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BOKOR EMIL dr.



BOKOR EMIL dr.
1865—1918.

Évkönyvünk zártával terjedt el a szomorú hír, hogy 
Bokor Emil dr., kórházi főorvos, választmányunknak 
mindenkor egyik legmunkásabb tagja, tüdőgyulladás
ban súlyosan megbetegedett. Influenzája volt, de a 
bajt nem vette komolyan s bár tudta, hogy beteg, 
tovább is teljesítette terhes orvosi hivatását.

Január 20-án, születésnapjának évfordulóján, már 
lázas volt; de azért végezte dolgait a kórházban, a 
dispensairben, a betegsegélyző pénztárnál, az elme
gyógyintézetben és magán-betegeinél is. Este már na
gyon gyengének érezte magát s a következő napon 
mégis nem felesége kérő szavára hallgatott, hanem be
tegeire és kötelességének teljesítésére gondolt. Mikor 
délben fárasztó körútjáról haza tért, már alig vonszolta 
fáradt testét; a nagy láz ágyba döntötte, melyből nem 
is kelt fel többé.

Hiába volt a leggondosabb ápolás és szerető kar 
társainak odaadó fáradozása, mert szíve nem bírta ki 
a súlyos és hosszan tartó betegséget. Általánosan is
mert jó szíve, amely szép és nemes érzésekkel volt 
telve mindenki iránt, — csak neki volt ellensége. Az 
orvosi tudomány nem tudott megküzdeni a bajjal s 
ezt jól tudta ő maga is, aki tisztában volt betegsége 
lefolyásával és érezte, hogy itt a Vég. Tudta, hogy itt 
kell hagynia szeretett családját: nejét és kis gyerme
két s ez még fájdalmasabbá tette haláltusáját. S ja
nuár 28-án, 1/23 órakor, szeretteinek karjai között 
örökre lehunyta jóságos tekintetű szemeit.
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2 Kiss József:

Fájó megdöbbenés érzése töltött el mindenkit, aki 
öt ismerte; pedig igen sokan ismerték, becsülték és 
szerették szeplőtlen jelleméért, szeretetreméltó egyé
niségéért, aranyos jó kedélyéért s mindenek fölött ál
dott, nemes szívéért.

A városi közkórház nagy munkabírású kitűnő or
vosát, betegei odaadó, áldozatkész barátjukat, s tár
sadalmi egyesületeink buzgó munkásukat vesztették 
el benne, aki minden szép és nemes eszmét felkarolt 
és támogatott. Mint lelkes zenebarát, szorgalmas 
működő tagja volt a Zenekedvelők Egyesületének és 
pártolója a Pécsi Dalárdának, melyeknek választ
mányában is helyet foglalt.

Halálával a város társadalmi egyesületeinek nagy 
részét érte veszteség, mert mindenkor szerepet ját
szott azok életében. De legtöbbet vesztett a Mecsek- 
Egyesület, melynek alakulásától fogva egyik legbuz
góbb tagja, választmányának pedig kezdettől fogva lel
kes munkása volt, aki nemcsak az egyesület hivatalos 
ügyeinek intézésében segédkezett egész tudásával és 
gazdag tapasztalataival, de a külső munkában is min
dig részt vett, Figyelemmel kísérte a túrista-mozgal- 
makat, mert maga is túrista volt, aki nemcsak a 
Mecsek útjait járta, de szebb túrákat tett a Tátrában, 
Erdély havasain és az Alpesekben is.

A sportok iránt mindig előszeretettel viseltetett 
s régebben a kerékpározásnak volt lelkes híve. Itthoni 
túráin kívül kerekezett Stájer, Karinthia és Tirol 
földjén, sőt 1900. nyarán három hetet töltöttünk együtt, 
végig karikázva a Stilfsi-úton Tiranóba, hogy onnét 
a Berninán ál Pontresinába s az Engadinba juthas
sunk; átkeltünk aztán az Albula-passon Thusisba s a 
Splügen-hágón Itáliába. Micsoda ünnepi napok voltak 
rá nézve azok, mikor az Alpesek balzsamos levegőjé
ben vagy a regényes olasz tavak mentén száguldozha
tott a kitűnő országútakon! Egy más alkalommal 
Franzensfesteből Innsbruckon, Landecken és a Finster- 
münz-passon át hajtottuk a kereket Schuls-Taraspba 
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és tovább a Flüelán át Davosba, hogy a kisebb kül
földi útakat ne is említsem.

Később (1902-ben) az Alpeseket akarta megis
merni. Első ütünk a Glocknerhausból a Pfandlschartén 
keresztül vezetett Zell am See-be s onnét a krimmli 
vízesésekhez. Ekkor barangolt először a hómezőkön és 
soha sem felejtem el boldog örömtől sugárzó arcát, 
mikor a Krimmler Töri hógerincéről ragyogó napsu
garas reggelen végig tekintett a Türkisches Zeltenlager 
kékeszöld törésű jégobeliszkjein s a Venedigernek 
szűzi tisztaságú hókupoláján, — vagy amikor a Fleiss- 
tal sziklái közt először tűzhette kalapja mellé a Ha
vasi Gyopár fehér csillagjait.

Járt a Dolomitok között s erről az útjáról 1911. 
évi évkönyvünkben közölt avatott tollal megírt érde
kes ismertetést. Túristáskodott a Gr. Glockner vidékén 
s 1903-ban csak az Adlersruhen ránk szakadt köd és 
havasesö miatt nem érhettük el a Glockner-csúcson 
álló keresztet. Meghordozta egyesületünk jelvényét 
a Sonnblick havas tetőjén és a Schwarzenstein szikla- 
pyramisán, a Zillertali Alpokban, s utoljára (1912-ben) 
a Stubai és Ötztali Alpesekben.

Utazni, megismerni a világot és az embereket: 
ez lelkesítette egész életében. Ezért tanult meg ola
szul és angolul. Járt többször Itáliában, Németország 
kulturális és ipari gócpontjaiban s 1913-ban résztvett 
Londonban az orvosok nemzetközi kongresszusán, mi
közben Párisban és Belgiumban is több napot töltött. 
Együtt jártunk az olasz és francia Riviéra pálma
erdeiben, Nizza pompás sétányain, Cannes tenger
partján, Monte-Carlo buja ligeteiben, aztán Dalmácia 
történelmi nevezetességű városaiban, az olasz és 
svájci tavak gyönyörű vidékén, Montenegró köves 
világában, a Keleti-tenger regényes partjain és a 
svájci hágók felhőkbe nyúló gerincein. S mindez út
jairól saját felvételű fényképgyüjteményt őrzött felejt
hetetlen emlékül.

Egyszer a Montblanc vidékén kalandozik, vagy a
1* 
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Steinernes Meer sziklavilágát keresztezi, máskor a 
Gemmi-tetőről néz szét Isten szép világán s a savoyai 
Alpesek havas koszorúján. A Gornergrat felséges pa
norámáját soha sem tudta felejteni s tekintetünk együtt 
veszett abba a képbe, ami régi útitársunknak dr. Mócs 
Szaniszlónak lelkét is annyira megragadta ott fönn a 
sziklatetőn. Túrista útjainak sok állomását sorolhatnám 
még fel, ahol mindjobban megerősödött benne a Ter
mészet magasztos szépsége iránti szeretet s ahonnét 
gazdag tapasztalatokat hozott magával, hogy azokból 
kis hegyvilágunkban értékesítse mindazt, amit lehető 
nek tartott.

Nélkülözésekkel is súlyosbított küzdelmes ifjúsá 
gát követő munkás életének ezek voltak a legkedve
sebb nyugvópontjai, féltve őrzött drága emlékei, 
amikre mindig örömmel és szeretettel gondolt.

Ezelőtt kilenc évvel családi tűzhelyet alapított, 
hogy napi munkája után szerettei körében pihenje ki 
a fáradalmakat. Felkereste még ezután is jóságos 
felesége kíséretében a Tátrát, meg a külföld neveze
tes városait és szebb vidékeit; eljárt túristatársaival 
kedves hegyei közé is, de ilyen alkalmakkor már 
aggódó érzésekkel gondolt szeretett, otthon hagyott 
családjára s sietett vissza hozzájuk és betegeihez.

S ennek a rövid boldogságnak vetett véget oly 
váratlanul a kegyetlen Halál, — és amikor január 
30-án délután 4 órakor koporsója fölé rátették a csa
ládi sírbolt fedőlapját: egy szerető családfőt, kiváló 
orvost, egy nemesszívű, jellemes férfiút és egyesüle
tünknek mindig buzgó munkatársát adták át az Enyé
szetnek.

De legyen bár porhüvelye az elmúlásé, emléke 
élni fog szívünkben s nevét mindenkorra megőrzi a 
róla elnevezett kórházi alapítvány.

Édes jó Barátom! Az örökszép hegyvilág fölséges 
csendje virrasszon álmaid fölött. Isten Veled!

Kiss József.



A virágos Mecsek.
Irta: Balog Károly.

Alig, hogy a közelgő tavasz első enyhe fuvalmára 
jó öreg Mecsekünk elkezdi levetni vállairól csillogó 
hópalásti át, — új élet ébred a nyirkos haraszt között 
s bátortalanul, szinte dideregve s mintegy kémkedőleg 
emelik fejüket a tavasz első hirnökei Mecsekünkön: 
még a tiszta hó fehér mezében tündöklő Kikeleti Hó
virág Galanthus nivalis L. s már a remény zöld színét 
magára öltött Illatos Hunyor Helleborus odorus 
W. et K.

S mintha a tavasz ez első küldötteinek megje
lenésével a feltámadás előérzetének valami boldogító 
érzése költöznék a szívekbe: kicsinyek és nagyok 
búcsú járó seregétől népesednek a Mecsek ösvényei; 
örömtől ragyogó szemekkel sietnek felfelé, hogy pár 
virágszállal kezükben boldogan hozzák meg a város 
falai közé első hírét a kikeletnek.

S ott, hol pár nap előtt még a hótakarónak fehér 
leple borította a föld ölében szunnyadó csirákat, a nap 
melegének napról-napra fokozódó ereje az örök tenyé
szet nagy csodájának, a virág nyílásnak egyre gazda
gabb, színesebb s pompásabb díszét tárja elénk. Egyre 
újabb s újabb szín- és alakváltozatokban tűnnek fel 
előttünk Flórának hol pompázóbb, hol egyszerűbb, 
szegényesebb köntösbe öltözött bájos gyermekei a ter
mészetnek változatos színpadán; mindegyikük el
mondja virágnyelvén a maga kis szerepét, aztán eltű
nik, hogy átadja helyét a következőknek.

S van-e a Mecsek vándorai között igaz barátja 
a természetnek, aki ne üdvözölje szívének egész me
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legével útjainak ezeket a hűséges társait, amelyekkel 
az erdő rengetegében, a sziklák hasadékos zugai kö
zött, csörgedező patakok mentén, zöldelő rétek üde 
bársonyán lépten-nyomon találkozik, hogy tarka 
himet szőj jenek kalandozó gondolatainak szövevé
nyébe, — új forrásait nyissák meg a lélek legtisztább, 
legnemesebb gyönyöreinek s felköltsék szíve mélyén 
annak imádatát, akinek

. harmatcsepp, virágszál
Hirdeti nagy keze alkotását.“

Ezeknek a természetbarátoknak szíves érdeklődé
sére számítva vetettem tíz éven keresztül papirra az 
alábbiakba foglalt feljegyzéseimet, vándorlásaimnak 
abból az idejéből, amelyhez most már, korom hajla
tával, inkább csak a múlt kedves emlékei fűznek.

Nincs is egyéb igénye cikkemnek, mint az, hogy a 
virágzás megkezdésének ideje szerint csoportosított 
vázlatos felsorolását adja vidékünk „pár excellence" 
mészvidéki jellegű „Virágos növényeinek", tehát nem 
egyszersmind a Virágtalanoknak Kryptogomlóknak 
is; de azokból is mellőzve a Gramineákat, Cyperaciá- 
kat, Juncaceákat s egyéb sásneműeket, — a fa- és 
cserjeféléket és a haszonnövényeket.

Alig lesz továbbá képviselve — beismerem, nagyon 
is pótlásra szoruló — szemelvényemben a mocsári és 
vízi flórának szép és érdekes fajokban gazdag cso
portja; aminek két okát adhatom abban, hogy egy
részt ezek a növények a réti kultúrának fejlődésével a 
mi vidékünkön már jóformán elvesztették a megfelelő 
talajt, másrészt pedig, hogy pl. az ily növényfajokban 
gazdag Kopácsi-tó már kívül esik azon a területen, 
melyre növényéleti megfigyeléseim kiterjedtek.

Megjegyzem még, hogy a cikkemben említendő 
növényfajoknak hónapok szerint való csoportosításá
nál a könnyebb áttekinthetés szempontja volt irány
adó; nem akarja azonban ez a csoportosítás egyes nö
vényfajok virágzási idejének bizonyos merev keretek 
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közé való szorítását jelenteni s nem zárja ki, hogy 
pl. a virágzási idő tekintetében május hónapba soro
zott növényfaj már esetleg április hóban indult virág
zásnak, illetve még május hónapján túl is folytatja 
virágzását. * * *

Pécs vidékén normális időjárási viszonyok mel
lett a március hónap mondható a tulaj donképeni 
virágtakadás kezdetének.

Február rendszerinti flórájából a már említett 
Hóvirágon és Hunyoron kívül még a Lókörmű marti
lapu Tussilago Farfara L. említendő, melynek sárga, 
fészkes virágai először hoznak színt és életet a kopár 
mező egyhangú szürkeségébe; szögletes patkóalakú, 
alsó lapjukon molyhos levelei csak jóval a virágzás 
után jelennek meg.

Március.
Március hónap az, mikor enyhe, napsugaras idő

ben tett sétáinkon a tavaszi flórának már mind több 
és több, közkedvelt képviselőjével találkozunk.

A Tavaszi Kankalinnak Primula acaulis Jacq.,* 
alacsony száron guggoló kénsárga — s a Májfü 
Kökörcsin-nek Hepatica tribola Gil. égszínkék virágai 
szemgyönyörködtető színharmóniában tarkítják ösvé
nyeink mentét; beljebb a még lombtalan erdő sűrűjé
ben a Cámolylevelü Galambvirág Isopyrum thalict- 
roides L. tűnik fel, némileg lilás, fehér virágainak sűrű 
tömegével; a bokrok tövében szerényen meghúzódó, 
fehér színváltozatban is gyakran előforduló Illatos 
Ibolya Viola odorata L. közelében szelíd, kék szemcsil
lagával mosolyog felénk a Kétlevelű Csilla Scilla 
bifolia L.; — további vándorlásunkban itt-ott elszór
tan egy-egy Nyári Tyuktaraj Gagea arvensis Schultz., 
majd egy-egy Saláta Boglárka Ficaria verna Huds., 
(Ranunculus ficaria L.) tűnnek szemünkbe élénk sárga, 
fényes virágaikkal.

(Prim, vulgarit Huds.)
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A hegyoldalnak egyik napsütött domborulatán 
(Frühweiss-tető) puha, selymes prémköntösébe burkol
tan a tavasz egyik legbájosabb növényét, a Tavaszi 
Kökörcsin-t Pulsatilla vulgaris Miller, találjuk; lila
színű kelyhét, — sárga porzóival s azok közül kinyúló 
sötétbiborszínű bibeszárával — az áldott meleget su
gárzó nap felé tárva. Felfelé a hegytetőn folytatva 
vándorlásunkat, a lapisi kunyhótól nyugatra gazdag 
telepeit találjuk a fehér csészeleveleinek hátlapján 
pirosan futtatott Berki Kökörcsinnek Anemona ne- 
morosa L.

Lenn, a völgyben a vízfolyások partjait a Közöns, 
Acsalapu Petasites officinalis Moench. kétféle virágza
tának gazdag telepei szegélyezik; később fejlődő, alúl 
molyhos, szíves levelei a nyár derekán sokszor óriási 
méreteket öltenek. Korhadó fatörzsek tövében tömege
sen sarjad a pikkely-leveles, halványpirosas színű 
Konya vicsorgó Lathraea squamaria L.

Utak, sövények, kerítések mentén dús tenyé
szetben virágzik a Holtcsalán-félék több faja: 
Lamium purpureum L., L. maculatum L., L. amplexi- 
caule L.; körüldöngve a mézéhes méhek rajától. Gye
pes területeken elég sűrűen találjuk már a Vad Száz
szorszép Bellis perennis L. csillagszerű, fészkes virá
gait, melyek híven kisérnek azután késő őszig mezei 
sétáinkon.

Március flórájához sorolhatók még a foltosan tar
kított levelű s kék és piros színben ékeskedő Pettye- 
getett Gálna vagy Tüdőfü Pulmonaria officinális L.; 
a Veronikának apróbb virágú fajai: Veronica hederae- 
folia L., Veronica Chamaedrys L., Veronica arvensis 
L. stb. s a szintén őszig virágzó úton-útfélen található 
Közönséges Aggófű Senecio vulg. L.

Április.
Áprilisban a tavaszi flóra képviselőiként, a már

ciusból megmaradottak mellett, mint újakat regisz
trálhatjuk: A Mecsek déli hajlatának árnyas völgyei
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ben található Fekete Leánykökörcsint, Mezei kökör
csin; Pulsatilla nigricans — Störk. (Anemone nigricans 
— Fritsch.), a szirmokat pótló, feketés biborszínű, 
molyhos csészeleveleivel; a Tavaszi Hérics-nek Adonis 
vernalis L. elhintett aranyhalmazokként tündöklő vi
rágtelepeit; a Dagadttövű Boglárkát Ranunculus bul- 
bosus L.; a Bogiáros kökörcsint anemone Ranuncu- 
loides L. egyenes, felnyúló szárának egy-egy, ritkán 
két sárga, a csészét nélkülöző pártájával.

A rétnek vízjárta területeit már e hó elején sűrűn 
borítja a Mocsári Gólyahir, Caltha palustris L., fényes 
sárga virágainak ezreivel.

Magas szálerdők mélyén (Harsányi hegy északi 
oldala) található a Szúrós Csodabogyó Ruscus Acu- 
leatus L. hegyes, szúrós, levélszerű képleteivel, me
lyeken apró murvák hónaljában fejlődő picinyke vi
rágai találhatók s a Nyelves Csodabogyó Ruscus 
Hypoglossus L., melynek levélszerű s nem szúrós kép
letei, úgyszintén nyelvszerü murvái az előbbiénél na
gyobbak; mindkettő november, december hóban hozza 
meg piros bogyótermését s ágai karácsonyi díszként 
kerülnek a pécsi piacon forgalomba.

