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Ezt az évkönyvet a Mecsek Egyesület 1200 példányban nyomtatta ki.

A címlapot tervezte és kivitelezte az egyesület fényképészeti osztálya.
A fényképfelvételeket Vadász István osztályelnök készítette.

Az egyesületi tagok az évkönyvet tagdíjuk ellenében kapják.

Csak helyben 
használatra

3 007961 094656

A Mecsek Egyesület évi tagdíja 4 pengő. Hivatalos helyiség: Szinliáz-tér 3.
Hivatalos órák szerdán 9—12 és 16—20 óra.
Főtitkári telefon: 15-62. Csekkszámla: 50.082.

Felelős kiadó: I’áldi Géza.



f Visnya Ernő
1879—1942

A széles, változatos és színes életskálán találunk olyan formá
kat, melyek nemcsak élnek, de éltetnek, életlehetőséget nyújtanak 
más formáknak is. Nem a parazitizmus általánosan ismert jelensé
geire gondolunk, egyik életforma pusztító felhasználásáról egy 
által, hanem arra, melyben élőlény élőlénynek a maga élettevé
kenységével, mondjuk élete munkásságával, más élet kibontakozá
sát és fejlődését is lehetővé teszi. A tölgy, vagy erdeink sudár 
fenyője egész kis életközösségek központjai; bölcsőt, az induláshoz 
utravalót, menhelyet, táplálékot, éltető árnyékot jelentenek sok 
élet számára s így természetes, hogy hirtelen pusztulásuk az 
egyéni élet végén kívül egyebet is jelent: mindazon életek egyen
súlyi állapotának megváltozását és zavarát is, melyek számára 
valamilyen vonatkozásban életfeltételt jelentettek.

Amidőn ez év májusának 11-én elterjedt a hír, hogy Visnya 
Ernő meghalt, úgy éreztük, egy ilyen élettipus távozott körünk
ből, egy olyan embertölgy dőlt ki hirtelen, aki sokaknak: városunk 
életközösségében, többek között Egyesületünknek is egyik éltető 
elemét testesítette meg. Nem látszik természetesnek, de a valóság 
az, hogy Visnya Ernő, a pénzügyi szakember, a száraz kalku
lációk és fináncpolitikai manőverek specialistája, a legmelegebb 
szívű ember- és természetbarát, Egyesületünk mecénása, munkás
ságunk legmegértőbb támogatója is volt.



1896-ban, mint fiatal, 17 éves ifjút már Egyesületünk tagjai 
sorában találjuk, s ettől kezdve haláláig, tehát 46 éven keresztül 
nemcsak szemlélője, de elősegítője is mindazoknak a törekvések
nek, melyek a Mecsekkultusz fellendítését, vele a természet meg
becsülését, s a turistaság szeretetét élesztgették. Amint pozíció
ban emelkedik, érdeklődése anyagiakban is egyre gyakrabban és 
hathatósabban nyilvánul meg irányunkban. 1915-ben örökös tag
jaink sorába lép, az 1928-ban nagy fejlődésnek indult madárvédel
münknek bőkezű támogatója. 1930-ban kieszközli a menedékház 
építéséhez felvett kölcsön jelentős kamatának elengedését s az 
általa jegyzett kölcsönkötvény értékéről is lemond Egyesületünk 
javára. Nincs egyesületi probléma, mely felé nem fordul figyelme 
s jóllehet hivatása, sokoldalú közéleti elfoglaltsága úgyszólván 
állandóan lekötik idejét s pihenésre is gyakran csak perceket for
díthatott, a Mecsek Egyesület ügyeiben eljáró tagtársak előtt min
dig kitárul fogadószobájának kipárnázott ajtaja. Ha nem is járt 
hátizsákkal s szöges cipőben, szívvel-lélekkel volt velünk s hogy 
1924-ben választmányi, 1930-ban tiszteletbeli tagunk, 1936-ban pedig 
alclnökünk lett, nem a pozíciója iránti üres formaságok, hanem a 
személyével, komoly és alkotó munkásságával szemben érzett elis
merés és tisztelet kifejezései voltak.

