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Toborozzunk uj tagokat Egyesületünknek!

— mert társakra és anyagi erőre egyformán 
szükségünk van céljaink eléréséhez.



Hétvégi üdülés.
— Weekend. —

A hegyek varázsa, az erdők csendje, a napsütötte 
rét virágos szőnyege, mindig nagyobb erővel vonzza 
magához a munkában kifáradt, a gondoktól kimerült 
embereket, mert a fenséges Természet csodás világa az 
erőnek az az egyetlen forrása, ahol megújhodást lehet 
találni.

Nagy baj azonban, hogy a ma emberének még 
erre sincs elég ideje, mert a kenyér és pénz utáni hajsza 
nem enged pihenést s a vasárnap — az egyetlen törvé
nyes munkaszüneti nap — nem elégséges arra, hogy 
gondtalanul s valósággal átadhassuk magunkat a pihe
nésnek, — mert hiszen egy ilyen útnak előkészületei is 
vannak.

Egyesületünk emberöltőt meghaladó, évtizedes mun
kával megteremtette minden előfeltételét annak, ami Pécs 
város közönségének a hétvégi üdülés és pihenés lehe
tőségét biztosítja, — a jelzett utak, kilátók, menedék
házak, a nyomtatásban megjelent, minden vasárnapot 
felölelő kirándulások részletes terve, mind ezt a célt 
szolgálja s ennek kihasználhatása érdekében erőteljes 
mozgalmat indítunk a hétvégi üdülés — weekend — 
népszerűsítése érdekében, melynek első alapfeltétele a 
hétvégi — szombat déltől kezdődő — munkaszünet ál
talános rendszeresítése.

Ugyanezen törekvésünket egészíti ki, hogy a he
gyekben, víz mellett, vagy erdő közelében fekvő bara
nyai községekben mozgalmat indítunk a hétvégi pihenő 
vendégek befogadására s az ott alakított helyi bizottsá
gok révén kellemes és olcsó szállási lehetőséget fogunk 
biztosítani éppen annak a nagy társadalomnak, mely
nek tagjai legjobban reászorultak a pihenésre, ám mun
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kájuk és szűkre szabott anyagi eszközeik nem engedik 
meg, hogy hosszabb időre s nagy költséggel járó, messzi 
útra keljenek.

Tudjuk, hogy ennek a törekvésnek ma még sok 
akadálya van, ám ha a társadalom tekintélyes része 
támogatja e mozgalmunkat, úgy bízunk annak sikeré
ben, mert a hétvégi üdülés megkétszerezi az emberek 
munka-erejét, frissé, rugalmassá teszi a munkást, aminek 
azok a munkaadók is hasznát látják, akiktől az akciónk 
sikere elsősorban függ.

Remélni merem, hogy a mozgalomban rejlő szo
ciális jelentőségen kívül a könnyen felismerhető nem
zeti, gazdasági és kultúrális szempontok mind hatható
san fogják előmozdítani ezen újabb tervünk sikerét, — 
melyhez elsősorban e könyvünk olvasóinak szíves támo
gatását kérem.

Dr. Nendtvich Andor 
kir. tanácsos,

Pécs szab. kir. város polgármestere, 
az Egyesület elnöke.

Turista hit és turista akarat — elér minden csú
csot a magyar ég alatt. “

DR. ZSITVAY TIBOR.



Természetvédelem a Mecseken.
Irta : Reuter Camillo dr., egyetemi tanár.

A természetvédelem alatt a természet értékes, szép 
és nevezetes alkotásainak megvédését értjük az esztelen 
emberi beavatkozás ellen és a megóvásukról való gon
doskodást. Ez sajnos csak későn fejlődött ki nálunk, 
és még az értéket képviselő és hasznot hajtó természet
alkotásokról is csak a múlt században gondoskodtak 
törvényben. Erdeinket védi az 1879. XXI. erdőtörvény, 
a vadászatot szabályozza az 1883. XX. törvény, a halá
szatot az 1888. XIX. törvény, a madarakat védi az 1894. 
XII. te. 57. §. mezőgazdasági törvény, ám az ásványkin
cseinket hazai törvény ma sem védi, mert magyar bányatör
vény nincs, hanem csak rendeletekkel szabályozzák az ér
vényben lévő osztrák bányajogot. Mindezek a törvények 
azonban csakis a gazdasági szempontokat veszik figye
lembe, a pénzben kifejezhető hasznot tekintik s egyál
talán nem törődnek azzal a sokkal nagyobb és fonto
sabb haszonnal, mely a munkás ember szellemi és testi 
munkaerejének, munkaképességének helyreállításával jár. 
Az erdőt nemcsak azért kell védeni, mert belőle az 
állam és a tulajdonos hasznot húz, hanem azért is, mert 
az erdők kipusztítása az emberi egészségre roppant 
káros hatással volna, teljesen megváltoznának a mete
orológiai viszonyok, - gondoljunk csak az Alföldre, ahol 
az erdők kipusztitásával mennyi kár esett. Tehát vannak 
a természetvédelemnek a hasznothajtó célokon kívül 
olyan céljai is, a melyek csak közvetett módon érvénye
sülnek a gazdasági életben, — ilyen a lélek épülése, a testi 
fáradtság kipihenése, — ez odakünn a nagy természetben 
sokkal gyorsabban történik és a munkában kifáradt ujult 
erővel dolgozhatik a köznek, a hazának.

A természetet ebből a szempontból is az emberiség 
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szolgálatába kell hajtani. Ez pedig csak úgy érhető el, 
ha a természetnek vonzó szépségeit, nevezetes helyeit 
megóvjuk a pusztulástól és az elpusztítástól, hogy legyen 
miért kimennünk a természetbe. Nem megyünk többé a 
hires tihanyi visszhangot hallgatni, mióta azt egy épület
tel elrontották, elmúlik annak a kilátóhelynek a vonzása, 
ahol a fákat engedték felnőlni, hogy a szép kilátást meg
semmisítse, vagy nem épül a lelkünk, ha azt látjuk, 
hogy a Sári-pihenő és a Flóra-pihenők elé a kilátást 
zavaró házakat építettek, vagy képzeljük el a mánfai 
templomot (a műemlékek védelme alá tartozik), ha kö
rülötte a fákat kivágnák vagy a jakabhegyi romokat, ha 
körülötte kipusztítanák az erdőt. Ilyen helyek körül vé
delmi erdőt kell teremtenünk, néha igazán csak pár 
fáról vagy bokorról van szó, de ezt meg kell védenünk, 
hogy az emberek pihenhessenek, élvezhessék a termé
szet adta szépségeket, hogy legyen amiért odamenje
nek. Források kiszáradhatnak, ha az árnyékot adó fákat 
körülöttük kivágjuk, vagy ha a forrásokat avatatlan kezek 
megbolygatják s a víz elszökik, a vad pedig nem talál
ván vizet, más vidékre kóborol.

Legfőbb ideje tehát, hogy a természetvédelmi tör
vényelkészüljön, hogy az ilyen pusztításoknak, pl. a bada
csonyi kőbányáknak, tiltó szavunkat kiálthassuk oda és 
törvényes eszközökkel is megakadályozhassuk. Az ilyen 
törvénynek természetesen bizonyos érdekeket is figye
lembe kell vennie, amilyenek az állam, a tulajdonos, a 
vadászatot vagy halászatot bérlők és a turisták érdekei. 
Tehát ez a törvény csak ezek érdekeivel számolva, velük 
egyetértésben alkotható meg. Épen ezért sok tapintatot 
kíván a sokszor ellentétes érdekeknek összeegyeztetése, 
azonban tekintve a nemes célt, talán ha némi áldoza
tok árán is, de jóakarattal mindenesetre meg lehet ezt 
csinálni.

Másrészt azonban tudnunk kell, hogy mit is aka
runk védeni. Arra útmutatásul szolgálnak a külföld 
természetvédelmi törvényei, a hazai irodalomban pedig 
egyes lelkes emberek és emberbarátok munkássága. 
Tudtommal Déchy Mór, a világhírű kaukázuskutató volt 
hazánkban az első, aki „A természet védelme és a nem



7

zeti parkok“ címmel 1912-ben ismertette a külföldi ter
mészetvédelmi intézményeket, valószínűleg az orosz 
cárok kaukázusi nagy vadaskertjei lebegtek szemei előtt 
s periculum in mora-t kiáltott oda a nemzetnek. És 
azóta sokan, erdészek, vadászok, turisták írtak ennek 
szükségességéről, mig azután Kaán Károly államtitkár, 
a Magyar Tudományos Akadémia tagja, mint a magyar 
erdészet legfőbb őre s a természetvédelem leghivatot- 
tabb szakértője, gyönyörű nagy munkájában „Termé
szetvédelem és a természeti emlékek“ címmel 1931-ben 
összefoglalta a hazánkra vonatkozó összes adatokat 
szebbnél-szebb képekkel bizonyítva s itt megemlíti az 
abaligeti barlangot, az alsó dunántúli lápi és a szár- 
somlyói (tévesen harsányi hegyi) flórát, a Mecsek egy 
jellegzetes erdőrészletét és a bányatelepi gesztenyést.

Aki a Mecsekünket közelebbről ismeri, nagyon jól 
tudja, hogy mennyivel több az, amit szeretnénk meg
védeni és megóvni az utódok részére, mint amit Kaán 
Károly felsorol. Ragaszkodva a könyvében tett csopor
tosításhoz s az általa említettekkel együtt a következő
ket gondoljuk még a természetvédelem hozandó törvé
nyének védelme alá helyezni.

I. Reserváciok, olyan nagyobb területek, miknek 
természeti alkotásai összességükben fönntartandók és 
amelyek a Mecsek erdőségeinek, növényeinek, vagy 
földalakulatainak jellemző sajátosságainak megőrzésére 
hivatottak, ahol tilos volna minden fairtás, kaszálás, 
legeltetés, növénygyűjtés, bányanyitás, útépítés stb., úgy, 
hogy ez a terület teljes ősi vadságában maradna meg 
s csak jelzett gyalogösvényeken volna járható. Ilyenek 
volnának :

a) A Szársomlyó (tévesen harsányi hegy) egész 
déli oldala, az ő növényi ritkaságai miatt. Ez már igen 
sürgős volna, mert ritka növényeiért egész Európa bota
nikusai járják a hegyet és napról-napra kevesebb lesz 
a jellemző növény. Van olyan köztük, mely egész Euró
pában csak itt található.

b) A nyugati Mecsekben a Melegmányi-völgy volna 
védendő, az ö darázsköves lépcsős vízesései és a nyu
gati Mecsek északi oldalának iszalagjai (liánái) miatt, 
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melyek egész sajátságos jelleget kölcsönöznek az 
erdőnek.

c) A keleti Mecsekben a Singödör-völgye. szintén 
lépcsős vízeséseivel s a nyugati Mecsektől eltérő táj
alakulatával.

d) A Mecseken ültetett összes fenyvesek.
e) A bányatelepi, egéd-pusztai és zengővárkonyi 

gesztenyések, ill. fasorok.
Ilyen reservációkat lehetne még a mohácsi szige

ten és a duna—drávai mocsarakban és az Ormányság- 
ban létesíteni.

II. Műemlékek és történelmi emlékek reserváció- 
szerüen védendő természeti díszei.

1. A Jakabhegyi-romok műemlékeknek volnának 
nyilvánítandók, mint az egyetlen magyar szerzetesrend 
ősi kolostorának maradványai. Épp ezért a Jakabhegy 
tetején a kelta gyűrűs földvár egész területe a Zsongor- 
kővel és az István-kilátót is beleértve, mint reserváció 
szerepelne.

2. A Márévár, 3. a Zengővár, 4. a Kantavár, 5. 
a nádasdi Rákvár, 6. a nádasdi régi templom, 7. a 
mánfai templom (ez már országos műemléknek van 
nyilvánítva), 8. a komlói templom-romok a környező 
temetővel.

III. A barlangok közül 1. az abaligeti két barlang: 
Paplika és Kis Paplika, 2. a nagymélyvölgyi (Kőlyuk), 3. 
a gyűdi barlang.

Miután azonban nagyon valószínű, hogy több még 
ismeretlen barlang is van a Mecsekben, előre is minden 
barlang védelem alá helyezendő. Onnan sem csepp
követ, sem más követ kivinni, vagy más módon a bar
langot rongálni nem szabad.

IV. Egyes fák közül védelmet kell adni az egész 
Mecseken egyedül álló nemes gesztenyéknek (pld. 
Réka-vadászház mellett), nyírfáknak, fenyőfáknak (pld. 
németlukafai szép fekete fenyők) és minden honosítás 
útján ide került nemesebb fa félének, így péld. a ná
dasdi püspöki parkban lévő szép Ginko biloba fáknak.

Megvédendők volnának olyan fák is, melyek akár 
méreteikkel, akár növésükkel eltérnek a többiektől, igy
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a Zobák és a kistóti völgy közötti úton erdei kis tisz
táson álló magányos hatalmas tölgyfa, ép úgy a Puszta
bánya északi szélén álló hatalmas bükkfa. Különös 
növésű fák: a Misina déli oldalán fölvezető nyiladék 
mentén két kettős vezérhajtással biró lantot formáló 
fekete fenyő áll, s több helyütt láttam törzsükkel össze
nőtt, vagy összesodródott fákat is. Emlék-fák közül 
egyedül a Tripammer-fát említem a kozári vadászház kö
zelében, de ide tartoznak az Erzsébet királyné emlékére, 
a millenium emlékére és a hősi halottak emlékére ülte
tett emlékfák.

V. Szikla-alakulatok, melyeknek megbontása tilos. 
1. a Zsongorkö és környéke, 2. a Babás szerkövek 
vonulata, 3. a Sárkány-szakadék nevű sziklaszoros szik
lái Orfű mellett, 4. a Tettye sziklái és 5. a Havihegy 
sziklái, 6. a nagy források völgyének szikla-alakulatai, 
7. a Kőszegi forrás környékén lévő szikla-alakulatok, 8. 
a Csepegőké az óbányai völgyben 9. a Barnakő nevű 
szikla a Betyárlyuk nevű sziklafülkével a magyaregregyi 
völgyben a Singödör-völgy nyílásával szemben. Ugyan
ott némi kulturértékkel bírnak még a közelben talál
ható aranymosók nyomai és megérdemlik a kíméletet, 
10. a Sátánkő nevű sziklatorony Hosszúhetény köz
ségben, melyről már Fényes Elek Magyarország geo
gráfiái szótárában (II. k. 105. 1.) emlékezik meg, 
„melly 9 öl magas és két nyílása van, mellyek üregé
ben 8 ember kényelmesen fér“.

