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Bérházak, családi házak, 
házhelyek, szőlők, ipartele
pek és egyéb Ingatlanok 
vételét és eladását, vala
mint földbérletek, üzletek, 
lakások és pénzkölcsönök 
közvetítését vállalja

NY. BANKFÖTISZTVISELÖ

OFB. engedélyes Ingatlanforgalmi Irodája

PÉCS, I. Ferenc József-út 12. sz.
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Telefon 29-21 Interurbán 29-23
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AZ ÖNÁLLÓSÍTÁS! ALAPBÓL LÉTESÜLT PÉCSI 
KERESKEDÉSEK ÉS IPARI VÁLLALKOZÁSOK
Ábrányi László fa- és szénkereskedő, Szigeti országút 7. Rákóczi-út 48.
Babocsai Lajos divatárukereskedő, Ferenciek-utca 8. szám.
Barta B. Zsigmond szobrász, cement és műkő váll., Szigeti országút 113. 
Békásy Ferenc vendéglős, Dömörkapu-n\enedékház.
Czene Lajos fűszer- csemege és rövidáru kereskedése, Mátyás Flórián- 

utca 10—12. Telefon: 21-47.
Ifj. Eiter Sándor redőnygyáros, Zsolnai Vilmos-utca 27. szám.
Füzy Margit kézimunka-, előnyomás és rövidáru üzlete, Ferenciek-u. 50/2.
Gill Imre festék, fűszer cs háztartási cikkek üzlete, Nagy Lajos-u. 9. 

Telefon: 26-65.
Jankovieh László szappangyáros, Zsolnay Vilmos-utca.
Heiner Gyula festékkereskedő, Király-utca 47. szám.
Hortai Jenő háztartási üzlet, üveg, porcellán és zománcedény, Király

utca 31. szám.
lloffniann Lajos hentes és mészáros mester, Petrezselyem-utca 4.
Kaszás József textil-, uri-női-divatáru, Széchenyi-tér 2. sz.
Kálózdi Ernő rövidárukereskedő, Irgalmasok-u. 10. sz.
Kovács Lajos cipész mester, Ferenciek-u. 26. sz.
Lázár Endre nyomdász, Ferenciek-u. 52.
Lukovieh László papírkereskedö, Jókai-tér 6. sz.
Maros István divatárukereskedő, Király-u. 20.
Ornódi István, ruhakereskedő, Irgalmasok-u. 12. sz.
Regős László divatárukereskedő, Király-u. 1. sz.
Dr. Urvölgyi (Lovrics) András üvegkereskedő, Király-u. 2. sz.
Winkler Gyula férfi-, nőiszövet-, selyem- és vászonárukereskedő, Ki 

rály-u. 20. sz.
Wittchen Árpád „AURORA“ illatszertár, fotocikkereskedés, Irányi Dá- 

niel-tér 1.

*♦*
A Mecsek Egyesület évi tagdíja 4 pengő. Hivatalos helyiség: Szinház-tér 3.

Hivatalos órák szerdán 9—12 és 16—20 óra.
Főtitkári telefon: 15-62. Csekkszámla: 50.082.

Felelős kiadó: Páldi Géza.



évszázad pergett le naptárunkon, és mi 1941 szeptember 
28-án megálltunk a jelentős fordulónál. Büszkén tűztük fel e na
pon a Doronicum Nendtvichi mecseki virággal díszített egyesületi 
jelvényünket, hogy megjelenjünk, városunk nemes patinája köz
gyűlési termében, hogy pillantást vessünk visszafelé a múltba, 
melyet sokszor küzdelmek, de — hála a Gondviselésnek — ered
mények is jeleznek.

Lélekzetvételnyi időre álltunk csak meg; mintegy számadást 
csinálóan. A cifrálkodó, nagyhangú ünneplésnek nem volt helye. 
Magyar vér folyt ezen az őszi napon, és magyar vér folyik most is a 
dermesztő orosz puszták fehér havára. Vértől pirosra festett hó 
és jég mutatja, hogy a magyar minden időben és helyen nemcsak 
munkát, de életet is tud áldozni! Különös rendeltetése a Sorsnak, 
hogy a 25 éves jubileum idejében is fegyverzajtól volt hangos a 
világ; akkor is magyar vér folyt.

Egyesületünkhöz nem illik a nagyhangú ünneplés! A Nagy Ter
mészet-szépségének és fennségének jegyében alakultunk meg 1891 
április 30-án, és a természet szeretetének jegyében folytatjuk 
vábbra is működésünket.

Megállunk egy pillanatra, és levett kalappal hódolunk a 
lágháborúban értünk vérzett hősök fájóan dicső emléke előtt, 
ugyanakkor kérjük a Mindenhatót, hogy segítse, védje a nagy 
volban egy szebb, boldogabb jövő reményében küzdő vitéz ka
tonáinkat.
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Fekete Zoltán DGT. bányafőmérnök 
Fiseher Gyula dr. ügyvéd 
Dr. Fodor Magdolna orvos
Földesi Mihály autófuvarozó 
Fónai Ferenc vámszaki felügyelő 
Friede Oszvald bőrgyári igazgató 
Fülöp Márton városi számvizsg. 
Gaál László ny. törvénysz. irodáig, 
vitéz Gálosi Béla borbélymester 
Dr. Gergye Győző r. kath. káplán 
Gátos Vilmos Máv. felügyelő 
Gyuró Béla dr. pü. titkár 
Haas Imre Nádor bérlője 
özv. Haksch Ferencné magánzó 
Dr. Harmath Adolf fogorvos
Harnik Istvánná bőrgy. tizemv. neje 
Hartl Ferenc számtartó
Heekl Lívia magántisztviselő 
Heinemann Henrik kereskedő 
Heinemann Henrikné keresk. neje 
özv. Hoffbauer Józsefné városi tiszt

viselő özvegye
Horváth László magántisztviselő 
Horváth János egyet, gazd. hív. 
Hőke István Máv. titkár
Hajnal Miklós banktisztviselő 
Haász Fülöp cég
Hegyessy Adám ny. p. ii. tanácsos 
Hegyessy Zoltán postafelügyelő 
Hetényi Árpád Máv. tisztviselő 
Dr. Hollósi László ügyvéd 
Istókovits Hermin vendéglős 
Jakobos Nándor gimn. tanuló 
Jaczkó Béla erdőtanácsos
Jaczkó Béláné erdőtanácsos neje 
Jillek Emil gimn. testnevelő tanár 
Jámbor Ferenc leánygimn. tanár 
Dr. Jaeger Béla ítélőtáblái elnök” 
Kájdi László gimn. tanár
Kádár Ferencné R. T. igazgató neje 
Kálóczi János jb. iroda s. tiszt 
ifj. Keller József gimn. tanuló 
Kemény Vilmos magántisztv.
Kiss István főpincér 
Keresztény Béláné gyógyszerész neje 
Kirszt Károly 0. M. T. K. igazgató 
Dr. Kiss István bírósági tisztviselő 
Klenner Béla nyug, körjegyző 
Kopáry Klára magántisztviselő 
Kovács József tánctanár
Kovács Péter kereskedő 
Kölesdi Rózsa város kezelőnő 
Környei János DGT műszaki tisztv. 
Kővári János építési vállalkozó 
Kövesi Béla ker. isk. tanár. 
Kundelein Ilona fényképész 
Kusnyér Zoltán bányászmérnök 
Kucsera Dezső üzletvezető
Krebsz Mihály kereskedő

Kun Károly ny. Máv. in. stiszt 
Dr. Lantos Imréné ügyvéd neje 
Léhncr Tivadar kereskedő 
Lukovich László könyvkereskedő 
Lugosi József Máv. s. tiszt
Dr. Losonczy István egyet, m. tanár 
Lukács László Miklós Vili. gim. tan. 
Lusztig Magda kereskedő leánya 
Madarász Miklós Máv. főtiszt 
Magyar Nemzeti Szövetség
Madarász László Máv. főtiszt 
Marks Lajos DGT. tisztviselő 
Martinek Ferenc DGT. felügyelő 
Marton József kereskedő
Mantuánó Jenő ny. Máv. főtanácsos 
Merényi Sándor Máv. intéző 
ifj. Mestrics Jenő üzemvezető 
Mihálovics Imre kereskedő
Moldoványi Ödön tisztviselő 
Molitor József DGT. tisztviselő
Dr. Molnár Béla járásbíró
Dr. ifj. Mosonyi Géza ügyvéd 
Müller Róbert órás és ékszerész 
Müller Bianca festékkereskedő 
Nemes István gyógyszerész 
Neumann Andor banktisztviselő 
V. Németh Béla építész
Papp András Lajos VII. gim. tanuló 
Papp József városi altiszt
Pásztor Béla banktisztviselő 
Peti József Máv. s. tiszt
Dr. Pirkner Ede vezértitkár 
Polgárdy Géza ra. kir. posta fel

ügyelő, Budapest
Dr. Pozsgay Miklós ügyvédjelölt 
Qüintus András cipóüzemvezető 
Radnóti József városi tisztviselő 
Rapp Dezső könyvelő
Regényi Kálmán ny. Máv. felügyelő 
Regős László kereskedő
Reich Jenő kereskedő 
Dr. Rozs István orvos 
Rózsa Sándor kereskedő
Rumann József DGT. tisztviselő 
Salusinszky Armandné kereskedő 
Sántha László Máv. gyakornok 
Sárosi János vár. számv. díjnok 
v. Sillay Vilmos oki. bányászmérnök 
Solt Edit gyógyszerész, Szászvár 
Soltés István Gazd. Bizt. Szöv. Ve- 

zérképv. főnök
Dr. Somlai József DGT. tisztviselő 
Dr. Somos Ferenc m. k. post. felügy. 
Stréb József asztalos mester 
Szecsődy Gyula in. kir. postatiszt 
Szeli István bányamérnök
Dr. Szentiványi Ferenc m. kir. geo). 
Sziy Dénes in. kir. főerdőtanácsos,

Kaposvár



50 éues JUBiLPRis jeLuény ünH
KÉSZÜLT SZEILER JÓZSEF VÉSÓINTÉZETE ÉS DOMBORMÜNYOMDÁJÁBAN

BUDAPEST, VI., TERÉZ-KÖRÚT 21—23. SZÁM. TELEFON 126-674

50 én es jubiláns énünk 
légikénsnbk és a. teg/iahdabk tend.es tagj/j.

Szí (¿liszt Jiajos
NY. BANKTISZTVISELŐ

85 ÉVES, 50 ÉVE ÖRÖKÖS TAGJA EGYESÜLETÜNKNEK

///. (Kellet (József
I. É. GIMNÁZIUMI tanuló

10 ÉVES

TELEFON:
21-30
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HAMERLI J.
KESZTYŰGYÁR ÉS BŐRGYÁR

PÉCS

ALAPÍTVA: 
1861.

VÁLLALJA ÖZ- ÉS SZARVASBÖRÖK SZAKSZERŰ KIDOLGOZÁSÁT.
FIÓKÜZLETEK:

PÉCS, BUDAPEST, DEBRECEN, KASSA, NAGYVÁRAD, KOLOZSVÁR.

tend.es


ERDÉLYBE UTAZIK

szívesen ad pontos felvilágosítást a
KELETMAGYIRORSZáGI ÉS ERDÉLYRÉSZI FÜRDŐK SZÖVETSÉGE 

központi irodája: MAROSVÁSÁRHELY, 
Széchenyi-tér 55. I., telefon 306, vagy 
kirendeltsége: BUDAPEST, Vili., Blaha 
Lujza-tér 1—3. szám, telefon: 130-840.

ANGSTER JÓZSEF ÉS FIA 
ORGONA- ÉS HARMÓNIUMGYÁR R.T. PÉCS 
A 75 éves cóg művészi hangszerei a pécsi ipar hírnevét és megbecsülé
sét jelentik az ország minden részében és határain túl is. Orgonák bár
mely rendszerben, átépítések, javítások, rendszeres karbantartások, villamos 
fuitatóberendezések tökéletes kivitelben, jutányos árak mellett. — A szegedi 
villanyszerkezetú óriásorgona készítői. — Harmónlumok a legkülönbözőbb 

típusokban állandóan raktáron.
GYÁR: JÓZSEF-UTCA 30. TELEFON: 17-14.
POSTAFIÓK: 8. PTP. CLEARINGSZÁMLA: 21,031.
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Szigriszt István bizt. tisztviselő
Szigriszt Lajos ny. banktisztv., 50 

éves örökös tag
Szikszay Rezső jb. kezelő 
ifj. Szily Béla városi tisztviselő 
Szlipcsevics Károly vállalkozó 
Szomor Károly magántisztviselő 
Sztipics Ferenc kerekedő
Schenk János férfiszabó
Schmorl Bernátné, Máv. felügy. özv.
Schmidt Imre szabó
Schlitt István asztalos,
Schubert Benő kefegyáros 
Schönwald Edgár órás és ékszerész 
Sehrantz Ferenc dr. Iparkam. titkár 
Takáts István DGT. tisztviselő 
Tatai János városi tisztviselő
Tasch Pál ig. tanító, Pécsbányatelep 
Tivolt Ferenc városi számellenőr 
Dr. Tóth László egyet, tanársegéd 
Turányi Károly II. é. tanítóképzős

Udvary Márton r. t. igazgat, Bpest 
Ujváry Gábor szobafestő
Vad Jenőné szül. Parragh Erzsébet 

takp. tisztviselő
Varga Anna magántisztviselő 
ifj. Vargha Gyula garázstulajdonos 
Vargha Mariann DGT. tisztviselő 
Váradi Sándor jb. irodaigazgató 
Várdai Antal kőművesmester 
Várnagy (Valcz) Ferenc szűcsmester 
Várnagy Viktor kereskedő 
Várteleki Antal ny. Máv. főintéző 
v. Vértes István el. isk. tanító 
Vértesi Zoltán ny. ev. lelkész 
Vidolovics János üzemvezető 
Villai József Máv. műszaki tiszt 
Werb Mihály ny. művezető 
Wittich Ignácné alezredes neje 
Wolf László keresk. isk. tanár 
Wolf Mihály egyetemi főgépész 
Zengővári László nagykereskedő

új tagtársainkat. Elhatározásuk legyen vonzó példa.

PÁLDI GÉZA.

KÖSSÖN 
a 
legelő
nyösebb 
díj 
és 
fel
tételek 
mellett

baleset esetére rokkantsági és
haláleseti-

Nyugdíjpótló járadék-
Elérés és halál esetére
Kiházasítási és hozomány- .
Örökösödési illeték fedezé- filcl“ 

sére
önállósításhoz tökegyűjtö-
Temetkezési gyorssegély

ingó és ingatlan vagyonára ház, lakás
berendezés, gyár, ipartelep, üzlet, 
műhely és gazdaságra

tűz- és villámcsapás elleni

Lakását, kasszáját, üzletét 
betörés és lopás elleni

Szavatossági és autó-

Szőlő, kalászos és minden terményére 
jégkár elleni

biztosítást
, Hazai 
Általános 
Biztositó Rt.

' PÉCSI 
főügynökségé- 
nél, Király-utca 
5 szám alatti 
irodában a 

Dunántúli 
Bankban.

■Megkeresésre 
díjtalanul ad 
ajánlatot és 
felvilágosítást.



éves fennállás
Díszközgyülése

Az újabb országgyarapodás örvendetes eseményei folytán a 
félszázados évforduló megünneplését az egyesület helyesebbnek 
vélte őszre halasztani. így a június hó 29-re tervezett díszközgyű
lés szeptember 28-án folyt le a városháza közgyűlési termében a 
Délvidék visszatérésével csonkaságából felszabadított Egész-Bara- 
nyára való lelkes emlékezéssel.

A jubileum ünnepi hangulatát a királydíjas Pécsi Dalárda 
férfikara vezette be a Himnusz művészi eléneklésével. Ezután 
Dr. Nedtvich Andor elnök meleg szavakkal üdvözölte az egyesü
letek kiküldötteit, ezek között is elsőnek Dr. Cholnoky Jenő ny. r. 
egyetemi tanárt, aki az Országos Természetvédelmi Tanács és a 
Magyar Turista Szövetség képviseletében jelent meg és Gyelán 
Győzőt, a Magyar Kárpát Egyesület alelnökét.

