anyai szere 
tettől sugárzó tekintetével a tavi kirándu
lásra kész leányait ünnepélyesen védelmemre 
bízta.

Nehány perez alatt elértük a kikötőt s 
vidám hangulatban ültünk a családi magán- 
yachtra, melynek osztrák hazafisággal sárgá
ra festett oldalán nagy fekete betűkkel az 
»El la-Stefa nie« kettős név volt ol
vasható.

Engem a kormányhoz ültettek és így, 
ha egy félórára is, de tényleg Ausztriában 
»kormányra« jutottam.

A szép fiatal asszony, — mintegy villám
hárítóként — a csúcsos tуroli szalmakala
pokkal ingerlőén beárnyékolt üde leány ar- 
ezok között foglalt helyet, míg én mindhár
mukkal szemben egész grandezzával vettem 
kezembe a kormányrudat.

Miután a Wolfgang tó félig Salczburghoz, 
félig pedig Felső-Ausztriához tartozik: nagy- 
zolás nélkül elmondhatom, hogy a három 
Gráczia felett gyakorolt kormányzói minő
ségemben két országra szóló vízi kirándulás t 
tettem.
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Csengő női nevetés zenei kíséretében 
ütemszerüleg merültek az egyforma szakava- 
tottsággal kezelt evezőlapátok az enyelgő hul
lámok fodraiba, s az elhaladó gőzhajót sike 
résén kikerülvén : élvezetes „o v ez ő-q u a r- 
tett“-ünk befejezést, nyert,

Ezután a tengeri fürdő kellőméi ֊·· bá- 
dióhéjban, de nem kevesebb élvezettel — tá
rultak szemeim elé. a mint az elkülönített női 
uszodából a nyílt tóba szálló vízi tündérek 
egész sorában voltam szerencsés gyönyör
ködhetni.

Magam is kiúszván a szabadba, mesz- 
sziről felismertem bájos evező társaimat, kik 
mint valami fehér vízi liliomok, úgy ringa
tóztak a 16°-os habokban.

Csak azon csodálkoztam, hogy az eny 
nyi női báj közvetlenségét élvező hullámok 
nem tudtak jobban felmelegedni.

A halakban, de még kagylókban is felette 
dús Wolfgang-tó vize rendes körülmények 
között tényleg 18—20°֊os szokott lenni; azon
ban a Schafbergen lezajlott vihar után a 
völgy patronusa Szent-Wolfgangus u) is levonta 
abból magának a következményeket.

Az üdítő fürdés után rövid erdei sétát

14). Ezelőtt 900 évvel élt, mint regensburgi püspök 
s ebben az alpesi magányban folytatta remetéhez illő 
szent életét ; tőle kapta nevét úgy a tó, valamint a ké
sőbb keletkezett község is, — melynek alapításához ép
pen az ö korából eredő és csodatételekkel összefüggő 
mondák fűződnek.
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tettünk s a «Fogaskerekű vasúthoz» ezimzett 
szálló előtti hajóállomásnál a hölgyektől bú
csút véve, hajóra szállottam.

A felhőzet még mindig erősen uralta az 
eget, midőn gőzhajónk Lueg feló utra kelt ; 
a kendőt lobogtató karcsú leányoknak még 
egyszer búcsút intettem s ezzel a Szt.- 
Wolfgangban eltöltött «a r a n j u e z i szép 
órák» véget értek . . .

De mit mond a salczburgi példabeszéd (?) 
„Alte Liebe, alter Spahn 
Brennen leicht!ich wieder an“
(»Régi szerelem, ócska forgács 
Könnyen ismét lángra gyűl“.)

Vederemo !

A tavat egész szélességében keresztül
hajózván, Lueg állomásnál a salczkammer- 
guti helyiérdekű vasútra ültem, hogy Szt- 
Gilgen15) községnél ennek a szép víztü
körnek búcsút mondjak.

Scharflingnál már az S-alaku 11V2 km. 
hosszú H old-tó (Mondsee) pompás kék 
színe csillant fel, melyet azonban 8 z t.L o- 
renz állomásnál szintén elhagyva: az innen 
számított egy órai vasutazás után Salczburg- 
ba érkeztem.

De onnan tett kirándulásaimról egy más

15y' Innen nem messze egy kis megállóhely „S t a- 
tion Billroth“ elnevezéssel bir a nem rég elhunyt 
és életében itt nyaralni szokott világhírű sebész és 
egykori tanárom emlőkére,
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alkalommal szándékozom beszámolni s csu
pán a salczburgi Mönchsbergen lévő hires

sorházban egy pohár- 
tálczáról leolvasott következő humoros turista 
jelmondatot idézem :

Bräustieferl

„Berge von Unten,
Kirchen von Aussen,
Schänke von Innen!“10)

Természetesen ez nem köpönyeg, a kit 
nem illet, az ne vegye magára.

És most avval zárom be ezt a már tán 
igen hosszúra is nyúlt czikksorozatot, hogy 
igen is tegyünk koronként a hazai kirándu
lások mellett külföldi utazásokat is, mert ha 
az ott künn tapasztaltakat itthon értékesít
jük : annál jobban fogjuk felvirágoztatni azt 
a még oly rövid időre is fájó szívvel elha
gyott rögöt, melyet szülőföldön к n e к 
nevezünk.

1G) Hegyeket alulról — Templomokat kívülről — 
korcsmákat belülről!
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