Nem sokkal halála előtt, aziránt érdeklődött melegen; hány 
éve is tagja tulajdonképen egyesületünknek? Mikor kapja meg az 
ötvenéves tagok számára megjáró egyesületi díszjelvényt?

Sajnos, nem tűzhettük mellére, de ötvenéves tagsági jelvény 
nélkül is úgy zártuk őt szívünkbe, mint egyesületi életünk egyik 
legértékesebb egyéniségét s munkását, kinek nem a jelvény, ha
nem maradandó értékű tevékenysége szolgáltatja az emlékét meg
őrző, ércnél is tartósabb plakettet.

Évkönyveinkben V i s n y a Ernő nemcsak egy nevet, hanem 
többet, az Egyesület fejlődésének útjait egyengetők s alakítók 
életfeltételét is fogja mindig jelenteni.

Mecsek Egyesület



5

Várady Károly:

Őszi 
beszélgetés a mecseken

Nézd kicsi lányom!
Tegnap a fákon
Harsányan zöld volt minden levél, 
Ma itt-ott sárgult
Ékszer, mi ráhullt
Rezeg a lombon s a széllel zenél.

Holnap minden
Rőt-arany szinben
Zizegve surran az útra le . . .
Lessük a tavaszt,
Víg, festőkamaszt,
Mint festi a fákat újra be.

— Mond édesapám,
Tavasszal talán
Újra szép barna lesz ősz hajad ... ?
— Nem drága kincsem
A szürke tincsem
Között a tavasz is ősz marad.

A tavasz vígan
— Miért, hogy ez így van?
Festi a réteket és a fát,
Arra rest volna,
Hogy néha újra
Befesse apám szürke haját...

— így szabta néki,
Ki sorsunk méri:
Nevétől meghajtod térdedet...
Sok lesz a vétked,
Mire megérted,
Mért, hogy a fa Néki kedvesebb,
Mint mi szegény, bolondos emberek.



Mecsekalji város
Megszoktuk már, hogy Pécset úgy emlegetik: „a mecsekalji 

város“. Tudjuk azt, hogy ez a megjelölés elismerést fejez ki váro
sunk különlegesen szép fekvése, a Mecsek bűvös koszorúja iránt, 
amellyel Isten megajándékozott bennünket. A baj éppen csak az, 
hogy elfelejtjük ezt az adományt háládatos, áldozatos lélekkel fo
gadni. A közönség jelentős része passzív örömmel veszi tudomásul, 
hogy országos viszonylatban híressé teszi városát a Mecsek, eset
leg annyit hajlandó megtenni, hogy időnkint, vagy gyakran is el
zarándokol hozzá, megelégedéssel látja, milyen gondozottak útjai, 
a törődés, a fáradozás, a szüntelen munka milyen impozáns jelei 
mutatják, hogy „valaki“ őrködik, vigyáz Mecsekünkre, szeretettel 
dédelgeti és ha ilyenkor ki is ejti magában a „Mecsek Egyesület“ 
nevét, elmulasztja feltenni önmagával szemben a kérdést: „VAj
jon miért is nem lépek be tagjai sorába, használhatom létesítmé
nyeit ellenszolgáltatás nélkül?