Ugyancsak az erdők lakói a kicsi szagtalan So
vány Ibolya Viola Canina L. s a nála valamivel később 
nyíló Erdei Ibolya Viola Silvestris; a hatalmas, dárdás 
tölevelek közül kinyúló száron viselt s felfúvódott, 
zöldes buroklevéllel takart virágzata által feltűnő 
Foltos Kontyvirág Arum maculatum L., melynek a 
nyár derekán, a tölevelek elhervadása után, csomó
san érő skarlátpiros bogyói sajátságos díszei a lomb
erdőknek. Ennek az úgy külalakjára, mint belső szer
vezetére (rovar-kelepce) nézve, valamint növény- 
biologiailag is (intenzív hőfejlesztés) igen érdekes nö
vénynek legismertebb s városunkhoz legközelebb eső 
leihelye az üszöghi tölgverdőcske volt, míg annak ha
talmas törzsei fejsze alá nem kerültek.

Erdőben található a cruciferák kél érdekes kép
viselője is: a Gumótermő- és a Kilenclevelü Fogasír 
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Dentaria bulbifera L. és enneaphyllos L., — a her- 
vadáskor biborszínét kékesre, majd zöldesre változ
tató Tavaszi Lednek Orobus vernus L. (Lathyrus ver- 
nus Bernh,); végül nagy erdők tisztásain (Lapisi 
kunyhó, illetve Kisrét fölötti erdőrész) a két Zerge- 
virág-faj: Doronicum Plantagineum L. vagy Hungari- 
cum Rchb. és Doronicum Caucasicum M. B. var. 
Nendtvichii, — mindkettő nagy, sárga, fészkes
virágzattal. Az utóbbinak képét vette tel a Mecsek- 
Egyesület egyesületi jelvényébe. Itt említendő még 
az inkább síki erdőkben található Konya Madártej 
Ornithogalum nutans L., ritkább növénye áprilisi 
flóránknak.

A hegynek sziklás, köves tisztásain s gyepes lan
káin sűrűn találkozunk a Fürtös Gyöngyike Muscari 
racemosum Mill. lilaszínü, tömött virágzatával. Ugyan
ott borít nagyobb területeket a nap felé forduló ezer
nyi sárga virágcsillagával a Tavaszi Pimpó Potentilla 
(viridis) vernta L.; ott található továbbá a Fűtej-félék 
több faja: Euphorbia Cyparissias L., Helioscopia L., 
Amygdaloides L. és Polychroma; a Bütykös Nadálytő 
Symphitum tuberosum L.; a Bársony Kerep Lotus 
siliquosus L. s a közönséges Gubóvirág Globularia 
vulgáris L. lila virággombjaival. Bokros helyeken az 
Ostorindás ínfű Ajuga reptans L. s az ennél ritkább 
Ajuga pyramidalis L.; az ugyancsak a Labiaták csa
ládjába tartozó Kerek Repkény Glechoma Hederacea 
L. és a Sárga Arvacsalán Galeobdolon luteum 
Huds.

A Kosborfélék gazdag családját e hónapban a 
Halavány Kosborral Orchis pallens L., a Bodza Kos
borral Orchis sambucina L. s a Nagyvirágú Madár
sisakkal Cephalanthera grandiflora Bab. találjuk kép
viselve.

Mezőkön, bokrok tövében, utak és útszéli víz
folyások mentén nem ritka e hóban az Árvácskának 
Viola Tricolor egyik szerény képviselője: a Viola ar- 
vensis Murr. sárgásfehér virágaival, melyeknek felső 
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szirmai olykor kékesre futtatottak; a Keresztes virá- 
gúak családjából: a vetési Tarsolyfű Thlaspi arvense 
L., a Hagymaszagú Kányazsombor Alliaria officinalis 
Anderzj.; a Caryophillaceákból: a Pongyola Madárhúr 
Cerastium vulgatum L., a Tavaszi Lúdhúr Alsine verna 
Berth; a Közepes és az Olocsány Csillaghúr Stellaria 
média. Cyrillo. és Holostea L.; mely utóbbi a szár vé
gén álló jellegzetes, csillagalaku fehér virágjáról az 
angoloknál a Star of Bethlehem — Betlehem csillaga 
— költői nevet nyerte.

Itt említendő továbbá az úton-útfélen nyiló vörö
ses-lila virágaival könnyen szembetűnő Büröklevelü 
Gémorr Erodyum Cycutarium L' Herit., mely az egész 
éven át bizalmasan felénk mosolygó virágcsillagaival 
szerény, de kedves dísze omladozó falak tövének, bü
röknek stb.; a Saláta Galambbegy Valerianella oli- 
toria; a Pongyolái Pitypang vagy Gyermekláncfű 
Leontodon Taraxacum L. (Taraxacum Offic. Web);_
árnyékosabb helyeken a fehér-, lila-, bibor- és hús
vörös színekben tarkálló Odvas Keltike Corydalis 
Cava Schw. et K., a hamvaszöld, finoman hasogatott 
levélkéivel a tavaszi föld párázatára emlékeztető s ne
vét is innen nyert Orvosi Füstike Fumaria Offic. L. 
halvány biborsziriű fürtös virágzatával; a közönséges 
vagy Télizöld Vinca minor L., melyhez igen hasonló 
a Fűlevelű Meténg Vinca herbacea W. et Kt.; ez 
utóbbi azonban inkább a napos oldalak kedvelője s 
szára nem hajt gyökeret.

Nem hagyhatom végül említés nélkül a némileg 
már a cserjék közé tartozó, leginkább rigók által ter
jesztett s e hóban virágzó két élösdi fajt: az Európai 
Fakin-t Loranthus Europaeus Jacq. sárga s a Fehér 
Fagyöngyöt Viscum album L. gyöngyszerű fehér, 
késő ősszel érő bogyóikkal. Az előbbi leginkább töl
gyeseknek-, az utóbbi a gyümölcsfáknak kártékony 
élösdije.
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Május.
Az év legszebb hónapjának ismert május hozza 

meg Mecsekünk árnyas erdeinek legkedvesebb, illatos 
virágát, a fehér Májusi Gyöngyvirágot Convallaria 
Majális L.; ugyanott találjuk faj rokonát a szagtalan s 
egyenkint vagy párosával álló, hengeres virágaival az 
előbbitől jellegzetesen különböző Orvosi Sülyfüvet 
Polygonatum officinale gazdag tenyészetben.

Míg e kettő az erdő mélyét szereti, a Függős Vir- 
nác Thalictrum aquilegiaefolium L., inkább az erdő
szélen, vágásokban találja meg megtelepülésének he
lyét s itt szabadon álló porzóival, tollpehelyre emlé
keztető halványlila bogernyős virágzatával magára 
vonja figyelmünket. Nála nehezebben s csak ritkán 
akadunk az erdő rejtett zugaiban megbúvó, tündéries 
Erdei Kökörcsinre Anemone silvestris L., a szirmokat 
pótló öt nagy, fehér csészelevelével; pár év előtt a 
Mócs Szaniszló-emlék környékén találtam egy szépen 
kifejlett példányát s keresésem dacára többet azóta 
sem.

Ebben a hónapban jelennek meg a Mecsek oldalán 
a formában bájos, színben pompázó Iris-ek: a Pázsitos- 
és a Tarka Nőszirom Iris graminea és — variegata L.; 
lenn, a vízfolyások, erek, álló vizek, partjain pedig az 
ámazokénál nagyobb, élénksárga virágzatú Sás Nő
szirom Iris pseudacorus L.

A Jakabhegy hatalmas bükkerdejének talaját fe
hér lepelként borítja e hóban a Medve Hagymának 
Allium ursinum L. ezer és ezer, erős hagymaszagot 
árasztó s e miatt nem kedvelt virágernyője.

Az Aristolochiaceák családját ebben a hónapban 
két fajjal találjuk képviselve. Egyikük a szölölmesgyé- 
ken, parlagon stb található Közöns. Farkasalma 
Aristolochia Clematitis L., a másik az erdők sűrűjé
ben a lehulló s már rothadó félben lévő falevelek ta
karója alatt rejtőző Kerek Kopotnyak Asarum euro- 
paeum. L., biborbarna virágzatával, melynek lelhe- 
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lyét csak a haraszt felszínén elterülő vesealakú, sö
tétzöld, fényes leveleinek útmutatása mellett találjuk 
meg. A Kosbor-félék családjának képviselői ebben a 
hónapban a Mecsekünkön lépten-nyomon található 
Orchis Sírnia Lmk., az ennél jóval ritkább Orchis pur- 
purea, — a Madársisaknak két faja: a Cephalantera 
longifolia Fritsch. (Jakabhegy) és rabra Rich.; ez 
utóbbinak — melyet eddig csakis a Tátrából ismertem 
(Barlangliget) — egyetlen példányára sikerüli buk
kannom az u. n. krumplivölgyi kőbányától nem messze, 
E családba tartoznak még a Mecseken nem ritka El
törpült Gérbic Limodorum abortivum Schwarz., 
pikkelyleveles, fél méter magas száron álló lila virág
zatával s a madárfészekszerüen összecsomósodott 
gyökérzetéröl elnevezett Sarjadó Madárfészek Neottia 
niaus avis Rich,

Erdőségeink májusi díszei még: a Kőrislevelü 
Ezerjófű Dictamnus albus; — a pécsiek Mecsek-theája: 
az Ájkasok családjába tartozó Citromszagú Mézfü, 
Melittis Melyssophyllutri L.; a Pillangósok közül a 
Fekete Lednek Orobus niger 1..; a Rubiaceákból a Ke
resztes Galaj Galium cruciatum Smith; a Fehér 
Galaj Galium Mollugo L, s végül a Jakabhegy 
erdőségében nem ritka s egyidejűleg virágzó Szagos 
mügé-hez Asperula odorata L. megtévesztésig hasonló 
Erdei Galaj Galium silvaticum Ücht,; a Geraniaceák 
több faja: az élénkpiros nagyvirágú s ősszel ujjas le
vélkéit is cinóbervörösre változtató Piros Gerely Ge
ranium sanguineum L., az Apró Gerely Geranium 
pusillum L., a hasogatott levelű Geranium dissectum 
és a Nehézszagú Gerely Geranium Robertianum L, 
stb.; végül a magas száron díszlő sötétlila virágzatú 
Verbascum Phoeniceum L,; — erdőtisztásokon az
Úri Madártej Ornithogalum umbellatum L. a Liliaceák 
családjából.

Érdekes alakja május erdei flórájának a fákon 
füzérszerüen szertekapaszkodó kétlaki Gönye Folyon
dár Tamus communis L. is, hegyesen sziveit fényes le
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veleivel s ősszel érő élénkpiros bogyóival; egy másik, 
illatos virágai miatt közkedvelt kúszónövénye még a 
mecseki erdőknek a Jerikói Lőne Lonicera caprifolium 
L.; ugyanott találkozunk még a cruciféráknak egyik 
feltűnőbb alakjával, a szennyeszöld, lila erezetű virá
gaival és szomorúfüzként lecsüngő ágazatával bizo
nyos gyászos jelleget öltő Szomorú Estiké-vel Hesperis 
tristis L.; az erdő bokrosabb, nedvesebb helyeit ked
velő Kúszó Boglárká-val Ranunculus repens L. és az 
Ernyősök családjába tartozó Erdei Gombernyövel 
Sanicula europaea L.; ugyanennek a családnak egy 
másik képviselője a Siler Trilobum Scop. hatalmas 
virágernyőjével s háromkarélyú nagy leveleivel a 
Kardoss-út sziklás oldalainak egyik ékessége. A Pa
csirtavirág Polygala comosa az erdő szélében telep
szik meg népes csoportokban s azokat teszi szjnessé 
vegyesen kék és piros virágocskáival.

A Mecseknek nap járta gyepes, köves hajlatait a 
Tettye mögötti nagy kőbánya körül, sűrű, sárga virág
zattal borítja a sziklákon elterülő Zanót faj Cytisus 
Kitaibeli Vis., (Genista procumbens W. et K.); hasonló 
helyeken gazdag telepeit találjuk az élénksárga színű, 
szétterült pártájú Naprózsikának, tudományosabban 
hangzó nevén: Közönséges Tetemtoldó Helianthemum 
Chamaecystus Mill., mely tömegesen fordítja nap
szomjas virágait a Nap felé; ugyanitt található to
vábbá: a Tarka Koronilla Coronilla varia L., a sárga 
Coronilla Coronata s a szintén sárga, apróvirágú Coro
nilla Scorpioides Koch.; a Szarvas Kerep Lotus corni- 
culatus L., az aprólevelü Lotus tenuifolius; a Fűz
levelű ökörszem Buphthalmum salicifolium L. s az 
Ernyősök családjából az ágas-bogas, színtelen, ala
csonynövésű Trinia Glauca Dum. (Frühweiss-tetöi el
hagyott kőbánya). A Campanulák közül a Campanula 
Cervicaria L.; a Nyúlszapuka Anthyllis polyphilla 
Kit., gyapjas csészébe ágyazott pillangós sárga virágai
val; a Vad Rezeda Reseda lutea L. A Borraginaceák 
családjából: a piros s utóbb kékre változó pártájú Er
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dei Gyöngyköles Lythospermum purpureocoeruleum L, 
s ezzel egyidejűleg mezőkön, az előbbinél apróbb fehér 
virágú Mezei Gyöngyköles L. arvense s végül az erő
sen vörösre futtatott szára által szembetűnő Vértő 
Onosma echioides.

Ugyancsak a Borraginaceák családjába tartoznak 
még, de inkább mezőn, útak szélén stb. tenyésznek az 
Orvosi atracél Anchusa officinalis L., az Anhusa Ita- 
lica, Retz. és Barellieri Vitm. lila, illetve azúrkék virá
gaival; — továbbá az Orvosi Ebnyelvűfű Cynoglossum 
officinale L., a Fekete Nadálytő Symphitum offici
náié L. s az erősen érdes, lecsepült szárú Henye Magi
szák Asperugo procumbens L. élénken kék, apró csil
lag szemeivel.

Mezei nyári flóránknak ékességei még élénk szí
neikkel a téglavörös virágú Nyári Hérics Adonis 
aestivalis L. s a Közönséges Pipacs Papaver Rhoeas 
L. De színpompában s hatalmas biborvörös pártájú 
virágainak díszével felülmúlja valamennyit a Zengő 
tövében fekvő Hosszúhetény község legelőjén s erdei 
tisztásain csoportosan díszlő Vad Bazsarózsa vagy 
Pévenye Paeonia peregrina Mill., melyről érdekes 
volna tudni, hogy vidékünkön való megtelepülése 
nem a török uralom idejére vezethetö-e vissza? A 
mező virágai között említendő végül az előbb emlí
tettel együtt a Ranunculaceák családjához tartozó 
Közöns. Szarkaláb Delphynium consolida L.

Árkok partján, falomladványokon gyakori a nem 
találóan Erdei-nek nevezett mályva faj Malva silves- 
tris L., a Kereklevelü Mályva Malva rotundifolia és 
az ezeknél kisebb, apróvirágú, mindenütt közönséges, 
késő őszig virágzó Malva neglecta Wallroth (Papsajt)' 
Bozótokban a boglyas termésű Köz. Gyömbérgyökér 
Geum urbamtm L.; útak mentén az erős illatú Orvosi 
Székfű Matricaria chamomilla L. és az ennél nagyobb, 
de kellemetlen szagú Eb Székfű Matricaria modora 
L-; a keresztes virágúak több faja, u. m. az egész éven 
át kitartó, apró csillagszőröktől szürke Fehér Hamuka 
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Berteroa incana L.; az Uszéli Zsázsa Lepidium Draba 
L. sűrűén bogernyős virágzatával, az Ikravirág Arabis, 
Bőjtfű Nasturcium, Roripa, Borboálafű Barbarea, a 
Pásztor Táska Capsella Bursa Pastoris Mönch. s a jó
kora lilásvörös virágaival az utaknak most felsorolt 
poros vándorainál ékesebb Évelő Holdviola Lunaria 
rediviva L. a magyarüröghi völgyben, vízfolyás mellett; 
ugyanott találtam egyetlen példányát — talán kertből 
elvadultan — a boglyasfejű Kerti Kandillának Nigella 
Damascena L.

Élősövények mellett, útak szélén tenyésznek to
vábbá a Vérhullató fű Chelidonium majus L.; a Papi- 
lionaceák közül a bokrokra kapaszkodó Kaszanyüg 
és Borzas Bükköny Vicia cracca L. és Hirsuta Koch.; 
a Plantagineákból: a Lándzsás- és Közepes Útilapu 
Plantago lanceolata L. és Pl. media L. és a Közönséges 
Vasfű Verbena officinalig L.

A rétek viránya még nem fejti ki teljes pompájá
ban virágdíszét. Ott nyitja négyszirmu lila pártáit a 
Réti kakuktorma Cardamine pralensis, L., nagy sárga 
fészkes virágzatát a Bakszakál Tragopogon pratensis L. 
s az inkább magasabb fekvésű réteket kedvelő (a 
Mandulás körül) Tragopogon major Jacq. A rét fló
rájához tartoznak továbbá; a Mezei Varfü Knautia ar- 
vensis. Meyer; a Sóska Lórom Rumex acetosa L.; a 
Rumexnek másik két fajtársa közül a Madár Sóska 
Rumex acetosella L. inkább a hegyoldalak erdős, 
sziklás részeinek, a Rumex silvester Wallr. az erdő 
sűrűjének lakója.

A rét flórájának májusi díszei még a Közönséges 
Aranyvirág Chrysanthemum Leucanthemum L. sokszor 
sűrű telepekben; a Réti Boglárka Ranunculus acer L. 
s a Nyári Tőzike Leucojum aestivum L.; az utóbbi
nak fajtársa a kora tavasszal nyíló Leucojum vernum 
nem honos ezen a vidéken, ezt itt a tavaszi virágok 
sorában, a botanikailag vele vikarizálónak, kölcsönö
sen váltakozónak mondott, már cikkünk elején említett 
Galanthus nivalis pótolja.
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Június.
Júniusban még teljesebbé válik a hegy és völgy 

növényéletének színgazdag képe.
A Szaniszló-pihenötöl a Dömörkapu leié haladva 

e hónap virágzó növényeiből az útat balfelől szegé
lyező erdő szélén egy ritkább Lysimachia faj tűnik 
szemünkbe: a Pettyegetett Lizinka Lysimachia punc
tata L.; az út mellett pedig az élénksárga, fényes és 
jókora pártájú Selymes Boglárka Ranunculus Illyricus 
L. és a bíborvörös Bársonyos Mécsvirág Agrostemma 
Coronaria L. (Lychnis Coronaria Desr.) mindkét utób
binak szára és levélzete gyapjasan molyhos, ami csak 
feltűnőbbé, ragyogóbbá teszi virágaik élénk színének 
tüzét.

A Bertalan-szikla körüli gyepes részeken nagy 
számban virágzik a Barátszekfü Dianthus Carthusia- 
norum L. s lenn, a réteken a Kakuk Mécsvirág Lychnis 
flos Cuculi L.; erdöszéleken, a mirigyesen szörös- 
kocsányú, bókoló virágzatú Konya Sziléne Silene 
nutans L. és a Hólyagos Sziléne Silene inflata, Smith 
(S. Viscosa Asch.). Mindez öt, utóbb említett faj a 
Caryophillaceák családjából.

