


NAGYSZÁLLÓ „PANNÓNIA“ GRAND HOTEL 
A DUNÁNTÚLI BANK háti kei.lilében. — Pécs legmodernebb szállóin. 
Lift, központi fűtés, minden szobában állandó hideg- és melegvíz nyáron 
le, fürdőszobák, bankett-terem, hangverseny- és bálterem. Mérsékelt ára 

PÉCS, KIRÁLY-UTCA 5. SZÁM.



A

MECSEK EGYESÜLET

ÉVKÖNYVE
A XL. EGYESÜLETI ÉVRŐL.

1930.

311
’00796011317206

SZERKESZTETTE:
KALTNEKER PÁL

EGYL. TITKÁR.

31720
PÉCS, 1931.

NYOMATOTT TAIZS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.





D
őm

ör
ka

pu
i uj 

m
en

ed
ék

l^
zu

nk
. 

Zs
ab

ok
or

sz
ky

 J. 
fe

lv
ét

el
e.





Előszó.
Irta: Dr. NENDTVICH ANDOR

kir. tanácsos, Pécs szab. kir. város polgármestere, 
a Mecsek Egyesület elnöke.

Emlékezzünk!...
Negyven esztendővel ezelőtt néhány lelkes, ön

zetlen, a szabad természet szeretetétől áthatott ter
mészetkedvelő fáradozásából megalakult Pécsett a 
Mecsek Egyesület.

Az a cél lebegett az alapítók előtt, hogy élesz- 
szék és ápolják városunkban az örökszép természet 
szeretetét, — feltárják a vadvirágos Mecsek-hegység 
addig csak nehezen hozzáférhető szépségeit és köny- 
nyen megközelíthetővé tegyék azokat mindenki szá
mára, — megkedveltessék a turisztikát s mindezek 
utján szolgálják az eszményi szépet és nemeset.

Abban az időben történt ez, amikor az eszmé
nyek szeretete kihalóban volt a világon, s az ön
zés és anyagiasság kezdett úrrá lenni a lelkeken.

Sokan kétkedéssel nézték ezt a vállalkozást, 
abban inkább csak egy tünetét látták az akkor fel- 
burjánozni kezdő egyesületalapitási láznak, nem bíz
tak annak életrevalóságában, sikerében, — különö
sen pedig nem hitték, hogy társadalmi uton elő fog
ják teremthetni a cél megvalósításához szükséges 
tekintélyes anyagi eszközöket.

De a közöny nem lohasztotta le az alapítók ked
vét és lelkes odaadással láttak hozzá a nemes mun
kához.

A lefolyt negyven év alatt sokan kidőltek a sor
ból, de újak léptek a helyükbe, akik változatlan lel
kesedéssel dolgoztak a cél megvalósításán.

Negyven esztendő telt el azóta áldozatos, küz
delmes munkában és ma, amikor a négy évtizedes 
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határkőnél visszatekintünk a munka eredményére, 
büszke öröm tölti el lelkünket.

A Mecsek Egyesület a negyven év alatt telje
sen meghódította Pécs városának és vidékének kö
zönségét nemes törekvéseinek, meghonosította a Me
csek kultuszát.

Egyike lett a város legnagyobb, legelterjedtebb, 
legkedveltebb és legrokonszenvesebb egyesületeinek, 
sőt az ország legnépesebb turistaegyesületei közé 
küzdötte fel magát.

Mély, kiirthatatlan gyökeret vert a város népé
nek szeretetében; igaz becsüléssel és bizalommal 
övezi azt a társadalom minden rétege, odaadással s 
áldozatkészséggel támogatja céljainak elérésében.

A 40 év alatt az egyesület megvalósított min
dent, amit maga elé célul kitűzött, sőt talán szebb 
és messzehatóbb eredményt ért el, mint azt annak 
idején az alapítók maguk álmodták.

A 40 év munkásságáról maguk az eredmények, 
az alkotások beszélnek.

Szép Mecsekünk pompás sétautakkal van egé
szen behálózva, amelyek feltárják annak minden 
szépségét.

Három kilátótorony az ormokon, köztük a kő
ből épült nagyszabásu Kiss József-kilátó a Misinán, 
remek kilátást nyújt a gyönyörű vidékre. Öt művészi 
kivitelű pihenő ad enyhülést a sétában elfáradtak- 
nak. Menedékházak és forrásfoglalások egészítik ki 
az alkotások sorozatát.

Négy évtizedes munkásságát azzal koronázta 
és az évfordulót azzal tette emlékezetessé az Egye
sület, hogy a Mecsek gyönyörű pontján, remek kilá
tással a vidékre, az erdő mélyén, modern turista 
menedékházat létesített nagy áldozattal, amely nem
csak a turistáknak nyújt menedéket, hanem kedvenc 
üdülőhelye a város közönségének, melyben a testi
leg és szellemileg fáradt utasok olcsón üdülhetnek és 
pihenhetnek.

De talán ezeknél az alkotásoknál is jelentősebb 
az a nagy erkölcsi, nemesítő hatás, amelyet a Mecsek 
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Egyesület a város népére gyakorolt azzal, hogy meg
szerettette a szabad természetet, megkedvel
tette, népszerűsítette a turisztikát, fejlesztette a kö
zönségben az áldozatkészséget a magasztos célok 
megvalósítása iránt és mindezek utján oltárt emelt 
a lelkekben az eszményi szépnek és nemesnek tisz
teletére.

Ez a Mecsek Egyesület ünnepli most fennállásá
nak negyvenedik évfordulóját! Szivvel-lélekkel vele 
ünnepel Pécs város egész közönsége és az egész ma
gyar turisztika. Mind a kettő érzi, hogy sokkal tar
tozik neki.

A jól végzett munka felemelő tudatával bizta
tást és bátorítást meríthet az Egyesület a további 
nemes munkára, amelyet az eszmények szolgálatában 
fog a jövőben is teljesíteni.

Az évfordulón gondoljunk kegyelettel és hálá
val azokra, akik ezt a nagy munkát negyven évvel 
ezelőtt elindították és akiknek tevékeny részük van 
az elért szép eredményekben.

Legyen áldás ezen a munkán a jövőben is, mert 
az a test egészségét és üdeségét, a lelkek nemesítését 
és az élet szépítését célozza!

Pécs, 1931. évi szeptember hó.



Negyven év.
— A Mecsek Egyesület fejlődésének ismertetése. —

Irta: KALTNEKER PÁL egyesületi titkár.

Akadozva szántja a papírt a krónikás tolla ... 
1891 ... csak egy emberöltő s mégis oly elmosódott, 
annyira halványan csillan már csak, mintha ködten
geren keresztül révedezne felénk. 1891 — a múlt szá
zad utolsó évtizedének kezdete. 1931 — a huszadik 
század derekához esik közelebb s a két évszám kö
zött óriási szakadék, melynek innenső partjáról alig 
látni a másikra,

Ez a szakadék, melyet világrengés támasztott, 
sok mindent elnyelt. Egész világ választja el a két part 
széléről egymást figyelő szemlélődőket s negyven év 
láncolatos eseményeiből kell hidat verni a szakadék 
felett, hogy a mult és a jelen egymásra találjon az 
alkotásnak negyvenéves emlékünnepén.

A mai élet lázasan lüktető iramában törpének 
látszik sok gondolat és alkotás, ami negyven év előtt 
nagy és jelentőségteljes volt; unalmas az, amiért ak
kor lelkesedni tudtak és természetes lett sok min
den, amit akkor erőszakoltnak és mesterkéltnek vél
tek. Rajongással lelkesednek ma olyan dolgokért, — 
amit akkor teljes közönnyel néztek és teljesedésbe 
mentek olyan törekvések, amit akkor legfeljebb meg
mosolyogtak, — mert nem érezték meg annak jelen
tőségét.

Ilyen volt a turistaság és hegymászás sportja is, mely 
alig tudta gyökerét a magyar talajban megvetni, pe
dig negyven év elteltével tömegsport lett, mely száz
ezrek testét edzi és lelkét nemesíti.

A Mecsek Egyesület negyven éves jubileuma 
úgyszólván a magyar turistaság 40 éves ünnepével 
majdnem egyidőbe esik, mert alig három esztendő 
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választja el az Egyesület megalakulását a Magyar 
Turista Egylettől, mely már 1888-ban alakult meg 
Budapesten, a hazai turisztika legkiválóbb úttörői és 
reprezentánsai összefogásával.

A mozgalom nálunk sem volt teljesen újkeletű, 
mert a nyugati államokban már ismert turista egye
sületek mintájára itt is működött már az 
1873-ban alakult Magyarországi Kárpát Egyesü
let, de miután ennek tevékenysége kizárólag a 
Magas-Tátrára szorítkozott, működésében még nem 
fejthette ki azt a nagy átfogó erőt, ami az egész 
ország társadalmát hivatva lett volna megmozgatni.

Magyarország hegyei az időben még — ép úgy 
mint a Mecsek — teljesen hozzáférhetetlenek. Gye
rekek még csak elcsatangolnak, ha fiatal vérük, a 
kíváncsiság űzi, hajtja őket, de meglett ember res
tellené ilyen gyerekes mulatsággal tölteni idejét s 
akit rabul ejt az erdők és hegyek fenséges varázsa, az 
is titkolja, mint gyengeséget, nehogy kinevessék érte. 
A turista még különc embernek számit; s a szöges- 
cipös, rövidnadrágos, izzadságtól verejtékező hom- 
loku karikatúra alak, állandó rovatot nyer az élc- 
lapokban, akin jóizüt nevetnek a virágos kertek ár
nyas lugasában kedélyesen borozgató, pipázó bür- 
gerek.

De a kilencvenes évek gyorsan fejlődő városai
ban mindinkább fogy az árnyas kertek száma. A kő 
mind többet és többet nyel el s fülledt levegő üli meg 
nyaranta a kis utcácskák délutáni csendjét, ahol una
lom gubbaszt s levegő hiánya sorvasztja a tüdőt.

Már nem mosolyogják meg, ha valaki levegőre 
vágyik s felsétál a hegyoldalra a szőlők felé, az erdő 
széléig s lassan versengés lesz abból, hogy ki ismeri 
a legkényelmesebb utat oda, hol pompás levegő üdíti 
a tüdőt s a legszebb kilátás gyönyörködteti a sze
met. Sokszor nem is lehet elmondani, hogy hol van 
az a paradicsomi hely. Névtelen szőlőutakon kell 
menni, árnyéktalan hegyoldalon, nem talál oda úgy
sem, aki még ott nem járt s a felfedező egy világ
hódító büszkeségével vezeti az érdeklődőket, hogy 



8

megismertesse az általa felfedezett paradicsomot.
Jól esik elüldögélni ilyen szép helyeken. Úgy 

rajta felejti az ember a szemét a városon — ami cso
dásan szép igy messziről — hogy estig is elnézné, ha 
nem éhezett és szomjazott volna meg az odáig tartó 
sétában. S a két-három ember elhatározza, hogy leg
közelebb nem is jönnek üres kézzel, viszont, ha már 
hoznak elemózsiát, akkor úgy érdemes, hogy egész 
napra jöjjenek. Ez esetben az asszonyt és gyereke
ket is el kell hozni, pokrócot is leterithetnek, amin 
pihennek. A gyerekek szaladgálhatnak, jól kifárad
nak s öröm arra gondolni, hogy otthon milyen nagy
szerűen alusznak utána.

Sülnek is szombaton este a libák, kacsák s re
mekbe vékonyított rétesek; kosárba font palack 
poha jó kis borocskával telik s vasárnap, a reggeli 
mise után, elindul a karaván; csomagokkal terhelve, 
verejtékezve, felfelé, tudatlanul sportolva, de már 
turistaságot űzve; s ezek a kirándulók tapossák mé
lyebbre és szélesebbre az ösvényt, amin később 
könnyű már eljutni a szép kilátóhelyekre.

A kiránduló még nem turista, de a kirándulók 
közül sokan lettek igazi és jó turisták.

Az ismeretlen utáni vágy sok kirándulót csábí
tott mind beljebb az erdőbe, mind feljebb a csúcsok 
felé s maguk megett hagyva a kirándulókat, a ter
mészet változatos szépségét csendes áhítattal élvezők 
lelki örömet keresnek s az ezért kifejtett fáradtság 
nem áldozat, hanem testet edző sport.

Nagytudásu és nagymüveltségü barátai a ter
mészetnek már akkor tudják, hogy ez valamikor a 
tömegek ideális sportja lesz. Mindenki számára hoz
záférhető, nem költséges, nem szít vetélykedést, 
nem lehet tehát okozója viszálykodásnak. A termé
szet harmoniája nemesítő hatással van a lélekre, fe
gyelmezi a szertelent, tanítja a tudatlant, gondolko
dóvá teszi a gondolatnélkülit, szelíddé azt, aki vad, 
bátrabbá a kishitüeket, istentfélövé az elvakultakat 
s megszeretteti a rögöt azzal is, akinek nincs talp
alatnyi földje sem, mit magáénak mondhat.



5

Hazaszeretetre nevel, mert a vándor sehol nem 
érzi jobban, mint fent a bérctetőn, hogy ő is részese 
annak a fenséges szép kincsnek, ami szemei elé tá
rul. — Dimenzionális formában látja a drága honi 
földet, s ha eddig szerette, ott rajongása imá
dattá lesz.

Ezzel a valósággal eltelve, az ügynek néhány lel
kes hive, Pécsett már 1884-ben kísérletet tesz egy 
egylet alapítására s Fekete Mihály tiszti főügyész, 
Maletter Rudolf ügyvéd, Sándor Kálmán, dr. Schau- 
rek Bódog neves jogtanár és Blum Gyula még a fő
város társadalmát is megelőzve, fáradoznak a Me
csek Egyesület megalapításán.

A nyolcvanas évek atmoszférája még nem ked
vez a nemes gondolatnak. — A közönyt s idegenkedést 
nem sikerül annyira leküzdeni, hogy életképes le
gyen az alkotás s jobb időkre várva, fejenként 5—5 
frt.-ot áldoznak a célra, amit takarékban megőrizve, 
kamataival együtt 32 írt 57 krajcár összegben, első
nek juttatják mint adományt 1891-ben az akkor ala
kult Mecsek Egyesületnek.

Mély és őszinte hálával legelsőbben is e nemes 
lelkeknek adózunk a jubileum 40 éves ünnepén, mert 
a teljesedésbe ment gondolatnak ők voltak első út
törői.

Még 1890-ben csak a Magyarországi Kárpát 
Egyesület, annak néhány vidéki osztálya, az 
1887-ben alakult Mátra Egylet és az 1888-ban 
alakult Magyar Turista Egylet működéséről tu
dunk; de ugyanakkor nálunk is már sorompóba 
lép a város társadalmának az eszméért lelkesedő 
néhány újabb hive s 1890 október 9-én Vaszary 
Gyula, az akkori rendőralkapitány, már a Pécsi Fi
gyelőben a sajtó utján lép a nagy nyilvánosság elé, 
hogy alapítsák meg a „Tettye-, illetve Mecsekszépitő 
Egylet“-et.

Ez nem spontán született ötlet volt, mert 
ugyanakkor már az alapszabályokat is ismerteti, mely 
már korábbi keletű. Téry Ödön dr., a Kárpát Egye
sület alelnöke, — a hazai turisztika apostola — erről 
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értesülvén, felkeresi városunkat, mely látogatásról 
kedvesen emlékezik meg Kiss József is a jubileumi 
interjúban — s az erők egyesítésére törekedve igyek
szik odahatni, hogy ne külön egylet alakuljon, 
hanem mint a Magyar Turista Egylet helyi csoportja 
kezdjük meg működésűnket.

Nem érdektelen itt megemlíteni, hogy ugyan
akkor a Magyar Turista Egylet mint ilyen még tulaj
donképen nem is létezik. A Magyarországi Kárpát 
Egyesületnek ugyanis 1888-ban csak külön budapesti 
csoportja alakult, ami később, 1891 szeptemberében 
alakul önállóvá, mint Magyar Turista Egylet. Mivel 
azonban már 1888 óta mint külön csoport működött, 
későbbi megalakulását is már innen számítja, úgy 
hogy joggal mondhatjuk azt is, hogy a Mecsek Egye
sület alakulása megelőzte a Magyar Turista Egyle
tet s mint önálló egylet a Magyarországi Kárpát 
Egyesület, valamint a Mátra Egylet után a Mecsek 
Egyesület volt a harmadik hazánkban.

Dr. Téry Ödön törekvését nem koronázta siker. 
De nem is koronázhatta, mert a két egyesület célja 
nem volt azonos. A Magyar Turista Egyelet már ala
kulásakor is mai értelemben vett tiszta sport egylet, 
mig a „Tettye-, illetve Mecsekszépitő Egylet" cim 
szerint vajmi kevés közösséget vall a turistasággal.

Az első alapszabálytervezet az egylet célját 
abban jelöli meg, hogy: ,,A társulat működése céljául 
Pécs városának és legközelebbi környékének járható 
utakkal összekötését, főkép fasorok és ültetvények 
előállítása, fentartása és előmozdítása általi szépíté
sét tűzte ki".

Ezen célt elérni törekszik azáltal, hogy: „A vá
rosi közönséget, a Mecsek tövében fekvő községeket 
és magánosokat esetenként egyes tereknek vagy tár
gyaknak csinosítására és utak készítésére felszólítja.

A város és fenti községek képviselőtestületének 
tudtával és beleegyezésével magánjövedelmeiből fa
sorokat, ültetvényeket, padokat, jelzőtáblákat s 
esetleg épületeket állít elő".

Vaszary Gyula kezdeményezése élénken foglal
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koztatja a közönséget s egymásután jelennek meg 
cikkek az újságban. Igy 1890 október 25-én Requinyi 
Géza főreáliskolai tanár válaszol elsőnek, ő azonban 
már nyilvánvaló szándékossággal csak röviden „Me
csek Egyesületről“ beszél. Feleslegesnek tartja, hogy 
a Tettye szó is szerepeljen a cimben, mert hiszen a 
tettyei fensik, része a Mecseknek és igy a Mecsek 
Egyesület működési körébe amúgy is beletartozik, 
anélkül, hogy ezt a cimben említeni kellene.

Előzetes tanulmányok alapján az alapszabály
tervezetet is úgy módosítja, hogy: „Az egyesület célja 
Pécs városát és a hozzá közeleső kiránduló helyeket 
járható utakkal összekötni, föképen fasorok és ültet
vények előállítása, s minden ezirányu mozgalom elő
segítése által azok látogatását előmozdítani: vagyis 
szépíteni a várost és környékét s fejleszteni a turista 
irányt.“

Requinyi Gézánál már közelebbi a cél megjelö
lés s ő már turisztikai célok szolgálatába állítja az 
alakítandó egyesületet.

A hírlapi vita megélénkül. A „Pécsi Figyelő“ 
1890 október 29-én Németh Béla hozzászólását közli, 
mely cikk alapos felkészültségről tesz tanúságot. Ha
tározottan a turisztikát követeli cél megjelölésnek 
s a szépítést és utak építését csak eszköznek te
kinti — nagyon helyesen! A Tettye szépítését a vá
ros kötelességei közé sorozza, — amit a „Pécsi 
Figyelő“ szintén elismer, de a szerkesztő, aki a vi
szonyoknak alapos ismerője, hozzáfűzi, hogy a város
nak e kötelességteljesités előtt más életszükségleti 
intézkedések állanak munkaprogrammjában s a pén
zen kívül hiányzik a hatóságokban az érzék ahhoz, 
hogy ilyesmiket munkaprogrammjába felvegyen, ho
lott a sokat adózó közönségnek ezt követelni teljes 
jogában áll. Nem is hiszi, hogy a Tettye szépítését 
valaha is meglehessen érni, hacsak nem a Mecsek 
Egyesület iktatja azt programmjába.

A hírlapi vita során kiderült, hogy Németh Béla 
ügyvéd, Vaszary Gyulától függetlenül, szintén foglal
kozott egy egylet alapításával, mely hegységünk ter- 
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mészetadta szépségeit lett volna hivatva feltárni, 
hozzáférhetővé tenni és kultiválni, hogy a turistasá
got megkedveltesse s szervezés által ápolja a termé
szet iránti érdeklődést.

Igy talál egymásra a nyilvánosság előtt Vaszary 
Gyula és Németh Béla s november 8-án ugyancsak 
a „Pécsi Figyelődben lelkesen száll síkra a Mecsek 
Egyesület megalapításáért egy fiatal tanár, a Mecsek 
fanatikus rajongója, edzett turista és lelkes szavú 
ember: ifj. Kiss József, aki a megalakulás óta mint az 
egyesület főtitkára, oly páratlan agilitással, ügysze
retettel és kitartással szenteli magát a célnak, hogy 
az egyesület 40 éves története nagyrészt nem más, 
mint elsősorban is az ő önzetlen munkájának össze
foglalása és méltatása.

Vaszary Gyula rendőralkapitány, Németh Béla 
ügyvéd és ifj. Kiss József tanár készítik elő a Mecsek 
Egyesület megalakulását. Nincs hiány munkatársak
ban sem, mert az ő páratlan lelkesedésük átragad a 
város intelligenciájára s a tagokat toborzó-iveken 
162-re szaporodik az aláírások száma, amikor 1891 
április 30-án a Nemzeti Kaszinó helyiségében alakuló 
ülését tartja a Mecsek Egyesület.

Olyan jelentős taglétszám ez, ami csak úgy mél
tányolható kellőkép, ha figyelembe vesszük, hogy 
ugyanez év szeptemberében a többszázezer lelket 
számláló fővárosban a Magyar Turista Egylet 152 
taggal alkuit meg, holott Pécs lakossága akkor csak 
30.000 körül mozgott.

Az alakuló ülés egyhangú lelkesedéssel válasz
totta meg az egyesület elnökéül Kardoss Kálmánt, 
Baranyavármegye és Pécs sz. kir. város főispánját, 
aki 15 éven keresztül híven és odaadással s annyi 
ügyszeretettel látta el elnöki tisztét, hogy Pécs tár
sadalmának különböző rétegei az ő bölcs vezetése 
alatt a Mecsek Egyesület céljainak szolgálatában 
egyek lettek.

Alelnöknek: Bánffay Simon közjegyzőt és Zsol- 
nay Vilmos gyárost,

Titkárnak: Kiss József reáliskolai tanárt,
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Igazgatónak: Vaszary Gyula rendöralkapitányt, 
Pénztárosnak: Stern Károly ügyvédet választotta 

meg az alakuló közgyűlés.
Sok szem kisérte kiváncsi, gyakran gáncsoskodó 

tekintettel az ifjú egyesület tevékenységét. Ellen
szenvvel és részvétlenséggel gyakran kellett küz
deni, amig átment a köztudatba, hogy az egylet a 
város minden polgárának javát szolgálja s úgy a tu
risztika, mint a közegészségügy szempontjából lét
jogosultsággal bir; bár kezdetben még nem fejthette 
ki azt a tevékenységet, amit egyesek vártak. A szé
kesegyház felszentelésének fényes ünnepségei telje
sen elvonták a figyelmet s huzamosabb időn át lekö
tötték a tisztikart is; mindjárt a kezdet kezdetén.

A nagy célok megvalósítására mindenekelőtt 
anyagi alapot kellett teremteni. Nem hiányzik a kész
ség. A jogakadémia negyedéves hallgatói május 25-én 
táncestélyt rendeznek a Nemzeti Kaszinóban s annak 
tiszta jövedelmét az egyesület céljaira ajánlják. A 
jegyek árából 71 írt 50 krajcár folyt be s felülfizeté- 
sekkel 101 írt és 1 drb. 10 frankos aranyat juttatnak 
az egyesületnek.

A székesegyház felszentelésére városunkba ér
kezett őfelsége I. Ferenc József látogatásával egybe
esik az egyesület által a Tettyén rendezett népünne
pély s a legnagyobb kegy akkor éri az egyesületet, 
mikor a szeretettel övezett király látogatásával azt 
kitüntette s az egyesület tisztelgő küldöttségét 
kegyesen fogadta.

Az ünnepély 1891 junius 21-én, vasárnap dél
után zajlott le. Pintér József tettyei szőlőtulajdonos 
villájának terrassza páhollyá alakíttatott erre az alka
lomra. A kerítést lebontották s a szőlőt egybe nyi
tották a Tettyével. Az útról piros szőnyeg vezetett 
fel a villába, ugyanarra a helyre, ahol a mai tulaj
donos, Pintér János most újonnan épült villájának te
rassza áll. A királylátogatás emlékét megbecsüléssel 
őrzi a család s a terrasz falán elhelyezett márvány
tábla a következőkép örökíti meg a jelentős eseményt:
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„E helyről tekintette meg 1891 junius 21-én 
királyunk I. Ferenc József a kies Tettyét.“

Az ünnepély sikere nem volt teljes, mert meg
eredt az eső s a közönség hamarosan eloszlott.

A királyi kegyet sokan jó előjelnek tekintették 
s valóban a tagok száma 110-el szaporodik az első 
évben s az anyagi megerősödést élénken visszatük
rözi a pénztári jelentés, mely 1293 frt és 44 krajcár 
vagyont mutat ki.

A hálás utódok meghajtják az elismerés zászlóját 
a jövőbe látó elődeik előtt, hogy bizalommal hittek 
az egyesület kifejlődésében, melynek áldásos ered
ményeit közülök már csak kevesen élvezhették.

Nem tudjuk hálánkat méltóbban kifejezésre jut
tatni, mint hogy neveiket itt jegyezzük fel, hogy min
denki meglelhesse őket, akit egyesületünk kezdete, 
fejlődése és virágzása érdekel.