Távirati üdvözletei küldtek:

1. Karafiáth Jenő, Budapest főpolgár
mestere, MTSz. társelnöke,

2. a Budapesti Elektromos Turisták,
3. az E. K. E. Csikszéki Osztálya,
4. a Mátra Egylet Gyöngyösi Oszt.,
5. Kaltnecker Pál, a M. E. v. főtit.,
6. Csekey László, főorv., B.-gyarmat,
7. az Encián Turisták, Budapest,
8. EKE marosszéki osztálya,

Levélben küldték üdvözletüket:

1. az Erdélyi Kárpát Egy., Kolozsvár,
2. a Gyopár Turista Egyes., Bpest,
3. a Hungária Turista Egyes., Bpest,

4. a M. Kir. Madártani Int., Bpest,
5. a M. T. E. Debreceni Osztálya,
6. a M. T. E. Diósgyőri Osztálya,
7. a Magy. Mun. Túr. Egy., Bpest,
8. az Orsz. Term.-véd. Tan., Bpest,
9. Dr. Molnár Kálmán, az ETE dék.,

10. a „Sólyom“ Túr. Egyes., Bpest,
11. a Turisták Lapja szerk., Bpest,
12. a Dunántúli Túr. Egyes., Sopron,
13. a Budapesti Turista Egyesület,
14. Bpesti Egyet. Turista Egyes,.
15. Péchy Horváth Rezső, Bpest,
16. Dr: Kolbach Bertalan ny. t., Bpest,
17. Dr. Balogh Ernő, egyet, ny. r. t., 

Kolozsvár.

A megjelenésükben akadályozott 50 éves tagok közül levél
ben küldtek üdvözletét: Beretvás Sándor, földbirtokos, Birján, 
100 P nemesszivü adománnyal, Gianóne Virgil, Dr. Pauntz Lipót, 
Dr. Porges Miksa, ny. kúriai bíró, Pécs.

Dr. Nendtvich Andor lendületes elnöki megnyitójában tömör 
történeti visszatekintéssel mutatott rá a Mecsek Egyesület 50 esz
tendőn át kifejtett eredményekben gazdag működésre, amely ne
mes és önzetlen társadalmi munkásságnak a „szép és a maradandó 
becsű alkotásoknál is fontosabb talán az a felbecsülhetetlen értékű 
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mély hatás, melyet a Mecsek Egyesület munkájával erkölcsi és 
egészségügyi szempontból ennek a városnak népére — a töme
gekre gyakorolt.“

Meghatódva méltatta az 50 éves határkőnél annak a „néhány 
bátor, lelkes, ideális lelkületű, önzetlen természetbarátnak úttörő, 
kezdeményező törekvését, kik nem törődve a közönnyel és leki
csinylő mosolygással, mellyel mozgalmukat fogadták, ötven évvel 
ezelőtt megvetették alapját a Mecsek Egyesületnek, mely szívós 
kitartással és lelkes munkájával félszázadon át annyi szépet és 
nemest alkotott, és eszményeket szolgáló áldásos tevékenységével 
letörölhetetlen mély nyomokat hagyott Pécs város kultúrájának 
arculatán.“

Különösen kiemelte az elnöki méltatás az úttörők legkíválóbb- 
jának, Kiss Józsefnek érdemeit, „ki az oroszlánrészt vette ki 
magának mindig az egyesületi munkából, s kit az oroszlánrész 
illet meg az érdemből és a dicsőségből is — kinek neve minden 
időkre összeforrva marad a Mecsek Egyesülettel, s kiről elmond
hatjuk, hogy az egyesületnek félszázados ragyogó története jó
részben nem más, mint elsősorban az ő önzetlen, fáradhatatlan, 
lelkes munkájának összefoglalása és méltatása.“

A díszközgyűlés a nagyhatású elnöki megnyitó után meleg 
érdeklődéssel kísérte a választmány jelentését, amelyet Páldi 
Géza, az egyesület fáradhatatlan főtitkára szerkesztett és olva
sott fel. A jelentésnek igen értékes része volt az utolsó évtized 
működéséről való beszámolás, melyben az értékes alkotások felso
rolása igazolja, hogy a Mecsek Egyesület hivatott apostola a ter
mészetjárás nemes eszményeinek, örömmel tette magáévá a dísz
közgyűlés a választmány arra vonatkozó javaslatát, hogy 1. az 
50 éves fennállás emlékére az egyesület építtessen Zobákon tu
ristaházat, 2. hogy írassa meg a Megyek Egyesület 50 éves tör
ténetét.

Páldi Géza jelentésével, de méginkább a főtitkári teendők 
lelkiismeretes intézésével, az egyesülete mindenirányú ügyei ön
zetlen és lelkes szolgálatával valóban elévülhetetlen érdemeket 
szerzett, a díszközgyűlés kitüntető elismerését jegyzőkönyvben 
örökítette meg.

Kimagasló eseménye volt a közgyűlésnek, amikor a kiváló 
nagy magyar földrajztudós, dr. Cholnoky Jenő, egyetemi ny. r. 
tanár állott fel szólásra, aki az általa képviselt egyesületek ne
vében mély tartalmú beszéddel üdvözölte a Mecsek Egyesületet és 
meleg elismerését fejezte ki a nemzeti érdekű mecseki természet
járás érdekében kifejtett félévszázados, gazdag eredményű turisz
tikai működéséért. E helyen is megörökítést érdemelnek ennek az 
értékes üdvözlő beszédnek a következő mindég, de a mai történeti 
időkben különösen figyelmet érdemlő, mély hazaszeretettől átha
tott megállapításai:

„A szép fekvés és gazdasági pezsgő élet mellett van Pécsnek 
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egy rendkívüli fontos helyzete; ott fekszik, ahol mellette már 
idegen nyelven beszélnek. Ez pedig veszélyt rejt magában. Láttuk 
ezt az elmúlt husvétkor is. A veszély hála Istennek elmúlt, sőt az 
az ország területe nyert vele. De nem szabad elfeledni, hogy kö
rülöttünk nem magyarul beszélő népek laknak, holott ősi magyar 
település volt, csak a törökdúlás után szaporodott fel az idegenajkú 
lakosság. Pécs tehát a magyarság végvára, és ezt szent köteles
sége. megőrizni, és a nemzeti eszmében a város lelkét felemelni, 
sőt fokozni. Ezt a célt kiválóan szolgálta a Mecsek Egyesület. 
Mert a turisztika, amelynek 50 éve lelkesen áll a szolgálatában, 
nemes értelemben vett honvédelem.

A turistáskodással az embereket kihúzzák a korcsmákból, ki a 
szabad természet tiszta látkörébe, ahol lelke, teste felüdül, gondol
kodása felfrissül. A turisták pedig egymást szerető bajtársakká 
lesznek, akik dolgoznak családjukért és hazájukért. A turistaság 
tehát bajtársiaséágot nevel és ilyen jó, bajtársias magyar embe
rekre, ilyen honvédekre van szüksége Magyarországnak.

Ugyancsak hasonló mély hazafias érzésekkel átszőtt gondola
tokban fejezte ki üdvözletét Gyellán Győző a Magyarországi Kár
pát Egyesület nevében, mint annak alelnöke, amelyből a követ
kezőket idézem:

„Annak az egyesületnek hoztam el a baráti kézfogást, ezt a 
meleg üdvözletet, mely itt a déli végeken munkálkodott és remény- 
tüze volt az elszakított magyar turistáknak . . . Két esztendő múlva 
mi is ünnepeljük egyesületünk 70 éves fennállását. Reméljük, 
hogy ezt az ünnepélyt már mi is az egész felszabadult Kárpátok 
között, a Magas-Tátrában tarthatjuk meg. A Tátrában, ahol ennek 
a városnak a fia, Wachter Jenő, a Simon-torony megmá
szása közben vesztette életét. De emléke él köztünk, él a Tát
rában, ahol márványban foglaltuk. Én hiszem, hogy akkor elvi
hetjük már oda annak a táblának a darabjait, amit onnan letaszí
tottak. És bizonyára velünk együtt ott lesz akkor a Mecsek Egye
sület is, hogy felvigyünk hazánk legmagasabb csúcsára azt a 
táblát, amely ott tovább hirdeti ezerév emlékét, dicsőségét.“

A díszközgyűlésnek ezután megható jelenete következett. Az 
ötven, majd a negyvenéves tagoknak az elnök mélyen meghatva 
átadta a Doronicum Nendtvickivel, a Mecsek legjellegzetesebb vi
rágjával, és a város színeivel díszített emlékjelvényeket.

Az ötvenéves ünnepség keretében dr. Reuter Camilló egy. 
tanár, mint az egyesület érdemes alelnökét és vitéz Rábay Gyula 
városi erdőmestert, mint az egyesület kiváló igazgatóját, az 
egyesület érdekében kifejtett önzetlen és áldozatos működésükért 
az a szép kitüntetés érte, hogy a díszközgyűlés az egyesület tisz
teletbeli tagjaivá választotta őket.

Az ötvenéves évforduló ünnepi hangulatában a Mecsek Egye
sület iránti áldozatkészségüknek többen nemesszívü adományok
kal adtak kifejezést. így dr. Kenessey Aladár az ezideig ki nem 



11

sorsolt 100 P értékű kötvényét ajándékozta az egyesületnek. Be- 
retvás Sándor 50 éves tag és Steinbach Samú és neje 100 P-t ado
mányoztak a zobáki turistaház építésére.

A díszközgyűlést a királydíjas Pécsi Dalárda zárta be a Szó
zat el éneklésével, mit a Menedékházban ünnepi közösebéd követett.

Azután az ünneplők elszéledtek a Mecsekben, hogy a termé
szet pazar szépségeiben gyönyörködve és mély hálával eltelve 
lelkűkben további áldást kérjenek a természet fenséges templomá
ban a Mecsek Egyesület működésének második megkezdett fél
évszázadára.

KISS ZOLTÁN.

DOnyum LAJOS
SZflPPRnGUHR

PÉCS, SIKLÓSI-UTCA 43. NAGYÁRPÁDI-ÚT SAROK

GYÁRTMÁNYAI: MOSÓ- ÉS PIPERESZAP
PANOK, IPARI SZAPPANOK, KRISTÁLYSZÓDA, 
LUGKŐ, VEGYI TERMÉKEK, TECHNIKAI 
ZSIRADÉKOK
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A „Kiss József Asztal“ soha 
nem volt a Mecsek Egyesület 
hivatalos szerve, ma sem az. 
írott szabályai nincsenek, de 
vannak íratlan és kötelező 
hagyományai. Célja a Me
csek szolgálata az egyesület 
keretein belül, de a saját 
erejéből is. Igazában egye
sületi tagok szabad baráti 
asztaltársasága, turista nyel
ven: „Asztal“-a. Minthogy 
immár 15 éven át végez a- 
Mecsek érdekében érdemes 
munkát, bizonyára helyén 
való, ha a Mecsek Egyesület 
új félszázadán róla is meg
megemlékezünk.

Az Asztalt 1927. év feb
ruár havának egy’ pénteki 
estéjén alakították meg az 
egyesület egyes turista tag
jai, akik már előzően hosz- 

szabb időn át, élükön Kiss Józseffel, rendszeresen összejöttek he
tenként egyszer, hogy egymás között elbeszélgessenek a Mecsek
ről, az ott végzendő munkákról, egyesületi kérdésekről, kisebb- 
nagyobb túrákról. Ezeknek az összejöveteleknek lelke, irányítója 
Kiss József, az egyesület főtitkára volt, természetes tehát, hogy’ 
az Asztalt is Róla nevezték el s ennek egyetlen tisztségére: az 
„Asztalfő“-ire is Öt választották.

Az Asztalt alakító osztálytársak voltak: Csekey László dr., 
Enders Frigyes dr., Graef János, Kaltneker Pál, Karg Norbert 
dr.. Kiss Ernő, Kiss József, Kékesdy (Kőberling) Nándor, Köllőd 
András, Koszits Béla, Krafft János, Papp Jenő, Pintér Ferenc, 
Pintér János, Reuter Camillo dr., Roth Jenő, Szigriszt Lajos, Tóth 
Béla dr.; korban és társadalmi állásban különböző, de a Mecsek 
és a turisztika szeretetében találkozó jó barátok. Természetes, 
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hogy az évek folyamán az Asztal eredeti összetétele lassan meg
változott. Többen meghalnak, sokan eltávoznak Pécsről. Helyeikbe 
mások jönnek, v. Afra Lajos, Andretzky József, v. Cholnoky László 
dr.. Denkinger József, Fridrich Sándor, Horváth Sándor dr., v. 
Kárpáthy Olivér, Kenessey Aladár dr., Keresse István dr., Kiss 
Zoltán, Major Kálmán, Páldi Géza, Szokoly Ferenc, Szabó Pál 
Zoltán, Szöllőssy Ferenc, Schippert Ernő, Török János, v. Vida 
Ferenc.

Az Asztal mindig szeretettel hívja és várja körébe a Mecsek 
jó barátait, az aktív turistákat.

Már 1927-ben, a megalakulás évében, igen jelentékeny mérték
ben vették ki részüket az asztaltársak a mecseki jelzett utak átjel
zései általános felújításának nem is oly könnyű, mindenesetre fá
rasztó, nagy helyi ismeretet és tájékozódó képességet igénylő 
munkában. Az év nyarán az Asztal számos asztaltárs részvételével 
igen szép és felejthetetlen emlékű 8 napos gyalogtúrát rendezett 
a Pilis és Börzsöny hegységekbe. Szeptember 8-án: Kisasszony 
napján pedig megtartotta az Asztal nagyobb közös séta után első’ 
vándorgyűlését az egyik leglelkesebb asztaltárs: Graef János sző
lőjében. Azóta kötelező hagyományként az Asztal minden év Kis
asszony napján a Mecsek hegység legkülönbözőbb helyein, lehető
leg évenként mindig másutt és másutt, közös gyalogtúra után ván
dorgyűlést, ahogy egy jó humorú asztaltárs szokta mondani „tu
rista-búcsút“, tart. A vándorgyűlésen résztvevők gyakran élvezik 
Fridrich Sándor asztaltárs páratlan szakács-művészetének kiváló 
alakításait. Eddig 14 vándorgyűlés volt és pedig: 1928. Kaposvár. 
1929. Kőlyuk, 1930. Zobák, 1931. Harkány, 1932. Zengő, 1933. 
Mánia, 1934. Macskalik, 1935. Kozári vadászház, 1936. Rigókut- 
Szentkut, 1937. Misina, 1938. Abaliget, 1939. Misina, 1940. Mi
sina, 1941. Kozári vadászház.

1928. évben megalapították az asztaltársak „Asztalfő“-jük 
iránt érzett mélységes tiszteletük és szeretetük, valamint egymás 
közötti barátságuknak és szeretetüknek külső jeléül a „Kiss Jó
zsef serleg“-et. A díszes kivitelű, színezüst serleg külső oldalán a 
Mecsek Egyesület patinás jelvényét és az Asztalt megalakító asz
taltársak bevésett névaláírását viseli. A serleg ünnepélyes fel
avatása március hó 18-án, az Asztalfő névnapjának előestéjén, a 
..Nótás Kapitány“ vendéglő szépen feldíszített különszobájában 
közös vacsora keretében történt. A „hideg fényű“, de a szeretet 
arany-borával megtöltött“ serleg avató beszédét Koszits Béla tar
totta és köszöntötte föl a Mecsek leghűségesebb fiát, valameny- 
nyiük édes Józsi bácsiját. Külön szépséget adott ennek az estének, 
hogy meglepetésszerűen megjelent a budapesti Magyar Turista 
Egyesület „Tölgy Asztalkának énekes quartettje Kovachich Jó
zsef úr vezetésével és szebbnél-szebb dalok művészi előadásával 
szerzett felejthetetlen élményt az Ünnepeknek és az asztaltár
saknak.
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Ezóta a József-nap ünnepélyes megülése szintén kötelező „asz
tal-hagyománnyá“ vált. Minden év József napján, vagy annak elő
estéjén, az asztaltársak közös vacsorára gyűlnek össze és közülük 
évről-évre más, kezében a serleggel köszönti” föl az Asztalfő-t, 
illetve emlékezik meg könnyes kegyelettel Róla, amióta ö már 
abban a birodalomban van, honnét nem tér meg utazó.

Az évek múlnak. Az Asztal megszakítás nélkül, állandóan 
tartja összejöveteleit sokáig pénteken, majd szerdán mind a mai 
napig. Ez év végéig 14 összejövetel volt. Az összejövetelek 
kezdetben a Széchenyi sörözőben voltak. Majd a Nótás Kapitány-, 
azután a Virágcsokor vendéglőkben; már évek óta és jelenleg is a 
Vasutas Otthonban tartatnak. Nyáron az összejövetelek helye 
gyakran a pécsi Mecsek egy-egy szép pontja.

Az összejöveteleken elsősorban a túrák megbeszélése, azután 
komoly turista kérdések, egyesületi problémák megvitatása és a 
vidám jó kedv, az egészséges humor megnyilatkozása váltogatják 
egymást. Hisz az igazi turista, aki látja és érzi a Természet fen
séges nagyságát s ezzel szemben a mi kis emberi életünk ezer 
apró-cseprő bajának kicsinyességét és hiúságát, rendszerint jó 
kedvű. Sokáig működött az összejövetelek alkalmával az Asztal 
énekes quartettje is (Graef János, dr. Karg Norbert, Kiss Ernő, 
Köllőd András) és emelte a hangulatot.