Erdélyben jártamkor elkerültem Csíkszeredára. Csodálkozva 
hallottam ott, hogy az 5200 lelket számláló kis város lakói közül 
200 lelkes tagja van az Erdélyi Kárpát Egyesület Csikszéki Osz
tályának. Bevallom, szégyeltem magamat, amikor a 73 ezer lakosú 
Pécsre gondoltam; arra, hogy nálunk mindössze 800 taggal „di
csekedhet“ a Mecsek Egyesület, amely szinte Héroszi munkát 
végez, szolgálja társadalmi állásra való tekintet nélkül a város 
összlakosságának érdekeit. Csíkszereda jelontős költséggel köny- 
nyedén építi az Uz Bence menedékházat, nokünk súlyos problé
ma, éppen csekély tagszámunk miatt, a zobáki menedékház léte
sítése. Gondokkal küzdünk, de dolgozunk, végezzük munkánkat, 
amelynek eredményeit egyformán élvezi mindenki.

Szeretnék azoknak a lelkiismeretére hatni, akiben megvan a 
képesség arra, hogy szívvel-lélekkel élvezni tudják a természet 
szépségeit, akik boldog szemlélődéssel járják gyönyörű Mecse
künk útjait, vadregényes tájait, de legfeljebb az ég felé küldenek 
egy boldog sóhajt, mert közömbösségből, nemtörődömségből saj
nálják azt az évi négy pengőt, amely nemcsak tagjává teszi őket
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a Mecsek Egyesületnek, de bizonyságot is tesznek ezzel arról, hogy 
törődnek városunkkal, annak nagyhivatású egyesületével. Ezzel 
törődni, még a mai súlyos időkben is, nemcsak illik, de köteles
ség is!

A lelkiismeret ébreszgetésére felkérek minden tagtársat. Aki 
csak, egy új tagot szerez, már kötelességét tejesitette! Elősegítette 
azt, hogy elérjük azt a 2000-es létszámot, amellyel korábban dicse
kedhettünk. A nagy elődöknek tartozunk ezzel, de tartozunk Me- 
legmány romantikus vízeséseinek, a Jakab-hegy szemet gyönyör
ködtető sűrűjének, Mélyvölgy idillikus csendjének; annak a cso
dálatos világnak, amelynek Mecsek a neve. Ezt a tartozást rójja 
le, külön felszólítás nélkül az is, akiben él Isten szép világának 
tisztelete, aki nemcsak gesztusokkal, szavakkal tudja szeretni gyö
nyörű hegyvidékünket, de ismeri az áldozatosság, az adni tudás, 
az adni akarás szép kötelességét is.

Az 52 éves Mecsek Egyesület megfujja a riadót! öntudatra 
akarja ébreszteni azokat, akikre sürgős szükség van, akik nél
kül nem tudja megszervezni azt a népesebb, dobbanóbb léptű had
sereget, mellyel győzedelmesen mehet 50 év után az új évtizedek 
diadalmasan virágzó mezeje felé.

Meleg szeretettel köszöntjük egyesületünkbe 1942. évben örökös tag
ként belépett Höffler Tibor bőrgyári tisztviselőt és egyesületünket rendes 
tagdíjjal támogató:

Balony M. Gyula máv. vizsg. főkalauz n. Horváth Lászlóné ezredes özvegye
Bánkövy Józsefné tisztv. neje 
Baksa Olga klinikai tisztviselő 
Dr. Bánky József klinikai orvos 
Baranyay György magántisztviselő 
Baranyi Károly m. kir. ezredes 
Bartha László kohómérnök 
Biber Zoltán máv. főintéző 
Csermely Gizella orvostanhallgató 
Csikós Zoltán nyersbőrbizományos 
Dr. Dessewffy Arisztid máv. üzletig. 
Dr. Ernőházi Emil nagykereskedő 
ifj. Frankó Zoltán ügyvédjelölt 
Farkas Kamilla tisztviselő 
Farkas Magda tisztviselő 
Dr. Gáspár Miklós főorvos 
br. Gaudermak Rudolf nyug, r.-kap. 
Dr. Gálos László egyet, magántanár 
Horváth Géza városi tisztviselő 
Dr. Hirth Ferenc főszolgabíró 
Horváth Sándor erdőmérnök 
Horgert Izidor szabómester