A Kosbor-félékből az erdők árnyékos lombsáto
rát édes illattal tölti meg az itt-ott nagyobb tömegben 
megjelenő Kétlevelű Sarkvirág Platanthera bifolia 
Rchb, s ugyanekkor nyílnak ebből a családból a cso
dálatosan hű rovarutánzatával feltűnő Méhképű Bangó 
Ophris apifera Huds és a Bertalan-szikla keleti ré
szén a sziklák repedései közül élénk színével kipi- 
rosló Tornyos Vitézvirág Anacamptys pyramidalis. 
Rich.

Az erdő mélyének e hóban érdekes jelensége a 
vidékünkön csakis egy helyen, a peknyáki völgyben 
falálható Szakállas Bajmóca Aruncus silvester. Kostel. 
(Spirea Aruncus. L.) tollszerüen könnyű, nagy virág
bugáival; ugyanennek Mecsekünkön gyakrabban elő
forduló faja a Koloncos Bajmóca Filipendula hexape-

2 
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tala, Gilib. (Spirea Filipendula L.). E kettőn kívül a 
Rosaceákat képviselik még e hóban az Erdei- és a 
Csattanó Szamóca Fragaria vesca L, és — collina 
Ehrb.; — az Ezüstös- és a Liba Pimpó Potentilla argen- 
tea és anserina L., az egyenes, magas szárnövésű Po
tentilla canescens Besser, vagy inclinata Garcke; 
sárga virágokkal, és a fehéren virágzó Potentilla alba 
L. és Fragariastrum; a Bojtorjános Párló Agrimonia 
Eupatoria L.; a szorosan véve már a cserjék közé tar
tozó, de, mint mecseki flóránknak ékességei, itt nem 
mellőzhető Csipke Rózsa Rosa canina L.; az ennél 
jóval nagyobb pártájú, lecsepült szárú és virágnyilás 
idején sötétpiros színét utóbb mind halványabbra vál
toztató Tarka Rózsa Rosa Gallica L. (Rosa pumila 
Jacq.); végül a szőlöskertek körül gyakran élösövé- 
nyül alkalmazott s dörzsölésre leveleiből kellemes 
citromillatot árasztó Rozsdás Rózsa Rosa rubigi- 
nosa L.

Június hava ékesíti fel a Mecseket annak egyik 
kiváló díszével, a Turbán Liliommal Lilium Martagon 
L., mely kicsinyek és nagyok részéről ellene intézett 
valóságos irtó hadjárat ellenére is, különösen a lapisi 
kunyhó környékén még mindig eléggé sűrűen talál
ható,’ a jártabb útak közelében azonban már teljesen 
kipusztult.

A Liliaceák családját az említetten kívül képvise
lik még e hóban: az Üstökös Gyöngyike Muscari co- 
mosum Mill., a Liliom Hőlye Anthericum Liliago L., 
az Ágas Hőlye Anthericum ramosum L., a Kigyó 
Hagyma Allium scorodoprasum L., a Sárga Hagyma 
Allium tlavum, az Allium atroviolaceum és Sphaero- 
cephalum L.

A Scrophulariaceák közül e hóban nyílnak: a hegy 
napsütött oldalainak magas növésű, szembetűnő nö
vénye, a Csiliáros Ökörfarkkóró Verbascum Lychnitis 
L., az erdővágásokban díszlő Nagyvirágú Gyűszűvirág 
Digitális ambigua Murr.; erd'őszéleken a Kéküstökü 
Csormolya Melampyrum nemorosum L.; mezőn a Me
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zei Csormolya Melamp. arvense L. s a Halvány Csor- 
molya Melamp. pallidum; vízparton a Csomós Gör- 
vélyfű Scrophularia nodosa L., a kis növésű Euphrasia 
gracilis; a Széleslevelű Veronika Veronica Teucrium 
L., (— latifolia Garcke.) és a Macskafarku Veronika 
V. spicata L.

A Fűtej-félékből a szikárnövésű Euphorbia vir- 
gata. W. et K.

A Campanulákat június hóban ezeknek, a mi vi
dékünkön legszebbike: a Baracklevelü Csengetyűke 
Campanula persicifolia L. képviseli hatalmas virág
harangjával s ennek szerényebb megjelenésű, de sze
líd kékszínű gombvirágaival bájos faj rokona a Hegyi 
Csékcsillag Jasione montana L,, az utóbbi a Makár- 
hegyen nem ritka. Ugyanott találjuk a Feketéik) Za- 
nótot Cytisus nigricans L. élénksárga, de szárított áll- 
lapotban megfeketedő virágfürtjeivel.

Ugyanebben az időben találjuk virágzásban a 
lubes-tetön a Farkasölő Sisakvirágot s úgy hegyen, 
mint völgyben a Trifoliumok több faját, u. m. Tri
folium pratense L., T. rubens L., T. purpureum-Lois, 
T. procumbens L., T. repens L. és T. montanum L.; 
e csoporthoz tartoznak még a Kacstalan Lednek 
Lathyrus Nissolia L. vércsöppszerű virágával; az Er
dei- és Réti Lednek Lathyrus silvester L. és __ pra-
tensis L., az élénkpiros virágú Gumós Lednek Lath. 
tuberosus L., a Gömbös Bükköny Lath. sphaericus 
Retz., továbbá a Medicago sativa L. és — Lupulina L.; 
a Dárda Here Dorycnium herbaceum — Villars; az 
Orvosi Somkóró Melilotus officinalis. Desr. s végül 
vasúti töltéseken nagy mennyiségben tenyésző 
Onobrychis; mindannyi a Legumineák alosztályából 
a Papilionaceákból.

A Borragineák családját ebben a hónapban is több 
fajjal találjuk képviselve. Ezekhez tartoznak: a Bi- 
borszínű Gyászocska Nonnea pulla. DC. szürkés habi
tusából sajátságosan kifeketéllö sötétbibor virágocskái-

2* 
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val; vizek partján a Mocsári Nefelejcs Myosotys pa
lustris Roth; szőlők között a Bojtorjános Mizsót 
Lappula Myosotis, Mönch. (Myosotis Lappula L.), ér
desen szőrös szárral s a nefelejcsénél sokkal kisebb, 
de hasonló égszínkék virágokkal; a hegyen-völgyön 
elterjedt, leginkább omladozó falak, kőrakások körül 
megtelepülő, hosszabb-rövidebb szőröktől szúrós Ter- 
jöke Kigyószisz Echium vulgare; végül a Köz, Szeplö- 
lapú Cerinthe minor L. a magyarürögi völgyben.

Á Mecsek sziklás helyeit sűrűn borítja júniusban 
a Borsos Varjuháj Sedum acre L, gazdag tenyészete; 
ugyanott találjuk az előbbinél magasabb növésű s nem 
elterülő Sedum annuumot is; ezeket a napsütötte szik
lás helyeket (Frühweiss-tetö) választják még megtele
pülésük helyéül: a késő őszig kitartóan virágzó Kakuk 
Démutka Thymus Marschallianus Willd.; a Len-félék 
több faja, u. m. a szép, égszínkék pártájú Linum aus- 
triacum L., a lila virágzatú, molyhostövű Linum hirsu- 
tum L. s a Linum tenuifolium L.; továbbá a Scrophula- 
riaceákból a Lenlevelü Gyujtovány Linaria vulgaris 
Mill. s a méter magasságra is felnyúló, az előbbinél jó
val apróbb virágú Linaria Chloraelolia Rehb.; a Szulák- 
féléknek egy, halvány rózsaszínű, nem csavarodó faja 
a Convolvulus Cantabrica L, Ennek két, csavarodó 
szárú fajtársa közül az Apró Szulák Conv. arvensis L, 
a mezőn, a Sövény Szulák Conv. (Calystegia) sepium 
L., vízparti füzesek között s azokra kúszva üti fel 
tanyáját, nagy, fehér virágtölcséreivel.

Gyepükön, útak szélén könnyen szemünkbe tű
nik halvány rózsaszínű, jókora szirmaival a Halvány 
Ziliz Althaea pallida, W. et K.; ugyanott találhatók 
az Aj kasok közül a Szúrós Gyöngyajak Leonuras 
Cardiaca L., a közöns. és fehér Gyíkfű Brunella 
vulg. és Br. alba Pali, (ez utóbbi, a Kardoss-út felett); 
továbbá az őszig virágzó Fekete Peszterce Ballota 
nigra L., az Erdei Zsálya Saluia silvestris L., a hal
vány rózsaszín virágzatú Sarlós Gamander Teucrium 
Chamaedrys L. s a leveleknek hónaljában párosával 
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ülő virágaival feltűnő Vízmelléki Csukóka Scutellaria 
galericulata L.

Gyakoriak e hóban a más növények (Kender, Galaj, 
Lóher stb.) gyökérzetén élősködő Orohanche féléknek 
sárgás, vöröses is biborszínben változó alakjai s az 
erdei fenyőcsoportok talaját kedvelő, levéltelen, pik
kelyes szárával s oldalt konyuló virágzatával sajátsá
gos külsejű Erdei Fenyőspárga Alonotropa Hypo- 
pytis L.

Az Ernyősvirágúak családjából e hóban nyílnak: 
a szőlők omladozó kőgarádjait, erdőtisztásokat sűrűn 
elborító Nagyvirágú Laputorbolya Orlaya grandiflora 
Hoffm. csipkeszerű fehér virágernyőivel, a Büdös 
Bürök Conium maculatum L., a Vad Murok Daucus 
Carota, a több fajtársaihoz hasonlóan ruházatba, álla
tok szőrébe kapaszkodó termésű (Koldustetű) Közöns. 
Ördögbocskor Caucalis daucoides L.; a Kereklevelű 
Buvákfű Bupleurum rotundifolium L. szárölelö kerek 
leveleivel; a rétnek legnedvesebb tavaszi víz járta 
süppedékeit kedvelő Üres Borgyökér Oenanthe fistu- 
losa L. s az Oenanthe Silaifolia M. B.

A Vízi Hidőr Alisma Plantago L. háromszirmú, 
apró halványvörös virágaival a vizes árkokat lepi el 
gazdag tenyészetével és hatalmas lándzsás tőlevelei- 
vel, ágas-bogas magasra nyúló száraival a víz szabad 
folyását is akadályozza; ugyanott telepszik meg a 
szintén tekintélyes növésű és nagy levélzetű Bodros- 
és Tavi Lórom Rumex Crispus L. és Hydrolapathum 
Hds. s az ernyösen virágzó Virágos Káka Butomus 
umbellatus L.

A júniusban virágzó növények között talán a 
Composita-kat találjuk e hóban leggazdagabban kép
viselve. Csakis szemelvényét adom ezeknek e helyütt, 
hisz némelyikük pl. a Hyeraciumok, a Centaureák kü
lön monografikus feldolgozásnak képezhetnék tárgyát.

Am álljanak itt bemutatóúl a következők, és pe
dig inkább a hegy lakói közül: a Sátoros Aranyvirág 
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színű Festő Pipítér Anthemis tinctoria L.; az Erdei 
Örvénygyökér Inula hirta L.; a Puha Hangyabogáncs 
Jurinea mollis Rechb. (Carduus mollis L.); a vérfoltos 
levelű Véres Pólyvahordó Hypochoeris maculata L.; a 
Slenactis Bellidiflora A. B. a Százszorszépre emlékez
tető, ernyőben álló, fészkes virágaival; a Jakabnapi 
Aggófű Senecio Jakobea L., ezzel egyidejűleg (réten) a 
Sen. aquaticus Huds., a Szamárbogáncs Onopordon 
Acanthium L.; az Ezüstös Hölgymái Hieracium pilo- 
sella L. több fajtársával; a Változó Búzavirág Cen
taurea variegata Lam., (C. montana L.) égszínkék 
nyelv- és bíborvörös csővirágaival; a szőlők között, me
zőkön stb. a Gyepi Penészvirág Filago arvensis L.; — 
a réten, mezőn a Cirsium Canum Mönch., hatalmas 
leveleivel s élénkpiros virágzatával; a Mezei Katáng 
Cichorium Intybus L., égszínkék virágaival; a Mezei- 
és a Szelíd Csorbóka Sonchus arvensis és — oleracea 
L., a késő őszig virágzó Közöns. Cickafark Achillea 
millefolium L. és a Cent. Scabiosa L. Vetésekben a 
Kék Búzavirág Cent. Cyanus L. Vetéseinket tarkítja 
még a Caryophillaceák családjába tartozó Vetési Kon
koly is Agrostemma Githago L.

A június hónapban virágzó növények sorában még 
két Galaj fajt: a Ragadós- és az illatos, sárgavirágú 
Tejoltó Galajt Galium aparine L. és G. verum L. s 
néhány Solanacea-félét kell említenem; ezek a Piros 
Muharc vagy Zsidó Cseresnye Physalis Alkekengi L, 
kivételével hazánk legmérgesebb növényei közé tartoz
nak, u. m. az erdő mélyén lakó Maszlagos Nadragulya 
Atropa Belladonna L., a szemétlerakodó helyeken 
burjánzó Csattanó Maszlag Datura Stramonium L., 
és a Bolondító Beléndek Hyosciamus niger L.

Álljanak itt végül a szintén mérges Földi Tök 
Bryonia alba L.; az utak szélén nagy leveleivel 
szélesen elterpeszkedő Nagy Utilapú Plantago major 
L. s ugarnak és tarlónak egy a földön elterülő, alak
jára nézve jelentéktelen, de cinobervörös pártájával 
könnyen szembetűnő kis növénye, a Mezei Tikszem 
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Angallis arvensis L. s ezzel be is fejeztem nagy vo
násokban júniusi flóránk vázlatos áttekintését.

Július—augusztus.
A nyár derekán, július és augusztus hónapokban 

éri el a növényélet fejlődésének színgazdag szimfóniája 
kulminációj át, mely azontúl már fokozatos hanyatlás
nak mutatja képét.

E két hónap virágnyilásának határai annyira ösz- 
szefolyók, hogy az azok szerint való csoportosításnak 
nem szolgálhatnak biztos alapjául, miért is mindkettő
nek, mint par excellence nyári hónapoknak összefog
lalásával adom a következőkben typikusabb alakjaik
nak ismertetését; első sorban említve a sajátságos, 
cxotikus alakjával tán legfeltűnőbb egyik faját a 
Kosbor-féléknek, a Büdös Sodortvirágot Himantoglos- 
sum hircinum Spr. csavarszerűen sodrott, szíjjszerű 
ajaksallangjaival; a régi katonai lövőtéren, a Mecsek 
déli hajlatán, a lelketlen pusztítás dacára még elég 
gyakori. Ugyanott s hasonló bokros, napos helyeken 
található a Gentianak családját vidékünkön képviselő 
Százforintos Földepe Erythraea Centaurium Pers. s a 
Ranunculaceák családjából a Köz. Virnác Thalictrum 
flexuosum Brnh.; még ezzel egyidejűleg a Sárga Vir
nác Thalictrum flavum L., rétségünk egyik dísze a me
gyeri malom közelében.

Száraz, napos hegyoldalakat élénkítik: tömött, 
sárga virágzataikkal a túlságos kipárolgás ellen sűrűn 
molyhos takarójával védekező Köz. Ökörfarkkóró Ver- 
bascum Thapsus L. és az előbbinél alacsonyabb növésű 
s kisebb virágú bíborvörösen molyhos porzószálai által 
jellegzetes Verbascum nigrum L.

Ebben az időszakban nyílnak továbbá a Köz. 
Orbáncfű Hypericum perforatum L. s az ennél kisebb 
virágú subtilisabb növésű Hypericum elegáns Steph.; 
a Pillangósakból a köves, napos oldalakat kedvelő 
Vitorlás Bóka Astragalus Onobrychis L.; utak és 
kerti sövények mellett a Hólyagos Bóka Astragalus 
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Cicer L.; a Szelíd Iglic Ononis mitis Gmel.; az Orvosi 
Kecskeruta Galega officinalis L. fehérrel tarkított 
lila virágzatával, itt-ott nagy csomókban.

Az útszéli bokrozatokat az Iszalag Bérese Clema- 
tis 'Vitaiba L. szövi át kúszó szárainak szinte áthatol
hatatlan sűrű hálózatával. Bogernyős virágzatának 
négy csészelevele sárgásfehér, sziromszerű; szirmai 
nincsenek. Az előbbihez társul a szárának horgos 
szőreivel hasonlóan szerte csavarodó közismert Fel
futó Komló Humulus Lupulus L. Itt említendő még a 
vékony, törékeny ágaival a parti füzekre kapaszkodó 
Hólyagos Kukuba Cucubalus baccifer L.

Ez utóbbinak faj rokonai még a Caryophyllák csa
ládjából a Tajtékos Szappanfű Saponaria officinalis, 
csomósan álló lila virágaival; a kétlaki virágzatú 
Fehér Mécsvirág Melandryum album Garcke. (Lych- 
nis dioica L.), a Piros Mécsvirág Mel. rubrum Garcke 
és a szárcsomók alatt erősen enyves Szurkos Mécs
virág Viscaria vulg. Roehl (Viscaria purpurea Wimm., 
Lychnis viscaria L,); ebből a családból találtam még 
egy ízben nagyobb telepét a hosszú, gallérszerűen 
lefüggő murva leveleivel és csomóban ülő sötétpiros 
virágaival jellegzetes Dianthus barbatus-nak L. a lám- 
pási völgy egyik árkában.

Vékonyka, cérnaszerű kocsányon lógó, kürtalakú 
virágaival egyik feltűnőbb növény alakja ez időszak
nak a Balsamineák családjába tartozó Üvegszárú Ne- 
nyúljhozzám Impatiens noli tangere L.

Megemlítendők továbbá a Crassulaceákból a 
porladozó falak párkányát ékesítő, sűrű levélpárnák
ból magas, húsos, pikkelyes szárával kiemelkedő Házi 
Fülfű Sempervivum tectorum L.; a Bertalan-szikla 
repedéseiben a Sempervivum soboliferum Sims. és a 
Termetes Varjuháj Sedum maximum L,, erősen pi
rosra futtatott szárával s gazdag ernyőt képező sárgás
fehér virágzatával.

Ebben az időszakban virágoznak még:
Emberlakta telepek közelében az Apró Csalán 
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Urtica urens L.; útak szélén, erdőben, gyepükben a 
Nagy Csalán Urtica dioica L. s a kertekben, mezőkön 
a kultúra nyomában járó s az előbbiekkel együtt az 
u. n. Ruderaliák gazdag csoportjába tartozó Gyomfélék 
közül: a Dudva Disznóparéj Amarantus retroflexus L., 
az Ltmenti- és Kerti Laboda Atriplex patulum L. és 
A. hortense L. s a Libatop Chenopodíum-félék népes 
családja; végül az ország egyik legelterjedtebb és leg
ártalmasabb gyomnövénye, az egész éven át virágzó s 
a mezőségben a szántóföldeket élénksárga, kiterjedt 
színfoltokkal tarkító Mezei Mustár Sinapis arvensis 
a Keresztesvirágúak családjából.