De az Asztal működése nem merült ki az összejövetelekben. 
Az asztaltársak továbbra is szorgalmasan jelzik az utakat dr. 
Reuter Camillo, vitéz Kárpáthy Olivér vezetésével, kalauzolják a 
Mecseket meglátogató idegen turisták, lelkesen résztvesznek 
élükön Páldi Gézával és Szokoly Ferenccel a madárvédelem mun
kájában, valamennyiük egy-egy fészek odút állított föl a saját 
költségén,*  1929. évben a Mátra és Bükk, 1931. évben a Bakony 
hegységet keresi föl az Asztal, évről-évre számtalan mecseki túrát 
rendez, szinte évente több naposat, sőt hetesei a kevésbbé ismert 
Keleti Mecsekbe, hol rendszerint dr. Karg Norbert a vezető. A 
ski-sportnak, mint turisztikai eszköznek is vannak az asztaltársak 
között művelői, így elsősorban dr. Teschler László és vitéz dr. 
Cholnoky László.

* 1939. évkönyv „Kiss József Asztal“ madárvédő telepe.

Maga az Asztal is, mint ilyen, kiveszi részét a munkából. 
1934. évben a Keleti Mecsekben foglaltatja a „Somosi kút“ kris
tály-tiszta forrását 340 pengő költséggel, 1936-ban pedig a Nyu
gati Mecsekben levő Rigókutat. Jelentékenyen áldoz asztali tőké
jéből, mely az asztaltársak önkéntes adományaiból tevődik össze, a 
madárvédelemre. Művészi foglalattal látja el a pécsi Mecsek han
gulatos szép pontján a sűrű erdőben a Darázs forrást 1941-ben 
460 pengő költséggel.

Az élet megmásíthatatlan törvénye mint mindenütt, az Asz
talnál is megköveteli a maga adóját. 1933. évben meghal Pintér 



János, a Keleti Mecsek rajongója, emlékét a Somosi-kút foglalása 
őrzi; 1936-ban követi dr. Kékesdy (Kőberling) Nándor, a jó és lel
kes turista; 1938. éve elviszi Kiss Ernőt, a végtelenül pontos és 
lelkiismeretes pénztárosát az egyesületnek; 1940-ben költözik egy 
jobb hazába Pintér Ferenc, a kedvesen zsörtölődő, meleg szívű 
Mecsek-barát. Emlékük tisztán él valamennyi asztaltárs szívében.

Legnagyobb csapás 1939. év július hó 29-én érte az Asztalt, 
elköltözött az élők sorából Asztalfő-je: Kiss József, a Mecsek 
Egyesület örökös tb. elnöke, előzőleg több, mint 42 éven át foly
tonosan főtitkára, a páratlanul jó ember, az igazi atyai jó barát, 
az ideális turista. Kegyeletünk igen szerény adója csak, hogy 
emlékére foglalta az Asztal a Darázs forrást. Ö „aere perennius“ 
emléket állított, magának, ez az emlék mindaddig élni fog, amíg 
Pécsett csak egy Mecsek barát is él.

Az Asztal Asztalfője ma is ö, az ő tiszta Szelleme; halála 
utár dr. Reuter Camillo, mint ügyvezető áll az Asztal élén.

Szeretettel gondolunk az Asztal nesztorára: a 85 éves korában 
is aktív turista Szigriszt Lajos bácsira, az arany kedélyű és szívű 
jó barátra, a fiatalos kedvű túristára.

Ezek az igénytelen sorok talán meggyőzhették az olvasót 
arról, hogy a Kiss József Asztal nem magánjellegű tömörülés csu
pán, hanem a Mecsek kultúrájának komoly, munkás tényezője, ön
zetlen támogatója a Mecsek Egyesület törekvéseinek. Léte tehát 
nem fölösleges.

Az Asztal hivatása az marad, ami eddig: a Mecsek szolgálata 
és evvel kapcsolatosan ápolása és maradéktalan megőrzése Kiss 
József tiszta szellemének: az önzetlen, áldozatos, soha ki nem 
alvó ember és termeszetszeretetnek.

, Mecsekjáró.

FONT
ADAM
PÉCS, MAJLÁTH-UTCA 8. SZ. TELEFON 22-05

TŰZIFA, SZÉN, FASZÉN, 
ÁSVÁNYOLAJ KERESKEDŐ, 

ÉPÜLETFA ÉS ÉPÍTÉSIANYAG 
NAGYKERESKEDŐ



16

Kiss József barátunk közibénk idézünk, 
Lebegjen szellemed ma is mi felettünk, 
Hogy Te szép emléked soha se tűnne el, 
Asztaltársaságod névnapot ünnepel.

Mecsek Egyesület érdemdús titkára 
Vessünk egy pillantást életed útjára.
Nézzük meg, hogy ötven évekkel ez előtt 
Járt-e itt valaki hegyeket és erdőt?

Pedig mind a kettő már akkor is itt volt, 
De a közfelfogás az időben így szólt: 
„A hegyet alulról, templomot kívülről, 
De a korcsmát nézzed mindig csak belülről.

Vadon a nagy erdő, túlmagas a hegység,
Fel a Misinára mit csinálni mennék?“ 
Csak egy pár kis diák merészkedett néha 
Növényt gyűjtögetni, — már ki nem volt léha.

De mint egykor Pallas Jupiter fejéből 
Pattant ki egy eszme Kiss tanár leikéből: 
Mecseket feltárni, járhatóvá tenni, 
Hogy ki szeret járni, tudjon hova menni.

De utakat ingyen épitni nem lehet, 
Pénz hogy legyen hozzá, csinált egy Egyletet. 
Vaszary Gyulával ketten egybefogva, 
A „Mecsek Egylet“-et lm életre hozta.

S a pécsiek jöttek, többen mint remélték, 
A tagul felvételt egyre-másra kérték.
A pénz így meglévőn, készültek az utak,
S erdei forrásnál az üdítő kutak.

Majd hogy a kilátás tágasabb lehessen, 
Több torony is épült fenn a szép Mecseken. 
Mert hogy szép az erdő, s jó a hegyi séta, 
Mind többen belátták, s élvezték is néha.

Kezdtek már rájönni, hogy szép a Természet, 
S hogy védni érdemes a sok madárfészket. 
Hogyha madárdaltól a Mecsek oly hangos, 
Az a gyümölcsfáknak igen-igen hasznos.

Csalogány csattogás, gerlice bugása, 
Cinkék csipogása, s a kakuk jóslása, 
Egyaránt kedves lett minden sétálónak, 
S ha netán fáradtak, kik nagy utat rónak, 
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Számos padot raktak hűvös utak mellé, 
Hogy ott megnyugtatná a ziháló mellét. 
Természetkedvelők sorra kedvet kaptak, 
S szép kilátó pontra Emlékpadot raktak.

1 9
.

A rövid' sétákból később nagyok lettek, 
Kisrét, Kantavárra s Mélyvölgybe is mentek, 
Majd meg a Tubesra s a Remeterétre, 
Égervölgy, Szuadó s Jakabhegyre végre.

így a sétálóból lassan lett: turista, 
S egyik a másikat új túrára hívta. 
Turista Menház is díszesen felépült, 
Hol a szomj és étvágy végül kielégül.

S mikor a Nyugatin több út már nem kelle, 
Keleti Mecsekre terjedt ki figyelmed. 
Áldásos munkádnak eredménye meglett, 
Munkatársat nyertél most már nem is egyet.

Megérted, hogy Pécsnek kávéházas népe 
Most már ünnepnapon a Mecsekre lépe. 
■Jó munkád hatását sokáig láthattad, 
Erőidnek javát bár e célnak adtad.

Magas korban tértél örök nyugovóra, 
S útrakészen talált az utolsó óra. 
Mikor megérkeztél utad végpontjára, 
A kapuban maga jó Szent Péter vára.

Rádnézett, s meglátva könnyes kék szemedet, 
Melyből rá sugárzott jóság és szeretet, 
Kaput nyitva így szólt: „Kívánkozol mennybe? 
Jól van Jóska fiam, megérdemled, menj be!“

Bement, — de tettvágyó lelke ott sem pihen, 
Éltében követett szokásához híven, 
Túratársak után angyalok közt kutat, 
Bejárni kívánva a távol TEJUTAT!

Egy gomolygó felhőn vetették meg ágyát, 
Hogy ott megnyugtatná folyton menni vágyát. 
Körötte angyalok lágy hymnuszt zengének, 
Dícséretét szólva sok nagy érdemének.

Munkád itt folytatni kik vagyunk hivatva, 
Hála érzésétől szívünkben meghatva, 
Emléked megőrzik meleg kegyelettel 
Hü barátid együtt a Mecsek Egylettel.

Mecsek Egyesület évkönyve. 2



Egyik év tavaszán fi
gyelmeztetett dr. Mester 
Gábor igazgató-főorvos 
barátom, aki akkor a ko
lozsvári magyar-utcai Vö
rös Kereszt kórház orvosa 
volt, az alábbi ritka, szo
morú madártörténetre.

A Vörös Kereszt kór
ház kertjében a díszfák 
között sima fenyők (Pinus 
strobus). is voltak. Azok 
egyikén, ahol egy tengelic 
pár fészekrakását napo
kon át figyelte, egyik reg
gel a fészket rakó tengeli- 
cet egy hosszú, női hajszál 
által megfojtva, azon 
csüngve látta meg.

Értesítése után a hely
színen még láttam a haj
szálon csüngő tengelicet, 
mely úgy látszik, az utol
só simításokat, bélelést 
végezte a fészken, ami
kor egy hosszú, női haj
szálat akart elhelyezni a 

fészekben. Valószínű, hogy fészekrakás közben megzavarták és 
amikor el akart repülni, belegabalyodott a hajszálba — mely nya
kán hurkot alkotott — és az megfojtotta.

Az ágat — a fészekkel és a belőle kicsüngő hajszálon a meg
fojtott tengeliccel együtt — levágtam és Bátyi Lajos fényképész 
barátom arról a mellékelt felvételt készítette.

A fészekre jellemző, hogy a kis tengelice a kórház környékén 
található anyagokkal: használt vattával, női hajszálakkal bélelte 
ki fészkét és éppen ez utóbbi okozta szomorú halálát a boldog csa
ládi élet kezdetén.

Kolozsvár, 1941. X. 10.



A

a fÖLDET
. . ., vakító fehérség takar mindent. Fagyos a fák havasi kön

töse, fagyos a bokrok lehelete. Dermesztő a hideg odakint, csiko
rog a lépés. Didereg és fázik minden, didereg a szél is.

A nap csak pillanatra jelent meg. Megijedt a hidegtől, sietve 
eltűnt, hogy sárga leheletének ködfátyolába burkolódzék.

íróasztalomhoz köt e hideg nap. A madárvilággal kapcsolatos 
könyvemmel foglalkozom, és ablaktetőmön megjelent madarakat 
figyelem. Zöld kabátos és sárgaruhás madarak settenkednek ott, 
mit sem törődve a hideggel, ök nem fáznak, nem ismerik a hideget, 
őket csak az éhség dermeszti meg. Egy tarka harkály kitartó szor
galommal vagdalja cseresznyefám száraz ágát. Különös mozdula
tokkal végzi kopácsolását ez a katonás magatartású tollas ács. 
Munkájában szüneteket tart, miközben fejét oldalt fordítja és fülel. 
Talán a téli álmukat alvó bábok neszelését hallgatja, talán ellen-
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ségeit tartja szemmel, ö tudja miért hallgatódzik, miért figyel. 
Egy leszakadt jégcsap zajától megijedve tova is repül.

Megúntam a fehérszíneket, megúntam a jégcsapokat. A korai 
levél halvány zöldje' után vágyakozom. Ragyogó napfényben sze- 
retném megfigyelésemet végezni. A tavaszt várom, amikor a har
kály is kevesebb fáradsággal szerzi élelmét, amikor illatos leve
gőben puha gyepszőnyegen lehet járni.

Könyvemet lapozgatom, benne is a tavaszt keresem. Képek, 
levelek és jegyzetek gyűjteménye ez. Tájszépségeket örökítenek 
meg képei, madártani adatokat ismertetnek jegyzetei, ornithológus 
■összejövetelekre vonatkoznak levelei.

Határnélküli pusztákhoz, börtönszerü mohás sziklához, zugó 
hegyi patakhoz, mozdulatlan szikes tavakhoz, majd vadvirágos 
tisztásokhoz vezetnek képei.

Némák ezek a képek. Avatatlanoknak nem sokat mondanak, 
de azoknak, akik lemezre vették a szépségeket, az események tö
megét mutatják.

Vezessenek a képek! A Hidasi-völgyben vagyunk! A természet
szeretetétől áthatott, melegszívű, egymást megértő ornithológusok 
haladnak a tavasz szépségében pompázó völgyben. Évről-évre ta
lálkozik ez a társaság, amikor a kakuk meghirdeti a tavaszt, — 
hogy kint a verőfényben vidáman töltsön egy napot. Korban és 
állásban különbözők, de a természetszeretetében egyformák, vala
mennyien lelkes tagjai a Mecsek Egyesületnek. Kemény tekintetű, 
de melegszívű jó barát, a Zrínyi honvéd nevelő intézet, madárvédő 
telepének megteremtője, vitéz nemes Horvát László vezet a szűk 
völgy vadászházához.

Ragyog a napsütés, zeng a madárdal mindenütt. Énekel a 
völgy minden madara. A tegnapi eső kövér cseppjei, mint gyémánt
szemek csillognak a buja növényzet levelein és virágain. Ezersze
res fényjátékban törik meg rajtuk a májusi napsugár.

Kecses mozdulatú barázdabillegető hintázik az ide-oda ka
nyargó patak kövein. Kényesen lépked, mintha tudná, hogy őt 
figyelik, vagy talán fehér ruháját félti a zavaros víztől.

A késő délutáni órákban távozik a baráti kör, egy nap feled
hetetlen emlékével.

Fehértó erdőhöz vezet könyvem következő képe. Vasúti töl
tésen megyünk a homokbuckás területen nevelt erdőhöz. Tüzes 
mosollyal kísér a júniusi nap. A töltés oldalán kékvirágú zsályák, 
fürtös gyöngyikék köszöntenek, az erdőben meleg szeretettel, Kis
kunhalas város vezetősége fogad. A hold feljöttét várjuk, hogy a 
fülemilék csattogását halljuk, hogy órákon át gyönyörködjünk ama 
dalban, melyben az epedés, a vágy, az édes kedveskedés s a re
mény oly mesteri változásokban jut kifejezésre.

A további kép Harkatóhoz vezet. Szikes tó ez. Vizét a legfor
róbb nyár sem tudja kiinni, legfeljebb kicsiny szigetét emeli ma
gasabbra. Füvesén tömegesen fészkelnek a kormos szerkők, és 
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más vízi madarak. Utunkban minduntalan ijedten kel szárnyra a 
bóbitás fejű bibic, hangos jajongással adva tudtára a tó madárvilá
gának, hogy ember közeledik a birodalmához. Most nem őt fi
gyeljük. a kardcsörü gulipánok és a hosszú lábú, fekete-fehér tollú 
gólyatöcsök fészkeit tekintjük meg.

Az Alföld homokos területén Bugacon vagyunk a másik 
képen. Kisebb akácosok, sovány rozstáblák, növényzet nélküli 
szikes tavacskák, ördögszekér, cigányzab és más haszontalanságok- 
kal borított területek mellett haladunk a Szekercés-tó felé. Ezer 
és ezer pacsirta éneke kísér utunkban, a tónál a pajzsos cankók 
komolytalan viaskodását szemléljük.

Tovább lapozok könyvemben. Pécsre érkezem. A „Lapisnál“ 
vagyunk. Aranysugarak táncolnak a fák koronájában, száz és 
száz színű vadvirág tarkázza az irtásokat, hol bódultán kutatnak 
a méhek az édes méz után. Most ontja az erdő a legédesebb illatát.

Távolról érkezett vendégeinknek az itt létesített madárvédő
telepet mutatjuk be, de köztük vannak pécsi jóbarátaink is. 
Velünk tart mint mindig Horvát László is.

Könyvem egyik lapján történelmi eseményt örökít meg nehány 
levelezőlap bélyege. „Ungvár hazatért!“, „Kolozsvár visszatért!“. 
Ornithológus üdvözleteket küldött e lapokon Horváth László.