Hunya Péter malombérlő
Hoffmann Lajos hentesmester
Dr. Holler András városi tisztviselő 
Hofbauer András bőrkereskedő 
Huba (Heilmann) Erzsébet tisztviselő 
Illés László máv. intéző
Kovács Mihály gyári képviselő 
Kovács Sámuel asztalosmester 
Dr. Kisbán László tanár
Komoróczy György dr. adóh. tisztv. 
Krancz Mihály ny. pénzügyőri fővigy. 
Dr. Lisziák Elek főszolgabíró 
Lovrits A. Imre ácsmester
Lakatos Pál számv. tisztli. 
Maletics László főtisztviselő 
Márk László máv. főtiszt 
Müller Ágoston m. kir. törzskap. 
Mihályi József divatkereskedő
Mihalik István nyug. honv. számv. 
Mohó Károly ig. tanító
Dr. Óriás Nándor egy. ny. r. tanár
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ifj. Palai Géza műszerész-mester
Pilisi Ferenc malomigazgató
Dr. Perbiró József egyetemi titkár 
Rappensberger László ecetgyáros 
Reiter Margit szociális gondozónő 
Solt Dénes kelmefestő
Schnell Erzsébet pénzügyi s. tisztviselő 
Szepesházi Róbert máv. felügyelő 
Szabó György vendéglős 
özv. Szita Istvánná magánzó
Takács Emma szig. orvos

Tóth Dezső főszolgabíró
Urbán Károly városi tisztviselő 
vitéz Dr. Visy László ügyvédjelölt 
Vince Antal szakács
Dr. Vörös Márton városi főlevéltáros 
Vörös János szobafestő és mázoló 
Winternitz Ferenc dr. főszolgabíró 
Wöllner Frigyes máv. főfelügyelő 
Dr. Zeley József klinikai tanársegéd 
Zsoldos Ferencné manikürösnő 
új tagjainkat.

örvendünk, hogy felfigyeltek munkánkra, köszönjük, hogy 
segítségünkre jöttek az adni akarás nemes érzésével. Bár sokan 
követnék a szép példát.

TURISTABIZTOSÍTÁS

Sok turistának még ma sincs tudomása a turista biztosításról 
és annak nagy jelentőségéről. Tíz esztendővel ezelőtt létesítette a 
Szövetség a turista biztosítást, ezzel úgyszólván a legjelentősebb 
kedvezményt nyújtja a turistáknak. A turista biztosítás nem jelent 
külön megterhelést: aki kiváltja a 2 pengős szövetségi igazol
ványt, az ezzel minden ráfizetés vagy külön bejelentés nélkül au
tomatikusan biztosított lesz túrán ért baleset, munkaképtelenség 
vagy halál esetére. A biztosítás kiterjed a szövetségi igazolvány
nyal ellátott egyesületi tag részére az őt gyalog, evezős vagy sí
túrán, valamint a túrára való indulás és hazatérés között akár az 
igénybevett közlekedési eszközön ért bárminemű testi baleset ese
tére. A biztosítás után ért halálesetre a törvényes örökösöknek ki
fizetendő 800 pengő, állandó munkaképtelenség esetére 2.500 pengő, 
a baleset folytán felmerült mentési és szállítási költségek eseten
ként legfeljebb 200 pengő. A balesetet az Anker biztosítónál (Bu
dapest, Anker köz 2) kell bejelenteni, lehetőleg a baleset után 
azonnal és tartalmaznia kell a baleset helyét, idejét, a baleset mi
nőségét, a szövetségi igazolvány számát és balesetnél felmerült 
költségek összegét.

E biztosításon kívül az igazolvány a menedékházi kedvezmé
nyek igénybevételére is jogosít, továbbá az igazolvány tulajdonosa 
díjmentesen kapja a „Turista Értesítő“ c. lapot is. A szövetségi 
igazolványt titkári hivatalunknál kell igényelni puha fénykép be
nyújtásával. P. G.