Vizek partján a szeptemberig virágzó Réti Fü- 
zény Lythrum salicaria L., az Orvosi Ziliz Althaea offi- 
cinalis L. s a gyakori fajkeverékek miatt nehezen s 
bizonytalanul meghatározható Chamaenerium, illetve 
Epilobium fajok közül a Mocsári Deréce Chamaene
rium palustre Scop. (Epilobium Dodonaei Vili. E. ros- 
marlnifolium Haencke.) s a Borzas Füzike E. hirsutum 
L., az utóbbinak tövén szeptemberben már fejlődésben 
lévő s e fajnál jellegzetes húsos tarackhajtásokat ta
láltam; a nedves, füves helyeket kedvelő Pénzes Li- 
zinka Lisimachia nummularia L.

Az Ernyősök közül a Köz. Sarlófü Falcaría vul- 
garis Bernch. (Sium Falcaría L.); az erdőszéleken ta
lálható, hatalmas növésű, tömött, nagy ernyöjü An
gyalgyökér Archangelica officinalis Hffm.; a feltűnően 
nagy, ujjasan hasogatott levélzetü Termetes Medve
talp Heracleum Sphondylium L.; a Gurgolya Seseli 
annuum L.; a réteket sárga virágzatával elborító 
Pasternák Pastinacca L.; az árnyas lomberdőket 
lakó Sarlós Buvákfű Bupleurum falcatum L. s a min
denfelé elterjedt szúrós, alkalmatlan útszéli gyom: 
a Mezei Iringó vagy Macskatövis Eryngium cam
pestre L.

Az Aj kasok családjából: a gyapjas szőrözetű, 
de zöld, alacsonynövésű (10—30 cm.) Parlagi Sár
mányvirág Sideritis montana L., a csésze fogainál rö- 
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videbb, citromsárga, az ajkak szélén barnás pártáival; 
a Makárhegy erdőtisztásain; a Tisztesfűnek több faja: 
az Orvosi-, az Erdei-, a Hasznos-, a Tarló-, a Süpedéki- 
és a sűrűn molyhos Német Tisztesfű Stachys offici
nalis, S. sylvatica L., S. recta L., S annua L., S. palu- 
stris L. és S. Germanica L.; az utóbbi a magyarürögi 
völgyben, a templomdomb déli hajlatán; — élősövé
nyek mellett, patakok partján a Tarka Kenderfű Ga- 
leopsis speciosa Mill., melyet különösen a sárga pár
tájának alsó ajkát ékesítő sötétlila folt tesz feltűnővé; 
— bokrok között az Enyves Zsálya Salvia glutinosa I. 
s hasonló helyeken (Kardoss-út és Dulánszky-szőlő 
között húzódó mély út mentén) a kellemes illatú 
Calamintha offic. Mönch. (vagy Satureja Calamintha 
L.); útak mentén mindenfelé a nagy növésű Ló Zsálya 
Salvia verticillata L.; réteken a Kakas Címer Rhinan- 
thus major L. (Alectorolopus major Rehb.) s végül a 
Vad Majorána Origanum vulgare L.

Campanulákból: a Konya Csengetyüke Campa
nula patula L. s a sokszor méter magasságra fel
nyúló füzérvirágzatú Campanula rapunculoides L. 
(Kardoss-út).

Solanaceákból a lila virágú Keserédes Csucsor 
Solanum Dulcamara L. bozótos helyeken, temetők ár
kaiban nagy mennyiségben.

A Dipsaceakból: az Erdei Mácsonya Dipsacus 
Silvester Huds. hosszú, tüskés murváktól körülvett li- 
lás vagy fehér virágzatával; s a Galambszínű ördög
szem Scabiosa Columbaria L.

A Compositákból: az októberig virágzó, vízparto
kon gyakori Subás Farkasfog Bidens tripartitos L.; 
a száraz helyeket kedvelő vöröses színű Ékes Vas
virág Xeranthemum annuum L. s a hasonló helyeken, 
mezőkön, ugarokon őszig virágzó, érdes, szúrós Bába
kalács Carlina vulgaris L., az ezüstösen molyhos 
Centaurea serotina Bor.; a Kardos Örvénygyökér 
Inula ensifolia L.; a Nagyvirágú Zörgőfű Crepis gran
diflora Tausch., több fajtársával; továbbá a minden-



A virágos Mecsek 27

felé elterjedt két, tengerentúlról bevándorolt alkalmat
lan gyom és pedig a Dél-Amerikából származó s 1807- 
ben a berlini botanikus kertből elszaporodott Apró 
Gubóvirág Galinsoga parviflora Cav, s az ennél is 
alkalmatlanabb s elterjedtebb Betyár Küllőrojt Eri- 
geron Canadense, melynék magja állítólag kitömött 
madár bőrével került 1655-ben Párisba s onnan el
szaporodva most már egész Európában honos. Az 
előbbinél még kártékonyabb a vetéseket olykor hihe
tetlen mennyiségben ellepő Vetési Aszat Cirsium 
arvense Scop.; ez utóbbinak nem annyira szapora vál
faja a szárán és leveleinek visszáján fehéren molyhos 
Cirsium argenteum Vest.; — az útszéli gyomok közé 
tartoznak továbbá a Keszeg Saláta Lactuca Scariola 
L. és a Lactuca saligna szegényes, sárga virágza
tukkal, mérges tejváladékkal. Az előbbi typikus pél
dája a nap állása szerint igazodó levél-elhelyezke
désnek (Compass-Pflanze).

A Compositákhoz tartoznak továbbá s ebben az 
időszakban virágoznak: az Aranyos Istápfü Solidago 
uirgo aurea L.; a Réti- és a Parlagi Bolhafű Pulicaria 
dysenterica és P. vulgáris Gártn.; a Varádics Arany
virág Tanacetum vulg. L. szétterpeszkedő ernyős für
töt alkotó sárga virágzatával, melynek nyelves virágai 
nincsenek; a Fekete- és Fehér Üröm Artemisia vulgáris 
L, és Absynthium L. és a keskenyen, sallangosan szár
nyalt levélzetű Artemisia saxatilis W. et K. (A. cam- 
phorata auct.). A száraz, köves hegyoldalakat kedvelő 
Szamárkenyér Echinops sphacrocephalus L.; a sze
métlerakó helyeken megtelepülő Köz. Bojtorján, vagy 
Keserűlapu Arctium Lappa L, (Lappa major Gaertn.) 
s a Pókhálós Bojtorján Arctium tomentosum Schrank, 
(Lappa tomentosa Lmk.); az úton-útfélen tenyésző, 
tüskés Utszéli Bogáncs Carduus Acanthoides L. s az 
ennél is tüskésebb Lándzsás Aszat Cirsium Lanceo- 
latum Scop,; erdőtisztásokon (krumplivölgyi kőbánya 
közelében) található a késő szeptemberig virágzó s az 
őszi flórának díszéül szolgáló lilaszínű Csillag- s a 
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sárga Aranyfürtű Gerepcsin Aster Amellus L. és 
Lynosiris Bernh.; az utóbbinál a nyelves virágok 
szintén hiányoznak; továbbá ugyanott a Festő Fűrészfű 
Serratula tinctoria L.; végül a sátorosán fészkes vi- 
rágzatú Köz. Sédkender Eupatorium cannabinum L.

Megemlítendő még az erdők mélyén, falomlad- 
ványokon mellékgyökereivel fára, sziklára kapaszkodó 
Repkény Borostyán Hedera Helix L., mely a július
augusztusi időszak végén indúl virágzásnak; ugyan
akkor virágzanak még a Szelíd Sisakvirág Aconitum 
Anthora L. a Tubes-tetőn; — a hegyoldalon, ré
ten s mezőn pedig a búcsúzó természet egyik ékes
sége: az őszi Kikerics Colchicum autumnale L., vörö
ses lila virágleplével, mely színt és életet hoz az őszi 
mező szürke egyhangúságába.

A szeptember és október hónapokban új virágzó 
fajokkal már nem találkozunk; azok, amelyek az előző 
hónapok flórájából híven kisértek eddig, mindinkább 
fogynak, tűnnek, elmaradoznak ösvényeink mellől; 
szóval itt a virágelmulás ideje! S ezzel lelkűnkbe lopja 
magát az ifjúság, a szépség és az emberi élet elmúlá
sának őszi melankóliája is.

A lombhullásnak, a virágmulásnak nyomában meg
jönnek nemsokára a zord téli viharok s ezek már csak 
élettelen, díszük fosztotta mezőkön száguldanak ke
resztül, magukkal sodorva az elmúlt nyár utolsó em
lékeit, a száraz, sárgult leveleket. S reá borul a te
nyészetnek nyugalomra tért csiráira a télnek fehér 
szemfedele; ami oly vigasztalan, zord és reménytelen 
képét adná az enyészetnek, az elmúlásnak, a halál
nak, — ha nem hallanánk lelkünk, szívünk érzésével 
a hó puha takarója alól a tavasz, nyár és ősz ezer és 
ezer tovatűnt kis virágának biztató szózatát: Feltárna 
dunk! Feltámadunk! ...

♦ ♦ ♦
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Nem zárhatom le vázlatosan papirosra vetett 
florisztikus rajzaimnak sorozatát a nélkül, hogy ki ne 
fejezzem hálás köszönetemet mindazokkal s különösen 
Szita István i. t. tagtárssal szemben, kiknek a növény
isme terén szerzett gazdag tapasztalatai nem egyszer 
nyújtottak, az általam használt kútforrások mellett 
egy-egy növényfaj meghatározásánál szíves útbaiga
zítást.



Séta a Mecseken.
Irta: Fehér Sándor.

Először is: kávéházi és kaszinói szivarfüstben ki
sárgult pécsi felebarátom, ha télidön találkozol ember
társaddal és hátizsák hátán, görcsös bot a kezében és 
vastag talpon jár: ne mulass rajta, ne mulass rajta és 
ne fuss el tőle; nem bolond.

Mert amikor egy januári délelőtt összeverődtünk 
a sétatéren, kirándulási szándékkal, ketten is voltak 
köztünk, akiket nyájas-szavú ismerősök megállítottak:

— Hova, hova?
— Talán a Jakabhegyre és máshova.
— Megbolondultál?
Ezeknek a gyöngébbeknek a kedvéért jelentem ki, 

hogy akik télen is kimegyünk a hegyekbe egy kis csípős 
levegőért, egy kis hószinért, egy kis városi kalitka
utálattal, mi mindnyájan józan megfontolással és teljes 
öntudattal cselekszünk. Vannak a Mecsekalján, akik 
ezt nem értik. Szegények.

Hát nekieredtünk. A Pius-gimnáziumon túl már 
cuppogott egy kicsit; az én bajtársam, rövid és göm- 
bölyded barátom ezt úgy nevezte, hogy „felpuhult“ a 
föld. Fel is, jóval bokán túl. De majd odakinn, a ser- 
cegő-fényü hóban!

Aztán még következtek néhány felpuhult részle
tek. Példáúl Magyarürög sugár-utja vastagon fel volt 
puhulva.

Sár! Amikor az ember még kultur-kényességgel 
jön ki a városból, mennyi fejtöréssel, milyen fifikával 
igyekszik rajta, hogy a topánkáját össze ne sározza! 
Ugrál, tornászik, kecsesen libben lábujjhegyen mind
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addig, amig egy szerencsés véletlen bele nem cuppant- 
ja valamelyik alattomos pocsolyába. Akkor aztán fel
szabadultan, nekibátorodott lélekkel és teljes talppal, 
odase nézve dagasztja a degeszt. De a legközelebbi ki
ránduláson megint igy van. Én még sohse láttam olyan 
turistát, aki sáridőn, eleinte nem fickándozott volna, s 
a végén csakúgy térdig ragacsos ne lett volna.

Magyarürögnél még kultur-emberek voltunk. Az 
elibénk táruló, odaváró, lomha-szürke sár-út láttára 
mindegyikünk kieszelte a maga csalafintaságát. Aztán 
egységes haditerv szerint vágtunk neki. Az én baj tár
sam, mint gyakorlott faluzó az út szélén, a házak, kerí
tések mentén libbent; úgy kapaszkodott, hogy a lába se 
igen érte a földet. Neki könnyű volt, mert kurta lába, 
alig ér a földig. Mi csak utánna, többnyire hosszabb 
lábakkal és már nem makulátlan cipőkkel, de az illú
ziónk még meg volt.

Egy helyütt aztán súlyos probléma vetődött fel. 
A súlyos problémának lompos farka volt és ugatott. 
Ti, kik a város porázos ebeit fölényes bátorsággal meg- 
megcirogatjátok, s mosolyogva beszéltek róla, hogy a 
kutya igen kedves állat, — ti kutyabarátok menjetek 
ki Ürögre és próbáljátok szeretni azt az ebet, amelyik 
két lomha ugrással végig lendül az udvaron, neki a ke
rítésnek, amelybe éppen kapaszkodtok, a torkán fehér 
téli pára robban ki egy-egy ágyúszavú ugatással s 
egészséges, hófehér fogak villognak az ember felé, úgy 
hogy viszketni érzi a torkát.

Volt a társaságnak egy olyan tagja, aki azt sze
reti mondani magáról, hogy nem ijed meg a saját ár
nyékától. A falusi kutyákkal, úgy látszik máskép van. 
Mert amint az a fehér bozontos ott neki ugrott a kerí
tésnek, ő, nála szokatlanul gyors elhatározással, a sár 
mellett döntött. Se nem habozott, se nem mérlegelt, 
csak félt. És amint erre rájött, egyetlen iramodással az 
út közepén termett. Ott, ahol a legmélyebb volt. Ott, 
ahol már nem is cuppogott, csak nyelt a néma, fene
ketlen sártenger. Ott, ahol már minden mindegy.
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A többiek kutyába se vették az ambiciózus ház
őrzőt. Mentek és nevettek ki az út közepére, a mene
kültre. ö pedig lassan-lassan belenyugodott a sorsába, 
sőt kezdett örülni neki, hogy már túlesett azon, ami a 
többinek még hátra van.

Nem sokáig volt hátra: az egyik kerítés hűtlen lett 
a gazdájához és megható odaadással a beléje kapasz
kodó idegenhez vonzódott. Egy erőteljesebb fogás után 
kitört. És a mocsoktalan kultur lények egymásután 
pottyantak bele a degeszbe, mint a békák.

A helyzetbeli különbségeknek e megnyugtató ki
egyenlítése után békésen, testvériesen húzta végig ma
gát a társaság a falun.

Erdőben jártunk már. Kopasz, fekete faágak fe
nyegetőztek a fejünk felett; a téli nap átszürődött a 
hideg ködön, szétpókhálózott a fák között reszketve; 
beteg szeretője cirógatta bágyadtan az erdőt. Itt-ott 
csillogó hófolt virágzott ki a földön, szeplős, fonnyadt 
falevelek közül. S ekkor már nem lehetett legondolni a 
cipőre.

Másztunk. Aki messziről, például a Bárány-útrói, 
vagy a Mecsek-csúcsról (népszerűen Tubes) nézi az 
öreg Jakabhegyet, komor, sötét tömegnek látja, a 
teste hatalmas Ívvel rajzolódik bele a messzibe. így 
közelről, rajta mászkálva csöppet se barátságtalan. Zi- 
zegös, suhogós, visszhangos, madárdalos nyáron; télen 
csöndesebb; békés, itt-ott kicsit szortyogos az öreg és a 
zárkózottságból is enged olykor. Helyenkint megen
gedi, hogy kipillants: messzehagyott hegyek panorá
máját mutatja, közöttük a Mecsek-csúcs henceg az 
égnek.

Úgy jársz vele, mint majdnem minden földi tekin
téllyel, ha közelről nézed. Játékos, dudolós öregek.

Kisebbik baj társam egyszer felkiált:
— Éljen a vadászház!
Kiállhatatlan szokása, hogy mindent ő lát meg 

legelsőnek. Talán mert szemüvege van. Sík úton, bok- 
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rok közt mentünk most már, pihenés volt ez a fújtató 
emelkedés után.

Ott voltunk a vadászház előtt.
Ezen a helyen kicsit megkopaszodott az öreg Ja

kab. Sok az irtás, s ha igy kopasztják tovább, néhány 
év múlva sima és üres fensík lesz ott, szabad verseny
pálya az átnyargalászó szeleknek.

Aki a Jakabhegyre megy, mielőtt kirakná a háti
zsákból az elemózsiát, átsétál a Zsongorköhöz. Aki nem 
így tesz: rosszul teszi. A Zsongorkőre ki kell állni, ha 
oda felért az ember, mégha nagyon éhes is, mégha ne
héz is megvárni a csillapító falatokat. Olyan ez, mint 
egy étkezés előtti ima. Valami szépségen elbámulní 
olyanféle érzés, mint amilyen az imádkozás lehet an
nak, aki mélységes, igaz áhítattal szokott az Úrhoz 
fordulni. Kiálltunk arra a sziklára és minden földi 
gondolatunk bele suhant abba a nagy messzeségbe, 
ami elibénk öblösödött. Tiszták voltunk, egy kicsit 
szentek, mert elhittük a Szépet és átalrezgett rajtunk a 
világulakulás Csodája. Első pillanatra ijesztő mélység 
szakad le a lábunk előtt, hirtelen, meredeken, aztán rá
szokik a szemünk, felszippantja a részleteket, bokro
kat, sziklákat, aztán tovább merészkedik, végigsiklik 
szeliden a völgy bársonyszinű testén, ott aztán falvak, 
fehér csillogó ember-kalitkák, majd szürkébe mosódó 
pöttyök, aztán földhullámok, végül az égbe párázódó 
semmi.

Nehéz volt elmenni onnan.
Öregesen, kicsit totyakosan integetett felénk a Ja- 

kabhegyi István-kilátó, No jó, nézzünk körül onnan is. 
Recsegett a lépcsője, nehezen bírta, de állta. Aki va
lami régi romra, vagy kiérdemesült, düledező toronyra 
kapaszkodik, tudja, hogy az egyszer le fog szakadni. 
De ugy-e bár, nem én-alattam, nem te-alattad, talán 
csak ö-alatta. Addig meg úgyis rendbehozzák.

A toronyból szigorú szemlét tartottunk. A Pécset 
őrző hegyek ott állnak a rendes helyükön, vigyáznak a 
városunkra. Az avatatlanoknak megmutattuk Abaliget

3 
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templomtornyát, aztán lebotorkáltunk.
Bementünk a vadászházba. Burkus kutya jobb 

ügyhöz méltó buzgalommal ugatott meg minket, de őt 
már nem vettük komolyan. Tudtuk róla, hogy üzleti 
szellem, a vendégeket világért se zavarná el onnan, 
csak éppen ugat, mert ugatnia adatott.

Ettünk.

Ettünk.

Néhányan még mindig ettek.

