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A Szársomlyó és vára.
Irta: dr. Reuter Camillo egyet, tanár.

A Mecsek hegységtől D-re fekvő és csaknem egye
nesen Ny—K-i irányban vonuló u. n. Siklósi hegyvonu
latnak legkeletibb végén minden Mecsek-járó turistának 
föltűnik az a meredek, csúcsos kúp alakú hegy, melyet 
rendesen Harsányi hegynek szoktak nevezni. A Misiná
tól egyenes vonalban kb. 30 5 Km-nyire fekszik, Nagy- 
Harsánytól É-ra. A hegynek csúcsa, D-i, K-i és Ny-i 
lejtője csaknem teljesen kopár, sziklás, csak a lankásabb 
É-i lejtőn van összefüggő erdő terület. Ezért a hegynek 
legkönnyebb megmászása az É-i erdőn átvezető jelzett 
utón lehetséges. A hegy 442 m. magas, de ez még régi, 
megbízhatatlan mérés, sajnos újabb mérés adatunk még 
nincs. Reméljük, hogy az uj háromszögelési felvételek 
nemsokára a Mecsek hegységre is kiterjesztetnek s igy 
biztosabb mérési adatokat kapunk. A hegytetőről derült 
időben (különösen ősszel és tavasszal) teljes körkilátás 
nyilik. Itt romokat is találunk, melyeket sokáig a római 
korból fönnmaradt jelzőtorony romjainak tartottak. Ezt 
azonban teljességgel ma sem tudjuk kizárni, ehhez ré
gésznek pontosabb vizsgálatai kellenének, de ezek nem 
történtek eddig. Az irott emlékek azonban mást mutat
nak s ennek a turistákkal való megismertetése cikkem
nek egyik célja. Másik céljáról csak a végén szólok.

A történetírók előtt régen ismeretes, hogy a XIII. 
század közepe óta e hegyen vár állott. Mikor épült nem 
tudjuk, de azt sem tudjuk, hogy nem épült-e ez már 
régebbi, esetleg római castrum helyén, ennek alapfalaira. 
Annyi bizonyos, hogy 1249-ben két Ízben is emlékeznek 
meg okleveleink e helyről. A tatárdulás után IV. Bélá
nak Miklós comes számára kiállított adomány levelében 
„Terra castrensium (regalium) de Barana Harsan nomine 
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sub pede montis Saarsumlu“, egy másik helyen találjuk 
„mons pro castro satis utilis Saarsumlu nuncup.“ Az 
idézett helyekből kiderül, hogy ezt a hegyet a régi ma
gyarok „Saarsumlu“-nak, azaz „Szársomlyó“-nak hívták 
és hogy rajta már ekkor vár állott. Régebben hibásan 
„Sársomlyónak“ olvasták, de az 1287. oklevél „Castrum 
Zaarsomolou“-t említ, egy 1289-es oklevélben „Scar- 
somolouM, vagy „Scarsomolow“-t találunk, egy még 
későbbi 1296-ból kelt oklevélben „Zaarsumplow“ név 
fordul elő, mint a hegy, illetve a rajta álló vár meg
nevezése, ez pedig csak Szársomlyónak olvasható. És 
ez a név nagyszerűen fejezi ki a hegynek természetét. 
„Szár“ a régi magyar nyelvben kopaszt jelentett, I. 
Bélának és I. Endre királyunknak atyja „Szár László“ 
kopasz László volt, a bécsi Kahlenberget is „Szárhegy“- 
nek nevezték a régi magyarok. A Szársomlyó is való
ban kopasz hegy, melynek oldalát már akkor is csak 
sombozót boríthatta, erdő nem fedte. Egyetlen egy ada
tunk sincs, hogy a hegyet valaha is „Harsányi hegy“- 
nek nevezték, ez mindig Szársomlyó volt. Magára a 
várra vonatkozólag vannak adataink, hogy ezt 1334 és 
1494 között többször mint „castrum Harsan“ és „cas- 
tellanus de Harsan“ néven említik, de sohasem a hegyet. 
1289 óta a vár tartozékaként emlittetik Harsány falu. 
Már 1287-ből tudjuk, hogy IV. László királyunk Szár
somlyó várát „mint a magbanszakadt Balog Miklós 
unokája Miklós fia Mihály birtokát Lőrinc nádor fiának 
Kemény ispánnak adta“. A várhoz ekkor Ug, Permán (y), 
Tótvölgy, Perekcse, Bójád, Hidvég és Szt. Mihály mo
nostora tartozott. Közbevetőleg megjegyzem, hogy az itt 
említett „Touthweegh“ (Tótvölgy) elpusztult falu, mely
nek helyét nem ismerjük, de azt a völgyet, melyben a 
keleti Mecsekben a 18-as jelzésű ut fölhalad Puszta
bánya felé, miközben az a 1-es úttal találkozik, ezt a 
völgyet a nép ma is „Tóti völgynek“ nevezi. 1289-ben 
a várhoz tartozott Harsány, Babocsa, Permán (y), Tót 
völgy, Ug, Világosberek, Keresztes, Bánfalva, Belős. 
Perecske, Bója, Vörösfalva (?), Töttös, Hetény, Szeder
jes, Rékás, Keskend, Barkfalva, Litnek, Moj (u) s Fejértó 
és a péli szt. Mihály monostor ehhez tartozó hét falu
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val együtt 1296-ban még Kemény Istváné a vár. 1380 
és 1381-ben a vár a király-é (Nagy Lajos) volt, de úgy 
látszik már előbb is az övé volt. 1388-ban Zsigmond 
király Kórógyi Fülpös fiának Istvánnak adta. 1406-ban 
pedig újra: István fiának Fülpösnek. Ezóta úgy látszik 
állandóan Kórógyiak bírták egész kihalásukig. (Az 1470-es 
évek elejéig?) 1388 és 1406-ban ismerjük a várhoz tar
tozó falvakat és pedig: Baranyavár, Virágos, Keresztes, 
Perecske, Harsány, Babolcsa, Szántó és Nagyfalu s 
egyéb haszonvételek között az ezekhez tartozó vámok 
is. A Kórógyiak kihaltával hihetőleg Laki Tamás kir. 
kamarás kapta királyi adományul. 1484-ben azonban 
Harsányfalut a Darócziak kezén találjuk s az övéké 
1489-ben is. Magát a várat pedig 1486-ban, de még 
1494-ben is a vingárti Gerébek bírják királyi adományul, 
1486-ban pedig Nagyfalu, Nagy-Harsány, Szártó és 
Babolcsa a vár tartozékai, úgy látszik tehát, hogy az 
1484 táján a Darócziak kezén lévő Harsány más falu 
mint Nagy-Harsány, talán Kis-Harsány vagy Ebes-Har- 
sány lehetett. Még egyszer szerepel Nagy-Harsány a tör
ténelemben az 1687 augusztus 12-én történt csatával 
kapcsolatosan, a csata azonban D-re volt Nagyharsány- 
tól és nem valószínű, hogy Lotharingiai Károly a hegy
ről nézte volna a csatát. A hegyen lévő várról azonban 
nem tétetik emlités, úgy látszik már nem állott. Mi 
történt, hogy történt, nem tudjuk. 

Bennünket turistákat most az érdekel, hogy, ra
gaszkodjunk az ősi Szársomlyó névhez, mely az Árpá
dok idejéből ered és egyik bizonyítéka annak, hogy ez 
ősi magyar föld s Délbaranyához ősi jogunk van. Vala
mennyi helység ott eredetileg magyar volt s csak a mi 
nembánomságunk folytán kapott szláv nevet. Minden 
térképen ennek a névnek kell szerepelni s az iskolában 
is e néven emlegessék a hegyet.

A másik cél a miért e sorok Íródtak, a Szársom- 
lyónak mint nemzeti parknak állami birtokba vétele és 
felügyelet alá helyezése. Ma már készül a természet
védelmi törvénnyel a kapcsolatban ennek megvalósítása. 
A Szársomlyó egyike azon helyeknek, melyet még a 
külföldi botanikusok is ismernek. Itt teremnek olyan 
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botanikai ritkaságok, mik másutt nem fordulnak elő. 
Klasszikus termőhelye egyik-másik növényünknek, úgy 
hogy meg kell védenünk őket a kipusztulástól. Csak 
engedéllyel lehessen a területre lépni s csak engedéllyel 
lehessen növényeket gyűjteni. Ezt is nem tetszés szerint, 
hanem megengedett számban s különösen gyökeres nö
vényt csak a legritkábban és különös megokolás alap
ján lehessen elvinni. A legszigorúbb állami növény
védelmet kérem hazánk e kincsére. Ma az egész hegy 
területe Nagyharsány község tulajdona, az É-i lejtő er
dője a község urbéresei-é. Az erdőn kívül a kopár hegy 
eddig nem hozott hasznot. Most azonban a hegy Ny-i 
részén bauxit-bánya nyílt s kikezdték a hegyet. Sürgő
sen meg kell szabni a bányászat határait, nehogy a 
védelem csődöt mondjon mint a Badacsony pusztuló 
szépségével láttuk.

Tehát a hegy régi nevének újra fölélesztését és a 
hegynek természet védelem alá helyezését követelem.

Cikkem történelmi adatait Ortvay, Rupp, Csánki 
és Németh Béla irataiból hordtam össze.



Múltak emléke.

Régi jegyzeteimet selejtezve, azok közt találtam 
adatokat az itt leírtakhoz, amik egy 35 évvel ezelőtt tett 
kerékpáros kirándulásunk nekem kedves emlékei. Sok 
minden megváltozhatott a hosszú idő óta, de változat
lanok a Természet csodás alkotásai és szépségei és én 
ma is úgy látok mindent, amint akkor volt s úgy sze
retném leírni a látottakat, mintahogy azok lelkemben 
élnek.

1898. julius havát irtuk, mikor utunk első részé
nek, a Wörthi-tó Franzensfeste útszakasznak befejezése 
után Emil bátyámmal és dr. Bokor Emil barátommal, 
30 éven át hűséges utitársammal, megindultunk Innsbruck 
felé. Éjjeli szállásul szolgált franzensfestei kis vendég
lőnk az állomással együtt, remek völgykatlanban fekszik, 
hol a Pustertal, meg az Eisack és Etsch folyók völgyei 
szögellnek össze. Égnek meredő hegyóriások veszik kö
rül és közelségük azokat látszólag még nagyobbá teszi, 
mint a milyenek, bár 2000 métert meghaladó magassá
guk elég tiszteletreméltó helyet biztosit nekik a he
gyek országában. Az Eisack völgyét jobbról a Sarntali, 
balról a Zillertali Alpok határolják, alig hagyva olykor 
annyi helyet, hogy országút, vasút és folyó békességben 
megférjenek, vagy hogy itt-ott egy hosszan elnyúló köz
ség házsora vonhassa meg magát a part mentén.

Az Eisack folyó mellett húzódó utón nyomkodtuk 
a pedált, mert akkor még nem volt motorbicikli és ben
nünket nem a benzin, de a magunk ereje és igazi sport
szeretetünk vitt előre. Elhagytuk a régies szép Wolfs- 
berg várat (úgy hallottam, hogy a világháborúban 
rommá lőtték) s nemsokára feltűntek a Stubai Alpok 
hófödte koronái a távolban. A ragyogó napsugarakat 
kápráztató fénnyel verik vissza a hó- és jégmezők. 
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Szinte rajta felejtjük a szemünket s tekintetünkkel igye
kezünk behatolni annak rejtelmes völgyeibe.

Mintegy 20 km.-nyi hajtás után Sterzing döcögő 
kövezetén gördülünk végig. Sterzing, a római Vipitenum 
rendkívül érdekes város és kedvelt nyaralóhely. Főut
cája arkádos folyósóival, sok erkélyével és az utca végét 
záró kaputornyával valóban festői. A város hajdan szebb 
napokat látott; a rómaiaknak itt pénzverőjük volt s a 
XIII. században virágzó bányászat, kereskedelem és ipar 
honolt falai között. A bányák kincseinek kiapadásával 
hosszú időn át csak a Brenneren át való fuvarozás volt 
a lakósok legfőbb keresete.

Sterzinget a turistára nézve különösen kedvessé 
teszik a páratlanul szép kirándulások, amik a közeli 
Stubai Alpokba vezetnek, ahol a természeti szépségek 
egész kincsesházát találja a hegymászó turista. Ez al
kalommal útitervünk másfelé vitt, azért csak a közeli 
(9 km.) Gilfen-Klammba tettünk rövid kirándulást, hogy 
végigjárjuk a fehér márványba vájt 200 m. mély szikla
szorost. Pár évvel később felkereshettem a Stubai Alpo
kat is és elmerülhettem annak szépségeibe, mikor 3173 m. 
magasságban, az Erzsébet menedékház előteréről néztem 
szét a havas csúcsok napfényben fürdő végtelen ko
szoruján.

Időnyerés céljából, mert több időt töltöttünk Ster- 
zingben mint szabad lett volna, vonaton folytattuk az 
utat a Brennertetőig (1362 m.), mely a Fekete- és az 
Adriai tenger vízválasztója. Maga a hegytető egy kis 
nyaralótelep kitűnő alpesi levegővel, gyönyörű vidékkel, 
fáradt kerékpárosokat és turistákat jó ellátással váró 
vendéglővel.

A Hotel Post mögött nagy eséssel jön le a he
gyekből az Eisack, melynek itt a közelben van a for
rása s mely eddig csacsogó kalauzunk volt. Az állomás 
közelében, a tetőn, áll Etzel K.-nak, a Brenner-vasut 
építőjének emlékoszlopa, mig Goethének 1786-ban itt 
tartózkodását a Post vendéglő falába elhelyezett emlék
tábla örökíti meg.