Nem kell különös látnoki tehetség hozzá, hogy megállapítsuk, 
bizony ez a szellem erősen hiányzik s hatványozottan hiányzik fia
talságunkban, vagy torzó alakjában van meg — mondják sokan. 
A régi s patinás turisztika zászlóvivői kiöregedőben vannak s ag
gódva szemlélődnek, hogyan adják át a nagyszerű hagyományokat, 
melyeket annyi féltett szeretettel ápolgattak.

Úgy érzik általában, hogy a mai fiatalság a turisztikában in
kább a velejáró tömegszórakozást (eszem-iszom célok, társas tu
ristaszállók szórakozása) keresi s nem a természetrajongás, az ab
ban való elmélyülés, tanulmányozás, léleküdülés a célja.

Ha vannak is ilyen jelenségek, úgy érzem, hogy örvendetesen 
túlsúlyban van az a tábor, amely nagy ügyszeretettel készülődik, 
nevelődik erre a nemes sportra, melyből az alaposság nem hiány
zik, s a lelkiismeretesség sem. Igaz, hogy ennek a készülésnek ta
lán — s főként az elindulásban — más a módszere, de ez a jelenség 
velejárója a korszellemnek. Cserkészet, leventemozgalom tömeg
mozgalmak, fiaikat a maguk módszere szerint indítják, nevelik s 
örüljünk, igen meleg szeretettel a természet rajongásában, hiszen 
a cserkész törvényeiben is hitet tesz a természetszeretetre.

S ha nagyon őszinték akarunk lenni, bevallhatjuk, hogy bi
zony 40—60 évvel ezelőtt senkisem beszélt még cserkészetről an
nak módszereiről, szabadban való táborozásról, a természet ala
pos megismeréséről kéthetes mozgótáborban, a természet állandó 
járásáról, forgó színpadról, ahol részleteiben is meg kell ismer
kednie a cserkésznek a természet különféle jelenségeivel, őrsi 
portyázásokról stb. stb.

Itt már kovácsolódik, sőt nyugodtan mondhatjuk, már ková- 
csolódott az az új turista nemzedék, amely hív őrzője lesz a ha
gyományoknak s szívét-lelkét adja, a legszentebb turista eszmék
ért. Hogy ma talán nem látjuk eléggé őket az „Avaron“, annak 
talán ezek a mai nehéz idők is okozói. Sokan hiányzanak közülük, 
s a harcmezők bajnokai, másokat a kötelesség elszólított szükebb 
pátriájukból idegen vidékre, ahol talán nincs mód nemes szóra-
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zásuk gyakorlására. Bizonyos vagyok azonban, hogy az elcsen
desedő világháború után, újra nagyszerű gárda Jogja az ősöktől 
örökölt hagyományokat ápolni s járni a ,,nagy mezőket, hegye
ket“ lelkesedéssel, ősi turista szellemmel s emlékezni azokra, akik 
féltő szeretettel annyit tettek-szükebb pátriánkban is — a turisz
tikáért.

Mégis — az aggodalmaskodókkal együtt szívesen mondanám, 
vigyünk több turista szellemet a magyar társadalomba, sőt olyan 
vidéken, ahol erre a jó Isten különös ajándéka folytán mód nyílik, 
mint nálunk is, turistásítsuk a társadalmat. Neveljük a tömeget 
is a természet lovagjává s hacsak ünnepnapokon is járja az Isten 
legszebb templomát, úgy járjon ott, mint turista, az Isten stílusában.

Nem szívesen hivatkozom magyar lelkemmel külföldi példára, 
de a jó példa lehet közkincs s jó nevelő. Északtiroli barangolá
somban annyi szép lelkű, Istenben megnyugvó, nem egymás mel
lett, hanem egymásért élő emberrel találkoztam. Mennyire szük
ségünk van nekünk maradék magyaroknak is ezekre az eré
nyekre! Nem mintha hiányoznának belőlünk, hanem — nem köz
kincsünk. Nem vagyunk annyian, hogy a nélkülük való élés fény
űzését, megengedhetnők magunknak.