Könyvem további képei a szép Erdélyt mutatják. A Békás szo
rosban vagyunk, hol a széttört sziklákon hangos csattogással 
rohan a szoros vize. Gyilkos havas, hol ragyogó színekben pom
pázó virágok, kúszó növények tarkázzák az illatos füerdőt. Az 
eget ostromló Oltárkő, mely fölött szinte megmérhetetlen magas
ságban köröz a madarak királya, a szirti sas. Kép a vörös színben 
csillogó Nagy-Cohárdról, melynek szikla párkányán a havasok 
legszebb virága a gyopár nyitogatja fehér bolyhos csillagvirágait. 
Előbbi kép alatt nehány sor: „Gyergyón várlak, addig is küldöm 
e gyopárt.“ Horvát László várt ott, ő küldte a gyopárt.

Mennyi kedves emlék, mennyi feledhetetlen esemény fűz e ké
pekhez. A tavasz melegét érzem magam körül, hogy elmerültem 
könyvem szemléletébe, s már is a tavaszi összejövetel tervét szö
vögetem.

Gondolataimat a telefon csengése zavarja meg.
A tavasz melegét éreztem az imént, a tél dermesztő szelét 

hozta a telefon. ...Ma reggel örökre eltávozott körünkből Horvát 
László.

Tekintetem a gyopárra esik, lehunyom szememet, hogy vissza
fojtsam könnyeimet, összecsukom könyvemet. Tervembe belelépett 
a könyörtelen Sors!

Eljön a tavasz! Meleg sugara összehozza a baráti kört, de ott 
hiányozni fog a Te barátságod meleg sugara — Horvát László!

Pécs, 1942 1/29.
PÁLDI GÉZA.



FARKASLAKTOL NAGYREGEIG
(BOLYONGÁS A MECSEK ISMERETLEN- RÉSZEIBEN)
IRTA: PÉCHY - HORVÁTH REZSŐ

Előttünk a Nagyterecsen idomtalan, sötét erdőkkel sűrűn bele
pett háta. Idili erdőzugok rejtekei hívogatnak összeboruló lomb
kupolák csábítgatnak és ezernyi-ezer édes vadvirág.

Áthaladunk a kaposvár-szigetvári vicinálisvasút pályatestén 
és megmásszak a Terecsen kifullasztó meredekét. Árnyas, fiatal 
cserjésben elérjük a Farkaslak (246 m.) lecsapott kúpját, aztán pil
lanatokra pihenőt tartunk a tetőn, a Mecsekhegység legnyugatibb, 
előretolt, végső nyúlványán. Egy széles vágás levegős nyilásán 
visszanézünk. Lenn a mélyben Somogyország szépséges, áldott ter- 
mékenységü, buja földje mutatja változatos, százszorszép arculat- 
tát, amaly a magyar tájak elsői között is legelső mélabus szépsé
gek dolgában. Változatos, színes, üde és bájos ez a táj. amely a 
maga egyszerű, de keresetlen szépségeivel alaposan megfogja a 
lelket.

Aztán tovább indulunk. Remek, fiatal szálerdőben visz ez az 
út, hepehupás talajon, néha kis kapaszkodókkal. Elérjük az Al
máspatak csacsogó, sietősen törtető hüs vizét, amely itt fakad a 
terecseni erdők mélyén és az ősi Szigetvár egykori várárkait táp
lálja vízzel a Zrínyiek legendás kora óta.

Nemsokára elfogy az erdő. Hepehupás tájék következik. Ki- 
sebb-nagyobb dombok, mélyedések, vízmosások, csalitosok, aká
cosok. Távolról apró falvak bogárhátú vén házai színesednek. De 
köröskörül mindenfelé erdők sötét foltjai állnak őrt a szemhatá
ron, mint összebújt lovassereg szabályos négyszögletei.

Hollófészek (357 m.) az első komolyabb hegyorom, amelyre 
egy szélesen elterpeszkedő, vén erdőben feljutunk. Köröskörül 
sűrű, sötét, öreg erdő nyúlik el a végtelenbe. Az óriásfák komor 
lombkupolái alatt mélységes csend és templomi áhitat. Csak nagy
ritkán hallatszik a rengeteg csendjében valami nagyobb vad óva
tos csörtetése, egy-egy harkály egyhangú kopácsolása, madarak 
vidám tereferélése, vagy egy-egy mókus ficánkoló, bobé ugrán- 
dozása.

Félelmetesen fenséges és megható az ilyen ősrengeteg-hétköz
napi élete, amely maga a végtelen nyugalom, élményszerű csen
desség és tiszta, titkokkal telitett hallgatás. Amellett csupa ártat
lan szépség, mesterkéletlen báj és naiv öröm.

A roppant tömegű, gyönyörű őstölgyeket itt már illatos, su
sogó fenyőszálak kezdik tarkítani. Mind több és több lesz a fenyő, 
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és mind erőteljesebb, áthatóbb az ózonillat. A lucfenyők ide-oda 
hajbókoló örökzöld koronái rejtelmes muzsikával neszeznek.

Az út hirtelen meredeken csap lefelé. Erős esésen csúszká
lunk le, s amikor elfogy a susogó, jószagú fenyves, egyszerre ki
tárul előttünk a kedves, változatos, idillien bájos baranyai táj. 
Mint megfagyott gigászi hullámsor, szabályos távolságban és egy
forma magasságban dombok sorozata áll egymás mellett a szem
határ legszéléig. A dombokon aranyló sárga vetést hajlítgat a 
gyenge szellő. Itt-ott gyümölcsterhük alatt meggörnyedt fák és 
gondosan permetezett szőlők színesednek a dombtetőkön és olda
lakon. Az üdezöld alapszínből harsányan ütnek el a szőlőkben dol
gozó fehérnépek pipacspiros fejkendői és fehérszínü köntesei.

Lassan leereszkedünk egy völgymélyi kis faluba, Kánba, 
onnan sürü akácerdőn átvágunk a hetvehelyi völgybe. Vad víz
mosások. komor szakadékok, terméketlen dombhátak, homok- és- 
kőbányák, a hőségtől szenvedő vén fűzfák váltakoznak folyton- 
folyvást. Áthaladunk pár patakon, átlépjük az újdombovár—pécsi 
vasútvonal magas töltését, majd egy darabig lassan felfelé hajló, 
kőtörmelékkel telehintett szekérúton ballagunk, amíg csak el nem
érjük a káptalani erdőséget.

Bebúvunk a hidegségig hüs, sötét, hallgatag őserdő mélyébe.
A keskeny gyalogösvény szeszélyesen, ötletesen kanyarog és 

folyton, lépésröl-lépésre magasabbra visz. Meredeken hág mind ma
gasabbra és magasabbra, és elhanyagolt pályáján emberfej nagy
ságú kődarabok akadályozzák a járást. A kövek nagyokat csikor- 
dulnak a szögescipők alatt, egynémelyik pedig hangos lármával 
zudul lefelé a mélybe. ,

A gyalogösvény mellett jobbkéz felől kedves kis patak vize 
folydogál barátságos csobogással. A derengő félhomályban álmo
sítóan hangzik a hegyipatak halk neszezése s megpihen a sze
münk, amint a csörtető vizecske fehérlő türemléseit, apró eséseit, 
komoly fröcsköléseit szemléljük. A patakocska nem éppen túlsá
gosan bő vize haragosan ront a medrébe hullott kődarabokon, ha
bot freccsent rájuk, megráncigálja a vizéig lehajló vadvirágokat, 
aztán törtet tovább a mohás, nedves sziklatömbök között.

Üt és patak sokáig együtt tartanak. Mind magasabbra hágunk 
és mind vadregényesebb, mind fenségesebb lesz az erdő. Már csak 
óriásfák vannak mindenfelé, ezeknek tövében pedig puha, zsenge 
pázsit zöldel. A levegőben kellemes, átható gombaillat kóvályog.

Elmarad a kis patak. Most már áhitatos, tökéletes csend ölel 
körül bennünket. A mecseki ősrengeteg titokzatosan, féltékenyen 
hallgat. Mindent lenyűgöz, átfog, letör az erdők némasága. Mintha 
halott tájon járnánk, ahol nincsen semmi élet. Pedig itt minden él 
körülöttünk, köröskörül lüktető életek zsonganak: fában, fűben, 
levegőben, vízben, virágban, lombok között ... és a láthatatlan 
életek jól látnak és figyelnek minket, templomi áhítatukba be- 
lopakodókat . . .
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Nagy kapaszkodók következnek és noha hűvösséget lehel az 
ősrengeteg, alaposan megizzadunk, amíg feljutunk az egyik csúcs 
ormára, a Melegmáira (365 m.). Szép ez a pompás mecseki tölgyes, 
amelynek komor óriásai századok irtózatos viharait élték át, s 
csak az erejük, a szívósságuk lett acélosabb, biztosabb.

Itt átlépjük a 19. számú útjelzést, aztán dél-délkeleti irányban 
vándorolunk tovább.

Most már átjutottunk a Mecsek vízválasztóján és előttünk fek
szik a búja termékenységü, kedves mecsekalji síkság.

Itt-ott az erdőség megritkul, a vén tölgyek megfogynak. 
Alombaillő szépségű, remek smaragdfüvü tisztások bukkannak fel 
mind sűrűbben. Olyan egy-egy ilyen hegytetői tisztás, mintha mű
vészi érzékű emberkezek gondosan készítették volna a százados 
erdők mélyén, nagy gonddal elrejtett, titkos üdülőhelyeiül olyan 
embereknek, akik végképp megcsömörlöttek a mai válságos, ártó, 
hazug és tótágast álló világtól, és a magányban óhajtanák leélni az 
életüket . . . Gyönyörűek ezek a kis tisztások és nem bírjuk meg
állni, hogy egyik-másikon le ne heveredjünk a süppedő mohájú 
füszőnyegre.

De itt-ott gyanúsan ismerős földhányások, árkok és lyukak 
sebezték fel a dombos erdő talaját. Gondosabb szemlélődésnél ked
vetlenül állapítjuk meg, hogy az ártó ember müveivel, amelyekkel 
szentségtelenítette a felséges őstermészetet, esett találkozásunk. 
Katonai fedezékek és figyelőlyukak ezek mind, amelyeket még a 
szerb katonaság készített, itt tanyázó előőrsei számára, a megszál
lás éveiben s a föld sebei azóta begyógyulatlanul maradtak.

A kellemetlen látvány kissé elrontja a szájunk ízét, és eszünk
be jut, hogy a természet örömeit és szépségeit mindig az Ember 
rontja el.

Most már lejtőssé válik az út és erősen hajlik lefelé.
Megritkul az őserdő, átlátszóvá válik a tömör erdőtest és már 

látjuk a baranyai síkság színes tábláit.
Hepehupás, dombos-völgyes itt a hegyvidék, meredek hegyhá

takon kapaszkodunk át, fiatalos erdő sűrűje állít meg és ejt két
ségbe. A puha erdei talajt szeszélyesen elszórt fehér mészkőszik
lák légiója tarkítja, amelyeket vastag mohalepel takar. Harang
virágok, margaréták, zsályák, vadbükkönyök és kénsárga virágok 
milliói színesítik be a levegős, napsütötte erdőt és pazarul ontják 
nehéz illatukat.

Megváltozik az erdő képe. A komoly, vén tölgyeket, az ala
csony cserfákat és az elegáns bükköket somok, gyertyánok, mo
gyorók, fagyalok és akácok váltják fel.

A szálerdő gyorsan átmegy alacsony, bokros erdőbe, 
amelyben hirtelen megszűnik az őserdők előbbi hűvössége és he
lyette száraz, átható hőség ömlik el, amit a vadul tűző napsugarak 
akadályoztatás nélkül juthatnak el mindenhová.

Most fenn vagyunk a Nagyrege (333 m.) csúcsán, és egyszerre 
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kitárul előttünk a Mecsek déli lábánál elnyujtózó szépséges, teljes 
körkép. Megilletődötten, meghatottan állunk a dioráma előtt.

Lenn a Nagyrege és a Várkapu (330 m.) lábánál zöldelő szőlős
kertek és gyümölcsösök virulnak, alattuk pedig csomóbabújt há
zak tömkelege, amelyből karcsú, fehér torony felkiáltójele szökik 
ki és mutat az égi béke birodalma felé. Bakonya és Roda közsé
gek lapulnak meg a vén Mecsek tövében alattuk pedig szántóföl
dek végtelenje fut a ködvesző horizontig. Kis, keskeny „nadrág- 
szijföldek“ ezek, a baranyai kisparasztság jellegzetesen birtokmeg
oszlásának tanujelei. A földeken apró hangyák sürögnek-forog- 
nak: dolgozó földmívesek, mozgó szekérsorok, ténfergő állatcsor
dák. A magasságból mindez úgy tetszik, mintha gyerekes, célta
lan, komolytalan játék lenne. Pedig a világ, az emberi élet leg
szentebb, legderekabb, legkomolyabb munkája: az élet szentséges 
szertartása, áldozata a kenyérért.

Kelet felé — egy sereg hegylábhoz lapult ódon község mögött 
— tisztán látszanak az ősi egyetemi város fénylő kupolatetői, kar
csú tornyai, érdekes sziluettjei.

Kettőzött erővel indulunk neki a még hátralevő útnak: leszál- 
lunk a Nagyrege gerincén és megindulunk az első falu, Buda felé.

*

Dömörkapui Turista- és Menedékház 
a legszebb kiránduló és nyaralóhely. Kiránduló csoportok és magánosok tiszta, olcsó szobát 
és ellátást nyernek. Magaslati fekvés, erdei levegő, gyönyörű kilátás, modernül bútorozott 
napos szobák, családias otthonosság, tisztaság, olcsó árak, kényelem, pompás sétaútak, villany
világítás, kitűnő konyha s egészen a turistaházig vezető gyönyörű hegyi autóút. Elő- és utó
idényben mérsékelt árak. Weekend-rendszer. Olcsó penzió. Kérjen részletes tájékoztatót ! 
Telefon: 26-26 Vendéglős: BÉKÁSY FERENC

ASZTALI BOR..
NAGYKERESKEDÉS

■

Gr. Benyovszky Mórlc-utca 4. 
Telefon 27.10

RUM ÉS

LIKŐR.



A térkép a túristának egyik legfontosabb segédeszközé. Ez 
irányítja a túristát a helyes útvonalra és esetleges eltévedését 
megelőzi. Ezért a gyakorlott túristának legfontosabb felszerelése 
a térkép és egy megbízható iránytű, mely lehetővé teszi, hogy 
minden észleletét szabatosan feljegyezze.

A térképet már Herodotos és a régi rómaiak is ismerték. Az 
első térkép kb. Kr. e. 600 évből ered. Kifejlődésük kezdete a XIX. 
századra esik.

A térkép a Föld természetes felületének felülről nézett kicsi
nyített rajza. A térképet célja és rendeltetése szerint a terephez 
viszonyítva kisebbre rajzoljuk. Ezen arányt mértéknek, nevezzük.

Legrégibb térképlapok Lampel Róbertnál jelentek meg 
1:500.000 méretben, majd Remekházy Temes megye térképét adta 
ki négy lapon 1:192.000 méretben. Ezután Arad megye 1:160.000, 
Moson megye 1:112.500 és Krassó-Szörény 1:192.000 mértékben. 
Később Posner kartográfiái müintézetében Gönczi-Kogutovicztól 35 
megye térképe jelent meg 1:225.000 mértékben.

A részletes és felvételi térképeket a bécsi katonai földrajzi 
intézet állította elő. A lapokat geográfiai fokok szerint osztották 
be. E lapok már mind négyszögletüek voltak és széleik pontosan 
egymáshoz illenek. Cime: „Die österreichisch-ungarische Mo
narchie“, 72 lapon jelent meg, és ebből hazánkra 40 lap esik. 
1:300.000 mértékben készült.

1888-ban a bécsi katonai földrajzi intézet l:200.000-es méretű 
új tábori térképet adott ki, mely 260 lapból állt és egész Közép- 
Európát magában foglalta: Magyarországra 47 lap esik. Ezen új 
méretű térképlapok nagysága megfelel egy szélességi foknak, 
szélességük pedig egy hosszúsági foknak. Nem sokkal később je
lentek meg a l:75.000-es részletes lapok, melyekből 8 drb. felel 
meg egy drb. 200.000-es lapnak.

Hazánk Térképészeti Intézetének munkássága 1920—1928. 
években korlátozva volt. 1929-ben azonban annál nagyobb lendü
lettel indult meg a munka, úgyhogy az 1930-as években már az 
egész Csonka-Magyarország, és ma már a visszatért részekről is 
megvannak a használatos méretű, új színes kiadású, kitűnő tér
képlapok.