VI. A források valamennyien védelemben részesí- 
tendők. Velük együtt a források közvetlen környékén 
lévő és árnyékot adó fák is, ne hogy a forrás elapad
jon, ha a fákat kivágják. Ezenkívül fontos a források 
védelme gazdasági szempontból is, a legelő állatok és 
a vad itatása miatt. A források foglalása csak az erdő
tulajdonos erdészeinek szakszerű közreműködése mellett 
történhetik. A források közül megemlítendő a nyugati 
Mecsekben: Kantavári f., Hidegkút, Gyulaforrás (a Kő
lyukban), Melegmányi f., Mária f., Páfrányos f, Isten- 
kútja, Farkas f., Éger f., Büdöskút, (a 14. út m.) Kis- 
mélyvölgyi f., (a Remete-réttől délre), Darázskút, a 
jakabhegyi kolostor-kút, a Szentkút, a Vízfő, Bojnavoda 
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és a Zsolnay Vilmos f. A keleti Mecsekben a Büdöskút 
(Pécsvárad fölött), Etelka f., Csurgó, Szent László f., 
Kőszegi f., Hármasbükkforrás, Szilfakút, Vecseri f., 
Körtvélyesi f., Hidegkút (a mánfai úttól keletre), Fischer 
Béla f., Kiss József f., Reuter f. és Wolff f. (mind a 
négy a komlói kőbánya körül), a hidasi völgyi f. (va
dászház mellett), a Márévár kútja (a Várhegy lábánál), 
a hidasi háti f. (a vadászház m.), Büdöskút (a 13. útm.), 
Kalán Miska kútja (a Farkasárokban), Lencsekút és a 
Somosi kút. Külön kell említenünk a Sárkánykútat Orfü 
és Mecsekrákos között az út mellett, mely nagy sziklalap 
aljában fakadó időszakos forrás.

VII. Víznyelők a nyugati Mecsekben a Nyárás-patak 
völgyében nem messze a viganvári patak beömlésétől 
vannak, ahol a patak vize hirtelen eltűnik, hogy azután 
mint az abaligeti barlang patakja előbukkanjon. Ezek, mint 
természeti érdekességek védelmet kívánnak. Ilyen víz
nyelőknek tekintendők az Abaligettöl délre fekvő töbrök- 
nek egész sora is.

VIII. Kilátó helyek közül elsősorban a kilátó-tornyok 
helyezendők védelem alá. De olyan helyek is, mint a 
Zsongorkő, a Prédikáló-szék (Dobogó), a Rotary-út és 
a 2. út kilátó helyei a felnövő fáktól, még mielőtt fel
nőttek, megtisztítandók, hogy a kilátást ne zárják el.

IX. Visszhangos hely, amilyen a 31. út mentén a 
Somostető északi oldalán van, ahol hármas visszhang 
van, nem forog veszedelemben.

X. Jellemző növények védelme fölötte fontos, éppen 
a virágos Mecseken, ahol annyi sajátos növény van, 
mely másutt az országban alig, vagy éppen nem fordul 
elő. Teljesen eltiltandó volna a növényeknek gyökérrel 
való kiszedése és piacon való árusítása. Szigorúan meg 
kell tiltani a Zergegyökér (Doronicum) levágott sárga 
virágának a pécsi piacokon, néha kosárszámra, való 
árusítását. Ugyanis a Doronicum Nendtvichii nevű faját, 
amely botanikai ritkaság, nehezen lehet megkülönböz
tetni a többi bőven termő Doronicumoktól és ezen ritka, 
szép növényünknek kipusztulásához vezetne. Egyetlen 
módja a védelemnek az árusítás teljes betiltása. Épp úgy 
be kellene tiltani az orchideák, a vad paeoniák (népies 



neve pévönye), a Gimharaszt (Scolopendrium) és a 
Ruscusnak (zöldtüsök piros bogyóval, halottak napján 
árulják) gyökérrel való árusítását. A Mecsek egy érde
kes növénye a csúzgyökér (Tamus communis), ennek a 
gyökerét használja a nép csúz ellen s így ennek ki
pusztulásától is félnünk kell. A „Mecsek-tea“ néven is
mert növény (Melittis melissophyllum) csak gyökér nél
kül volna árusítható.

XI. Állataink közül a vadat védi a vadászati tör
vény, éppúgy a halakat és a rákot. De természetvédelem 
alá volna helyezendő a Drávában előforduló teknősbéka, 
mely ha nem is a Mecseknek, de Baranyának egyik 
jellegzetes állatja. Gazdasági szempontból védelmet érde
melnek a varangyosbékák, a gyíkok, a törékeny kuszma, 
a siklók, a bogarak közül a futrinkák (Carabus) és báb
rablók (Sycophanta).

Természetesen ezen növények és állatok megismer
tetése az iskolák, de különösen a múzeumok feladata. 
A pécsi múzeum természetrajzi osztályát is ebből a 
szempontból kellene kibővíteni, hogy minden Mecsek- 
látogató megismerhesse a hasznos és védelemre szo
ruló növényeket és állatokat. Fontos eszköz ez népünk
nek nevelése szempontjából, mert a szemléltető oktatás 
a leghatásosabb.

Törekedtem ebben a kis áttekintésben mindazt 
összefoglalni ami a természetvédelem szempontjából 
Mecsekünkben szóba kerülhet, de bizonyosan lesznek 
olyanok, akik még tudnak olyan természeti szépségeink
ről, amelyek itt kimaradtak. Ezért kérek minden Mecsek 
látogatót, gyűjtse az ezekre vonatkozó adatokat s ha a 
természetvédelmi törvény elkészül, úgy segítségére 
lehessünk a hatóságoknak, hogy mire kell azt majd ki
terjeszteni.

„A turistaság és hegymászás a legideálisabb ama
tőr-sport, amely nem ismer versenyt és nem takar üzletet.“ 

DR. ZSITVAY TIBOR.



Egy elfelejtett pécsi botanikus.
Majer Móric S. O. Cist. 

1815—1904.

Irta: Horvát Adolf S. O. Cist.

A baranyai flóraterület, amelynek természetes 
középpontja Pécs városa, méltán tarthat számot érdek
lődésre. Sok olyan növényt találunk itt, amit északra a 
Mecsektől hiába keresünk, sőt van Baranyának néhány 
növénye, melynek egyetlen lelőhelye csonka hazánkban 
a mecseki flóraterületen van. Sok mecseki növénynek a 
legközelebbi lelőhelye a magyar középhegység. A ter
mészet rajongó barátai nemcsak gyönyörködni szeretnek 
az Úristen-nyújtotta szépségekben, hanem igen gyakran 
szeretnék pontosan megismerni azt, aminek homályos 
ismerete is már sok lelki gyönyörűséget nyújt. A ter
mészet megismerésének ez a vágya az ok és egyúttal 
erőforrás is a kitartó munkával és sok fáradsággal járó 
flórisztikai kutatáshoz.

A mecseki flóraterületnek már számos kutatója 
volt. Piller és Mitterpacher 1783-ban megjelent munkája 
tartalmazza az első nyomtatásban napvilágot látott 
adatokat Baranya flóráját illetőleg. Tehát már 150 év
vel ezelőtt felkereste a növénytani kutató a Mecseket. 
Azóta több-kevesebb sikerrel, kisebb-nagyobb lendület
tel, csekélyebb, de néha meglepő eredménnyel folyik a 
munka.

A Pécs-környéki kutatókat két nagy csoportba 
lehet osztani. Egy részük országos hírű pesti botaniku
sokból került ki, akik nagy herbáriumi anyaggal, hatal
mas könyvtárakkal rendelkeztek és ritka nagy tehetség
gel voltak megáldva. A dolog természetéből kifolyólag 
a baranyai flóraterületen csak átmenetileg búvárkodtak, 
de éles szemükkel és nagy látókörükkel sokat észrevet
ték, helyesen leírtak és ítéletük a tudomány színe előtt 
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igen nagy becsben áll. A mecseki flórának sok ilyen 
kiváló magyar botanikus kutatója volt. Az első igazi 
nagy magyar flórakutató, Kitaibel Pál több ízben meg
fordult Baranyában gyűjtő útjai alkalmából és számos 
értékes feljegyzést hagyott hátra. A múlt század folya
mán sokat kutatott a baranyai flóraterületen Janka Vik
tor és Simonkai Lajos, valamint többször megfordult 
kutató útjai alkalmából a vadvirágos Mecseken Simon
kai mellett az elmúlt idők másik nagy botanikusa: 
Borbás Vince is.

A másik csoportja a pécsi flórakutatóknak, a bo
tanikának, mint scientia amabilisnak igazi rajongóiból 
és amateureiből, a modern túristák őseiből került ki, 
akik nem egyedül a tudománynak élő szakemberek, ha
nem a növényeket szerető és kedvelő lelkes búvárok 
voltak. Tanárok és gyógyszerészek, papok és bírók, 
egyetemi professzorok és orvosok 1 A kutatóknak ez a 
csoportja az előbbiekkel szemben hátrányban volt. Nem 
rendelkeztek elsősorban idővel; hisz főfoglalkozásuk 
másfelé irányította lelkűk leggazdagabb energiáit. Nem 
állt rendelkezésükre szakkönyvtár és herbárium. És vé
gül nem volt meg legtöbbjükben az a nagyszínvonalú- 
ság, amit csak sokhelyütt és igen hosszú időn át vég
zett kutató munka útján lehet elsajátítani. Viszont nagy 
előnyük volt, hogy állandóan közvetlen közelükben volt 
kedvenc kutató-területük, a mecseki flóravidék egész 
gazdagságával és évszakonkint felcsillanó változatosságá
val. A pécsi botanikusoknak ebbe a második csoport
jába tartoznak — hogy csak a legnagyobbakat említ
sem — Nendtvich Tamás és fiai: Nendtvich Vilmos és 
Nendtvich Károly, valamint Nendtvich Tamásnak se
gédje: Balek Rudolf. Ennek a pécsi provinciális bota
nikus iskolának a lelke és megteremtője Nendtvich Ta
más gyógyszerész volt. Ö öntötte bele szeretetét a bo
tanika iránt fiaiba és gyógyszertára segédjének, Balek 
Rudolfnak a leikébe. Nendtvich Tamást és Balek Ru
dolfot vallotta mesterének Majer Móric, a ciszterci rend 
pécsi gimnáziumának lelkes természetrajz tanára. Majer 
Móric a Nendtvich Tamás által alapított pécsi provin
ciális botanikus iskola utolsó tagja és betetézője.
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Ezek közül a botanikusok közül nagyobb mun
kákat alkottak a következők: Nendtvich Károly és Ta
más, Simonkai Lajos és végül Majer Móric. Nendtvich 
Tamás emlékét Róna Jenő elevenítette fel. Simonkai 
Lajos baranyai kutató munkájáról megemlékezik Degen 
Árpád az elhunytról annak idején irt nekrológjában. 
Majer Móricról azonban kevés szó esett. Mivel idén van 
30 éve annak, hogy meghalt, időszerű a Mecsek e 
buzgó kutatójának néhány szót szentelni.

Majer Móric József Baranya vármegyében szüle
tett Szemelyen, 1815-ben. Középiskolai tanulmányát a 
pécsi ciszterciek intézetében végezte. 1834-ben a cisz
terci rendbe lépett. 1840-ben pappá szentelték és már 
ezt megelőzőleg tanári oklevelet szerzett. 1849-ben 
Pécsre került tanárnak. Tehát ismét Baranyában volt, 
ahol született és ismét Pécsett, ahol tanulmányait vé
gezte. Pécsett van hat évig, majd Székesfehérvárra ke
rül az 1855—57. iskolai évekre. A székesfehérvári 
gimnázium értesítője számára írta ebben az időben 
első értekezését „Von den Schwämmen“ címen (1856— 
1857). Majd újra Pécsre helyezi a ciszterciek rendi 
iskoláinak kegyúra, a zirci apát és itt is marad Pécsett 
egészen 1863-ig. Később tanár Székesfehérvárt, majd 
lelkész Polányban. Zircen a természetrajzi szertár őre, 
melynek az anyagát saját gyűjtéséből ő ajándékozta az 
apátságnak. 1885-ben nyugalomba vonul Szentgott- 
hárdra, végül 1888-tól egészen 1904 április 9-én be
következett haláláig Pécsett van nyugalomban. Szentes 
Anzelm, nemrégiben elhunyt zirci perjel szokta em
legetni, hogy Majer Móric érte meg a legmagasabb 
kort a ciszterciek közt, de a 90 évet ő sem. 89 éves 
korában halt meg. A ciszterci rend pécsi rendházának 
a kriptájában van eltemetve. Tehát a baranyai flóra
területnek e búzgó kutatója Baranyában született és 
itt is halt meg. Pécsett végezte középiskolai tanulmá
nyait és ugyanabban az intézetben, ahol tanult, mint 
tanár a pécsi flóra ismeretéhez igen gazdag anyagot 
nyújtott.

Majer Móric típusa volt a múlt századbeli lelkes 
természetrajz tanároknak, akik a kialakuló természet
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tudományi, fökép biológiai középiskolai tárgyak eredmé
nyes tanításának a megvalósításához saját munkájukkal 
gazdag gyűjteményeket állítottak össze. Majer Móric 
gyűjtött növényeket, ásványokat, kőzeteket, kövületeket, 
rovarokat. Azonban legszívesebben mégis csak a növé
nyeket gyűjtötte. Vérbeli gyűjtő volt. Gyűjtött virágos 
növényeket és virágtalanokat. Gyűjtött vadon termő és 
kultivált növényeket. Gyűjtött, ha külföldi úton volt, 
gyűjtött, ha otthon volt. Ha jól megnézzük azokat a 
helyeket, ahová a munkája kötötte élete folyamán, ak
kor azt látjuk, hogy herbáriumában is nyoma van ezek
nek az állomáshelyeknek. Van növénye Zircről, Szent- 
gotthárdról, Polányról, Székesfehérvárról és első sorban 
Pécsről. Nyáron bejárja Majer a nyugati országokat. 
Megfordul a nagy európai botanikus kertekben. Gyűjt 
növényeket délen és északon, magas hegyekben és a ten
ger partján. Megfordul Ausztriában, Olaszországban, 
Német- és Franciaországban. Mindenütt gyűjt növénye
ket, de a gyűjtött anyagot egyúttal elsőrangúan is tudja 
konzerválni. A ciszterci rend pécsi Nagy Lajos reál
gimnáziumának természetrajzi szertárában őrzött herbá
riumában van sok növénye, amelyik 80 éves és mégis 
olyan üde, mintha minap szedte volna valaki.

Bár sokfelé gyűjtött Majer Móric növényeket, de 
munkájának legjavát mégis csak a baranyai és föképen 
a mecseki flóra felkutatására fordította.

Préselt növényei „Baranya virányá“-ban maradtak 
meg a fent említett intézetben. A növények száma 
több mint 2000. Mikor Majer Móric 1863-ban Székes
fehérvárra került, gyűjteményét magával vitte, de 
halála előtt a ciszterci rend pécsi intézetének ajándé
kozta, ahol a szakemberek részére bármikor rendelke
zésre áll.