Vigyük bele széles rétegekbe — a propaganda minden esz
közét is felhasználva — a turista szellemet. Avassunk sokakat 
ennek a szellemnek lovagjává, hadd gyűrűzzön szerte ez a gon
dolat s biztos vagyok benne, néhány évtized csak s más lesz a 
gondolkodás.

Bízvást átvehetjük e tekintetben a cserkészet jól bevált mód
szereit is.

A cserkészek és turisták őrtüzeinek tiszta fénye villódzon a 
magyar éjbe. Ez az őrtüzes ébresztő ne vesszen el — nem vesz
het el — nyomtalanul a vakködös magyar éjszakában. Mint tüzes 
istennyilak furdalják keresztül-kasul a siket „magyar ködöt“. 
Aki áléit, azt élesztgetik. Aki dermedt, azt melengetik. Aki fá
sult, azt fürgére pezsditik. Aki csüggedt, megbiztatják. Aki lelkes, 
hőssé avatják. A hitet mindenkiben felgyullasztják. A szívet a 
szeretet ritmusára dobogtatják. A munkát az izmok dalává neme
sítik. Az idegeket a szellem zengő húrjaivá nevelik.

Ki vitathatná el ezeket a nemes energiákat a turistikától?
A turista és cserkész tíz parancsolatját életittas hajnalokon 

ősi pásztortüzek hirdették ki bíboros bércfokokról, szüzharmatos 
völgyek felett ébresztőül a révedező világnak. Ahhoz a nemzedék
hez tartozónak valljuk magunkat, amely a homályból a fényes
ségbe tör.

A mi fiaink is — hála — ehhez a nemzedékhez tartozónak 
vallják magukat, így meg van a pozitív alap a turista szellem 
továbbépítésére.

Istennek hála, mind sűrűbben halljuk őszülő apák ajkairól 
a boldog vallomást: — Ez a betyár cserkészfiam — most veszem 
észre — már engem is valóságos turistává formált át.
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Hogyan csinálja ezt a cserkészet, a maga fiaival?
Megdöbbentő egyszerűséggel: kiviszi a gyermekeinket az 

Isten szabad ege alá. Ott kiöblíti a tüdejüket tiszta levegővel, rá
ereszti bőrükre a bacillusölő kacagó napsúgarat, acélossá edzi 
idegeiket a friss élő vízzel, — mindezt persze az Atyának, Fiúnak 
és Szentlélekistennek erejével és az Ö színe előtt. így lesz — és 
csakis így lehet — a testedzés kozmikus, világegyetemet átfogó, 
összetartó, egyszerű, tiszta, isteni, boldog erőkkel való ölelkezés.

És ez a szellemi áramlat, a turista lélek igazi revelációja.
Valóban úgy van! Itt újjászületés folyik lélekben és igazság

ban — az istenadta fizikai háromággal: levegővel, fénnyel, víz
zel kapcsolatban. Az így nevelődött ember ismeri erejét és hasz
nálni is tudja azt, bízik izmaiban. Az ilyen, a turisztikában nem
csak kemény izmokat szerzett, de kemény szívet is. Önmérsék
letet, önbizalmat, nyugodtabb megítélést. Ebben már az erő meg
nyilvánulása nem kelti a titkos megaláztatás érzését, hanem kelle
mes versengési izgalmat kelt az benne: a lovagias győzelem re
ményét, vagy nyíltszívű elismerést. Ez a férfiú tudja, hogy fér
fiasságának testi képessége is szolgálatában áll, a férfias érint
kezések terén ismeri meg társait és sokkal jobban olvaszt ez a 
légkör, melyet ózondús fenyvesek levegője és magas bércek tiszta 
fényessége szaturált leikébe, több szeretetre és tiszteletre tanít, 
mint báli termek, vagy kávéházak füstös légköre. Az ilyen turista 
lelkületű férfiú nyugodtan halad, mert lelki és testi képességei 
között meg van az egyensúly. Ebből válik az erős családfő. Ebből 
lesz a jó katona.