Jelenleg a Honvéd Térképészeti Intézet kiadásában az alábbi 
méretű térképlapok ismeretesek:
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1:750.000 mértékű áttekintő térkép. 1 km. a térképen 1.33 m/m.
1:200.000 „ általános „ 1 „ „ - 5 „
1: 75.000 ., részletes „ 1 „ „ 13.3 „
1: 25.000 „ felvételi „ 1 „ .. 40
1: 10.000 „ tervek „ 1 „ „ 100
1: 5.000 „ tervek „ 1 „ 200

Állami Térképészeti Intézetünk lapjai erősen különböznek
a régi bécsi kiadású lapoktól. Elsősorban az áttekintő lapok nem 
zóna és colonelekre vannak felosztva, hanem a térképlapok beosz
tásának megfelelő betűvel és számmal vannak jelölve. Fokokkal és 
helynévvel jelöljük az általános (generál) térképet, őv és oszlop
számmal a részletes (speciál) térképet; a felvételi térképet pedig 
a részletes térkép és a szelvény számát kifejező törtszámmal.

Egy áttekintő lap tartalmaz 12 általános 96 részletes és 384 
felvételi térképlapot. Egy általános lap 8 részletes és 32 felvételi 
lapot, egy részletes térkép pedig négy felvételi lapot foglal 
magában.

Ezenkívül megemlítem a nemrég létrejött kisalakú 25.000-es 
térképlapokat, melyek a felvételi térképlap egy negyed részét ad
ják. Jelölése olyan, mint a rendes felvételi lapé, csakhogy melléje 
az abc első négy betűjének valamelyikét illetszjük. Pl. 5259/3d, ahol 
5259 a részletes térképet a 3-as a felvételi lapot és a „d“ betű a 
megfelelő kis alakú felvételi lapot jelenti.

Fontosnak tartom megemlíteni szintén az Á. T. T. kebelében 
megjelent 1:50.000 mértékű turista térképeket, melyek egyes hegy
ségekről készültek és a túristáknak kitűnő szolgálatot nyújtanak. 
Ezekben a térképekben a túrista útjelzések megfelelő színek sze
rint is fel vannak tüntetve.

A térképolvasás elsajátítása egyáltalán nem nehéz, ennek ellenére 
még azok közül is akadnak olyanok, akik a térképet többször 
használják, mégsem tudnak tökéletesen olvasni. A térképpel való 
foglalkozás, és annak teljes megértése érdeke minden túristának, 
kötelessége mindenkinek, mert csak térképolvasással ismerheti 
meg teljesen a Magyar földet.

Ezért a túristaegyesületek arra törekednek, hogy tagjai épúgy 
kezeljék a térképeket, mint a katona, geológus, földrajztudós stb. E 
cél elérése vezeti a túrista egyesületeket arra, hogy hangyaszor
galommal gyűjti a térképeket, és igyekszik tagjaival a térképolva
sást megkedveltetni és a terepen való tájékozásra tagjait ser
kenteni.

SZECSÖDY GYULA.



Térképtárunk

Részletes térképek, 4. Várostérképek.
Általános térképek, 5. Egyéb térképek és
Környéktérképek, 6. Látképek (panorámák).
részletes térképeket, (1:75.000), számszerűit 540 lapot, úgy 

 nélkül ki-

Térképeink az utolsó tíz évben hivatalos helyiség hiánya 
miatt rendezetlenül hevertek, így tagjaink azokat alig használ
hatták.

Ez évben nem csekély munkával térképtárunkat is rendeztük, 
s azokat a következő csoportokba osztottuk be:

1.
2.
3.

. A 
rendeztük, hogy a keresett hely térképét időveszteség 
kereshetjük. A nagyobb és ismertebb helységeket, tavakat, csúcso
kat ugyanis névsorba szedtük, s e névsorba feljegyeztük annak a 
térképnek a számát, amelyen az meglátható. Persze ha térkép
tárunkban megvan, mert sajnos épen hazai térképeink közül még 
igen sok hiányzik. Ezek pótlásával térképtárunk mindenesetre 
sokkal értékesebb lenne. A bécsi kiadású térképeket zónák és co- 
lonnák szerint számtani sorrendben helyeztük el, úgyhogy a kívánt 
térkép megtalálása rendkívül könnyű.

Az általános térképeket (1:200.000) hasonló módszer szerint 
rendeztük. Ezekről szintén alfabetikus jegyzéket készítettünk; 
Összesen 25 drb. általános térképünk van térképszekrónyünkben.

A környéktérképekhez soroltuk azokat a térképeket, amelyek 
egyes vidékek vagy hegyek különböző kiadású, tehát nem katonai 
térképei. Ilyen térképünk összesen 57 drb. van abc sorrendbe 
szedve és 1—46-ig számozva. Néhány térképből több példányunk 
is van.

Várostérképeink, mindössze 8 a számuk, a környéktérképekhez 
hasonlóan vannak elrendezve, épúgy

Látképeink (panorámáink) is, melyeknek száma 36. egynéhány- 
kettős példánnyal.

Végül egyéb térképekhez kellett soroznunk mindeféle más tér
képet, mint pl. megyék, országrészek, országok, világrészek, a 
világháborús harcterek térképeit, valamint néhány vasúti térképet 
is. Az ily különböző térképeink száma 38.

Amint tehát kitűnik, egyesületünknek jelenleg összesen 668 
térképe és 36 látképe (panorámája) van. Ez a nem lebecsülendő, 
de mindenesetre további pótlásokra szoruló térképanyag most már 
rendezve van, és a tagok rendelkezésére áll.

Köszönetét kell mondanunk szíves segítségükért elsősorban 
Medovárszky László tanár, továbbá Turányi Károly és Bauer Ist
ván tanulóknak, egyesületi fiatal tagjainknak, akik a rendezés 
munkáját nagy igyekezettel és szeretettel végezték.

A jó munka elvégzéséhez ügyszeretet s önzetlenség kell. Ná
lunk mindkettő megvolt! PÁLDI GÉZA
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Mecsek-térkép, 
útikalauz, bot
jelvény, képeslap 
kapható a

szem imne
KÖNYVESBOLTBAN 22 62

AZ 1899. ÉVBEN ALAKULT

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
SZÍNMAGYAR, TISZTA KERESZTÉNY ÉS ÁLLAMI ÉRDEKELTSÉGŰ BIZTOSÍTÓ INTÉZET 
Kartellen kívül a legelőnyösebb díj- és feltételek mellett köt tűz, betöréses lopás, jég, élet, 
temetkezési segély, állat, gépjármű, baleset, szavatosság, üveg, és szállítmány biztosításokat. 

Központi igazgatóság:
Budapest, IX., Üllöi-út 1. szám, a szövetkezet székházában. Telefon 187-870 

Vezérképvlselöség Pécsett: Rákóczl-út 11. szám. Telefon 10-73
Vezérképviselet az ország minden nagyobb városában. Fő- és helyiképviselet minden városban 
és községben. Szoros kapcsolatban van az összes agrártársadalmi intézménnyel. Szerződéses 
biztosítója a Vité i Széknek, az Országos Központi Hitelszövetkezetnek, a Hangyának-a Magyar 
Mezőgazdák Szövetkezetének, a Baross Szövetségnek, a Vöröskereszt Egyletnek, a Vasutasok 
Családgondozó Országos Egyesületének, a Postások Jóléti Csoportjának, a Katolikus Nép

szövetségnek, a Református Egyetemes Konventnek és számos egyéb intézménynek.

Várnagy
CIPŐ, SPORT ÉS 
CSERKÉSZ- 
SZAKÜZLET

DEÁK-UTCA 8.
BIZALOM tag.

Stocker Lajos
ÉPÜLET- ÉS MÜBÁDOGOS, 
VÍZVEZETÉK SZERELŐ

PÉCS, Szlgeti-út 3. Telelőn 27-22

isX

¿■I*
Keszler cipőüzlet
PÉCS, Király-utca 8.sz.

Telefon: 22-87. 
Sportcikkekben nagy választék !



KISS JÓZSEF KILÁTÓNK

TELEFON: 19-80

Nagy örömmel jelentettük előző évkönyvünkben, hogy kilátónk 
helyiségeinek fűtési nehézségeit sikerült megoldani, kéményének 
füstvisszavágódását teljesen megszüntetni.

Úgy véltük, hogy a legnagyobb gondtól szabadultunk meg, 
hiszen 20 éven keresztül kísérleteztünk a megoldásán.

Ember tervez ... Ez évben még nagyobb gond terhelt. Ko
moly bajt kellett elhárítani kilátónknál. Mintegy 6 évvel ezelőtt 
tornyunk délkeleti sarkán repedések mutatkoztak. E repedéseket 
évről-évre cementtel hézagoltattuk, nem tulajdonítva nagyobb 
fontosságot nekik. Ez év tavaszán a repedés nagyobb mérvben 
jelentkezett, sőt a torony délkeleti ciklon falazata 2 méter magas
ban megdőlt. Toronyunkat azonnal lezártuk és szakértőkkel a 
falazatot megvizsgáltattuk. A helyszíni szemlét Dulánszky Jenő, 
Hervay Leó és ifj. Nendtvich Andor mérnök tagtársaink önzetlenül 
végezték, mely alkalommal a falazatot több helyen kibontották. A 
torony alapzata kifogástalan volt, de a fal belső része megdöb
bentő képet mutatott. A torony megmentésére két mód kínálkozott: 
1. lebontani a tornyot és újból felépíteni, 2. a föld felszínétől 
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kezdve 4 méter magasságban 1 méteres kiváltásokkal aláfalaz- 
tatni. Előbbi munka 16000, utóbbi 8000 pengő költséggel volt meg
oldható.

Utóbbit választottuk. A kiváltás május hó 25-én kezdődött és 
julius hó 31-ig tartott. Ma a torony erős cement habarcsba rakva 4 
méter magas téglafalon nyugszik és ismét büszkén tekint le váro
sunkra. Az építésnél tekintettel voltunk arra is, hogy torony
kezelőnk jelenlegi nedves szobáját jövő évben átalakíttassuk, 
illetve egy szobát építsünk.

Tornyunk megrepedésével kapcsolatban mende-mondák kelet
keztek. Többek között, hogy a kémény elhelyezése okozta a repe
dést. Erre vonatkozóan idézzük a szakértő vélemény ide vonat
kozó részét: „Megállapítottuk, hogy az észak-nyugati sarokban 
lévő eternit kéménycső elhelyezésénél a fal nem lett megbontva, 
az a sarokban szabadon áll, tehát semmi összefüggésben nincs a 
fal megbontásával.“*

Hálás köszönetünket kell kifejezni városunk vezetőségének 
azért, mert tornyunk helyreállítási kiadásából 4000 pengőt a város 
1942. évi költségvetésében megtérít.

Rendkívüli kiadásunk megakadályozott abban, hogy a gazda
ságiudvart tetszetősebb kerítéssel vegyük körül.

Kilátótornyunk állandóan nyitva van. Mint újítást említjük 
meg, hogy ott nemcsak hideg, — de háziasan készített ízletes 
meleg ételek is kaphatók. Látogatóink kívánságára bort nemcsak 
zárt palackokban, (3.5 és 7 dl.) de kisebb mennyiségben is ki
szolgálunk.

Egyesületi tagjaink a toronyjegyért 10 fillért, a nem tagok 
20 fillért fizetnek. Étkező helyiségünk és az evőeszközök haszná
latáért kivétel nélkül mindenki 10 fillért fizet. Toronykezelőnk e 
10 fillért általunk lebélyegzett, számoló jegyzéken szedi be.

Tornyunk kezelője és vendéglőse: Walter János, ki példás 
kiszolgálásával és tisztaságszeretetével látogatóink kivétel nélküli 
megelégedettségét érte el.

Társasvacsoráknál, ebédeknél célszerű a résztvevők számát 
telefonon (19-80. szám) közölni.

PÁLDI GÉZA.

* Helyszűke miatt nem közölhetjük teljes egészében a szakértő 
véleményt, de irattárunkban megtekinthető.

KÉREK MÉG EGY POHÁRKA Mecsekit!



KÖLTSÉGELŐIRÁNYZAT AZ 1942. ÉVRE
Előirányzott bevételek:

Egyenleg 1941. évről — — — — — — — — — — 80’— P
Folyó évi tagdíjak — — — — — — — — — — — 4.000’— P
Hátralékos tagdíjak — — — — — — — — — — 100'— P
Örökös tagdíjak — — — — — — — — — — — 200'— P
Dr. Nendtvich Andor menedékház bérjövedelme— —4.000'— P 
Kiss József kilátó jövedelme — — — —— — — 1.300'— P
Adományok: Pécs szab. kir. várostól — — — — — 1.600'— P

Baranya vármegyétől — — — — — — 600'— P
Egyéb adományok — — — — — — 500"— P

M. T. Sz. átjelzésre — — — — — — — — — — 115"— P
Évkönyv hirdetési díjak — — — — — — — — — 800'— P
Kamat és osztalék — — — — — — — — — — 40'— P
Túristaház korábbi bérlőjétől — — — — — — — 1.000'— P
Pécs szab. kir. város rendkívüli segélye — — — — 4.000'— P 
Túrista Szövetség segélye — — — — — — — —4.300'— P

Összesen: 22.635'— P

Előirányzott kiadások:
Orsz. Magyar Túrista Szöv. tagdíjára — — — — — 282'40 P 
Hivatalfenntartás (telefon, postaköltség) — — — — 450'— P 
Kiss József kilátó toronyőrének fizetésére és OTI — 660'— P 
Tiszteletdíjak — — — — — — — — — — — — 800'— P 
Előadások és utazási költségek------— 300'— P
Könyvtár és folyóiratok — — — — — — — — — 150'— P
Állat- és madárvédelemre — — — — — — — — 400'— P
Fényképészeti szakosztálynak — — — — — — — 100'— P
Munkaosztálynak — — — — — — — — — — — 250.— P
Menedékház fenntartására — — — — — — — — 800'— P
Zobáki telekrész vételárára — — — — — — — — 67'20 P
Kiss József kilátó javítási munkálatai 1941-ről — — 1.400'— P 
Kiss József kilátó nagyobbítása egy szobával— — —6.000'— P 
Kölcsönvisszafizetés Dunántúli Banknak — — — — 1.600’— P
Kölcsönvisszafizetés „Kiss József Asztalinak — — 320'— P
Nyomtatványokért — — — — — — — — — — — 240'— P
Múlt évi évkönyvünkre nyomdai tartozás — — — — 300'— P
F. évi évkönyv előállítási költsége — — — — — — 800'— P
Hivatalos helyiség fenntartása (fűtés, világítás stb.) — 200'— P 
Tagdíj beszedési költség— — — — — — — — — 150'—P
Adó és biztosítás — — — — — — — — — — — 400'— P
Zobáki menedékházra — — — — — — — — — 6.000'— P
Vegyes és előre nem látott kiadások — — — — — 800'— P
Egyenleg maradvány 1943. évre — — — — — — 165'40 P

Összesen: 22'635'— P



BEVÉTEL A Mecsek Egyesület pénztári

C í m Egyenként Összesen

Egyenleg, mint készpénzkészlet — — — — 
Tagdíjbevételek :

1940. évi tagdíjakból — — — — — — —
1941. évi tagdíjakból — — — »- — — —
1942. évi tagdíjakból — — — — — — —
Örökös tagdijakból — — — — — — —

Adományok:
Évkönyv hirdetési dijak — — — _ — —
Évkönyv megváltási díjak —• — — — — 

Eladott jelvények és haszn. tárgyak — — — 
dr. Nendtvich Andor menedékház bevételei :

1940. évi bér — — — — — — — — —
1941. évi bér — — — — — — — — —
Belépőjegyekért — — — — — — — —

Bérlőnek adott kölcsön vísszafiz. — — — —
Kiss József kilátó bevételei :

Toronyjegyekért — — — — — — — —
Levelezőlapokért — — — — — — — —
Botveretért — — — — — — — — —
Belépőjegyekért — — — — — — — —
Eladott italok 30 %-a fejében — — — — 

Telefon visszatérítés — — — — — — —
Könyvtár miatt térítés — — — — — — —
Madárvédő osztály javára átutalás — — — 
Korábbi bérlő tartozására fizetés — — — - 
„Kiss József Asztal" rövid kölcsöne I kilátó javi- 
Dunántuli Bank kölcsöne — — — | , tásánakI fedezésére 
Folyószámla kamat és részvény oszt. — — 
Átmenő tétel — — — -- — — — — — —

268'—
4231’70

12-—
930 —

625 —
15'—

500 —
4000 —

190 —

710'—
102'60

2-40
30-—

538’40

70-—

5441'70
3131'05

639 —
348’10

4690 —
600'—

1383'40
10-70
10'80
16 —

500 —
800 — 

16C0 —
42'84
96'25

19379'84 P

Pécs, 1942. január 1.

Dr. Nendtvich Andor
elnök.

Páldi Géza
főtitkár.