Délután 3 órakor ültünk újból kerékre, hogy ide
jében Innsbruckba érkezzünk. A tetőtől alig 2 km.-re ta-
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látjuk a kis Brenner tavat, melynek kékeszöld szinti 
tükrében fürdenek a közeli fenyők sudár törzseinek ké
pei. Keresztülhajtunk Griesen, Stafflachon, Steinon, és 
elérjük Matreit, melynek festői fekvése lebilincsel. Meg
állunk aztán a Stefansbrückénél, hol a híd 43 m. hosz- 
szu, egyetlen boltive alól gyönyörű kilátás van a ren
desen hóval födött Innsbrucki hegyvilágra. Pár km.-rel 
tovább, mikor az Izelberg gerincén egy fenyvest hagy
tunk el, feltárult előttünk a tiroliak szép fővárosának 
elragadó látképe. Nem hiszem, hogy akadna ember, aki 
erre jártában pár percet ne áldozna ennek a bájos kép
nek. Kerekeinket mi is nekitámasztottuk az utszéli dú
coknak s az ott állott nyugvópadok egyikén helyet fog
lalva, tekintetünkkel elkalandoztunk az Inn kanyargó 
szalagján, a város és a szomszédos Mühlau látképén és 
a hátteret alkotó hegyláncok változatos szépségén, me
lyet a Martinswand hatalmas sziklafala zár le.

Gyönyörűséggel eltelve ültünk újból nyeregbe s 
amint a harmadik vagy negyedik kanyaron suhantunk 
végig, hangos Éljen kiáltások riasztottak fel merengé
sünkből s pár pillanat múlva szemben álltunk előre 
utazott sporttársainkkal: Ernő öcsémmel és Münz Jenő 
barátunkkal, akikkel azon a napon Innsbruckban volt 
találkozónk és akik sejtve, hogy jövünk, elénk karikáz- 
tak. Örömmel hajtottunk be azután a festőien fekvő vá
rosba (574 m.), mely építészeti tekintetben is rendkí
vül érdekes, hisz alig pár lépésnyi sétával az arany
tetőben (Goldene Dachl) és a Friedrich Strasséban a 
középkor-, a Maria Therezia-utcában a 17-ik század és 
a muzeum tájékán a legújabb kor építészetének jelleg
zetes képviselőit látjuk magunk előtt.

A tiroliak szép fővárosa minden alkalommal ked
ves tartózkodási helyem volt. Sok mindent megtalál itt 
az ember, amit szépségben a Természet nyújthat. Akár 
ne tegyünk egyebet, mint álljunk meg a Maria Theresia- 
Strassen s nézzük azt a festői képet, melyet az ódon- 
ságukban szép házsorok fényes kirakataikkal s a hát
teret alkotó havas hegyekkel képeznek. Vagy keressük 
fel a szép Inn-partot, festői környezetével, Schloss Am
brust értékes gyűjteményével, a Berg Ízelt pompás ki
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látásával és szép Hofer-szobrával, vagy tegyünk kirán
dulást a Hungerburgra (860 m.), hova ma drótkötél
pálya vezet és a közeli szép pontokra, a magaslati 
nyaraló s téli sporthelyekre, akkor bizonyára sok kedves 
benyomással leszünk gazdagabbak.

Legérdekesebb dolgokat találunk a Franciskanus 
templomban, melyet állandóan idegenek lepnek el s hol 
legjobban leköti figyelmünket Maximilián császár mauzó
leuma, körülvéve 28 ércszoborral, az ércöntés remekei
vel. A mauzóleum a korai renaissance müdarabja s a 
rajta elhelyezett 24 domborzati képet méltán nevezik 
„olajfestménynek márványban“. A templom baloldalán 
találjuk Hofer András síremlékét, mig a jobboldali már
ványlépcsőn az ezüstkápolnába jutunk, mely nevét 
Szűz Mária vert ezüstből készített szobrától vette. Ugyan
abban a kápolnában vannak elhelyezve II. Ferdinánd 
főhercegnek és nejének Welser Philippinának síremlé
kei is.

Többször jártam Innsbruckban s mindenkor bete
kintettem a városi múzeumba, hogy igaz gyönyörűség
gel nézegessem Defreggernek a tiroli történelemből vett, 
honszeretetre tanító pompás festményeit s etnográfiai, 
régészeti és természetrajzi tárlatait, melyek tiroli emlé
kekben gazdagok. Ott jártamkor mindég felkerestem Ti
rolnak a paedagogiumkertben elhelyezett óriási dombor
művű térképet is. Képzeljenek el egy pár száz lépés ke
rületű udvart tele mindenféle összerakott kisebb-nagyobb 
kövekkel, melyek a csalódásig mutatják Tirol gyönyörű 
hegyvilágát. Az első percben minden szabályosság nél
kül összerakottnak feltűnő halom a legpedánsabb után
zata az egyes hegyláncok, csúcsok és völgyek töm
kelegének, mely minden alkalommal felevenitette ben
nem a, tiroli hegyek közt tett túráim emlékét. S ez a 
kötömeg nemcsak földrajzra tanít szebben mint bármely 
térkép, hanem a geológiára és botanikára is figyelem
mel van, mert minden hegylánc ugyanazon kőzetből 
van itt kirakva, mint ahogy az a valóságban alakult s 
lehetőleg a hegységek flórája is vissza van adva.

Pár nap múlva egy borongós délután vonaton 
utaztunk Landeckbe, hogy kedvező idő esetén onnét az 
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Engadint keressük fel. Landeck utazási irodájában meg
szerezve a szükséges tudnivalókat, elhatároztuk, hogy 
reggel megindulunk az ismeretlen tájak felé. Landeckról, 
e szép fekvésű kis községről nem sokat mondhatok. 
Ott fekszik magas hegyektől körülzárt völgyben az Inn 
két partján, ahol a Sanna ömlik az Innbe. Legszebb 
ékessége az a szép hegykoszoru, amely övezi, de ez 
azután változatos szépség, melyen a sok között a Sílben 
spitze, a Parsaiercsúcs és Riffler 3000 méteres havas csú
csai tekintenek át.

Éjszaka esőt kaptunk és reggel még mindig bo
rult volt az ég, de itt-ott már kék foltok csillámlottak 
át a szürke páratakarón s bár csatakos volt az út, még
is reggel 8 órakor összecsomagoltunk s kerekeinket 
rendbehozva megindultunk a hegyek,világába. A vidék, 
melyen áthajtunk, igen regényes. Útunk az Inn jobb 
partján vezet a Venetberg oldalán. Alattunk keskeny 
ágyában vergődik hangos zúgással, fehér tajtékot szórva 
a szilaj folyó, melynek vizét magas hegyi patakok fá- 
tyolszerüen lehulló habjai növelik.

Erősen emelkedő, sáros utón érjük el a Piedeneggi 
romokat, melyeken túl a „régi vám“-nál újból leeresz
kedünk a víz partjához, hogy az 1809-iki háborúban is 
fontos szerepet játszott Pontlatz-hidon átkeljünk a folyó 
túlsó partjára. Prutznál nyilik a hires Kaunzer-völgy 
bejárata, hol Tirol lagnagyobb jégárja a Gepatsch gle- 
cser terül el. Figyelmen kívül hagytuk a barátságosan 
hivogatú völgybejáratot s tudomást sem véve a Prutztól 
nem messze fekvő Ladis kénes fürdőről és az obladisi 
savanyuviz forrásokról, hajtottunk tovább s nemsokára 
a Landecktól 16 km.-re fekvő Riedbe jutottunk. Élénk 
postakocsi forgalom volt már akkor is itt, képzelem 
milyen autóközlekedés lehet ma az újonnan épült szép 
utón ? 1

Pfunds után, az úgynevezett Cajetan-hidon, utoljára 
léptük át a folyót s a hid korlátjára támaszkodva vetet
tünk bucsutekintetet a völgyre, mielőtt megkezdenénk az 
út legemelkedőbb szakaszát, a Finstermünzi tetőre. Nem 
soká bírtuk a pedálnyomást a meredek úton, annál is 
kevésbbé, mert az eddigi hegyes-völgyes út kifárasztott 
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s a többször megindult esőzés az utat sárossá tette, 
amelyen csak nagy vigyázattal lehetett haladni. D. e. 11 
óra tájban értük el Hochfinstermünzöt, (1137 m.), ezt 
a remek fekvésű turistahelyet, hol a 36 km.-nyi fárasztó 
túra után jól esett a pihenés.

Ebéd után kiültünk a vendéglő előtti kis gloriettbe. 
Elragadó szép az a panoráma, mely itt előttünk feltá
rult. Lenn a mélyben, 142 m.-rel alattunk látjuk az 
Altfinstermünzi vár tornyát s régi épületét az Inn mel
lett*. A mély völgyet — ahol most a Landeck-Martins- 
brücki pompás autóut kanyarog — erdős, sziklás he
gyek övezik remek foglalatot képezve a folyó ezüstös 
szalagjához, míg a távolban már az engadini hegyek 
gyönyörű csoportja emelkedik a fellegekbe. Soká el 
tudtuk volna nézni a szép képet, de hosszú és nehéz út 
állt előttünk, melynek Naudersig tartó 6-5 km. hosszú 
első szakaszán 230 m. s a 2 km.-rel továbbfekvö Nor- 
bertshőhéig még 100 m. magasságot kell leküzdenünk, 
ami tekintve az erős emelkedőt, legalább 21/2— 3 órai 
keréktolást jelentett. Kora ebéd után megindultunk hát 
a küzdelmes útra s nemsokára a sziklák közé ékelt kis 
naudersi erődöt értük el, hol elhagyva eddigi hűséges 
kísérőnket, a csacsogó Innt, még jobban bekerülünk a 
sziklavilágba, hogy közel 2 órai gyalogolás után a nau
dersi tetőn (1365 m.) tartsunk pihenőt. Itt az ut kétfelé 
ágazik; egyik Meránnak tart, a másik az Engadinba 
vezet. Mi az utóbbit választottuk s mintegy s/i óra 
múlva a Norberthöhén (1467 m.) rendbehozva a kerék
fékeket, készülődtünk a leereszkedéshez.

Komor szürkeség borult a tájra, mikor a merész 
kanyarodásu szerpentineken nagy vigyázattal megindul
tunk a mélyen lenn fekvő Martinsbrilckébe (1019 m.), 
ahova minden baj nélkül érkeztünk. Úgy az osztrák, 
mint a svájci vám tortúráin szerencsésen keresztül esve 
— ami közel egy órai időt rabolt el — délután 6 óra
kor megindultunk az innét már Alsó Engadinnak ne
vezett völgyben. Útközben elhagyjuk Sclamisottot, majd 
Stradát. Jobbról a Muttler, Albula, Mondin 3000 m.-t

Nemrég a Severin kapitány c. filmen láttam viszont. 
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meghaladó havas ormai, balról a Pizlat, Nockenkopf és 
Schalambert hóval, jéggel borított tömegei emelkednek. 
Errefelé az út mar nem megerőltető, a lassú emelkedőt 
— bár hosszan tart — könnyen győzzük. Mikor a ró
mai időkből fenmaradt serviceli romok mellett elhaladunk, 
fenn a magasban látjuk Remüs községet, majd a Tscha- 
nuffi romokat, honnét már könnyen gördülünk lefelé az 
.1300 m.-t meghaladó magasságból. Előttünk fehérlenek 
már Schuls-Tarasp-Vulpera fürdőknek legszebb ékessé
gei, a hátteret alkotó pompás havas hegyláncok. Alko- 
nyattal Schuls egyik villaszerű vendéglőjében szálltunk 
meg a 73 km. hosszú, fárasztó út után.

Schuls az Alsó Engadin legnevezetesebb helye szelíd 
éghajlattal. Közelében számtalan savanyuviz forrás van 
s ennek meg páratlan szép vidékének köszönheti nagy 
látogatottságát Tarasp Vulperával együtt. Vidékének vi
zei annyira ásványtartalmuak, hogy egész Schulsban 
nem találni ivóvizet, mely vastartalmú, vagy szénsavval 
telített ne volna.

Schulstól alig 2 km.-nyire az Inn szakadékszerü 
ágyába ékelve áll a Tarasp Schulsi nagyszerű gyógy
terem, ettől alig negyedórányira Tarasp község és fö
lötte a hasonló nevű leégett várnak romjai. Az egész 
vidéket a környező havasfejü hegyek uralják, melyek 
számos kirándulást nyújtanak az ott tartózkodóknak.

Kora reggel megtisztogatva sáros kerekeinket, meg 
tekintettük a hármas telepet s a nem sok jóval biztató 
időjárásban folytattuk utunkat. A Muotta Nalunson, a 
Lischanán s a többi hegyeken kavargó ködtömegek, 
meg a párás levegő esőzést jósoltak, de nem válogat
hattunk az időben, hiszen ki tudja: jobbra akadunk-e 
másnap? Taraspon túl erősen emelkedni kezdett az ut, 
gyalogoltunk hát egész Ardetzig az állandóan szépsé
ges utón. Közben alpesi virágokból csokrot gyűjtünk s 
tenyérnyi margaréta virággal díszítjük kerekeinket. Az 
útnak ez a része sem volt kerékpározás, de a séta jól 
esett a friss levegőben, távol a városok füstös lég
körétől.