Kutatásainak az eredményét a ciszterci rend pécsi 
főgimnáziumának 1858/59-iki tanévre kiadott programm- 
jában 75 év előtt hozta nyilvánosságra Die Flóra des 
Fünfkirchner Pflanzengebietes címen. Munkájának a be
vezetésében ismerteti a mecseki flóraterület fekvését, 
geológiai és klimatikus viszonyait, megemlíti a pécsi 
szénbányákból előkerült nevezetesebb kövületeket és utal 
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arra, hogy Pécs flórájának és rovarvilágának gazdag
sága kapcsolatban van egymással.

Majd a baranyai erdők fontosabb fáiról és cser
jéiről, valamint aljnövényzetéről ír. Ismerteti a sík 
terület feltűnőbb növényeit. Külön ír a mecseki flóra 
mérges növényeiről és mindenütt hangsúlyozza a bara
nyai különlegességeket. Foglalkozik a Doronicum Nendt- 
vichii-kérdéssel.

Külön megemlékezik a jelesebb pécsi kerti kultúrák
ról, főképen Rihmer, Schultz és Nowotarszky magán
kertek nyomán, de herbáriumából kitűnik az is, hogy 
a pécsi püspök kertjét is ismerte. Külön érdekes ta
nulmány tárgya lehet az a kérdés, hogy milyen fák, 
cserjék és virágok voltak Pécsett kultúra alatt a múlt 
század közepén Majer Móric értekezése és herbáriuma 
alapján. Értekezésébe sajnos felveszi a kertben ter
mesztett és egyéb kultivált növényeket is és ezt nem 
mindég jelzi. Azonkívül — úgylátszik — több, nem 
Pécsett gyűjtött növény neve is becsúszott jegyzékébe, 
melyet a bevezetés után De Candolle rendszerében ad 
és több mint 1500 növényt sorol fel Pécs környékéről. 
Nendtvichékhez hasonlóan a pontos lelőhelyeket nem 
hozta. Ezekért a hibákért annakidején túlszigorú bírá
latban részesült munkája. De azért volt Majer Móricnak 
elismerésben is része. A tanügyi főhatóság és a mi
nisztérium állandóan dicsérettel halmozta el kiváló mun
kásságáért.

Majer érintkezésben állott külföldi botanikusokkal, 
így például A. Neilreichhel és Anton Kernerrel.

A. Neilreich 1866-ban megjelent munkájában, 
melyben a magyarországi flórakutatás addigi ered
ményeinek a szintézisét adja, gyakran hivatkozik Majer 
Móricra. Simonkai is említi a nevét. Nendtvich Károly- 
nak a pesti piaristák természetrajzi szertárában levő 
herbáriumában több növényt találtam, melyet Majer 
Móric küldött.

Későbbi időkben, már a jelen században kegye- 
letes szavakban emlékeznek meg Majer Móricról Kis- 
Albin és Róna Jenő a pécsi gimnázium, illetve a ba
ranyai flórakutatás történetével kapcsolatban. Kovács 
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Ferenc kéziratban levő értekezése Majer Móricról szin
tén elismeréssel szól.

Majer Móric növényeit De Candolle rendszerében 
dolgozta fel. Igen használható ábécés katalógussal is 
ellátta. Több növénynél értékes megjegyzést találunk, 
különösen a lelőhelyre vonatkozólag. Herbáriumának át
tanulmányozása közben több, eddig nem ismert érdekes, új 
adat került elő a baranyai flóraterületet illetőleg. A kata
lógus végén egy ábécé sorrendben összeállított jegyzék 
van a Pécs környékén vadon termő növényekről. Né
melyik ritkább növény mellett a pontos lelőhely is 
adva van. Majer Móric gyűjtésének egy része Zircen 
van az apátság múzeumában, melynek ö maga is egy 
ideig őre volt.

Végül meg kell említenem azt, hogy Majer Móric 
nemcsak maga szerette a Mecsek virágait, hanem saját 
lelkesedését a scientia amabilis iránt bele tudta oltani 
tanítványai leikébe is, amint azt még a mai napig élő 
tanítványainak lelkesedése is bizonyítja.

Irodalomból:

1. Nendtvich Károly : Dissertatio inaug. historico-naturalis 
exhibens enumerationem plantarum in territorio Quinque-Eccle- 
siensi sponte crescentium . . . Budae, 1836.

2. Nendtvich Tamás: Pécs és környékének viránya. 
Pécs, 1846.

3. U. a. Baranyának fanemei. Pécs, 1846.
4. Balek Rudolf: Zwei Pflanzen von Fünfkirchen in 

Ungarn. 1853. ÖBW. III. 180 — 1. o.
5. Nendtvich Vilmos in ÖBW. V. 1855., 14. o.
6. Majer Móric: Die Flora des Fünfkirchner Pflanzenge

bietes. Pécs, 1859.
7. Dr. A. Kerner : Nachtrag . .. Verhandlungen der KK. 

zoolog.-bot. Gesellschaft in Wien. 1863. XIII. 561—74.0.
8. Janka Viktor in ÖBZ. 1867. XVII. passim.
9. Simonkai Lajos: Adatok Magyarország edényes nö

vényeihez. Budapest, 1873.
10. Borbás Vince : A pécsi Knautia (Scabiosa) ciliatáról. 

Budapest, 1894.
11. Róna Jenő: Pécs.és környékének flórájáról és annak

tanulmányozóiról. Pécs, 1903. ' „ . >—> n
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12. Róna Jenő: Megemlékezés Nendtvich Tamásról. BK. 
Budapest, 1909. 61—64. o.

13. Nendtvich-ünnepély. A „Pécs-Baranyamegye Múzeum 
Egyesület“ Értesítője. Pécs, 1910. 10—17. o.

Az alábbi munkák nem kifejezetten pécsi florisztikai kér
désekkel foglalkoznak, de használható adatokat tartalmaznak:

1. Piller et Mitterpacher: Iter per Poseganam... 
Buda, 1783.

2. A. Neilreich: Aufzählung der in Ungarn und Slavo- 
nien bisher beobachteten Gefässpflanzen. Wien, 1866.

3. Degen Árpád: Simonkai Lajos MBL. 1910. 2 -13. o.
4. Kiss Albin: A pécsi gimnázium története. Pécs, 1914.
5. Kari János : Herbarium Hanakianum. BK. XX. 1922. 

152—5. o.

„Ormon és tetőn az élet — hegyre jöjjetek! Ott 
az egekhez oly közel van — földi lelketek.“

LÉVAY JÓZSEF.



A hósportok birodalmában.
írta: Gratzl László mérnök.

Ezt ugyan eltaláltam! Robog a vonatom Salzburg 
felé, tél derekán vagyunk, ródliversenyre utazom és hó : 
az csak itt-ott akad egy-egy kormos foltocskában. A 
hőmérő vigasztalanul magasan áll, és eső zsinórozza be 
a vonatablakot.

Eh, lesz ahogy lesz! Elő azzal a ponyvaregénnyel, 
még az is jobb, mint az ilyen siralmas tájék.

Linz ! Felriadok. Hiszen itt már minden fehér és 
csak úgy dűl a hó! Az ördög kiváncsi most már arra, 
hogy hogyan siklatja ki a banditafönök az aranyvona
tot, — inkább nézzük csak, milyen is a világ odakünn ?

Mire Salzburgba értünk, jó arasznyi friss hó fedte, 
a régi hó lucskos földi maradványait.

Csodaszép városka — ez a Salzburg. Nemhiába volt 
sokáig egy kis önálló állam fővárosa, de meg is látszik 
rajta, hogy fejedelmei szerették. A renaissance és barokk
építészet remekei mindenfelé, gyönyörű utcalezárások, 
terek és a város fölött függőleges sziklafalakon, mint 
sasfészek trónol a hajdani fejedelmek várkastélya.

Nem beszélhetek sokat a freskókkal díszített ház
falakról, a szent Péter templomot utánzó dómról, és a 
csilingelő harangjátékról, — hiszen sokan látták ezt már 
a Mecsek-Egyesület tagjai közül. Akadt köztük talán 
olyan is, aki a Salzburggal összeépített Aigen község
ben felült a fogaskerekű vasútra és felvitette magát a 
Gaisberg tetejére. Noshát ezeket a hajdani utasokat 
fájó szívvel kell értesítenem, hogy a vasút felvette már 
a néhai nevet. Megölte az új autóút és az ezen szaladó 
autóbusz. A síneket felszedték; de mi legyen a pálya
testtel ?

Mi ? ... hát ródlipálya I Az esése éppen megfelelő, 
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mindössze 20%-os, (körülbelül akkora mint az Ótemető
utcáé a legmeredekebb helyen). Félméternél mélyebb 
gödrök sincsenek rajta, ígyhát kívánni sem lehetne 
jobbat erre a célra.

Amikor először vezettek az aljához, azt hittem 
Jákob lajtorjája előtt állok. Jó háromnegyed órai kapasz
kodó után értük el a pálya harmadát — közben majd 
kifujtattam a fél tüdőmet — itt aztán megvigasztaltak, 
hogy úgyis ez a pálya legmeredekebb része; alám rak
tak egy ródlit és én nekilódultam. Uram Isten ! mit tud
nak Pécsett a veszélyes ródlipályákról! A ródli rohan 
mint a villám és egyik gödör a másik után. Csak még 
most sikerüljön valahogy visszabillennem... csak az a 
fa nekem ne jöjjön... huh! most legalább három mé
tert a levegőben tettem meg... Lefelé jutok a mennybe 
ezen a Jákob lajtorján... A cowboyok dolga — úgy 
éreztem — könnyebb a betöretlen lovon, mint az enyém 
ezen a megvadult ródlin. Befutottam. A ródli is épen 
maradt, az én tagjaim sem mutattak különleges eltorzu
lásokat, tehát ha a testi és lelki megrázkódást nem szá
mítom, nincsen semmi baj. Azaz dehogy nincs! Hisz ez 
csak training volt, nem is láttam még az egész pályát 
és a verseny már holnap lesz.

A verseny napjára az égi hatalmak úgylátszik 
mégis megszántak egy kicsit. Ólvadásos idő állt be és 
a pálya nem volt olyan gyors.

Csak jellemzésül mondom, hogy ahová az autó
busz 3/4 órai dohogással vitt fel, onnan még én is 5 
perc alatt értem le, pedig szégyenkezve kell beváltanom, 
jól hátul voltam a rangsorban. Voltak akik 3 és fél perc 
alatt tették meg az útat.

Pár nap múlva az Innsbruck melletti Iglsben a 
Patscherkofelról jöttem le háromszor is egy hasonló, 
de ha lehet, még nehezebb pályán. Ennek a hossza 
10 km. és a gödrök és hatalmas esések mellett olyan 
éles kanyarodók is vannak, mint nálunk a Kardos-úton. 
Az indulás helyére drótkötélpálya vitt fel 20 perc alatt. 
A győztesnek, még 11 perc se kellett a lejövetelhez.

Mindennek rá kell jönni az ízére. Mikor az ember 
már ura a ródlinak, és hiába akarja az lovasát ledobni, 
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mikor már élvezzük a nagy sebességek viharszelét, egy 
ilyen út olyan gyönyörűség, hogy sportember keresve 
sem találhat különbet. De azért nem ajánlom senkinek, 
hogy minden előzetes training nélkül vágjon neki egy 
ilyenfajta ródlizásnak.

Jó volna Pécsett is egy hasonló pálya 1 A Deutsch- 
féle szőlő melletti út talán megfelelne ennek a célnak.

Ródlizásról lévén szó, szenteljünk egypár sort a 
különböző sportcélokra használt szántípusoknak.

Először is a legelterjedtebb, kiépített és természetes 
pályára egyaránt alkalmas ródliról szólok. A hallvölgyi 
típust mindenki ismeri. Téved azonban, aki azt hiszi, 
hogy ilyen ródlival egy komolyabb ródliversenyen bol
dogulhat.

A versenyródli egy ehhez a típushoz nagyjában 
hasonló alakú erős masszív építésű, kőrisfából vagy 
tiszta vasból felépített szánkó, a futóléc mentén meg
hajlítva, egy kb. 2 cm.-es négyszög keresztmetszetű 
vasrúd van rajta és erre egypár mm. vastag legfinomabb 
acélból készült futófelület kerül. Az egész ródli súlya 
14—20 kg. szokott lenni. (A versenyszabályzat a 20 
kg.-ot mint maximumot írja elő). Bámulatos stabilok 
ezek a ródlik és ha futófelületük tényleg jó, bámulatos 
gyorsak is. Sajnos az áruk szintén bámulatos, 120— 
200 P. egynek az ára.

A kormányzás csak a legnehezebb terepen törté
nik lábbal. Ez mindig lefékezi a sebességet.

A vezető egészen hanyattfekszik a ródlin, két kar
ját minél szélesebben széttartja és kezeivel kormányoz. 
Ha a terep gödrös, egyik kezével a ródli kötelét, vagy a 
külön e célra szolgáló vasfogantyút fogja és kormány
zásra a másik kezét használja. Ilyenkor persze a keze
ket állandóan váltani kell.

Ha a terep nagyon nehéz és biztosítanunk kell 
magunkat, hogy le ne zökkenjünk a ródliról, egyik kéz
zel a fogantyút tartjuk, a másikkal hátranyúlva a ródli 
hátsó ülésfáját. Ezt a fogást váltani nem szabad. A kor
mányzás, mint mondtuk, ilyenkor lábbal történik.

A versenyródlik 1 vagy 2 személyesek. Nagyobb 
típus nem szokásos.
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Sokat beszéltem egy kicsit erről a szánkófajtáról,, 
de hát ez lesz az új mecseki pálya sporteszköze is, és 
talán hasznát veszik egyesek az elmondottaknak.

A kormányozható ródlit és a monogleitet éppen 
csak megemlítem. Az előbbi ugyanolyan mint amit ná
lunk is használnak, az utóbbi egész érdekes szerszám, 
de bizony csak játékszer. Olyan mintha egy kerékpár 
kerekei helyére szerelnének szántalpakat, de ez a havon 
való biciklizés határozottan kémikusan hat.

Csak kiépített, emelt kanyarokkal ellátott pályán 
használható a skelleton. Ez egy rövid, széles szánkó
fajta. A futótalp itt körkeresztmetszetű és a legfinomabb 
(újabban rozsdamentes) acélrúdból készül.

A vezető hasonfekve, a kicsit széttartott lábaival 
és testének kígyószerű mozdulataival kormányoz.

A skelleton súlya elérheti és rendesen el is éri a 
60 kg.-t. A súlya növelésére külön ólomlemezek vannak 
a vezető fekvőhelye alatt. 100 km., óra átlagsebességet 
is értek már el vele.