Árvái József
pénztáros.
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számadása az 1941. évről. KIADÁS

C í m Egyenként Összesen

Szövetségi és egyesületi tagdíjra — — — — 
Tiszteletdíjak — — — — — — — — — —
Vegyes kiadás — — — — — — — — —
Jelvényekért — — — — — — — — — —
írógép vásárlásra — — — —--------- — —
Hivatalfenntartás ;

Főtitkári telefon, posta és irodai félsz. — 
Hivatalos helyiség berendezése — — — —
Nyomtatványok — — — — — — — —

Tagdíj visszafizetés — — — — — — — —
Jubileumi év ünnepi költségei — — — — —
Jubileumi évkönyv költségei — — — — —
Utazási költség — — — — — — — — —
Előadások költségei — — — — — — — —
Zobáki ingatlan vételára - — — — — —
Darázsforrás foglalása a „Kiss József Asztal'- 

megbízásából — — — — — — —
Adó és illeték — — — — — — — 
Folyószámla kamat és költség — — — — 
Osztályok kiadásai:

Madárvédö osztály — — — — — —
Barlangkutató osztály — — — — —
Munkaosztály — — — — — — —
Kiránduló osztály — — — — — —
Könyvtárrendezés és beszerzés — — —

Kölcsönkötvény visszafizetés — — — —
Kiss József kilátó kiadásai:

Toronyőr fizetése és OTI díja — — —
Vendéglői felsz, tárgyak és lev.-lap — — 
Kilátó javítási költségei — — — — —

Dr. Nendtvich Andor menedékház kiadásai:
Pince építés — — — — — — —
Tatarozás! költség és fáskamra ép. — —

Bérlőnek kölcsön és tűzhelyre előleg — —
Átmenő tétel — — — — — — —
Egyenleg — — — — — — — —

416’40
800’—
512’58
337’80
353’—

617’77
528’11
56’50

422’50
52’—

102’62
34’40

276’87

632’95
317.88

6812.73

1575’90
1088’57

1202’38
6 —

328’02
1398’31
218’80
130’50
891’60

315’—
163’85
112’93

888’39
100’—

7763’56

2664’47
600’— 
96’25 
80’-

19’389’84 P

Megvizsgáltuk és a vonatkozó okmányokkal összehasonlítva, teljesen rend- 
benlevőnek találtuk.

Pécs, 1942. február 1. napján.

Eötvös Jenő Szigriszt Lajos v. Végváry László
a számvizsgáló bizottság.

Mecsek Egyesület évkönyve. 3



VÁLASZTMÁNY
JELENTÉSE

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Ismét elröppent egy év Egyesületünk életében. A második 

félszázad első esztendejét hagytuk magunk mögött. Ma kötelesség- 
szerüen megjelentünk, hogy számot adjunk, miképpen sáfárkodtunk 
a reánk bízott erkölcsi és anyagi erőkkel. Mit tettünk, mit mulasz
tottunk el Egyesületünk 51. életévében.

Az ily számadástételeknél, úgy a beszámolók, mint a fel
mentők részéről sokszor nyugtalanság, vagy talán aggodalom ész
lelhető. Nem ok nélkül! A beszámolók az egyesületek erősbödését, 
vagy gyengülését mutatják. Helyes sáfárkodás esetén elül az aggo
dalom, elmúlik a nyugtalanság. Ha végig tekintünk e közgyűlésen 
megjelent mélyen tisztelt hallgatóink arcán, nyugtalanságot lá
tunk, aggodalom látszik a mi arcunkon is. Érezzük, hogy ezeket 
sáfárkodásunk ismertetése sem oszlatja el.

Nem a beszámolónk okozza az aggodalmat, a nyugtalanságot.
A messze orosz pusztákról majdnem idehallatszó ágyuk böm- 

bölése, géppuskák kattogásának idegölő zaja ül arcunkon. Sár és 
víztengerekkel borított területeken harcolnak dicső magyar hon- 
védeink. Küzdenek, s hősiesen állják a mázsás bombák tüzét. Áll
ják azt a tüzet, amelyet az a világ zúdít reánk, amelynek célja 
Isten tagadókká tenni az embereket, célja megsemmisíteni min
dent, ami szép és nemes, megakadályozni a békés haladást.

Fordítsuk tekintetünket ez órában az élethalál harc véres 
mezejétől a kék ég felé! Hódoljunk az elvérzett hősök dicső emléke 
előtt, s lehajtott fejjel kérjük alázatosan a Mindenhatót, hogy 
segítse, védje meg a nagy távolban egy szebb, egy boldogabb jövő 
reményében küzdő vitéz katonáinkat! Ne engedje elpusztulni azo
kat az utakat, amelyek ama magasságok felé vezetnek, honnan 
mindenki megláthatja és élvezheti a fenséges természetnek azt a 
sugárzó harmóniáját, mely nem harcot, de békességet hirdet, amely 
szeretetre, s az Isten teljes megismerésére vezet.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Az elmúlt évnek kimagasló eseménye volt szeptember 28-án 

e teremben tartott jubileumi ünnepélyünk. Az ünnepély lefolyását 
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az ott elhangzott magasszárnyalású elnöki megnyitó — továbbá 
a Magyar Túrista Szövetség és a Magyarországi Kárpát Egyesület 
üdvözlésének tartalmát évkönyvünk külön cikkében közöljük, 
ezért ismertetését itt mellőzzük. Kiegészítésül azonban jelentenünk 
kell, hogy a megjelenésben akadályozott — ugyancsak 50 éves 
fennállását jubiláló EKE meleg üdvözletét — időközben — a 
havasi gyopár csillagvirágával díszített „Hazatértünk 1940 IX/11“ 
feliratú selyemzászlóval is kiegészítette. A testvéri szeretetnek és 
együttérzésnek e megnyilvánulását, a Doronicum Nendtvichi 
virággal ékes zászlóval viszonoztuk.

Évfordulónk eseményének csúcspontja volt díszközgyűlésünk 
ama elhatározása, hogy az 50 esztendő emlékének megörökítése 
céljából a Keleti Mecsekben túristaházat épít, s azt a mint a körül
mények lehetővé teszik — lehetőleg még 1942. évben — meg is 
valósítja. Felhatalmazást adott a választmánynak, hogy a meg
felelő hely kiválasztásával a közgyűlésnek további elhatározás 
céljából a költségekre és azok fedezési módjára kiterjedő javas
latot tegyen.

Örömmel jelenthetjük, hogy a kapott megbízáshoz híven 
Zobák pusztától mintegy 300 méter távolságra igen szép kilátással 
bíró 890 négyszögöl területet 958.40 P vételárért egyesületünk 
nevére telekkönyveztük, s a túristaház terveit is elkészíttettük.

Jelen közgyűlés lesz hivatva a továbbiakra nézve határozni. 
Egyesületünk 50 éves működésének megörökítését célozta 

a díszközgyűlés az a határozata is, hogy irassék meg a Mecsek 
Egyesület félszázados története. Az erre vonatkozó előmunkálato
kat folyamatba tettük.

Eleget tettünk a díszközgyűlés harmadik határozatának is, 
nevezetesen: a nagy lelkesedéssel tiszteletbeli tagokká választott 
dr. Reuter Camillo alelnökünknek és vitéz Rábay Gyula igaz
gatónknak fáradhatatlan és önzetlen munkásságát írásba foglal
tuk, s nekik díszes okleveleket nyújtottunk át.

Köszönetünket fejeztük ki a kapott felhatalmazás alapján 
a Mecsek erdőbirtokosainak azért, hogy nem zárják el területeiket 
túristáink elől, azokat túristáink szabadon kereshetik fel. Köszö
net most is, hogy korlátozás nélkül járhatjuk a vadvirágos tisztá
sokat, az árnyas erdőket, melyeket úgy szeretünk, amelyeknek 
közelében születtünk, s majd megpihenni is készülünk!

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Egy-egy elmúlt esztendő számadás tételénél valami jóleső 

érzés, ha a beszámoló alkotásokat is tud felsorakoztatni. Ilyenek
kel nem számolhatunk be. Jubiláris esztendőnk a küzdelem nehéz 
éve volt. Pénzünket és erőnket egy előre nem látott városunk 
látképéhez elválaszthatatlanul hozzátartozó, a városunkba érkező 
idegeneket már messziről üdvözlő Kiss József kilátótornyunk 
rendbehozatala, helyesebben mondva megmentése kötötte le.

3*
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Azok a repedések, amelyek a torony déli és keleti oldalán- 
már évekkel ezelőtt mutatkoztak, melyeket évről-évre, csak héza
golásokkal javíttattunk, komoly veszedelem előjelei voltak. A 
javításokat nagy körültekintést igénylő munkával kellett elvé
geztetni. Ma a torony 4 méter magasságban erős cementbe rakott 
új téglafalakon nyugszik, s büszkébben, tekint városunk régi idő
kel élt házaira és zöld patinás templomaira, mint talán készítése 
első évében. A jól végzett munka megnyugtató érzésével jelent
hetjük ezt, de mégis azzal, hogy tornyunk büszke tekintete
8216.40 P előre nem látott kiadást okozott.

Mindeme nehézségek dacára a dömörkapui menedékházunk
nál is tevékenykedtünk. Nemcsak a legszükségesebb tatarozásokat 
végeztettük el, így az elkorhadt fáskamrát cseréppel fedve újból 
felépittettük, de a ródlipálya megszüntetése folytán visszanyert 
faanyaggal a gazdasági udvart is bekeríttettük. Mindezeken kívül 
menedékházunknál a követelményeknek megfelelő új borpincét 
létesítettünk.

Túrista alkotással is beszámolhatunk. Egyesületünk néhány 
lelkes tagja, közelebbről meghatározva a „Kiss József Asztal“' 
a Petnyák völgyben lévő Darázs forrást igen tetszetősen foglalta, 
a forrás környékét rendezte, pihenő padokat és asztalokat állított 
fel. Köszönet érte az összes túristák nevében.

Hálásan köszönjük itt Vogl Jenő lelkes tagtársunk áldoza
tosságát, mert a forrás stilszerü feliratát ajándékképpen készítette 
el. A munka irányításában és elvégzésében vitéz Rábay Gyula 
és főtitkárunk elismerésre méltóan vették ki részüket.

Végtelen hálával és nagy szeretettel mondunk köszönetét 
városunk szeretett Polgármesterének, Esztergár Lajos dr. választ
mányi tagunknak, 'hogy javaslatára a város közgyűlése Kiss 
József kilátónk helyreállítására 4.000 P rendkívüli segélyt sza
vazott meg.

Mélyen átérzett hálával soroljuk fel dr. Entz Béla e. ny. 
r. tanár, Beretvás Sándor földbirtokos Birján, dr. Fischer Béla 
alispán, vitéz Németh Béla építész, Ujváry Kamilla ny. polgári isk. 
igazgató és özv. Wachter Edéné szül. Pajnády Józsa tagtársaink
nak nevét azért, hogy Egyesületünkbe örökös tagként belépve 
100—100 pengővel segítették elő célkitűzéseinket.

Hasonlóan köszönetet kell mondanunk a Pécsi Takarék
pénztár-, a Dunántúli Bank-, a Pécsegyházmegyei Takarék Rt.- 
nak, Engel Miklós, Steinbach Samu és Neje tagtársainknak 100— 
100 pengő, az Apollo Projectograph Rt.-nak 500 pengő, a Délma
gyarországi Kereskedelmi Banknak 50 pengő adományaikért, 
amellyel megkönnyítették a tervezett zobáki túrista házunk telek
vételárának kifizetését.

Egyesületünk ez évben is élvezte Pécs szab. kir. város 
1.600 és Baranya vármegye 600 pengős segélyét. Nem feledkezett 
meg rólunk az Első Magyar Általános Biztosító Társaság ez év
ben sem. A múlt évihez hasonlóan 50 pengőt juttatott Egyesüle
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tünknek. Egyesületünk iránti nagy szeretetének adtak kifejezést: 
K. B. és dr. K. Á. örökös tagjaink 10—10 P, dr. Kenessey Aladár 
ugyancsak örökös tagunk 100 P, Csernohorszky József és Vadnai 
Aurél tagtársaink 5—5 pengő adományaikkal. Özv. Vaszary Gyu- 
láné örökös tagsági dija értékcsökkenésének kiegészítése képen 
50 pengőt adott. Megkülönböztetett köszönet érte.

Nagy hálára kötelezett Hamerli József választmányi tagunk 
ez évben is, hivatalos helyiségünk fűtésére alkalmas nem kis 
értékű kályhával ajándékozva meg.

Az adományozók sorát a közelmúltban elhunyt Schwartz 
Sámuel tagtársunk nevével kell kiegészítenünk, ki végrendeleté
ben 200 Pengőt hagyományozott Egyesületünknek.

Hálásan köszönjük adományaikat. Elhatározásuk legyen 
példa! A hatóságok és magánosok e nemes áldozathozatala jelen
tékenyen segítette Egyesületünket, közérdekben kifejtett mun
kásságában.

Amennyire felemelő érzéssel hangoztatjuk ezt, annyira le- 
hangoltan kell bejelentenünk, hogy a legnagyobb igyekezettel sem 
tudjuk taglétszámunkat a város népességével összhangba hozni. 
Ez évben kitartó munkával mindössze 200 új tagot sikerült sze
rezni. Hangsúlyozottan kérjük a mélyen tisztelt Közgyűlést, ve
gyük komolyan a taggyüjtést; szerezzen minden régi tag egy 
fiatal, új tagot!

Különös öröm tölt el, amidőn felsoroljuk dr. Angyal Pál, 
dr. Angyal Béla, Andretzky József, Csernohorszky József, dr. 
Cholnoky Ferenc, dr. Fischer Béla, Feszti Nándor, Nendtvich 
Vilma, Miskovszky Emil, Heindl Géza, dr. Rihmer Oszkár és 
■dr. Rihmer Aladár tagtársaink nevét, akik negyven éven át szün
telenül hűséges tagjai Egyesületünknek. Támogatásukat mély 
hálával örökítjük meg és iktatjuk választmányunk jelentésébe, 
nagy szeretettel nyújtva át a számukra készített zöld babér
koszorúval övezett patinás Mecsek Egyesületi díszjelvényünket. 
Viseljék büszkén e jelvényt. Isten tartsa őket sokáig a Haza, 
Szeretteik és Egyesületünk számára.

Egyesületünk tisztikarában némi változás állott elő. Hoff- 
mann László tervező mérnök és dr. Nádor Lajos pénztáros tag
társaink sokirányú elfoglaltságuk miatt tisztségükről lemondtak. 
Díszközgyűlésünk bizalma folytán tisztségüket Dulánszky Jenő 
főmérnök és Árvay József bankaligazgató nagy ügyszeretettel 
látták el ez évben, őszintén sajnáljuk mérnökünk távozását, mert 
a dömörkapui menedékházunk tervezésével, helyiségeinek célszerű 
és ügyes elrendezésével hálára kötelezte Egyesületünket.

Nagy érdeklődést kiváltó ismeretterjesztő előadásainkat a 
Nemzeti Szabadtanítás Egyesületének keretében rendeztük ez év
ben is. Dr. Cholnoky Jenő egyet, ny. r. tanár, az Országos Termé 
szetvédelmi Tanács Elnöke (Bpest) „Magyarország természeti 
szépségei“, dr. Beretzk Péter Máv. főorvos (Szeged) „Képek a 
szegedi fehér tó madárvilágából“, dr. Réthly Antal egyet, ny. rk. 
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tanár (Budapest) „A hegyi obszervatóriumokról és a Horthy 
csúcs“, Páldi Géza a M. Kir. Madártani Intézet levelező tagja 
Túrák az ornithológiában és a Kis Kakuk“ cimen tartottak rend

kívüli érdeklődés mellett vetitettképes előadásokat. Az előadóknak 
az Egyesület nevében ez alkalommal is köszönetünket tolmácsol
juk. Az előadások rendezésével alkalmat adtunk más vidékek 
szépségeinek megismerésére. Igyekeztünk Mecsekünket mi is 
propagálni és főtitkárunk Nagyváradon, Kolozsváron, Szászré- 
genben, Székelyudvarhelyen, Csíkszeredán és Kiskúnhalason 
Zsabokorszky Jenő mérnök utolérhetetlen, s mindenhol megcsodált 
színes képeivel nagysikerű előadásokat tartott.

Igen szívélyes kapcsolatokat tartottunk fenn a testvér 
turista egyesületekkel. Résztvettünk a Magyarországi Kárpát 
Egyesület által rendezett kegyeleti ünnepségen, mely a mátrai 
Saskő hősi túristaemlékmüvénél folyt le és egyesületi jelvényünk
kel díszített koszorúnkat helyeztük ott'el. Megjelentünk a Magyar 
Túrista Szövetség vándorgyűlésén a Feketehegyi menedékháznáK 
Résztvettünk a MTSZ. tanácsülésein is. Itt említjük és köszönjük 
meg, Szövetségünk támogatását, hogy a zobáki túristaház építé
sére 4.300 Pengőt adott. Egyesületünket ez alkalmakkor főtitká
runk képviselte.