A Mecsek Egyesület tagjainak névsora 1891-ben:
Választmány:

Aidinger János, kir. tanácsos és Pécs sz. kir. 
város polgármestere,

Dr. Ágh Timót, főgimnáziumi tanár, 
Dischka Győző, kir. föreáliskolai igazgató, 
Eibach Emil, takarékpénztári főkönyvelő, 
Hegedűs Imre, káptalani számtartó, 
Herbert János, városi tanácsos, 
Hinka László, püspöki jogtanácsos, 
Inczédy Dénes, fögimnáziumi igazgató, 
Dr. Kaufer Jenő, ügyvéd, 
Kovácsffy Kálmán, főmérnök.
Dr. Koharics Károly, Pécs szab. kir. város fő

orvosa,
Dr. Krasznay Jenő, ügyvéd, 
Mattyasovszky Jakab, geológus,
Dr. Mendl Lajos, Baranyavármegye főorvosa, 
Nagy Jenő, megyei ügyész,
Németh Gyula, ügyvéd, 
Dr. Nick Alajos, ügyvéd, 
Perczel Béla, megyei aljegyző,
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Reeh György, t. rendöralkapitány,
Rupprecht Nándor, gyáros,
Schneider István, felügyelő igazgató,
Szeifritz István, kanonok,
Szily László, Baranyavármegye alispánja, 
Szuly János, ügyvéd,
Vaszary Gyula, rendöralkapitány.

Örökös
Bánffay Simon 
Brázay Kálmán
Förster Béla 
Kardos Kálmán

Alapitó
Dr. Blum Béla 
Eisner Dóci
Erreth Antal
Erreth János 
Erreth János
Erreth Kálmán 
Dr. Feszti Károly 
Hinka László
Höffler Jakab 
Höffler N. János 
Dr. Käufer Mór 
Dr. Koharics Károly 
Dr. Krasznay Miklós 
Lechner Gyula 
Dr. Mendl Lajos 
Mendl Lajosné 
Dr. Nick Alajos

Rendes
Dr. Ágh Timót 
Alt és Böhm 
Altmann Géza 
Asztalos János 
Balogh Károly 
Bauer Zoltán

tagok:
Nemzeti Caszinó 
Schapringer Mór 
Szauter Gusztáv 
Szigriszt Lajos

tagok:
Dr. Paunz Lipót 
Pintér József
Dr. Schaurek Bódog 
Gr. Schmidegg K.-né 
Siskovics Tamás 
Spitzer Lajos 
Stern Károly 
Strasser Henrik 
Szeifritz István 
Szily László 
Szláby Ferenc 
Szuly János 
Vaszary Gyula 
Dr. Zöld Sándor 
Zsolnay Imre 
Zsolnay Miklós 
Zsolnay Vilmos

tagok:
Dr. Békefy Remig 
Benczenleitner S. 
Benyovszky Manó 
Beretvás Sándor 
Bitter Ferenc 
Blaskovits István
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Bolgár Kálmán 
Bornes Máté 
Böbel Ferenc 
Buday Béla ifjú 
Buzássy Ábel 
Chinoranyi Géza 
Cseh Bertalan 
Cséfay Flórián 
Czenger Nándor 
Cziglányi Béla 
Dr. Czirer Elek 
Czirer József 
Czvetkovics Gyula 
Dr. Daempf Sándor 
Decleva Ignác 
Denk Lajos 
Deutsch Adám 
Dr. Deutsch Antal 
Dischka Győző 
Dobrozenszky M. 
Dr. Dobszay Antal 
Dollinger András 
Domján Izidor 
Driesz Lajos 
Drobácz Miksa 
Duka Achil 
Dulánszky Lajos 
Eibach Emil 
Eisenhut Antal 
Eizner József 
Engel Lajos 
Engel Mihály 
Engeszer Miklós 
Erdőssy Bódog 
Fekete Mihály 
Feldl István 
Dr. Fent Ferenc 
Fodor László 
Förster Béláné 
Frenkl Géza

Dr. Fürst Győző 
Fürst Lipót 
Gállos Ede 
Gebhardt Ferenc 
Dr, Gerecze Péter 
Girardi József 
Girardi Józsefné 
Glanzer Gyula 
Gruber Gusztáv 
Guttmann Zsigmond 
Gyenes Gyula 
Gyikos Péter 
Haas József 
Hamerli J.
Hamerli István 
Hegedűs Imre 
Hegedűs Károly 
Hekinger István 
Hilbert Béla 
Hirschfeld Sámuel 
Hoffmann Lajos 
Horváth Antal ifjú 
Horváth Mór 
Hoser Armin 
Hölbling Viktor 
Igalics Rádó 
Igmándi Bence 
Inczédy Dénes 
Jeszenszky Lajos 
Dr. Jobszt L. (Visy) 
Jusztusz János 
Jusztusz Miksa 
Dr. Käufer Jenő 
Dr. Kálmán Miksa 
Dr. Kálnai Adolf 
Károly Ignác 
Kelemen László 
Kerese Miklós 
Dr. Kereky Mihály 
Kiss József
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Kiss József ifjú 
Knapp József 
Koharics Ferenc 
Koharics N. János 
Dr. Kossutányi I. 
Koszér János 
Dr. Kószits Ákos 
Kószits Kamill 
Kosztka György 
Kovácsics J. ifjú 
Dr. Krasznay Jenő 
Dr. Krausz Jenő 
Krausz Simon 
Krause Ignác 
Kreiner és Krausz 
Dr. Lammer Károly 
Lauber Rezső 
Lauber Rezső ifjú 
Lechner Antal 
Dr. Lechner János 
Lechner Viktor 
Légár Hugó 
Leksza Károly 
Lenkei Lajos 
Likl János 
Dr. Lukács Adolf 
Dr. Lőwy Lipót 
Lőwy Sándor 
M. T. E. vasvármegyei 

osztálya
Maksay Zsigmond 
Mayer Károly 
Mészáros Armand 
Mike Géza
Dr. Miltényi Miklós 
Dr. Mócs Szaniszló 
Molnár Kálmánná 
Mundszhart Géza 
Mutnyánszky Béla 
Nagy Jenő

Nasitz Adolf
Németh Béla 
Németh Gyula 
Obermayer Géza 
Oblath Adolf 
Ollé István 
Opris Péter
Br. Ottinger Godofréd 
Pacher Ede 
Paunz Adolf
Perczel Béla 
Pécsi János 
Péter János 
Piacsek Gyula 
Pintér Ferenc ifjú 
Pleininger Ferenc 
Polgár Jenő 
Dr. Porgesz Miksa 
Preusz Adolf 
Pritz József 
Prucker Károly 
Rapun Aladár 
Rassovszky Julian 
Reberics Imre 
Reeh György 
Reich Oszkár 
Rétay Sándor 
Romaisz Ferenc 
Rónaky Kálmán 
Rupprecht István 
Rupprecht Nándor 
Saághy Ferenc 
Sável Kálmán 
Schapringer Gusztáv 
Schmidt János 
Schneider István 
Scholcz Gyula 
Schwabach Zs. 
Dr. Seeh Károly 
Seeh Károly
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Selcz József 
Sey László 
Simon János
Skoff Ferenc 
Spitzer Béni 
Dr. Stein Henrik 
Strausz Béla 
Szakváry Emil 
Szálasi Alajos 
Szeifricz Antal 
Szekrényessy Béla 
Dr. Szekrényessy F. 
Szellmann Győző 
Szigriszt Ferenc 
Szirtes Ignác 
Szucsics Károly 
Taizs József 
Tausz Adolf 
Tauszig Ármin 
Dr. Toldy Béla 
Tolnay Antal 
Dr. Tolnay Vilmos 
Tőttősy Béla 
Ullmann M. Károly 

Valentin Ottó 
Vágó Ferenc 
Visy Pál 
Vukailovics Vilmos 
Wachauer Károly 
Wajdits Gyula 
Weidinger Mária 
Weiler N. János 
Werner Ottó 
Dr. Wurster József 
Zalay Mihály 
Zánkay Lajos 
Zeisz József 
Zsabokrszky Ferenc 
Zsámár Lajos 
Zsiga László 
Zsinkó István

Az első évben elhalt 
tagjaink:

Frenkl Ferenc 
Mendlik Ágoston 
Nendvich Sándor 
Reinfeld Ödön

Akiknek az isteni gondviselés kegyesen meg
engedte, hogy megérték a 40 éves évforduló ünnepét, 
méltán örömmel tűzhetik fel a számukra készitett 
külön egyesületi jelvényt, mely zöld babérkoszorú
val övezi a patinás Mecsek Egyesületi címert, 
amelynek jegyében negyven éven át buzgólkodtak, 
sokszor változó és nehéz viszonyok között, csupán 
emberbaráti szeretetből, úgy a város közönsége, mint 
a magyar turisztika érdekében.

Viseljék a megkülönböztetés látható jelét, hogy 
kezdeményezői voltak a hatalmas lendületet nyerő 
s egyre nagyobb tömegeket mozgató sportnak: a 
magyar turistaságnak.

¥
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A Mecsek Egyesület munkásságát részletesen 
ismertetik az évről-évre megjelent Évkönyvek, mely 
kezdetben még csak az első év eredményeit össze
foglaló s nyomtatásban megjelent titkári jelentés volt, 
1892-ben azonban már füzetté bővült s az évi jelen
tésen kívül az erdőtörvény turistákat érdeklő cik
keit is ismertette. A füzet már utjelzéseket is tartal
maz, a tagok által élvezhető kedvezményeket sorol 
fel és a kirándulások részletes szabályzatát ismerteti.

A második év végén a taglétszám eléri a 600-at 
s a megizmosodott egyesület már látható ered
ményeket produkál. Szeptemberben a Magyar Tu
rista Egyesület 14 tagja keresi fel városunkat és a 
Mecseket. Valóságos ünnepnapjai ezek nemcsak az 
Egyesületnek, de a városnak is. A sajtó hasábos cik
kekben számol be minden lépésről s az ügy iránti 
lelkesedés szinte példátlan.

A város színeit viselő jelvényt a „Mecsek Egye
sület" körirattal s a közepén pompázó Doronicum 
Nendtvichi speciális mecseki virággal büszkén hordja 
mindenki, aki tagnak vallhatja magát. Versengve 
folyik az utak jelölése, akkor még nem számokkal, 
hanem színekkel. Az egyesületi élet elmélyül. Az 
ügyeket intéző tagok kezdeményezésére a Nádor
szálló éttermében hetenként pénteken tagösszejöve
teleket tartanak, hol fehér asztal mellett tág tere 
nyilik a felvetett ötletek megvitatásának. Itt ismerik 
meg közelebbről Kiss József titkár messzemenő pro- 
grammját s ő látva a közvetlen érdeklődést, mind 
nagyobb odaadással szenteli magát az Egyesületnek.

Ez a pénteki asztal még ma is létezik s mint 
Kiss József-asztal ugyanazt a célt szolgálja, mint 
először 1891 szeptemberében, s ma is azok jönnek 
ott össze, akik az egyesület fejlődését különösen 
szivükön viselik.

1892 május havában megnyilik a Kardos Kálmán- 
ut, mely a „Krumpli-völgy“-nél kezdődik s felvezet 
egészen a „Cingolány-rétre", ami azonos a mai Man
dulással.

A kiránduló osztály serényen munkálkodik. Min-
2* 
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den vasárnapra esik valami túra, melyen a város intel
ligens közönsége szép számmal vesz részt. A Szent- 
kútra rendezett kiránduláson már hölgyek is részt- 
vettek s Eisner Dóciné, Girardi Józsefné, Koharics 
Jánosné, Nagy nővérek, Németh Gyuláné, Szieberth 
Nándorné, Szigriszt Lajosné és Ziglerné nevét fel is 
jegyzi a sajtó krónikása.

Ez időben Rauch János az egyesület mérnökéül 
kéretik fel s először akkor találkozunk nevével, mi
kor a siklósi cseppkőbarlangot Mattyasovszky geoló
gussal gondosan átkutatja, hogy vajjon érdemes 
lenne-e annak látogatás céljaira történő feltárása.

Ez időben építi az egyesület a tettyei fensik 
felett álló sziklafalba vájt lépcső-utat. A pompás 
kilátást nyújtó Zsongorkő megközelithetöségéröl is 
gondoskodás történt s úgy a lépcsőket, mint a vas
korlátot az egyesület létesíti.

A második évben már 67 km. jelzett turista- 
utja van az egyesületnek s úgy a Jakab-hegyen át Aba- 
ligetre, mint Kisrét—Kantaváron át Mániára már 
jártak az utak.

A Jakab-hegyen megépült a kilátó-torony, 
mellyel Szeifritz István kormányzókanonok közben
járására a Káptalan ajándékozta meg a kiránduló 
közönséget. így nyert az István-kilátó nevet Szeifritz 
kanonok emlékére. Ugyanakkor már tervezik a Me- 
csekcsúcson egy kilátótorony s a Kardoss-ut végén 
egy menedékház felépítését. Egyesületi könyvtár fel
állítása, mecseki térkép kiadásának terve, már mind 
azt mutatják, hogy teljesen tervszerűen működik a 
fiatal egyesület.

Külön említést érdemel, hogy a Mecsek Egyesü
let veti fel mindjárt a kezdet legelején egy tüdőbeteg 
szanatórium ügyét. A Mecsek kiesfekvésü falucs
kája, — Szentkút, — az időben meglehetősen ismert 
klímájának páratlan gyógyhatásáról s az Egyesület 
az azóta is elhanyagolt helyet az emberiség szol
gálatába szeretné állítani, a gyilkos kór hat
hatósabb leküzdésére. Egyidejű híradások arról 
tanúskodnak, hogy az akadályok nagyrésze rö
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videsen elhárul, miután az építési költségek 
részben már fedezetet nyertek s a főtisztelendö káp
talannak nemeslelküségét ismerve, bizva-biznak.hogy 
a szükségelt telket megnyerik a célra. Hisszük, hogy 
e szanatórium létesítése nagy lendületet fog adni a 
szentkuti üdülőhelynek, melyet mint klimatikus 
gyógyhelyet, közönségünk máris kiválóan kedvel — 
mondja az Egyesület titkári jelentése — sőt tovább 
megy és nyaralótelep létesítésére gondol a szép fek
vésű és pompás levegőjű helyen.

Ma már tudjuk, hogy úgy ez a terv, mint a 
Tettye rendezése időelőtti volt, mert a szanatórium 
még csak most létesül, — de más helyen; a Tettye 
rendezése pedig még máig sem jutott előre, dacára, 
hogy az Egyesületnek agilis igazgatója; Reeh György 
városi tanácsnok majd két évtizeden át példátlan 
kitartással fáradozott, hogy a közfigyelmet arra te
relje.

Vaszary Gyula után 1903—1921-ig Reeh György 
látta el az egyesület igazgatói teendőit. Olyan 19 év 
volt ez, mely a legszorgalmasabb és legtöbbet te
remtő az egyesület történetében s Kiss József után, 
aki 40 éven át egyhuzamban látja el a főtitkári teen
dőket, Reeh Györgynek szól az elismerés, mert sok 
gonddal és munkával járó tisztét 19 évig látja el egy
folytában s ez idő alatt a Tettye olyan találkozó 
helye Pécs polgárainak, hogy valóságos fogalom lett 
s Reeh Györgyöt, mint ennek a birodalomnak koro
názatlan királyát, sokszor ünnepük hálás elisme
réssel.

1921-ben a madárvédő-osztály vezetését vállalja 
s sok gonddal és szeretettel ápolja az erdő kedves, 
sokszor gyámoltalan dalosait, akik változatlanul hűek 
maradtak Reeh György eszményi szépnek álmodott 
Tettyéjéhez; melyért ő mindent megtett, de a város, 
akinek érdeke lett volna Reeh György elképzelését 
valóra váltani, nem volt abban a helyzetben, hogy 
erre áldozhatott volna s a társadalom fillérei kevés
nek bizonyultak a nagyszabású rendezés keresztül
vitelére.
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Mint titkár Feszti Nándor 17 évig, mint alelnök 
Zsolnay Miklós 16, Bánffay Simon és Zsolnay Vilmos 
10 évig, mig Walter Antal 13 évig tölti be egyfolytá
ban tisztségét. Időtartamra azonban őket is megelőzi 
Kiss Ernő, aki 1899 óta látja el a pénztáros sok gond
dal és felelősséggel járó teendőit. Rauch János két 
ízben 18 évig mérnöke az egyesületnek, mig 1922 óta 
mint alelnök vesz részt az ügyek vezetésében, dr. 
Igaz Bélával, aki már 1914 óta alelnökünk.

Kardoss Kálmán 15 éves elnöksége alatt létesül 
a legtöbb alkotás.

A Kardos-uti pavillon 1893-ban épül s ugyan
akkor a Dömör-kapunál felállittatott a Zellerin- 
pavillon. Nyolc napos kirándulást vezetett az egye
sület az Aldunára, melynek páratlan sikeréről még 
a délvidéki lapok is hasábos beszámolóval szol
gálnak.

Lehetetlen részletesen felsorolnunk a munkának 
azt a számtalan irányát, ami az első sikerek láttán 
éleszti a fiatal egyesület tagjainak tevékenységét. 
Szakadatlanul épülnek a város közönségének kényel
mét szolgáló szebbnél-szebb sétautak s az erdők 
mélyén egyre több és több a turistaságot szolgáló 
jelzett ut.

Az egyesület fejlődésének részletes történetét 
lehetetlen az Évkönyv megszabott határai közé szo
rítani, de felesleges is, mert ezt gyűjteményesen egy
befoglalva, 1941-ben, a félszázados fennállás emlé
kére szándéka kiadni az egyesületnek, mely munka, 
remélhetőleg érdeklődésre tarthat számot, hiszen 
nagyobbrészben egy már letűnt kor, a boldog béke
évek bájos hangulatát fogja az olvasó előtt fel- 
eleveniteni.

Mint az egyesület életében kimagasló eseményt 
regisztráljuk, hogy a Misina-csúcson 1908-ban épült 
a kilátó, mely 1916-ban, az ott elhelyezett emlék
tábla szövege szerint Kiss József főtitkár érdemeinek 
megörökitésére, róla neveztetett el a negyedszázados 
évforduló alkalmából. Misinai kilátónk, — mely idő
vel menedékházzá bővült — egyike a magyar hegyek 
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legszebb és legnagyobb tornyainak. Károlyi Emil épí
tész, a torony tervezője, tudásának legjavát adta, 
hogy alkotásával maradandó emléket állítson az egye
sületnek, — s a torony már messziről kirajzolódik a 
Mecsek feletti horizontra, hogy üdvözletei intsen a 
városunkba érkező idegennek.

Kiss József érdemeivel együtt a Zsolnay-gyár 
művészi hírnevét is hirdeti a toronyban elhelye
zett tábla, mely a 25 éves jubiláris közgyűlés határo
zatát a következőkép örökíti meg:

A Mecsek Egyesület 
1916. évi május hó 21-én tartott 
XXV-ik, jubiláris közgyűlésén 

örök hálája, elismerése és nagyrabecsülése jeléül, 
ezen toronynak

KISS JÓZSEF-KILÁTÓ
nevet adta, hogy minden időkre hirdetője legyen 

azon férfiú érdemeinek, aki
25 évi titkári működése alatt 

lelkes és odaadó ügyszeretetével, fáradhatatlan, 
buzgó tevékenységével és szellemének gazdag 
találékonyságával az Egyesületet a virágzás magas 

fokára emelte.
Kiss József érdemeit igy örökítette meg az egye

sület már 15 évvel ezelőtt.
A Tubes-csúcson épült János-kilátó — Rauch 

János azidőben egyesületi mérnökünk sikerült alko
tása — 1910-ben készült el. Innen nyílik a legpom
pásabb körkép az egész Mecsekre, — de kivételesen 
tiszta időben a Balatonig is ellátni. A vihar által 
1909-ben ledöntött dömörkapui pavillont 1911-ben 
Hamerli József állíttatta helyre, — illetve építtette 
át kilátónak, s áldozatkész tagtársunk óhajára, édes 
anyja emlékére, Flóra-pihenőnek kereszteltük.

Az utak számjelzésére 1912-ben tért át az egye
sület s változatlanul ki is tart mellette, mert sokkal 
jobbnak bizonyul, mint az inkább használt szinjelzés.

Utak, pihenők s egyébb emlékek keletkezésével 
külön cikk foglalkozik, mellyel dr. Rónaky Kálmán 
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gazdagította Évkönyvünk tartalmát, ki hosszú évtize
dek óta számtalan előadással és cikkel szolgálja 
fáradhatatlanul az egyesület nemes célját.

Az évről-évre gazdagabb tartalommal megjelenő 
évkönyvek lehetőséget adnak értékes irodalmi tevé
kenység kifejtésére is; s ily irányú munkássággal kö
vetkező tagjaink szereznek érdemeket úgy maguk
nak, mint egyesületünknek:

Megjelent 
évkönyvbei

Dr. Ágh Timót: Utazás a Rajnán 1898
Balogh Károly: Szüneti vándorlásom emlékei 1900 

„ Jankovác 1905
,, Séta a Zöld-tó körül 1906
„ Kiss József 1916
„ A virágos Mecsek 1917

Ifj. Balogh Károly: Kirándulás a Triglavra 1912 
« A juli Alpesekből 1913

Barcza Imre: A Wagner-csucs ÉNy-i gerincé
nek első bejárása 1913

Dr. Bokor Emil: Séták a dolomitok között 1911 
Dr. Buday Dezső: 100 éves szerelem nyomán 1905 
Buday Klári: Úti emlékeimből 1909
Dellin Mici: 30 nap Németországban 1905
Déry József: a Balaton 1910, 1911
Fehér Sándor: Séta a Mecseken 1917
Feszti Nándor: Mecseki séták 1908, 1909, 1910
Fodor József: Mecseki séta 1916
Jankovics Marcell: Alpesi kirándulások 1910

„ A Zermatti Weisshorn 1912
Kapus Tivadarné: Dalmáciai emlékeimből 1913
Kaltneker Pál: Pan-cui 1929
Dr. Kaufmann Ernő: Képek a Mecsek-hegység

bogárvilágából 1913
Kiss József: Az Alpesek világából 1891

,, A Tauernek között 1900
,, Vándorlások (Tirol, Svájc) 1901
„ Vándorlások (Tirol, Salzburg) 1902
" Vándorlások (Tirol, Salzburg) 1903
" A M. E. időjelző házikója 1908
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Kiss József: Vándorlások (Séták Svájcban) 1911
„ Vándorlások (Zillertáli Alpok) 1928

Dr. Kiss Emil: A plitvicai tavakhoz 1908
Dr, Komarniczky R.: A Watzmann birodal

mában 1908
Dr. Komarniczky Gy. és R.: A sextini dolomi

tokból 1910
Dr. Komarniczky Gy. és R.: Laurin király

rózsáskertje 1910
Dr. Komarniczky Gy. és R.: A Varangyostavi

csucs É. fala 1912
Komócsy István: Járt utakon 1907, 1912
Körtvélyesi Sávoly D.: Virágbachanalia 1913
Dr. Krausz Mór: Úriból—Walliszba 1910
Lajos Gyula: A Boszna és Narenta völgyén

keresztül 1912
Lajos Gyula: Sarajevóból—Banjalukáig 1913
Lenkei Lajos: Kardos Kálmán 1910

„ A pokolvölgyi szorosban 1908
Dr. Lóránt Lipót: A földközi tengeren 1909
Mattyasovszky Jakab: Az éjféli nap országából 1906 
Myskovszky Emil: Barlangokról 1904
Neusiedler Jenő: Háborús kalandozások 1916
Dr. Rónaky Kálmán: Törökországban 1903
Roth Miksa: Az erdők világa 1911

„ Balatoni színfoltok 1913
Dr. Serényi Jenő: Utolsó utam Wachter Je

nővel 1907
Dr. Serényi Jenő: Wachter J. emléke a Tát

rában 1909
Dr. Serényi Jenő: A Sass Maor 1912

,, Hochalmspitze 1913
,, Fráter Corbinián 1915

Dr. Szabó Pál Z.: A Mecsek hegyépitö kőzetei 1929
Dr. Szönyi Ottó: Történelmi emlékek a Me

cseken 1912
Dr. Vadász Elmér: Pillanatképek a Mecsek

múltjából 1913
Dr. Vadász Elemér: Tűzhányók a Mecseken 1918
Zupancsics V.: Glockner-tura 1927
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A megjelent cikkek legtöbbje részint a tudo
mányos, részint az irodalmi körök érdeklődését is 
felkelti, úgy hogy közvetlenül a háború előtt a Me
csek Egyesületi évkönyv megjelenése tartalmánál 
fogva már érdeklődést keltett, mint könyvpiaci ese
mény.

Különösen megbecsülést szerzett volna egyesü
letünknek a tudományos világ előtt, ha sikerült volna 
dr. Vadász Elemér, akkor a budapesti egyetem ad
junktusának, — a Mecsek legalaposabb ismerőjének 
és kutatójának, munkáját kiadni, — melyet megbe
csülésből egyesületünknek ajánlott.

Páratlan és első munka lett volna e téren „A 
Mecsek geológiai kalauza", mely bőven illusztrálva, 
10 iv terjedelemben jelent volna meg, s annak er
kölcsi sikerét a szerző velünk akarta megosztani, — 
de akkor már 1914-et irtunk.

E nagyterjedelmü munkának egy részletét „Föld
tani képek a Mecsek ősmultjából" cim alatt, mint 
jubiláns évkönyvünk díszét, közöljük azzal, hogy bí
zunk a viszonyok javultában, amikor is első dolgunk 
lesz e nagyszabású munkát — dr. Vadász Elemér 
müvét — közkinccsé tenni.

Kardoss Kálmánt az elnöki székben, amikor 
1906-ban visszavonult, Balogh Károly, a pécsi kir. 
ítélőtábla elnöke váltotta fel. Nemes lelkének minden 
idealizmusával szolgálta a magasabbrendü célokat. 
Az uj alkotások egész sora keletkezett az ö elnök
sége alatt. Megépült a Vaszary-ut, akkor állittatik 
fel a Széchenyi-téren az időjelző házikó, francia
emlék, Zsolnay-ut, Misina-, János-kilátó, Hamedli- 
emlék. Az egyesület működése oly sokirányú, hogy 
osztályokra kell osztani. így keletkezik a Madár- 
védő-osztály, a Park-osztály, Városszépitö-osztály, 
melyek működésükről évenként külön jelentésben 
adnak számot.