Képzeljünk el most két skelletont egymáshoz ké
pest forgathatóan egy kormányszerkezettel összeszerelve, 
(mintha két ródlira egy vasalódeszkát fektetnénk, hogy 
többen elférjenek rajta) és előttünk áll a bob. Ez is csak 
kiépített pályára jó, de itt aztán 120-130 km., óra 
sebességgel is robog. Két és négy személyes típusa 
van. Az elsőnek 160, a másodiknak 240 kg. a meg
engedett súlya. *

Szinte függőlegesen emelkednek Insbruck határá
ban az Alpok. Az autóbusz azért nekiszalad, aztán szép 
lassan szerpentinekben feldöcög a pazarfekvésű Iglsbe. 
Itt építettek az osztrák bajnokságokhoz egy bobpályát. 
Kisebb az esése mint a mi új pályánknak (9%), de az 
egész, tiszta jég. Jó két méterre felemelt kanyarjai van
nak, szintén jégből. Felkapaszkodunk a starthelyre. 
A kétszemélyes bobok (becenéven bobyk) készen állnak 
az indításra. A legénység bukósisakkal, vastag bőr
kesztyűkkel, könyökvédővel. Mintha csak valami háborúba 
indulnának.
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Az indítóbódé és a cél közt telefonvonal van. Az 
indítóbódéból egy vékony cérnafonalat feszítenek át a 
pályán. Ha a bob megindul, elszakítja ezt, ugyanakkor 
a telefon segítségével megindul a célnál egy stopperóra 
és jár addig, míg a bob az itt kifeszített fonalat is el
szakítja. Ennél pontosabban már igazán nem lehet 
mérni az időt.

Miközben ezt a berendezést nézegettem, elhelyez
kedett már az egyik bobon a kormányos, a fékező mel
lette áll. Rajta! A fékező nekirugaszkodva tolja a bobot, 
fut vele pár lépést, felugrik ö is az ülésbe, aztán hajrá 1

Van a pályán egy labirintnak nevezett hely, ahol 
négy kanyar van egymás nyakán.

Itt érdemes a bobokat megnézni! mint valami ős
kori szörnyetegek dübörögve, csattogva rohannak egyik 
falról a másikra. A kormányos arcán majd azt mond
hatnám, a rémület kifejezése ül. Nem csoda! Egyetlen 
elhibázott mozdulat és... mindennek vége 1

Láttam egy négyesbobot repülni. A kormányos 
nagyon magasan került a kanyarba és felül egyszerűen 
kirepült belőle. Véletlen csoda, hogy a nézőközönségből 
nem ütöttek agyon senkit, de ők is a bukósisak dacára, 
mind a négyen úgy feküdtek ott, mint a halottak... 
A mentők csak keservesen vertek beléjük újra éle
tet... ám néhány óra múlva újra indultak.

Ezen a pályán rendezték meg az osztrák ródli 
bajnokságokat. 45 résztvevő között bizony sajnos, a 35- 
ik lettem. Hiába 1 A repülőstarthoz érteni kell. Indítás
nál fut az ember egy darabot a ródlijával, aztán felug
rik rá. Milyen egyszerű ez ugyebár?

Tessék megpróbálni 1 Még az volt a szerencsém, 
hogy a ródlim elsőrangú volt és nekiengedtem még a 
labirintban is. Pedig itt, de sok arcbőr kopott le és 
mennyi orr zúzódott be az eséseknél.

Érdekes megemlíteni, hogy a ródlik sebessége át
lagban alig egy negyeddel volt kisebb mint a boboké, 
és a legrosszabb bobnál jobb időt futott a legjobb 
ródli, pedig mi nem kaptunk bukósisakot.

Gondoljunk most egy kicsit Pécsre is, vajjon az 
új ródlipályára vonatkozólag milyen tapasztalatokat le- 
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het leszűrni. Hát először is az esése és sokak által ki
fogásolt szélessége tökéletesen megfelelő. Még a bob
pálya sem szélesebb. Az altalaját azonban még rendbe 
kell hozni. Ha makadámot nem lehet rá teríteni, lega
lább földet kell a sziklás helyekre hordani. Feltétlenül 
szükséges lesz, — ha költséggel jár is, — a pálya el- 
jegesítése, ha pedig ez megtörténik, ródlik és akár a 
skelletonok is olyan pályát kapnak itt Pécsett, ami még 
Ausztriában is ritkaság.

*
Vége az Insbrucki „Wintersportwoche“-nak, gye

rünk fel a hegyekbe. Egypár jó ski, egy hátizsák a 
legszükségesebbel és előre. Az autóbusznak már Gries- 
községben kifogy a lélekzete, kezdődik a kapaszkodás. 
Hallgatag fenyvesek közt vezet az út, keresztül egy 
falucskán. Gyönyörűek ezek a kis alpesi falvak. A völgy 
kiszélesedik, hófedte rétek terülnek el s a középen ott 
áll egypár ház és tűszerűen felmeredő toronnyal a 
templom. Köröskörül fenyvesek és égbemeredő hegy
csúcsok. Békés nyugalom és gigantikus erő.

Tovább I Az erdők megszűnnek, itt már szabadon 
járhatja Szél urfi a táncát és úgylátszik éppen kedve is 
kerekedett egy fordulóra. A nap haragosan takarja ar
cát felhő mögé és megindul a havazás. Havazás ? Nem I 
hóvihar. A fehér förgeteg veszettül csapkod az ember 
arcába, korbácsolja, üti-veri az országába tolako
dót. Küzdeni kell minden lépésért. A kavargó fehérsé
gen alig-alig látszanak át az út mentén, a 30 lépésenként 
leszúrt jelzökarók, pedig ha ezeket elvesztem a szemem 
elöl, így egyedül nem tudom mi lesz velem. Már vagy 
1 1/2 órája vergődöm, már közel járhatok a 2000 m. 
magassághoz, és a menedékháznak még se híre, se 
hamva. Végre mégis enyhül a havazás, s aztán egy 
még erősebb szélroham, pillanatok alatt szétveri a fel
hőket.

Tündérvilág tárul elém. Alattam felhők gomolyognak, 
jobbról és balról még vagy 1000 m.-rel fölém nyúlnak 
a csúcsok. Ritkás felhőn keresztül süti őket a nap. 
Rózsaszín, lila és sárgás árnyalatok lágy vonalai, me-



Foto: Zsaliokorszky J. mérnök.

Fent. Dömörkapui menedékházunk látképe.

Lent: Menedékházunk étterme.
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rész ellentétet adnak a zord, szögletes, fekete szikla
tömegekkel.

Leírhatatlan látvány. Ha másért nem, ezért királya 
a skí a hósportoknak. Feltárja előttünk a hóba burkolt 
hegyet, a tél igazi szépségeit.

Ha a lenyugvó nap bíboraranyra festi a fák vastag 
zúzmaráját, ha egy zúgva rohanó hegyi patakot látunk, 
hófedte kövek közt tarajozni, ha egy hegycsúcs tetejéről 
a távoli glecserek fehérségét, a feneketlen mélységben 
lévő ködtenger jéggé fagyott lilás hullámait csodáljuk, 
akkor tudjuk megbecsülni ezt a két hosszú deszkát, 
ami nélkül egy lépést sem tehetnénk a hó birodalmában.

*
Kühtai 1980 m. magasan a tenger színe felett. 

Gőzfűtés, villanyvilágítás, internacionalis társaság. Csak 
jellemzésül sorolom fel, hogy a 30 vendég közt volt 
angol, amerikai, holland, (még egy kevertvérű is Jává
ból) cseh, orosz, magyar, német, sőt még osztrák is...

Bábeli nyelvzavar, de esténként olyan a jókedv, 
hogy még a hűvös angolok is Schuhplattlert jártak.

Napközben pedig?... Nem mondom, meg kell a 
lesiklás élvezetét is szolgálni. Kanyargó szerpentinekben 
törtet felfelé a társaság, néha egy-egy patakon át, néha 
régi morénák közt, néha kegyetlen meredek hegyolda
lakon.

Eleinte kicsit furcsa érzés fogja el az embert, mi
kor a vezető hátraszól: „Uraim 30 lépés távolságra egy
mástól ! Lavina-veszélyes oldalban megyünk“.

Pár éve történt meg velem. Egy német diákkal 
voltam, vezető nélkül. Elvétettük az útat és rákerültünk 
egy ilyenfajta hegyoldalra. A keményrefagyott régi hó 
tetején, jó méteres friss hó volt. Az ilyen teljesen friss 
hóban, még sível is nehéz útat törni s a meredek olda
lon pedig kétszeresen fárasztó. Éppen én voltam elől, 
amikor egyszerre egy ágyúlövésszerű dörrenés és az 
alattam lévő szörnyű hótömeg egy szempillantás alatt 
lezuhant a völgybe. Mintha késsel vágták volna szét a 
méteres hófalat. Visszafordulni veszélyesebb lett volna, 
tehát tovább előre el innen, amilyen hamar csak lehet.
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Pedig ez csak a lavina kisöccse volt, a „Schneebrett“ ...
Vége szakad a kapaszkodásnak is egyszer és felér 

a társaság a csúcsra. Pihenünk egy szélmentes helyen, 
egy kis sütkérezés a napon, egy cigaretta, vagy egy kis 
csokoládé, aztán szárnyakat kap az ember lába, szá- 
guldva hófelhőket szánt és a csillogó fehérségben kacs
karingózó vonalak mutatják a síelő útját.

A síelő, a fehér-hegyek álomszerűen, csodásan 
szép birodalmának a túristája. Ugyanazt a munkát végzi, 
mint a zöldelő hegyek, sziklás ormok, szöges, bakkan- 
csos nyári vándora. Küzd és fárad, de acélozott és ki
tartó lesz, — testben és lélekben, — gyors elhatáro
zást bátor, magábabízó, nemesen bajtársias, emelkedett 
lelkű, rajongó imádója a legfenségesebb szépnek, — a 
természetnek.

A sí nemcsak a hósportoknak, — de mint a 
túristaság rokonsportja, — minden sportnak legszebbje 
és legnemesebbje; — mely elviszi az embert olyan 
magasságokba és olyan szépségekbe, melyek előtte talán 
örökre ismeretlen titkok és örökre elrejtett kincsek 
maradnának.

„Ki fenyvesek közt, hegytetőkön fent élt
Csak visszasírja mindig ezt a szentélyt.“

DOKTOR. JÁNOS.



HIVATALOS RÉSZ.



A választmány jelentése.
Tekintetes Közgyűlés !

Mielőtt 43-ik évi működésünkről szóló részletes 
jelentésünket ismertetnénk, — legyen szabad kitérni 
az 1933. év, turista szempontból fontos eseményeire, 
melynek legkiemelkedőbb dátuma a Magyar Turista Szö
vetség 20 éves jubiláris közgyűlése volt. Seregszemléje 
volt ez az összes turista egyesületeknek, számbavétele 
az összes alkotásoknak, emlékeztető arra, hogy mit ve
szítettünk, de uj hit forrása is volt egyben, mert láttuk, 
hogy az alkotások megsokasodtak, az ország megisme
résének vágya soha nem ismert méreteket öltött, a csere
forgalom uj kulturális és gazdasági kapcsolatokat terem
tett, olyannyira, hogy a turistaság olyan nemzeti jelen
tőségű üggyé fejlődött, melyet az állam ma már számot
tevő anyagi és erkölcsi támogatásban részesít, mert 
kétségtelen, hogy nemzeti megerősödésünknek és szebb 
jövönknek elsősorban azok lehetnek majd támaszai, kik
nek lelke hazánk természeti szépségeinek csodálatában 
edződött és erősödött.

A turistaság fogalma lényegesen ki is bővült s 
míg azelőtt csak a hegyek gyalogvándorát ismerték turis
tának, — ma már a síelők megsokasodott számú csa
patai is hozzánk tartoznak, — mert aki a természet 
szépségeinek hódol, — az mind turista.

A turistaságnak mindennél nagyobb jelentőséget 
ad, hogy nagy tömegeket mozgató, de egyben a leg
nemesebb sport is, — melyben nincs versenyzés, nincs 
lázas izgalom, nincsenek nézők s nem lehet élvezni lel
kes sikereket — ebben csak résztvevők vannak, — akik 
mind egyformán a legtisztább, a legszebb örömnek egyenlő 
részesei.

Az elmúlt 1933. évet a jubileumok évének is 
mondhatjuk. A Budapesten rendezett IV. világjamboree, 
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mely a nyár folyamán hazánkat a művelt világ érdek
lődésének központjába állította, a magyar turistaságnak 
is ünnepe volt. Annyi a közös vonatkozás a cserkészet 
és turistaság között, hogy valóban egynek érezhetjük 
magunkat velük, mert az ő fiatal lelkűkben formálódik 
ki mindaz tudatosabban, — aminek mi voltunk úttörői, 
s aminek utánunk ők lesznek a zászlóvivői.

Az elmúlt év szeptemberében tartatott meg a IV. 
nemzetközi turista kongresszus Cortina d’Ampezzóban, 
melyen 18 állam delegátusa vett részt. A magyar bizottság, 
melynek Dr. Vigyázó János volt a vezetője, értékes és 
megbecsülést kiérdemlő munkásságot fejtett ki itt is. 
Legrégibb hazai egyesületünk a Magyarországi Kárpát 
Egyesület 60 éves évfordulóját ünnepelte az elmúlt év
ben, míg a Magyar Turista Egyesület 45-ik évét fejezte be.

Az említettek után nemcsak korra, hanem taglét
számra is a tekintélyes harmadik helyet foglalja el 
egyesületünk, mert csak a M. Turista Egyesület, mely 
4500 tagot és a Magyarországi Kárpát Egyesület mely 
2400 tagot számlál, előz meg bennünket, s így a három 
legrégibb egyesület a legnagyobb is az 59 egyesületben 
tömörült turista-társadalomban, mely kereken 20.000 
tagot egyesít magába.

A Nagyvillámon épülő menedékházat is számítva, 
50 menedékháza van az egyesületnek, közel 1000 ágy- 
gyal, mely a magyar akaratnak és élni akarásnak, akkor 
válik beszédes bizonyítékává, ha tudjuk, hogy ugyanazon 
területen 1914-ig csak 9 menedékház volt,— míg 1928 
óta — tehát amióta a gazdasági válság hullámverése 
megkezdődött, azóta nálunk 29 menedékház épült, — 
melyek között nem egy van olyan tekintélyes — mint a 
mi dömörkapui turista házunk.

Amig tehát a világválság romboló hatása egyre 
észrevehetőbben változtatja meg egész életünket, — 
addig a turistaság az egyetlen, — mely bámulatra méltó 
ellenállást mutat, s ha itt is érezhető a válság kiha
tása, — ez még csak annyiban nyilvánul, hogy a lázas 
alkotó tevékenység gyors irama mérsékeltetik — de még 
mindig haladunk, fejlődünk, alkotunk.