Ardetznál azután beletaposunk a pedálba s vígan 
hajtunk a magas fensikon, közel 1500 m. magasságban,- 



14

festői sziklarészletek és sziklakapuk között. Áthajtunk 
Lavinon s alig fél óra múlva d. e. 11 órakor érjük el 
Süst, honnét nem messze a Linard 3400 m. karcsú 
piramisa emelkedik. A kis községben már sűrűbben lát
ható a Felső Engadini házak jellegzetes épitkezése. Az 
épületek, mint nálunk a falusi házikók, keskeny oldaluk
kal vannak az utca felé fordulva s lőrésszerű kis abla
kaik szinte elvesznek a kapuk nagy méretei mellett. A 
falakat rendesen primitiv festések, családi cimerek, vagy 
dombormunkák ékesítik.

Süsnél kezdődik a Felső Engadin, Európának ta
lán legszebb vidékeivel, magas átjáróival, klimatikus 
gyógyhelyeivel, tavaival. A Felső Engadint már ismer
tük, azért nem arra, hanem Davos felé vettük az utat. 
Az útvonalat otthon csak a kerékpárosok részére ké
szült térképen tanulmányoztuk, hol minden emelkedő 
keresztmetszetben volt feltüntetve. Az előttünk álló sza
kaszon ilyen nem volt jelölve s csak azt láttuk, hogy 
Süs 1430 m., Davos pedig 1557 m. tengerszin fölötti 
magasságban fekszik; a 120 m. emelkedés pedig 27— 
28 km. hosszú utón csakugyan nem jöhet számitásba. 
Ha tudtuk volna, hogy közbeesik a 2388 m. magas 
Flüela-hágó, dehogy indultunk volna neki az útnak. 
Keservesen megszenvedtük abbeli felületességünket, hogy 
nem katonai részletes térképen vagy Baedeker nyomán 
tanulmányoztuk útvonalunkat.

Ebéd után indultunk el a vendéglő kis kertjéből, 
de bár ne indultunk volna, mert ez az ut rossz időjá
rásban, amilyenben részünk volt, keréken csakugyan 
járhatatlan. Mintegy két órai keréktoiás után már telje
sen ki voltunk merülve annál inkább, mert ez alatt két
szer is kaptunk kis futózáport. Az eső elől mindig a 
fenyők védelme (?) alá húzódunk, majd újra rászánjuk 
magunkat a gyalogolásra s végre elérjük az első em
beri tanyát: egy utszéli kis vendéglőt.

A korcsmárostól tudtuk meg, hogy még legalább 
3 órát kell mennünk, mig a tetőre érhetünk. Ezt az esős 
időben nem tartottuk tanácsosnak s elhatároztuk, hogy 
visszakerekezünk Süsbe (lefelé elég gyorsan ment volna) 
,s valami alkalmas szekér igénybevételével segítünk a 
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bajon. Amig így tanakodtunk, Süs felöl jövet 3 üres 
landauer hintó állt meg kis pihenőre a csárda előtt. 
Siettünk azokat lefoglalni s míg a kerekeket a kocsi 
tetejére kötözték, mi megvontuk magunkat a kocsik bőr
fedele alatt.

A kocsi ablakain át néztük aztán a komor tájat. 
Elmaradtak a szálfenyők s belejutottunk a törpefenyők, 
mohák, zuzmók országába. A távolból néha átvilágítot
tak a komor szürkeségen a Schwarzhorn hómezői, de 
közelünkben is láthatók a hótáblák kisebb foltjai. Alat
tunk a Susaska völgy kopár talaja, átszeldelve glecser- 
vizek szalagjaitól, balra tőlünk a Grialetsch glecser jég
mezői derengenek át a párás levegőn. 2000 m. magas
ságban vagyunk s még mindig nem érjük a tetőt. A 
Természet erre már teljesen kihalt; össze-vissza hányt 
kövek és sziklák hevernek szerteszét, mint egy óriási 
temető sírkövei. Ilyen monumentális sírkövek csak ilyen 
nagy halottat illetnek meg, mint a Természet. Odább 
az obeliszkek már hóból emelkednek ki s kocsink is 
hó és jégfalak közt kanyarog fölebb-fölebb. Benn va
gyunk már a felhőkben s tekintetünk csak alig 30—40 
lépés távolságra hatolhat be a szürke semmiségbe, a 
szakadó esőbe.

Halljuk közelünkben a glecservizek zúgó moraját, 
de nem látjuk azokat, érezzük a jégtömegek fagyasztó 
levegőjét, anélkül, hogy gyönyörködhetnénk kékestörésü 
jegeceikben. Ha rágondolok, most is csak azt mond
hatom, a Gondviselés küldte utunkba e kocsikat, mert 
ezek védőfödele nélkül megvett volna bennünket az Isten 
hidege ebben a holt világban, hol nem látni emberi haj
lékot vagy csak egy pásztorkunyhót.

2388 m. magasságban értük el a tetőt és a Flüela 
vendéglőt, hol fütött kályha mellett melegítettük meg
dermedt tagjainkat. Fenn a tetőn két kis tó van, melyek 
egyike a Dunát, másika a Rajnát táplálja. Nem volt 
kedvünk a záporesőben körültekinteni a vidéken s rö
vid ottartózkodás után újból kocsira ülve mentünk cé
lunk felé, ahová este 7 órakor érkeztünk.

Davos (1574 m.) Graubünden Kantonban fekszik, 
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Svájc legkeletibb részén, hosszan elnyúló völgyben, me
lyet a davosi tó lefolyását képező Landwasser habjai 
locsolnak. A fővölgybe több mellékvölgy nyílik, melyek 
kedves kiránduló célpontjai a Davosban megforduló 
idegeneknek és turistáknak. Mi is szerettük volna fel
keresni másnap a szép kilátást nyújtó 2700 m. magas 
Schiahornt s ott szedett nemes gyopárral gyarapítani 
emlékgyüjteményünket. Sajnos, a még mindig tartó rossz 
időjárás ezt nem engedte s azért csak a fürdötelep és 
közeli környéke megtekintésével (meg keréktisztogatás
sal, olajozással stb.) telt el a nap. A fürdő-telepről nem 
írok, mert az ma bizonyára egészen másképpen néz 
ki, mint amilyennek mi akkor láttuk.

Következő nap kiderült az idő s jókedvvel ültünk 
nyeregbe, hogy lehajtsunk a Rajna-völgybe. Könnyű tú
rának néztünk elébe, hiszen a kb. 60 km. távolságon 
több mint 1000 m. az esés. Pompás vidéken, jó úton 
hajtunk s 18 km. lefutása után Klöstersben (1209 m.) 
álltunk meg kis pihenőre. A magas hegyek közé zárt 
völgyben erdők és rétekkel övezett kis község kedvelt 
nyaraló és üdülőhely, honnét már a Landquart vize volt 
a kísérőnk. Áthajtunk azután Küblisen (820 m.), Schier- 
sen (660 m.) s ettől mintegy 10 km.-nyire már a Rajna 
szélesebb völgye tárul elénk. Örömmel kerekezünk át a 
Rajna-hidon s a pár km.-nyire fekvő Ragaz (521 m.) 
jelentékeny gyógyhely egyik szállójában telepszünk meg.

Ragaz St.-Gallen Kanton délkeleti részén fekszik, 
ahol a Tamina ömlik a Rajnába. A széles Rajna-völgy, 
mely a bódeni tótól lassú emelkedéssel egész a Rhati- 
konig húzódik, a legtermékenyebbek egyike. Hegyfog
lalatával és lovagváraival annyi természeti szépséget 
nyújt, mint kevés tájkép s éppen azért találkozó helye 
a turista utasoknak, akik innét keresik fel Davost, az 
Engedint s Itália hegyvidékeit.

Ha egy tekintetet vetünk a környékre, el leszünk 
ragadtatva a hegyvilág szépségeitől. Ott látjuk ÉNy-ra 
a Walenseet környező hét Churfirsten láncát, arrébb a 
sargansi vár fölött emelkedő Gonsent, majd az Alviert. 
Délnek a megtört nyergü Ellhornt és előttünk a Falknis- 
nak fejedelmi pompával emelkedő mész szirtjeit. S az 
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erdős hegyoldalakról letekintenek a régi lovagvárak 
maradványai, mint rég elmúlt idők szótalan tanúi.

A kis városka nagy idegenforgalom középpontja, 
ahol ottlétünkkor nyert értesülés szerint évente mintegy 
50.000 idegen fordul meg, köztük sok fürdövendég, 
hogy a Pfafersböl idevezetett gyógyvizű fürdőben talál
janak gyógyulást. Bejártuk a kis telepet, megnéztük a 
szép fürdőt, a gyógyházat szép parkjával meg az egyéb 
látnivalókat és ebéd után a Taminaschlucht felé vettük 
utunkat, hogy felkeressük a pfáfersi fürdőtelepet. Végig
mentünk a várost az állomással összekötő fasoron, me
lyet kétfelől villák öveznek s a város végén bejutottunk 
a Tamina magas hegyek közé zárt emelkedő völgyébe, 
hol a szép országúton kívül csak a nagy robajjal le
hulló Tamina pataknak van helye lenn a sziklatömbök
kel kipárnázott ágyban.

Az út elején van a Taminafall, hol a patak egy 
sziklafalról hull alá olyan zajjal, hogy szavaink el
vesznek a nagy robajban. A vízesés mögött három nagy 
szirttömb, az úgynevezett piramisok feküsznek, melyek
ről utoljára látjuk a Rajna völgyének egy kis részletét 
Ragaz házaival s a Falknis hóval födött mészszikláival. 
Nemsokára sziklakaput érünk, melyet a kocsiút részére 
kellett kirobbantani s a „Könnyszikla“ után Valens lát
képe tűnik fel a magaslaton.

Mintegy 1 1/2 órai séta után egy hajlásnál beka
nyarodva, előttünk látjuk a barna márványsziklákon épült 
zárdaszerü fürdőépületet. Átlépve az ajtó küszöbén, bolt
hajtásos, hosszú, széles folyosóra jutunk, honnét az ét
termek, lakószobák és gazdasági helyiségek nyílnak. Az 
egyik ablakfülkében ülő pénztárosnál befizetjük az 1 
frank belépődíjat s vezető kíséretében megindulunk a 
hosszú csarnokon. Egész útvesztőn megyünk végig, mig 
a szakadékba nyiló nehéz tölgyajtóhoz jutunk, hol eser
nyőket kínáltak a lecsurgó vizek ellen. Velünk vannak, 
azonban vízhatlan kis köpenyeink s ezeket terítve ma
gunkra, sietünk át az őrült táncot járó viz fölé emelt 
fahidon.

A sziklafalak itt már-tali esen egymás közelébe jutunk s alig engednek napvilágot a mély örvényben
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melynek borzalmasságát növeli az alattunk bömbölő 
hegyipatak fülsiketitő lármája.

Talán öt percig megyünk még a félhomályban, 
mikor kissé szabadabb térségre jutunk, ahova mint egy 
óriási kéményen át bekandikál a napvilág a kissé szét
táruló sziklafalak között. Magasan fent látjuk a külvilág 
erdőjének pár sudár törzsét, amint a szellőtől rezgésbe 
hozott leveleikkel belebámulnak a homályos szakadékba, 
elhulló lombjaik óriási sirgödrébe.

Erről a kis térségről vezetőnk egy ajtón át a szik
lába vájt alagútba kalauzol, ahol sürü tömegben csap 
felénk a gyógyforrás gőze. Gyertyával kezünkben me
gyünk a sötét folyosón a forrás felé s mintegy 40 lé
pés után eljutunk a korlátokkal kerített kutszerü mélye
déshez, melyben a 30—31° R. meleg gyógyvíz fakad, 
mely hatásában a gasteinivel azonos. Ezeket a gyógy
forrásokat 1038-ban födözte ugyan fel a pfáfersi zárda 
egy vadásza, de később feledésbe mentek, úgy hogy 
csak másodszori felfedezésük után 1212-ben használták 
fel azokat a szenvedő emberiség javára.

Az első fürdőberendezés nagyon furcsa volt itt, — 
hiszen a szakadék teljesen hozzáférhetetlen lévén, az 
abban elrejtett gyógyforráshoz csak úgy juthatott a be
teg, ha a sziklafalak közt kötélen leeresztették. S mi
után ezt a nyaktörő útat nem szívesen tették meg, azért 
mindjárt lenn is maradtak hét napig s egy 168 órás 
fürdőt vettek, mert mint mondatik és a vezetőkönyvben 
is meg van irva: „a fürdőben ettek és aludtak a gyó
gyulást keresők“. (?)

A 14. század második felében fürdőházat is épí
tettek olyanformán, hogy a két átellenes sziklafalba a 
szakadékot átölelő gerendákat fektettek (nyomuk ma is 
látható) s erre egyszerű házikót emeltek ott, hol a gyógy
víz kifolyt. Ebbe a házba kellett aztán létrákon lemászni, 
vagy kötélen leereszkedni. A szédülőseket bekötött szem
mel karosszékbe ültették s úgy bocsátották le a házte
tőn lévő nyíláson át. A lakás belseje természetesen oly 
sötét volt, hogy nappal is állandóan világítani kellett s 
mindezen kezdetlegesség dacára is látogatott volt e für
dőhely, ami a viz jótékony hatásának volt tulajdonítható. 
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„Egyetlen derűs jelenség e tömlöcszerü helyen csak a 
lehulló vízesés cseppjeiben megtörő déli napsugár szi
várványa volt“, mondja egy akkori krónikás.