A madárvédelem megindítója és szervezője Róna 
Jenő föreáliskolai tanár és dicséretre méltó munka
társa és egyben a madárvédö osztály első elnöke, 
Várady Ferenc, az ismertnevü iró és költő.



Dr. NENDTVICH ANDORT 
Pécs szab. kir. város polgármestere, 

a Mecsek Egyesület elnöke.





27

Rövidesen olyan nevet szereznek e téren az Egyesü
letnek, hogy utódaik az ő nyomdokaikon haladva — 
ma Páldy Géza szakavatott vezetésével — már or
szágos viszonylatban is elsők lettünk a madárvéde
lem terén.

Balogh Károly nem kevesebb odaadással szen
telte magát az egyesület fejlesztésének, mint első 
elnökünk: Kardoss Kálmán, mígnem 1914-ben meg
mozdul a föld, meginog minden s az alkotást és te
remtő munkát száműzi a pusztítás, a mindennél ször
nyűbb világháború. *

Keresztül gázolt mindannyiunkon a sors kereke. 
Elkövetkezett az áldozatok esztendeje, sebzettek 
lettünk és szárnyszegettek, guzsbakötöttek s a fáj
dalomtól ájultak s csak lassan tért vissza az élet 
zsibbadt tagjainkba, mikor a mindent elnyelő évek 
tátongó szakadékéból óriási erőfeszítéssel felküz
döttük magunkat az innenső part szélére, hogy elűi
ről kezdjünk újra mindent, hogy átmentsük ami szép, 
s ami jó, — a szakadék túlsó partján megmaradt.

A háborúnál is szomorúbbak a szerb megszállás 
évei.

A háború még csak tétlenségre kárhoztatott, de 
a megszállók tervszerűen pusztítanak mindent; utain- 
kat, erdeinket s hazátlanok lettünk hazánkban; s a 
mecseki erdők lombja sirt az éjszaka csendjében, 
mikor a bársonyos talajt, a vadvirágos mecseki réte
ket idegen katonák kíméletlen bakkancsa taposta.

S a felszabadulás felejthetetlen ünnepén itt áll
tunk kifosztva, elszegényedve, az 1919-ben elhalt 
Balogh Károly óta elnök nélkül, de hittel és remény
nyel, hogy feltámadunk, mert ami jó és nemes, az 
nem pusztulhat el s azt szent kötelesség egy letűnő 
világból átmenteni az újba.

*

Szerencse kisérte egyesületünket, amikor Kar
dos Kálmán és Balogh Károly elhalt elnökeink tisztét 
dr. Nendtvich Andor, Pécs szab. kir. város polgár
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mesterének ajánlottuk fel, mert mint a város közön
ségének reprezentánsa, az ő személye volt az, akin 
keresztül eggyé lett a város és a Mecsek; s újra erőre 
kapva, 10 év leforgása alatt annyira megerősödtünk, 
hogy nem csak pótolni tudtuk veszteségeinket, hanem 
a hazai turisztika történetében is jelentős esemény
számba menő uj alkotással — a dömörkapui szikla 
tövében épült nagyszabású menedékházunkkal, — 
otthont teremtettünk a déli végeken őrt álló Mecse
künkön a magyar turisztikának, uj bázisát alapoztuk 
meg a mecseki kultúrának.

A mecseki turisták kényelmét szolgáló nagysza
básu menedékháznak létesítése nem volt újkeletű. 
Balogh Károly elnöksége alatt — közvetlenül a 
háboru elkövetkezése előtt — már készen voltak a 
Krisztián György városi építőmester készítette tervek 
s lelkesedéssel ajánltattak meg a költségek, hogy az 
egyesület negyedszázados fennállásakor, magához 
méltó emléket állítson a Kardoss-uti pavillon helyén, 
ám úgy e nagyszabású tervet, mint sok más 
törekvést csirájában fojtott meg a háborús évek halá
los atmoszférája.

Szándékosan mondom, hogy halálthozó évek. 
1916-ban meghalt Kardoss Kálmán, ki 1906 óta az 
egyesület diszelnöke s 1919-ben Balogh Károlyt dönti 
ki a feltartóztathatatlan végzet. Gyász és szomorú
ság az otthonok mindennapos vendége s a megszállás 
fenyegető réme elöl sokan elmenekülnek.

Az elnök nélkül maradt egyesület vezetését dr. 
Igaz Béla alelnök látja el s ő érzi Kiss Józseffel leg
közvetlenebbül e szomorú idők megpróbáltatását. 
Pusztulásnak indul minden, mikor nincs kímélet s 
nem hálálható meg soha az a fáradozás, mellyel óvni 
és fentartani törekednek alkotásainkat.

Mikor a nemzetek sorsát intéző gondviselés 
most tiz éve megváltást hoz a megszállás majd három 
éves szenvedésére, ujult erővel fog össze Nendtvich 
Andor polgármester vezetése alatt a város társa
dalma, hogy átmentsük azt, ami javainkból meg
maradt.



Zsabokorszky J. felvétele.Dömörkapui uj menedékházunk.
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Lerongyolódottak s kifosztottak voltunk a fel
szabadulás magasztos ünnepén s újra elűlről kellett 
kezdeni mindent, amikor három évtizedes működé
sünk határkövénél álltunk.

Testvéri szeretettel gondolunk a Magyar Tu
rista Szövetségre, mely 1921 szeptember 25-én, a fel
szabadulás után, elsőnek keresi fel egyesületünket, 
a rég nem látott Mecseket s XXX. közgyűlésünkkel 
egyidejűleg nálunk tartja vándorgyűlését a hazai 
turistaság oly nagynevű képviselőinek részvételével 
mint dr. Thirring Gusztáv és dr. Vigyázó János, akik 
egyesületünknek tiszteletbeli tagjai. Dr. Hermann 
Antal egyetemi tanár az Erdélyi Kárpát Egyesület, 
dr. Bodnár István a Budapesti Egyetemi Turista Egy
let, Horn Lajos a Magyar Hegymászók Egyesülete, 
Gallé János a Magyar Turista Egylet, Laczkovics 
Károly a Természetbarátok, Kovács Gergely a Mun
kás Testedző Egyesület nevében köszönti a 30 éves 
Mecsek Egyesületet s az ő buzdításuk uj erőt, uj lel
kesedést teremt, hogy hittel és bizalommal induljunk 
neki a negyedik évtizednek.

Dr. Kenessey Aladár kórházi főorvos, a jelölő 
bizottság elnökének gondosan előkészített munkája 
egyhangú helyeslésre talál s megválasztják az uj tisz
tikart:

Elnök: Nendtvich Andor polgármester.
Alelnökök: Dr. Igaz Béla prel. kanonok, Rauch 

János városi főmérnök.
Igazgató: Graef János.
Pénztáros: Kiss Ernő.
Főtitkár: Kiss József, kinek személye és mun

kássága ekkor már közismerten azonos fogalom a 
Mecsek Egyesülettel,

Ez a tisztikar kezdi meg az ujjáalkotó munkát a 
40 tagú választmánnyal s 10 év leforgása alatt nem 
csak ujjáteremti és fenntartja, de tovább fejleszti s a 
hazai turistaság elsőrangú tényezőivel egyszintre 
emeli a Mecsek Egyesületet.

Mikor a történelmi visszaemlékezés során el
érünk a jubiláns ünnephez s megnyitjuk dömörkapui 
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menedékházunkat a Mecseket kedvelő nagyközön
ségnek, nem lennénk következetesek önmagunkhoz, 
ha legelsőbben is nem hálás köszönettel szólnánk 
Pécs szab. kir. város nagyközönségéhez s a Magyar 
Turista Szövetséghez, mert csakis e kettő, éveken 
át nyújtott jelentős anyagi támogatása tette lehetővé, 
hogy otthont emeljünk úgy a természet rajongóinak, 
mint a turistaságot mint sportot kedvelő bará
tainknak.

Valószínű ugyan, hogy amikor a város közön
sége a polgármester kezdeményezésére olyan támo
gatásban részesíti az utolsó évtizedben a Mecsek 
Egyesületet, mint azelőtt soha; ezzel elsősorban is 
azokat az áldozatokat méltányolták, amit a Mecsek 
Egyesület három évtizeden át hozott a város érde
kében, mert erdei sétautak létesítésével inkább a 
város közönségének kényelmét, mint a turistaság 
ügyét szolgáltuk s a Magyar Turista Szövetség vi
szont mindennél nagyobb érdemet szerez, hogy igy is 
hathatósan támogat bennünket, mert végered
ményben ezzel is szolgáltuk az eszményi célt, hogy 
híveket toborzunk a legideálisabb sportnak, a töme
gek egészségét célzó turistaságnak.

Dr. Nendtvich Andor megbecsülésünket nem 
csak mint az egyesület elnöke, hanem mint a város 
polgármestere is kiérdemelte, mert őt megelőzően, 
bizony a város támogatásban alig részesítette törek
véseinket.

ö volt az, aki felismerte és honorálta, hogy az 
egyesület működése hathatós előmozditója az annyira 
óhajtott idegenforgalomnak, s fenntartója és ápolója 
mindannak a sok természeti kincsnek, mellyel a 
gondviselés városunkat megáldotta.

Kettős célú törekvésünket siker koronázta, — 
amit élénken bizonyít az, hogy mind többen és töb
ben iratkoznak tagjaink sorába, s egyesületünk 1935 
rendes, 13 tiszteletbeli és 410 örökös taggal a legna
gyobb egyesületek közé tartozik, bár nem az egyetlen 
turista egylet, amely városunkban működik. A Ter
mészetbarátok helyi csoportja és a legújabban alakult 
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Munkás Turista Egylet már csak az általunk 40 éve 
megépített utakon halad, mert munkánk javarészét 
már a turistaság szolgálatába állítottuk, amikor mű
ködésüket megkezdték.

A most épült dömörkapui menedékházunk meg
nyitásával régi vágyunk ment teljesedésbe. Már a 
háborús éveket megelőzőleg a növekvő turistaforga
lom és egyre nagyobb számú kiránduló közönségünk 
szolgálatára a Kardoss-uti pavillon helyén szándé
koztunk egy nagyobb vendégszobából, verandából 
és kilátóból álló menedékházat építeni, ezen tervün
ket azonban — mint ismertettük — romba döntötte 
a világháború.

A szerb megszállás után az Egyesület rendkí
vüli feladatok előtt állott, mégis törhetetlen alkotás
vággyal, megfeszített munkával hamarosan jókarba 
helyezte régi építményeit, sőt újabbakat is létesített, 
úgy hogy 1928. év folyamán ismét előtérbe lépett 
immár az egyesület 40 éves fennállásának alkalmára, 
a menedékház építésének terve. Az ekkor készült 
vázlatok szerint egy nagy terem, nagy fedett veranda 
és nyílt terrasz, egyesületi szoba és 6 vendégszoba 
összesen 23 hálóhellyel készült volna. — A Mecsek 
Egyesület évtizedes szívós kitartása azonban ekkor 
már olyan szép számban vezette fel városunk lakóit 
a Mecsek távolabbi helyeire is, hogy célszerűnek 
mutatkozott a menedékházat nem a Kardoss-uton, 
hanem egy távolabbi, de mégis könnyen megközelít
hető, szép kilátást nyújtó, lehetőleg szélmentes 
helyen felépíteni. — így esett a választás a dömör
kapui völgy legfelső részére, annál is inkább, mert 
itt az Egyesület a saját telkén építkezhetett. Az épü
let főhomlokzatával észak-északkeletnek tájolva, 
több nagyterjedelmü terrasszal, Mecsekünk egyik 
legszebb kilátópontja, ahonnan a Zengő, a Hármas
hegy és bányavidék gyönyörű részletei láthatók. 
Vörös nyerstégla falazataival, vörös műpala fedél- 
héjjalásával és zöld ablaktábláival élénk színfoltként 
illeszkedik a körülötte fekvő erdő zöld koszorújába. 
Az épületben egy nagy étterem, egyesületi szoba, 5 
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vendégszoba 8 ággyal és 5 turistaszoba 20 háló
hellyel, egy 2 szobás gondnoki lakás, fürdőszoba és 
cselédszoba van, egyszerű, de tartós és a nagyobb 
igényeket is kielégítő kivitelben. A vízellátás ideig
lenesen egy a tetőtérben elhelyezet és egy cca 15 m3 
hasznos ürtartalmu ciszternából kézi erővel táplált 
medencével van megoldva, miután a közeljövőben 
lehetőség nyílik a városi vízvezeték bevezetésére.

Az építkezés 1930. év szeptemberében kezdődött 
meg és az épület 90 munkanap alatt került tető alá 
és a szokatlanul hosszú és kemény tél után újabb 90 
munkanap alatt készült el teljesen. Az épület a terra- 
szokkal együtt 1.685 m3 beépített köbtartalom mel
lett a tereprendezéssel és minden mellékteljesit- 
ménnyel m3-ként 32.30 P-be került, míg a teljes be
rendezés cca 15.000 pengőt emésztett fel.

Bevezettük a villanyt és telefont, kényelmes 
bútorokat állítottunk a terraszokra, hogy otthonossá 
és kedveltté tegyük azt a helyet, mely a Mecsek 
gyöngyének ígérkezik.

A stílusos menedékház egyesületünk mérnöké
nek, Hoffmann László okl. épitészménöknek kiváló 
ízlését dicséri, ki úgy a kényelem, mint a célszerűség 
sok nehéz problémáját oly szerencsésen oldotta meg 
az épületen, hogy mindenki megelégedéssel szemléli 
e turista szempontból nagyszabású alkotást, mely 
egyesületünknek érdemet szerez.

A Mecsek Egyesület negyven évi munkája nem 
csak sétányok létesítésére s kirándulások rendezé
sére szorítkozott, hanem felölelt mindent, ami a ma
gyar turistaság ügyével összefügg, s ha nem is sike
rült minden tervbe vett célunkat elérni, az nem raj
tunk múlott, hanem a 40 év alatt oly sokszor válto
zott időknek tudható be.

Nem vagyunk szerénytelenek, ha joggal hisszük, 
hogy 40 év munkájával mi is szilárdítottuk azt a fun
damentumot, melyen a magyar turisztika épült. Tá
mogatói voltunk minden nemes célú mozgalomnak, 
szívesen tettünk jó szolgálatot minden hasonló célú 
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egyesületnek s megbecsüléssel viseltetünk mindenki 
iránt, ki munkánkban támogatott.

A nemzetet újáépitő munkában fontos hivatott- 
sága van a turistaságnak, mert edzett, fegyelmezett, 
a magyar hegyek s erdők tiszta levegőjén izmosodott 
lelkű, hazáját szerető polgárokat nevel, kik vággyal 
eltelve nézik a hegyek ormáról a messze távolban 
kéklő bérceket és nem felejtik soha, hogy azok csú
csán még nem régen magyar zászlót lengetett a szél.

A hegyek rejtelmes varázsa ma már nem idegen 
a magyar lelkeknek és a megmaradt középhegyeink 
oldalait már járja az ifjúság, mely itt edződik hozzá, 
hogy biztos kézzel vigye fel a ledöntött zászlót a 
trianoni határokon átékelő bércek tetejére, a Kárpá
tok ormaira és Erdély havasainak csúcsára, hogy 
megdönthetetlenül álljon ott, mint bércen a szikla
szirt, bármilyen vihar tomboljon, bármilyen fergeteg 
zúgjon is felette.

Előre hát turista testvérek! Jó utat — magyar 
turisták!



Földtani képek a Mecsek ösmultjából.
Irta: DR. VADÁSZ ELEMÉR.

„Meddő a vágy ; és ha mégis kikel, 
nem dús kalász, csak magtalan siker ; 
üres remény : mint hó a Szaharán : 
lehull, csillog, — s nyom nélkül tűnik el.“

Évekkel előbb, fárasztó és felelősséggel teli terhes 
munkám kezdetén, Pécs város kultúrája üditőleg és 
serkentőleg hatott reám. A városi erdő parkszerű 
sétányai, gondozott turistautak, látogatott kiránduló
helyek, a Mecsek-kultusz megannyi jele gyanánt tárult 
elhagyott, vad vidékekhez szokott geológus szemeim 
elé. E kultúrjelenségek szemléletében érlelődött ben
nem a gondolat, hogy mindezek visszhangja gyanánt 
a Mecsek közönségének valami olyant nyújtsak, ami 
lehetővé teszi számára a közelférközést méltán dédelge
tett Mecsekje „leikéhez": hegyeinek felépítéséhez, belső 
szerkezetéhez, mai képének okszerű megértéséhez és 
megismeréséhez, A látottakban megértve gyönyör
ködni, nagyobb élvezet azok értetlen csodálatánál!

E cél érdekében jártam a Tudás földtani útjának 
mecseki szakaszait s a megismerés szellemeinek im
bolygó árnyai előttem, mögöttem-mellettem szálldosva; 
vittek-hivogattak mind tovább ezen az utón.

Mentem gyors iramban, futva vagy óvatos-lassan, 
vánszorogva, szárnyaló gondolkodással vagy merengő 
töprengéssel, amint az elémtáruló kérdések megoldása, 
a jelenségek megismerése könnyebb vagy nehezebb 
föladatokat rótt reám,

Menvést-mentem .. , s végre minden adat birto
kában elérkeztem idegen világokba, Mecsekünk múlt
jába, ahol letűnt életek, való történetek csodás meséje 
tárult elém : Földanyánk mesélt!

Mentem és jártam a Mecsek földtörténeti idők 
során hatalmas áradattá dagadt eseményeinek nyomán.
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Az események és történések előzményeit keresve 
mindig mélyebbre, mindig előbbre jutottam s az utóbb 
létesült események leple alól lassan-lassan mindig 
megelőző, korábbi földtani idők képe rajzolódott elém. 
A földtani események folyását visszafelé követve meg
megszakadó részleteken, a búvópatakok módján, mind
inkább el-eltűnedezik a régebbi idők képe s a kezdet
kezdetéig, a mecseki történések kezdőforrásáig már 
nem vezet út. Földanyánk meséje elhalkul, cserben
hagy bennünket jóval az ígéretföldje ; a történet kez
detének megismerése előtt. Avagy inkább emberi töké
letlenségünk nem hallja már a mese szavát!

Húszéves ifjú gondtalanságával indultam először 
hozzátok mecseki hegyek! Szükreszabott emberi lé
tem legszebb évtizedében jártam itt. Lépésről-lépésre 
kaptam feleletet tudnivágyó kíváncsiságomra, mely e 
kedves hegyek múltjának megismerését kereste. Hány
szor gyűlt ki arcomon az alkotás láza egy-egy részlet
kérdés helyes megismerése nyomán s megannyiszor 
éreztem emberi voltom gyarlóságát, tudásunk véges
ségét a Természet mindenhatóságával szemben! A föld
tani gondolat elnyomta bennem a fáradság érzetét s 
egyedül vittem, biztató támasz nélkül harcomat, töret
len hittel, a Mecsek földtanának nagy ismeretlenjével.

Jártam ismételten a Jakabhegy pálos kolostor
maradványainál, pihentem sokszor Márévár romjain 
merengve. A pusztulva épülés magasztos földtani meg
nyilvánulásainak láttán, mindenkor megnyugtatólag, 
biztatón hatott reám a teljes kiegyenlítődés, mely a 
természet minden munkájában megnyilvánult. Sohasem 
éltem ezt az emberek között, honnan a keserűségek 
árja fokozottan hajtott vissza hozzátok mecseki hegyek!

Egykori márévári álmaim beteljesületlenek. S most, 
a férfikornak immár lefelé hajló delén, mégis a ter
mészetben nyert kiengeszteléssel álmodok vissza két 
évtizedet, mely mecseki megismerések emlékeit idézi 
fel bennem. .......míg örök lázban törtettem előre,
hajam megszűrkült, lelkem elborult".

Eljutottam a hegység történetének első nyomáig, 
kitapostam az odavezető út gorombáját s most ezen 
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az úton szeretném végigvezetni az olvasót bizonytalan 
kezdettől a jelenig, melynek részesei vagyunk.

„Az ősi titkot soh’ se leste ki 
elmém : azt hittem, nincs mit veszteni 
az élettel; s most búsan mondom : „Óh, 
bárcsak lehetne újra kezdeni !“

Mecsek földtani demiurgusai jöjjetek, vonuljatok 
fel mellettem, vezessünk másokat is a kutató szem
lélet útján az igaz megismerés felé. Nyújtson kiengesz
telést másoknak is, akik a természet szeretetében 
gyógyulást keresnek az élet rossz álmainak fájdalmas 
valójára!

Ősmecsek nyomán.
„A gyors Idő halálra érleié 
s fátyol borult tűnt életünk fölé ; 
annyit törődik a Világ velünk, 
mint a Tenger, ha kavics hull belé !"

Ha a Mecsekhegység földtani múltjának, válto
zatos történetének kinyomozott forgatagos eseményeit 
filmen elevenítenénk meg, mely a mai időktől vissza
felé haladva peregne le előttünk, akkor azt tapasz
talnánk, hogy ez a film mindinkább homályosodó ké
pekben rajzolódik elénk, majd akadozva ki-kihagy s 
egyszerre végső reccsenéssel elszakad. Sötétben ma
radtunk, nincs tovább !

Végigjárjuk mecseki sétáinkat, reábukkantunk föl
dünk új- és középkorának ha nem is teljes, mégis 
eseményekben folytonos láncolatára, eljutunk az ókorig 
is, itt azonban jelenségekben mutatkozó történetünk 
végetér. Nem tehetünk mást, mint kopogtatjuk a hegy
ség legidősebb kőzeteit, hogy választ kérjünk tőlük 
elődjeik holléte felől. Merengve ülünk a Jakabhegy 
kiálló „Szerkövein“, múltba tévedt tekintetünk a tör
ténet megszakadt fonalára tapad. S mint koromsötét 
éjszakán kimeredt szemmel a körvonalak homályos 
rajza tűnik elénk, azonképen földtani sétáinkon meg
termékenyített földtani képzeletünk előtt lassan-lassan 
kibontakozik az ókori hegység állapota, az Ősmecsek 



37

képe. Az egykori élet betűiből rótt írott maradványok 
nincsenek Ösmecsek eseményeinek hosszú tartamán. 
Homályban ül tehát a hegység történetének több mint 
háromnegyede, az egész ismeretlen őskor s az ókor 
túlnyomó része. Még csak kőzetanyagára is alig aka
dunk a felszínen s ha volt itt a Jakabhegy vörös 
homokkő összleténél idősebb tagozat is, hozzáférhe
tetlenül rejtőzik a hegység alatt.

Ösmecsek képének megrajzolásában tehát két ös
vény vezet: a felszínen látható kőzetek és a későbbi 
kőzetek vizsgálata. Pécs városában, az Árpád-, Pet
rezselyem- és Damjanich uccák körül kristályos kőzet 
nyomait látjuk, amely nagyobb kiterjedésben mutat
kozik a Mórágy—fazekasbodai vonulatban. Gránit ez, 
melynek kíséretében Pécsett foszlányos nyomokban, 
Ófalu—Cikó körül meredeken hajló jól rétegzett kőzet- 
összletben az említett gránit és a Zengővonulat föl
építésében résztvevő másodkori üledéksorozat között 
helyet foglaló fillit jelentkezik. Finomszemű kőzet ez, 
mely néha selymesfényű szericit tartalmával idegen- 
szerüleg hat hegységünk gazdag üledéksorozatában, 
agyagpalák, homokkövek és mészkövek között. Ez az 
idegenszerűség már elárulja ódon jellegét, mert a ke
mény, tömött, egyneműnek látszó külső az idők viszon
tagságait tükrözi vissza. A fillit alkatrészei kvarc- és 
csillámfélék, szabad szemmel ritkán észlelhetők. Néha 
meszes, máskor selyemfényű ásványos alkatrészek 
túlsúlyával tűnik elénk (szericites fillit). Látszik rajta, 
hogy még korábbi kőzetek megdolgozott törmeléke bár, 
mégis eredeti alakjából kiforgatva, szövetében meg
változtatott átalakult kőzet.

A fillitnek a gránithoz való viszonya, a település 
megfigyelhető rendje szerint arra utal, hogy a fillit az 
idősebb s a föld belsejéből fölnyomult gránitmagma 
ebben a fillitburokban helyezkedett el, mely később 
aztán hegyek forradalmában, végtelen idők pusztító 
tengerében lekopott róla. A gránitmagma vulkáni jelen
ségeivel tárgyalásaink későbbi szakán találkozunk. 
Többre nem jogosítanak a fillit felszínen található 
foszlányai. Élet nem rögzítette keletkezési idejét, sem 
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a gránit felnyomulási korát. Még azt sem tudjuk biz
tosan, vajjon Földünk teljesen életnélküli őskorából 
valók-e, avagy már az ókori események idősebb ré
szének tanúi. El kell hagynunk hegységünk területét 
s más területeken is hasonmások után kell néznünk, 
hogy erre a kérdésre nyert megközelítő válaszunkat 
alátámasszuk. Nem nagy messzeségben, a Balaton 
peremén bukkannak elő hasonló fillitek, amelyek nyil
ván ott is Földünk ókorának alsóbb tagozatát kép
viselik. Foszlányaik a Velencei hegységben ugyancsak 
a gránittal kapcsolatosak s annál idősebbnek minősí- 
tendők, mert épúgy, mint Ösmecsekben, a gránit
magma boltozatszerüleg fölemelte a fillitet s rétegei 
közé is behatolva, érintkezésüknél át is alakította azt. 
Az életnélküli ősidők mélyébe egyikük sem helyez
hető, viszont az ókor második felében, a kőszénidő
szakban már a gránittal együtt készen várták a további 
idők földtörténeti küzdelmeit.