A Mecseken az alkotások sorát egyesületünk is 
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szaporította, amikor a tavalyi közgyűléstől nyert felha
talmazás alapján megépítettük a misinai Kiss József 
kilátótól induló 1300 méter hosszú lesiklásra alkal
mas szánkó-pályát, mely dömörkapui menedékházunk
nál végződik.

A téli sportoknak lendületes fejlődése mellett, mely 
parancsolólag tette kötelességünkké a ródli-pálya meg
építését — az a gondolat is vezetett, hogy ezzel uj 
barátokat is szerzünk egyesületünknek, — akik készség
gel támogatnak, ha látják, hogy megőrizzük rugalmas
ságunkat minden irányban, — s felölelünk minden lehe
tőséget, hogy a Mecseket minél vonzóbbá, minél ked
veltebbé tegyük mindenki számára.

Feltevésünk helyesnek is bizonyult, mert Pécs 
szab. kir. város törvényhatósági bizottsága, mint minden 
alkotásunknál, úgy most is elsőnek siet segítségünkre s 
a terv megvalósítására 2500 P. támogatást szavazott 
meg azzal, hogy a munkálatok végrehajtását a mérnöki 
hivatal fogja ellenőrizni. Ezzel a jelentékeny hozzájáru
lással a pálya 5000 P.-ős költségének felét vállalta át a 
város, — ami indokolt is, mert a lesikló-pálya hiányt 
pótló alkotás s a természet szépségei révén ismert Me
cseket most már sportszempontból is előnyösen fogja 
ismertté tenni s a téli sportok vonzó ereje a Mecsek 
téli szépségeinek feltárásával, kétségtelenül fokozni fogja 
az idegenforgalmat is.

Mindezen elgondolásokon kívül azonban az is hoz
zájárult az elhatározáshoz, hogy az 5000 P.-t kitevő 
összes költség teljes egészében napszám munkára for- 
dittatott s ezzel az alkotás, mely Mecsekünket telte is
mét gazdagabbá, — sok munkanélküli, ínséges polgá
runknak is kenyeret adott.

Sajnos, hogy a szokatlanul hamar beköszöntött tél 
előre nem látott akadályokat gördített a munka elé s 
azt oly mértékben hátráltatta, hogy csak 1934. január 
végére készült el a pálya s így annak megnyitása ked
vezőtlen hóviszonyok miatt, — a legközelebbi tél első 
havas napján tartatik meg. Addig a pályával, dömör
kapui házunkat a Misinával összekötő gyönyörű uj séta- 
útat nyertünk, — mely a legforróbb nyárban is az északi 
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oldal, árnyas erdejében, — helyenként elragadóan szép 
kilátást nyújtva, vezet a hegytetőre, honnan mind a négy 
égtáj felé feltárul a Mecsek mindenki által lelkesen cso
dált szépsége.

Kétségtelen, hogy a ródli-pálya, — melyen országos 
versenyeket is rendezhetünk majd — s a si-sport hívei
nek hatalmasan megszaporodott csoportja még jobban 
fogja élénkíteni a dömörkapui turista-házunk egyéb
ként is megerősödött forgalmát, — miért is most már 
valóban elmondhatjuk, hogy a ház a hozzáfűzött re
ményeinket valóra váltja.

A ház lakályossága, a minden egyszerűségük da
cára is barátságos szobák, a tisztaság, rend és ottho
nosság s nem utolsó sorban, — a mérsékelten meg
szabott árak, — méltánylásra is találnak s ennek tudható 
be, hogy az egyre nehezebb megélhetési viszonyok da
cára, — a forgalom mégis emelkedett s mig

1931- ben 1 szoba 17.4 napot
1932- ben „ 65.7 „

addig 1933-ban már 76.2 „ volt elfoglalva.
Az emelkedő forgalom természetesen fokozottabb 

igényeket is támaszt s így kénytelenek voltunk vendé
geink kényelmére ismét több beruházást foganatosítani, 
melyek közül jelentősebb, hogy az alsó terraszt vasállvá
nyon nyugvó nap és eső ellen védő ponyvával szereltük 
fel, — az étterem szellőztetésére ventillátort építettünk 
be, — lépcsők beiktatásával kényelmesebbé tettük a 
házhoz addig meredeken levezető utat, — a terraszok 
és útak megvilágítását bővítettük, — bár még mindig 
nem kielégítően s így azt az 1934 évi költségvetés ter
hére még tökéletesíteni kell, — végül átépítettük szén
tüzelésre az étterem cserépkemencéjét, — mely most 
kitünően és egyenletesen fűti a nagytermet, még a leg
hidegebb téli napon is. Tavasszal a minden évben szo
kásos meszelést és a bútorok átfestését elvégeztük s a 
tél okozta károkat kijavítva vártuk az idény indulását.

Legelső vendégeink egyike volt Albrecht kir. 
herceg, ki mindig szívesen elgyönyörködik a menedék
ház terrasszáról látható pompás körképben, ha városun
kat felkeresi. Oni Talas finn miniszter és M. Behid bey 
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török követ, Karaffiáth őnagyméltósága, Csörgey Titus 
a Madártani Intézet tudós igazgatója, valamint Dr. Zsem- 
bery Gyula a M. T. Sz. alelnöke szintén felkeresték mene
dékházunkat. De látogatóink között messzi idegenből 
származók is voltak s a vendégkönyvben New-York, 
London, Koppenhága, Berlin, Helsinki, Moszkva, Basel, 
Bruxelles, Milanon kívül még a holland-indiai Jáva- 
szigetéröl s Tokióból ideszakadt látogatóink is voltak. 
A sok külföldi vendégen kívül csaknem egyenlő arány
ban voltak budapestiek és vidékiek s a misinai Kiss 
József kilátó és dömörkapui menedékházban kitett ven
dégkönyvet több mint 2500 látogató írta alá.

A Magyar Erdészeti és Vadászati Műszaki Segéd
személyzet Országos Egyesülete itt tartotta vándorgyűlését, 
az Országos Tüzoltószövetség Elnöksége testületileg s a 
Magyar Városok Pécsett tartott kongresszusának részt
vevői teljes számban látogatták meg a menedékházat. 
Népes turistacsoportokban sem volt hiány, így Debre
cenből és Szegedről, valamint Budapestről több egyesü
let tagjait láttuk vendégül és kalauzoltuk szívesen a 
Mecseken, hogy minnél több szépet lássanak s minnél 
jobb benyomásokkal távozva, mielőbb térjenek vissza 
újra meg újra.

Készséges támogatói voltunk Pécs szab. kir. város 
idegenforgalmi törekvéseinek s miként az Pécsnek, úgy 
mi a Mecseknek voltunk fáradhatatlan propagálói, — 
de mindig együtt, egymást kiegészítve. Ugyanezt a célt 
szolgálta főtitkárunknak a rádió műsorába iktatott me
cseki riportja, mely az éteren át sugározta és ismer
tette a Mecsek kincses szépségét s ezt óhajtottuk szem
léltetően is feltárni, amikor a város két forgalmas pont
ján, propaganda kirakatot rendeztünk be. További 
programmunk, ugyanilyen jellegű nagy tájékoztató térké
pet állítani a város főterén s a főpályaudvaron is, hogy 
a városunkat felkereső idegenek és turisták minden 
érdemes mecseki látnivalóról mindjárt megérkezésük 
első percében tájékozódhassanak.

Útaink és útjelzéseink karbantartása most is állandó 
gondoskodásunk tárgyát képezte, úgyszintén a pihenők 
és egyéb építményeink gondos tatarozása.
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Munka-osztályunknak ismét hathatós segítségére 
volt a Természetbarátok T. E. helybeli lelkes csoportja, 
kik jelentős kiterjedésű úthálózat javítását, karbantartá
sát s Abaligetről a jakabhegyen, majd Remeteréten át a 
Mecsek gerincén kilátóink érintésével a dömörkapui 
menedékházhoz, onnan tovább a Tettyén át a városba 
vezető útnak színnel történő jelölését is végezték, hogy 
tekintet nélkül a számmal jelölt úthálózatunkra, — az 
idegeneknek egy olyan, egy napos, — a várostól nyu
gatra elterülő hegyeinknek minden szépséget feltáró útat 
is adjunk, — amiről elég nekik előre annyit tudni, 
hogy ha a vörös jelzést követik, úgy Abaligetre, — vagy 
fordítva — Pécsre érkeznek.

Kiránduló-osztályunk fáradozását ez évben sem 
kísérte siker, — mert a meghirdetett kirándulásokra oly 
gyéren jelentkeztek résztvevők, hogy ilyenek hirdetésétől 
el is tekintettünk. Annál nyugodtabban tehettük ezt, mert 
láttuk, hogy enélkül is népes csoportok járják hegyein
ket s ha valaki hozzánk fordúlt, úgy mindig voltak akik 
szívesen szerveztek és kalauzoltak egy-egy túrát, e helyen 
mondunk köszönetet ily irányú fáradozásukért.

Kiemelendőnek véljük madárvédö-osztályunk el
múlt évi működését, mely olyan figyelemre méltó ered
ményeket ért el a szakavatott vezetés mellett, hogy az 
országos viszonylatban is feltűnést kelt. Az osztály mű
ködését külön jelentés ismerteti.

Többi osztályaink az elmúlt évben nem fejthettek 
ki olyan érdemleges tevékenységet, hogy beszámolót 
adhatnánk.

Nem lenne teljes beszámolónk, ha nem emlékez
nénk meg e jelentés kereteiben arról a kitüntetés számba 
menő elismerésről, melyben a M. T. Sz. elnökünket, vala
mint tb. elnökünket részesítette azzal, hogy Dr. Nendt- 
vich Andornak a magyar turistaság jelentős támogatá
sáért, — mig Kiss Józsefnek hosszú időn át kifejtett 
önzetlen munkásságáért a Szövetség emlékplakettjét 
ajándékozta.

Örömünkre volt mindannyiunknak e kiérdemelt 
elismerés éppen úgy, mint egyesületünk tiszteletbeli tag
jának Dr. Zsembery Gyulának a M. T. Sz. másodelnöké
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nek kitüntetése, hogy a kormányzói kegy kormányfőta
nácsosi cimmel jutalmazta azért a sok és értékes mun
káért, — melynek Egyesületünk is érezte áldásos hatását.

Madárvédő-osztályunk lelkes elnökének Páldy Gé
zának szakszerű munkássága is megérdemelt elisme
résre talált, — amikor a M. Kir. Madártani Intézet leve
lező tagjának választotta meg az elmúlt évben.

Nem mulaszthatjuk el köszönetünket nyilvánítani 
e helyen mindazoknak, kik anyagi vagy erkölcsi támo
gatással ismét közelebb vittek céljainkhoz s ez elimeré- 
sünk mindenekelőtt a helyi sajtónak szól, hogy mindig 
szívesen és készségesen karoltak fel minden gondolatot 
és minden törekvést, mely programmunk megvalósításá
hoz tartozott s ezzel változatlanul értékes szolgálatot 
tettek egyesületünknek.

S bár látjuk és érezzük, hogy törekvéseinknek min
dig akadnak újabb támogatói és újabb barátai, — mégis 
a lehangoltságnak szomorú érzetével kell jelentenünk, 
hogy a gazdasági viszonyok további fokozatos romlása 
egyesületünk taglétszám apadásában is visszatükröződik 
s az 1932. évi 1500 rendes tag helyett, már csak 1340 
ilyen tagot tarthattunk nyilván.

A kérlelhetetlen sors is ritkította tagjaink sorát s 
így mélyen átérzett szomorú kötelességnek teszünk ele
get, mikor jelentjük, hogy választmányunk érdemes tagja 
Pintér János úr elhalálozott. A keleti Mecsek páratlan 
szépségeinek volt lelkes kutatója s fáradhatatlan mun
kása, hogy könnyen hozzáférhetővé tegye, — e kis 
magyar Svájc sok rejtett szépségét. Barátai, a somosi 
kút bővizű forrását foglalják emlékére, melynek vize 
épp oly tiszta és elapadhatatlan, — mint az ö lelkese
dése és szeretete volt.

Súlyos veszteség érte egyesületünket Lenkei Lajos 
főszerkesztő, örökös tagtársunk elhunytéval is, ki koráb
ban mint választmányi tag is tevékeny részt vett az 
Egyesület vezetésében, — de sokkal nagyobb jelentő
ségű volt nekünk az a munka, amit tolla szántott 4 év
tizeden át, — tehát kezdettől fogva, — napilapja hasáb
jain; — a mi érdekünkben.

Örökös tagjaink közül: Auber Vilma és Vargha 
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Nagy István, valamint Szilvek Lajos dr. nagyprépost, a 
rendes tagjaink közül: Antal Jenő, Kereky Mihály dr., 
Krebsz András dr., Kolnaí Vilmos, Kuthy Béla és Ma
darász István dr. hunytak el, kiknek mindegyikében egy 
jóbarátot vesztett egyesületünk, miért is e helyt kegye
lettel áldozunk emléküknek.

Tekintetes Közgyűlés!
Felölelve az elmúlt esztendőnek minden reánk vo

natkoztatott fontos mozzanatát, beszámolónkat befejez
tük s amikor itt állunk működésünk 44-ik évének kü
szöbén, szeretettel hívunk mindenkit Egyesületünkbe.

Nem Ígérünk csodákat, — bár a hegytető azt is 
nyújt, — mert nagy mélységekbe és nagy magasságokba 
lehet gyönyörködni onnan, s a szín és fénypompa el
bűvölő amit a hajnal, vagy az alkonyat fest az égre; — 
ám mindennél szebb az a magasság, ahová lelkünk 
emelkedik a szabad természet szeretetében, — mert 
csak ott, az Istenhez közelebb, lehet áhítatos lélekkel 
megtanulni újra hinni, újra bízni, — egy szebb és 
jobb jövőben!

Kelt Pécsett, 1934. március 10.

A Madárvédö Osztály jelentése.

Osztályunknak ez évben teljes mértékben sikerült 
Mecsekünk még hiányzó madárvédelmi berendezéseit az 
u. n. etető-eresszel kombinált ducetetökkel kiegészíteni.

Bár a városban mintegy 264 ablaketetőn ma már 
intenzív madáretetés folyik a cinegék, csuszkák, kitelel- 
tetése érdekében, ám ezek az ablaketetők csekély befo
gadó képességüknél fogva inkább csak oktató, semmint 
madármentő készülékek. Nagyon alkalmasak arra, hogy 
a szobából közelről tanulmányozhassuk kedves vendé
geinket és azokat másokkal is, különösen a gyermekek
kel megkedveltessük, de tömeges madáretetésre nem 
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felelnek meg. Az ablaketetőket nem keresik fel a földön 
evő madarak, részben mert természetük folytán a föld
ről szedik táplálékukat, részben mert nem is keresik fel 
az emberek hajlékait.

Vitéz Rábay Gyula erdömester megszüntette a 
hiányosságot, s a tél elején a Mecseken sétálók már 11

Etető-eresszel kiegészített ducetető.

drb. ily tömeges madáretetésre alkalmas ducetetőn sür
gölődő rigók, pacsirták, zsezsék, kenderikék és pintyek 
etetésében gyönyörködhettek.