A 16-ik században állandó falépcsőt helyeztek el 
a meredek sziklafal mentén s bár ezzel veszélytelenebbé 
tették a lejárást, mégis alig kevesbitették annak félel- 
mességét. 1630-ban végre sok veszély és fáradság után 
a gyógyvizet csöveken át kivezették a szakadékból s 
annak elején kezdetleges fürdőházat emeltek. Ennek he
lyén építették 1704-ben a mai épületet, mely 100 szo
bájában 140 vendégnek nyújt helyet.

Mikor 1838-ban a pfáfersi zárdát feloszlatták, a 
fürdő az állam tulajdonába ment át s ez időtől kezdve 
gyorsan fejlődött. Vizét bevezették Ragazba is, melyet 
Pfaferssel ma kitűnő út köt össze; lenn a városban 
modern fürdőépületeket emeltek s ezzel nemcsak a szen
vedő emberek régi kívánsága teljesült, de a község is 
rohamos fejlődésnek indult. A rozoga házakból álló kis 
paraszt falucskára nem lehet ráismerni a mai városban, 
amely egyenes utcákkal, pompás fasorokkal, villamvilági- 
tással, modern épületekkel s óriási idegenforgalommal 
dicsekszik.

Ezen a kedves helyen fejeztük be utunk második 
szakaszát, mely még Scvájcban és Itáliában folytatódott. 
Erre azonban már nem térek ki, mert látom, hogy el
homályosodtak lelkemben azok a kedves benyomások, 
amik régen abban éltek s ma csak szürke, élettelen so
rokban tudom azokat visszaadni.

Kiss József.



A választmány jelentése.

Tekintetes Közgyűlés!
A most zárult 42-ik évvel egyesületünk életében a 

14-ik hároméves szakasz nyert befejezést s nem tartjuk 
feleslegesnek röviden az előző két évre is kitérni, ameny- 
nyiben azok kapcsolatban vannak a legutóbbival.

Bizonyos, hogy az utolsó három év az alkotó munka 
ideje volt. Ebben az időben épült fel legnagyobb alko
tásunk: az uj menedékház, melynek megépítését az 
1929-ik évet záró közgyűlés határozta el, hogy ezzel 
ünnepelje a Mecsek E. negyvenéves fennállását. 1930-ban 
megindult a munka s még abban az évben tető alá is ke
rült az épület, mely 1931-ben készült el teljesen, úgy 
hogy azt szeptember 30-án tartott negyvenéves jubiláris 
közgyűlésünk alkalmával ünnepélyesen fel is avathattuk. 
Múlt évi 41-ik közgyűlésünk a tagok lelkes tüntetése 
mellett nevezte el a házat „dr. Nendtvich Andor mene- 
dékház“-nak, hogy ily módon juttassa kifejezésre a ta
gok szeretetén kívül azok háláját is azért a lelkes támo
gatásért, amiben elnök urunk az egyesületet mindenkor 
részesítette s annak terveit a megvalósulásra segítette. 
Ennek a szeretetteljes jóakaratnak köszönhetjük legújab
ban azt is, hogy az inségmunka keretében megépült a 
Dömörkapuhoz vezető kocsiút, amivel a nagyközönség, 
régi kívánsága — autóval elérni a menedékházat — 
ment teljesedésbe.

Menedékházunk — épp úgy mint minden alkotá
sunk — a közönség kényelmét szolgálja, de itt üzleti 
szempontokra is tekintettel kell lennünk, mert a befek
tetéssel járó nagy kölcsönből még fenálló tartozásunk 
törlesztése elsőrendű feladatunkat kell hogy képezze. A 
ház jövedelmezőségének emelésére a második emelet két 
kisebb szobáját is vendégszobának alakítottuk át és hat 
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szobába kályhákat helyeztettünk el. Az átalakított szo
bák mindegyike 50 nap volt elfoglalva, ami intézkedé
sünk helyességét igazolja. A forgalom emelkedését leg
jobban ez a két kerek szám mutatja: 1931-ben szobák
ból bevettünk 500 P-t, 1932-ben 1700 P-t. Igaz, hogy 
1931-ben csak julius 1-től voltak vendégeink, mig most 
egész éven át nyitva volt a ház a vendégek részére, 
úgy hogy az időtartamot is figyelembe véve 70%-kal 
emelkedett a jövedelem. Kezdettől 196-an laktak a ház
ban 831 napon át, még pedig 1931-ben 113 napon 
vendégszobákat, 61 napon turistaszobákat vettek igénybe, 
mig 1932-ben 657 szobanapból 491 nap vendégszoba, 
166 nap turistaszoba volt használatban. Első évben a 
turistaszobák félannyira, 1932-ben 1/3 részben voltak 
igénybe véve. A vendégszobák kihasználása majdnem 
teljes volt, a turistaszobák forgalma feltűnően gyenge, 
hiszen ezekben is inkább helybeliek töltöttek pár napot 
s a hat hálóhelyes szobákat is legtöbbször 1 vagy 2 
személy vette csak igénybe.

A ház jövőjének kialakulására az eddig tapasztal
tak alapján határozott következtetésként lehet mondani, 
hogy az nyaranta keresett üdülőhely, télen pedig a téli 
sportok centruma lesz és itt kapcsolódik be a gondolat, 
hogy az Egyesület foglalkozzék a Mecseken űzhető téli 
sportok elősegitésével, mert ezzel újabb megbecsülést s 
valószínűleg több uj tagot is szerez magának. Sze
retnénk megvalósítani a gondolatot, hogy a nyári turisz
tikát télen a si és szánkósport helyettesíthesse s meg
gondolás tárgyává tettük a Misináról induló s a dömör- 
kapui Nendtvich Andor-háznál végződő szánkózásra és 
sizésre alkalmas pálya elkészítését, ha anyagi erőnk azt 
megengedi. Az előmunkálatok és tervek elkészítésére 
bizottságot küldöttünk ki, melynek jelentése alapján a 
munkálatokat a nyár folyamán esetleg megkezdjük.

Figyelmünket a ház környékének rendezésére és 
csinosítására is kiterjesztettük, hogy oda látogató közön
ségünk kényelmét és szépérzékét ezzel is kielégítsük. 
Sétautainkban részben az időjárás, de különösen a szer
pentineken minden áron utat röviditeni akaró fegyelme
zetlen elemek sok kárt okoztak, amelyeknek helyreálli- 
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tása nagy anyagi áldozatot követel majd tőlünk. A ta- 
tarozási munkákat, melyeknek egy részét már elvégez
tük, ez évben szeretnénk befejezni, ha lelkes tagtársaink 
és a város közönségének támogatására a mai nehéz 
viszonyok között továbbra is számíthatunk.

Osztályaink közül a Barlangkutató Osztály leg
inkább az anyagiak hiánya miatt ez évben nem fejtett 
ki működést, a Szépítő Osztály pedig, mely a Virágos 
Pécs mozgalomba kapcsolódott, ennek szünetelése miatt 
nem jutott munkakörhöz.

Kiránduló Osztályunk, bár ez évben más hegy
vidékre nem vezethetett túrát, a helybeli kirándulások 
megrendezésével és nálunk járt turista-csoportok kalau
zolásával teljesítette vállalt feladatát.

Munkaosztályunk tagjai az utjelzések felújításával 
és jó karba helyezésével fáradoztak, bár a nehéz viszo
nyok között működésűk nem terjedhetett ki egész munka
területünkre. Kedves kötelességet teljesítünk, amikor meg
emlékezünk azokról az osztályon kivül álló lelkes pécs- 
váradi munkatársakról, akik ügyszeretettel vállalták és 
végezték a Keleti Mecsekben nyolc útvonal (ezek a 2., 
9., 10., 11., 14., 15., 16., 19. számok) jelzéseinek fel
újítását és rendbehozatalát. Szives közreműködésüket 
felajánlották a jövőre is, amiért köszönetünket fejezzük 
ki a szervező Agárdy Ferenc tagtársnak, lelkes munka
társainak : Egyed Ferenc és Gyenis István uraknak és 
a jelzéseket végző osztálytagoknak.

A T. T. E. Pécsi Csoportja, amelynek tagjai a 
múltban szívesen segédkeztek az utjelzések karbantar
tásán, hozzánk intézett átiratában ezt a készséget újból 
felajánlotta. Választmányunk ezt köszönettel vette tudo
másul s hisszük, hogy a Csoport értékes munkásságá
val úgy mint a múltban tette, jövőre is hasznos szol
gálatot fog tenni a turista ügynek.

Az utjelzések jókarban tartását jelentékenyen meg 
fogja könnyíteni az a körülmény, hogy az erdőtulajdo
nos uradalmak kérésünkre úgy intézkedtek, hogy ritkí
tás alkalmával a jelzett fákat lehetőleg meghagyják, vagy 
ha az nem lenne lehetséges, a jelzést más fákon tün
tetik fel, tarvágás esetén pedig vékonyabb, értéktelen 
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fák meghagyásával, illetőleg 11/2 m. magas oszlopok 
elhelyezésével teszik felismerhetővé az útvonalak irá
nyát. A minden oldalról tapasztalt ez a jóakarat — 
amiért készséggel mondunk köszönetet — meg fogja 
könnyíteni jövő munkánkat, amit nagyban előmozdíta
nának a tagtársak is, ha az esetleg tapasztalt hiányokra 
bennünket figyelmeztetnének és ha a távolabbi Keleti 
Mecseken való segítségüket felajánlanák.

A Madárvédö Osztály eredményes szép munkás
ságáról külön számol be.

Hogy a mai nehéz gazdasági viszonyok között, 
amikor taglétszámunk — sajnos — évről-évre csökken, 
eredményes munkát végezhettünk és fenállott nagy tar
tozásunk jelentékeny részét törleszthettük, azt azoknak a 
jóakaróknak köszönhetjük, akik egyesületünket valami 
módon támogatták. Hálánk első sorban Pécs város 
törvényhatóságát illeti, mely a menedékházra megsza
vazott segély második fele részletét 5000 P-t és 2000 
P évi támogatást utalt át, azután a M. T. Sz.-nek, mely 
a multévről még visszamaradt 2000 P kiutalványozá
sán kivül ez évben újabb 2500 P segéllyel támogatta 
munkánkat. Pénzbeli adományt juttattak még hozzánk 
Baranyavármegye 200 P, a Pécsi Takarékpénztár 100 
P, a Keresk. és Iparbank 50 P, a Dunántúli Bank 30 
P, a Pannonia Sörgyár r. t. 30 P, Várnai Mariska 20 
P, mig az Egyházmegyei Takarékpénztár, Klobucsár Jó
zsef és örökös tagsági dijának kiegészítéseül dr. Schmidt 
Antal 1—1 drb 100 pengős kölcsönkötvényt adomá
nyoztak. A dr. Nendtvich Andor menedékház helyisé
geinek díszítésére dr. Birkás Géza és Kiss József képe
ket ajándékoztak, könyvtárunkat pedig özv. Lillin Ká- 
rolyné: a D. ö. A. V. néhány évkönyvével, Kiss József: 
Kosch Béla „Cserkészuton Angliában“ c. cserkész em
lékével és Temesi Győző: „Francia kalandozások“ c. 
munkájával, Pavelka Albin pedig Sv. Boroevic „Durch 
Bosnien“ és Th. v. Winterhalder „Kämpfe in China“ c. 
müvekkel gyarapították.

Fogadják az adományozók hálás köszönetünket ! 
A lefolyt évben divatba jött filléres vonatok ide

genforgalmunk jelentékeny emelkedését eredményezték, 
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ami nem csak a város képén, de a Mecseken is meg
látszott, mert az utasok közül igen sokan keresték fel 
kiránduló helyeinket is. A Kiss József-kilátóban elhelye
zett vendégkönyvbe bejegyzett mintegy 1800 látogató 
közül 1500 vidéki nevét találjuk nemcsak Csonka orszá
gunk minden részéből, de a megszállt területekről és 
külföldről is. Ha ehhez a számhoz hozzá vesszük a 
vidéki és helybeli be nem jegyzett vendégek létszámát 
(mert a vendégkönyvet rendszerint csak vidékieknek 
adják bejegyzés végett) akkor a látogatók száma közel 
áll a 3000-hez, ha ugyan ezt a számot is meg nem 
haladja.

A szegedi filléres vonattal érkezett utasok közül 
96 szegedi és 72 bajai vendég járt fönn, mig Budapest
ről 434 látogató nevét találjuk a könyvben. Megszállt 
területről Nagyvárad, Kassa, Lőcse, Pozsony, Szabadka, 
Eszék, Losonc, Kolozsvár, Csíkszereda, Marosvásárhely, 
Segesvár, Sepsiszentgyörgyről voltak látogatók. Külföld
ről : Itáliából (Bologna, Milano, Genova), Németország
ból (Berlin, Mannheim, Passau, Hamburg, Breslau, Re- 
gensburg, München, Nürnberg stb.), Belgiumból (Brüs- 
sel), Franciaországból (Páris) Angliából (London, Ro- 
chester, Aberdeen), Amerikából (St Louis, Vinnipeg, 
New-York), Ausztriából (Wien), Romániából (Bukarest) 
voltak látogatóink. Fenn jártak a Gyopár Tur. Egyletnek, 
a Természetimádók Társaságának, a Budapesti Sport 
Egyesület turista osztályának, a Pannonia Tur. Egylet
nek kirándulói és a Magyarországi Kárpát E. evezős 
osztályának tagjai. Tanáraik vezetésével a toronyban vol
tak : a soproni bányászati főiskola hallgatói, a debreceni 
piarista reálgimnázium növendékei, az érsekujvári ref. 
elemi iskola tanulói és cserkészcsapatok közül a buda
pesti 326 sz. Török Pál-csapat, a budapesti evang. 
gimn. 16. számú, a győri reáliskola 42. sz. Turul és a 
diósgyőri Nagy Lajos reáliskola 750. sz. cserkészei. A 
nálunk járt turista csoportokat kiránduló osztályunk 
tagjai kalauzolták.