A megfigyelési adatok hézagos volta nem elég 
annak a nagy űrnek áthidalására, mely a fillit isme
retlen keletkezési ideje és hegységünk élettel igazolt 
folyamatos történetének kezdete, azaz az ókori idők 
vége között tátong. Ösmecsek előéletét misztikus ho
mály fedi, amelyet nem oszlat széjjel kalapácsunk 
nyomán támadó kép. Mosta-e ennek az Ösmecseknek 
lábait az ókori tengerek árja, rejtöznek-e a terület 
mélyén szunnyadó fillit-gránitpáncélon még a szilurok 
ősi néptörzséről vagy az angolországi Devonshire tar
tományról nevezett földtani időszakok valamilyen üle
dékei ? Kérdések, melyekre egyelőre biztos feleletünk 
nincs. Nincs adatunk arra vonatkozólag sem, vajjon 
mit és hogyan látott Ösmecsekünk területe a kőszén
időszak növényi tenyészetének bujaságából. Kérdés 
melynek megválaszolása a „fekete gyémántok“ itteni 
föltárásának lehetőségeire is adna feleletet.

Ösmecsek nyomain a földtörténeti idők hosszú 
láncolatának kezdeti részétől a bizonytalanságok aka
dályai megálljt parancsolnak a kutatásnak. Utunkat 
megfordítva, ösmecsek történetének felső korhatárát 
már biztosan rögzítjük hegységünk legidősebb üledé
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keivel, a Jakabhegy és elődombjainak nagy vastagságú 
homokkő- és palaösszletével. Ezek az ókor utolsó 
szakaszát jelző törmelékes kőzetek anyagukban elpusz
tult régebbi hegység kőzeteiről tesznek fölvilágosító 
tanúságot. Anyaguk túlnyomólag kvarc, földpát mállott 
szemcséivel keverve, finomabb vagy durvább szemek
ben, sokszor kavicsokban. Föltűnő nagy mennyiség
ben találunk bennük kvarcporfir kavicsokat, sőt fej
nagyságú görgetegeket, ritkábban zöldkőszerű kavi
csokat, fekete kvarcot. Mindezek kivétel nélkül ko
rábbi kristályos kőzetek jelenlétére utalnak. Régebbi 
üledékes kőzetből származó törmeléknek sehol semmi 
nyoma !

Ehhez a megismeréshez nem nagy képzelőerő 
kell, hogy Ösmecsek felszínén észlelt fillitjei és a gránit 
segítségével rekonstruáljuk azt az ősi, kvarcanyagok
ban gazdag, földpátos és átalakult kőzetekből álló 
hegységet, mely itt hosszú időn keresztül dacolt a 
szárazföldi erők tényezőivel. Szél és eső, napsütés és 
éjjeli lehűlés váltakozó behatása pusztította-koptatta 
ezt a legidősebb alaphegységet, mely a Mecsekhegy- 
ség előterében, délen s valószinűleg akkoriban még 
észak felé, a Velencei hegységgel is összefüggve az 
Alföld felé uralta a térszint. Könnyen málló kőzetei 
hosszú földtani időszakokon keresztül föllazultak s 
nagymennyiségű helyi törmelékkel készen várták a 
későbbi időszakok elszállító tényezőit, hogy anyagot 
szolgáltathassanak az ókor végső szakában megindult 
üledékképzödésnek. Minthogy az említett jakabhegyi 
üledéksorozat semmi nyomát sem mutatja régebbi idők 
bármilyen üledékeinek, eléggé indokoltnak tarthatjuk 
azt a megállapításunkat, hogy Ösmecsek az ókori idők 
végéig szárazföld volt s magas hegység gyanánt tor
nyosult a mai hegység helyén s annak előterében.

A Mecsekhegység későbbi történetében mindvégig 
találkozunk Ösmecsek páncéljával, mely mindvégig 
dacolt az idők pusztításaival s csak lassanként, min
den talpalatnyi szárazulatot küzdelmes jelenségek kö
zött engedett át a tengerek hatalmának. Hosszú idő
kön át csak szenvedő alanya volt a mecseki esemé
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nyeknek, de a hegyek megindulásakor kemény pillér
jével ellenállott a hegyképző mozgásoknak s egyik 
tényezője volt a Mecsekhegység „ráncbaszedésének“. 
Mindez jóval későbbi időszakok eseménye már, amely
nek jelei nem Ösmecsekben, hanem hegységünk fiata
labb tagjaira vannak róva. Ösmecsek áll a maga 
„ignorabimusával", nem tudjuk honnan jött, sem hogy 
mikor ? Csak az bizonyos, hogy mikor másodízben 
folyt a titánok harca Európa hegyrendszereiben, az 
európai gyűrődések második nagy időszakában, a va- 
riszkuszi hegyformálódásban már Ösmecsek vala
milyen alakban résztvett s így egyike legősibb „hazai 
rögeinknek".

Még egy jelenség tárul elénk Ösmecsek szárazu
latának képén. Messze nyugaton, legtávolabbi turista
útjainkon is túl, Bükkösdtől még nyugatabbra, kalász- 
szal födött dombvidékbe vágódott völgyben eldugva 
fekszik Gyürüfü község. Ennek a kedvesen csengő 
nevű községnek határában, a lösszel borított legfiata
labb rétegek között kicsiny területen idegenül ható 
kemény kőzet ütközik elénk a homok-, agyag- és lösz
kőzetek környezetében. Szürke vagy vöröses alap
anyagában csillogva tűnnek ki az üvegfényü kvarc
szemek s azonnal fölismerhetővé teszik a kvarcporfirt, 
azt a kőzetet, amelyet mecseki sétáinkon gyakran 
találunk a bükkösd—cserkúti vonulatban vagy a hegy
ség déli és északi előhegyeiben mutatkozó kavicsok 
között. Csakhogy itt a kvarcporfir otthonában vagyunk, 
míg egyebütt csak egykori takarójának messzehurcolt 
részecskéit látjuk.

Már előrebocsájtott útravalónk alapján megálla
píthatjuk, hogy ez a kőzet a föld belsejéből származó 
megolvadt lávaanyagból kristályosodott ki. Gyürüfü 
határában tehát az egykori kvarcporfir-tüzhányó szá
nalmas roncsai maradtak meg félszegen húzódva meg 
a nekik teljesen idegen, fiatal környezetben. Mert ezek 
a kvarcporfir tűzhányók láváikkal tetemesen gyarapí
tották Ösmecsek anyagát. Lávaanyaguk összetétele 
mása a gránitnak, csakhogy szövete és megjelenési 
módja eltér attól, noha mindkettő a föld belsejének 
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szülötte, közös forrásból eredt. A gránit fölfelé hatoló 
útjában nem jutott felszínre, hanem a fillitburokban 
merevedve meg, mélységi kőzet. A kvarcporfir azon
ban mozgékonyabb, folyósabb lávaanyagával nem állt 
meg félúton, hasadékokon, valóságos vulkáni csator
nákon fölszinre tört s lávájával nagy felületeket 
árasztott el, A kvarcporfir-vulkánok működési idejét 
Ösmecsek hátán megállapítani nem igen tudjuk. Nin
csen ugyanis seholsem kapcsolatuk olyan üledékekkel, 
amelyeknek pontosan megállapítható földtani kora 
rögzítené a vulkáni tevékenység idejét. Még a gránit
hoz való viszonyuk sem tűnik ki jelenlegi maradvá
nyaikból. Annyi bizonyos, hogy legidősebb mecseki 
üledékeink durva konglomerátumaiban már nagy gör
getegek és kavicsok alakjában mutatkozik, tehát ezek
nél nyilvánvalóan idősebb s csakis Ösmecsek tagja 
gyanánt tekinthető. A gránithoz való viszonyának meg
ítélésében már bizonytalanabb talajon mozgunk. Közös 
eredetük és összetételük rokonsága szerint lehetnek 
egykoruak, de lehetnek különböző idejűek is, A fillit- 
nél nyilvánvalóan fiatalabb s annak rétegeibe is be
hatolt helyenként, amint azt egyes erősen kvarcos telér 
bizonyítja. Ha van is korkülönbség a kvarcporfir láva 
fölszinre törése és a gránit mélységi föltódulása között, 
nagy időbeli távolság akkor sem lehet köztük, mert 
a földtörténeti idősebb ókor gránitját már ennek 
az időszaknak végén, legföljebb a kőszén időszakban 
követték a kvarcporfir tűzhányók is.

A kvarcporfir-vulkánok működése különben nem 
egyedülálló Ösmecsek földjén. Európa különböző ré
szein találkozunk velük sok helyen a földtörténeti 
ókor folyamán pontosabban rögzített időszakokban. 
Nálunk Ösmecsek hasonmása gyanánt említett Ba- 
latonfölvidéki kristályos alaphegység maradványokban 
sem idegen. Kavicsaik is megtalálhatók ott is a ké
sőbbi üledékek anyagában bár sokkal gyérebben, mint 
Baranyában, Ebből arra következtethetünk, hogy Ös
mecsek területén nagyobb kiterjedésben voltak meg 
s a gyürüfüi rögöcske valóban silány maradéka ennek 
a földtani nemzetségnek.
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A földtörténeti idők nagy messzeségben ködös 
elmosódottságban jelenik meg előttünk Ösmecsek képe. 
Alig tagolt magas fensik jellegű térszínén a fölgyült 
törmelék és málladék kötengerével, előtérben még 
füstölgő tűzhányókkal. A kőszénidőszakban megindult 
nagyszabású hegymozgások itt is új térszíni tagolódást 
hoztak: Ösmecsek területének egy része mélyebbre 
sülyedt, üledékgyüjtővé alakult, déli része továbbra is 
magasan kiemelkedett.

A színpad elkészült, Mecsek földtani szinjátéka 
megkezdődött!

„Lomhán forogva jár a Nagy Kerék ; 
küllőin ezer csillaglámpa ég, 
miket egy percre föl-fölgyújt a Nap 
és újra elmerít a Semmiség.“

Biztos szárazföldön.
Szertezajlott már az élet a földön, mikor a Mecsek- 

hegység történetének fonalában élettel írott első la
pokra bukkanunk. A folyton fejlődő élet viruló fájának 
már csaknem minden törzse kihajtott, sőt az élet 
megjelenésétől eltelt hosszú időszakok alatt már számos 
virágzó nemzetségre reáborult az elmúlás fátyola is. 
A földtörténet ókorának nagy, viharos időszakai le
tűntek már s nyomukban nem maradt más reánk, 
mecseki eredmények gyanánt, csak Ösmecsek homá
lyos képe, mely halványan dereng keresztül földünk 
ókorának négy nagy időszakán.

Ösmecsek homályba borult ködös világának 
bizonytalan földjéről biztos talajra jutunk. A permi 
időszakban vagyunk. Ösmecsek romjain, a nagy múlt
nak stílszerű alkonyán, a permi időszak rétegei nyu- 
gosznak síremlék gyanánt. Ehhez a szerephez illő 
komoly méltósággal mered felénk a belőlük fölépített 
Jakabhegy vonulata s biztatva szólít ismerkedésre. 
Már a Makárhegyen találkozunk ezekkel a fakóvörös 
színű homokkövekkel, amelyek Jakabhegyre vezető 
útjainkon kis darabon újból elhagynak bennünket, de 
már Magyarürög felső végén újból elénk tűnnek s 



43

végigkísérnek akár az Éger völgyén, akár a hegy
oldalban vezető jakabhegyi utunkon egészen a tetőig 
sőt azontúl, Orfü, Abaliget, Hetvehely felé levezető 
utakon is egy darabon. Meglehetősen egynemű, közép
szemű homokkő ez, melynek vörös színe uralkodólag 
önti el az egész hegyvidék talaját is. Túlnyomólag 
kvarcszemekből áll, melyeket csak egészen apró fehér
színű, mállott földpátokból származó szemcsék tar
kítanak.

Ereszkedjünk csak le most a Jakabhegy tetejéről 
déli irányban, Kővágószőlős, Cserkút felé s új jelen
ségek tárulnak elénk. Az egyenletes szemcséjű vörös 
homokkőben mind sűrűbben mutatkoznak apróbb 
kavicsok is, majd egy bizonyos szakaszon durva 
kavicsok és görgetegekből álló kemény konglomerátum 
rétegpadjai teszik nyaktörőn meredekké lefelé irá
nyuló utunkat. Elhagyjuk ezt is csakhamar, a lejtő is 
enyhül, az erdő is nemsokára végetér. Az utunkon 
mutatkozó homokkő színe szürkébe hajlik, lazább 
kötésűvé lesz és külső megjelenésében is eltér a 
Jakabhegy vörös homokkövétől. Az utóbbi ugyanis 
fötömegében vastag pados vagy réteges, mig emez a 
lazább kötésű homokkő vékonyabb rétegekben mutat
kozik, helyenként egészen palássá lesz s agyagos-már- 
gás palabetelepülésekkel váltakozik. Ilyen agyagos 
rétegekben helyenként szenes erecskék is szembe
ötlenek. Cserkút, Kővágószőlös, Töttös, Bakonya, 
Boda határában, tehát a Jakabhegy déli előterében, 
Bükkösdig terjedő legelő-szántóföld vagy szőlőterü
letek dombvidékén mindvégig ezt a lazább, palás, 
agyagos-márgás betelepülésekkel tarkított rétegösszle- 
tet találjuk. Laza szövetének köszönhető, hogy az 
említett területeken részben a mállás, részben a meg
művelt földből emberi beavatkozás nyomán kiszaba
dulnak belőle azok a korát jelző kovásodott fatörzs- 
darabok, melyek különösen Cserkút, Kővágószőlős 
és Töttös körül nagy mennyiségben hívják magukra 
még a kevésbé meglátó turista figyelmét is. Különösen 
nagyobb eső után tűnnek föl ezek a sötétszürke vagy 
fekete szinü sokszor hengeres alakú kövek, amelyek 
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néha több deciméter hosszúságúak és átmérőjüek is. 
Első tekintetre valóban közönséges kőzetdaraboknak 
vélnénk, de kalapácsunkkal széttörve sugaras és hosz- 
szanti lefutású vonalakat látunk rajtuk, amikben köny- 
nyen fatörzseink évgyűrűinek és sugarainak mását 
ismerjük föl. Kalapálva kemény, kovás voltukat is 
megállapítjuk s mindjárt megértjük, hogy ezek a kemé
nyebb részek könnyen kimállanak a kevésbé ellenálló, 
lazán szétporló anyakőzetböl. Ezért hevernek itt 
szanaszét a térszínen.

Ne sajnáljunk eltenni néhány darabot hátizsá
kunkba ezekből a fölöttébb kemény fatörzsdarabokból, 
amelyek nálunk legbeszédesebb tanúi a perm idő
szaknak. Ha még azt a fáradságot vennénk otthon, 
hogy vékony mikroszkópi metszetet is csiszolunk 
belőle, akkor erős nagyítással megismerjük rajta a 
tűlevelűek jellemző szövetet, az edénynyalábok hiányát 
is. Megerősítik ezt a fölismerést azok a szerencsés 
leletek, amelyek az itteni márgás-palás rétegekből 
tűleveleket, tobozokat és pikkelyeket hoztak nap
világra. Ezeket a növénymaradványokat Heer, a kihalt 
növények világhírű ismertetője tanulmányozta s a csak 
itt tenyészett uj alakokon kívül kimutatta az Alpok 
és németországi hasonló korú rétegekből kikerült tű
levelűek jelenlétét is. Egykori tűlevelű erdő hatalmas 
méretű fáinak maradványai tehát ezek a kovásodott 
fatörzsdarabok, amelyek egyedül rögzítik biztosan 
rétegeink földtani korát. Ugyanez a flóra tenyészett 
ugyanis a Keleti Alpokban és Németországban is a 
felső-permi időszakban. Ide kell sorolnunk tehát a 
mecseki rétegeket is.

Vizsgálgassuk azonban a Jakabhegy vonulatának 
permi homokkő-rétegösszletét s megtaláljuk annak 
anyagában történetünk Ösmecsekből kiinduló fonalát. 
Ennek a nagy kiterjedésű és vastagságú homokkő- 
összletnek anyaga ugyanis mint már említettük, Ös- 
mecsek kristályos kőzeteiből származik. Osmecsek 
története lezárul azokban a kvarcporfir kitörésekben, 
melyek a kőszén időszak végén s azt követöleg 
Középeurópában mozgalmas földtani jelenségeket szol
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gáltattak s amelyekkel minden valószínűség szerint 
egybeesik a mecseki kvarcporfirok kitörése is. Amint 
elcsendesedtek a vulkánok, a megújult térszínen foko
zottan megindult a pusztulás és Ösmecsek kristályos 
kőzeteinek, a gránitnak, fillitnek és kvarcporfirnak 
mállása. Fölhalmozódott törmelékeik elszállítása a 
permi időszakban indult meg s végállomása a jelen
legi Jakabhegy vonulatának helyén levő üledékgyűjtő 
medence volt. A könnyebben málló alkatrészek, a 
földpátok, agyagos alkatrészekké alakultak, a kvarc 
azonban csak kopott, de át nem alakult s ellenállóbb 
voltánál fogva uralja a törmelékükből származó üle
déket. A kvarcporfir szilárd, tömött kőzete még 
inkább birta a durva szállítás útjait, alig mállott darab
jai kisebb-nagyobb görgetett kavicsokban érkezett 
végállomására, a permi üledékekbe. így látjuk ezt ma, 
a Jakabhegy vonulatának és előhegyeinek kőzeteit 
vizsgálva. Megértjük már most ezeknek a kvarc
homokköveknek túlsúlyát.

Megismertük a permi rétegösszlet hármas tago
zódását : a Jakabhegy déli előterében levő túlnyomó- 
lag szürke, sárgás- és zöldesszürke, palás vagy véko
nyan rétegzett laza agyagos, márgás palákkal tarkázott 
homokköveit, kövesült fatörzsekkel és növényi részek
kel, a durva görgetegekből álló konglomerátumot és 
az ezek fölött következő vastagabb réteges-pados 
vörös szinü, a Makárhegyen is elénk tűnő, valamivel 
szilárdabb homokkövet. (1. rajz.) Ezt az anyag- és szín
változást ugyancsak oknyomozó vizsgálat alá kell ven
nünk. Noha a kőzetek színe általában nem jellemző, mégis 
a keletkezéssel összhangba hozva, komoly megkülön
böztető bélyeget is adhat. A mecseki permi üledékek 
alsóbb, szürke szinü sorozata Ösmecsek előterében 
elterülő egykori sekélyvizü medencében keletkezett. 
Ide kerültek a törmelékanyagok kevésbé durva részei 
s a közeli szárazföld tűlevelű erdőinek fatörzsei, 
leveles ágai, tobozai, pikkelyei és magvai, amelyeket 
eltemetett az iszap. Most megváltozik a törmelékanyag, 
a finomabb törmeléket durva kavics és görgeteg váltja 
föl s figyelmeztet bennünket a változás okának ki
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derítésére. A változás anyagban, változás az esemé
nyekben, az egykori tényezők működésében! Ezekre 
irányul földtani vizsgálódásunk s joggal föltételezhet
jük, hogy a törmelékanyagot szállító vizek sodra erő
sebbé vált, vagy a szállítás útvonala is megrövidült 
s a közelből érkezett anyagok legdurvább része került 
a mecseki üledékgyüjtöbe. Más, nagyobbszabásu vál
tozásra aligha gondolhatunk, mert hiszen egyébként 
az egymásra következő üledékek egymáshozi viszo
nyában nem találunk semmi lényegesebb eltérést. 
Ugyanezt mutatja a konglomerátumra következő jakab- 
hegyi vörös homokkő is, mely anyagába megint fino
mabbá vált s rétegeinek szerkezetében mutatkozó, 
a rétegek elválási alapjára keresztben álló anyagel
rendeződés, az úgynevezett keresztrétegzettség, biztos 
ismertetője a határozott partmenti, azaz partszegélyi 
keletkezésnek. Ösmecsek messzeterjedő sikér meden
céjének sikparti térszínén, forró napsütésben sívó 
homok volt ez! Ennek a homokkő összletnek vörös 
színét, mely egész Európában jellemzője a hasonló 
korú üledékeknek, általában az akkori száraz, bizo
nyos fokig sivatagi éghajlatra vezetik vissza.

Nem érhetjük be azonban a mecseki permi üle
dékek anyagának és azok létrehozó tényezőinek, 
egykori körülményeik megállapításával, mert még e 
lerakodások helyzetével, utólagos változásaival is kell 
törődnünk. így nyerünk csak összefüggő képet hegy
ségünk történetéről.

A permi üledékgyűjtő terület mecseki szakaszán 
fölhalmozódott törmelék, mint minden üledék, erede
tileg közel vízszintes helyzetű rétegekben rakodott 
egymás fölé, úgyhogy a magasabb rétegek szükség- 
szerüleg viszonylag fiatalabbak, mint a mélyebben 
fekvők. Földtani vizsgálatainknak egyik nagyjelentő
ségű alaptétele ez, mely lehetővé teszi a rétegek 
egymásrakövetkezéséböl folyó kormegállapitást, más
részt módot nyújt az eredeti helyzetükből kimozdított 
rétegek fölismerésére. Előkerül már most a földtani 
iránytű is, hogy gondosan lemérjük rétegeink dülési 
irányát és hajlásszögét s a minél sűrűbben mért ada
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tokat térképünkre jegyezve, próbára tegyük jelensé
geket kapcsoló képességünket is, A hegyeinket föl
építő rétegek települési adataiból kell összeállítanunk 
ugyanis hegységünk szerkezetét. Ennek a célnak 
szolgálatában már az iránytű szorgos használata meg
tanít bennünket a földtani tájékozódásra, mely a réte
gek térbeli helyzetének megállapítására szolgáló két 
állandó irányban, a csapásban és a dőlésben haladó 
sétáink észleléseinek kapcsolását lehetővé teszi. Nagyon 
egyszerű szabálya van ennek is. Dülés irányában 
haladva, rendes település esetén, mindig magasabb, 
helyesebben fiatalabb földtani képződményeket talá
lunk ; azzal ellenkező irányban pedig idősebbeket. 
Csapás irányában haladva pedig mindig ugyanabban 
a képződményben maradunk, hacsak a térszíni viszo
nyok vagy a települési utólagos változások ettől a 
szabálytól való eltérést nem okoztak.

Mindezt tudva már most a Jakabhegy és elő
hegyeinek permi üledékeiben az iránytű gondos keze
lése meggyőz bennünket legelőször is arról, hogy az 
említett eltérő három üledék közül valóban a Cser- 
kut-Bükkösd között elterülő dombvidék, lazább szür
kébb s fatörzsdarabokat tartalmazó rétegei a leg
mélyebb tagjai a mecseki perm-sorozatnak. Bárhol 
szeljük is át ugyanis földtani normál-irányban, tehát 
dőlésben haladva a sorozatot, mindig alul kapjuk a 
lazább, szürke homokkő rétegeket, ezek fölött a durva 
vörös konglomerátumot s erre a Jakabhegy vörös 
homokkövét. E három tagozat egymásratelepülése is 
nagyjában azonos dűlésben észlelhető, ami földtani 
gondolkozásban annyit jelent, hogy ezek szoros kap
csolatban állanak egymással, közöttük folytonossági 
hiány üledékmegszakadás nincsen, időbeli hézag szin
tén nincs, tehát állandóan tartó üledékképzödés ter
mékei gyanánt tekintendők.

Ha már ezt megállapíthattuk, akkor a három 
tagozat határait is térképünkre jegyezhetjük s az irány
tűvel végzett sürü dülésmeghatározások alapján nagyon 
szép képet kapunk azok elterjedéséről. Rögtön szembe
tűnik, hogy a legidősebb rétegeket három oldalról 
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ivalakban körülveszi a konglomerátum és az arra tele
pülő vörös homokkő-összlet. A változó dülések sok
féleségéből kihámozhatjuk könnyen, hogy a rétegek 
nagyjában északi, keleti és déli irányban hajlanak. Az 
idősebb tagozat cserkút—bakonyai szakasza nagyon 
lankásan hajló rétegeket mutat s ugyanígy nyomozzuk 
észak felé a Jakabhegy tetejéig terjedő rétegösszletet 
is. Kelet és dél felé azonban már erősebb kibillenést 
látunk. A permi rétegeknek ez az ivalaku elterjedése 
a Jakabhegy vonulatában nagyon nagy hegyszerkezeti 
változásokra utal, amelyeknek tárgyalására vissza
térünk. Itt csak annyit kell még előrebocsájtani, hogy 
ez a központból három irányban kifelé hajló rétegek
ből álló szerkezet a Mecsekhegység többi képződ
ményeinek magját alkotó periantiklinális, azaz olyan 
boltozat, melynek nemcsak két ellenlejtes irányban 
hajló rétegeket mutató szárnya van, hanem gallér
módra alakul.