Rövid idő választ el ama tervünk valóraválásától, 
hogy a Mecseken 3 éves kísérletünk alapján bevált vas
csövekre szerelt 100 dr. odu adjon biztonságos háló és 
fészkelő helyet megszaporodott odulakó madarainknak. 
Ez év végén ugyanis városunk 85 egyesületéhez, isko
láihoz felhívást intéztünk, hogy 100 drb. odut állíthas
sunk fel. A felhívás várakozásunkat meghaladó ered
ménnyel végződött, amennyiben ezídeig 66 egyesület és 
iskola és 10 madárbarát egy-egy odu 6 pengő felállí
tási költségének viseléséhez készséggel hozzájárult. Csak 
egy esetben kaptunk határozott visszautasítást, 24 hely
ről a választ még várjuk. Ezek az oduk zománctáb
lán sorszámmal és a felállító-tulajdonos nevével lesznek 
megjelölve. Ezzel az elgondolással a Mecseken egy oly 
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mintaszerű madárvédelmi telepet sikerül létesítenünk, 
mely ezidö szerint egyedüli az országban. A fészkelési 
eredményeket komoly kísérletekre és tudományos célokra 
fogja felhasználni a m. kir. Madártani Intézet s az ada
tokat az „Aquilla“ tudományos folyóiratban közli.

Mint pozitív eredményt jelenthetjük, hogy a Győr- 
Sopron-Ébenfurti vasút üzletigazgatóját Dr. Holl Jenő 
kormányfőtanácsost sikerült megnyerni, hogy vasútvona
lain az állomások és örházak közelében már az uj rend
szer szerint 120 drb. fészekodut állíttasson fel.

Osztályunkat a M. Kir. Madárvédelmi Intézet igaz
gatója dr. Csörgey Titus a tavasz folyamán meglátogatta 
s körünkben két napig tartózkodott.

Osztályunk Tolnavármegye alispánja felkérésére 
Dombóváron, Szekszárdon, Mőzsön, Szakályon, Decsen, 
Őcsényben, Nagydorogon és Nagymányokon 10, a Ma
gyar Turista Egyesület Balatoni Osztálya megkeresésére 
Tapolcán 2, a Magyar Ornitológusok Szövetsége hg. 
Esterházy Madárvárta“ vezetőjének Breuer György bánya
igazgatónak meghívására pedig Sopronban 1, a MOSZ, 
nagygyűlésén Budapesten 1, „v. nagybányai Horthy Mik
lós Madár várta“ vezetőjének Muraközy Dezső szőlőbir
tokos kérésére pedig Kecskeméten 2 előadást tartott. 
Gödöllőn a világ-jamboreen megjelent pécsi cserkészeket 
kiállítási tárgyakkal támogattuk.

Munkánkkal elértük, hogy az országgyűlés előtt 
fekvő s 1934. évben tárgyalásra kerülő uj madár- és 
növényvédelmi törvény ne találjon bennünket készület
lenül, s hogy a várva-várt törvény parancsoló rendel
kezései, melyek a madárvédelmi rezervátumok létesítését 
fogják kötelezővé tenni — végre legyen hajtva. Végre
hajtottuk törvény nélkül is, az emelkedett lelkek, a ma
darakat szeretők segítségével.

Az osztály elnöke: 
Páldy Géza 

a m. kir. Madártani Intézet 
levelező tagja.



TARTOZIK. A Mecsek Egyesület pénztári

Egyenleg 1933. év január 1-én
Tagsági áljait

1340 rendes tag után á P 4’— 5.360'—

716-68

25 hátralékos „ á P 4 — 100'— 5.460--
Adományolt

Pécs szab. kir. város adománya 1.600"—
Országos testnevelő tanács „ 541 —
Baranya vármegye „ 200-
Egyetemi ifjúság „ 50'-
Dr. Tolnai Vilmos „ 50--
Dunántúli bank r. t. „ 30--
Pannónia sörfőző r. t. „ 20'-
N. N. 10'-
N. N. 2-— 2.503'-

Turistaház bevételei
Szobabérekből............................. 1.954'77
Telefon díjakból ....................... 251-51 2.206-28

Kamatok
Folyószámla kamatok.................. 2056
Értékpapír „ ..................

Kiadványok.
31-28 51-84

Levelezőlapokból ....................... 155-60
Egyesületi jelvényekből ............ 41 — 196 60

Különféle bevételeit
Évkönyvben közölt hirdetések .. 250--
Bor eladásból .......................... 16014
Bor eladásból nyereség ............ 136-27

Kilátótorony jegyeiből
450 drb. á 20 f. 90 —
445 „ á 10 f. 44'50 134-50
Szoba belépőjegyekből 9'70 690-61

| 11.825-01

Kelt Pécs, 1934 január 5-én.
Megvizsgáltuk és a vonatkozó okmányokkal 

Pécs, 1934 
Bőbel Ferenc Eőtvös



számadása az 1933-ik évről KÖVETEL.

Kezelési költségek
Titkári hivatal fentartási k...........
Tiszteletdíjak .. .. .. •• •• ••
Egyes, alkalmazott évi fizetése .. 
Évkönyv nyomtatása ..................
Irodai szerek, könyvek, nyomtat- 

ványok és postadíjak............

300-—
400-—
360-—
339 90

271'85 1.671-75

Tatarozások
Épületek fentartása, javítása .. ■■
Sétaútak „ .................

290-33
5004321010 |

Útjelzés
39-18Útjelzések felújítása .................

Könyvtár
Könyvek és folyóiratok beszerzése 68-30

Turistahúz kiadásai
Újabb beruházások és tatarozás 1.223-25
Telefondíjak.................................. 363-18 1.586-43

Különféle kiadások
Tagdíjak egyesületekbe ............ 20-—
Telefondíjak................................... 73-18
Orsz Társad. Bizt. Intézetnek .. 79-80
Madárvédő osztálynak ............ 27006
Bor vásárlásra............................. 158-78
Szövetségi tagdíj 1466 tag után . 588-42
Folyószámlára Pécsi Tkpt.-nál .. 5.000-—
Kisorsolt 2 drb. kötvény............ 200 —
Kötvénykamatok ....................... 30*—
Biztosítás ................................... 4'86
Levelező-lapokért ....................... 39’—
Jelvényekért.................................. 10'30
Leltári tárgyak............................. 17-51

6.744-33Különféle kiadások .................. 252-42
Egyenleg 1.214-59

_________
11.825-01

Kiss Ernő
egyl. pénztáros.

összehasonlítva teljesen rendbenlévőnek találtuk, 
január 20-án.
lenő Szigriszt Lajos



A Magyar Turista Szövetség arcképes igazolványával 
bíró turisták

utazási és egyéb kedvezményei.

1. A MÁV. vonalain:

a) A MÁV. kezelésében lévő összes vasútvonala
kon legalább 4 tagból álló turistacsoport — előzetes 
írásbeli bejelentés alapján — bármely távolságra, a sze
mély- és vegyesvonatok II. és III. osztályán 33°/o-os 
menetdíjmérséklést élvez.

b) Ha írásbeli bejelentés alapján legalább nyolcan 
utaznak együtt, mely számba az egyéb kedvezménnyel 
utazók is beszámíttatnak, ugyancsak élvezhetik a 33%-os 
kedvezményt.

(A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy pl. ha legalább nyolc 
tagból álló turistatársaságból heten más címen élvezett kedvez
ménnyel utaznak, a nyolcadik a szövetségi igazolványa alapján 
még megkapja a 33:,/o-os kedvezményt.)

c) 100 km-en túli utazásnál legalább 4 tagból álló 
turistacsoport minden gyors- és személyvonat II. és III. 
osztályán 50%-os menetdíjmérséklést élvez.

Négy turistajegy megváltásával már három turista 
is utazhat.

d) Bármely távolságra utazó 15-nél nagyobb cso
port vezetője (a tizenhatodik) mindig díjmentesen utazik.

A kedvezményeket egy órával a vonat indulása előtt, — 
ötven személytől felfelé 24 órával előbb — írásban kell kérni. 
A bejelentésben meg kell jelölni az utazás napját, a rendeltetési 
állomást, a használandó vonatot és a résztvevők számát. Vissza
utazáskor a kedvezményt külön kell kérni. Kiállítási díj nincs. 
Az elszámolás vagy külön, vagy pedig a személyenként kiadott 
turistajegyekkel, illetőleg jegyzékkel történik.
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e) Hétvégi (Week-end) jegyek 33%-os menetdíj
mérséklést nyújtanak. Az érvényes viszonylatokat az ál
lomásokon kifüggesztett fali hirdetmények és hivatalos 
menetrendek ismertetik.
2. a Budapesti Helyiérdekű Vasutak vonalain:

a) A szövetségi igazolvánnyal bíró turisták a HÉV 
összes vonalain 50%-os menetdíj mérséklést élveznek.

3. Hajó kedvezmények:

a) A MFTR és DGT hajójáratain legalább 3 tag
ból álló turistacsoport — előzetes írásbeli kérelem alap
ján — a magyar belforgalomban 50%-os menetdíjmér
séklést élvez.

A bejelentésben meg kell jelölni az utazás napját, 
résztvevők számát, beutazandó vonalat és használandó 
osztályt.

b) Társas utazásoknál, az idényre és résztvevők 
számára való tekintettel 20-50%-os menetdíjmérsék
lés nyerhető.

Kisdunai forgalomban ezen kedvezmény július és 
augusztus hónapokban — vasár- és ünnepnapokon — 
csak bizonyos hajókra korlátozva kapható.

c) Egyes viszonylatokban igen mérsékelt árú hét
végi (weekend) menettérti jegyek is kerülnek kiadásra.

Ide tartozik a MFTR május 1-től minden vasár- 
és ünnepnap Budapest—Esztergom között közlekedő 
tonstoAo/ó-járata, mely útközben a fontosabb turista
állomásokat érinti.

A részletes tudnivalókat és időközbeni változáso
kat a hajótársaságok hirdetményei ismertetik.

4. Autóbusz kedvezmények:

a) A Magyar Turista Szövetség Utazási Irodája 
által indított autóbuszokon, továbbá a MA VART mátrai 
ás bükki járatainál a szövetségi igazolvánnyal bíró turis
ták átlagosan 20%-os menetdíjmérséklést élveznek.

b) HÉV jegyeivel kombinált kedvezményes autó
buszjegyek is kerülnek kiadásra.
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5. Élet- és balesetbiztosítás.

A szövetség arcképes igazolványával ellátott turisták, 
igazolványuk kiváltásával nyerhető egyéb kedvezménye
ken kívül biztosítva is vannak, még pedig halál esetén 
P 800, állandó munkaképtelenség esetére P 2500, ezen
kívül a tényleg felmerült mentési költségekért P200 erejéig. 
A biztosítás kiterjed Európa területén bárhol űzött turis- 
táskodásra, a hazulról történt elindulástól a visszaérke
zésig még akkor is, ha a baleset közlekedési eszközön 
történt. Síelés, ródlizás, hegymászás, stb.-re is kiterjed. 
Az esetleges balesetek 24 órán belül a szövetségnél aján
lott levélben bejelentendők.
6. Menedékházkedvezmények.

A szövetség arcképes igazolványával ellátott turis
ták a hazai menedéházakban úgy a belépődíjakból, mint 
a hálódíjakból, (némely helyen az ellátásból is) enged
ményben részesülnek. A kedvezmény a belépődíjaknál 
30—50%, hálódíjaknál átlagosan 30%, étkezésnél ez 
5—20% körül mozog.
7. Barlangkedvezmények.

A Magyar Turistaszövetség arcképes igazolványá
val rendelkező tagok a hazai barlangokban (Pálvölgyi 
cseppkőbarlang, Aggteleki cseppkőbarlang, stb.) a belépő
díjakból átlag 33%-os kedvezményt élveznek.

8. Külföldi kedvezmények.

I. Ausztriában.

Az MTSz viszonossági megállapodása szerint az 
ausztriai kedvezményekre jogosító külön igazolványokat 
az MTSz titkári hivatala állítja ki. (V., Alkotmány-utca
3. szerda-- pénteki napokon este 7-8 óra között. Ára P 4.

Ezen külön igazolványok osztrák területen a követ
kező kedvezményekre jogosítanak:

a) Vasúti kedvezmények közül az u. n. Touristen- 
rückfahrt-Karte használatára, mely egyéni utazásnál az 
osztrák államvasútakon kb. 20—40% kedvezményt biz
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tosít. Ezenkívül átlagosan 25 —50%-os kedvezményt 
kapunk helyi vasúton, fogaskerekűn, függő vasúton, autó
busz- és hajóvonalakon.

b) Menedékház kedvezményekre: igazolványuk alap
ján Ausztriában kb. 70, Jugoszláviában kb. 45 és Olasz
országban kb. 330 menedékházban kaphatunk ugyanolyan 
kedvezményeket, mint amilyent az osztrák egyesületek 
(DÖAV és osztályai), a Szlovén Turista Egyesület és a 
Club Alpino tagjai élveznek.

c) Az igazolvány tulajdonosa egyúttal biztosítva is 
van, még pedig halál esetén S. 800, rokkantság esetére 
S 2500 és baleset esetére felmerült mentési, illetőleg 
szállítási költségekre S 200 erejéig.

II. Lengyelországban.

Beskiden Verein Bielitz-el történt viszonossági meg
állapodás alapján a szövetségi igazolvánnyal bíró ma
gyar turisták menedékházakban ugyanazon kedvezmé
nyeket élvezik, mint a Beskiden Véréin tagjai.

III. Olaszországban.

A Club Alpino Italiano-val (CAI) történt viszonos
sági megállapodás szerint, a szövetségi igazolvánnyal 
bíró magyar turisták a CAI menedékházaiban a belépő 
és hálódíjakból 50% kedvezményben részesülnek.

A Club Alpino Italiano-nak 111 osztálya és 300 mene
dékháza van.

Külföldi kirándulásokkal kapcsolatos kérdésekre az 
MTSz titkársága, illetőleg az „Alpin- vagy Sajtó- és 
propaganda bizottság ad részletes felvilágosítást. (V., 
Alkotmány-utca 3. Telefon 257—77. este 7 óra körül.)
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Szabályzat tervezet
a Mecseken létesült ródli-pálya használatához.

Összeállította: Gratzl László oki. mérnök.

1. A ródlipályát csak azok használhatják, akik a 
kilátó őrénél kapható jegyet megváltották.

2. Csakis egy- és kétszemélyes ródlik indulhatnak, 
skik pedig csak minden havazás után addig, mig az el
jegesedés miatt a pálya gondozói a ski indulását el 
nem tiltják.