Volt, aki még mindig evett.
Ebéd után Burkus jóleső barátsággal lenyalta ke

zeinkről a morzsát, mire társaságunk egyik tagja, ezért 
a kitűnő nyelvérzékéért kinevezte őt filológusnak.

Aztán elüldögéltünk a ház körül. Körüljártuk a 
régi Pálos-kolostor romjait és nem mondtuk meg egy-’ 
másnak, hogy nem érdekelnek minket.

A Jakabhegyen nőnek a teknővájó cigányok. Fát 
hordanak, vályogkunyhókban szaporodnak, fakanala
kat készítenek és az idegenektől pénzt kérnek. Alapos 
emberek vagyunk és benyomultunk egy ilyen sárkuny
hóba. A füst nehezen bár, de beengedett. Néhány kő, 
rajta keresztbe faág, meg rőzse sercegett, lobogott. Jó 
volt a kezeket feléje nyújtani, meleget lopni. Lompos 
cigányasszony hemperedett el mellette, néha rácsapott 
a tűzre egy marék rőzsét, mérges füsttel fuldoklott a 
láng, aztán megint fellobbant. Megkérdeztük az asz- 
szonyt, hogy ezen főz-e?

— Hát, ezen, ha van mit.
Nevetett és olyan fehér és erős volt a foga, hogy 

megérdemelné a természettől, hogy mindig jóllakjon.
Kivülről élesen sivít be:
— Viú, viú.
Bejön egy cigányleány. Jelentéktelen, piszkos és 

csúnya. De a szemében millió tüzek ereje sűrűsödik. 
Mintha a faja minden örömének, vadságának, szilaj- 
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ságának a viszfénye onnan csillogna ki, mégis valami 
ködös bámuláson keresztül.

No aztán fölkerekedtünk.
Észak-keletnek tartottunk: Szentkút felé. Vígan 

ment, lefelé kellett. Jó, puha erdei út, a napsugár még 
bőven ömlött, — olyan volt, mint a langyos eső.

Egy és negyed óra múlva Szentkút elé értünk. A 
forrásnál megálltunk, illendőségből mindenki ivott egy- 
egy pohárral.

Néhány pillanatnyi belső küzdelem után újra át
tértünk a sárra. Sajnos, nem sokáig vitézkedhettünk 
benne, hamarosan kiszöktünk a faluból. Magántulaj
donba gázoltunk kíméletlen lábbal: egy gazda gyümöl
csösén át föl a lapisi vadászháznak. Itt már bőségesebb 
hó-áldás volt, a fák és bokrok jó prémesen bebugyolá- 
lódtak.

Lapisnál kis pihenőt szavaztunk meg magunknak. 
Ödöngés volt ez is. Kiváncsiak voltunk a Jakabhegyre. 
egy darabon beljebb mentünk az ösvényen, amíg sze
münk elé nem került. És ekkor láttuk a Ködöt. Nem 
úgy, ahogy a városban látni, házakat, embereket fosz
latva, hanem a Ködöt, az egészet, felülről, messziről 
nézve.

Hatalmas, vizes tej és füst-szinü óceán. Benyelte 
már a várost, be az egész, messze láthatárt. És a Ja- 
kabhegy is fuldoklik már benne, csak a sipkája van ki. 
Az óceán meg hullámzik, lomha, elnyúló, hatalmas hul
lámmal, falja be magába a világot, már hömpölyög föl a 
Jakabhegy sipkája felé is. Milyen puha, milyen dun- 
nás, biztosan bele lehet ugrani valahonnan és lomhán, 
lassan hömpölyögni benne. Most felénk nyúlkál, olyan 
hatalmas, olyan sok, talán el se lehet menekülni előle, 
mert magába tud ölelni mindent.

És a délutáni nap szurkálja a nagy óceán-testet 
millió aranytűvel.

Visszamenekülünk a lapisi vadászházhoz. Lassan 
és elgondolkozva indulunk útnak újra. Az a nagy, fé
lelmetes szépség még mindig rajta feküdt a lelkün-

3+ 
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kön. Soká tartott, amig körül tudtunk nézni. A kozári 
vadászházhoz vivő úton mentünk s hálátlanul közönyös 
nézésünk volt a hócukros szépségű fákra, bokrokra.

De a világosságot, mintha suttyomban lopkodná 
valaki.

Először idelent. Jön, úgy látszik az Este, nagyta
karítást csinál. Leszedi a fák színeit, azt a kevés lom
bot, amit a tél rajtuk hagyott, egyformára mázolja, 
aztán homályt hahukol közibők. Kékkel önti le a 
messzit. Az égig még nem ért fel, de a levegő már el
halványodott. Mire aztán közelebb érünk a kozári va
dászházhoz, onnan már hömpölyög felénk a Sötét. Mi 
meg csak megyünk előre. Kicsit habozó menéssel, csupa 
titok, csupa nem tudom ott elől, de megyünk, emberi, 
félős kíváncsisággal.

A vadászházat már benyelte. A fát is alig látni, 
csak érezni. Eltapogatózunk a forrásig. Lámpánk nincs. 
A feketeségben arra vagyunk utalva, hogy mennyire tö
kéletesnek teremtett bennünket a természet. Hát elég 
tökéletesnek. Enni és inni tudtunk így is.

Néha szürkül körülöttünk. Azt hisszük, hogy a 
holdvilág kecmereg. Nem igaz; köd. Talán az; után- 
nunk jött.

No próbáljunk vissza. A vadászház mellett beme
gyünk megint az erdőbe, egy darabig a huszonhármas 
úton fogunk menni, aztán az egyes számún; az elvisz 
Kantavár mellett le a Kisrétre, onnan a Dömörkapu 
felé. Talán utón megyünk, talán csak az erdőben bo
lyongunk. A vadászházból kijön valaki, utánnunk kiált, 
hogy kik vagyunk? — Emberek. Merre megyünk? —■ 
Pécs felé. Lámpás nélkül? Tán eltetszett tévedni? 
Nem tetszettünk, készakarva vagyunk itt. ö nem tudta 
elképzelni, hogy valaki sötétben, télen, a kozári vadász
ház környékén mint kiránduló jelenjen meg.

Végre. Dereng valami tejszín. — A hold. Nézege
tünk visszafelé, de még nem látni. Nem baj, majd után
nunk jön. Nini a keresztkunyhó. Csakugyan jól men
tünk. Ide be kell lépni, mert most a világtól elszakadt 
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emberek vagyunk és hajléktalanok. Most van hajlé
kunk. Valaki szalmát fedez fel a kunyhóban, lehempe- 
redik. Hohó, zizeg már, hisz ez barátságos hely. Egy 
fatönk is van, arra is elférünk s most lakunk az erdő 
belsejében egy sötét kunyhóban, szalma zizeg benne 
és a kis fa-ajtikón holdvilágos ígéret bólogat be 
hozzánk.

Egészen csönd van. Köhögni se szabad, lélegzeni is 
alig, mert egy elhagyatott, sötét kunyhóban melegszívű 
emberek vannak és fáj nekik az életük minden édes 
szomorúsága.

Kinézünk.
— De hideg lehet odakinn.
Megpróbáljuk. Nagy ragyogással örvendez a hold, 

a tepsiből árad a fénye a fákra, utakra, miránk, meg 
a néha-néha felénk kukkanó messze hegyekre. Frissen 
és fázva vágunk neki.

— Vigyázat! az egyes utat el ne tévesszük.
Ugrándozó elbizottságunkban azonban elfelejtet

tünk számokat nézni. Minek, hisz úgyis világos van. 
Egyszerre aztán nagy térségre bukkantunk ki, rétek, 
földek, amodébb ismeretlen, sohse látott formájú 
hegyek.

Hol vagyunk?
Visszhang: hol vagyunk.
Vissza kellene menni. Egyik azt mondja: szó se 

lehet róla. Hát akkor előre. Oda föl a dombra, onnan 
körülnézünk, tájékozódunk. Fönn a dombon nem látni 
semmit. Tovább. Lassan-lassan aztán elfelejtjük, hogy 
merről jöttünk, merre megyünk. Megállapítjuk:

— El tetszettünk tévedni.
— Úgy van. Egy kis tévedés történt.
Nem baj, de szép minden. Szép a hold, csuda kék

fehér színe van a hócukornak, puhán omlik le a fákról, 
bokrokról. Kár hozzájuk érni, megrezzenteni.

Dehát egyszer mégis csak kellene valamerre menni. 
Jó. Erre be az erdőbe, mert itt a legszebb.
Múlik az idő. Órát nem nézünk, ebben megálla
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podtunk. Aztán titokban mindegyikünk megnézi. Tiz. 
Nó, sok egy kicsit. Az erdei ösvény meg kacérul kanya
rodik előttünk, el nem árulná semmivel, hogy hova 
szándékozik.

Egyszer aztán sikoltás. Oda rohanunk. Hatalmas 
fa, a törzsén gőgösen, peckesen áll:

1
Indián módon körülvettük és vad táncokat lej
tettünk és zavaros énekszövegeket harsogtunk. „Egyes“ 
még akkora örömöt nem okozott. Diákéletünk összes 
„egyesei“ eltörpülnek emellett.

Indultunk haza. Szégyenlősen megfogadtuk, hogy 
soha senkinek el nem áruljuk, hogy el tetszettünk 
tévedni.

Nem is. Mert nagy szégyen volna nekünk, régi 
Mecsek-járóknak, ha kiderülne.



A választmány jelentése.
Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Ismét egy év múlt el, de nem csendes munkában, 

mint azt reméltük, hanem a rémes világháború ránk 
zúdított borzalmai közt. Egyesületünk 27-ik éve tán 
még jobban megérezte e világpengést, mint az előző 
évek, mert az anyag drágasága és a munkaerő hiánya 
miatt jóformán teljes tétlenségre voltunk kárhoztatva 
s így csak arra törekedtünk, hogy a meglévő alkotá
sokat fentarthassuk. S ez — amennyire lehetséges 
volt — meg is történt. Sétautainkon állandóan dolgo
zott régi, megbízható munkásunk, aki a megrongált 
szakaszokat javítgatta, rendes tatarozást azonban ka
vics és fuvarosok hiányában nem végezhettünk. Hogy 
müutaink még is a kívánalmaknak megfelelő állapot
ban voltak fenntarthatok, azt egyesületi mérnökünk 
gondosságának és az útak szolid megépítésének kö
szönhetjük. Az egyesületi szolga hadbavonulása miatt 
hiányzott a kellő felügyelet is, amit rosszlelkű emberek 
romboló szenvedélyük kielégítésére használtak föl. 
Ellopták az erdőkben elhelyezett padjainkat, amivel 
az egyesületnek jelentékeny kárt okoztak, mert a 
mai drágaságban azokat nem pótolhatjuk s a hiányo
kon csak a békés viszonyok visszatérte után segíthe
tünk. Egy ízben feltörték a Kardoss-úti menedékházat 
is, honnét evőeszközöket és asztalterítőket vittek el, 
tetemesen károsítva ezzel is a közjó érdekében mun
kálkodó egyesületünket.

A tervezett uj menedékház építési anyagában — 
mely már 1914. június óta van fönn a helyszínen — 
szintén sok kárt tesz az időjárás s tartani lehet attól, 
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hogy mire egyszer építkezésre kerül a sor, az ott 
összegyűjtött anyag jórésze hasznavehetetlenné vá
lik. De ezeket a károkat is — mint a háború vele
járóit — el kell szenvednünk s csak abban bízunk, 
hogy tagtársainkhoz, akik ezekben a nehéz időkben 
minden elismerésre és köszönetre méltó jóakarattal 
támogatnak bennünket, újak fognak csatlakozni s így 
anyagi erőink növekedésével ki fogjuk heverhetni a 
háború által okozott károkat.

Munkásságunk súlypontja az átjelzések felújítá
sára esik s az elmúlt nyáron végzett szorgos munka 
mellett, pár útvonal kivételével összes utaink újra 
vannak jelölve. Ebben a munkában hathatós támoga
tásra leltünk a főerdőmérnök urakban, kik közül 
Kolossváry Andor, Kubicza István, Obrincsák Ernő 
és Tripammer Károly tagtársaink, nemcsak jó taná
csaikkal és útmutatásaikkal segítettek, de közülök 
többen a kezelésük alatt álló erdőterületek útjelzései
nek legnagyobb részét saját hatáskörükben végezték 
el, olyan szíves előzékenységet tanúsítva ezzel, amiért 
nem lehetünk eléggé hálásak.

Az útjelzések felújítása körül köszönettel vagyunk 
adósok Kún Kálmán és Simon Nándor tagtársainknak 
is, akik fáradságot nem ismerve, nagy szakértelemmel 
végezték a jelzés munkáját, lekötelezve ezzel a kirán
duló közönséget is. Ismervén ügyszeretetüket, remél
jük, hogy egyesületünket ezután is minden ténykedé
sében támogatni fogják.

A felújítás munkájában az áll. föreáliskola és a 
polgári fiúiskola több tanulója is segédkeztek, amiért 
nekik is szívesen fejezzük ki köszönetünket. Egész
séges és tanulságos szórakozás ez az ifjak részére, akik 
megszeretvén a Természet szépségeit, a szabadban 
való gyakori tartózkodással egészségüknek használ
nak és idővel egyesületünknek is hasznos és munkás 
tagjaivá lesznek. A tanári felügyelet alatt történő 
társas kirándulások, hol az ifjúság természetrajzi és 
földrajzi ismeretei is bővülnek, jó hatással vannak a 
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fiatalság jellemének nemesedésére és óhajtandó, 
hogy köztük minél szélesebb rétegekben ébredjen fel 
a Természet szeretete, mely később sok káros szen
vedélytől menti meg az ifjakat.

A Mecseki Útmutató ötödik kiadása az év folya
mán fog megjelenni, hogy biztos vezetőül szolgáljon 
a kirándulóknak. Bővített kiadásban megjelenő kis 
könyvecskénk a kirándulások rövid ismertetésén és 
vázlatos térképeken kívül a szebb pontokat fényképek
ben is be fogja mutatni.

Nagyon sajnáljuk, hogy a már régebben tervezett 
Geológiai Útmutató kiadása is késik, de a háború 
ennek megírását is megakadályozta. S még ha meg
írhatta volna is azt az illusztris szerző, akkor is nehéz 
feladat előtt állanánk, mert a nyomdai és sokszorosító 
ipar nagymérvű áremelkedése miatt annak előállítási 
költségei ma jelentékenyen túl lépnék a béke ideiében 
megállapított előfizetési összeget. Ezt is jobb időre 
kell tehát halasztanunk. amiért az előfizetők szíves 
elnézését kérjük.

Múlt évi jelentésünkben megemlékeztünk arról, 
hogy Állat- és Madárvédő Osztályunk egy hagyo
mányban érdekelt. A hagyatékot — egy darab Pécs- 
Baranyai Központi Takarékpénztári részvényt 900 K. 
értékben és 100 K. készpénzt — a f. évben átvettük s 
azt külön alapként kezeljük. Az alap kamatai állat- 
madárvédelmi célokat fognak szolgálni. A nemeslelkü 
örökhagyó Pintér Mária nevét nemcsak Egyesületünk 
és hálás elismerésünk, de a nevéről tett alapítvány 
is mindig őrizni fogja. Egyesületünk fennállása óta ez 
már az ötödik esek hogy nemeslelkű egyének végren
deletükben megemlékeznek a Mecsek Egyesületről, 
melynek dicséretes intenciói mindig több oldalról ré
szesülnek méltánylásban.

Ugyanezen hagyatékból egyik örökös a Tubesi 
toronv fenntartására 100 K-t juttatott, mely összeget 
szintén külön alapra helyeztük el s arra fogunk töre
kedni, hogy az alapot adományok és más jövedelmek- 
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ből gyarapítsuk, Ily módon, idővel tán oly összeget 
gyűjthetünk, melynek kamatai a fenntartás költségeit 
fedezhetik.

A Kiss József-kilátóben szedett belépőjegyek 
díjából annak 1908-ban történt felépítése óta a f. év 
végéig 3403.50 K. folyt be, amely összeget „Kiss 
József-kilátó fenntartási alapra“ tettük s az ezután 
befolyó jövedelmeket is ezen alaphoz fogjuk csatolni, 
hogy ezzel a torony fentartását biztosítsuk. A kilátót 
f. évben 1000 tag (á 10 fill.) és 850 nem tag (á 30 fill.) 
látogatta és ezen a címen 355 K-t vettünk be. A to
rony belsejét az idén kitisztogattattuk, újra meszel- 
tettük s az őrházat is tataroztattuk.

Rendes bevételeinken kívül Pécs sz. kir. város 
közönsége most is 1500 koronával, a Pécsi Takarék
pénztár 200 koronával, a Pécsi Kereskedelmi és 
Iparbank 100 koronával, dr. Huszár Sándor úr 8 ko
ronával és K. Zs. úr 5 koronával gyámolították egye
sületünket, amiért hálásan mondunk nekik köszönetét, 
épúgy, mint a Pécs-Baranyai Központi Takarékpénz
tárnak, mely ott elhelyezett tőkénk után magasabb 
kamatkedvezményben részesített, ami megfelel azon 
adománynak, amivel a béke idejében évről-évre se
gélyezett.

Hivatalos lapunk ez évben is a Turistaság és 
Alpinizmus volt, a mire tagtársaink — titkárunk köz
vetítésével — 10 K. helyett 4 K kedvezményes áron 
fizethettek elő.

Az 1913-ban megalakult Magyar Turista Szövet
ség a háború miatt megszüntetett működését a folyó 
évben ismét megkezdette s hisszük, hogy a szövetke
zésben rejlő erő a magyar túristaügyre kedvező hatás
sal lesz s ennek előnyeit egyesületünk tagjai is élvezni 
fogják. A Szövetségnek hivatalos lapja ugyancsak a 
Turistaság és Alpinizmus, melyből egyesületünk tag
illetmény fejében 10 példányt kap s ezek hivatalos 
óráink alatt a tagok rendelkezésére állanak. Szándé
kunk a fölös példányokat az érettebb középiskolai 
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tanulók közt részben mint jutalomkönyveket, részben 
mint turisztikai és fotográfiái pályamunkák díját az 
iskolai igazgatóságok szíves közvetítésével felajánlani; 
hogy ezzel is serkentsük az ifjúságot a turisztikára s 
a lap értékes cikkeivel a Természet szeretetére.

A világháború ránk szakadt negyedik esztende
jében is teljesítettük hazafias kötelességünket, mikor 
a VII. hadikölcsönböl a „Pintér Mária-alap“ terhére 
200 K„ a „Wachter Jenő-alap“ részére 400 K. és a 
„Kiss József-kilátó-alap“ részére 6000 K névértékű 
kötvényt vásároltunk. Az utóbbira 3403.50 K-t fizet
tünk ki készpénzben, a többit pedig saját pénztárunk
ból vett kölcsönnel fedeztük, amit a torony jövedel
meiből és a kötvények kamataiból fogunk letörlesz- 
teni. Ezekkel az egyesület által eddig vett hadikötvé
nyek összértéke 26.600 K-t tesz ki.