Ennek az érdekes szerkezeti fölépítésnek leg
közelebbi megismerése céljából válasszuk a Jakabhegy 
tetejéről Cserkútra vezető útvonalat s az itteni mere
dek hegyoldalon leereszkedve haladjunk gondos ész
leléssel egészen a szigetvári országúton levő cserkuti 
csárdáig. A Jakabhegy tetején lankás északkeleti 
dőlésben találjuk a vörös homokkövet a kolostor 
falain kívül. Dél felé haladva hasonló (délkeleti) 
irányú dűlés után, a lejtőn leereszkedve a konglome
rátumot átharántoljuk s az alsóbb homokkötagozat 
cserkuti szakaszán állandóan déli irányban 10 — 15° 
rétegdülést mérünk. A cserkút—pécsi útra fordulva 
ismét a konglomerátumot érjük, amelyre a vörös 
homokkő déli 40° alatt hajló rétegei következnek. 
Ebben a dőlésben most még fiatalabb, werfeni rétegek 
települnek rajtuk, majd az országút felé ezek meg
szűnnek s a térszínből élesen kimeredő dombsor 
tűnik elénk, mely ismét a vörös homokkő keményebb, 
kavicsos rétegeiből áll. Itt már tehát „rendellenes“ 
településsel is megismerkedünk, az idősebb homokkő 
a fiatalabb tagokra került. Ha megszerkesztjük ezeket 
a földtani alapirányban haladó utón észlelteket, akkor 
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megkapjuk ennek a résznek földtani szelvényét, amely 
nagyjában hű képe lesz az egész Jakabhegyi vonulat 
permi üledékekből fölépült szerkezetének. Bárhol 
szeljük is át tovább nyugaton a vonulatot, észak-déli 
irányban mindig ezt a szelvényt nyerjük, azzal a 
különbséggel, hogy a déli peremen újból kibukkanó 
vörös homokkő nyugaton eltűnik. (2, rajz)

Ha már ennyire keresztül-kasul jártuk a Jakab- 
hegy vonulatában és a bükösd—cserkuti előterében a 
permi időszak ránkhagyott emlékeit s megismertük 
ennek a homokkő-összletnek egymásra települését is, 
akkor már kielégíthetjük kíváncsiságunkat ennek a 
rétegcsoportnak vastagságára vonatkozólag is. Csak 
meg kell keresnünk a rétegösszlet legmélyebb, leg
idősebb tagját meg a legmagasabb rétegét, azt a határt, 
ahol már más korbeli üledékek következnek reá s a 
két határ között mért vagy számított függőleges távol
ság megadja nekünk az egész csoport keresett vastag
ságát. A cserkút—bükkösdi ősi tűlevelű fák egykori 
temetőjének, a permi lazább kötésű, márgás palás 
homokköösszlet alsó határa, Ösmecsek felé, homályba 
vész. Ezek teljes vastagsága tehát ismeretlen marad 
előttünk. Ámde valami képünk erről is lesz ha tudjuk, 
hogy a töttösi határban a kőszénidöszak dús szén
telepeit kereső mélyfúrás 750 méter mélységig mind
végig csak ezekben a rétegekben haladt, anélkül, 
hogy a kőszénidöszak óhajtott képződményeibe jutott 
volna. Ez az óhaj különben is csak a helyi földtani 
viszonyok hiányos ismeretéből s különösen Ösmecsek 
nehezen nyomozható tényeinek félreismeréséből fakad
hatott, mert mint gondos bejárásainkból láttuk, Ös
mecsek története a kvarcporfir tűzhányók tevékeny
ségével zárul, kristályos kőzetei idősebbek a kőszén
időszaknál. Ha volna módunk közvetlen megfigyelésre, 
látnánk, hogy a permi időszak szárazföldi homokkö
összlet közvetlenül Ösmecsek kristályos páncéljára 
borul.

Ez a mélyfúrás, mely a mecseki permi üledékek 
alsó tagozatában 700 méteres valódi vastagságban 
még nem érte el sem a kristályos alaphegységet, még 

4
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kevésbé idősebb üledékeket, új rejtélyek elé állít 
bennünket, mert ezzel a tetemes vastagsággal szem
ben kissé értetlenül állunk. Ezen az alapon ugyanis 
az itteni permi alsó tagozatot 1000 méter körüli vas
tagságúnak kell becsülnünk. Települési zavargásokból 
származó réteg ismétlődésekre, amelyek a rétegek 
vastagságának fölismerésénél sokszor zavarólag hat
nak, ezen a helyen nem gondolhatunk. Hozzá kell 
még ehhez a tetemes vastagságú rétegösszlethez szá
mítanunk a permi konglomerátum és a jakabhegyi 
vörös homokkő vastagságát is, amelyet már köny- 
nyebben számíthatunk a cserkút—jakabhegyi szelvé
nyünk észlelései nyomán, mert a permi alsó homokkő 
sorozattól számítva a legmagasabb, vörös homokkő
höz sorolandó fedőtagokig a térszíni viszonyok és a 
dülés ismeretével biztos adatokat nyerünk. Ilyen
formán a konglomerátum keskeny sávját 20 méter 
vastagságúnak találjuk, a vörös homokkő-összlet pedig 
észleléseink szerint 300—400 méter vastagságú lehet. 
S ebből a másfélezer méteres kőzet sorozatból mind
össze 600 méteres hegyet formált az idő, forgandó 
viszontagságok során! (3. rajz.)

ösmecsek permi homokkőösszletből álló szem
födele tehát olyan tömeget képvisel, amely élénk 
képet ad egyrészt arról a nagymérvű pusztulásról, 
mely ennek az anyaghalmaznak életet adott, másrészt 
usmecsek lepusztult magas hegységének nagyságáról 
is. Ösmecsek magas hegységének halott óriása nagy 
sírhelyet is kívánt s valóban nem tudjuk elképzelni 
ezt az üledékfölhalmozódást csak állandó lassú sülye- 
déssel, amely az előtér fölvevő képességét medence- 
szerüen növelte. A szerves élet maradványainak nagy 
hiánya, különösen az állati nyomok teljes hiánya, arra 
utal, hogy nem vízzel borított tengermedencében ra
kodtak le permi üledékeink, hanem lefolyástalan siva
tagi előtérbe torkolló, medrüket gyakran változtató 
folyók hordták le Ösmecsek lekopott anyagát. Helyen
ként zöldelő oázisok vagy tavak tarkították az egy
hangú képet és a törmelékanyagok változása, a po
csolyák vagy tavak jelenléte szolgáltatott a homokkő 
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összletben némi változatosságot. Ázsia belsejének élet
telen homokpusztái, öreg fákkal, sással borított mo
csaras, s időnként egészen kiszáradó kék tavakkal, 
szemléltetik ma azt a képet, melyet a mecseki perm 
időszak emlékei, Osmecsek romjaiból származó bámu
latos törmelékanyagával elénk tárnak.

Évezredeket vagy évmilliókat fordult-e az idő 
kereke addig míg permi üledékeink fölhalmozódtak ? 
Époly kevéssé tudjuk, mint ahogy általában a föld
történeti eseményeket seholsem tudjuk számokkal 
mérni. Nagy idő volt ez. Egész Európa földjén ha
sonló események mentek végbe s mindenütt a meg
előző földtörténeti események hegyképző jelenségei 
nyomán támadt hegyláncolatok pusztulását látjuk. Az 
ezekből származó törmelékek a mecseki homokkövek
kel sokszor külsőleg is megegyező kőzeteket szolgál
tatnak. Olaszországban ezek az egész permi időszakot 
kitöltik, a mienkkel legjobban egyező Alpokban csak 
a középső és felső permben mutatkoznak. A mecseki 
alsó homokkőösszlet a benne levő tűlevelűek tanúsága 
szerint szintén csak a felsőpermi időt képviselik. Egy 
okkal több, hogy csodálattal szemléljük azt a munkát, 
melyet a természet itt a pusztítva-építés folyamatával 
végzett.

„... aki fürge higanyként átszalad 
a Teremtés erein, száz alak 
képét öltve fel, mely mind változik 
s elvész, — míg ö örökre megmarad!“

A*



Mecsek és a Turistaság.
(Mecseki túrák.)

Irta: REUTER CAMILLO dr. egyet, tanár.

Nehéz a Mecsekről turistavonatkozásban újat 
írni, ha tekintetbe vesszük, hogy Kiss József mindent 
felölelő mecseki útmutatója, mely 1894-ben hagyta el 
a sajtót, ma már egyre bővülő tartalommal, hetedik 
kiadásban fekszik előttünk. Aki ennek nyomán járta 
a Mecseket, csak hálával gondolhat a szerzőre, mint- 
ahogy mi is igaz hálával gondolunk az ő kitartó mun
kásságára, melynek látható eredménye az, hogy a 
korábban alig ismert Mecsek hozzáférhetővé vált 
mint üdülő park a város lakóinak, távolabbi rejtett 
szépségei pedig egyre több turistát vonzottak ma
gukhoz. Szerencsés volt Pécs, hogy neki jutott Kiss 
József, mert alig van város, melynek lakóiért valaki 
még többet tett volna, mint ő, mert elsősorban a 
város közönségének tette kényelmesen hozzáférhe
tővé ezt a kincset, hogy egészségüket, munkaerejü
ket mecseki sétájukkal felfrissíthetik.

Mint orvos, tudatában vagyok állításomnak, hogy 
mit jelent sok ezer embernek az egészsége és munka
ereje s igy mit jelent Kiss József negyven éves sza
kadatlan munkája.

Nincs államférfi, nincs politikus, nincs orvos, aki 
többet cselekedhetne népéért, mint aki a nemzedé
kek egészségét óvja.

Csak a Téryek, Eötvösök és Jankovichok nagy
ságával lehet felmérni Kiss Józsefnek úttörő mun
kásságát, akik szerényen csak a közért dolgoztak és 
a munka eredményében találták meg azt a hálát, 
mellyel mi is adósaik vagyunk.

Midőn Kiss József után mégis a mecseki turisz- 
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tíkáról írok, teszem tisztán azért, mert ő bátorított 
fel erre s hiszem, hogy ezzel csekély jelét adtam 
hálámnak, mellyel neki tartozom.

Ma, midőn megcsonkított hazánk területéből 
elvesztettük a Kárpátokat, Erdélyt, az összes magas 
hegységeinket, midőn Csonka-Magyarország legma
gasabb hegycsúcsa is alig emelkedik túl az ezer mé
teren, végre kezdjük megbecsülni megmaradt közép
hegységeinket. Legyünk őszinték és valljuk be, hogy 
nem is tudtuk az elveszetteket eléggé értékelni. A 
Magas Tátrán kívül, csak alig egynéhányan ismertük 
a többi hegyeinket. A budakörnyéki hegyeket még 
csak jártuk, de már a Mátrát, Bükköt, Karancsot, a 
börzsönyi hegyeket, a torna—gömöri hegyeket, a 
Bakonyt, a sopronkörnyéki hegyeket, a Mecseket, 
ezeket a typusosan középhegységeket bizony alig 
járták, alig művelték. Az összeomlásnak kellett elkö
vetkezni, a szükség kényszeritett reá, hogy észre 
vegyük őket és meglássuk szépségeiket, értéküket. 
A nagy emberkatlan, a főváros csak úgy ontja most 
már ezreit az embereknek a hegyekbe s a vidéken 
is föllendült a turistaélet.

Sajnos, a mi Mecsekünknek ebből még nem sok 
jut. Egyrészt mert távolabb fekszik a fővárostól, más
részt csak most kezd a közlekedés is a turistaforga
lomhoz alkalmazkodni s igy talán elérjük nemsokára 
azt is, hogy a Mecsek a fővárosi turistáknak is köny- 
nyebben hozzáférhetővé válik. A turistaforgalomhoz 
való alkalmazkodás tetemesen növelné a vasút jö
vedelmezőségét, amit az államvasutaknak köteles
sége méltányolni. De föl fog lendülni a Mecsek tu
ristaforgalma azáltal is, hogy ma már gyönyörű autó
utak szelik a Mecseket s lesznek sokan, akik azután 
gyalog közelebbről akarják megismerni azt, amit 
autóról röptében láttak.

Két csoportja lehet tehát a Mecseket látogató 
turistáknak: olyanok, akik vasúton és olyanok, akik 
autón keresik fel hegyeinket.

Az autósoknak a Mecsek, nyugatról keleti irány
ban haladva, négy utón válik hozzáférhetővé.
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1. Pécs—Rácváros—Magyarürög—Orfü—Abali- 
geti megyei műut merész kanyargóival 400 m. magas
ságot ér el, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a nyu
gati Mecsek erdőboritotta hegyeire és szőlős lan
káira. Majd leereszkedik Orfünek, ahol pár percre 
a müuttól a Mecseknek legbővizübb forrása fakad — 
a „Vizfö" — magas szikla tövében. Innen az ut Aba- 
ligeten át a vasútállomáshoz visz és sajnos, végződik 
is, de folytatása Sásd felé remélhető, úgy hogy a 3. 
sz. útba kapcsolódik, amelyen át Pécsre vissza 
lehetne térni. Ez az ut Magyarország egyik legszebb 
autóutja, úgy megépítés, mint a folyton változó, sze
met gyönyörködtető kilátás tekintetében.

2. Pécs városi-műut, mely a Széchenyi-térröl 
indulva, az Inczédy Dénes-utcán, Kaposvári-utcán, 
Mátyás Flórián-utcán át érhető el. Első kanyarula
tai gyönyörű áttekintést nyújtanak a városra, a mi 
páratlanul szép este, mikor az utcalámpák fénye fel
ragyog. Távolabb azután a város környékét és a 
bányavidéket tekinthetjük át, mig a messzeségben a 
siklósi hegyek vonulata látható, keleti végén a Sár- 
somlyó hegyes kúpjával. Kedvező időben délen a 
Dráva ezüstös szallagja is megcsillan és túl azon a 
Papuk-hegység sötét vonulata is látható. Majd fel
felé kanyarodik az ut a lapisi vadászkunyhóhoz (kb. 
500 m.), miközben a Magyarürög—szentkuti völgyre 
és a Jakab-hegyre nyílik a leggyönyörűbb kilátás. 
Innen azután csaknem vízszintesen a kozári vadász
házhoz (410 m.) jutunk, ahonnan a nagybányaréti 
völgyet látjuk, majd az Árpád-tető majornál (390 m.) 
a 3. sz. útba torkollik.

3. A Pécs—Szabolcsbányatelep—Mánfa—Sásd— 
kaposvári ut. A Mecseknek legrégibb (1845) trans- 
versális műutja, a keletnek tartó pécsváradi útból 
ágazik ki 3 km.-nyire az u. n. budai vámtól. Eleinte 
egyenes vonalban északnak tart, majd merész kanya
rulatokban eléri Árpádtető majort (390 m.), ahol 
a már ismertetett 2. sz. úttal találkozik, mely innen 
a kozári vadászházhoz visz. Árpádtetőtől az ut ismét 
kanyarulatokban, erdős tájon át, Mániára ereszkedik
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le. Mánfán a Schiffer-féle vendéglő, kitűnő konyhá
val várja az utasokat. Mánia és Magyarszék között 
keletnek ágazik ki a Sikonda fürdőre vezető ut, mely 
autóval kitünően járható. Sikonda fürdő újabb nya
raló hely, kitűnő ásványvíz forrással, fürdővel, szál
lodával és weekend-házakkal, gyönyörű erdős völgy 
közepén, mely fürdésre és nyaralást célzó hosszabb 
tartózkodásra is alkalmas. Magyarszéken túl az ut 
ÉNy-nak tart és Gödreszentmárton után erősen emel
kedik, hogy azután 269 m. magasságban elérje a ba
ranyai határt. Mániától az ut egyideig párhuzamosan 
fut a Mecsek nyugati vonulatával, majd mindinkább 
északnak távolodik s a szemlélő előtt most már az
után teljességében bontakozik ki a Mecsek-hegység 
terjedelmes erdeivel, ormaival és mélyen be
vágó völgyeivel. A baranyai határon az ut legmaga
sabb pontján széles ivü körképet élvezhetünk. 
Baranya-, Tolna- és Somogy megye irányában 
messze tekinthetünk. Innen az ut Somogyba tér s 
Kaposvárra visz.

4. Pécs—Hosszuhetény—Zobákpuszta—Magyar- 
egregy—Szászvár—bonyhádi ut 1869 után épült ki 
mai fennállásában. Hird község után a pécsváradi 
útból észak felé ágazik ki s Hosszuhetény községen 
át mindinkább emelkedve, hatalmas kanyarulatok
ban Zobákpusztán (350 m.) éri el legmagasabb pont
ját. Már Hosszuhetény előtt a Mecsek keleti vonu
latának teljes képe ragadja meg figyelmünket. Előt
tünk fekszik a Kövesdi-hegy, a Hármas-hegy és a 
Mecsek hegység legmagasabb csucsa, a Zengővár 
(682 m.). Az alsóbb lankásokat szőlők borítják, mig 
feljebb hatalmas erdők sötétlenek. A síkságról nézve, 
fenséges látvány. Hosszuhetény után az ut a Kövesdi- 
hegy és a Hármas-hegy között; az utóbbi oldalán 
felkanyarog s mielőtt Zobákra ér, remek kilátást 
mutat Komló irányában ÉNy-nak. Zobáktól pár ka
nyarulattal leereszkedik a magyaregregyi széles 
völgybe, melynek oldalait erdők borítják, végül a 
szászvári bányák mellett az ut síkra ér és északnak 
Bonyhád felé visz.



56

A vasúton érkező turisták — s itt különösen a 
budapestieket értem — a Budapesttől való távolság 
miatt, aránylag ritkábban látogatják a Mecseket, 
mint ahogyan ezt megérdemelné. Pedig ily nagy
kiterjedésű erdőterületek — a Bükköt kivéve — 
sehol sincsenek az országban, mint a Mecseken. 
Napokig lehet járni anélkül, úgyszólván, hogy az er
dőből kikerülnénk. Már maga az, hogy körülbelül 
300 km. jelzett utaink 5/6 része erdőben vezet, mu
tatja azok kiterjedését. S igy természetes, hogy ennek 
a területnek a bejárása és igazi megismerése csak 
több napos túrával lehetséges. Ennyi idővel, az uta
zást is számitva, ma kevés ember rendelkezik. Aki 
azonban teheti, nem fogja megbánni. A Mecsek leg
inkább ismert és látogatott része a nyugati Mecsek. 
Ez az Ujdombovár—szentlőrinci vasúti vonaltól a 
pécsi bányavidékig terjed. Innen Püspöknádasdig a 
keleti Mecsek erdei terülnek el, ezek ritkábban lá
togatottak, bár turisztikai szépség szempontjából 
semmivel sem maradnak el a nyugati rész mögött. 
Sőt. Az egész Mecsek igazi középhegység jellegű, 
kellemes erdei utakkal és kevés sziklás résszel.

Az ideérkező turisták rendesen szűkre szabott 
idejével számolva, itt csak az egy-két napos túrákra 
vagyok tekintettel és természetes, hogy külön napot 
kell szentelni a város megtekintésére.

A nyugati Mecsekben egy-két nap alatt járható 
túrák a Pécstől északra fekvő Dömörkapunál épült 
uj Mecsek Egyesületi menedékházból kezdhetők leg
jobban, ahol az ideérkező turistáknak 20 ágy s szük
ség szerint még szalmazsák is áll rendelkezésükre. 
Természetesen magában a városban is lehetséges el
szállásolás, még nagyobb turistatársaságok részére 
is. A Mecsek Egyesület titkársága ebben a tekintet
ben mindenkinek szívesen nyújt segédkezet.

A távolból érkező turistatársaink leginkább 
Abaligeten kezdik meg a túrát a cseppkőbarlang 
megtekintésével. A faluban Schreiber János vendég
lősnél reggeli, ebéd vagy vacsora rendelhető, ugyan
csak ő vállalja a faluban az elszállásolást. Tiz turis
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tának tud ágyat biztosítani. A cseppkőbarlangnak 
külön felügyelősége van s az ügyeket főtiszt. Tihanyi 
János plébános ur nagy szeretettel vezeti s a barlang 
megtekintése végett tanácsos hozzá fordulni, mert a 
barlang többnyire le van zárva. Innen azután leg
inkább a Jakab-hegyen át (a 9, 10 és 5-ös jelzésű 
utakon) Pécsre térnek. Sokkal hálásabb a Jakab- 
hegyről a 12-es utón a patacsi mezőn át Szentkutra 
s onnan a 17-es utón a megyei műútra a kőasztalhoz 
(gyönyörű kilátás), majd a műúton a Remeterét felé 
s onnan a 4-es utón, a lapisi vadászház érintésével, 
a 21-es útra és ezen a Mecsekre (Tubes), ahol a 
János-kilátóról megint szép kilátás nyílik. A 21-es 
ut a gerincen a Misinára vezet (a Kiss József-kilá- 
tóról szép körpanoráma, ugyanitt vendéglő, hideg 
étel és ital) s innen tovább a dömörkapui uj mene
dékházhoz. Ez utóbbi túra csak jó gyaloglóknak való 
(kb. 6—8 óra gyaloglás) de megérdemli a fáradsá
got, mert a nyugati Mecsek legmagasabb és legszebb 
kilátást nyújtó csúcsain vezet végig. Ez az 
úgynevezett csúcstúra. Az abaligeti cseppkőbarlang
nál tanácsos a kulacsot megtölteni, mert csak a Ja- 
kab-hegy csucsa alatt találunk forrásra. (Nagyvölgyi- 
kut). A Jakab-hegyen van kút; egy az őrház mel
lett, egy a kolostorromok között (ennek a kulcsát az 
őrtől kell kérni), mindkettőnek vize kitűnő. A követ
kező forrás Szentkuton van. Innen a menedékházig 
nincs forrás.

A távolból érkezők Hetvehelyről és Bükkösdről 
a 8-as és 19-es számmal jelzett utakon is elérhetik 
a Jakab-hegyet. Mindkét ut árnyas és kellemes.

Az uj dömörkapui menedékházból kiinduló 
kisebb túrák:

1. A 21-es utón a Misinára és a Mecsekre 
(Tubes).

2. Az 1-es jelzésű utón Mély-völgyön át Mán
iára és autóbuszon vissza Pécsre.

3. Az 1-es utón a Mély-völgybe a Kőlyukhoz 
(Gyula-forrás, kitűnő hideg viz) s onnan a 13-as, 
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majd 25-ös utón a Melegmányi-völgyön át az 1-es 
útra vissza s ezen a Dömör-kapuhoz.

4. (Nagyobb ut.) A Mély-völgyön vagy a Meleg
mányi-völgyön át Mániára s onnan a 2-es utón Vágot 
pusztán át Lapisi vadászházhoz s onnan tovább a 
2-es jelzésen a Kiss József- és Balogh Károly-utra 
s ezen a Dömör-kapuhoz.

5. (Nagyobb ut.) A 4-ik pontban jelzett irány
ban Vágót pusztára s onnan a 18-as utón a hatalmas 
„Vizfő" forrás mellett Orfüre (Drotter vendéglősnél 
5—10 személy elszállásolható), majd a 24-es és 14-es 
utón a Büdös-kut (jó viz) érintésével az 1-es útra s 
azon a Dömör-kapuhoz vissza.

6. A menedékházból az 1-es utón a 23-as útra 
azon a Kozári vadászház érintésével a 7-es utón Zo- 
bákra jutunk, innen gyönyörű autóúton autóbusszal 
visszamegyünk Pécsre.

Aki a keleti Mecseket óhajtja megismerni, annak 
vasúttal Vasashird, Hosszuhetény vagy Pécsvárad ál
lomásokról vagy az előbb 6. sz. alatt leirt utón a 
menedékházból Zobák-pusztára kell térni. Pécsről 
autóbusszal is lehet Zobákot elérni. Zobákról köze
líthető meg a keleti Mecsek legjobban. Addig, mig a 
Mecsek Egyesület Kiss József asztala menedékházát 
itt megnyitja, a korcsmában (étel nincs) és magán
házaknál is lehet szállást kapni. Sokkal jobb elszál
lásolás lehetséges azonban a Zobáktól nyugati irány
ban fekvő (a zobáki korcsmától gyalogút vezet 
25 perc járásra) Komló melletti kőbánya u. n. Macs- 
kalik vendéglőjében (tulajdonos Varga József bánya
mester), ahol kitűnő ellátás és kiszolgálás mellett 
még 15—20 turista el is szállásolható. Zobákon, Kom
lón mindenütt kitűnő forrásvizet találni.

Egy nap alatt járható túrák:
1. Komlóról a hegyen át a magyaregregyi 

völgybe s azon végig Zobákra. (32. jelzés.)
2. Komlóról vagy Zobákról az 1-es jelzésű ut 

keleti folytatásán Püspökszentlászlóra s onnan a 
19-es és 10-es utón a Zengővárra, majd a 16-os utón 
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Hosszuhetényre s a műúton gyalog vagy autóbuszon 
vissza Zobákra.

3. A magyaregregyi völgyből a 2-es utón a 
hidasi völgybe a 20-as útig s ezen fel a tetőre a 8-as 
útra a 3-as útig s ezen a hidasi háton végig vissza 
Zobákra,

4. A magyaregregyi völgyből a 4-es utón a Sin- 
gödör-völgybe s a 3-as és 8-as utón, majd 20-as és 
2-es utón a Hidasi-völgyön végig vissza Zobákra.

5. A magyaregregyi útról a 6-os jelzésen a 
Rikájó-völgybe a Máré-vár megtekintésével az 5-ös 
útig és ezen a Somosi-ut mellett fel a Dobogóra (a 
Prédikáló-székről messze vidékre nyíló kilátás), on
nan a 8-as utón vagy akár a 20-as, akár a 2-es utón 
Puszta-bányán át a Hidasi-völgybe és vissza Zobákra.

Több napos túrák a keleti Mecsekben Szászvár, 
Váralja vagy Püspöknádasd községekben való hálás
sal lehetségesek. Adott esetben a Mecsek Egyesület 
titkársága szolgál felvilágosítással.

Az ideérkező turistáknak egyik kedves kirán
duló pontja a Mecsek-hegység legmagasabb csúcsa, 
a Zengővár is. Kilátó-tornyáról gyönyörű kilátás 
nyílik a közvetlen alatta elterülő keleti Mecsekre, de 
ép a távolabb fekvő nyugati Mecsekre is, a Duna, 
Dráva völgyeire, a tolnai dombvidékre, sőt jó időben 
a balatonmelléki hegyekre. Egy napos kirándulással 
a Zengővár Pécsről elérhető; egyébként:

1. Hosszuhetény faluból a 16-os utón s a 15-ös 
utón Pécsváradra le az állomáshoz vagy

2. Pécsvárad állomásról fordított irányban.
3. Pécsről reggeli autóbusszal Zobákra, onnan 

az 1-es jelzésű utón Püspökszentlászlóra, onnan a 
19-es, majd a 10-es jelzésű utón Zengővárra s innen 
vagy a 16-os utón Hosszuhetény vagy a 15-ös utón 
Pécsvárad állomásra.