3. A ródlipályán fölfelé haladni tilos. A sportolók, 
valamint a nézőközönség fölfelé, vagy a pálya déli olda
lán elhelyezett ösvényen, vagy a 21 jelzésű úton köz
lekedhetnek.

4. Nagy forgalom esetén az indítóhelyen tartozik 
minden sportoló az itt levő indító utasításaihoz alkal
mazkodni. Az indítás a felérkezés sorrendjében 30 másod
percenként történik.

5. Előzni a pályán csakis jobbkézfelől szabad. Az 
előzni óhajtó figyelmeztető kiáltása után az elől lévő 
ródli tartozik balra térni és az előzőnek utat hagyni. 
Előzésre utat kérni csak 10 m. távolságon belül szabad.

6. A kis-sugarú kanyarban az előzés tilos.
7. A pálya közbeeső pontján indulni tilos.
8. Kormányos és egyéb fékkel ellátott ródlik fék

jének használata tilos. A ródli tulajdonosa tartozik tűrni, 
hogy a fék dróttal rögzítve legyen. Ugyancsak tilos kor
csolya, vagy sarkantyú használata fékezésre, illetve kor
mányzásra.

9. Aki menetközben bukik, tartozik azonnal félre
állni, ródliját félrehúzni és így a pályát szabaddá tenni.

10. Esetleges balesetekért a Mecsek-Egyesület 
semmiféle felelősséget nem vállal.



45

A MECSEK EGYESÜLET
TISZTIKARA AZ 1933. ÉVBEN.

Elnök:
NENDTVICH ANDOR dr., 

kir. tanácsos, Pécs szab. kir. város polgármestere.
Örökös tb. elnök:

KISS JÓZSEF ny. főreálisk. tanár, c. igazgató.
Alelnökök:

IGAZ BÉLA dr., pápai praelátus, a felsőház tagja, 
műszaki főtanácsos.RAUCH JÁNOS,

Igazgató: 
v. RÁBAY GYULA, 
városi erdőmester.

Ügyész: vitéz VISY IMRE dr., 
ügyvéd.

KÖLLÖD ANDRÁS,

Főtitkár:
KALTNEKER PÁL, 

bankcégvezető 
(Dunántúli Bank ) 

Pénztáros: KISS ERNŐ, 
ny. bankhivatalnok 

(Pécs, Fiume-u. 22.)

vm. számv. tanácsos.
Gazda :

Mérnök:
HOFFMANN LÁSZLÓ, építész.
Állat- és madárvédő osztály:

Elnök: Páldy Géza,
MÁV. főintéző.

Titkár: Friedl Károly, 
vár. tisztv.

Barlangkutató osztály:

Szépítő osztály:

Munka osztály:

Elnök: Ozanich Gyula, 
központi felügyelő.

Elnök: Bolgár Tivadar, 
vezérigazgató.

Elnök: Reuter Camillo dr., 
egyet, ny. r. tanár.

Elnök: Karg Norbert dr., 
egyet gazd. hiv. igazgató.

Számvizsgálók: Bőbei Ferenc,

Kiránduló osztály:

Titkár: Rihmer László, 
bányamérnök.

Titkár: Zsabokorszky Jenő,
oki. erdőmérnök.

Titkár: Frindt Gusztáv, 
tanár.

Titkár: vitéz Áfra Lajos, 
bankcégvezető.

Eötvös Jenő, Szigriszt Lajos.
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Vidéki fömegbizottak:

A Keleti Mecsekben: Soos Lajos, tak.-pénztári igazgató és 
Agárdi Ferenc, államp. tanácsos, Pécsvárad.

A Nyugati Mecsekben: Antal Ferenc, máv. intéző, állomás
főnök, Abaliget.

Komlón: Henel Sándor, közjegyző és Szép Zoltán mérnök, 
bányaigazgató, Komló.

A választmány választott tagjai:
Ábrahám Gyula, vezérigazgató, 
Balázs Győző dr., fogorvos, 
Balsay Aladár, bányaügyi fő

tanácsos, bányaigazgató, 
Barankay Lajos dr., felsőkeresk 

isk. tanár, c. igazgató, 
Baumann Emil, vezérigazg., 
vit. Berde Károly dr., egy. tanár 
Dusbaba Vilmos, kormány

főtan. vezérigazgató, 
Erreth Ede, gyárigazgató, 
Forbát Arnold, gyárigazgató, 
Fürst Gyula, keresk. tanácsos, 
Gianone Virgil, ny. bányatan., 
Graef János, magánzó, 
Gyarmathy Miklós, kir. tábl. bíró, 
Hamerli József keresk. tanácsos, 
Hang Dániel dr., reálgimn. tanár, 
Hanuy Ferenc dr., p. praelátus, 
Horváth Viktor dr., főreálisk.

igazgató,
Karg Norbert dr., egyet, gazd. 

hiv. igazgató,egy. m. tanár,
Kenessey Aladár dr., ny. 

kórházi főorvos,
Kiss József, ny. főreálisk. tanár, 

c. igazgató.

Krafft János, DGT. főfelügyelő, 
Littke József, kormányfőtan., 
Mihálffy Dénes, kir. tábl. bíró, 
Ozanich Gyula, közp. felügyelő, 
Pintér Ferenc, ny. árv. elnök, 
Pintér János, magánzó, f 
Reuter Camillo dr., egyetemi 

tanár,
Rónaky Kálmán dr., ny. várm. 

árv. elnökhelyettes,
Schmidt Antal dr., egészségügyi 

főtanácsos,
Schmidt Lajos dr., városi tb. fő

jegyző,
Schneider Károly dr., ügyvéd, 
Sikorsky Tádé, gyárigazgató, 
Solymár László, ny. postaigazg., 
Taizs József, keresk. tanácsos, 
Tausz Gyula, bankár,
Teschler László dr., egy. m. 

tanár,
Visnya Ernő, kincstári főtan., 

a felsőház tagja,
Wager Alajos, pénzügyig, h., 
Wajdits Géza p. t. főfelügyelő, 
Zupancsics Vilmos, városi zene

iskolai tanár,
A választmánynak hivatalból tagjai:

Fischer Béla dr., Baranya vár- Dr. Szivér István, a pécsi járás 
megye alispánja, főszolgabírója,

Makai István, Pécs szab. kir. Dr. Bognár Gyula, a szentlőrinci 
város h. polgármestere, járás főszolgabírója,

Török Lajos, m. kir. áll. rendőr- vitéz Dr. Horváth István, a pécs- 
főtan., a pécsi kér. vezetője, váradi járás főszolgabírója, 

Kalenda Lóránt, Pécs szab. kir. Kubicza István, min. tanácsos, 
város műszaki főtanácsosa, Kolozsváry Andor, erdőtanácsos.

Dr. Blaskovich Iván, a sásdi járás főszolgabírója.
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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 Dunántúli Bank Király-u. 5. pénztárához vagy 
annak 50.082 sz. csekkszámláján küldendők be. A tit
kári hivatal vasár- és ünnepnap kivételével IV. 1—IX. 
30-ig reggel 8—9-ig X. 1 —III. 31-ig d. u. 2—3-ig tart 
hivatalos órát.

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

A kirándulások rövid ismertetése és az átjelzések 
magyarázata (térképvázlatokkal és látképekkel) a Kiss 
József: Pécs és a Mecsek részletes kalauza című útmu
tató könyvben található. Ára 60 fillér. Kapható a könyv
kereskedésekben, a menedékházban, valamint lerakata- 
inkban. Ugyanezeken a helyeken árusítják a Mecsek 
útjelzéssel ellátott 1 :75.000 méretű térképét, ára 2 P.

A ME. tagjai a főtitkár útján 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 (föképen szarvasbögés idején, szeptember hóban) 
az erdőkben csendben járjanak, égő tárgyakat el ne 
dobjanak, a jelölt, vagy közhasználati útakról le ne tér
jenek, annál kevésbbé, mert egyik-másik út a fiatal 
ültetések miatt el van zárva s azokon való közlekedés 
az erdő védelme érdekében tilos.

Azok, akik a Magyar Turista Szövetség kedvez
ményes utazásra jogosító igazolványát kiváltani kíván
ják, küldjenek be egy drb. 6x9 nagyságú arcképet, 1 P 
díj és 20 fill. portóköltséggel a titkári hivatalnak, vagy 
adják le Pollii Henrik csemege-kereskedésében, Király
utca 4. sz. alatt.
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Titkári hivatal telefonszáma: 15—62.
Dömörkapui menedékházunk telefonszáma: 26 - 26.
Kiss József-kílátó és menedékház telefonszáma: 

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

szolgál.
Az autófuvarvállalkozókkal történt megállapodás 

szerint a viteldíj a Széchenyi-térröl a Menedékházig 
személyenként T— P, de kocsinként legalább 4 — P. 
Visszafelé a személyek számára való tekintet nélkül, 
fejenként 50 fillér fizetendő. A menedékházhoz rendelt 
kocsi díja éjjel-nappal egyformán 4-— P.

Kérjen részletes tájékoztatót dömörkapui menedék
házunkról s terjessze azt ismerősei körében. Bármelyik 
lerakatunkban díjmentesen kaphat ilyent, valamint az 
Egyesületünk által tervezett ez évi kirándulásainkról 
szóló tájékoztatást.

Turista mielőtt túrára
megy, honzeruet, sajtot, gyümölcsöt

Dohli HonniL esemegeüzletében 
KULILI L leiirln „eszi Király utca 4.

Szombaton nyitna: este 9-lg.
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Felhívjuk tagjaink figyelmét a m. kir. állam
rendőrség alanti rendeletére:

M. kir. államrendőrség pécsi kapitánysága. 
311/1934.

Tárgy: A Tettye fensíkjain a rend 
szabályozása.

RENDELET.

A 39.820/1921. B. M. sz. rendelet 38. §-ában bizto
sított jogkörömben a közrend és a város lakosságának 
nyugalma érdekében a következőket rendelem:

1. A Tettye összes tartozékainak megrongálása, be- 
mocskolása, beszennyezése szigorúan tilos.

2. A fensíkokon eltiltom, a labdarúgás játékot (fut- 
bal), ütöszerszámokkal egyéb tömegjáték űzését, töltött 
gummilabdával, továbbá az u. n. bummeranggal (hajlított 
fa), gummipuskával (csúzli) való játékot, a gerelyvetést, 
a kerékpározást és általában minden olyan játékot, amely 
az ott vonuló villamosvezetéket veszélyezteti, vagy az 
üdülő közönség kényelmét és nyugalmát zavarja és testi 
épségét veszélyezteti.

3. E rendelet első és második szakaszába ütköző 
kihágások felett elsőjükön a m. kir. rendőrség pécsi 
kapitányságának vezetője, vagy helyette a Belügyminisz
ter által r. b. bíráskodással megbízott tisztviselő, másod
fokon a m. kir. rendőrség vidéki főkapitánya, harmad
fokon pedig a Belügyminiszter bíráskodik.

Ez a rendelet a kihirdetést követő 24 óra eltelté
vel lép életbe és kifejezett megújítás nélkül 1934. évi 
december hó 31-éig érvényes.

Pécs, 1934. évi március hó 7-én.

Török s. k.
m. kir. rendőrfőtanácsos, 
a kapitányság vezetője.
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Pályázat. VISSZHANG-VERSENY!
A verseny célja: A pécsi Mecsek hegységben megtalálni a 

leghosszabb ideig tartó, legtisztább és legtöbbhangú 
visszhangot.

A verseny díja: I. díj. Komplett detektoros készülék hall
gatóval együtt.
II. díj. 1 pár finom fejhallgató.
III. díj. 1 detektoros készülék.
A díjakat az ifj. Graef János rádió és villanyszere
lési szaküzlet, Pécs, Király-utca 46. adja.

Nevezők : Csak oly személyek lehetnek, kik a Mecsek Egyesü
let vagy a Természetbarátok Turista Egyesületének 
tagjai. Nevezési díj nincs.

Nevezés beadásának határideje: 1934. május hó 1. Nevezé
seket ifj. Graef János szaküzletébe kell benyújtani. 
A beérkezett nevezések zárt, lepecsételt borítékban 
adandók be.

Nevezőknek helymeghatározása: A nevező által talált helyen 
egy névvel ellátott fa, vagy fémdarab ásandó el.

A verseny bizottsága: Egy a Mecsek Egyesület és egy a Ter
mészetbarátok T. Egyesület által kiküldött tagból, 
továbbá a fenti két tag által választott harmadik 
személyből áll. A verseny bizottsága a beérkezett 
pályázatokat 1934. május hó 2-án bontja fel.

A verseny eldöntésének módja: A verseny bizottsága a helyek 
szerint kiszáll és ott megállapítja a visszhang hang
késését, minőségét, természetességét. A hangkésés 
tapssal lesz kipróbálva, vagy füttyel. Ez azért fon
tos, mert a visszhangnak olyannak kell lenni, hogy 
már tapsra is jelentkezzék. Kiabálni nem szabad. 
Az időt a legerősebben jelentkező visszhang és az 
eredeti hang közti külömbség adja.

Díjkiosztás: A beérkezett nevezők helyeinek helyszíni vizsgá
lata után a verseny-bizottság megállapítja a három 
legjobb visszhangot. A három hely a nyerők nevéről 
lesz elnevezve.

Óvás: Óvásnak helye nincs. Ha több versenyző ugyanazon 
helyeket találná meg, úgy a bizottság holtverseny
nyel, illetve sorsolással dönti el, hogy ki a nyertes.
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gr. Benyovsky nagyszálloda az 1 o. márványkádfürdővel

Harkány gyógyfürdő 28 km távolságban fekszik Pécstől délre 
és országút, valamint vasút köti össze hazánk e ,patinas egye
temi városával. - 

Az árnyas, gondosan ápolt park közepén bugyog fel a két 
erősen kénes, radioaktív gyógyforrás, mindkettő 62° C. hőfok
kal, egyforma kémiai összetétellel és összesen napi 24.000 hl. 
vízhozammal.

A harkányi gyógy viz kémiai összetételénél fogva európai viszony
latban is a reumatikus betegségek gyógyításában első helyen áll.

Fürdőidény.
A fürdőidény május 1-én kezdődik és október 15-ig tart, mely idő 

alatt az összes gyógytényezők a közönség rendelkezésére állanak.

Gyógytényezők.
A fürdőző közönség rendelkezésére állanak közvetlen a nagyszálloda 

mellett: az I. o. márványkádfürdő, jellegzetes görög stílusú épületével, a 
II. o. kádfürdő, valamint az újonnan épült Ilonafürdő női- és férfiosz
tálya, ahol kád- és medencefürdők vaunak. Minden egyes kádfürdőben a 
viz hőfoka orvosi rendelet szerint szabályozható. Igen látogatott a ha
talmas méretű, 800 vendég befogadására alkalmas thermaltófürdő, torna
szerekkel, csuzdával és buffettel felszerelve. Ez a fürdő, mely a park kö
zepén fekszik és gyönyörű kerettel bir, a telep egyik látványossága.