Könyvtárunk részére újabb műveket nem szerez
tünk be s az csak a túrista-folyóíratokkal gyarapodott. 
Ajándék útján azonban egy érdekes könyvhöz jutot
tunk; Krausz Arnold tagtársunk Náray Antal: Máré- 
vára című „eredeti magyar románját" (megjelent két 
kötetben, Pesten, 1824-ben, Trattner Mátyásnál) 
ajánlotta fel az egyesület könyvtára részére, amit há
lás köszönettel nyugtatunk,

PénzTari forgalmunkról a pénztári jelentés szá
mol be. Itt csak azt említjük fel, hogy a 18072.87 K. 
pénztári egyenlegen felül még a következő összegeket 
kezeljük: Tettye rendezési-alapon: 1404.90 K.,
dr. Pintér Jenő-alapon: 2858.70 K., dr. Scholz István- 
alapon: 1303.59 K., Dorner János-alapon 721.68 K., 
Barlangkutató-alapon: 431 K., Pintér Mária-alapon 
(állatvédelmi célokra): készpénzben 18.88 K., hadi
kötvényben 200 K. és egy darab Pécs-Baranyai Köz
ponti Takarékpénztári részvény 900 K. értékben, 
Tubesi torony-alapon: 100.62 K., Kiss József-kilátó 
alapon: 6000 K. hadikötvényben, Wachter Jenö- 
alapon: 600 K. hadikötvényben, örökös tagsági
alapon 14550 K. hadikötvényben és egy darab 4%-os 
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koronajáradék. Ezeken kívül még 5450 K. névértékű 
hadikötvény van az egyesület tulajdonában. Össze
sen: pénztári készlet 18072.87 K., alapokon és érték
papírban 34639.37 K., végösszeg 52712.24 K.

Tagjaink száma a múlt évi kimutatáshoz képest 
a következő változást mutatja: felvettünk 35 örökös 
és 76 rendes tagot; elhalálozás és eltávozás folytán 
töröltünk 74 tagot s így ma 146 örökös, 20 alapító és 
1157 rendes tag támogatja egyesületünket, akiknek 
egy része azonban hadba van vonulva. Örvendetes az 
örökös tagok számának feltűnő emelkedése, mert az 
általuk befizetett díjak biztos alapját képezik az 
egyesület fennállásának. Érdekes, hogy az utolsó két 
évben az örökös tagok száma 87-ről 146-ra emelkedett 
s ebben a két évben több örökös tagot vettünk föl, 
mint az első 19 év alatt összesen.

Választmányunk régi, buzgó tagja: dr. Huszár Sán
dor kir. ítélőtáblái bíró, kúriai bíróvá neveztetvén ki, 
a fővárosba költözött. Sajnálattal nélkülözzük őt mun
katársaink között, mert mindig érdeklődéssel viselte
tett ügyeink iránt s amikor e helyen is Isten hozzádot 
mondunk neki, legjobb kívánságainkkal kísérjük őt új 
állásába.

Tagjaink sorában nagy rést ütött a kegyetlen 
Halál. Elvesztettük választmányunk öt érdemes tag
ját: Auguszt Ferenc ny. h. pénzügyigazgatót, Bokor 
Emil dr. kórházi főorvost, Brunner Olivér p. és t. 
igazgatót, Nagy Jenő ny. megyei főügyészt és Plei- 
ninger Ferenc ügyvédet, volt országgyűlési képviselőt, 
egyesületünknek hosszú időn volt ügyészét. Elhunyt 
tagtársaink mindig a legnagyobb ügyszeretettel dol
goztak a Mecsek-Egyesület érdekében és haláluk 
éppen azért veszteség nemcsak Pécs város társadal
mára, melynek tiszteletben és közbecsülésben élő 
tagjai voltak, de egyesületünkre is, mely mindig kegye
lettel fogja megőrizni emléküket.

Tagtársaink közül elhaltak még: Fürst-Reeh Her- 
min, Hoffmann Lajos, Höfler N. János és Streicher Jó
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zsef örökös tagok; Scála Vencel és Werner Ottó ala
pító tagok; Baumann Nándor, Beck Gyula, Dobszay 
Antal, Doroszlay Lajos, Feszti Rajmár, Jeszenszky 
Lajos, Lauber Rezső dr., Maderspach Ferenc, Pajor 
Leó, Papp Károly dr., Pókász Imre, Tichy Ödön, Vessel 
Manó és Vodicska Ferenc rendes tagok.

Áldás legyen emlékükön!
Osztályaink — amennyire a körülmények enged

ték — a rendes keretek közt fejtették ki tevékenysé
güket. Hogy nem tehettek annyit, amennyit szerettek 
volna, az a háborús viszonyokban leli magyarázatát. 
Állatvédő Osztályunk azonban nem felejtkezett meg a 
madarak etetéséről s azokban az időkben, mikor vas
tag hóréteg borított mindent, magokat helyezett el az 
etetőkben a kis szárnyasok részére.

Osztályunkat nemes munkájában adományokkal 
a következők támogatták: Steiner S. M. 10 K., Kol
bász megváltás 10 K., Vasváry János és Weichert 
Mariska 5—5 K., Karácsonyfából 5 K., Bubregh 
Nándor, Halmos Edéné és Vogl Rezső 2—2 K. Mag
vakat vagy zsiradékot adtak: Bors Lajos dr., Dobszay 
Mariska, Günther Mihály dr., özv. Hoffmann Lajosné, 
Halmos Edéné, Jusztusz Miksa, Kovacsics János, 
Mezőgazdasági Sörgyár, Pannonia Sörgyár, Piacsek 
Virgil, Schwarz Sámuel (Baranyalőcs) és Spitzer 
Jakab.

Kedves kötelességet teljesítünk, mikor köszönetét 
mondunk nekik és mindazoknak, akik e nehéz időkben 
is segítségünkre voltak. Hálánkat fejezzük ki a város 
t. Tanácsának és a helyi sajtónak is azért a szíves jó
akaratért, mellyel törekvéseinket és munkánkat min
denkor támogatták.

Mélyen tisztelt Közgyűlés! Mikor jelentésünkkel 
a múlt közgyűlésen beszámoltunk, azt reméltük, hogy 
a mai alkalommal már a Béke nyugalmas napjaiban 
üdvözölhetjük a tagtársakat. Sajnos, ebben a remé
nyünkben csalódtunk. Az Európát már negyedik éve 
pusztító borzalmas háború még további áldozatokat kö
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vetek A vad szenvedélyek és a gyűlölködés még nem 
csillapultak el s ádáz ellenségeink további harcra 
kényszerítenek, mert azt remélik: övék lesz a végleges 
diadal. Bízunk azonban abban, hogy a jóságos Isten, 
aki fegyvereinket eddig is győzelemre vezette, meg
segít bennünket és katonáink hősiessége meg fogja 
szerezni számunkra a dicsőséges Békét, a magyar 
nemzet fényes jövőjét és mindannyiunk nyugalmát és 
boldogságát.

Mikor most visszaadjuk a m. t. közgyűlésnek a 
3 év előtt ránk bízott tisztségeket, köszönetet mon
dunk az akkor belénk helyezett bizalomért. Teljes ügy
szeretettel vállaltuk a munkát s hogy nem válthattuk 
valóra az Önök reményeit, az az utolsó 3 év szomorú 
eseményeiben leli indokát. Amit mi elmulasztottunk, 
azt pótolni fogják azok a lelkes férfiak, akiket majd 
az Önök bölcsesége az egyesület ügyeinek intézésére 
kijelöl.

Kérjük jelentésünk tudomásul vételét!



Kedvezmények a M. E. tagjainak.
1. A magyar folyam- és tengerhajózási részvény társulat 

és a Balatontavi gőzhajózási társulat hajóin II. oszt, jeggyel I. 
osztályon utazhatnak.

2. A Csorbatói fogaskerekű vasúton kedvezményes jegyet 
válthatnak.

Az 1., 2. és 6. alatt felsorolt kedvezmények igénybe véte
lénél elégséges a jegyváltás alkalmával az arcképes egyleti iga
zolvány bemutatása.

3. A magyar-horvát tengerhajózási társulat a dalmátiai 
vonalon — ha legalább 5 tag utazik együtt — alacsonyabb osz
tályú jegy váltása mellett, a közvetlen magasabb osztályon való 
utazást engedélyezi.

4. A Kassa-oderbergi vasút, ha legalább 10 tag utazik 
együtt, 33% engedményt ad.

5. A boszniai és hercegovinál államvasutak 1909. évi 
22.243. sz. rendeletével az eddigi korlátlan kedvezményt oda 
módosította, hogy csoportos (esetleg magános) turista-kirándulá
soknál — március 15-től november 15-ig terjedő időszakban — 
331/3 %-ot engedélyez, de minden egyes igazolványért 1 kor. 
kiállítási dij fizetendő a jegyváltás alkalmával.

A 3., 4. és 5. alatt felsorolt kedvezményes utazásra szóló 
igazolványokat, az egyesület által esetről-esetre benyújtott kér
vények alapján, az egyes igazgatóságok állítják ki, éppen azért 
ha kisebb társaságokhoz 5. alattinál esetleg egyesek is) azokat 
igénybe akarják venni, kellő időben jelentsék azt be a Mecsek- 
Egyesiilet titkárának, aki a szükséges igazolványok megszerzé
séről gondoskodik.

6. A dobsinai jégbarlang igazgatósága a belépődijakból 
25%-ot engedélyez (4 kor. helyett 3 korona).

7. Iglófüreden, Daruváron, Virágvölgyben, Balf gyógyfür
dőben 10—50% kedvezményt élveznek. Ezen és más kedvezmé
nyekről részletes felvilágosításokat nyújt a titkár.

8. A Mecseki Utmutató-t, mely részletesen ismerteti az 
erdei kirándulásokat és közli a jelzések táblázatát, a pénztá
rosnál kedvezményes áron vehetik.

9. Az Évkönyv-et tagdijuk fejében díjtalanul kapják.
10. A Dobogókői Eötvös Lóránt-menedékházban és az 

Öttó mellett épült Téry-menedékházban a tulajdonos Magyar 
Turista Egyesület tagjainknak — ha magukat arcképes tagsá
gi jegyükkel igazolják — ugyanazon kedvezményeket adja, 
mint a minőben saját tagjait részesíti.

11. A „Turistaság és Alpinizmus” c. illusztrált szakfolyó
iratot 10 kor. helyett 4 koronáért rendelhetik meg a titkárnál.

12. AGainán épült Czárán Gyula-menedékházban az Aradi 
I. E. igazolványos tagjainkat 50% kedvezményben részesiti.



BEVÉTEL A Mecsek-Egyesület pénztári

Maradvány 1917. január 1-én ....

Tagsági dijak :
1062 tag után . . . . á K 5.— 

1 „ „ .......................K 4.50
20 alapító tag után . „ K 5 —
20 hátralékos tag után „ K 5.—
34 örökös „ „ „ K 100.—

1 „ (első részlet) „ K 50 —

Adományok:
Pécs szab. kir. város adománya . . 
Pécsi Takarékpénztár...........................
Pécsi Kereskedelmi és Iparbank . . 
K. Zs..............................................................
Dr. Huszár S...............................................

Különféle bevételek:
Takarékbetét kamat................................
Értékpapír ...........................................
Levelezőlapok, jelvények.....................
Kilátótorony belépőjegyek .... 
Wachter-alap bevételezve .... 
Örökös tagsági alap bevételezve . . 
Hirdetések................................................

5310
4

100
100

3400
50

50

12764

8964

1813

9459

26

50

30

1500
200
100

5
8

836 
1216

178
355
383 

6250
240

12

28

90

33001 06

Megvizsgáltok és a vonatkozó okmányokkal

Pécs, 1917. évi

Szigriszt Lajos.



kimutatása az 1917. évről. KIADÁS

összehasonlítva, azt teljesen rendben levőnek találtuk.

Kezelési költségek:
Tiszteletdijak...........................................
Szolga fizetése 12 hóra á K 60.— . . 
Postadijak................................................

Különféle napszámok:
Utak javítása...........................................

Különféle kiadások :
Nyomdai számla......................................
Tagdíjak egyesületekbe...........................
Pavillonok biztosítása...........................
Telefondíjak...........................................
Turistaság és Alpinizmus......................
Örökös tagsági alapra...........................
Útjelzésekre...........................................
Magy. Turista Szövetség tagdíj 4 évre 
K 400.— hadiK. jegyzés Wachter-alap 
K 6000.— „ „ Torony „
Különféle kiadások................................

Maradvány 1917. december 31 . .

700
720

52

898
53
21
84

300 
3450

234
731
383

5749
382

75

45
70
27

70

25
95
28
20
04

1472

1166

12288

18072

75

60

84

87

33001 06

december hó 31-én.

Eötvös Jenő.



A Mecsek-Egyesület és az Osztályok
TISZTI KARA

az 1917. évben.
Elnök:

Balog Károly, nyug. kir. ítélő táblai elnök.

Alelnökök :

Dr. Igaz Béla, kanonok és Zsolnay Miklós, főrendiházi tag.

Igazgató :
Reéh György, városi tanácsos.

Gazda:
Graef János, droguista.

Ügyész:
Pleininger Ferenc, ügyvéd,

Titkárok :
Kiss József, főreáliskolai tanár. 

(Pécs, Arany János-utca 3.) 
Feszti Nándor, törvényszéki bíró.

Pénztáros:
Kiss Ernő, pénzintézeti tisztviselő. 

(Pécs, Hitelbank).
Mérnök:

Rauch János, városi főmérnök.

Elnöke :
Reéh György.

Állat- és madárvédő-osztály : 
Titkára :

Róna Jenő.
Pénztárosa :

Krisztián Gyula.

Barlangkutató-osztály :

Elnöke : Titkára :
Mattyasovszky Jakab. Myskowszky Emil.

Park-osztály

Elnöke: Titkára':
Zsolnay Miklós. dr. Kenessey Aladár.

Pénztárosa :
Kiss Ernő.

Pénztárosa :
Ptacek Viktor.
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Választmány:
Bálint Ferenc, főerdőmérnök,
Bokor Emil dr., kórházi fő

orvos,
Bőbel Ferenc, vezérigazgató, 
Buzássy Ábel, főgimnáziumi 

igazgató, kir. főigazgató,
Czermák Ede, kir. tanácsos 

ny. MÁV. főfelügyelő,
Csukás Zoltán, bádogosmester
Egry Béla dr., országgy. kép

viselő,
EibachEmil,ny.vezérigazgató,
Erreth Kálmán, magánzó,
Feniczy Ignác dr., főszolga

bíró,
Forray Valér, főszolgabíró,
Füchsl Arnold, gyáros,
Gianone Virgil, bányafőfel- 

ügyeíő.
Hamerli Imre, gyáros,
Hang Dániel dr.,főgimnáziumi 

tanár,
Hanny Gábor, pápai praelátus, 
Hardy Sándor, kúriai bíró, 

ny. törvényszéki elnök,
Igaz Lajos, miniszt. oszt. tan. 

műszaki tanácsos,
Károlyi Emil, építész,
Kenedy Nándor, ny. kúriai 

biró.
Kenessey Aladár dr., kórházi 

főorvos,
Késmárky Istvándr., jogakad, 

igazgató,
Kindl József, ny. keresk. és 

iparkamarai elnök,
Klekner Alajos,p. t. tanácsos, 
Kolossváry Andor, uradalmi 

főerdőmérnök,
Krigl Nándor, törvényszéki 

biró,
Kubicza István, uradalmi fö- 

erdömérnök,

Lenkei Lajos, lapszerkesztő, 
Majorossy Imre, kir. tanácsos, 
Makaylstván,városi tanácsos, 
Mattyasovszky Jakab, gyár

igazgató,
Mihálffy Dénes, járásbiró, 
Myskowszky Emil, bányafő- 

felügyelő,
Nendtvich Andor, kir, tan., 

polgármester,
Oberhammer Antal, rendőr

főkapitány,
Obrincsák Ernő, föerdő- 

mérnök,
Pálfi Zoltán, p. ü. tanácsos, 
Pánczél Ottó, áll. erdőfel- 

ügyelö.
Pintér Ferenc, városi árva

széki elnök,
Ptacek Viktor, az OMB. 

főnöke,
Ráski Béla dr., ügyvéd,
Róna Jenő, főreálisk. tanár, 
Stenge Ferenc, Baranyavár- 

megye alispánja,
Szieberth Róbert, felügyelő

igazgató,
Szily Tamás, Baranyavárm. 

ny. főispánja,
Szivér István dr.,főszolgabiró,
Szőnyi Ottó dr., jogakadémiai 

tanár,
Szuly János, ügyvédi kama

rai elnök,
Tripammer Károly, főerdő

mérnök,
Vadnay Jenő, főszolgabíró,
Varga Nagy István, ny. kir. 

táblai tanácselnök,
Visy László dr., Pécs város 

ny. főispánja,
Wurster József dr., pápai prae- 

latus.
Zsiga László, magánzó.

4+
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Tiszteletbeli tagok:
Bánffay Simon f
Dr. Fejérváry Imre báró
Hettyey Sámuel 
Kardoss Kálmán f 
Kiss József

Örökös
Auber Gyuláné 
Baranya vm. közönsége 
Balla Adolf dr.
Balog Károly

5 Bánffay Simon 
Benkő József 
Benkő Mihály 
Benyovszky Móric gróf 
Biedermann Rezső báró

10 Bokor Ede 
Bokor Emil dr. + 
Böhm Emil 
Braun Fűlöp 
Brázay Kálmán (Bpest.)

15 Breuer Ferenc 
Breuer M. és J. 
Cackovic Milivoj 
Cackovic Milivojné -J 
Csathó Gyula (Bpest.)

20 Cseh Ervin 
Csukás Zoltán 
Daempf Imre 
Doktor Sándor dr. 
dr. Doktor Sándorné

25 Domján Izor 
Dorner János f 
Dőbrőssy Alajos 
Dulánszky N, dr. 
Eibach Emil

30 j. Engel József 
Eötvös Jenő 
Erreth Kálmán 
Erreth Káímánné 
Erreth Lajos dr.