Ezekben ismertettük nagy vonásokban az egyesü
leti életet és annak eseményeit, de meg kell emlékez
nünk a belső változásokról is. Tagjaink létszámában a 
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múlt évhez képest sajnálatosan jelentékeny apadás mu
tatkozik, mert a múlt évi 1797 taglétszámmal szemben 
nem értük el az 1500-at sem amiből — ha számításba 
vesszük, ez év folyamán belépett 100 uj tagot — azt a 
szomorú következtetést kell levonnunk, hogy a régi 
tagok közül mintegy 400-an léptek ki a tagok sorából. 
A mai leromlott gazdasági viszonyok között érthető és 
helyes a takarékosság keresztülvitele ott, ahol arra való
ban szükség van, de nem tartjuk egészséges állapotnak 
az olyan áltakarékosságot, amely a közérdek kárával 
jár. Úgy hisszük egyesületünk négy évtizedet meghaladó 
tevékenységével olyan munkát végzett, ami a város min
den polgárának elismerését érdemelte ki s igy minden
kinek támogátására méltó, mert munkájának eredményeit 
nő és férfi, gazdag és szegény, felnőtt és ifjú egyformán 
élvezi s az egyesület révén előálló előnyöket mindenki 
használja. Meg kellene érteni mindenkinek azt, hogy a 
várossal szemben, ahol életét eltölti, bizonyos kötele
zettségei vannak s a város javán munkáló egyesületek 
révén áldozatokat is kell hozniok.

Az egyesületi élet e sajnálatos jelenségével szem
ben örömmel emlékezünk meg választmányunk több 
régi, kedves tagjának kitüntetéséről. A Kormányzó Ur 
Ö Főméltósága Balsay Aladárt a bányaügy terén szerzett 
kiváló érdemei elismeréséül bányafőtanácsossá nevezte 
ki, a D. G. T. pedig őt a Pécsről eltávozott Jicinszky 
Jaroszláv helyére a társulat igazgatói székébe ültette. Ez 
a kettős kitüntetés éppen úgy, mint Dusbaba Vilmosnak 
a napokban történt kormányfőtanácsosi kinevezése, osz
tatlan örömöt keltett a város közönségében és egyesü
letünkben is, melynek mindig jóakaró barátjai és támo
gatói voltak s kérjük: őrizzék meg barátságukat továbbra 
is. Éppen ilyen örömöt szerzett nekünk Rábay Gyulának 
vitézzé avatása, aki a M. E. igazgatói állásában fejt ki 
évek sora óta lelkes tevékenységet, amit tőle ezutánra 
is kérünk és remélünk. Hármas örömünkben lehango
lóan ért bennünket választmányunk közbecsülésben álló 
érdemes tagjának, Staar Ferenc postafőigazgatónak, 
Budapestre történt áthelyeztetése. Mikor ezúton is Isten 
hozzádot mondunk neki, arra kérjük: őrizze meg régi 
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barátságát és szeretetét egyesületünk iránt a jövő
ben is.

Köszönetet mondunk végül a helyi sajtónak, mely 
törekvéseinket mindig szeretettel és megértéssel támo
gatta s hivatalos közleményeinknek mindenkor helyet 
adott. Jóakaró támogatásukat kérjük a jövőre is.

Ezek után még egy szomorú kötelesség hárul 
ránk: elbúcsúzni azoktól, akik szeretettel karolták fel 
ügyünket, támogatták törekvéseinket, de az elmúlás örök 
törvénye alapján végképpen elhagytak bennünket.

Bánatos szívvel emlékezünk meg Holfeld Henrik, 
ny. h. államtitkár, budapesti tagtársunkról és tisztelet
beli tagunkról akit 1932 szeptember 12-én mindannyiunk 
nagy megdöbbenésére és fájdalmára váratlanul ragadott 
el a szomorú Végzet. Holfeld Henrik élénk és tevékeny 
szerepet töltött be a turista mozgalmak irányításában és 
vezetésében. Mint a M. T. Sz. tiszteleti tagja és társ
elnöke és a B. B. T. E. örökös tb. másodelnöke és turista 
szakosztályának megalapítója és vezetője, kivette részét 
az alkotó turistamunkából s halála éppen azért veszte
sége nemcsak egyesületünknek, de az egész turistatár
sadalomnak is, melynek legfőbb szerve a M. T. Sz. a 
Mátrában felavatott Holfeld Henrik-úttal állított neki 
örök emléket. A szép turista-ut a Kékesről a Saskőn át 
a Rózsa-szálláshoz vezet s arra járó tagtársaink ottani 
sétáikon bizonyára kegyelettel fognak megemlékezni a 
magyar turistaság nagy halottjáról s a Mecsek lelkes 
barátjáról. Mert szerette a Mecseket, ahol többször 
megfordult és előkelő egyesületének, a B. B. T. E.-nek 
tagjait is ismételten elvezette hegyeink közé s utolsó 
levelében is kifejezte azt a szándékát, hogy nemsokára 
megint lejönnek és megtekintik egyesületünk munkás
ságának újabb eredményeit, ezek között dr. Nendtvich 
Andor menedékházunkat, melynek felavatásán, 40 éves 
ünnepünk alkalmával a M. T. Sz. képviseletében Ö is 
részt vett. Ez a szándéka most már nem mehet teljese
désbe. Nem üdvözölhetjük már körünkben azt a férfiút,, 
akit mindig szeretettel vártunk s akitől mindig fájó szív
vel, de a viszontlátás reményével búcsúztunk.

Elhaltak még örökös tagjaink közül: m. Erreth 
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Kálmán, dr. Fenyő Samu, Károlyi Emilné és özv. Szau- 
ter Gusztávné; a rendes tagok sorából: Brutky Károly,. 
Csernák Ernő, Deutsch Kornél, vitéz Gedeon Sándor és 
neje, Germann István, Komócsy Ferenc, Koszits Kamill, 
Nagy Jenő, Negele Ferenc, Papp Jenőné, Ocskay Sarolta, 
Ratkovich Károly, RudleIgnác, Sillay Béla, dr. Stein Lajos 
és dr. Tróber Aladár. Áldás legyen emlékükön!

M.T.K.! Ezekben vázoltuk az elmúlt év történetét 
és beszámolónk után köszönetünk kifejezése mellett 
visszaadjuk az Önök kitüntető bizalmából három év előtt 
nekünk juttatott tisztségeket, amiknek igyekeztünk teljes 
ügyszeretettel megfelelni. Nyugodt lélekkel távozunk, 
mert úgy érezzük, hogy e mostoha időkben is meg
tettük, amit tehettünk s minden cselekedetünket az 
egyesület iránti szeretetünk vezérelte. Amikor távozunk, 
arra kérjük a tagtársakat, támogassák tovább is szép 
célokat kitűző egyesületünket, hogy az a jövőben is a 
múltakhoz hasonló, vagy ha lehetséges, annál még fé
nyesebb sikereket érjen el.

Kérjük jelentésünk tudomásul vételét.

A Madárvédő Osztály jelentése.

Az 1930. évi évkönyvünkben közzétett jelentésünk 
óta — amint az várható volt — jelentős fejlődést mutató 
eredményekkel számolhatunk be. Örvendetes tény, hogy 
ma már nemcsak Pécsen és megyénkben, de a szom
szédos vármegyékben is mindinkább érdeklődnek a 
madárvédelem iránt s mindjobban kezdik felismerni az 
egyre fontosabb gazdasági tényezőnek bizonyuló rovar
evő madarak védelmére és mesterséges szaporítására 
irányuló mozgalmat. Könnyű volt eredményeket elérni, 
mert Pécs közönsége páratlan megértéssel fogadja a 
madárvédelem szükségességét igazoló munkálkodásunkat.

Az ismeretterjesztés eszközeit az élőszó mellett 
ezúttal is a vetitettképes előadások képezték. Jelentősen
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kiegészítették ezt a négy sorozatban kiadott madárképes 
levelezőlapok (Kerti rozsdafark, Örvöslégykapó, Nyak
tekercs, és a telepünkön felállított ducetető képe).

Az ismeretterjesztés célját szolgálta 1931. évben a 
gyümölcsészeti kiállításon felállított gyűjteményes madár
védelmi kiállításunk, amit a közönség nagy érdeklődés
sel fogadott. A kiállítás vezetősége az ízléses és tanul
ságos kiállításért osztályunkat arany oklevéllel, a kiállí
tás összeállítóját pedig tiszteletdijjal tüntette ki.

Az elmut két esz
tendőben összesen 28 
előadást tartottunk. És
pedig: Pécsett külöm- 
böző társadalmi egyesü
letekben és intézetekben 
13, Alsónyéken, Csur
gón, Darányban, Kapos
váron, Komlón, Nagy
kanizsán, Nyugatszent- 
erzsébeten, Ráckozáron, 
Sopronban, 1 — 1 elő
adást.

örvös légykapó. a színes diapositi-
vok gyűjteménye eddig 

főkép a margitszigeti, kiskunhalasi kísérleti telepekről, 
valamint a M. Kir. Madártani Intézet madárvédelmének
tárgyairól készült. Ma már ezeket a pécsi madárvédelmi 
telepünkön észlelt sok értékes és érdekes megfigyelések 
diapositivja egészíti ki. Ezeket mint újításokat most már 
az egyes madárvédelmi kerületek (Debrecen, Sopron, 
Szeged) is bemutatják.

Madárvédö telepeink száma az elmúlt két évben 
30-al szaporodott. Létesítőjüket helyszűke miatt nem 
nevezhetjük meg, de fontosságánál fogva mégis kiemel
jük a szentlőrinci és mohácsi gazdasági iskolák igaz
gatóit. A Zrinyi Miklós m. kir. reáliskolai nevelőintézet 
20 holdas park és gyümölcsösében létesült madárvédő 
telepet, annak vezetője Horváth László őrnagy, olyan 
szakszerűen rendezte be, hogy a m. kir. madártani in
tézet igazgatója, Csörgey Titusz kisérletügyi igazgató,
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múlt évben tartott szemléjénél arról a legnagyobb elis
meréssel nyilatkozott.

Azok a felvilágosítást kérő levelek, melyekkel 
egyesek és intézetek fordultak hozzánk — sokszor távoli 
helyekről — azt bizonyítják, hogy nem végeztünk meddő 
munkát. Munkánk eredményéről a m. kir. madártani 
intézet kiadásában — korábban évenként — utóbbi idő
ben 2 évenként megjelenő, Hermann Ottó által alapított 
„Aquilla“ tudományos folyóirat is megemlékezett. Az 
1930. évi számában Csörgey Titusz „Madárvédelmi ta
nulmányok 1922—1930. évekből“ cim alatt a 210—231. 
oldalon a következőkben nyilatkozik: „De meg kell em
lékeznem azokról az egyesekről is, akik hazai madár
védelmünket valósággal apostoli működéssel szolgálják, 
lángoló lelkesedéssel küzdenek a laikusok közönyével 
és anyagi nehézségekkel is. Ezek sorában különösen 
két munkatársunk emelkedik ki: Muraközi Dezső laki
telepi földbirtokos és a Mecsekegyesület madárvédő 
osztálya. Előbbi országunk legfontosabb gyümölcstermő 
területén, Kecskemét határában vívott ki már jelentős 
sikereket, igen nagy nehézségek között. Nevezettnek 
Írásban, szóval és rádió utján is kifejtett agitációja 
Kecskemét város elöljáróságának támogatását is meg
szerezte ahoz, hogy a városnak elpusztult madárvédelmi 
berendezése felújítható lehetett. Madárvédelmünk máso
dik lelkes apostola a Mecsekegyesület madárvédő osz
tálya, országunk egyik kulturális központjában Pécs vi
dékén fejti ki működését, vármegye szerte vetített ké
pekkel kisért előadást tartott és szakavatottsággal páro
sult fáradhatatlan buzgalmával oly eredményeket ért el, 
aminökre alig volt példa“.

Tényleg többet sikerült a madárvédelem eszméjé
nek megnyerni. Igen érdekes eset történt múlt év jú
nius hó 17-én. Este 8 órakor egy szerény megjelenésű 
— valószínűleg napszámosnő — jelent meg telepünkön, 
kötényében a délutáni viharos esőtől a földre sodort és 
átázott, félig áléit fiatal pintyőke fiókát melengetve. El
hozta, mert azt hallotta, hogy mi az ily madarakat is 
felneveljük. Szeméből kérésének esetleges nem teljesítése 
miatti aggodalom látszott, de megcsillant abban a jó
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lelkű magyar nő szeretete is. Milyen nemes lelkületröl 
tesz bizonyságot ez az eset. Elfeledtük megkérdezni az 
adományozó nevét, de ha talán közleményünkről tudo
mást szerez, hálásak lennénk, ha közölné címét. Talán 
kis gyümölcsöse, vagy kertje is van, készséggel ajándé
koznánk neki néhány fészekodut és ablaketetőt.