Gyógyjavallatok.
Mivel a fürdő gyógyvize nemcsak magas hőfokkal, hanem erős radio

aktivitással, sókban való bőséggel, bő kénes gőzökkel és kötött kénnel 



rendelkezik, előnyösen, használható mindazon megbetegedésekben, ame
lyeket általában reuma név alatt foglalnak össze, tehát izületi és izom- 
csuz, lefolyt izületi gyuladások után visszamaradt izületi merevség eseté
ben, inhüvely gyuladásnál, csuzos eredetű izombénulásnál.

Jól felhasználható anyagcserebetegségekben szenvedőknél, különösen 
ivókúrával egybekötve, mivel az anyagcsere forgalmat erősen befolyá
solja, tehát köszvénynél, hugysavas homok- és kőképzödésnél, cukor
betegségeknél fellépő idegzsábáknál, valamint elhízásra hajlamos egyé
neknél.

Elősegíti a test savós üregeiben levő idült izzadmányok felszívódását. 
Különösen jó hatást fejt ki a medencebeli szervek idült gyuladásainál, 
ilyenek férfiaknál az idült dülmirigygyuladás, nőknél a méh és petefészek 
gyuladása.

Szívbajosok és gyengébb idegrendszerü egyének különösen az árnyas 
fákkal boritott thermal tófürdőt használhatják jó eredménnyel.

A gyógyvíz igen jól felhasználható belégző és ivókúrára, itt különö
sen a garat, gége- és légcső idősült lobja lép előtérbe. Magas nátrium 
és calciumhydrocarbonat tartalma miatt előnyösen hat a gyomor és bél
rendszer hurutos megbetegedéseire, sőt jó eredménnyel használhatják a 
gyomorsav tultengésben szenvedők is.

Elhelyezés, ellátás.
A fürdőtelepi vendégek elhelyezésére szolgál a Gróf Benyovszky nagy

szálloda 90 szobával (110 ággyal), vízvezetékkel és villanyvilágítással.
Harkány községben pedig, számos villában és magánházban kb. 500 

vendégágy áll a fürdővendégek rendelkezésére.
/I fürdölgazgatóság ellenőrzése alatt álló nagyvendéglő elsőrendű ma

gyar és francia konyhát vezet s orvosi előírásra vagy kívánatra diétás 
ellátással szolgál.

Szórakozások és kirándulások.
A fürdöver.dégek szórakozására szolgál az állandó zenekar, amely na

ponta háromszor hangversenyez. Minden este tánczene. A gyógyteremben 
számos újság és folyóirat áll rendelkezésre, úgvszintén a könyvtár gaz
dag választéka is. A fürdőtelep saját mozija hetenkint kétszer működik. 
A tenniszpálya szép, árnyas helyen fekszik. Gondosan ápolt, árnyas séta- 
utak kellemes pihenést, szökőkutak, virágkulturák és rózsaligetek gyö
nyörű látványt nyújtanak. — Mint kirándulóhelyek említendők: Mária- 
gyüd, a hires ferencrendi bucsújáróhely, Siklós ősrégi vára, ahol Zsig- 
mond király fogva volt, a drávai halászcsárdák kitűnő halételekkel és 
Pécs, a mecsekalji Heidelberg.

Közlekedés.
A gyógvfürdő Pécsről autóbusszal vagy taxival 35—40 perc alatt, vas

úttal 50 perc alatt érhető el. A vonat közlekedést naponta 5—7 vonatpár 
bonyolítja le. A főidényben a Budapest-Pécs között közlekedő gyorsvonaton 
közvetlen kocsi van, amely az átszállást fölöslegessé teszi.

Mindennemű részletes felvilágosítással és díjmentes fürdőismertetővel 
szolgál

HARKÁNY GYÓGYFÜRDŐ IGAZGATÓSÁGA.



Hivatalos lapunkat: a Turistaság és Alpinizmus szépen illuszrált 
havi folyóiratot 15 pengő helyett évi 5 pengőért fizethetik elő a 
Mecsek Egyesület tagjai 111 — A T. és A. kiadásában megjelent

Útikalauzok:
Autóúton a Tátrába (Kalauz a Dunától a Kárpátokig) ..................... 1.—
Bakony részletes kalauza (1:75000 környéktérképpel)..................... 5.—
Börzsönyi hegvség részletes kalauza.....................   1.60
Budapest részletes kalauza (1: 20000 térképpel)................................... 2.—
Budapest kis útmutatója és részletes tér iépe............................................ —.20
Bükk részletes kalauza (4 térképpel) .. .. ................................... 4.50
Eger és környéke részletes kalauza (2 térképpel) .. - .................... 7. --
Felső Dunántúl részletes kalauza (sok térképpel).............................. 4.50
Gyöngyös kalauza (1:10000 térképpel) ...................—.20 
Győr részletes kalauza (térképpel) .......................................................... —.60
Kőszeg és környéke részletes kalauza (útjelzéses térképpel) ...............
Lillafüred kalauza (1:12500 tétképpel) ..................................................—.40
Magas Tátra részletes kalauza (öt füzet) ................ .. . .. .. 5.—
Magas Tátra hegymászókalauza (négy füzet) ....................................... 5.—
Magyaróvár részletes kalauza (1:10000 térképpel) ........................... —.80
Mátra részletes kalauza [6 térképpel] ................................................. 4.—
Miskolc részletes kalauza [1:10000 térképpel] ...................................—.60
Pápa részletes kalauza [2 térképpel] ............................ .................... —.40
Pécs és a Mecsek részletes kalauza [2 térképpel] ..............................— 60
Pilis részletes kalauza [4 térképpel] .. . ................................... 2.—
Salgótarján és a Karancs Medves vidék részletés kalauza (térk.) 2.— 
Selmecbánya részletes kalauza ..........................................  1.60
Sopron és környéke részi, kalauza [2 térk., 111. kiad.].................... 1.—
Szeged részletes kalauza [térképpel]................... .. ................—.20
Szombathely részletes kalauza [térképpel] .. .. .. . .....................— .60
Tihany részletes kalauza .... ...........................................— .20
Veszprém részletes kalauza (1:10000 térképpel).................................... —.60
Budapest und Umgebung ............... .........................  1.—
Guide to Budapest.. ........ ............................................ 3.—
Hohe Tatra I. Ausführlicher Führer ........................ 4.— 
Hohe Tatra II. Hochegebirgsführer.......................................................... 4.—

Szakkönyvek:
A slsport [Serényi-Hefty Reichart] ...................... 1.— 
A turistaság kézikönyve [Rfichart Géza] ................ : .. .. 1.— 
A térképolvasás [Dr. Strömpl Gábor] ....................................... . .. 2.—
A modern slsport [Déván István]............................................................... 1.—

Térképek:
Mecsek 1:50000 háromszinnyomású térképe ................ 2.—
Mecsek 1:75000 térképe átjelzésekkel ................................................. 2.—

Tér-Kaphatók: Turistaság és Alpinizmus Lap-, Könyv- és 
képkiadó R.-T.-nál Budapest, IV-, Szerb-utca 2. (Váci utca 

‘j ’ • ■ - . Autmata 84 2-13. — Azonkívül:
Pécsett a Mecsek Egyesületnél és a könyvkereskedésekben.
sarok) I. emelet 5.31710



MEINL GYULA RT.
FIÓKÜZLET:

PÉCS
KIRÁLY-UTCA 19.

TELEFON:

33-90



• VASNAGYKERESKEDÉSE

! pé e s
• KIRÁLY-UTCA és RÁKÓCZI-ÚT
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Turista felszerelések.
Hátizsákok, fözö-edények, kulacsok, 
poharak. Aluminium dobozok, vaj- és 
paprikatartók. — Thermos palackok.

Sítalpak, kötések és felszerelések. Ród- 
lik és korcsolyák nagy választékban.

! Rádió« és uillamos«eikkek.
i
____________________________________



FÉNYKÉPEZŐ
gépek, látcsövek és egyéb 
turista felszerelési cikkek 

Bánfai Béla szemklinikái látszerésznél,
Pécs, Király-utca 13. a
Nemzeti Casinó épületében

Klobucsár-féle

a turisták kedvenc itala 
Állandó friss pörkölésü kávé- 
és tea-különlegességek

Klobucsár József 
fűszer-, csemege- és gyarmatáru 

üzletében
Király-utca 44.

Mlen etfegyiroda
Király-utca 22/a

Tausz Gyula 
bankháza

BeLs* és külföldi utazási jegyek 
hivatalos árban.



ANNONIA PINCE
a turisták kedvenc találkozóhelye, 
a Pannónia-szálloda épületében.
Zónák, állandóan frissen csapolt sörök, 
menű-rendszer 1 Olcsó árak!
Tulajdonos: Skergula Ferenc vendéglős.

PÉCS
Király-utca fi.
(Színházzal szemb.)

A Pesti Magyar

Keresk. Bank 
leány intézete

Takarékbetéteket e 1 ő- 
n y ö s e n kamatoztat. 
Kölcsönöket a legrövi
debb időn belül, a leg
kedvezőbb feltételek 
mellett folyósít.

Minden a bankszakmába 
vágó ügyletet az ügy
felek érdekeit szemelőtt 
tartva, a legpontosabban 
és a leggyorsabban bo
nyolít le.

térftépeh-, MeoH
legjobb beszerzési forrása

avas Testvérek
liönyn-, papivá, irószerhereskedése
Pées, Hirálg-utea 11. (A színházzal szemben.) 'TJSi



Hátizsákjából semmi izes 
falat nem hiányzik,

ha Köves Gusztáv HlszerUzlelében 
VáSárOl! Széchenyi-tér 14.

ALAPÍTTATOTT 1848-BAN.

PANNÓNIA
SÖRFÚZO R. T. Pées

Ajánlja legjobb hírnévnek örvendő pilsení 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. — Műjéggyára elvállal úgy 
Pécsre, mint vidékre müjégszállífásokat.

c/7 Mecsek minden szépségét és 
vadregényességét 

Zsabokorszky mérnök
eredeti fényképlevele2Ölapjain megtalálja. 

¿Kaphatók minden könyv- és papirkereskedésben.



FOTÓ CIKKEK, 
betegápolásig, kötszer'', gummiáruk. 

Pipere- és kozmetikai eikkek szolid árakon.

ÉDEN DROGÉRIA
Edenhoffer Gyula PÉCS, színház mellett.

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 Pécsett 

és vidékén.

Foglalkozik a takarékpénztár 
és banküzlet minden ágával.

Adriai Biztosító Társulat Baranya vm.vezérügynöksÉge

első pécsi eipővahtára
Pécs legrégibb és legnagyobb cipő szaküzlete

Mindennemű cipőkben a legnagyobb 
uálaszték

Király-ii. 18. Király-u. 18.



SZENT ISTVÁN-TÁRSUL AT
KÖNYVKERESKEDÉSE PÉCS,SZÉCHEN Yl-TÉR 18.

Telefon: 11-79.
Turistatérképek nagy i'álasztékban 
állandóim újdonságok szépirodalmi és 
szakkönyvekben. Papiros-áruk és Iroda
felszerelésekben nagy választék. Művészi 
és pécsi levelezőlapok.

Sok száz
Női és gyermehhabát 
Női és gyermekpuha 

Lóruy Testűének 
konfekció» cégnél 

Pées, Fereneiek-ufea 1.

Legjobb minőségű angol férfi 

....„„....SZÖVETEK 
Virág Jenő és Társa 
cég kizárólagos poszfógyári raktárában >1 

pÉes, HiRÁr.y - utca JLü
ScQivarsz és Kálmán
Pécs, Király- u. 8.
Sportáruosztálya.

TennlszUíök és labdák 
Football-labdák. Ther
mos üveg, hátizsák és 
mindenféle sportcikkek
ben óriási választék 

Szolid, olcsó, 
szabott árak 1



BERGER MIKSA 
nagyáruházában PÉCS, 
Hirály-utca 1. sz.

A MECSEK EGYESÜLET

„Dr. NENDTV1CH ANDOR“

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, családias 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. 
Weekend-rendszer. Olcsó penzió. Kérjen 
részletes tájékoztatót! Telefon 26-26.

Vendéglős: PILLÉR KÁROLY.

Ei iüiii SFOHMIEIifStlI
Darvas Sporíiixleíben
Pécs, Ferenciek-u. 2. sz. szerezheti be 1

Szakszerű sí-alapozás és favííás 1



Luk£kfainál
Pécs, Kjrály-utca 14. szám

olcsó, sz^ép üveg* 
és porcellóün~ 
készételek.

Nagy választék, csillárban.

Sxavaíolí vízmeníes 
loden rußdszati sport- 
cíIcKgí

PÓ11 Ö$Ön cégnél

Pécs, Sxécfjenyi-íér 18. sz. 
Telefon: 28-89.

I
 ízléses nyom

tatványokat a

WelOii: 22-99. leggyorsabb s 
legpontosabb 
kivitelben ké
szít olcsó áron 

Ialadás 
^■■lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

I NYOMDARÉSZVÉNYTÁRS. 
B M Pécs, Király-és Mór-u. sarok
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Cserkész felszerelések.Részleífizeíésre,

meghönnyitett fisetési feltételekkel is kapható 
katonai, csendőrségi, pénzügyőri, és vasutas egyenruházati cikkek, sap
kák, kardok stb. nagyválasztékban legolcsóbb árakon. Tennisz-, foot
ball-, boxoló és mindenféle atlétikai felszerelések nagy raktára.



Magyar munkásainknak adjunk 
kenyeret!

Használjunk mindig péesiszenet!

A kitisztított rostélyra 
szenet rakunk, a sze
net felülről begyújtjuk, 
mert igy a parázstól 
meggyülnak a gázok, 
tökéletes lesz az elégés.

Beköszöntött a TAVASZ, közeledik a nyár, 
mely alkalommal arra kérjük, hogy 
ne sajnálja a fáradságot, 
negye elő vásárlási hönyuét, s ha 

szeretőn kénH^mesen,! vásár°lni’ akkor 

* gond nélkül 
most vásároljon

„Takarékosság”
könyvünkre I

Előleg nincs I 6 haui hitelre Készpénzárak 1 
42 pécsi cégnél.

Ha van könyvecskéje: MOST használja fel.
Ha nincs : MOST kérjen díjmentesen.
Kiváló tisztelettel: Örömmel várjuk Önt!

„TAKARÉKOSSÁG“ Köxpontl Iroda Pécs, 
Királtj'ufea 5., a Dunántúli Banknál.



rossz világítás mellett 
dolgozol!

flz ember legdrágább 
kincse a szeme uilága. 
Jó u i l a g í t a s óuja 

a szemet.
Rossz uilagítás rontja 

a szemet.
üizsgálfasd meg és 
hozasd rendbe világításodat, 

míg nem késő.

Fordulj szaktanácsért

a Pécsi Városi Villamos Telephez
Telefon: 30-92.