35 Feszti Lujza 
Förster Béla f 
Füchsl Arnoíd 
Fürst Gyula ifj.

Majorossy Imre
Nendtvich Andor 
Vaszary Gyula f 
Gróf Zichy Gyula

tagok:
Fűrst Reeh Hermin

40 Gábor György 
Geltsch Frigyes 
Gianone Virgil 
Gillraing Ferenc 
Goldberger József

45 Graef János 
Graef Jánosné 
Gyenes Miksa 
Hamerli Ferenc 
Hamerli Imre

50 özv. Hamerli Jánosné 
Hamerli József 
ifj. Hamerli József 
Hamerli Józsefné 
Hamerli, Károly

55 Hanák Árpád 
Hanny Gábor 
Herbert János 
Hettyey Sámuel j- 
Hirschfeld S. Sörgyár R.T.

60 Hirschler Dezső 
Hirschler Mór 
Hoffmann Lajos + 
Honvéd hadapródiskola 
Höfler N. János +

e5 Igaz Béla dr. 
Ivánkovits István j- 
Jézus-társasági rendház 
Jicinszky Jaroszláv 
Jusztusz Mihály

70 Kardoss Kálmán j- 
Kaufer Mór dr. f 
dr. Kaufer Mórné 
Kenessey Aladár dr. 
dr. Kenessey Aladárné

75 Kremzir Mórné (Barcs) 
Lenkei Lajos
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Líttke Ernő
Líttke József 
Líttke Józsefné

80 Magyar Tur. Egyl. 
Marton Miksa 
Mándi Béla 
Mestrits Jenő 
Mezőgazd. Sörgyár

85 Mosonyi Dénes dr. 
Myskowszky Emil 
Nagy Valérné (Bpest.) f 
Nemzeti Casino 
Nendtvich Andor

90 Neumann Ignác 
Nyítrai Andor 
Országh Lajos j- 
Pallavicíni Majláth Etel gr. 
Papnevelő intézet

95 Paunz Lípót dr. 
dr. Paunz Lipótné 
Pécs-Baranyai közp. Takp. 
Pécs sz. kir. v. közönsége 
Pécsi Katolikus Kör

100 Pécsi Takarékpénztár 
Pécsi Tejcsarnok 
Reéli György 
Reich Vilmos
Reinfeld Imre

105 Reinfeld Károly 
Reinfeld Vilmos 
Schapringer Gusztáv + 
Schapringer Mór f 
Scholz Gyula

110 Scholz Gyuláné 
Schönherr Mihály +

Alapitó
Alt és Böhm
Angszter József 
Daláth János
Glatt Ignác

5 Höffler Jakab 
Kindl József 
Kiss Emil dr. (Dárda) 
Koszits Kamill
Krasznay Miklós dr.

dr. Schmidt Antalné 
Schwarz Frigyes.’ dr. J- 
Schwarz Sámuel (B.-Lőcs) 

115 Schwarz Sámuelné
Siklósi István (Jászberény) 
Sipöcz Istvánná
Siptár Lajos
Spiesz Viktor (Bpest)

120 Stern Károly
Stirling Károly + 
Streicher József j" 
Szánthó Antal 
Szautter Gusztáv 

125 Szautter Gusztávné
Szeifritz István 
Szieberth Róbert 
Szigriszt Lajos 
Szilvek Lajos dr.

130 Szily Tamás
Szmik Antal
Taizs József
Tausz Gyula
Tichy Ferenc dr.

135 Vaszary Gyuláné
Várnai Mariska
Viasz Béla
Visnya Ernő
Wajdits Gyula

140 Valter Antal f 
Wurster József dr. 
Zichy Gyula gróf 
Zichy Lujza grófnő 
Zupancsics íVilmos

145 Zsiga László 
Zsolnay Miklós

tagok:
10 Krausz Béni 

Nick Alajos dr.
Pozsgay József
Schaurek Bódog dr. 
Spitzer Béni 

15 Spitzer Lajos
Szuly János
Türr Mihály ifj.
Vargha Nagy István
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Rendes
Agárdi Ferenc 
Alacs Zoltán 
Alföldy Berta 
Almássy István

5 Alpár Andor 
Alt Dávid 
Ambach Mihály 
Andretzky József 
Angerer Gusztáv

10 Angszter Emil 
Angszter Oszkár 
Angyal Béla dr. 
Angyal Lajos 
Angyal Pál dr.

15 dr. Angyal Pálné 
Angyal Samu 
Anschau Antal ifj. 
Antal Fülöp 
Antalffy Mihály dr.

20 Antoni Jenő 
Antonin Nándor 
Aradi Tur. Egyl. 
Arnhold Nándor 
Arnold János

25 Asiel József 
Asztalos József 
Auber Tivadar dr. 
Auber Vilma 
Auber Vilmosné

30 Aulik József 
Ádám Imre 
Áronffy Józsefné 
Áronffy Rókus dr. 
Áts E. Árpád

35 Babai Géza
Babai Gézáné 
Bahula József dr. 
Balassa Ilona 
Balázs Gyula

40 Balázs Lipót dr.
dr. Balta Adolfné 
Balog György 
Balog István dr.
dr. Balog Istvánná

45 Balog József

tagok :
Balog Károly ifj.
Balog Károlyné
Balog Pál
Bank Ilona

50 Barabás Ferenc
Barankay Lajos dr.
Barbarini Laura
Barla Benő
Barsy Viktor

55 Bartinay Ferenc
Bary István 
Battenberg Lajos 
Bauer Zoltán 
Beuerle Ferenc 

60 Baumann Emil
Baumgartner Alán dr. 
Bayer Ferenc 
Bácsmegyei Jenő 
Báder Vilmos

65 Bálint Ferenc
Báter János
Becht Ödön
Beczkay Jenő
Bedő Károly

70 Belmann Kálmán 
Bencze László dr.
Bencze Jenőné 
Berczenleitner Sándor 
Benkö Oszkár dr.

75 dr. Benkö Oszkárné 
Benyovszky Andor 
Benyovszky Manó 
Berecz József 
Berecz Károly

80 Berecz Károlyné 
özv. Berecz Károlyné 
Beretzky Endre 
Beretzky Endréné 
Beretvás Sándor

85 Berger Miksa 
Bernhardt György 
Békefy Remig dr. 
Biber Mátyás 
Biedermann Henrik 

90 Biedermann Tibor
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Biró Jenő dr. 
Blancz József 
Bochkor Lászíóné 
Bodó Mór

95 Bodolay István 
Bogdán Jenó 
dr. Bokor Emilné 
Boldis Dezső dr. 
Bolgár Tivadar

100 Borbély Gyula 
Bors Emil 
Bors Emil dr. 
Bors Lajos dr. 
dr. Bors Lajosné

105 Borsy Jenő 
Borsy Jenőné 
Bosnyák Pongrác 
Bőbei Ferenc 
Bőbei Miklós dr.

110 Böck Béla 
Böck Béláné 
Bőgős Lajosné 
Bőhm Jenő 
Bőhm Simon

JJ5 Börőczfy Károly 
Bőzsőny Mihály 
Brantusa Vince 
Braun Ármin 
Breining Leontin

120 Brenner Jenőné 
Breuer Jakab 
Breuer József dr. 
Bruck Sándor 
Bruhács János

125 Brunner Károly 
Bubreg János 
Bubregh Nándor 
Buday Dezső dr. 
Buday Klárika

130 Bugár Ede 
Bugyán Rezsőné 
Burkovits Gyula 
Buzagits Hugó 
Buzagíts István dr.

135 Buzás József 
Buzái László dr. 
Buzássy Ábel

Bűchler Dávid dr. 
Büki Ferenc

140 Bűnsdorff Frigyes 
Caflisch Jenő 
Caflisch Kristófné 
Chinorányi Ede 
Cholnoky Ferenc dr.

145 Chudovszky Géza 
Csalóczky Károly dr. 
Csányi István 
Csarsch Jenő 
Csatho Egon

150 Csepely Aladár 
Cserkuti Adolf 
Csermák Győzőné 
Csernahorszky József 
Cserfa Antal

155 Cserfa Kálmán 
Csery István 
Cséfay Flórián 
Csigó János 
Chihalek Sándor

160 Csíncsák Béla 
Czapek Ödön 
Czermák Ede 
Czindery Endre 
Cziriák Ignácz

165 Czvingler Ferenc 
Daempf Hermin 
Daláth Jenő 
Darányi Vilmos 
Daróczy Stefánia őzv.

170 Daróczy Zoltán 
Darvas Donát 
Davidovits Márta 
Dárdai Casinó 
Deák Ignác

175 Deáki Honor 
Dekleva Dénes 
Dekleva Ignác 
Dellin Frigyes 
Dellin Frigyesné

180 Denkinger József 
Demény Lipót dr. 
dr. Demény Lipótné 
Demény Marcel 
Deutsch Kornél
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185 Deutsch Pinkász 
Deutsch Zsigmond dr. 
Dénes Iván 
Dillmann Antal 
Dirr Frigyes

190 Dittler Aurél 
Dittler Ottmár 
Dobos Ferenc 
Dombováry Róbertné 
Donowall János

195 Dragos Pompejus 
Draskóczy Pál dr. 
Drazenovich Károly 
Duka Miklós 
Dunántúli Tur. Egyl.

200 Eckert Elek 
Egry Béla dr. 
Ehrenfeld Mór 
Eiser János 
özv. Eiser Jánosné

205 Ember János 
Engel Alfréd 
Engel Izidor 
Engel Mór dr. 
j. Engel Richard

210 j. Engel Róbert dr. 
Engeszer Miklós 
Eötvös Gusztáv 
Eötvös Gusztáv ifj. 
Eötvös József

215 Erdélyi István 
Erdélyi Kárpát Egylet 
Erdélyi Vilmos 
Erreth Ede 
Erreth Edéné

220 Éber Nándor dr. 
Éder József ifj. 
Fail Jagelló 
Faluhelyi Ferenc dr. 
Farkas Lenke

225 Fábián Jenő 
Fáy Andor dr. 
Fejér Győző 
Fehér Sándor 
Fekete József

230 Felber Artúr dr. 
Feniczy Ignác dr.

Fenyőssy Zoltán 
Fenyves Sándor 
Ferencrendiek zárdája

235 özv. Ferenczy Istvánná 
Fessel Nándor 
Feszti Lehel 
Feszti Nándor 
Fichtl Ignác

240 Filippovics József 
Finkey Pál 
Fischer Béla 
Fischer Edéné 
Fischer Ferenc dr.

245 Fischer Ferenc 
Fischer Ferencné 
Fischer János 
Fischer József 
Fischer Józsefné

250 Fischer Pál 
Fleischer János 
Fleischhammer Jenő 
Fodor Hugó 
Fodor Ignác dr.

255 Fodor Leó dr. 
Fónagy Sándor 
Fonay Lajos 
Forgon Lajos dr. 
Forray Valér

260 Förster Eliz 
Förster Jenő 
Francois Lajos 
Franek Döme 
Frankfurter Samu

265 Franki Henrik dr. 
Freytag Margit 
Freytag Ödön 
Freytag Lajosné 
Fried Mihály

270 Friedmann Jakab 
Friedmann Károly 
Fuchs Ádám 
Fuchs Ádámné 
Furtényi Géza dr.

275 Futász János 
Fűchsl Arnoldné 
Füchsl Emmy 
Fürst Győző dr.



57

280

285

290

295

300

305

310

315

320

325

Fürst Gyula
Fürst Hermanne 
Fürst Lipót 
Füspök József 
Gaal János 
Gaál Sándor 
Gadó Antal 
Gadó Ferenc 
Gadó Ignác 
Gajári Béla dr. 
Galambos Kálmán 
Gallovich János 
Ganter Ferenc 
Ganter Ferencné 
Ganter Károly 
Garadnai Imre dr. 
Gartner Károly 
Gärtner Sándor 
Gál Jenő dr.
Gállos László dr. 
Gebauer Ernő 
Gebauer Gusztáv 
Gebauer Miklós dr. 
Gebhardt Antal 
Gebhardt József 
Gebhardt Ferenc 
Gebhardt Károly dr. 
dr. Gebhardt Károlyné 
Gedeon Mátyás 
Geller Elemér dr. 
Geller Ottó 
Gere Gábor dr. 
Germann István 
Geyer Oszkár 
Gianone Ágostonné 
Gipsz József 
Girardi József 
Girtl Ferenc dr. 
Glück Jakab dr.
dr. Glück Jakabné 
Gobbi Gyula dr. 
Goldberger Bernit 
Goldberger Mór 
Godolay Kornél 
Gombárovics Kálmánné 
Gombos Ede dr. 
Gonda Sándor dr.

Gondán Felicián 
Gosztonyi Gyula 
Gosztonyi Gyuláné 
Gőbel Gyula

330 Gőbel Kálmán 
Gőbel Károlyné 
Gött Ede 
Götz Henrik 
Graf Ödön

335 Graits Ferenc 
Gratzl Alajos 
Graumann Józsefné 
Greiner Gizi dr. 
Greiner József dr.

340 Greksa Kázmér dr. 
Griesz Jakab 
Gritzmann László 
Grosch József dr.
dr. Grosch Józsefné

345 Grossmann Sándor 
Grün Sándor dr 
GrünVald Béla 
Gungl Jenő 
Gundrum Károly

350 Güns Béláné 
Günsberger Lajos 
Gűnther Mihály dr. 
Gyarmathy Miklós dr. 
Gyimóthy Gyula

355 Gyömörey Zsigmond dr. 
György Ármin dr. 
Györkös József 
Haasz Mihály 
Habel Ferenc

360 Hackmann Dömötörné 
Haffner Vilmos 
Hajdu Gyula dr. 
Hajdu Imre 
Hajós György dr.

365 Haksch Emilia 
Haksch Károly 
Haksch Lajos 
Halász Antal 
Halász Bernát

370 Halász Dezső 
Hamburger Gyula 
Hamerli Aladár
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Hamerli Károlyné 
Handwerk Ferenc

375 Hang Dániel dr. 
Hantos László 
Hanuy Ferenc dr. 
Hardy Sándor 
Harmos Árpád dr.

380 Heckenast Kálmán 
Hegedűs Ferenc 
Hegyessy Antalné 
Heinczelmann Antal 
Heíndl Géza

385 Heíndl Nándor 
Herczeg József 
Hernády Lajos dr. 
Herczfeld Gyula 
Hermann Sándor dr.

390 dr. Hermann Sándorné 
Hetinácz Antal 
Hillebrand Ferencné 
Hím Lajos 
Hirschler Arthur

395 Hoch József 
Hoffer Kálmán 
Hoffmann Adolf dr. 
Hoffmann Kálmán 
Holecsek Péter

400 Horacsek Endre 
Horváth Dezső 
Horváth Gizella 
Horváth István 
Horváth József

405 Horváth Sándor 
Horváth Viktor 
Höfler Jánosné 
Hugel József dr. 
Hungária Kávéház

410 Hunna Rudolfné 
Huszár Sándor dr. 
Igalics Rádó 
Igaz Lajos 
Igaz Lajos ifj.

415 Illenberger Rezső 
Imre Jenő dr. 
Imrefi Imre 
Inzelt Jenő 
Istók Jenő

420 Iványi Zsigmond 
Izgum Ádám dr. 
Izraelita hitközség 
Jakab Béla dr. 
Jakabffy Imre

425 Jaksch Ede 
Jancsek János 
Jancsics Lajos 
Jancsics Lajosné 
Jancsics Milán

430 Jankovits József 
Jegg Géza 
Jeckl József 
Jellachich István dr. 
Jellachich Ilona

435 Jellachich Károly dr. 
Jellachich Lajos dr. 
dr. Jellachich Lajosné 
Jellachich Mariska 
Jeszenszky Kálmán

140 Jeszenszki Sarolta 
Jobszt Béla 
Johann Béla dr. 
Jusztus Miksa 
Jusztus Miksáné

445 Jűsztl Ede 
Kajdi Mihály 
Kait József 
Kait Józsefné 
Kaltnecker Aladár

450 Kaltnecker Károly 
Kammerer Dóra 
Kammerer Ferenc 
Kammerer Miksáné 
Kamprad Herman

455 Kapus Tívadarné 
Karczag Jenő dr. 
Kardos Imre dr. 
Kasza György dr. 
Katona János

460 Katona Józsefné 
Kaufer Jenő dr. 
Kaufmann Ernő dr. 
Kaufmann Lajos 
Kayser Elek

465 Káldor Oszkár 
Kálmán Jenő dr.
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Kápolnay Zsigmond dr. 
Károly Gyula 
Károlyi Emil

470 Károlyi Emilné 
Kelemen Gyula 
Kelemen József 
Kelemen Mihály dr. 
Kelemen Mózes dr.

475 Kemény Mór 
Kenede Alfréd 
Kende Oszkár 
Kendi Nándor 
Kenedy Nándor

480 Kenedy Nándorné 
Kengyel Ernő dr. 
Kereky Mihály dr. 
Kerese Alfréd 
Kerese György dr.

485 Keresztény János 
Keresztény Jánosné 
Keresztény szociálisták 
Kertész Gusztáv 
Ketterer József

490 Kéry János dr. 
Késmárky István dr. 
Késmárky Iván 
Késmárky Ivánné 
Kész István

495 Kinnet Adolf 
Király Pál 
Kirschanek Ödön 
Kirschbauer Andor 
Kisasszondy Géza

500 Kisasszondy Lajos 
Kiss Anna 
Kiss Béla 
Kiss Ernő 
Kiss György

505 Kiss Győző
Kiss Gyula
Kiss Jenő
Kiss Józsefné 
Kisfaludy Zsigmond

510 Klapok Alajos 
Klausz Endre 
Kleckner Alajos 
Klie Alajos

Klingenberg Jakab
515 Klobucsár József

Knapp Józsefné
Koch Ede
Koch Kálmán
Koharíts N. János

520 Kohn Pál
Kolarics Gusztáv 
Kolossváry Andor 
Kollár Győző dr. 
Kollár Károly 

525 Kolos Mór
Komlós Béla
Komlós György 
Komarnicki Gyula dr. 
Komarnicki Román dr. 

530 Komlóssy László
Komócsy István
Komposcht Alfonz
Komposcht Szörény
Komposcht Szörényné 

535 Koncz Adolf dr.
dr. Koncz Adolfné 
Kopeczky Antal 
Korompay Antal 
Koszits Ákos dr.

540 Koszits Béla
Kosztella János
Koszter Károly 
Kosztovics Milán 
Kovács Aladár dr.

545 Kovács Antal
Kovács József
Kovács Józsefné
Kováes László
Kovács Ödön

550 Kovács Pál
Kovácsffy Kálmán
Kovácsics János
Kozma István
Kozma Ödön dr.

555 Kozma Pál
Köberling Nándor dr.
Kött István
Kövécs József
Kraft János

560 Krammer Jenőné
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Kramor József Lechner Gizella
Krausz Árnold Lehel Vilmos
Krausz Arnoldné 610 Lehel Víktorné
Krausz Benő Lehoczky József

565 Krausz Béni ifj. Leipnik Sándor
Krausz Gyula Lengváry Lajos
Krausz Hugó Lenhardt János
Krausz István 615 Lenti Mihály
Krausz Jenő dr. Légrády Ferencz

570 Krausz Károly Lénárt Franciska
Krausz Lajos Lépes György
Krausz Márton Liber György dr.
Krausz Mór 620 Liebelt Ferenc
Krausz Vilmos Liebscher Vilma

575 Krausze Aurél Lilla Miksa
Krausze Gyula Linder Ernő
Krausze Jenő dr. Lippe Arminius gróf
Kreutzer Ferenc 625 Littke Jenő
Kremling Károly özv. Littke Józsefné

580 Krigl Nándor Littke Lőrincz
Krisztián Emil Lohr Benejotti
Krisztián György Lóránt Lipót dr.
Krisztián Gyula 630 Loschert Kázmér
Kronesz József dr. Losonczy György

585 Kubicza István Lovas József
Kulcsár Sándor Lovass Istvánná
Kun Kálmán Lozer Henrik
Kunhegyi Ferenc 635 Lösch István
Kuttna Zsigmond Lövi Ignác dr.