Az árva pintyőke további sorsa sok gondot oko
zott, mert hisz ily dolgokkal nem foglalkozhatunk, de a 
kérést sem utasíthattuk el. Történetesen a bőrklinika 
egyik akácfáján egy hasonló korú pintyőke fészekalj 
volt. Másnap reggel 3 órakor a fészek közelében egy 
galyra helyeztük el a már megszáradt fiókát, s aggódva 
figyeltük a fejleményeket. A madár legritkább esetben 
fogadja el az idegen fészekalj fiókáit. Tényleg a hím 
madár idegenül nézte a csipogó madarat, nem tetszé
sét fejezte ki, s néhányszor tovább akarta üldözni. Párja 
először közömbösen viselkedett, de 1 óra elteltével már 
etetni kezdte az eleséget kérő fiókát. Saját fiókájának 
etetését a hímre bizta s csak időnként táplálta saját 
fiókáit. A harmadik nap egy esős vihar a fészekaljat a 
fáról lesodorta és megsemmisítette. Még napokig láttuk 
hogy az elpusztult édes fiókák helyett a mostoha szü
lök mily nagy szeretettel és gonddal nevelik az árvát, 
majd később saját szárnyára engedték. Mily szép pél
dája a szeretetnek, az emberek is tanulhatnának belőle.

De meg kell emlékeznünk a negatív eredmények
ről is. A tavasz, a szalonka-vadászat legizgatóbb nap
jai, nagyszámban vonzza puskásainkat a Mecsekre. Ez 
év március hó 24-én vitéz Rábay Gyula erdőmester kö
zölte velünk, hogy a Mecsek tetején egy kedvező sza- 
lonka-leshelyen 4 drb. 12-es kaliberű vastag peremű 
kilőtt üres hüvelyt s ettől kb. 10—15 m. távolságban 
2 drb. lelőtt fekete rigót talált egyik erdőöre. Úgy a 
patronokat, mint a lelőtt madarakat átadta nekünk. A 
kilőtt hüvelyek Frommer jelzésű zöldszinü pompás ké
szítmények voltak, valószínűleg tehetősebb vadász hasz
nálta azokat, mert a patronok eléggé drágák. A lelőtt 
rigók tojók voltak. Mecsekünk amúgy is madárszegény 
faunája 10 drb. rigóval lett szegényebb. Vajjon lőgyakor- 
lat, vagy a rigóknak szalonkával való összetévesztése 
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okozta a pusztulást, nem tudjuk. Mindenesetre gondol
kozhatunk felette: 12-es vadászfegyver... szalonka hú
zás ... 1 De hiszen tudunk esetet, hogy vadász már sö
réttel is lőtt szarvasra.

A madárvédő telep leírása.

Fakusz.

Telepünk ma már közel 5 hold területet foglal ma
gában, elhelyezve benne 5 duc-elető, 4 ablak-etető, 28 
odú és egy itató. Az elhelye
zett odúk mintája: 20 B), 2 
D), 3 C) és 3 A). Ebből el
foglalva 1932. évben 18 B), 
2 C), 1 A) és 1 D). Legjob
ban kedvelik madaraink a B) 
odúkat.

Madárfajok szerint volt:
a) odulakó madár: 11 

széncinege, 1 barát cinege, 4 
kerti rozsdafark, 1 nyaktekercs 
és 1 szürke légykapó, össze
sen 18.

b) szabadon fészkelők: 
2 tengelic, 2 zöldike, 1 kerti 
poszáta, 1 kis poszáta, 1 barát 
poszáta, 1 megyvágó, 3 pin
tyőke, 1 tövisszúró gébics és 
1 sárgarigó.

Telepünket úgy egyesek, mint intézetek is meglá
togatták, igy a felsőkereskedelmi iskola Boros István és 
Decsi Antal tanárok vezetésével. Az intézet a Madarak 
és Fák napját itt tartotta meg. Az előadók osztályunk el
nöke és vitéz Rábay Gyula erdőmester voltak; erről 
külön óhajtottunk megemlékezni, mint a madarak és 
fák napjának gyakorlati oktatásáról.

A szorosan vett madárvédő telepen (Damjanich u. 
13/3. sz. alatt) elhelyezett 10 odút hetenként rendszere
sen, sőt egyeseket naponta átvizsgáltuk és igen gyakran 
sikerült úgy az első, mint a maximális tojás lerakásá
nak, valamint a fiókák repitésének idejét megállapítani 
és éppen azért befejezésül két széncinege és 2 kerti 
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rozsdafark madárra vonatkozó nidologiai adatokat az 
alábbiakban közöljük:

Széncinke. Parus major L.
1. sz. B) odú. 3 méter magasságban cseresznye

fán elhelyezve. Április 15-én 2 tojás, 23-án 9 tojás, má
jus 4-én 9 fióka, kirepül V/23. reggel 5.40-kor.

7. sz. B) odú. 2 méter magasságban vascsövön 
elhelyezve, szőlő lugasban. V/6-án 9 fióka, kirepül V/ 
25-én d. u. 5 órakor. A szülők V/26-án viharos-esős 
idő miatt a fiókákat az odúba visszavezetik. V/27-én 
végleg eltávoznak.

3. sz. B) odú. Villanyvezetéki oszlopon elhelyezve
2 méter magasságban (az 1. sz. odúban fészkelt pár 
második költése) VI/9-én 4 tojás, 19-én 3 fióka, 1 záp
tojás, kirepült VlI/5-én 7 órakor.

9. sz. B) odú. Vascsövön elhelyezve 2 méter ma
gasságban (a 7 sz. odúban fészkelt pár második köl
tése) Vl/21-én 2 tojás, 27-én 4 fióka, 3 záptojás, kire- 
pitve VII/11-én d. u. 16,55 órakor.

Kerti rozsdafark. Erithacus phoenicurus L.
6. sz. C) odú. 2 méter magasban vascsövön gyü

mölcsösben. IV/7-én fészket rak. 10-én a fészek kész, 
30-án 3 tojás, 10-én 5 tojás; V/25-én 6 fióka kirepitve.

5. sz. B) odú. Villanyvezetéki oszlopon elhelyezve
3 méter magasságban. V/22-én fészket rak, 26-án 1 to
jás, 28-án 4 tojás, 31-én 7 tojás, junius 16-án 6 pely
hes tokos fióka, 26-án fióka kirepités.

Páldy Géza, 
az Osztály elnöke
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Tájékoztató.

Az egyesületet illető levelezések és Írásbeli meg
keresések a titkári hivatalhoz (Pécs, Irányi Dániel-tér 8. 
Déli kapu II. em.) intézendők, a pénzküldemények pe
dig a pénztároshoz (Pécs, Fiume-u. 22.), vagy a Dunán
túli Bank 50.082 sz. csekkszámláján küldendők be. A 
titkári hivatal vasár- és ünnepnap kivételével reggel 
8 _9-ig és d. u. 2—3-ig tart hivatalos órát.

Kérjük a tagtársakat, hogy lakásváltozás esetén uj 
címüket levelezőlapon közöljék a pénztárossal.

A kirándulások rövid ismertetése és az utjelzések 
magyarázata (térképvázlatokkal és látképekkel) a Kiss 
József: Pécs és a Mecsek részletes kalauza cimü útmutató 
könyvben található. Ára 60 fillér. Kapható a könyvke
reskedésekben, a menedékházban és a Graef-drogériá- 
ban lévő lerakatban. Ugyanezeken a helyeken árusítják 
a Mecsek 1:50.000 méretű térképét is, ára 1 P, és a 
Mecsek utjelzéssel ellátott 1 :75.000 méretű térképét, 
ára 2 P.

A ME. tagjai a főtitkár utján az egyesület hivata
los lapját, a gazdag tartalmú, szépen illusztrált „Turista
ság és Alpinizmus“-t 15 P előfizetési ár helyett 5 P-ért 
rendelhetik meg.

Kérjük t. tagtársainkat, hogy kirándulásaik alkal
mával (főképen szarvasbőgés idején, szeptember hóban) 
az erdőkben csendben járjanak, égő tárgyakat el ne 
dobjanak, a jelölt, vagy közhasználati utakról le ne tér
jenek, annál kevésbbé, mert egyik-másik ut a fiatal 
ültetések miatt el van zárva s az azokon való közleke
dés az erdő védelme érdekében tilos.

Azok, akik a Magyar Turista Szövetség igazolvá
nyát kiváltani kívánják, forduljanak a főtitkárhoz.

Dömörkapui menedékházunk telefonszáma 26-26.
Kiss József-kilátó és menedékház telefonszáma 

31-80.
A tagsági jegy mind a két helyen igazolványul 

szolgál.
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Kölcsönkötvény kamatok............ 54-—
Levelező lapokért........................ 116-92
Uj leltári beszerzésekért............ 1.61993
Biztosítás ................................... 5-20
Különfélék .................................. 280-84 17.691-54

Egyenleg 716-68

23.787'50
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február 5-én.
Jenő Szigriszt Lajos



Tájékoztató
a Mecsek Egyesület dömörkapui „Dr. Nendtvich Andor“ 

menedékházáról.

Fekvés: Menedékházunk, mely egyaránt hivatott tu
risztikai célokat és a nyaraló közönség igényeit is szol
gálni, csaknem 400 méter magasan, a várostól északra 
fekvő Mecsek hegység keleti lejtőjén épült modern ki
vitelben és 1931 nyarán adatott át a forgalomnak.

A menedékház a dömörkapui sziklák tövében szél
től védett helyen, erdőszélen olyan helyen épült, hon
nan a leggyönyörűbb kép tárul a szemlélődő elé. A ke
leti Mecsek teljes vonulatában látszik, legszélén a 682 
méter magas Zengővei, s mig délre a baranyai síkság 
áldott rónái láthatók, addig északra a Közép-Mecsek 
hegység erdőboritott oldalai zárják körül a láthatárt.

Megközelítés: A menedékház akár gyalog, — kényel
mes, lassan emelkedő sétauton, — akár kocsival vagy 
autóval könnyen elérhető. Autóval a város felett pom
pás szerpentinekben emelkedő u. n. Mecseki-müuton 
haladunk a Mandulásig, majd jobbra a Szanatóriumi- 
müutra térünk, — mely már a Viktor-pihenőig kiépült. 
Innen gyalog kell lemenni a menedékházhoz. Az irányt 
tábla jelzi. A szépen épített szerpentinen két perc alatt 
4 fordulóval érünk a kb. 25 méterrel mélyebben fekvő 
házhoz. Gyalog a Tettyén át lehet a legrövidebben és 
legkényelmesebben megközelíteni a menedékházat. A 
Tettye északi kijáratánál, az Irma-út elején tábla jelzi a 
járást. A Tettyéről 1/2 óra alatt ér fel a sétáló igen ké
nyelmesen, nagyobbrészt árnyas utón.

Autóval a Széchenyi-térről a Viktor pihenőig majd
nem 5 km. a távolság s mivel ez a városi körzeten kí
vül esik, célszerű előre megállapodni a viteldijban. (Kb. 
5—7 P).
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A Mecsek Egyesület igyekszik az autófuvar vállal
kozókkal megállapodást létesíteni, hogy nyáron állandó 
autójárat tartassák fenn, mely a Széchenyi-térről indul
jon, — a Menedékházhoz mérsékelt viteldijjal, — mely 
személyenként állapíttassák meg.

Nyaralók: Célszerű, ha előre jelzik érkezésüket, 
(telefon: 26—26) amikor is a vendéglős az autóut vé
gén várja az érkezőt s gondoskodik a podgyász tovább
szállításáról.

Szobák: A kétemeletes menedékházban 10 szoba 
van. Két 1 ágyas szoba, keletre néző igen nagy terrasz- 
szal és 3 kétágyas szoba terrasz nélkül keletre néző ab
lakkal, az első emeleten, és ugyancsak két 1 ágyas szoba 
a II. emeleten, mig a további 3 u. n. turista szobában 
egyenként 6 fekvőhely van.

A szobák berendezése egyszerű, de kényelmes. 
Hajlított, egyszinben tartott vascső-bútor kedvessé és 
lakályossá teszi a szobákat. Kényelmes széles ágy sod
ronybetéttel, háromrészes derékaljjal, éjjeli szekrény, 
villanylámpával, 1 kisszekrény, 1 asztal, mosdó teljes 
készlettel s kényelmes karszékből áll az egyszemélyes 
szoba berendezése.

Tiszta ágynemű, 1 tolipárna, 2 lepedő s 1 teveszőr 
takaró képezi az ágy felszerelését.

Szobaárak: Julius és augusztus hónapban; világí
tással és kiszolgálással: .

1 
ágyas

2 ti
águas

Brassóé
88oba

Mecsek Egyesületi Tagoknak 2 — 3.80 2.60 P
A M. Turista Szövetség igazol

ványával ellátott más egye
sületi tagoknak ----------- 2.20 4.20 2.80 P

Nem tagoknak —----------- 2.60 5.— 3.20 P
Ugyanezen szobák julius és augusztus kivételével:

A Mecsek Egylet tagjainak — 1.60 3.— 2— P
A M. Turista Szövetség igazol

ványával ellátott tagoknak 1.80 3.40 2.30 P
Nem tagoknak---------------- 2.— 3.80 2.60 P
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Julius és augusztus kivételével a szobák havibér-
Jetben is kiadatnak:
á terraszos 1 ágyas havi ----------------- 50.- P
más 1 „ ----------------4O._ P

2 n » ----------------70.— P-ért
Mecsek Egyesüti Tagok ezt a kedvezményt már 2 heti 
tartózkodás esetén is igénybe vehetik, — amikor csak 
fenti összegek felét, — hosszabb tartózkodás esetén pe
dig az idővel arányos részt fizetik.

Igazolás: Minden megszálló vendég köteles f. évi 
tagsági jegyével illetve Magyar Turista Szövetségi iga
zolvánnyal legitimálni magát, mert a kedvezmény csakis 
ennek alapján vehető igénybe. A menedékház gondno
kának szigorú utasítása van, hogy a tagsági igazolvány 
számát a vendégtörzskönyvbe tartozik pontosan felje
gyezni, mert a leszámolásnál a legszigorúbban ellenőrzi 
az egyesület, hogy jogosulatlanok a kedvezményt ne ve
hessék igénybe, ám ha mégis megtörténne, igy a külön
bözetet az Egyesület áthárítja a menedékház kezelőjére.