Pécsvárad állomásról egy napos túrán elérhe
tünk a 19-es, majd a 14-es jelzésű utón a Réka- 
vadászkunyhó mellett elhaladva, a völgyben a 11-es 
útig s ezen a hegyen át Óbányára, ahonnan regényes 
völgyben, vízesésekben bővelkedő patak mellett 



60

Kisujbányára megyünk. Felérve a tetőre, a 20-as, 
majd a 2-es jelzésű utón a Hidasi-völgyön át s innen 
autóbusszal Pécsre mehetünk.

Tavasszal és ősszel a Pécstől DK-re fekvő 
hegyekbe is tehetők túrák. Itt különösen ajánlatos:

1. Siklós—Vókány állomásról X jelzéssel ellá
tott Gyüdre vezető túra, sok szép tájképpel és kilátó 
ponttal. Gyüdről vagy Harkány fürdőbe vagy Sik
lósra, a vár megtekintésére mehetünk.

2. Villány állomásról pedig az 1-es jelzésű utón 
a Sársomlyóra (helytelenül Harsányi-hegynek is ne
vezik), ahol a római őrtorony romjai meglelhetők és 
gyönyörű kilátás nyílik Délbaranyára és észak felé 
az egész Mecsek vonulatra.

Mindezek felsorolásával csak kis részét merítet
tük ki a Mecsek-hegység turista szépségeinek s fő
ként az ország távolabbi részeiből érkező turista 
társainknak óhajtottunk 1—2 napos túráik kitűzé
sére útmutatást adni. Akik több időt szánnak a Me
csek-hegység megtekintésére, azoknak a Kiss József 
Mecseki útmutatója és az állami térképészet által 
most kiadott Mecsek-hegység utjelzéses turistatér
képe kitűnő szolgálatot tesz túráik összeállításánál.

Befejezésül kiemelem, hogy Magyarország kö
zéphegységei közül alig van még egy, amely ilyen 
terjedelmes erdőkkel nyújthat enyhülést a turisták
nak, mint a Mecsek-hegység az ő kb. 300 km. hosszú 
jelzett útjaival, mely erdők mélyén vezet.

Mindig szép a Mecsek. Nyáron árnyas, ősszel 
szinpompás, tavasszal vadvirágos köntösében várja 
a turistát, hogy megszerettesse magát.

Aki pedig látta, az megszereti.
S aki megszerette, az vissza-visszatér.



KISS JÓZSEF
ny. főreáliskolai tanár, c. igazgató, 

a Mecsek Egyesület jubiláns főtitkára.





Visszaemlékezés ,,.
— Látogatás Kiss Józsefnél, az egyesület 40 éves jubiláns 

főtitkáránál. —

A lombos fák ágai között aranyzuhatag ömlik 
a szinpompás virágokra. Derűs nyugalom árad fe
lénk s szinte varázslatba ejti az embert az a békés 
hangulat, mely oly kimondhatatlan kedvessé teszi 
az otthont, s az ideges, ezer gonddal küzdő város 
zaját már nem is halljuk, amikor belépünk egyesüle
tünk jubiléáns főtitkárának kedves otthonába.

Lágyan zendülnek az ajtóra akasztott salzburgi ci- 
tera acélhangjai, amint ajtónyitásra a felettük függő 
golyócskák végigszántanak rajta s a kedves dallam 
még sokáig ott zeng az ólomkarikás ablakon átszűrt 
fényű szoba csendjében, mint régen elmúlt boldog 
idők vissza-visszatérő emléke.

Nagyszerű keret a képhez, melyet festeni sze
retnénk. A cigaretták füstje lassan úszik a levegő
ben s a meghitt csendben halkan száll a szó, lágy 
pasztell színekkel festett képeket varázsol életre a 
visszaemlékezés.

— A régi pécsi turistaélet... az én régi munka
társaim? ... — Meghatottság érzik minden szaván 
Kiss Józsefnek.

— Nehéz feladat erről beszélnem. Majdnem fél 
évszázaddal kell visszatekintenem a megváltozott 
világ és átalakult élet közepette már-már feledésbe 
hanyatló múltba, hogy valamit előkeressek a ho
mályba merülő régi időkből...

... de már csengőbb a hang, élénkebben folyik 
a szó s elmerülünk az emlékezésben ...

— Azt mondod, hogy beszéljek a régi pécsi tu
ristákról. Hát volt nálunk turistaélet? Volt nálunk 
turista?! Látott ezelőtt 50—60 évvel nálunk valaki 
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turistákat, szeges cipőt, rövid nadrágot? Na, jól is 
járt volna, aki ilyen öltözetben merészkedett volna 
az utcára. Nálunk legfeljebb kirándulókról és ki
rándulásokról lehetett szó, de ez is csak diákgyerek 
körökben. Olyan diákgyerekek körében, akik sza
bad délutánjaikon bogarászni jártak a Cingolányrétre 
(a mai Mandulás környéke), vagy a Fülemüle
völgybe (az Irma-ut mellett húzódó völgy). Akadtak 
aztán, akik felmentek a Banyaszékhez, a Dömör- 
kapunál volt székalaku sziklához, sőt elmerészked
tek a Kisrétre és Hidegkuthoz, a bátrabbak pedig 
felkeresték még a kantavári forrást is. Hogy ilyen 
kirándulásaink alkalmával felnőtt városi emberrel 
találkoztunk volna, arra nem emlékszem. A városi 
lakók akkor még nem keresték az erdők hűvös 
lombfolyosóit, az árnyékos völgyeket, a csacsogó 
patakot, a vadvirágos réteket és a kilátást nyújtó 
ormokat. A régi városi emberek inkább a szőlőkbe, 
vagy Rácvárosra tettek kirándulást, a kávéházak 
terraszain levegőztek, a sétatéren üdültek, vagy a 
Megyeri-malom, Basa-malom és Ditz-malom kert
helyiségeiben kugliztak s nagyobb kirándulásképpen 
az üszögi kis erdő fái között szórakoztak.

*

Közel hatvan éve annak, hogy mint kis diák 
először jártam a Jakab-hegyen. Nagy dolog volt ez 
még akkor. Micsoda előkészületekkel járt abban az 
időben egy ilyen expedíciói Ma az igazi lelkes turis
ták könnyebben vállalkoznak valamelyik Tátra - 
csucs megmászására, vagy akár az Alpok jeges or
mainak megostromlására, mint diákkorunkban mi a 
Jakab-hegy felkeresésére. Hetekkel előbb tárgyalta 
már négytagú kis társaságunk a kirándulás esélyeit. 
Ezek képezték legnagyobb gondunkat s tán álmaink
ban is ezek kísértettek. Hogy lesz, mint lesz?

S elérkezett végre a várva-várt nap. Egy izga
lomtól álmatlan éjszaka után, a kora hajnali órákban 
keltünk útra a szigeti külvárosi vámtól. Akkor az 
még ott volt a mai Zrinyi-akadémia mellett. A felkelő 
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nap sugarai már biborpalástot terítettek a Jakab- 
hegy gerincére, mikor mindenféle élelmiszerrel meg
rakodva baktattunk Patacs felé. Milyen útirányon 
vezetett két nagyobb társunk, bizony nem tudom 
megmondani, csak arra emlékszem, hogy sok bolyon
gás után jutottunk a tetőre, ahol akkor nem volt 
más, mint őserdőben a régi Pálos-kolostor omladéka.

Sokáig elmélázva néztem a Zsongor-kőről elénk 
táruló gyönyörű képet s gyermeki fantáziával kép
zeltem el a Remete-barlang egykori lakójának éle
tét s a Babás-szerkövek sziklába kövesedett lako
dalmi népét. Mikor aztán felhangzott Kővágószőlős 
templomának imára hivó harangszava, áhitatos lé
lekkel mondottunk egy rövid imádságot a Zsongorkő 
sziklalapján. Visszatértünk aztán a kolostorromok 
között lévő kúthoz s a múltakon révedezve lelki sze
meimmel láttam a Pálosokat, amint ma már romok
ban heverő kis templomukban ájtatos imába me
rülve dicsérik az urat, vagy amint kint dolgoznak 
kis gazdaságukban.

Ez volt első jakabhegyi kirándulásom a múlt 
század hetvenes éveinek legelején. Ekkor szerettem 
meg igazán az erdőt, a hegyet, amiknek aztán egész 
életemen át rabja maradtam.

*

Mikor tanulmányaim befejeztével és öt évi vi
déki tanári működés után 1884-ben visszakerültem 
Pécsre, újból kezdtem a kedves hegyi sétákat, ame
lyektől az Alföldön — ahova sorsom vezetett — 
meg voltam fosztva. De ez sem volt még turistásko- 
dás, csak sétakirándulás pár vállalkozó jóbaráttal.

Vitt aztán a vágy magasabb hegyvidékek felé, 
így kerültem 1889-ben Lublófürdőre, ahol kellemes 
társaságban töltöttem a nyári szünidőt. Kirándulá
sokat tettünk s szorgalmasan olvasgattam a dr. Téry 
Ödön és dr. Thirring Gusztáv szerkesztésében akkor 
megindult „Turisták Lapjá"-nak első számait. Az 
azokban olvasott cikkek behatása alatt Írtam meg 
a lap részére a jakubjáni havasra tett kisebb turá- 
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mat. Ezen a réven kezdődött a magyar turisták 
atyamesterével: dr. Téry Ödönnel való ismeretsé
gem; egyelőre csak írásban. 1890 nyarán is Felső- 
Magyarországban jártam és egyizben a Szittnyán éj
szakázva, az ott épült pavillonban láttam dr. Téry 
nagy fényképet. Most már nemcsak Írását, de arcát 
is ismertem a hatalmas termetű turistának. Szemé
lyes érintkezésbe csak később kerültem vele.

*

Ebben az időben már nálunk is felmerült annak 
a gondolata, hogy valamit kellene tennünk a Me
csek érdekében. Sokat beszélgettünk erről a dolog
ról Dischka Győző nagyérdemű igazgatómmal, In- 
czédy Dénessel, a főgimnázium kiváló direktorával 
és a minden szép iránt lelkesedő Vaszary Gyula ak
kori rendőralkapitánnyal. Megbeszéléseink eredmé- 
nyeképen — miután időközben városunk sok tekin
télyes polgára üdvözölte meleg szeretettel a gondo
latot — Vaszary Gyula bocsátotta ki a felhívást
1890 október elején a helyi lapok hasábjain. A fel
hívás ez időben visszhangra talált, amiről a helyi 
lapokban megjelent hozzászólások tanúskodnak. Mi
kor az előkészitő bizottság munkáját befejezte,
1891 tavaszán, összehívták az alakuló gyűlést, hol a 
már elkészített végleges alapszabálytervezetet is le
tárgyalták.

Ma is előttem a kép, mikor a Nemzeti Casino 
régi otthonának nagytermében összeültek azok a 
férfiak, akiknek lelkében megértésre talált a hivó 
szózat s kimondották a M. E. megalakulását. Ott 
láttam Kardoss Kálmánt, Pécs szab. kir. város és Ba
ranya vármegye költői lelkületű főispánját, Szily 
László alispánt, Szeifritz István nagyprépostot, 
Vaszary Gyulát, Förster Bélát, Inczédy Dénest, 
Dischka Győzőt, Reeh Györgyöt, dr. Nick Alajost, 
Nagy Jenő megyei főügyészt s a város társadalmi 
előkelőségének mintegy 45 tagját.

Szerencsés csillagzat vezérelte az alakuló 
ülést, amikor a M. E. élére elnökül Kardos Kálmán 



65

főispánt választotta, mert az ő szeretetreméltó egyé
nisége, előkelő társadalmi állása, buzdító szavai 
mind több és több tagot vonzott a kibontott zászló 
alá. Hűséges munkatársai voltak Bánffay Simon és 
Zsolnay Vilmos alelnökök s az akkor csak két tag
ból (titkár: Kiss József és pénztáros: Stern Károly) 
álló tisztikar tagjai, akik mindannyian teljes munka
bírásukkal fáradoztak az egyesület felvirágoztatá
sán. Különösen ki kell emelnem Bánffay Simon her- 
vadhatalan érdemeit, amiket 10 éven át mint ügy
vezető alelnök szerzett (nevét őrzi a Misinára vezető 
szépséges ut.).

Kardoss Kálmán 10 éven át vezette az egyesület 
ügyeit s amikor Pécsről eltávozott, hogy az ország
gyűlésen teljesítse képviselői kötelmeit, minden itt 
viselt tisztségéről lemondott, de egyesületünk elnök
ségét megtartotta s ha ideje engedte, a távolból is 
eljött hozzánk, mert — mint mondotta: a M. E. a szi
véhez van nőlve. 15 év után, fájó szívvel, vált meg 
tőlünk s ekkor az egyesület diszelnökévé válasz
totta. Az a szeretet, amellyel ő viseltetett a szivéhez 
nőtt M. E. iránt, kölcsönös volt és ezért nevezte el 
egyesületünk első szép alkotását Kardoss Kálmán- 
utnak, hogy mindenkorra megörökítse első elnöké
nek emlékét.

*

A M. E. megalakításának évében, egy őszi 
este 8 óra tájban otthon dolgozgattam, mikor házunk 
előtt kocsi állt meg. Pár perc múlva megkopogtat
ták az ablakot, melyen kitekintve, az utcai gázlámpa 
fényénél, megismertem a hatalmas termetű turistát: 
dr. Téry Ödönt, aki arra kért, hogy ha lehetséges, 
menjek le az Arany Hajó-szállodába, hol a 11 óra
kor Budapestre menő vonat indulásáig vár rám. Fél 
órával később Vaszary Gyulával — kivel útközben 
találkoztam — együtt tértünk be a szálloda étter
mébe, ahol a megalakult M. E.-ről beszélgetve, 
Téry azt ajánlotta: lépjünk be az ezen évben önálló 
egyesületté alakult Magyar Turista Egyesületbe

5
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(mely kezdetben, 1888—1891-ig a M. K. E. budapesti 
osztálya volt), mint annak Mecsek alosztálya. Az 
ajánlatot választmányunk nem fogadhatta el, mert 
célkitűzéseink mások voltak, de önállóságunkat 
sem akartuk feláldozni.

Ez volt az első alkalom, hogy a magyar turista
ság egyik kiválóságával, mondhatnám: apostolával, 
személyesen érintkeztem. Bámultam benne a lelkes 
ügyszerető embert, aki egy délutánt és éjszakát ál
dozott, hogy egyesületének, a M. T. E.-nek, itt is 
híveket toborozzon. Azután többször is találkoz
tunk, hiszen mint közegészségügyi felügyelő, külö
nösen az 1891-ik évi tífuszjárvány idején, de később is 
többször megfordult Pécsett s minden ilyen látogatás al
kalmat nyújtott a szorosabb kapcsolat megteremtésére. 
A Vele való ismeretség, a Tátrában és egy ízben a 
M. T. E.-tel a Bükk egy részében tett szép túrák 
hatása alatt lettem aztán többekkel együtt én is 
egyik szerény napszámosa a magyar turista ügynek 
s igaz barátja nemcsak a mi kis Mecsekünknek, de 
később az Alpeseknek is.

*
Kardoss Kálmán utódja Balog Károly kir. táblai 

elnök lett, akit az első tiz év leteltével, a tisztségei
ről leköszönt Bánffay Simon helyett a közgyűlés 
ügyvezető alelnökké, majd Kardoss visszavonulása 
után, elnökké választott. Lelkes férfiú került az ö 
személyében is az egyesület élére. Maga is turista 
volt, a szép természet rajongója, aki szabad idejét 
kint töltötte a hegyek között, az erdőkben, hol mint 
botanikus ember, a Mecsek flóráját tanulmányozta 
és tanulmányainak eredményét XXVII. évköny
vünkben tette közzé. A Tátrában és a horvát he
gyekben tett kirándulásairól irt érdekes és értékes 
dolgozataival évkönyveinket gazdagította s minden 
ténykedésével a M. E. felvirágoztatásán munkálko
dott, amiről jegyzőkönyveink és 14 éves elnökségé
nek minden mozzanata tanúságot tesz. A szerb 
megszállás alatt titokban átment a demarkációs
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vonalon, hogy súlyos bajára Budapesten keressen 
orvoslást. S onnét nemsokára megjött a szomorú hír, 
hogy a rajta végzett műtétet jó szivének gyengesége 
nem bírta ki s elhagyta végleg szeretett családját 
és kedves egyletét. Nagy volt a mi veszteségünk, 
nagy a mi fájdalmunk, hogy sírjára még egy koszorút 
sem tehettünk s egy könnyet sem hullathattunk a 
tetmét befedő hantokra. 14 éven át vezette az 
egyesület ügyeit azzal a meg nem szűnő ügyszeretet
tel, amely a választmányt már 1905 szeptember 
22-én a következő határozat meghozatalára indí
totta: .......Mikor Bánffay Simon lemondásával az
egyesület közgyűlésének sikerült Balogh Károly 
Öméltóságát az ügyvezető alelnöki tisztségre meg
nyerni, oly szerencsés választást tett, amelynek 
egyesületünk fejlődésére messze kiható jelentősége 
van, hiszen szeretett elnökünket a turistaság iránti 
igazi szeretet mélysége hatja át s a polgári életben 
viselt magas méltóságánál fogva is fényt kölcsönöz 
egyesületünknek. Tudjuk, mily rátermettséggel és 
szeretettel vezeti a M. E. ügyeit, látjuk, mennyire 
részt vesz abban a munkában, amit magunk elé tűz
tünk, tapasztaljuk az egyesület felvirágzását az Ö 
vezetése alatt: viszonzásul az ö lelkes, odaadó 
munkásságáért és a személye iránt mindannyiunkban 
élő szeretet kifejezéseként indítványozzuk, hogy a 
Kardoss-uttól a Dömör-kapuig vezető útszakasz Ba
log Károly-utnak neveztessék el..“

A mindenkiben élő ez a szeretet az Ö működé
sének legszebb emléke, amit az egyesület minden 
tagja kegyelettel őriz a szivében ...

*

Halála után az elnöki szék két éven át ürese
désben volt s csak a szerb megszállás után töltötte 
be azt — a M. T. Sz. pécsi vándorgyűlése alkalmá
ból — 30 éves jubileumát ünneplő egyesületünk.

A megszállás szomorú napjaiban — mely a M. 
E.-nek is annyi kárt okozott — minden tagtársunk 
lelkében egy és ugyanaz a gondolat érlelődött meg .

5* 
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az elnöki tisztség elvállalására felkérni a város 
száműzött, gerinces polgármesterét, az izzólelkü 
magyart, a M. E. mindenkori jóakaróját, Nendtvich 
Andor polgármestert. S amint elődjeiben lelkes ve
zetőt találtunk, úgy az ö személyében is olyan elnö
köt kapott az egyesület, aki annak érdekeit min
denkor a leghathatósabban mozdította és moz
dítja elő ... De nem folytatom. Te a múltakról kér
tél tőlem emlékeket, ö pedig a jelen és a jövő em
bere, akiben közel 2000 tag bizalma összpontosul.

*
Nem beszélek a ma élő munkatársakról sem, 

az ö érdemeiket méltani fogja a jövő krónikása, csak 
azok emlékét akarom pár kegyeletes szóval fel
idézni, akik már nincsenek közöttünk. Elsősorban 
emlékezem meg Németh Béla ügyvédről, a neves 
történészről, az egyesület legbuzgóbb munkásáról. 
Sokat barangoltunk együtt a Mecsek rengetegeiben, 
amiket ö — ritka fehér holló abban az időben — 
kora ifjúsága óta járt és alaposan ismert. Mindig 
bámultam csodás tájékozó képességét, mely a leg
nehezebb terepen is biztosan vezetett a kitűzött cél
hoz. Soha sem felejtem azokat a kedves kirándulá
sokat, amiket Vele tettem, mert Tőle csak tanulni 
lehetett, hiszen ismerte a Mecsek egyes helyeihez 
kötött történelmi vonatkozásokat s tudásának kin
csesházából bőséges ismeretekkel lettünk gazdagab
bak. És mennyit dolgozott egyesületünk érdekében 
csendben, névtelenül, azt még kortársai közül is ke
vesen tudják, mert soha sem akarta, hogy neve 
vagy egyénisége az előtérbe kerüljön. Vele jártam 
először a Mecsek távolabbi pontjain, mikor megbe
széltük a kijelölendő útvonalakat. Mennyi szép, uj 
részletet ismertem meg akkor, olyanokat, ahova 
mint fiatalabb Mecsekjáró alig merészkedtem volna. 
De velem volt a Mester, akit szeretettel követtem 
mint hálás tanítvány.

Dr. Mócs Szaniszló, cist. tanár is azok közé tar
tozott, akik az egyesületnek mindenkor legbuzgóbb 
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munkatársai között foglaltak helyet. Sajnos, csak az 
első 14 évben, mert akkor kiragadta körünkből a 
végzet. Fiatalon, élete 43-ik évében, halt meg Ber
linben, hol gyógyulást keresett. 26 év óta porlad ál
dott jó szive a porosz főváros egyik temetőjében, de 
ma is szeretettel emlékeznek reá régi tanítványai és 
mindazok, akik ismerték. Jó turista is volt, aki nem
csak a hazai hegyek között, de az osztrák és olasz 
Alpesekben is sok szép túrát tett s mindig büszke 
örömmel emlékezett meg a svájci Cima di Jazzi 3818 
méteres ormára tett túrájáról. Ezután már csak a 
4000-es csúcsok vonzották. Vágyai azonban nem me
hettek teljesedésbe, mert megrongált egészsége ezt 
nem engedte. Ezért kellett lemondania az 1903-ban 
együtt tervezett Glockner-turáról is, hogy Olasz
ország enyhe éghajlata alatt keressen gyógyulást. 
Milyen szeretet övezte őt mint tanárt és mint em
bert, arról tanúskodik a tisztelői adományából ké
szített Szaniszló-ut és a kedvenc nyugvóhelyén állí
tott Szaniszló-pihenő (mint ilyen első a Mecseken), 
melyeket az adományozók nemes szándékának meg- 
felelőleg a M. E. állított fel ott, ahol az ö szel
leme él.

A szomorú 1904-es év két kiváló munka
társat és Mecsek-barátot vitt el tőlünk visszahozha- 
tatlanul.

Harmadik lelkes munkatársunk, Bokor Emil 
dr. kórházi főorvos volt, aki szintén rajongó barátja 
lett a Mecseknek, bár kezdetben a kerékpározás 
sportját űzte s jobban szeretett sima utakon kari- 
kázva, országokon keresztül suhanni, mint hegyekre 
mászni, a mik szerinte úgyis csak alulról szépek. A 
M. E. megalakulása után kezdte szorgalmasan járni 
az erdőt, részt vett az ott folyó munkában s meg
szerette a hegyeket. Pár szép tátrai túra után az Al- 
pesek közé kerültünk s amikor meglátta és meg
ismerte azt a csodás szép világot, akkor teljesen 
rabja lett annak és a világháború kitöréséig minden 
nyáron a „fehér világba“ húzta a szive. Szép cikket 
is irt a Dolomitok között tett túránkról 1911-iki év
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könyvünkben. Sokat vártunk még Tőle, hiszen ő is 
azon kevesek közé tartozott, aki minden egyesületi 
dolgot szívesen végzett, lett legyen az szellemi, vagy 
fizikai munka. S az 1918 januári spanyol-járvány el
vitte közülünk élete delén, munkabírásának teljé
ben. Elvitte kis családjának, betegeinek, munkatár
sainak őszinte fájdalmára és a társadalmi alakulatok 
veszteségére, mert sok egyesületnek volt buzgón 
működő tagja. Emlékét a jó barátai és tisztelői ado
mányából állított Emil-pihenő őrzi a Mecseken.

*

Azt is kérdezed tőlem: Melyik idegen turista
csoport járt először a Mecseken? Első látogatóink 
a M. T. E. tagjai voltak 1892 szeptember 24— 
25-ikén. Abaligeten szálltak ki a vonatból, ahol Né
meth Gyula és Szigriszt Lajos várták őket, hogy 
Biró Imre akkori abaligeti plébános vezetésével tör
tént barlang megtekintés után felkalauzolják a tár
saságot a Jakab-hegyre. Fönn a tetőn a régi sánc
gyűrű egyik pontján Vaszary Gyulával, dr. Czirer 
Elekkel, Mayer Károllyal s még pár társunkkal vár
tuk a kedves vendégeket. Feledhetetlen kedves em
lék ez. Úgy emlékszem, mintha tegnap lett volna.

Izgatott negyedórákat töltöttünk ott, mig végre 
az erdő sűrűjéből előbukkantak a budapesti testvé
rek. Vezetőjük dr. Marinovich Imre, a M. T. E. tit
kára (most ny. államtitkár Budapesten). Kezében lo
bogott a havasi gyopáros jelvényükkel díszített kis 
zászló, mely alatt az ország turistatársadalmának 
legnagyobb része csoportosul ma is.

Milyen fényes ünnepnapok voltak ezek a M. E. 
életében, arról szépen számolnak be a Pécsi Figyelő 
1892 szept. 28-iki és a Pécs október 1-i számai. De, 
hogy milyen kedves benyomásokkal távoztak kedves 
vendégeink, arról nemcsak az a hozzánk küldött 
szép zászlószalag tanúskodik, amit a kirándulásban 
résztvett dr. Mihálovits Béla nővére: Mihálovits 
Ilona úrnő hímezett, de az az átirat is, amit a M. T. E. 



71

intézett hozzánk s amit büszkén örzünk, mint első 
emléket.

*

A M. E. első nagyobb kirándulását az Al- 
dunára 1893 augusztus 20—27-én rendezte, a követ
kező útiránnyal: Pécs—Mohács—Belgrád—Báziás— 
Jaszenova—Oravicabánya — Anina—Stájerlak—Ma
rillavölgy (innét vissza Oravicára)—Fehértemplom— 
Baziás — Orsova—Adakaleh—Herkulesfürdö — Do- 
magléd-onn—Temesvár—Szeged—Eszék—Pécs. A 
fényesen sikerült kirándulás vezetője Szigriszt Lajos 
volt, akinek nevét, mint régebben lelkes munkatár
sunkét és kiváló turistáét szeretettel emlitem meg, 
bár szándékosan kerültem azokról szólani, akik még 
ma, velem együtt, adhatnak hálát a Mindenhatónak, 
hogy megélhettük Egyesületünk fejlődését, felvirá- 
gozását, a hazai turisztika fellendülését, — 40 évi 
munkánk beteljesülésének jubileumi ünnepét!