Köszönettel kell megemlékeznünk azokról, akik hirdetések 
közreadásával lehetővé tették évkönyvünk kiadását. Köszönetét 
mondunk a helyi lapoknak, akik törekvéseinket mindig támogat
ták és közleményeinknek készségesen adtak helyet. Kérjük, hogy 
őrizzék meg e jóindulatot a jövőben is.

Könyvtárunkat ez évben leltároztuk, 1.378 kötetből álló
könyveinkről 38 ív terjedelemben katalógust készítettünk. Év
könyvünkben erről külön is adunk jelentést. Aki a könyvtár ren
dezésben résztvett, értékelni fogja Peti Sándor tagtársunk hóna
pokra terjedő munkáját, összes tagtársaink köszönetét érdemelte- 
ki, aminek készséggel vagyunk tolmácsolói, a közgyűléshez inté
zett azzal a kéréssel, hogy ez a köszönet jegyzőkönyvben is meg- 
örökíttessék. Könyvtárunk állományát vétel útján 54 Pengő érték
ben emeltük; Horváth Adolf Olivér „Mecsek hegység és déli sík
jának növényzete“, Pécsi Horváth Rezső „Kárpátalja a fenyves
zúgás országa“, továbbá a Természettudományi társulat által ki
adott „Föld és világa“ című müvekkel. Ajándékképpen kaptuk 
Molnár Béla szarvasi ny. polg. isk. tanár „Megfigyelések és kísér
letek a kakukról és nádirigóról“ című 3 füzetből álló tanulmá
nyát. Köszönet érte.

Rendeztük 668 darabból álló térképtárunkat is. Térkép
tárunkról évkönyvünkben külön jelentést adtunk. A rendezés mun
káját Medovárszky László fa- és fémipariskolai tanár, továbbá 
Turányi Károly és Bauer István tagtársaink nagy igyekezettel és 
körültekintéssel végezték. Szívesen mondunk köszönetet nekik 
e helyen is.

Állat és madárvédö osztályúnk az osztály költségvetése kere
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tében 38 drb. betontetős mesterséges fészekodút szerelt fel az 
útjelző oszlopokon. Lankadatlan kitartással folytatta madárvédelmi 
propaganda előadásait a távoli vidékeken is. Madárvédelmünket 
Székelyudvarhelyen, Szászrégenben, Csíkszeredán, Székelykeresz- 
túron. Nagyváradon és Kolozsváron, összesen 1.800 érdeklődővel 
ismertette. Az osztály az Országos Természetvédelmi Tanács fel
hívására javaslatot tett a madárvédelem szélesebbkörü kifejlesz
tésére. Ennek eredményeképpen a Minisztérium 1.000 Pengő se
gélyt utalt ki az osztálynak.

Munkaosztályunk átjelzést tevékenységét a festék hiánya 
erősen korlátozta, mégis 1.486 jelzéssel 30 km. utat sikerült jelezni. 
Az elismerésreméltó munkát Medovarszky László, Turányi Károly 
és Bauer István tagtársaink végezték. A jó munka elvégzéséhez 
ügyszeretet és önzetlenség kell. Náluk mindkettő megvan.

Barlangkutató és kiránduló osztályaink ez évben a rend
kívüli időjárási viszonyok és utazási nehézségek miatt nem fejt
hettek ki tevékenységet.

Természetvédelmi osztályunk a zergevirág és a korborfélék 
megmentése érdekében munkálkodott. Felterjesztésére az Orszá
gos Természetvédő Tanács a kérdéses virágokat a védett növé
nyek jegyzékébe fel is vette. Nagyon kívánatos, hogy a védelem 
gyakorlatilag is keresztül vitessék, mert csak ily módon sikerül 
Mecsekünk ősi természeti kincseit megmenteni. Felette sajnálatos, 
hogy még tagtársaink között is előfordul, hogy a Mecsek virágait 
tisztán kényelmi szempontból tövestől tépik ki.

Az anyagiakra áttérve jelentjük, hogy dömörkapui menedék
házunk bevétele 4.000 Pengővel állandósult. Súlyosan érint azon
ban a menedékház 360 Pengő adóterhe.

A Kiss József kilátó bevételei ez évben is emelkedtek. Jóllehet 
a torony javítási munkák miatt 3 hónapig le volt zárva, mégis
1.383.40 Pengő tiszta jövedelmet adott. Walter József torony
kezelőnk vitéz ■ Rábay Gyula igazgatónk irányításával példás 
lelkiismeretességgel látja el teendőit.

Bevételeink költségelőirányzatunknak megfeleltek, sőt az 
ismertetett adományok folytán többletet mutatnak. Előirányzott 
kiadásainkat azonban több tételnél kénytelenek voltunk túllépni, 
részben a rohamosan emelkedő árak miatt, részben mert előre 
nem látott kiadások merültek fel. A Kiss József kilátó tatarozása
8.216.40 P, az évkönyv nyomása és nyomtatványok 302.80 P, a 
Menedékház pincéjének építése 1.300 pengő, hivatalos helyiségünk 
berendezése 671.— P, a könyvtár rendezése 76.80 P, az előadások 
és utazási költségek 149.20 P, toronykezelőnk fizetésének emelése 
132.95 P több kiadást okoztak.

Ezek az elkerülhetetlenül szükséges kiadások eredményezik 
azt, hogy a zobáki túristaházra részben, tartalékolt, részben elő
irányzott építésre csak 12.000 P áll rendelkezésre, mely összeg, 
amennyiben a Kiss József kilátó mellé tervezett szoba megépítte
tik, 6.000 P-re csökken.
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Az 1942. évi költségelőirányzatunkat a takarékosságot 
tartva szem előtt, nagy gonddal állítottuk össze, igyekezve a 
jövő sorozatos feladatainak megfelelni. Ennek elérésére ismétel
ten kérjük egyesületünk összes tagjait, szerezzenek új tagokat.

Szomorú kötelességünket teljesítjük, amikor kegyelettel 
emlékezünk meg Egyesületünkhöz érkezett gyászjelentések alap
ján: Angster József, Beretvás Andor (Birján), Beksich Olivér, 
Gratzl Alajos, Haás Imre, v. n. Horvát László, Hőke Dániel, 
v. Lakatos Zoltán, dr. Ligethy Kabos, Lom Nándor, Lehőcz János, 
Nádor Lajos, Római Róbert, és dr. Vertán Emil tagtársaink el- 
hunytáról. Sírjukra innen küldjük az emlékezés koszorúját.

A Magyar Túristaság elmúlt esztendejének történetébe kell 
beillesztenünk további őszinte gyászunkat, amellyel Thirring 
Gusztáv dr.-t túristaéletünk egyik kiemelkedő egyéniségét, Lakner 
Károlyt a magyar túristatársadalom halkszavú, de annál többet 
dolgozó tagját, az útjelző rendszer egyik tervezőjét, és végül Puky 
Endre dr.-t a MTSZ volt melegszívű elnökét kísértük utolsó 
útjukra.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Jelentésünk végére érkeztünk.
Hálás köszönetet mondunk a 3 év előtt belénkhelyezett biza

lomért és azért a jóakaratu támogatásért, melyben a tisztikart 
és a választmányt ezen idő alatt részesítették. Igyekeztünk műkö
désünkben az egyesület érdekeit és célkitűzéseit szemünk előtt 
tartani. Jó úton haladtunk-e, megfelelt-e a végzett munka a vára
kozásának, elértünk-e olyan eredményeket, amilyeneket tőlünk 
joggal elvárhattak, azt a M. t. Közgyűlés hívatott elbírálni. A 
bírálatot nyugodt lelkiismerettel várjuk, mert úgy érezzük, min
dent megtettünk, ami módunkban volt, hogy a M. E.-et felvirágoz
tassuk és céljait fokozatosan megvalósítsuk. — Mikor tisztségein
ket ma a közgyűlésnek visszaadjuk, kérjük a bírálatot és a fel
mentést. Isten áldása legyen a M. E. további munkáján!

Pécs, 1942. IV/2. Választmány.

VÁRNAGY FERENC SZŰCSMESTER
saját készítményű bel- és külföldi 
nemes prémekből készült szőrme
bundák, Cagre-ek, bolerók 
stb. állandó nagyválasztékos raktára

Király-utca 1. sz. Telefon 27-15



A MECSEK EGYESÜLET TISZTIKARA

Elnök:
Nendtvich Andor dr. Pécs szab. kir. város ny. polgármestere.

örökös tb. elnök:
néh. Kiss József ny. föreálisk. tanár, c. igazgató.

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

Visnya Ernő kincs, főtanácsos.

Igazgató: Főtitkár: Titkár:
v. Rábay Gyula 
városi erdőmester.

Páldi Géza —
ny. máv. felügyelő.

Ügyész:
v. Visy Imre dr. 

ügyvéd.

Mérnök:
Dulánszky Jenő 

vár. műsz. tanácsos.

Pénztáros:
Árvai József 

bank aligazgató.

Gazda: 
Vajdits Géza 

ny. postafelügyelő.

Állat- és madárvédö osztály:
Elnök: Páldi Géza Titkár: Szokoly Ferenc
ny. ináv. felügyelő. máv. felügyelő.

Barlangkutató osztály:
Elnök: hlihályffy Dénes dr. Titkár: Kölgyessy Andor dr.

törvsz. jegyző. törvsz. jegyző.

Kiránduló osztály:
Elnök: Frindt Gusztáv dr. Titkár: Siptár Ernő

gimn. tanár. banktisztviselő.

Természetvédelmi osztály:
Elnök: Horvát Adolf Titkár: Kerese István dr.

gimn. tanár. gyógyszerész.

Munkaosztály:
Elnök: v. Kárpáthy Olivér Titkár: Szieberth Imre

alezredes. bőrkereskedő.

Számvizsgálók:
Eötvös Jenő, Szigriszt Lajos, v. Végváry László.
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A választmány választott tagjai:

v. Arató Jenő dr. ítélőtáblái bíró 
Ángyán János dr. egyet, ny. r. tanár 
Barankay Lajos dr. egy. m. tanár,

c. igazgató
Baumann Emil vezérigazgató 
Blaskovich Iván dr. Baranya várm.

főispánja
v. Cholnoky László dr. egy. m. tanár 
Dusbaba Vilmos korín, főtanácsos, 

vezérigazgató
Fischer Béla dr. ny. alisp., felső

házi tag
Frankó Zoltán dr. ügyvéd
Garay Lajos törvsz. tanácselnök 
Gebauer .Miklós apát, jószágkorm. 
Ginanone Virgil ny. bányatanácsos 
Graef János magánzó
Hamerili József ker. tanácsos 
Hang Dániel dr. ny. gimn. tanár 
Hanuy Ferenc dr. püspöki helynök

Horváth Viktor dr. nyug, tanügyi 
főtan, igazgató

Jobst Pál dr. egy. m. tanár, orvos 
Kelemen Andor dr. kormány főtan, 

apátplébános
Kenessey Aladár dr. ny. kórházi 

főorvos
Kőszeghy Gyula épít, mérnök 
Kraft János DGT. főfelügyelő 
Nagy Elek vili, telepi igazgató 
Neugebauer Viktor máv. tizletigazg. 
Ollé István vármegyei főjegyző 
Rónaky Kálmán dr. ny. árvaszéki 

elnök
Sik Lajos dr. városi tb. főjegyző, 

tűzoltófőparancsnok
Siptár Lajos tak. pt. vezérigazgató h. 
Ujházy Béla vezérigazgató 
v. Vida Ferenc bankigazgató
Wáger Alajos ny. miniszteri tan.

A választmánynak hivatalból tagjai:

Bátsmegyei Jenő' föszolgb., Pécsvá- 
rad

Bálint Ferenc főerdőmérnök, Püspök*  
nádasd

Esztergái' Lajos dr. Pécs szab. kir. 
v. polgármestere

Fónay István dr. Pécs szab. kir. v. 
tiszti főorvosa

Hal József dr. tiszti főorvos
Hirtli Ferenc dr. föszolgb., Sásd
v. Horváth István dr. Baranya vm. 

alispánja
Horvát -Miklós föszolgb., Mohács
Tóth Dezső főszolgab., Villány

Horváth Sándor erdőmér., Hetvehely 
Jilly Endre föszolgb.
Lackó Béla m. kir. erdőtanácsos
Lisziák Elek dr. főszolgab., Dárda
Nikolits István Pécs szab. kir. v. fő*  

ispánja
Pintér Lajos főerdőmérnök, Zobák 
Puskás Elemér föszolgb., Szentlőrinc 
Rada Antal erdőmérnök, Kárász 
v. Simándy László erdőfelügyelő 
Somogyi Zoltán főerdőmérnök, Pécs*  

várad
Török Lajos rendőrfőkapitányhelyettes 
Winternitz Ferenc dr. főszolgab., Siklós

1941. évben belépett örökös tagok:

Beretvás Sándor földbirtokos, Birján. 
Entz Béla dr. egyet, ny. r. tanár.
Fischer Béla dr. Baranya vm. ny. 

alispánja.

v. Németh Béla építőmester.
Ujváry Kamilla ny. polg. isk. igazg. 
özv. Wachter Edéné szül. Pajnády 

Józsa.

1941. évben választott tiszteletbeli tagok:

v. Rábay Gyula erdőmérnök Dr. Reuter Camillo egyet, ny. r. t.
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SZEMÜVEG 
ÉS 

FÉNYKÉPEZŐGÉP 

OLCSÓN!

C.zC_7pliLa)
Pécskl Jfcsfr

0®
iqé&zstyéi.!

Gyártja és forgalomba hozza: 
NIKOPÁLL KFT., Budapest, IV., Gerlóczy-u. 11.

HARKÁNY GYÚGYFflRDŰ
a teljesen modernizált, közkedvelt

üdülötürdö

Qlijatalás !

QpjáíjijuLás !

Szótakűzás !

62" C rádióaktív kénes thermal-források. Kád- és 
társasfiirdök, Iszapgöngyölések és gyógymassage, 
korszerűen átalakított 25" C thormal tófürdö pázsit 
stranddal. GYÓGYSZÁLLODÁBAN KÖZP. FŰTÖTT 
REUMA GYÓGYINTÉZET. Elsőrendű vízvezetékes, elegánsan 
bútorozott szobák teljes komforttal, szállodai hall, új kávéházi 
és gyógytermi helyiségek, bridgeterem. Modern rendelőhelyiségek, 
laboratórium, Röntgen, 50 holdas angol-park, elsőrendű állandó 
fürdő- és tánc-zenekar, versenytenniszpálya.

Olcsó penzió-árak! Visszautazási kedvezmény!
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OÉLMAGYARORSZÁGI KERESKEDELMI BANK
PÉCS, KIRÁLY-UTCA 11.

À PESTI MAGYAR KERESKEDELMI BANK LEÁNYINTÉZETE

TELEFON: 18-12, 18-21

TELEFON

HAJNAL 12±2S 
FESTÉKHÁZ 

Cégtulajdonos: HEINER GYULA 
PÉCS, KIRÁLY-U. 47.

Festék, háztartási cikkek, kefeáruk, 
gyümülcsfapermetező szerek, 
pipereáruk és illatszerek legjobb 
és legolcsóbb beszerzési helye.

HARISNYÁK FEHÉRNEMÜEK 
ÚRI ÉS NŐI DIVAT

______ BIZALOM tag

niüROSnÜL
PÉCS, Király-u. 20. Tel. 38-13

TÚRA- ós SPORT-cIpök, 
bőröndök, női táskák. 
Téli és nvárí sportfelszeretések 
minden választékban. Túrista 
és télisport felszerelések leg

jobb beszerzési helye.

PÉCS, Király-utca 
Városház-épület

Fióküzlet:
Rákóczl-út 36. Tel. 13-36

Takarékossági tag

CIPŐ- ÉS SPORTSZAKÜZLET

Férfi és női szövetek nagy 
választékban, valamint vászon
különlegességek nagy raktára. 
Elsőrendű gyártmányok!

Pécs, Pvwncielc-u,. 7. 
Telefonszám: 12-61

HERMES ÍRÓGÉPEK,
TRIUMPH, OLYMPIA

SZÁMOLÓGÉPEK 

PALAI GÉZA 
ÍRÓGÉP SZAKÜZLETE 

PÉCS, SZÉCHENYI-TÉR 2.

TELEFONSZÁM: 37-63

MAGYAR ÁLTALÁNOS HITELBANK
Pécs, Király-utca 13. PÉCSI FIÓKJA Telefon: 28-56, 30-93

Foglalkozik a banküzlet minden ágával.