Szobák rendelése: Helybeliek akár telefonon (26—26), 
akár a menedékház kezelőjénél, — a vendéglősnél — 
rendelhetnek szobát. Rendelésnél 1 napi szobabér előre 
fizetendő, mely elvész ha a szoba 24 óra után sem fog
laltatik el.

Levélbeli megkeresések „Mecsek Egyesület titkári 
hivatala“ Irányi Dániel-tér 8. II. em. címmel látandók el.

Étkezés: Teljes vagy részleges napi ellátás a me
nedékházat kezelő vendéglősnél kapható. Kényelmes kerti 
bútorokkal ellátott terraszok s vadászstilusban díszített
éttermünk szívesen látogatott helyek.

a) Teljes napi ellátás (reggeli, ebéd, va
csora)  3.50 P

b) Ugyanaz előétellel, vagy előétel helyett
tízóraival vagy uzsonnával----------------4.20 P

c) Előétel nélkül, tízóraival és uzsonnával 4.60 P
d) Előétellel, tízóraival és uzsonával — 5.20 P
Ugyanaz havi bérletben előfizetve:
a) 90.- P, b) 110.— P, c) 120.- P, d) 130.- P.
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Mecsek Egyesületi tagok már 2 heti tartózkodás 
esetén a havi abonnement kedvezményét igényelhetik.

Étkezés étlap szerint történik s reggelire:
1. Tejeskávé, csokoládé, kakaó, 2 sütemény, vaj 

és méz vagy jam.
2. Tea rummal, vagy citrommal, 2 sütemény és 2 

lágytojás.
3. Vaj és méz vagy jam helyett az 1 alattiak kö

zül bármelyik 2 tojással vagy
4. tea vajjal és mézzel, jammel.
Ebédre :
1. Leves.
2. Előétel.
3. Sült körítéssel és salátával, vagy körítéssel és 

befőttel, vagy köritéssel és savanyúsággal, vagy sült 
főzelékkel és salátával, vagy savanyúsággal.

4. Tészta, vagy gyümölcs, vagy sajt, vagy fekete
kávé.

Vacsora :
1. Előétel.
2. Sült köritéssel, stb. (úgy mint az ebédnél). 

Előétel helyett tészta, vagy gyümölcs, vagy sajt, vagy 
feketekávé választható.

Egyébként
reggeli az elmondott összeállításban —.80 P
ebéd előétellel-------------------- — 2.20 P

„ „ nélkül-----------------1.60 P
vacsora „ „----------------1.60 P

külön is kapható.
Az ebéd és vacsora árában 1—1 drb kenyér vagy 

sütemény bentfoglaltatik.
1 nagy üveg ásványvíz----------- 30 fillér
1 üveg Pannónia sör----------------80 „
1 pohár „ „---------------- 34 „
3 dcl. hosszulépés----------------30 „
borok literje 1.20—2.— P-ig.
Az ételekről és italokról az Egyesület által ellen

őrzött és jóváhagyott részletes árlap van az étteremben.
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Turista-szobák: A II. emeleten 3 szoba egyenként 
6 fekvőhellyel kizárólag turistáknak van fenntartva. 
Minden szobában 3 emeletes ágy van. Az ágyak sod
ronybetétesek, 3 részes derékaljjal, lószőrpárnával, 2 
lepedővel és takaróval vannak felszerelve; — minden 
szobában mosdó, kellő számú ülőke és ruhaakasztó van.

Hálódijak: M. E. tagoknak —.80 P. 
M.T.Sz. „ 1.— P.
Nem tagoknak 1.20 P.

Az egyesületek által alapított ágyak után, ha a 
megszálló tagsági jegyével igazolja magát, — úgy 
ugyanannyit fizet mint a M. Egyesületi tagok.

Alapítványi ágyak naponta este 6-ig fenntartatnak.
Turisták ha előre jelzik érkezésüket csoportos ét

kezésnél jelentékeny kedvezményt kapnak.
Week-end. Üresen maradt szobák hétvégi üdülésre 

is bérelhetők. A week-end szombaton délután kezdődik 
és hétfő reggelig tart s 2 éjjeli hálást, szombaton vacso
rát, vasárnap teljes ellátás, hétfőn reggelit magában fog
laló ára 1 ágyas szobában 7.50, turista-szobában sze
mélyenként 6 P.

Egyéb tudnivalók: Az egyesület szívesen ad ki szo
bákat nyaralásra vagy üdülésre, — ám kifejezetten tilos 
betegeknek a menedékházat látogatni.

Szobafoglaláskor pontosan megjelölendő a tar
tózkodás tartama. A tartózkodást meghosszabbitani csak 
az esetben lehet, ha a szoba még nincs kiadva. Szoba
számlák hetenként fizetendők.

Gyermekek csak kísérővel nyaralhatnak vagy tar
tózkodhatnak a menedékházban s a kisérő felelős, hogy 
a gyermek nem sérti meg a mindenkit egyformán kö
telező házszabályokat, — melyeknek vezérfonala — 
csend, rend, tisztaság s egymás iránti kímélet. A ház
ban telefon, villanyvilágítás, csengő, rádió, WC, fürdő
szoba nyújt kényelmet a vendégeknek. Ruha- és cipő
tisztítás nem foglaltatik bent a kiszolgálásban.

A berendezési tárgyakat kímélni kell s az okozott 
károk megtéritendők.

A szobákban csak annyi személy szállhat meg, 
ahány fekvőhely van, pótágyért 1 személy dija fizetendő.
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Gyermekekért szintén teljes ár fizetendő.
Szobát legalább 1 nappal előre kell felmondani. 

A vendéglős, illetve a menedékház kezelője köteles 
minden fizetésről számlát adni, — miért is fizetést ki
zárólag számla ellenében szíveskedjenek teljesíteni. Isme
retlenek kötelesek személyazonosságukat igazolni.

A menedékházba belépődíj nincs.
A terrasz és étterem elsősorban a házban lakók

nak és az egyesület tagjainak van fenntartva.
Vendéglős: Piller Károly volt siklósi és barcsi 

szállodás.
Panaszokat kérjük a panaszkönyvbe bejegyezni. 
Telefon: 26-26.
Kedvezményt csak az Egyesületi, vagy Szövetségi 

tag élvez — családtagra a kedvezmény nem terjeszthető 
ki, ha az illető nem tagja az Egyesületnek.

Újonnan belépő tagok a kedvezményeket igénybe 
vehetik ha a f. évi tagdijat egyidejűleg lefizetik. A tag
ság 3 évre kötelező.

Belépési nyilatkozat a vendéglősnél kapható. 
Térkép, Kiss József Mecseki kalauza, Zsabokorszky Je
nőnek a Mecsek legszebb részleteit ismertető lev.-lap 
felvételei, botjelvény s az Egyesület kiadványai a ven
déglősnél kaphatók.

A menedékháztól jelzett utak vezetnek mindenfelé. 
Nagyobb túrákat az Egyesület titkári hivatala szívesen 
előkészít. *

A távolabbi Mecseket felkereső turistáknak szíve
sen szolgálnak tanáccsal és utbaigazitással:

Pécsváradon: Agárdi Ferenc adóhivatali tanácsos, 
Sós Lajos takarékpénztári igazgató.

Komlón: Hénel Sándor körjegyző.
Abaligeten: Antal Ferenc máv. állomásfőnök; -

Tagtársaink, mint a M.E. megbízottai.
Levélbeni megkeresés esetén válaszbélyeg küldendő. 

Minden közelebbi részlettel, vagy bővebb felvilágosítás
sal az Egyesület titkári hivatala, Pécs, Irányi Dániel-tér 8. 
Déli kapu II. em. szolgál. Hivatalos órák: reggel 8—9 
és d. u. 2—3-ig, vasár- és ünnepnap kivételével.



Utazási kedvezmények,
valamint a Magyar Turista Szövetség igazolványával 

rendelkező egyének külön kedvezményei:

A MÁV vezetése alatt lévő összes vonalakon a Ma
gyar Turista Szövetség igazolványa alapján 33°/o-os kedvez
ménnyel utazhat legalább 4 együtt utazó turista minden sze
mélyvonat II. és III. osztályán. Ha a legatább 8 tagú, turista
igazolvánnyal ellátott társaságból akár heten is más cimen él
vezett kedvezménnyel utaznak, úgy a nyolcadik a szövetségi 
igazolvánnyal is még megkapja a 33°/o-os kedvezményt. 100 
km.-en túli utazásnál legalább 4 szövetségi igazolvánnyal ellá
tott, együtt utazó turista 50°/o-os kedvezménnyel utazik minden 
személy vagy gyorsvonat II. vagy III. osztályán. Legalább 4 
turistajegy váltásával már 3 turista is utazhatik. A kedvezmé
nyeket egy órával a vonat indulása előtt írásban kell kérni 
(50 személytől felfelé 24 órával előbb). A bejelentésben meg 
kell jelölni az utazás napját, a rendeltetési állomást, a haszná
landó vonatot és a résztvevők számát. Visszautazáskor külön 
kell kérni. Kiállítási dij nincs, az elszámolás vagy külön, sze- 
mélyenkint kiadott turistajeggyel vagy jegyzékkel történik. Leg
alább 15 tagú csoportok vezetője (a 16-ik) mindig ingyen 
utazik.

Hétvégi weekend jegyek. 33%-os díjmérséklés. Az egyes 
viszonylatokat az állomáson kifüggesztett zöld falihirdetmények 
(hivatalos menetrendkönyvek) ismertetik. Az egész éven át kap
ható hétvégi menettérti jegyek a vasár- és ünnepnapot megelőző 
hétköznap 12 órájától, kettős ünnepeknél a második ünnepna
pot követő első hétköznap déli 12 órájáig érvényesek. Szövet
ségi igazolvány alapján a hétvégi menettérti jegy már szom
bat reggeltől, illetve az ünnepnapot megelőző hétköznap regge
létől igényelhető. Gyorsvonatokon csakis azok a jegyek érvé
nyesek, amelyek a hirdetményben mint ilyenek vannak meg
jelölve. Útmegszakítás és a közbeeső állomásokon le és fel
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szállás általában tilos. (De a Balaton melletti állomásokon, va
lamint a budapesti állomásoktól legfeljebb 100 km. távolságra 
eső állomásokra kiadott hétvégi menettérti jegyekkel, továbbá 
a Magyar Turista Szövetség arcképes igazolványával ellátott 
turistáknak a közbeeső állomásokon való le, illetve felszállása 
meg van engedve). A hétvégi jegyek hosszabb utért esedékes 
menetdijak részben való fedezésére nem érvényesek. (Kivéve a 
balatoni forgalomban). Tilos a menettérti jegyeknek bármiféle 
csoportosítása is. A menettérti jegyek átruházása elkobzás terhe 
mellett tilos. (Lásd bővebben a hirdetményeket).

A MFTR és DGT hajóin a Szövetség kötelékébe tartozó 
egyesületek tagjai az egyesület Írásbeli megkeresése alapján 
(névsor, utazás napja, beutazandó vonal, hajóosztály) ha lega
lább hárman utaznak együtt a magyar belforgalomban 500/o-os 
menetdij kedvezményben részesülnek. (Társas utazásoknál, te
kintettel a résztvevők számára, valamint az idényre 20—50 
°/o-os kedvezmény.) A kisdunai forgalomban ezen kedvezmény 
julius és augusztus hónapokban vasár- és ünnepnapokon csak 
bizonyos hajókra érvényes. Egyes viszonylatokban igen mérsé
kelt áru hétvégi veekend jegyek is kerülnek kiadásra. A MFTR 
május 1-től külön turitahajókat indít Budapestről Esztergomba 
és vissza a fontosabb turistaállomások érintésével. MFTR turista
hajó közlekedik vasár- és ünnepnapokon Budapestről Eszter
gomba. és vissza a Nagydunán át. Budapestről indul reggel 6 
órakor, Esztergomból 17 órakor vissza.

A Budapesti Helyiérdekű Vasutak vonalain a Szövet
ség igazolványa alapján 50°/o-os egyéni kedvezmény (korlátozva 
az ünnepnap előtti délután 17 óra után és az ünnepnapon reg
gel 8 óra előtt Budapestről induló vonatokra). Kedvezményes, 5 
menettérti jegyet magában foglaló füzetjegy (33°/o-os díjmér
séklés). Az öt jegy egyszerre is felhasználható. Weekend je
gyek (50°/o-os kedvezmény). Az utazás szombaton vagy az ün
nep előtti hétköznap 17 órájától üzemzárlatig érvényes az oda
utazásra, a visszautazás legkorábban vasárnap vagy ünnepnap 
18 órától kezdhető meg és a következő hétköznap reggel 8 
órájáig befejezendő. Kedvezményes kombinált autóbusz jegyek 
és külön autóbusz kedvezmény a szövetségi egységes igazolvány 
alapján.

Az MTSz Utazási irodája által indított autóbuszokon és a 
MAVART mátrai és bükkhegységi járatainál a MTSz igazolvá
nyával ellátott turisták átlag 2O°/o kedvezményt élveznek.
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A Magyar Turista Szövetség tagságával járó állandó 
jellegű turistabiztositás.