*

Alig vettük észre, hogy öreg este lett. Rohanva 
repült az idő, amíg emlékeztünk, Mérföldes csizmák
kal jártuk meg a 40 évet, mint a mesemondók, de 
mikor az uccai villanylámpa fénye pásztázva táncolt 
lábunk előtt a fényes parketten, — visszazökken
tünk a jelenbe.

— Hát magadról Jóska bácsi. .. semmit nem 
mondasz?

— Semmit! Szívesen dolgoztam s most hálásan 
szoritok kezet gondolatban minden munkatársam
mal, — azzal a sok áldozatkész baráttal — akik se
gítettek, akik mindig szívesen nyitottak kaput, ami
kor kérni jöttünk a Mecsek Egyesületnek.

— Ezeket ünnepeljétek, mert ha ők nem lettek 
volna, bizony kevés teljesült volna abból, amit al
kotni szándékunkban volt, s amit teremteni sikerült.
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Kihalt, csendes utcán elgondolkozva baktatok. 
Átgondolom mégegyszer mindazt, amit Kiss József 
elmondott s szeretnék visszafordulni, uj és uj kérdé
seket felvetni, mert érzem, hogy nem teljes az in
terjú, nem úgy sikerült, mint szerettem volna.

Miért nem mondott magáról semmit; ö, aki 40 
éve szakadatlanul, egyfolytában dolgozik a Mecsek 
Egyesület felvirágoztatásán. Hányan dőltek ki mel
lőle, hányan untak bele, hányan kedvetlenedtek el, 
csak ő áll rendületlenül 40 éve ugyanazon a helyen, 
dacolva mindennel, tele rajongó szeretettel a Me
csekért.

S e pillanatban megértettem, hogy miért nem 
mond magáról semmit. Nem is lehet. Amit negyven 
évig egymaga csinált, azt nem lehet elmondani egy 
interjú keretében.

Azt csak látni lehet.
S mi látjuk is ...

—r —1



Lelkiség és turistaság.
— Kontemplativ turisztika. —

Irta: Dr. SZABÓ PÁL ZOLTÁN.

A címszavak egymás mellett különösen hangzanak. 
Az egyik az elmélyedő gondolkodás szava, a másik 
a barangolás izommunkája. A kontemplativ ember 
ideális vagy romantikus álmodozó, a turista a mate
riális egészség, a jóétvágy reálistája. Mikor összefűzöm 
a kontemplációt és a turisztikát, ki akarom vonni a 
sötét szobasarokban gubbasztó sápadt arcú, de isteni 
mámortól ragyogó szemű ideálistát a természetbe, de 
ugyanekkor meg szeretném fékezni a nekilendült izom
embert, ki távolság- és magasságrekordok színterének 
tekinti a természetet. Két egymásból kikapcsolódott 
fogaskereket szeretnék ismét egymáshoz illeszteni, 
a szellemet és az anyagot, melyeket a mai gépcivili
záció elgurított egymástól.

Gép lett az ember, elsorvad benne a lélek, elhal 
a meglátás fénye benne a Jó és szép iránt, melyek 
a Mindenségben, a nagy Élő és Örök Egészben a 
szüntelen születések és halálok láncolatában a fejlő
dés, a tökéletesülés képében tetszenek nekünk. Az em
ber tömeges lakóhelyein elsenyved a test is, mert a 
vérbaj és tuberkulózis inkább otthonosak a városok
ban és falvakban, mint az élnitudás és életművészet. 
Ismeret és okos pénzgazdálkodás hijján az emberek 
települési helyei csak azért nem látszanak szemét
domboknak, mert a betegségek csírái igen kicsinyek. 
Ezért emelem fel szavamat és hívom az embereket 
a természet csendjébe, nemcsak azért, hogy epés 
étvágytalanságuk megszűnjék, hanem hogy gondol
kodjanak. Csak a természet nyújthat egyszerre gon
dolatot és izomerőt, csak a természet adhat erőt 
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diadalmasan küzdeni a létért, vagy megnyugodni a 
változhatatlan pusztulásban. A természet hatalmasabb 
mint mi, teremtő nagy gépezet, mely létrehoz, épít 
hegyeket és ezeket törvényszerű erejével az örök hó 
szférájáig emelheti fel, hogy a hö és fagy váltakozá
sával szétporlassza, esővizével elolvassza, elmossa, 
szelével szétfújja. Az idők kiszámíthatatlan évei alatt, 
de mérhető és kiszámítható nyomok szerint, sok 
büszke bérc, hegyóriás romja van eltemetve tengerek 
és alföldek kriptáiban. Tavakba, tengerekbe a csendes, 
de szüntelen dolgozó folyóvizek magukba rejtve szál
lítják a finom iszapot és vele lassú halált lopnak a 
tavakba, tengerekbe. Az iszap lassan kitölti a me
dencét, nád veri fel a partokat, a víz hovatovább 
teljesen elveszti a csatát, zöld gyep és erdő díszlik 
a síkon és piroscserepes fehér tanya kandikál ki a 
lombok közül. Ma már biztosan tudjuk, hogy a geo
lógiai ókorban nemcsak nyoma sem volt a Kárpátok
nak, hanem ép ellenkezőleg a mai Belsö-Magyarország 
területén emelkedett hegytömeg, mely része volt egy 
hatalmas Dél-Európán keresztül vonuló hegyláncnak. 
E hegylánc méreteiben felülmúlta az Alpokat, amint 
azt az itt-ott még el nem temetett és el nem kopott 
hegyromokból a tudomány következteti. E hatalmas 
hegylánc az idő emberi élettel való mérhetetlensége 
alatt szétválott, tört, sülyedt és kopott, szüntelenül 
oldódott a csapadék hatása alatt. Magyarország terü
letén a Biharban, Veporban és még pár helyen ismét 
magasra nyomták fel romjait a hegyképző erők, de 
az Alföld helyén mélyre sülyedt alá, úgyhogy csak 
gravitációs mérések igazolják helyzetét. Eltemetkezett, 
elporlott a hegyóriás, sírját elegyengették a folyóvizek 
iszappal, homokkal, szemfödője lett az árvalányhajas 
magyar róna.

Szakemberek előtt nem újság amit irok, de meg
lepi az olvasót, ki latin iskolája szerint a római idő
vel lezárja érdeklődését a múlt felé. A kövek nagyobb 
történelmet kiáltanak felénk, mint a fiskálisok ok
levelei. De itt nincs megállás ! A kövek a föld törté
netéről részletesen tájékoztatnak bennünket, mérhe
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tetlen időkön keresztül a múlt felé szállva eljutunk 
a földi idő hajnalára, mikor még nem voltak kövek 
és kihűlő vörös fényben izzó csillag volt a Föld. 
A világűrt megszámlálhatatlan lángoló és kihűlt felü
letű csillag fúrja keresztül; nem is magányos csilla
gok, naprendszerek és csillaghalmazok, melyek vala
mely hatalmas ismeretlen magnetikus erővonal, Tejút 
körül rohannak. A mi naprendszerünk, a megszám
lálhatatlan csillaghalmazok egyike, mely a számítások 
közepes értéke szerint 270° rektaszcenzió és 30° dekli
náció irányába másodpercenkint 20 km. relatív sebes
séggel rohan. Iránya a b Herculis tája. A naprend
szer ismét nagyobb csillaghalmaz része, melynek for
gási középpontja a Tejútban van. Lundmark számí
tásai szerint a Napot körülvevő legközelebbi csillagok 
átlag háromezermillió év alatt tesznek egy körforgást 
a Tejút Sagittarius környéke körül. A Tejút rend
szerén kívül még más hatalmas csillagködök léteznek, 
melyeket már elért az ember egyre tökéletesebb táv
csővel felfegyverzett szeme. A hatalmasak közül való 
az ANGC 4594. sz. köd, mely tőlünk 56 millió fényév 
távolságban van és átmérője 110.000 fényév (egy fény
év 9.467.000.000.000 km.). Ez a köd átlag háromszor 
nagyobb, mint a Tejút, a világűrben kialakuló világ
rendszerek egyik hatalmas cháosza, melyben a Terem
tés napjai mennek végbe. A világűr mérhetetlenségei
ben a mi kis naprendszerünk elvész a csekélységében. 
Hisz a naprendszer külső csillaga a Neptun csak négy 
és fél millió km. távol van tőlünk és egy Neptun-év 
(egy körülforgása a Nap körül) csak az emberi élet 
szemével nagy, 164 földi év és 280 földi nap. A Nap
nak 650,000 konkurrense ismeretes, melyek mind 
kisebb-nagyobb mértékben fényesebbek a Napnál.

Mindezeket azért említem, mert felettünk ragyog 
a csillagos ég, melyet annyira elfelejtett a házhalmazok 
sápadt lakója. A világűrbe vetett tekintet megtisztítja 
a lelket a salaktól, felemel az Örökkévalóságba, sze
rénységre int létünk parányi volta miatt és megtanít 
egymásközt való elkeserítő torzsalkodás helyett az élet 
rövidségét annak szebbé, nemesebbé tételével érté
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kesíteni. Ha a hegyormon halkan átlibben a szellő a 
fűszálak és lombok között és kigyul az esthajnali csil
lag, a szellővel keljen szárnyra lelkünk a végtelenbe. 
A csend sokat fog nekünk elmesélni. A természet
tudományok hatalmas eredményei a természet csend
jéből kontemplálódtak. Megfigyelések, kutatások, a gon
dolatnak megannyi lendületet adnak, melyek a labo
ratórium kritikai szellemén keresztül válnak értékké. 
A nagy gondolatok nagyobb része nem laboratóriumi 
apparátusokból indult, hanem a természetesnek egy
szerű meglátásából eredt. Copernikus kanonok látcső 
nélkül alkotja meg új rendszerét, pusztán a fegyel
mezett és rendszeresen kutató szem megfigyelései 
alapján. Heliocentrikus rendszere pedig a gondolkodás 
történetében minden vívmány fölé emelkedik, mert 
szabaddá tette a gondolatot a világűr végtelensége 
felé. Már most csak út kellett a végtelenbe, melyen 
a földi távolságokhoz alkalmazkodott emberi szem 
látókörén túl indulhat. 1610-ben Galilei volt az első, 
ki látcsövet szerkeszt és a világűrbe néz. Látása 
Kopernikus komoly és rendszeres megfigyeléseiből 
kontemplált heliocentrikus elméletet igazolja.

De amilyen nagy az út a csillagok felé, ép oly 
nagy az atomok felé. A mákrokozmosznak szegezett 
távcső és a mikrokozmosz ismeretlenségeiben fürkésző 
mikroszkóp a végtelennek, bár furcsán hangzik, — 
ellentétes pólusai felé vannak irányítva. Mindkét pólus 
a végtelenben van, mindkét irányban a meglátások 
végtelen sora válik lehetővé. Egyfelől a fényévek 
mérhetetlensége, másfelől az atomok és molekulák 
határtalan parányi volta és szinte végtelen bontható- 
sága és oszthatósága áll. Mindezek mégis hús és vér 
kérdései, mert a parányokból tevődik össze a világ, 
melyben kényszerítő erejű természeti törvények döntik 
el sorsunkat. A világot űző elevenítő energia az ato
mok energiáinak összessége.

Az energiák összessége a világrend szociális 
hármoniája, mely kisebb hármonikus társulási csopor
tokra különül. Az energiák a társulási processusban 
a csoportosulás és szétbomlás szüntelen megujrázá- 
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sával egyre tökéletesebb csoportosulásokat hoznak 
létre. Egyre jobban! Ez a fejlődés jelszava. Az ener
giák ezen csoportosulása és szétbomlása az élet és 
a halál küzdelme. Minden létezőre jellemző. A szer
vetlen világban kialakul a pozitív energiák túlerejekor 
a gyönyörű kristály, és szétomlik a negatív energiák 
erőteljesebbé válásakor. Az egysejtű lények társulásá
ból sarjad minden élet. Minden mag egy teljes élő
lényre elegendő lehetőséget hordoz magában. Minden 
magban a meghalt előd nagy szociális testamentumot 
hagy utódjára, mely megjelöli az utód fajtáját, nemét, 
és a legnagyobb részletességgel meghagyja, hogy milyen 
talajban és milyen éghajlat alatt élhet, mekkorára 
nőhet, milyen lehet a színe, az ize és az illata. 
Az utód, a mag megfelelő talajba könnyen juthat, 
mert az alma nem esik messze a fájától. A talajban 
az őselemek (meleg, nedvesség, levegő, termőtalaj) 
hatása alatt kisarjad a magból a csira. Más növények, 
vagy egysejtű parányok részint védői, táplálói, részint 
ellenségei lesznek a jövevénynek. Megindul a konkoly 
és a tiszta búza küzdelme. A magból sarjadt csira, 
tudatára ébred a saját szociális erejének, a benne 
rejlő egysejtű lények közül, mindegyik a saját munka
körét tökéletesen igyekezik betölteni. Lesznek sejtek, 
melyek a talaj egysejtű lényeitől átveszik az ételt, 
mások földmunkát végeznek és belefúrják mugukat 
a földbe, elágaznak, hogy szilárdan álljon a növény és 
elegendő tápsóhoz jusson. Más sejtek a táplálékból 
élve tovább adják a többi táplálékot, hogy a többi 
sejt is éljen. Nincs túlhízás, kapzsiság, vagyonpazarlás, 
mindegyik munkájához mérten kap. A táplálék tovább 
halad a szár sejtjein, mert hisz az összes sejt egy 
célért küzd, létrehozni a virágot, megtermékenyülni, 
és tovább élni az ismételten létrehozott magokban. 
Egy makkban egy nagy tölgyfa rejlik, egy fűszálban 
egy sejtállam él, mely szociális munkamegosztásban 
és jólétben mintája lehet az emberi tudatlanság által 
elcsúfított társadalomnak. Egy fűszáltól sokat tanúi
hatnánk. Végeredményben minden élő lény az emberi 
test is egy sejtállam, melynek igen tökéletes a szoci
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ális berendezettsége. Nemcsak az egyes sejtek, hanem 
több ugyanazon fajtájú élő lény is társulni törekszik, 
itt azonban már lazább az összekapcsolódás, tehát 
nem oly tökéletes az összmunka, mint az egy testbe 
zárt sejteké. Ahol pedig különböző fajtájú élő lények 
kénytelenek társulni, ott az összmunka még kevésbé 
harmonikus, mert a kapcsolat igen laza. A különböző 
fajták társulási küzdelmei, tüskét, méregfogat, és fegy
vereket termeltek ki de minél szorosabb lesz a külön
böző fajok közt a kapcsolat, annál hármonikusabb 
lesz az egy szociális testté való összekapcsolódás által 
az összmunka, annál nagyobb lesz a pruduktivítás. 
íme a modern gyors gondolatközvetítés és gyors köz
lekedés jelentősége, mely egy testté fűz össze nagy 
területeket, mely békés munkát és nagyobb produk
tivitást hoz. De ez még a távol jövő képe. Ma még 
laza a kapcsolat, ma még kellenek a méregfogak.

Végtelenségig lehetne folytatni ezt a kontemplá- 
ciót. Amit mondtam, nem én mondtam, hanem csak 
tolmácsolom a szervetlen lét és a szerves élet hang
talan szavait, melyet elmondtak nekem, mert elmen
tem a pusztába a Nagy Próféta igéit az ingó nádszál 
suttogásában meghallani, megtudakolni létem és erőm 
mértékét. Az Isten prófétája a természet törvénye, 
mely az Ö igéit hirdeti és végre is hajtja. Nincs ki
térés, a törvény mindenkire léténél foga kötelez, meg 
kell tehát ismernünk azt. Ezért kapcsoltam össze a 
kontemplációt a turisztikával, hogy ne rohanjunk el 
süket fülekkel és vakon a természet beszédes szép
sége mellett, hanem halljunk, lássunk és gondolataink
ban meggazdagodva, lelkűnkben megnemesedve tér
jünk vissza.

A kőkorszak embere husánggal ment neki minden 
élőlénynek, hogy éhségét csillapítsa, ma is vannak, 
kik fölösleges állatmészárlásban lelik örömüket a 
természetben. Ez a vadász-atavizmus dúl azokban a 
primitív emberekben is, kik a Mecsek Egyesület intő 
tábláit céldobásra használják, a madarakat pedig mozgó 
céloknak tekintik, ágakat törnek és ugyanakkor szenti
mentális vandálsággal kaszálják csokorba a virágokat 
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és romantikus hajlamuknak tesznek szolgálatot, mikor 
a festett útjelzőszámokat lefaragják. Ezek a hölgyek 
és urak ékesítik az erdőt papírhulladékkal és gyújtják 
fel cigaretta-csiklikkel. Ök teljesen süketek és vakok, 
valóságos szellemi rokkantjai a gépcivilizációnak, kik 
mégis érzik hogy el kell menni a természetbe, mert 
a civilizáció jelenthet jól vasalt nadrágot, de lelki 
kultúrát nem.

Arra kérem tehát, Kedves Olvasóm, hogy ha 
esténkint a városunk ház-halmazai közt bolyong, 
tekintsen fel a csillagos égre, keljen vonzó vágy 
Önben a természet tisztasága és végtelensége iránt 
és ha történetesen ez szombaton este történik, ne 
azon gondolkozzék, hogy melyik füstös első vagy 
harmadosztályú csapszékben tölti a vasárnapot, hanem 
hogy szép lenne kimenni oda, hol tavasz van.

Végül szabad felhívnom szives figyelmét az intelli
gens középosztály csaknem általános magatartására, 
mely szerint a gyűlölt érettségi letétele után olvas
mányainak szinte kizárólagos tárgya a regény.

A bajt abban látom, hogy mig az utolsó ötven 
év alatt a természettudományok mérföldes csizmában 
haladtak előre az intelligens középosztályunk jelentős 
része saját emberi sorsának és környezetének natu- 
ráliáit sem ismeri. Kérem tehát a Kedves Olvasót, 
legyen apostola a természet ismeretének, mert a meg
ismerés vezet el a mély szeretetig.

A megismerés útja a vándorlás a napsütötte 
hegyormok és a fekete völgyek felé, a megismerés 
módja pedig az elmélyedés, mellyel a lélek sugárzik 
a tárgyak felé, kérdez és kutat. Ha lábunk alatt 
megzörren az avar és roppan a hullott, halott ág és 
piros virágok gyúlnak a zöld mezőben, érezzük meg, 
hogy eltemetett nyarakon át gázolunk uj tavasz felé. 
A Nap türelmes jóbarát, velünk van; sok milliószor 
felkelt és lenyugodott, sok milliószor sarjadt melegítő 
dédelgetésére tavasz, és tompa ködös fénye mellett 
hullott avarba a sárga levél. Amilyen végtelen a múlt, 
olyan végtelen a jövő és a természet benne sohasem 
ismétli meg önmagát, nincs két levél, fűszál, mely 
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azonos volna. A tavasznak, az újjászületésnek soha 
nem szűnő megujrázása tapsviharzik minden halálra 
ítélt élőben és a Természet, nagy klasszikus, mindig 
enged az élet kérésének, de mindig más szimfóniát 
játszik, a mi őszünket és más tavaszát. Most üde 
TAVASZ leng a levegőben és kis virágok tolakodnak 
ki a földből erre a nagy eseményre és kilevelezik az 
öreg tölgy, tán ősszel még maga sem merte volna 
remélni az elemek e nagy kegyelmét, most van itt a 
kitűnő alkalom, tán az utolsó, hogy menjünk és lássunk, 
hogy érezzük, ami szüntelen uj, de mégis örök, ami 
csoda, a tavaszt, a TEREMTÉST.



Emlékek és sétautak a vadvirágos 
Mecseken.

Irta : Dr. RÓNAKY KÁLMÁN.

Vadvirágos M.ecsek tája, 
A turistát hivja, várja I

Turista jelszó

A mi szép Dunántúlunk déli részén — Baranya- 
vármegyében — egy jellegzetes hegylánc hasítja 
ketté keletröl-nyugatra a vidéket. Ez a hegység a 
Mecsek. Vajmi keveset olvasunk és hallunk a Me- 
csek-hegységről, de az nem is szorult a reklámra. 
„A jó bornak nem kell cégér!“ Ez a régi magyar köz
mondás bevált igazság a turistaságnál is.

A pécsiek, a baranyaiak ebben a tekintetben is 
konzervatívok, nem kultiválják a felesleges szósza- 
poritást, boldogok, hogy a Mecsek az övék, tudatá
ban vannak, hogy az mily szép, milyen regényes, 
milyen értékes minden tekintetben. Pedig a Mecsek 
megérdemelné, hogy sokat írjanak, sokat beszéljenek 
róla, mert ha nem is rendelkezik az ég felé törekvő 
magas csúcsokkal, de egészében regényes, változa
tos, könnyen járható és így kellemesen élvezhető sé
tákat nyújt. Pécs város fölött — az északi részen — 
úgy áll a Mecsek, mint valami menyasszonyi koszorú 
a boldog ara fején, úgy diszlik ott, mint a királyok 
homlokán a korona.

Testestől-lelkestől — pécsi vagyok. Ismerem a 
vén Mecsek minden zeg-zugát. És még sem tudnám 
megmondani, hogy mikor szebb az? Kora tavasszal-e, 
mikor a fák rügyeznek és gyenge levelekkel kezde
nek megtelni a sudaras és a terebélyes ágak, vagy 
május végén-e és junius hónapban-e, midőn a családi 
fészek alapítására készülő madárka bájos füttyével
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csalogatja magához szerelmes párját és a fülemülék 
édes danájukkal telítik meg az ózondús levegőt? 
Vagy nyáron-e, mikor vadvirágok teszik tarkává a 
réteket? összel-e, midőn az erdő haragos-zöld 
színűre változik át, vagy télen-e, midőn le
vélhullás után, a hideg szellőtől himbálódzó kopár 
ágak zúzmarával vannak tele és az egész tájat fe
hérre festi a szűzi hó?

Jertek velem — kedves és hü turistatársaim—és 
győződjetek meg, hogy igazat mondok. Tegyünk egy 
sétát a Mecseknek Pécs sz. kir. várost koronázó ré
szén. Nem kell turistaruhát, szeges cipőt felhúzni 
nem kell hátizsákot felvenni, nem kell szeges turista
botot a kézbe venni, lakkcipőben, elegáns ruhában 
mehetünk és egy kis vékony sétapálca is megfelel. 
A Mecsek-Egyesület 40 évi gondos és tervszerű 
munkájának köszönhető ez. Tiz kilométert meghalad 
azon gondosan elkészített utak hossza, melyek a Me
cseknek a város fölötti részét keresztül-kasul hasít
ják és a szabadba vágyók részéről rendes sétáknál 
használhatók. De igen nagy azok száma, akik ezt fel 
is használják. Van több olyan lelkes híve a Mecsek
nek, kik naponta felsétálnak és élvezik az erdei 
tiszta levegőt, a pazar kilátást, a könnyen járható 
sétautakat.

Induljunk el a város központjából: a Széchenyi- 
térről és menjünk onnan észak-kelet felé! A leglas
sabban menve is 25—30 perc alatt a város végére 
érünk. Pécsnek az a nagy előnye más városokkal 
szemben, hogy 20—30 perc alatt a szabadban, az er
dőben, a Mecseken lehetünk és megkezdhetjük hegyi 
túránkat. A Megye-utcából a Papnövelde-utcába 
érünk, majd a Papnövelde-köz után a Tettye-utcában 
találjuk magunkat. Utunkban látjuk Baranyavár- 
megye székházat, a kerületi fogházat, a Matessa- 
árvaházat. A Tettye-utcában a városnak a székes
egyház után legrégibb temploma vonja magára 
figyelmünket, a Mindenszentek temploma, mely az 
1923. évben visszatelepitett Pálosoknak adatott át és 
mely állítólag 1157-ben szenteltetett fel. A török já
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rom alatt ez volt az egyedüli templom, mely a ke
resztények kezén maradt. Odébb menve, jobbra fes
tői panoráma nyúlik a 247 méter magas Havi-hegyre, 
melyen a Havi-Boldogasszony-kápolna uralkodik a 
város és környéke fölött. A kápolnát az 1690-ben 
volt pestisjárvány megszűnése után fogadalomból épí
tették. A feljegyzések szerint emberi erővel hordták 
fel az építőanyagot kézben és fejen. Kiss György 
szobrászművészünk által — a kereszténység 900 éves 
fordulójára — készített 1900. évi jubileumi művészi 
keresztjén kívül északra vagy 250—300 méternyire 
egy másik, egyszerű kereszt vonja magára a figyel
met a meredek mészkőormon, mely mintegy bezárja 
a minden év augusztus 5-én — Haviboldogasszony 
napján — a messze vidékről is ezrek és ezrek által 
imádságos lélekkel fölkeresett bucsujáróhelyet.

Egy-két lépés és a 233 m. magas Tettyén va
gyunk, mely állandó kirándulóhelye Pécsnek. Pazar 
szép fensik, három oldalról a hegylánc öleli át, mig 
délről nyitott és itt a város keleti részéből látható 
egy nagy sáv. Valami különlegesség ez a Tettye. 
Pécsnek egy kiválóan érdekes szórakozó helye.

Általában nemcsak az egyéb magyar, de — lehet 
mondani — még a külföldi városok sem dicseked
hetnek ilyen kellemes, közelfekvő, a városnak mint
egy homlokát képező pihenő hellyel. Jobbról, balról 
szőlőkkel van szegélyezve, Délnyugati részén romo
kat találunk, melyek még festőibbé teszik a fen- 
sikot. Ez a rom Szatmáry György (1505—1521) 
pécsi püspök nyaralója volt. A török invázió alatt 
derviskolostornak használtatott. Innen kapta nevét. 
Kolostor törökül tekke, melyből a nép a Tettye szót 
csinálta. Északnyugati részén van a Tettye-forrás a 
víztartókkal, mely a város nagy részét vízzel látja 
el. A szokásos vendéglő és több villa egészíti ki ezt 
a kedves üdülő helyet. A hatalmas fák alatt kétsze
resen jól esik a hűsítő ital.