Könyv- 
tárunk

Kiss Géza, az Ormányság könnyüszemü Jeremiása, a kiváló 
etnográfusa mondta nekem egyszer: „Szeretnék eljutni Finnor
szágba, az Ezertó országába. Olyan élmény lenne ez, mint egy 
ezerkötetes könyvtár világában élni“. — Igaza volt. Tó vizében 
fürdik a Nap-király, a Hold és Csillag-leányai. Tó vize fölé bólon- 
gatnak a zöldbokrétás fenyők, s partja mellett búslakodnak a fájó 
szívű liliomok. Tó tükrében tisztítja fehér mellényét a fekete 
frakkos füstifecske, s a tó partján elterülő vadrózsaligetek ár
nyában éli le soha el nem múló mézesheteit a Csend és a Bol
dogság.

A könyv is olyan, mint a tó. A könyv változatos világot, ezer
nyi szépséget tár az olvasó elé. Tudást ragyogtat, ismereteket 
bővít, földalatti és földfeletti csodákat tár fel, titkokat old meg. 
Tanít, gazdagítja az elmét, vidámítja a szívet, nemesíti a lelket. A 
Hargita ormát és a mecseki színpompás vadvirágot egyazon gon
dolattal fűzi össze: mindkettő gyönyörű! A könyv világrészeket 
ismertet és a honszerelem lángját éleszti. Boldog az, akinek 
könyve van, és érzéke is van a könyvekben való elmélyedéshez, 
akarata is kész műveltségének olvasás útján való gyarapításához.

Jól esik leírnom ezt most, amikor a Mecsek Egyesület aszta
lára épen az 50 éves jubileum alkalmával letehetem a Mecsek 
Egyesület magyar kiadású ezerkötetes könyvtárának a tartalom
jegyzékét. Ezer magyar könyv: Ezertó országa! Ez a könyvtár 
kicsiny mustármagból terebélyes ezerágú nagy fává növekedett. 
Az alapítók ültették el, ágait lelkes és áldozatkész jótevők nö
velték; s íme most itt áll a félszázados jubileum karácsonyi han
gulatában ez az ezerágú karácsonyfa.

Foglaljuk az emlékezés aranykeretébe Balogh Károly, Zoltán 
(Zupancsics) Vilmos, Varga Nagy István, Reéh György, Várady 
Ferenc és a sok Névtelen áldott emlékét, s hálával emlegessük a 
Reuter Camillok, Kenessey Aladárok és sok Névtelen nevét, akik 
szíves ajándékaikkal gazdagították mind magyar, mind idegen
nyelvű könyvtárunkat.

Kimentem Kiss József sírjához, hogy lelkem imádságos babér
ágát letegyem annak az emlékében is örökké élő legnagyobb tag-
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HADIROKKANT
I. VAGYONŐRÖKKEL
I Telefonszám: 12-06 őriztet!Iroda: Megye-utca 9. 

Telefonszám: 12-06

Stefánia
¡tervit 
SüiUnéHty

Reggel, délben, este 
Mindig csak azt egyél!

l/hMce^j^MsT-icui 
épület műbádogos, vízvezeték szerelő és 
csatornázási vállalat

Készít épület műbádogos munkát, fürdő, 
closet, egészségügyi, házi vízellátó és 

. szivattyú berendezéseket.
Crómargán nemrozsdásodó acél fémbetűk

y

Csonkamagyarország 
legnagyobb mérték 
szerinti FÉRFISZABO 
üzeme |>H r ■■ ■■

BALL ODON
Széchenyi-tér és Király-utca sarok

LEHÖCZ JÁNOS
NYERSTERMÉNY KERESKEDŐ

TELEFON 16-95

PÉCS, GR. BENYOVSZKY M.-U. 14.

"ni .... .... "in"

„PANNÓNIA“ Sörffözö Rt, Pécsett
SÖRKÜLÖNLEGESSÉGEI 
LEGKEDVELTEBBEK

MÜJÉGGYÁRA müjeget, SZIKVÍZGYÁRA szikvizet, szén
savval telitett Tettye-forrásvizet, ásványvizet legponto
sabban szállít. . A A a a ,Sorrendelések 2v*o3  telefonon.
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APOLLO PROJeRTOGRAP R.T. PÉCS
APOLLO

FILMSZÍNHÁZ
Perczcl-utca 22. szám
Telefon: 20-46

PflRH
MOZI

Felsőmalom-utca 23. szám
Telefon: 19-81

uRonin
FILMSZÍNHÁZ

Szigeti országút 19. szám
Telefon: 28-00

OLCSÓ HELYÁRAKKAL 
SZÓRAKOZTATNAK, NEVELNEK ÉS GYÖNYÖRKÖDTETNEK

ÉS TELJES LAKÁSBERENDEZÉSEK
KLEIN BÉLA műaszialosnól kaphatók
PÉCS, DEÁK-U. 3. TELEFON 26-00

FRICK JÁNOS 
bádogos, 
vízvezeték- és 
csatornázási 
szerelő

PÉCS, Réth-ll. 27/1.
Telefon: 28-67

A m. kir. Madártani Intézet felügye
lete alatt álló

ELSŐ MAGYAR

FÉSZEKOÖUGYÚL
Cégi. KÜHNEL MÁRTON KÁRÁSZ

(B A R A N YA M E G Y E] 
GYÁRTJA a m. kir. Madártani Intézet által megszabott és felül- I 
vizsgált — a természetes harkályodú hű utánzatát képező legtöké
letesebb fatörzsfészekodukat és téli etetőket az odulakó hasznos 
madarak számára.

Legmodernebb festömlnták, 
lakkozás ás mázolás

KERNER 
JÁNOS 
szobafestő- és 
mázolómester

Tábor-u. 12. Telefon: 16-54 

Jlakáidíizitő- izaliü.z.Le.t

JC'Ltábj-LLtQCL 27. "Tjei. 24-75
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társnak álmodó szive fölé, aki könyvtárának, kéziratgyüjteményé- 
nek és térképanyagának legértékesebb részeit fejedelmi bőkezű
séggel Egyesületünknek hagyományozta. Sírjánál úgy éreztem, 
mintha egy égi szelíd intelem harmatozott Volna alá szívemre: 
..Síromra szánt virágok helyett minden tagtárs adjon egy-egy 
könyvet a Mecsek Egyesület könyvtárának gazdagítására!“

Legyen szabad erre ezt a visszhangot adnom: valóban ez lenne 
a legszebb jubileumi ajándék! Gyarapítsuk és olvassuk mind az 
ezen könyvtárjegyzékben felsorolt magyar kiadású, mind a külön 
katalógusba foglalt idegennyelvü könyveket!

Ezekkel a szavakkal adta át Peti Sándor ny. ref. lelkész tag
társunk a Mecsek Egyesület immár rendezett könyvtárának ka
talógusát a választmánynak. E néhány rövid mondat nagy mun
kának a befejezését jelenti. Ezt a munkát már az elmúlt 1940. 
évben megkezdte néhány tagtársunk; de különböző okok miatt 
a kezdeti nehézségeken egyik sem jutott túl. Mert egy majdnem 
kétezer-kötetes könyvtár szakszerű rendezése nem kis feladat. 
Tudja ezt mindenki, ki könyvtárrendezési munkában valaha is 
résztvett. A könyvek leltározása, megbízható és könnyen kezelhető 
katalógus készítése hosszadalmas és kimerítő munka. Ezt a már 
olyan régen szükségessé vált rendezést végezte el az elmúlt év 
tavaszán és nyarán kitartó munkával tiszteletes-tagtársunk. Neki 
köszönhetjük, hogy a Mecsek Egyesület gazdag könyvtára most 
már rendezve van és készen várja az érdeklődőket. De beszéljenek 
a számok:

Előttem van a munka eredménye: a könyvek katalógusa. Ez 
összesen 984 müvet tartalmaz 1738 kötetben. Ebből magyar nyelvű 
munka 586 mű 1048 kötetben, idegen nyelvű 398 mű 690 kötetben. 
— A magyar könyveket 41 csoportba osztotta könyvtárszak
értőnk.

Az egyes csoportokban a könyvek a következőképen oszla
nak meg:

I. Alpesek — — 6 db. mű 6 kötetben
II. Állatvilág — — — 2 7

III. Balaton------- 13 », >, 13 ,,
IV. Barlangvilág — — 14 18

■ V. Cserkészet — — — — 2 „ ÍJ 2
VI. Csillagászat — — — 2 ,» » 2

VII. Erdély------- 1 »> »» 26
Vili. Expedíció — — — 4 ,, »» 4

IX. Évkönyvek — — — 12 111 »»
X. Fényképészet — — 2 »» »> 2 »

XI. Földrajz — — — 37 », ,, 101
XII. Geológia------- 5 >» ,, 9

XIII. Gyógyfürdők — — 32 »» », 38
XIV. Idegenforgalom — — 3 »> »» 3 »>

XV. Kárpátok — — — — 8 » ,, 13 »,

XVI. Különféle — — — 12 „ »» 12 »»

XVII. Külpolitika — — — 3 5 »»

XVIII. Légi út------- 5 ,» J, 5 ,,

XIX. Madárvilág — — — 9 »» »> 16
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XX. Mátra —-------— — 6 db. mű 7 kötetben
XXI. Meteorológia----------- 9 ,» », 10 ,,

XXll. Monográfia--------------- 5 ,, „ 5
XXIII. Múzeum —--------------- 7 ,, ,, 15
XXIV. Néprajz-------------------- 13 ,, ,, 13

XXV. Növényvilág----------- 77 ,, ,, 17 ,,
XXVI. Orientalizmus-------— 32 ,, », 33 ,,

. XXVII. Pécs - Mecsek - Baranya 40 ,, ,, 44 ,,
XXVIII. Régészet---------------- 5 ,, », 7 ,,

XXIX. Sísport-------------------- 7 ,, ,, 10 ,»
XXX. Sport —------ —-------- 11 ,, ,, 18 ,,

XXXI. Szépirodalom----------- 23 ,, ,, 25 ,,
XXXII. Társadalomtudomány — 14 ,, ,, 14 »,

XXXIII. Tátra 9 ,, ,, 12 ,,
XXXIV. Természettudomány — 36 ,, ,, 104 ,,
XXXV. Térképészet----------- 6 ,, ,, 6

XXXVI. Történelem----------- — 7 ,, ,, 7 ,,
XXXVII. Turisztika--------------- 50 ,, ,, 51 ,,

XXXVIII. Turista folyóiratok — 7 ,, ,, 128 ,,
XXXIX. Útleírás 82 ,, ,, 97

XL. Városok —----------- — 29 ,, ,» 32 ,,
XLI. Vízi út-------------------- 5 „ ,, 5

Összesen: 586 db. mű 1048 kötetben.

így oszlanak meg a különböző csoportok közt a magyar
nyelvű könyvek.

Az idegen nyelvű könyvek zömét a német nyelven írt köny
vek teszik: 384 mű 668 kötetben. A német könyvek is több részre 
vannak felosztva tartalmuk szerint, és egyben azért is, hogy a 
keresett könyvet minél könnyebben meg lehessen találni. Van 
egyesületünknek még 6 olasz (11 kötetben), 6 francia (6 kötet
ben), és 3 angol (5 kötetben) nyelven megírt könyve. Az idegen 
nyelven írt könyvek száma tehát 398 mű 690 kötetben.

Az itt vázlatosan közölt statisztika bepillantást enged abba 
a nehéz munkába, melyet a könyvtár rendezőjének végeznie kellett. 
De egyben azt is megmutatja, hogy a nehéz munka nem volt hiába
való, mert most már rendezett könyvtár várja tagtársainkat. Még 
egy kérésünk lenne: vegyék igénybe tagtársaink a fáradalmas 
munkával rendezett könyvtárt! A fáradságos munkáért a legszebb 
jutalom u. i. az, mikor az ember látja, hegy nagy gonddal és kö
rültekintéssel végzett munkájának eredménye mutatkozik. Minden 
könyvtár arra való, hogy a benne található könyveket olvassuk; 
ezt akarja szolgálni a mi könyvtárunk is!

MEDOVARSZKY LÁSZLÓ

Mecsek Egyesület évkönyve. 4
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Múlt évi jelentésünk zárósoraiban jeleztük, hogy ez évben a 
vascsövekre állított fészekoduk rendbehozatala a legfontosabb 
feladatunk. Sajnos és elszomorító, hogy éretlen suhancok fészek
odúink betontetejét megrongálták, azokat több helyen ledobták sőt 
össze is törték. Fészektartó vascsöveinket is festeni kell, azok je
lentős számát betonba kell helyeznünk.

A betontetőket részben pótoltuk, a festést azonban olajhiány 
miatt nem tudtuk elvégezni. E munka a jövő évre marad a beton
ágyazással együtt.

Mindezek ellenére haladásról, eredményekről is számolhatunk 
be. Ez évben 36 drb fészekodut szereltünk fel. Ezeket azonban 
nem vascsöveken helyeztük el, hanem útjelző faoszlopokon. A fé- 
szekoduknak faoszlopokon elhelyezése ugyan nem ad oly bizton
ságot az odufészkelő madaraknak, mint a vascsövön lévő odú, de 
mégis kísérletezünk az elhelyezés e módjával, mert az ily elhe
lyezés nagy költségmegtakarítást jelent. Az oszlopok tetejére 
állított odúk az oszlopoknak tetszetős formát adnak, az oszlopok 
tetejét pedig megóvják a korhadástól.

További eredményeink, hogy Erdélyben 8 madárvédelmi elő
adást tartottunk a Földművelésügyi Minisztérium megbízásából. 
Előadásainkban részletesen ismertettük a pécsi madárvédelmet is. 
Szászrégenben, Csíkszeredán, Székelyudvarhelyen, Székelykeresz- 
túron, Nagyváradon és Kolozsvárt voltunk. E helyeken a madár
védelem nagy lendülettel meg is indult. Nagyváradi előadásunkat 
a MTE. Bihari Osztálya rendezte meg, Székelyudvarhelyre a vár
megye főispánja, dr. Sebesi Ákos hívott, Csíkszeredán az Er
délyi Kárpát Egyesület Csíkszéki Osztálya fogadta ornithologus 
szeretettel osztályunkat. Összesen 1850 hallgató ismerte meg a 
madárvédelmet. Hazatérésünk után kapott levelek mutatták, hogy 
fáradozásunk nem volt hiábavaló, mert Nagyváradon a város 50 

4*
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holdas területén rendeznek be madártelepet, melynek tavaszi meg
tekintésére máris meghívást kaptunk.

Az Országos Természetvédelmi Tanács felkérésére javaslatot 
tettünk a Földm. Minisztériumnak arra nézve, hogy miképen kel
lene megindítani Erdélyben és a visszatért területeken a madár
védelmet. Javaslatunkat a Tanács célravezetőnek találta és azt 
már is felterjesztette a Minisztériumnak. Értesülésünk szerint a 
Minisztérium elgondolásunkat elfogadta s rövidesen dönteni fog. 
Alapos a reményünk, hogy tavasszal már a pécsi madárvédelem 
mintáját láthatjuk Erdélyben is.

Ez évi fészkelési eredmények a múlt évivel szemben csök
kenést mutattak. Oka: a zord tél, mely bizony megtizedelte mada
rainkat, bár közel 400 kilogram napraforgó maggal igyekeztünk 
segíteni a téli élelemhiányon.

A fészkelések vizsgálatát ez évben nem ornithologus össze
jövetel keretében tartottuk meg. A komoly helyzet nem engedte, 
hogy az évről-évre Pécsett oly szívesen látott ornithologusok fel
keressenek bennünket. Utazásunkat elősegítette volna a MÁV. el
nökigazgató segítsége, amennyiben az összejövetelre 3 drb. külön
leges kedvezményes jegyet bocsájtott rendelkezésünkre. Nem 
mulaszthatjuk el, hogy itt köszönetet mondjunk v. nagybányai 
Horthy István Öméltóságának e kitüntető pártfogásért..

A fészkelések vizsgálatánál mint érdekes esetet közöljük, 
/hogy az Üdülő-szállónál elhelyezett „Abrudbánya“ elnevezésű 
„C“ mintájú odúban 9 drb széncinege fiókát találtunk. A cinegék 
nem kedvelik a nyitott berepülésit C odút. Általában a B mintájú 
odúkat keresik fészkeléseiknél.*  Az eset azt igazolja, hogy az 
Üdüllő-szálló környékén fészekoduink száma még szaporítható.

* Nyilván kényszerűségből foglalta el a kérdéses odút, nem találva 
alkalmasabbat.

Fölötte örvendetes, hogy Pécsett mind többen és többen érdek
lődnek a madárvédelem iránt, a téli etetésben pedig — túlzás nél
kül mondva — egymással versenyeznek.

Bevezető sorainkban említett rombolások ellenére is munkánkat 
törhetetlen kitartással folytatjuk; talán utódaink meg fogják érni, 
hogy nem kell nekik rombolásokat helyreállítani, hanem csak
alkotni.

PÁLDI GÉZA.
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