A M. T. Sz.-nek a Pénzintézetek Országos Biztosító Rész
vénytársaságával kötött 1932. február 1-én létrejött szerződés 
feltételei szerint biztosítottnak tekintendők testi balesetek esetére a 
szövetség kötelékébe tartozó egyesületek (osztályok) azon tagjai, 
kik a vonatkozó érvényes egységes szövetségi igazolvánnyal 
bírnak. A biztosítás azzal a nappal kezdődik, melyen a biztosí
tott tag a szövetségi igazolványt kiváltotta, illetve meghosszab
bította és az ezt követő év január 31-ig tart.

A biztosított tagok a társasággal közvetlen jogviszonyban 
levőknek tekintendők, miért is igényeiket a biztositó társasággal 
szemben közvetlen érvényesíthetik. Halálesetre 800 P erejéig, 
állandó munkaképtelenség esetére 2500 P (jobb kar vagy jobb 
kéz 60°/o, bal kar vagy bal kéz 50 ’/o, egy szem 25°/o stb.) 
erejéig felel a társaság, azonfelül a tényleges felmerült mentési 
munkálatok költségeiért fejenként 200 pengőig megtérít.

A biztosítás hatálya kiterjed Európa területén bárhol űzött 
turisztikára, független a túrák céljának a tengerszin feletti ma
gasságától. A turistaházakban, menedékházakban előállott, vala
mint ezen utazások alkalmával beálló balesetek, melyek a túrá
ról való indulás és arról való visszatérésnél, továbbá magán a 
túrán igénybe vett minden néven nevezendő jármű vagy közle
kedési eszköz használata közben keletkeztek, ezen biztosítással 
fedezettnek tekintetnek, egyszóval a biztosítás a biztosítottnak 
lakásából való elindulásától lakásába való visszatéréséig kelet
kezhető feltételszerü balesetekre nyújt fedezetet. Ki vannak véve 
a gépkocsin való közlekedés közben előállható balesetek, 
amennyiben a gépkocsit maga a biztosított vezette. A mentés 
közben beálló balesetek hasonlóképen turista baleseteknek te
kintendők.

A biztosítás hatálya kiterjed síelés és ródlizás (bobsleight 
kivételével) közben előállható balesetekre is, akár hegyi túrával 
kapcsolatos, akár nem, akár tanulásnál fordul elő, nemkülönben 
úszás és evezés közti balesetre is. A versenyek közti, valamint 
a hivatásos sportolóknál előforduló balesetekre nem terjed ki. 
A biztosítás hatálya a baleset folytán bekövetkezett fulladásos 
halálesetre, valamint rovar és kigyócsipésre is kiterjed. Idő és 
légváltozás következményei (fagyás, napszurás stb.) ha baleset 
közvetlen vagy közvetett folyományai szintén ide vonandók.

Az alpesi baleseteknél, ha megállapítható, hogy biztonsági 
felszerelés hiánya miatt vagy oly helyen következett be, hova 
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egyedül nem lett volna szabad mennie, vagy az előirt köteles 
Óvatosságot elmulasztotta, igénye megszűnik.

A szállítási és mentési költség akkor is kifizetésre kerül, 
ha a baleset halált vagy sérülést okoz, vagy ha nem okoz, de 
a biztosított oly helyzetbe kerül, hogy mentési expedíció vagy 
segítség igénybevétele nélkül segíteni magán nem tudna.

A biztosító társaság és a biztosított tagok közötti vitás 
esetekben egy választott bíróság dönt, melybe úgy a biztositó 
társaság, mint pedig a biztosított tag egy-egy bírót küld, mig a 
bíróság elnökét a M. T. Sz. tanácsa jelöli ki.

Az általános biztosítási feltételek és szabályok szerint az 
igénylő köteles a baleset megtörténtét közvetlenül közölni a biz
tosító társasággal, megjelölve a baleset helyét, idejét, minőségét, 
körülményeit és tanúit. Célszerű a jelentés egy példányát a M. 
T. Sz.-nek is megküldeni egyidejűleg.

Hazai menedékházakban szövetségi igazolvánnyal ellá
tott turisták úgy a belépő, valamint a hálódijaknál (némely 
helyen az ellátásnál is) kedvezményben részesülnek. A kedvez
mény a belépődíjaknál 30—50%, a hálódijaknál átlag 30°/o, 
étkezésnél bizonyos helyeken 5—20%.

Bevásárlásoknál egyes kereskedők, sportáruházak szintén 
5—20% engedményt adnak a M. T. Sz. igazolványával ren
delkezőknek.

Az Olasz hegyvidékeken a Club Alpino Italianoval 
(CAI) történt megállapodás szerint a MTSz arcképes igazolvá
nyával ellátott tagok a CAI menedékházaiban a belépő és háló
dijakból 50% engedményt kapnak. Az 50 ezer tagot számláló 
egyesületnek III osztálya és 330 menedékháza van és pedig: 
a Liguri és Tengeri Alpokban 10, Északi és Déli Kotti Alpok 
24, Gráji Alpok 20, Mont Blanc csoport 12, Matterhorn, Grand 
Combin és Monté Rosa csoport 19, Biella-Varalloi Alpok és az 
Ossola-Verbanói hegyek 10, Comói hegyek 4, Splügen-hágói 
csoport 4, Orobi Alpok 31, Masino-Disgratia csoport 8, Bernina 
csoport 5, Grosinai Alpok 3, Ortler csoport 17, Adamelló és 
Presanella csoport 13, Gardatói csoport 3, Brenta csoport 5, 
Bondone-Peganella-Mendel-M. Baldó 9, Vicentini Alpok 7, Ca 
d’ Ásta csoport 1, Pala csoport 3, Marmolata csoport 3, Ro- 
sengarten csoport 8, Langkofel-Sella csoport 5, Puez, Raschötz 
és Plose csoport 5, Sexteni és Pragsi dolomitok 6, Samtali 
Alpok 3, ötztali Alpok 9, Stubai Alpok 4, Zillertali Alpok 6, 
Venediger és Riesenferner 3, Ampezzói és Cadorei Dolomitok 
14, Karni Alpok 4, Juli Alpok 15, Karszt 4, Appeninek 25, 
Déli Appeninek, Siciliai és Szardíniái hegyek 8. A menedék
házak teljes és részleges jegyzéke a MTSz titkárságánál kapható.
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Viszonossági megállapodás Ausztriával. Az erre szük
séges igazolványokat a MTSz titkári hivatala állítja ki, kb. 4 P. 
Felvilágosítást ad a MTSz titkársága (Budapest V., Alkotmány
utca 3). Az igazolványok követk. kedvezményekre jogosítanak:

a) Vasúti kedvezmények: az u. u. „Turisten rückfahrt- 
Karte“ használata, mely egyes személy utazásánál kb. 20—40 
%-ot jelent az osztrák államvasntakon, ezenkívül 25—50°/o-os 
kedvezményt számos helyi vasúton, fogaskerekűn, függő vasú
ton, autóbusz és hajózási vonalon.

b) menedékházkedvezmények: Ausztriában kb. 70, Jugo
szláviában kb. 45, Olaszországban kb. 340 menedékházban 
nyújt ugyanolyan kedvezményt, mint aminőt osztrák egyesüle
tek a Szlovén Turista Egyesület, illetőleg a CAI tagjai él
veznek.

c) egyéb kedvezmények: biztosítva van halálesetre 800 
Sch., rokkantságra 2500 Sch., baleseti szállítási költségre 200 
Sch. erejéig.

A Beszkidekre CAI-val egyező megállapodás történt 
a MTSz és a Bielitzi Beskiden Verein, között melynek alapján 
tagjaink az alanti menedékházakban ugyanazon kedvezményeket 
élvezik mint a B. V. tagjai. A B. V. házainak jegyzéke: Ka- 
mitzer Platte„(1001 m), Klintschok téli és nyári 49 ágy és 10 
pótfekhely. Őrrel. Magorka (Josefsberg 913 m) téli és nyári, 
44 ágy és 40 pótférőhely, őr. Babiagora (1725 m) egész évi 
36 hálóhely, őr. Skrzyezne (1205 m) 20 hálóhely, a kulcsot a 
B. V. irodájában kell elkérni. Salmopol (780 m) iskolája 25 
hálóhellyel. Azonkívül: Ziegenpock (606 m). Baumgartl (557 
m), Gliny (809 m) és más kisebb jelentőségű állomások.

Legjobb 
minőségű angol férfi SZÖVETEK

legolcsóbban

Virág Jenő ésTársa
cég kizárólagos posztógyári raktárában

irály-utca 15

21717



ALAP1TTAT0TT 1848-BAN

PANNÓNIA
SORFÖZŐ R.T. PBes

Ajánlja legjobb hírnévnek örvendő pilseni mód sze
rint gyártott világos és müncheni módra gyártott, 
védjegyezett különleges barna malátasöreit. Képvi
seletek az ország nagyobb városaiban. Raktárak: 
Baranya, Somogy, Tolna vármegye nagyobb váro
saiban és községeiben. — Müjéggyára elvállal úgy 
Pécsre, mint vidékre müjégszállitásokat

PÉCSI TAKARÉKPÉNZTÁR
ALAKULT 1845. ÉVBEN SAJÁT TŐKE: P 2,160.000

Intézeti székház:
Pécs, Széchenyi-tér 9-10. szám.
Fiókintézet: Budapest V, József-tér 10. szám. 

Kirendeltség: Dunaszekcsön.
Számos pénzintézeti,

ipari és kereskedelmi érdekeltség Pécsen 
és vidékén.

Foglalkozik a takarékpénztár 
és banküzlet minden ágával.

ídrlalBIztosilóTársulal Baranya vm.vezérügynöksége



VASNAGYKERESKEDÉSE

PÉCS
KIRÁLY-UTCA és RÁKÓCZI-UT
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Turista felszerelések.
Hátizsákok, föző-edények, kulacsok, 
poharak. Alumínium dobozok, vaj- és 
paprikatartók. — Thermos palackok.
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Téli sportcikkek: Sítalpak, kö
tések és felszerelések. Ródlik és 

korcsolyák nagy választékban



KISSJÓZSEF-KILÁTÓ

A MISINÁN

538 méter a tenger színe felett. A538 méter a tenger színe felett. A 
torony terraszáról megkapó ki
látás! Hideg ételek. Elsőrendű 
italok. Olcsó árak. Figyelmes ki
szolgálás. A Mecsek barátainak 
kedvenc kirándulóhelye

torony terraszáról megkapó ki
látás! Hideg ételek. Elsőrendű
italok. Olcsó árak. Figyelmes ki
szolgálás. A Mecsek barátainak 
kedvenc kirándulóhelye

M ENETJE G YM ENETJE G Y
IRODA

—^KIRÁLY-UTCA 221a

(TAUSZ GYULA BANKHÁZA)

Bel- és külföldi 
utazási jegyek 
hivatalos árban.

HALADÁS
NYOMDA RT. • PÉCS, KIRÁLY- ÉS SZENT MÓR-UTGA SAROK



SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT
KÖNYVKERESKEDÉSE PÉCS,SZÉCHEHYI-TÉR 18.

Telelőn: 11-79.

Állandóan ujdonságok szépirodalmi és 
szakkönyvekben. Papiros-áruk és iroda
felszerelésekben nagy választék. Művészi 
és pécsi levelezőlapok.

A MECSEK EGYESÜLET

DÖMÖRKAPU1 
TURISTA 

ÉS MENEDÉKHÁZA
a legszebb kiránduló és nyaralóhely. Kirán
duló csoportok és magánosok tiszta, olcsó 
szobát és ellátást nyernek. Magaslati fekvés, 
erdei levegő, gyönyörű kilátás, modernül bú
torozott napos szobák, családi otthonosság, 
tisztaság, olcsó árak, kényelem, pompás séta- 
utak, villanyvilágítás, kitűnő konyha s egé
szen a turistaházig vezető gyönyörű hegyi 
autóut. Elő- és utóidényben mérsékelt árak. 
Week-end nyaralási rendszer. Napi pensio 
5’50 P-től. Szobák T60—4 P-ig. Turisták
nak kedvezmény. Telefon 26-26.

Vendéglős: PILLeR KÁROLY.
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MAG1JAR HIR. EÖPORÁRUDA.

SZÁL A Yts RfCHTER
FEGYVER-, LŐSZER-, SPORT-, VADÁSZATI-, MECHANI
KAI- ES ELEKTROTECHNIKAI CIKKEK NAGYRAKTÁRA 
PVSKAMÜVES MÜHELy* RÁD1ÓCIKKEK
Pécs, K.írély-' és Mór~u. sarok

TELEFON SZÁM: 25-41.

C
serkész felszerelések.'Résxleífiseíésre, 

megkönnyíteti fizetési feltételekkel is kapható 
katonai, csendőrségi, pénzügyőri és vasutas egyenruházati cikkek, sáp 
kák, kardok stb. nagy választékban legolcsóbb árakon. Tennisz-, fool 
ball-, boxoló és mindenféle atlétikai felszerelések nagy raktári



1IWNISIELEP tEGSZESZTtLEP
PÉCS

LégszEszgyár-ufcal3.sz.
Tel.: 30-92,30-93,30-94,30-95

PÉCS
líégszEszgyár-ufcal3.sz.
Tel.: 30-92,30-93,30-94,30-95

// KÉSZÍT:
Villamos világítási és | Gázvilágltási, Hltö- és 
erőátviteli berendező- B fözö-bereinlezé- 

seket I seket

ELAD:
Izzólámpákat,csllláro- D Mindennemű gázfel- 
kat, villamos vasaló- I szerelési cikkeket, Iz- 
és fözö-készülékeket, | zókal, gázvasalókat, 

motorokat I gáztűzhelyeket

Költségvetés díjtalanul 
Kedvező fizetési feltételek 

Nagy raktár