590 Kűrschner Manó Ludvig Ferene dr.
Kűrschner Manóné Luisser Jenő
Ladányi Lajos Luisser Víktorné
Ladika István 540 Lukács Aladár
Lajos Gyula Lukács Ernő

595 Lajos Ferenc Lulay Simon
Lajos József Lutsch Artúr
Lakits Emma Lutz Miklós dr.
Lakits Gizi 645 Madarász István dr.
Lakits Gyula Magda Pál

600 Lakits Margit Magenheim József
Lakos Vilmos Magyar Károly
Lamparter József Magyar Kárpát Egyl.
Lange Gyuláné 650 M. T. T. E.
Lantos Flóris M. T. E. B. O. csőt. ászt.

605 dr. Lauber Rezsőné Mair József
Lauber Viktor Majer Dezső
Lauber Víktorné Majorossy Imre



61

655 Makay István
Makara Iván
Mandl Ármin
Markovits Dávid 
gálföldi Markovics Pál 

660 Martinek Hermán
Marton Ferenc
Marton József
Marx József
Marx Nándor

665 Mattyasovszky Jakab
Mattyasovszky Jakabné
Mattyasovszky Margit
Mattyasovszky Tery
Mattyasovszky Tibor 

670 Mattyasovszky Tiborné
Mattyasovszky Zsolt
Mattyasovszky Zsoltné 
Mautner Zsigmond 
Mándoky Sándor 

675 Márjánovics János
Mertha Elek
Messik Béla
Messler Gyula
Mérő József dr.

6S0 Mészáros Elek
Mészáros Ferenc
Mihálffy Dénes
Miliálffy Ernő dr.
Míhálovics András

685 Mike Géza
Mikes József
Mildner József
Millner Józsefné
Mischí József

790 Myskowszky Emilné
Mitzky Kálmán
Módly Béla dr.
Molnár József
Morvái Zoltán

795 Mosonyi Dénes dr.
Mosonyi Géza
Mosonyi Géza dr.
Mostbacher Ödön
Moticska József

700 Möglich Gáspár
Moussong Vince

Mustos Sándor 
Mühlbacher János 
Műller János dr.

705 Müller József 
Mülherr Ferenc 
Mülherr Ferencné 
Nagy Gyula 
v. Nagy István

710 Nagy Jenő 
          Nagy Jenöné

Nagy József 
Nagy László 
 Nagy Pál

715 Nagy Pálné 
Nagy Vazul 
Narancsik József dr. 
Nábráczky Lajos 

L't Nádor Lajos
720 Nedopil Ántal 

Negele Ferenc 
Nehrebeczky Ilona 
Neisidler Antal dr. 
Nemes Vilmos dr.

725 Nendtvich Vilma 
Neuberger Lajosné 
Neupauer János 
Neupauer László 
Ney Béla

730 Németh Dénes 
Németh Ferenc 
Németh István 
Németh Lipót 
Németh Lipótné

735 Németh Margit 
Némethy László 
dr. Nick Alajosné 
Nick Károly 
Niedermayer János

740 Nikelszky Géza 
Notter Jenő 
Novák Ferenc 
Novák János 
Nowotarski Miksa

745 Nyáry Pál 
Nyitray Béla dr. 
Nyitrai Ferenc 
Nyitrai László
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Nyitrai Sándor 
750 Oberhammer Antal

Obermayer Géza 
Obrincsák Ernő 
Ocskay Sarolta 
Orczán Sándor 

755 Ormay Kálmán
Osváth Imre
Ott Béla
Ott Márton
Öertzen Gusztáv 

760 Özörényi Károly
Pain Emil
Pain Emilné 
Papp István 
Papp János 

765 Parragh Antal dr.
Paulay Ede 
Paulovits József 
Pauncz Artur 
Pauncz Gábor 

770 Pauncz Jenő dr.
Pálfy Zoltán
Pánczél Ottó 
Párkányi Norbert 
Pázsitszky József 

775 Pettier Imre
Peitler Imre ifj.
Pelcz Szilárd 
Perényi Ödön 
Perr Győző 

780 Petrás Miklós
Petrich Béla dr.
Petrich Cini 
Petrich Olga 
Petrovics Ferenc 

785 Petrovics István
Petrovics István 
Péchy Károly dr.
Péter Lajos 
Philippovics Tózsef 

790 Piacsek Emil dr.
Piacsek Gyula 
Piacsek Virgil 
Piacsek Virgilné 
Piacsek Zoltán dr.

795 Pikler József

Pilch Andor 
Pilissy József 
Piller Kálmán 
Pintér Andor

800 Pintér Ferenc 
Pintér Ferencné 
Pintér János 
Pintér Józsefné 
Pirity Lajos

805 Piank Kamii 
Pleininger Ferencné 
Podvinecz Károly 
Pogány Ármin 
Polgári Casino

810 Polg. fiuisk. önk. kőre 
Pollák Jakab 
Porgesz Béla 
Porgesz Miksa dr. 
Pospesch Tivadar

815 Poszek Géza 
Posztlné Máthé Olga 
Potoczky Lajos dr. 
Pozsgay Dezső 
Praxa Adolf

820 Probszt Ferenc 
Ptacsek Viktor 
Ptacsek Viktorné 
Radnai Emil dr. 
Radnai Samu dr.

825 Rainer Soma 
Raisz Sándor dr. 
Rapp Dezső 
Rapp Ferenc 
Rasofszky Elek dr.

830 Rassy Paulin 
Ratkovics Károly 
Rauch János 
Rák János 
Rásky Béla dr.

835 Rátkay László dr. 
Reberics Imre 
Reich Zsigmond 
Reisch János 
Reéh Aladár

840 Remes Ferenc 
Részvénynyomda 
Révész Miksa
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Rézbányái József dr. 
Richter János

845 Rihmer Ada 
Rihmer Aladár dr. 
Rihmer Anna 
Rihmer Ilona 
Rihmer Oszkár dr.

850 Roboz József 
Romeisz György 
Róna Jenő 
Rónaky Jenő 
Rónaky Kálmán dr.

855 Rosenspitz Berta dr. 
Rosinger Valér 
Roth Aladár 
Roth Pál 
Roth Sándor

860 Rozgonyi Bertalan 
Rozmanich Timót 
Rudle Ignác 
Ruh Ernő 
Rumszauer János

865 Rusz Béla
Rusz János
Ruvald Ferenc 
Ruzsavy János 
Rüll János dr.

870 Saághy Ferenc 
Sauska István 
Sauska Lili 
Sauska Paula 
Saortay Sándor

875 Sági Ernő 
Sándor Pál dr. 
Sárdi Sarolta 
Sáringer László 
Sárkány Ármin dr.

880 Sárközy József 
Schachtitz Henrik 
Schaffer Béláné 
Schaurek Ráfael dr. 
Scheid Péter

885 Scheszták Antal 
Schick Jácint dr. 
Schiessler Györgyné özv. 
Schindler József 
Schmidt Antal dr.

890 Schmidt Boldizsár 
Schmitt Elek 
Schneckenberger Juliska 
Schneider Henrik 
Schneider Ilonka

895 Schneider Károly dr. 
Schober Istvánná 
Schölnaszt Ödön 
Schőner Hugó 
Schreiber Jenő

900 Schreiber Rezső 
Schuber Lőrinc 
Schulhof Gábor 
Schumann János 
Schwanner Károly dr.

905 Schwarcz és Kálmán 
Schwarz Gábor dr. 
Schwarz György 
Schwarz Ilonka 
Schwarz Károly

910 Schwarz Salamonná 
Schwarz Vilmos dr. 
Schwarz F. Vilmos dr. 
dr. Schwarz Vilmosné 
Sebők Andor

915 Sieber Alfréd 
Siklósi István dr. 
Sillay Béla 
Simalcsik János 
Simalcsik Jánosné

920 Simon Béla 
Simon József dr. 
Simon Nándor 
Simon Rudolf dr. 
Sipőcz Géza. dr.

925 Sípos István dr.
Siptár Lajosné 
Skerletz Viktor 
Skrkanek Ágoston 
Slimovits Gusztáv

930 Sohr Sándor 
Solt Lipót dr. 
Solti Lajos 
Solti Lajosné 
Solymár László

935 Somló Manóné 
Somogyi Géza



64

Somsich Béla. 
Soós István dr. 
Soós Nándor

940 Sperai János dr. 
Sperl Lajos 
Spiegelhalter Tilda 
Spierer Elza 
Spitzer Jakab

945 Spitzer József 
Spitzer Józsefné 
Spitzer Klári 
Spitzer Sándor 
Spitzer Vilmos

950 Springsfed Gyula 
Stadtrucker Péter 
Stauber Endre 
Stauber Sándorné 
Stein Alfréd

955 Stein Lajos dr. 
Stein Lajos dr. 
Stein Oszkár 
Steinberg János 
Steinberger Aladár 

9fe0 Steiner Simon 
Steiner S. M. 
Steinmetz István 
Stellwag Károly 
Stenge Ferenc

9o5 Stitz János 
Straicher Anna 
Strasser József 
Strasser Pál 
Strauss Emilné

970 Strömpl Gábor dr. 
Stvertka Ignác 
Sugár testvérek 
Sugár Miksa 
Suly Antal

975 Surányi Viktor 
Suscbnik János 
Szabó Antal 
Szabó Béla 
Szabó György

980 Szabó Gyula 
Szabó Gyula dr. 
Szabó József ifj. 
Szabó László

Szabó Sándor
985 Szabon István 

Szakách Ernő dr. 
Szakváry Emil 
Szamohil István 
Számp Ádám

990 Szántó Kamii 
Szántó László dr. 
Szántó Mór 
Szász Béla dr. 
Szegő Pál

995 Szendrődi Géza 
Szendrődi Pálné 
Szendrödy Dénes 
Szentgyörgyi Béla 
Szentkirályi István 

1000 Szél Zsigmond
Szép László 
Szieberth Antal 
Sziebert Nándor 
Szigethy Ede 

1005 Szigeti Frigyes 
Szigriszt István 
Szigriszt Lajosné 
Szigvárt Béla 
Szikora Gyula

1010 Szikorszky Tádé 
Szilas Pál 
dr. SzilassyKárolyné 
Szilárd Ármin dr. 
Szirmay Gyula

1015 Szita István 
Szivér István dr. 
dr. Szivér Istvánné 
Szlamay Béla 
Szlamay Béláné

1020 Szmodics Ödön 
Szommer Imre 
Szontag Károly 
Szőke Hugó 
Szőnyi Ottó dr.

1025 Szuly Jenő dr. 
Szupris Vendel 
Szurány Irma 
Szűcs Jenő dr. 
Szvetics Gábor

1030 Tabak Lajos
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Tarlós György dr.
Tausz Dezső dr.
Taussig Ernő
Tauszig Gábor 

1035 Taxner Béla
Taxner Béláné
Tedesco Viktor
Terebess János
Term. bar. TE., Pécs 

1040 Thémes Rezső
Thold József
Tichy Aladár 
Tíefenbacher Ferenc 
Tihanyi Sándor 

1045 Till István
Till József dr.
Till Sándor
Todorffy Domonkos dr.
Toll Gyuláné

1050 Tolnai Artúr
Tolnay Géza dr.
Tolnai Jenő dr.
Tolnai Vilmos dr.
Tomanek Adolf

10o5 Tóth Aladár
Tóth Károly
Török János
Tőrök Sándor
Traubermann Aladár 

1060 Trinn Miklós dr.
Tripammer Károly
Tróber Aladár dr.
Tróber Etelka
Truka József

1065 Tyoszits Sándor
Ujváry Kamilla
Umheiszer Béla
Ungár László
Vaday Viktor dr. 

1070 Vadász Elemér dr.
Vadász Jenő
Vadnay Jenő
Vajda Bálint
Vanis Sándor 

J015 Varga Nagy Istvánná
Vargha József
Vess Bertalan dr.

Vass Dezső 
Vágó Kálmán

1080 Vámos Artúr dr. 
Váradi Ferenc 
Váradi Ferencné 
Vásárhelyi István 
Vásárhelyi Mihály

1085 Vende Ernő 
Vermess Bella 
Veszely István 
Vezér Mór 
Végh András

1090 Végh Imre 
Végh Lajos 
ifj. Végh Lajos 
Vétek György 
Vida Lajos dr.

1095 dr. Vida Lajosné 
Vigyázó János dr. 
Vinkler János dr. 
Virág Ferenc dr. 
Virágh Gizi

1100 Virágh Margit 
Visy Imre dr. 
Visy László dr. 
Visy Pál 
Visy Pálné

1105 Vizer Vilmos 
Votroba János 
Vörös János 
Vörös Mihály 
Vusits József

1110 Wachter Ede 
Wagner János 
Wajdits Géza 
Walfisch Pál 
Walla Ferenc

1115 Wallerstein Bódog dr.
Varga Frida

Weisz Ármin 
Weisz Gábor 
Weisz Kálmán

J120 Weisz Zsigmond 
Werner Ottóné 
Werner Szeréna 
Wertheim Károly dr. 
Wessely Antal

4
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1125 Wessely Antalné 
Wessely Károly 
Weyer Mátyás 
Weber Dénes 
Weber Dénesné

ÍÍ30 Weber József 
Wilhelm Samu 
Wínklarek János 
Witt József 
Witt Józsefné

1135 Wízler Henrik 
Wodniák Vilmos 
Woleszky Károly 
Woleszky Károly ifj. 
Wolf József

1140 Wolf Mihály

Wolf Zsigmondné 
Wolfram Ede 
Wrabel Bódog 
Zábó György 

1145 Zádor József
Záray Károly dr.
Zdrahál Ferenc 
Zdrahál Ferencné
Zelesny Ottó 

1150 Zidarits József
Ziegler Gyula 
Zwetko Lajos
Zsabokrszky Ferenc 
Zsabokrszky Ilona 

1155 Zsabokrszky Nusi
Zsolnay György

Tájékoztató.
Az egyesületet illető levelezések és Írásbeli meg

keresések a titkár címére (Pécs. Arany János-utca 3.) 
intézendők, a pénzküldemények és arcképes igazolványok 
pedig a pénztároshoz (Kiss Ernő, Pécs, Hitelbank) kül
dendők.

A kirándulások rövid ismertetése és a jelzések 
magyarázata (mellékelve 3 térképvázlat és 10 látkép) 
a Mecseki Útmutató című könyvecskében található. Kap
ható minden könyvkereskedésben. (Az új kiadás sajtó 
alatt van.)

A téli hónapokban, (októbertől —márciusig) min
den csütörtökön d. u. 1/26-tól 1/27-ig hivatalos órák tar
tatnak az egyesület helyiségében (Városház, II. emelet 
79.), hol ugyanakkor a könyv- és térképtár is a tagok 
rendelkezésére áll. Ugyanott kapható az egyesületi jelvé
nyek is, darabonkint 1 K 20 fillérért.

Kérjük t. tagtársainkat, hogy erdei sétáik alkalmá
val az utakról — különösen a fiatal ültetések között — 
le ne térjenek.
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| Pécs Baranyai Központi 
| Takarékpénztár 
| Széchenyi-tér 16. (Üvegudvar.) |
■ Hivatalos pénztári órák d. e. 9—12., d. u. 3—5. | 
j Befizetett részvénytöke : K 2,000.000. Tartalékok : j

K 1863.000.
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■ Elfogad betéteket könyvecskére vagy folyószám- ! 
j Ián. Leszámítol váltókat. Előleget nyújt értékpapi- I 
Í rokra, elvállal megbízásokat értékpapírok vétele és I 
1 eladására. Bevált mindenféle szelvényt levonás |

nélkül.
Hadifogoly átutalásokat eszközöl, úgy orosz, j 

mint olasz fogságban lévök részére.

I fi Pécs-Baranyai Filíérszöveíkezef | 
| befizetési helye. — A legkisebb heti befizetés 20 | 
| fillér. — Négy éves társulatok. Liquidálás minden | 

év január első felében

A „PHÖN IX“ biztosítótársaság 
főügynöksége.

Részvénytőke: 14.000.000 kor. — Díjtartalék: 
| 116,000.000 kor. Biztosításokat elfogad: Tűz-,
■ jég-, betöréses lopás-, baleset-, szavatosság- és 
1 tükörüveg- valamint életbiztosításokat az 
| összes ¡élező módozatok mellett, úgyszintén 

| Háborús biztosításokat orvosi vizsgálat nélkül.
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b
Elfogad betéteket takarékpénztári 
könyvecskére és folyószámlára. 
Leszámítol váltókat. Előleget
nyújt értékpapírokra. Folyó-

KI

F

számla hitelt nyújt fedezet mellett. 
Kölcsönöket ad földbirtokra és 
házakra, telekkönyvi bekebelezés 
mellett.

(L Elfogad mint a Hungária Alta-
F lános Biztosító Részvénytársaság 

vezérügynöksége tűz-, baleset-, 
szavatossági-, élet-, nép-, betörés

Tlíl

1 elleni jég-, üveg , és állatbiztosi- j]|l
F tásokat a legelőnyösebb feltételek 

és legolcsóbb dijak mellett. Szin- -t
magyar karteílen kívüli társaság./' ' í,

J 10 tX n 1[Ül »3b
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8 aMinden kényelemmel berendezett
rrFi™ Jní Fii

gőz-, kád-, zuhany- és szénsavasfürdők
Pécsett, Rákóczi-ut 42. sz.

7/sP

r/m
1 
El

Naponta nyitva van:
nyáron reggel V26 órától este 7 óráig, 

télen reggel 6 órától este 7 óráig.

Másságé-, belélegzési-, svédtorna és 
villamkurák a t. c. közönség rendelke

zésére állanak. >
Gőzfürdői órák urak számára reggel 

’/26-tól déli 12 óráig.

Gőzfürdői órák hölgyek számára dél
után 2 órától este 6 óráig.

A medencék naponta kétszer frissen 
töltetnek meg.

3 a
/¿J

31 31



Auber Gyula
vasnagykereskedő PéCS, vasuavar 

Rirály-utca 9. szám. (Színházzal szemben), 
telefon iroda : 888. telefon üzlet: 3. sz

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát 
vadász- és turista-cikkekben u. m.:

teljes vadász-felszerelések, 
féli sporthoz rodlik korcsolyák stb.

továbbá hátizsákok. „Chetmofor“
hideg- és melegtartó palack, teljes alUttliíliUttl 

turista felszerelések.
Képei árjegyzékkel, ajánlattal kézséggel szolgálok.

A ffiecsek-Egyesületi tagoknak 5% engedmény.