A Tettye felett két ágra oszlik a Mecsek-Egye- 
sület részéről nagy gonddal készített úthálózat. Mi
előtt odébb mennénk, keressük még fel a Tettye fö-
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lötti hegyormot, ahonnan igazán szép kilátásban lesz 
részünk. Lábunk alatt a fensik, melynek fái és a 
romok ritka képet nyújtanak és főleg akkor igazán 
nem mindennapi a látvány, midőn a Tettyén majális 
(nyári mulatság) van, mert akkor az ott nyüzsgő tö
meg tarkasága, különösen az esti tűzijáték mellett, 
szemkápráztató képpé olvad össze. Alatta a város 
egy része: a lyceum, most egyetemi templom, zöld 
patinás két tornyával, a fekete kupolás színház, a 
tornyos városháza, a török mecsetből átalakított bel
városi plébániatemplom, a Mindenszentek temploma, 
az Agoston-téren lévő budai külvárosi plébániatem
plom, mely azelőtt az Agostonrendi szerzeteseké 
volt, a Havi-hegy a rajta lévő bucsujáró kápolnával, 
az egyetem központi épülete, a dohánygyár, az épü
letek tömege, odébb a központi temető, a volt sá
tortábor hatalmas fái, még távolabb pedig Nagy
árpád, Málom és Keszü községek.

Menjünk a csinált szép utón északfelé. Irma- 
utnak hívják. A jobbról eső kőbányát elhagyva, csak
hamar az erdőben vagyunk és sétánk végéig ott is 
maradunk. Mérsékelt emelkedéssel jutunk fel a hegy
tetőre, melynek közepetáján egy kőfalon Hamedli 
Gyula, néhai fényképész, a Mecsek-Egyesület volt 
tagja emlékét megörökítő márványtábla van el
helyezve. Szomorúan poétikus ennek az Irma-utnak 
létrejötte. Egy idegenből Pécsre jött fiatalember, Ha
medli Gyula fényképész, sok évvel ezelőtt nőül vette 
Schellenberg pécsi ecetgyáros Irma leányát. A fiatal 
szép asszony rövid, boldog házasság után gyermeké
vel együtt meghalt. Hamedli Gyulának — ki bánatá
ban sokat járta a Mecsek vidékét — végtelenül tet
szett a Mecsek Egyesület munkálkodása. Mindig 
hangoztatta, hogy halála esetére intézkedni fog, hogy 
a Mecsek Egyesület további utépités céljára na
gyobb összeget kapjon hagyatékából. Fiatalember 
szájából furcsán hangzott az ilyen Ígéret. Mikorra 
válhatik az esedékessé? És íme, mi történt? Hamedli 
Gyula betegágyba került. Baja gyógyithatalan volt. 
Meghalt. Végrendeletét felbontják és ott találják
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végső intézkedését, mely szerint hagyatékának felét 
a Mecsek Egyesület örökli. Csináltassa meg e pénz
ből az Egyesület az általa jelzett utat, mely a Tettyé- 
ről a Dömörkapuhoz, a Bertalan-sziklához vezet és 
nevezze el ezt az utat boldogult feleségéről: Irma- 
utnak. Csak egyet kötött ki, csak arra kérte vég
rendeletében az Egyesületet, hogy felesége és gyer
meke, valamint az ő sírját tiz éven át gondozza. És a Me
csek Egyesület híven és odaadóan gondozza a sirt 
tovább is, mert a 10 év már régen lejárt. Ez a törté
nete az 1491 méter hosszú Irma-utnak. Turisták! Ha 
végigmentek ezen a szép utón, szánjatok egy pilla
natot Hamedli Gyula és felesége, Schellenberg Irma, 
a korán elhalt két jó lélek emlékének, kiknek korai 
elhunyta és a férjnek nemes gondolkodása hozta 
létre a vadvirágos Mecseknek e poétikusan szép 
útját.

Az Irma-ut végén találjuk a Balogh Károly-ut ta
lálkozásánál a Ptacsek Viktor, a Magyar Nemzeti 
Bank korán elhalt kiválóan derék főnöke emlékét 
megörökitö pihenőt. Odébb — egy-két lépésnyire ke
letre — a 384 m. magas Dömör-kapu (a Bertalan- 
szikla, melyen a Hamerli-család (Imre, József és Ká
roly) köztiszteletben állott jó anyjuk emlékére kilá
tót építtetett, mely az édes anya nevéről Flóra-pihe
nőre kereszteltetek el. Felséges a kilátás innen. Ide
genből jött isemeröseimet okvetlenül felvezetem 
helyre, mert azt akarom, hogy jó emlékkel hagyják 
el a mecsekalji városunkat és a vadregényes Mecse
künket. Szemünk nem tud betelni a látottakkal. A 
városi és a székesegyházi erdő nagy területe észak
ról határolja a lábaink alatt elterülő vidéket, alatta 
a szőlők présházai tarkáinak, közte az 1749-ben 
épült Szent Bertalan-kápolna is helyet foglal, hova 
augusztus 24. — Bertalan-nap — után vagy előtte 
való vasárnap körmenetet vezetnek a budai külvá
rosi plébániatemplomból. Keletre a Dunagőzhajózási 
Társaság gróf Széchenyi István- és Szent István-ak- 
náját látjuk, hatalmas épületeivel, a völgyben Me- 
csekszabolcs község fekszik, csak egy-két háza és 
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román stílusban épült szép templomának tornya lát
szik. Előtte a pécs—mánfai nyilegyenes országút ha
sítja ketté a termő szántóföldeket; ezen ut mentén 
terül el a bányászlakta Szabolcsbányatelep. Ezt is, 
mint a délre fekvő uj Meszes-telepet a Dunagőzhajó- 
zási Társaság teremtette meg nagy áldozatkészség
gel, hogy bányászainak modern lakásokat nyújthas
son. Délre a DGHT szénmosó- és villanyfejlesztő te
lepe foglal helyet. A bányákból kiaknázott szén itt 
kerül tisztítás, mosás alá. Földtől, kőtől, egyéb ide
gen anyagtól itt tisztítják meg a szenet. A salakból 
már két nagy kupalaku, hegynek beillő törmelék
rakás képződött, ahova önműködő kis kocsikon vi
szik és öntik ki a nem használható anyagot. A vil
lanytelep pedig a várost és most már sok községet 
lát el villanyvilágítással. Somogyvármegye községei
nek egy része is innen kapja a villanyvilágítást 
Zrínyi Miklós városa: Szigetvár is a pécs—üszögi vil
lanytelepről nyeri a villanyáramot.

A kiskozár-ujhegyi szőlők, majd Püspökbogád 
szép népviseletü magyar község fensikon fekvő, 
messze látszó, kimagasló templomával tarkítja a szép 
panorámát. A Mecsek legmagasabb csucsa a 682 mé
ter magas Zengő, előtte a hosszuhetényi Hármas
hegy, délre a távolban a 442 méter magas ördög
szántotta Harsány-hegy vonja magára figyelmünket.

A Dömör-kapu (török szó = vaskapu) alatt van 
a Mecsek Egyesület által — 40 éves fennállása em
lékére 1931-ben épített — nagyszabású emeletes, 
pazarul berendezett Menedék-ház, mely hivatva van 
a turisták és pihenni vágyók kedvtelését kielégíteni. 
A szomszédságban van a régi Kakuk-csárda.

De hagyjuk el a szép kilátás nyújtó Menedék
es Üdülő-házat és menjünk nyugat felé a mester
séges szép utón, melyet előbbi elnökéről nevezett 
el az egyesület Balogh Károly-utnak. Mankó
bükki Balogh Károly, a pécsi királyi ítélőtábla 
elnöke, nagy természetkedvelö, a Mecsek lel
kes barátja, iró, rajzoló, egész lényében poéti- 
kus ember volt. A Mecsek alsó részén, síkon vezet 
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az 1436 méter hosszú ut a különböző nagy fák, rész
ben fenyők között. Utunkban találjuk a Szaniszló- 
pihenöt, melyet a Berlinben meghalt és ott pihenő 
Dr. Mócs Szaniszló, ciszterci tanár, a Mecsek Egye
sület lelkes tagjának emlékére emelt az Egyesület 
1905-ben. Ezen emléktől délre vezet az 1342 méter 
hosszú Szaniszló-ut, mely a Mileva-utat érintve, a 
Tettyére visz, hova az ut végső részén gondosan ké
szített lépcsőkön is le lehet jutni. De menjünk csak 
egyenesen tovább a Balogh Károly-uton. Énnek vé
gén négy ut találkozik. Ezek a Kiss József-, Kardoss 
Kálmán-, Bánffay Simon- és Balogh Károly-utak.

Északra menve az 1305 méter hosszú Bánffay 
Simon-uton látjuk először a Scholcz Gyula, a finom 
lelkületű, most már néhai sörgyáros által fölállított 
Mária-képet, hol a vallásos áhítatot leróni akaró 
buzgó sétálókat találjuk imáikba elmerülve. Bánffay 
Simon, kir. közjegyző, első alelnöke volt a Mecsek 
Egyesületnek.

Az ut felső részén, a Vágásban, Szigriszt Lajos, 
egyesületi tag, a Pécsi Kölcsönös Segélyző Egylet 
nyug, főpénztárnoka, a Mecsek Egyesület egyik derék 
és mindig hü alapitó tagja által emeltetett nagy ke
reszt uralkodik a vidéken. Az 534 m. magas Misina 
hegytetőn a Kiss József-kilátó és menedékház ad pi
henőt a turistának. A 18 méter magas toronyból le 
nem irható kilátás nyílik a szemlélő elé. Kiss József 
nyug, főreáliskolai igazgató, a Mecsek Egyesület 40 
éven át fáradhatatlan, buzgő főtitkárának nevéről 
nevezték el a kilátót és az alább említett utat. Kiss 
József 40 éven át dolgozik tervszerűen és kitartóan, 
csüggedés nélkül és ernyedetlen szorgalommal, hogy 
a Mecsek a sétálók, az üdülnivágyók részére köny- 
nyen megközelíthető és kényelmesen járható legyen. 
És terve diadalt ül. A kilátónál keresett vendéglő 
áll a kirándulók rendelkezésére. Innen háromnegyed 
óra alatt — erdei jó utón — a Tubes-hegy ormát ér
jük el, melynek 612 méter magasságban köböl 
épült János-kilátójáról Baranyavármegye hegyháti 
járásának egy részében, a változatos dombos-völgyes 
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vidékben gyönyörködhetünk. Innen az 535 méter 
magasan fekvő Lapisi vadászházhoz juthatunk. A 
pécsi Rotary Club áldozatkészséggel itt egy 3 kilo
méteres körsétautat volt szives épittetni a Mecseket 
szeretők örömére. De térjünk a négy ut keresztezé
séhez vissza és menjünk nyugat felé a Kiss József- 
uton. Itt találjuk az Egyesület által Dr. Bokor Emil, 
a korán elhalt városi közkórházi főorvos, az Egyesü
let hü tagjának emlékére emelt Emil-pihenöt. A Kiss 
József-ut a szőlők között, a Frühweisz-völgyön a vá
rosba vezet. Ezen utat most a város által készítte
tett műutnak nevezett kocsi- (autó-) ut keresztezi, 
mely szerpentinjeivel a Mecsekre kocsival való fel
jutást könnyíti meg. A Lapisi- és Kozári vadászházak 
mellett elhaladva, meglepően szép körturát lehet 
megtenni a mánfai országút bevonásával a Mecseken. 
A város a fának könnyebb leszállithatása végett csi
náltatta ezt a költséges műutat.

Az utak keresztezéséhez jutva, lépjünk délfelé 
az 110 méter hosszu Kardoss Kálmán-utra. Kardos- 
vajszkai Kardoss Kálmán, aranysarkantyús vitéz, Pécs 
szab, kir. város és Baranyavármegye 10 éven át volt 
főispánja, volt országgyűlési képviselő, a Mecsek 
Egyesület első elnöke tiszteletére neveztetett el ezen 
szép ut: Kardos Kálmán-utnak. Vagy 100 lépésnyire 
találjuk a volt Kardoss-uti pihenőt, most városi erdő
őri házat. Ettől keletre vezet a Zsolnay-ut, melynek 
végén 240 méter magasságban áll a Francia-emlék, 
mely 1908-ban Zsolnay Miklós, a világhírű Zsolnay- 
féle keramiái gyár tulajdonosa, a város egyik volt 
vezető embere, kezdeményezéséből és áldozatkész
ségéből, részben gyűjtésből, a Pécsett 1809-ben, a na
póleoni háború alatt elhalt és eltemetett francia ka
tonák emlékére állíttatott fel. Kitűnő gondolat volt 
ezt az emléket erre a helyre tenni, mert mig egyrészt 
a kilátás innen a városra és a környékre fölséges, 
addig másrészt a városban számtalan helyről látható 
a pyrogranit gula, mely a Zsolnay-gyárból került ki. 
Tetején a francia sas leeresztett szárnyakkal.

Innen a kelet felé vezető ut, mely a város fölötti 
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hegyoldalon megy a Szaniszló-utig, a Mileva-ut név 
alatt ismeretes. Dr. Schmidt Antal, kormányfőtaná
csos, volt városi közkórházi igazgató, az egyetemi kli
nikai hivatalok nyug, igazgatója, a kitűnő ope
ratőr és kedvelt ember, felesége, szül. Duka 
Mileva tiszteletére építtette ezt a szép utat. Minden 
kanyarulatnál a várost más és más oldalról látjuk, ha 
rajta járunk. A Mileva-uton, a Mecsek egyik legszebb 
kilátó helyén van a Sári-pihenő, melyet Hamerli Jó
zsef, az agilis és minden szépért lelkesülő gyáros és 
vaskereskedő emeltette neje: szül. Hoffmann Sarolta 
tiszteletére. A Szaniszló-uton át kelet felé a 
Tettyére, nyugatra pedig a Zsolnay-uton át a Kar- 
doss Kálmán-utra érünk. Utóbbin lefelé haladva, a 
szerpentinek egyiken találjuk a László-pihenőt. 
melyet a Mecsek Egyesület 1926-ban, Zsiga László 
gyógyszertártulajdonos, boldogult kedves Laci 
bátyánk emlékének állított a tisztelők adományaiból. 
Meg kell emlékezni még a Vaszary Gyula-utról, mely 
a Balogh Károly-utból a Mileva-utba vezet és mely a 
Mecsek Egyesület első igazgatója, Pécs szab. kir. vá
ros volt rendőrfőkapitánya: Vaszary Gyula emlékét 
van hivatva megőrizni. Ezen ut északi részén elfekvő 
nagy földterületen fog állni Horthy Miklós kormány
zónkról elnevezett tüdöszanatorium.

Egy-két szerpentin még és a Kardos Kálmán-ut 
végén, helyesebben mondva — a városból jövet — 
elején vagyunk, hol a kocsi műutnak is a szerpen
tinjei kezdődnek. A szőlők közt csakhamar, — 5—10 
perc alatt — a városban vagyunk ismét. A Széchenyi- 
térre érünk. A leglassabban menve is, 4—5 óra alatt 
megtehetjük ezen utakat, minden nagyobb fáradtság 
nélkül, ha tetszik akár lakkcipöben is, elegáns ruhá
ban, oly jók az utak, mi bántódás sem éri ruháza
tunkat.

Aki ezután nem elégszik meg ezzel a könnyű 
sétával, az mehet az erdő mélyébe is. Itt is könnyen 
járhat, mert elég jó erdei utakon mehet órákon, na
pokon keresztül. Vagy 300 kilométer jelölt útja van 
a Mecseknek. Ez is mind a Mecsek Egyesület mun
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kája, Kiss József főtitkár tervszerű gondossága. Mun- 
kartársaival még most is hátára veszi a festékes do
bozt és ecsetet és megy utat jelölni. A munkatár
sak 40 év alatt változtak, csak ő maradt meg hűnek 
a Mecsekhez, a mecseki munkához. A munkában hű 
és kitartó társa Kaltneker Pál, a „Dunántúli Bank“ 
cégjegyzője, a Mecsek Egyesület titkára, ki nemcsak 
szép tollával szolgálja az Egyesületet, hanem a mun
kák egyéb részében is odaadóan buzgólkodik, ernye- 
detlen dolgozik.

Kedves turistatársaim! Köszönöm, hogy lelkileg 
velem jöttetek a vadvirágos Mecsek sétautain, hogy 
megtekintettétek a Mecseken épített emlékeket és 
utakat, hogy együtt élvezhettük az üde levegőt, a fák 
zöldjét, a virágok szintarkaságát, a fülemülék bájos 
énekét! Jöjjetek Pécsre, gyönyörködjetek ebben a 
szép fekvésű városban és élvezzétek a pazar kilátást 
nyújtó ormokat, az erdőket, a vadvirágos Mecseket, 
mely mind reátok vár, — mert közismert már, hogy:

Vadvirágos Mecsek tája, 
A turistát hívja, várja!



Hivatalos rész.
Titkári az jelentés 1930. évről.
Mélyen tisztelt Jubileumi Közgyűlés!

Nevezetes határnaphoz jutott el a mai közgyű
léssel negyven év óta dolgozó egyesületünk. Nehéz 
viszonyok között mit tett, milyen munkát végzett, 
arról nem kívánunk szólani, jól látja azt mindenki, 
aki egy sétát tesz hegyeinkben. Az elmúlt negyven 
év történetére sem térünk ki, hiszen részletesen 
ismerteti azt ez idei Évkönyvünkben lelkes titkár
társam s ezért ez alkalommal csak a befejezett 
negyvenedik- s részben a most folyamatos 41-ik 
egyesületi év eseményeiről tartunk rövid beszá
molót.

Múlt év szeptember havában tartott utolsó köz
gyűlésünk elhatározta, hogy a négy évtizedes mun
kásság záróköveképen az akkor bemutatott tervek 
és költségvetés szerint megépíti jubiláris üdülő- és 
menedékházát s a szükséges további lépések meg
tételével a választmányt bízta meg. Ennek a nagy 
munkának előkészítése és megvalósítása vette 
igénybe a vezetőség majdnem egész tevékenységét. 
Örömmel jelentjük, hogy a munkálatok még a múlt 
ősz folyamán annyira előrehaladtak, hogy házunk a 
tél beállta előtt tető alá került.

Az építés munkálatai szakértő felügyelete alatt 
történtek s a helyszínen úgy tervező mérnökünk, 
Hoffmann László, mint a kiküldött épitőbizottság 
a munkálatokat többször ellenőrizték. Az előirány
zatot nem léptük át, sőt némely helyen apróbb meg
takarítást értünk el, ami költségvetésünk realitására 
mutat. A pénzügyi kérdést is sikerült a tervezetnek 
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megfelelően megoldani, bár a felvett kölcsönnek a 
pénzügyi események által magasra szökött váratlan 
kamatterhei súlyosan terhelik majd költségelőirány
zatunkat.

Az építkezés 54.000 P-re rúg, mig a teljes beren
dezés, térrendezés és utólag szükségesnek bizonyult 
pótmunkák cca 16.000 pengőt emésztettek fel, úgy 
hogy végeredményben a teljesen berendezett és for
galomnak átadott épület kerekszámban 70.000 pengő 
befektetést igényelt.

Örömmel közöljük tagtársainkkal, hogy a M. T. 
Sz. folyó évi költségvetésébe támogatásképpen 
4000 pengőt hozott javaslatba és 10 ágyalapitványt 
jegyzett, amiért e helyen is hálás köszönetet mon
dunk az ügyünket mindig szeretettel gyámolitó Szö
vetségnek. Egy-egy ágyalapitványt tettek az Enzián 
Turisták és a M. H. E., amivel turistatestvéri együtt
érzésüknek adtak kifejezést, amit hálásan köszönünk.

Pécs szab. kir. város törvényhatósága 1931. és 
1932. évi költségvetésébe 5—5000 pengőt állított be, 
amit a belügyminiszter ur már helyben is hagyott 
és erdőőri lak céljaira a város 4000 pengőért meg
vásárolta Kardos-uti kis menedékházunkat is s ezek
kel a jelentékeny összegekkel hathatós támogatást 
nyújtott nagy feladatunk megoldásában. Mikor a 
város vezetőségének ezért legöszintébb köszönetet 
mondunk, egyben hálánkat fejezzük ki azon tagtár
sainknak, akik felhívásunkra 6°/o-kal kamatozó 100 
pengős kölcsönkötvények átvételével segítettek 
bnnünket.

Uj menedékházunk berendezése nagy körülte
kintést igényelt, mert azt a mai kor igényeinek meg
felelő kényelemmel s ha nem is fényűzően, de csín
nal kellett megoldanunk, hogy úgy a kiránduló és 
turista közönség, mint az ott nyaralni kívánók meg
találják a kellemes elhelyezkedés lehetőségét. Úgy 
hisszük, ezt a célt el is értük; erre következtetünk 
azokból az elismerő szavakból, melyekkel uj házun
kat méltatják. Ha mégis volt, vagy talán van bizo
nyos tekintetben kifogásolni való, úgy azt kérjük a 
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kezdet nehézségeinek tekinteni. Minden jogos pana
szon alapuló hibát, vagy rendetlenséget ki fogunk 
küszöbölni és e tekintetben kérjük tagtársaink szives 
támogatását is.

A helyiségek izléses szép berendezése egyesüle
tünk igazgatójának, Raáb Gyulának érdeme, aki 
Kaltneker Pál titkárunkkal együtt fáradtságot nem 
ismerve, éjt-napot eggyé téve, dolgozott azok széppé 
tételén. Az ott megfordult kirándulók és nyaralók 
elismerésén kívül az összes tagtársak köszönetét 
érdemelték ki, aminek készséggel vagyunk tolmá- 
csolói, a közgyűléshez intézett azzal a kéréssel, hogy 
ez a köszönet jegyzőkönyvünkben is megörökittessék.

*

Jubiláns házunk létesítése mellett más alkotá
sokra természetesen nem gondolhattunk s csak ré
gebbi épületeink, sétautaink s pihenőink jókarban 
tartására fordítottunk figyelmet és hoztunk jelenté
keny áldozatot. Sajnálattal kell azonban itt megemlé
keznünk azokról a károkról, amiket a szerpentine
ket keresztező s azokat súlyosan megrongáló fe
gyelmezetlen kirándulók és a téli sportokat űző 
ródlizók és síelők sétautjainkon tettek. Itt hatéko
nyabb intézkedésekre lesz szükség az utak és a sé
táló közönség védelme érdekében, mert a fegyelme
zetlenebb elemek a kiadott rendőrségi tilalom elle
nére is zavartalanul űzték sétautainkon mulatsá
gaikat.

Mi is belátjuk és átérezzük a sportolás jelentő
ségét és örülünk, ha megfelelő pályákon és megfelelő 
módokon űzik azt a téli sportok hivei. De éppen 
nekik kellene belátniok, hogy erre a Mecseknek az 
a része, ahol sétautaink elhúzódnak, éppen nem al
kalmas terület s bizonyára nekik se nyújthat gyönyö
rűséget. A szánkózás csak arra épített pályákon űz
hető sportszerűen s éppen ezért lenne szükség ilyen 
pálya építésére. Álljanak össze a sport hivei, kér
jék egy erre alkalmas terület kijelölését, hol kis 
költséggel létesithetnek megfelelő pályát. Ezzel re
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mélhetőleg megszűnnének az évröl-évre ismétlődő 
balesetek: kar- és lábtörések és kiránduló tagtár
saink testi épségét sem fenyegetnék a sokszor éret
len gyerkőcök és suhancok által vezetett szánkók 
vagy a sétautakon lerohanó sítalpak, melyek 
elől a kiránduló női és férfi közönség az elmúlt télen 
is akárhányszor kénytelen volt az ut melletti bokros 
terület félméteres havában keresni menedéket.

Nem! Valóban nem ilyen célból építtette és 
tartja fenn nagy költséggel létesített szépséges séta- 
utjait a M. E., mely mindenkit szívesen lát fönn, aki 
az egyesület munkáját és alkotásait értékelni és 
megbecsülni tudja, de nem tartja kívánatosnak azok 
látogatását, akik ott csak károkat okoznak és kelle
metlenségeket szereznek olyanoknak, akik a Me- 
csek-kultusz fejlesztéséhez anyagi áldozatokkal is 
járulnak .

*

Egyesületünk 1930-ik évi tevékenysége az egyes 
osztályok kebelén belül is szép eredményeket mutat
hat fel, amiről a Madárvédő Osztály és Barlangkutató 
Osztály az évkönyvben közölt jelentésekben is be
számolnak s szívesen mondunk köszönetet Páldy 
Géza és Blaschek Aladár osztályelnököknek, úgy 
Ozanich Gyula bányaföfelügyelő tagtársaknak és mun
katársaiknak a madárvédelem-, illetőleg a barlang
kutatás terén kifejtett önzetlen, áldozatos munká
jukért. Szépítő Osztályunk a „Virágos Magyarország, 
virágos Pécs" mozgalomba kapcsolódva, a város bel
területén volt propagálója a virágkultusznak, aminek 
még a mai nehéz viszonyok között is szép eredmé
nyei láthatók. Munka Osztályunk is teljesítette a 
ráháruló feladatot s a múlt évben a nyugati Mecsek 
összes utjelzéseit felújította, de nem tehette ezt egész 
teljességében a keleti részen, hova az osztály tagjai 
a nagy távolságok miatt csak ritkábban juthattak 
ki. Kiránduló Osztályunk helyi kirándulásokat ren
dezett és örömmel számol be a nálunk is 
szép számmal megfordult idegenekről. A hus- 
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