Turistásítsuk a társadalmat! Legyünk igazi turisták !
Senkit se tartson vissza az, hogy nem született óriásnak. Az 

erő nincs kisajátítva a természettől. Az ügyesség is megszerez
hető képesség és ki vitathatná éppen ezt a képességet — ezt az 
igen sokoldalú képességet — a turisztikától ?

Szorgalom, akarat — az erő iskolájából is vagyont gyűjt; a 
kicsi legyűrheti a nagyot. És ez a vagyon is sokat ér. Lám milyen 
édes érzése az ifjú kornak, amikor az emelkedő keblet egészen 
betölti a szív és a szívet betölti az ábránd. Épp ily hasonlíthatat- 
lan érzés az, ha a testet az izmok egészséges, dagadó hálózata 
szövi át s az egészséges lélegzés majd szétrepeszti a ruha feszült 
szövetét. A férfiasság öntudata a lelket is duzzasztja ilyenkor, a 
bátorságot, a reményt és a szabadság vágyát leheli bele, mint 
ahogy a föld termékenységét megindítja a rügyfakasztó tavaszi 
napsugár.

Fel tehát lelkesen ezekben a gondolatokban társadalmunk 
turista lélekkel való nevelésére s „Mecsek Egyesületünk“ felvirá
goztatására.



BALOTAY GERÓ :

Hóvirág
Hóvirág, tavasz hírnöke, kit mindenki örömmel, boldogan 

üdvözöl és szeret, te fehér életcsoda, szólj te elsőnek az emberek
hez. Tanítsd meg őket szeretni a természetet, tisztelni és védeni 
az életet, a legegyszerűbbet is. Miért is nem hallgatnak rád? Mert 
valójában nem ismernek sem téged, sem tengernyi testvéreidet. 
Azt sem tudják, hogy ők maguk is a természetben vannak igazán 
otthon s azért érzik ott jól magukat, azért szabadulnak fel és bol
dogok benne, mert csak addig igazán emberek, amíg egyszerűen 
természetesek.

Mesélj nekik a magad és testvéreid csodájáról. Meséld el, ki 
súgja meg nektek a fagyos földben, hogy mikor közeledik a tél 
vége. Áruld el nekik, hogy mivel fütesz, mikor áttörsz virágod
dal a jeges havon, mintha forró lándzsa volnál, te leheletszerű 
fehér lepel. Ki tanított meg rá, hogy ilyen korán viríts, mert más
ként kiveszne fajtád. Tanítsd meg az embereket, hogy tanítómes- 
tored a Teremtő végtelen szeretete és az örök szeretet melege 
árad belőled, mikor a fehér halál uralmának végét jelezve az 
élet, a szeretet diadalát hirdetni megjelensz elsőnek az alvó ter
mészetben. Kikért? önmagatokért és értünk, emberekért. Bár 
megértenék ártatlan fehér békecsengetyüid szavát kicsik-nagyok,. 
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szegények-gazdagok, müveitek és tanulatlanok. Ez a virágbe
széd volna az igazi természetvédelem, hiszen a védelem úgyis 
alaptörvény a természetben, mint egyensúlyának, harmóniájának 
egyik főtényezője. De mivel az emberek többsége már régen elfe
lejtette a természet szavát, szükség van emberi magyarázó be
szédre is. Csilingeljétek hát azoknak, akik megértenek s kérjetek 
mindenkit, aki a természetet, mint ősszülőjét szereti, magyarázzák 
meg mindenki számára világosan, hogy a természet mindnyájunk 
kincse. Érettünk emberekért, egy szebb földi, emberi lét lehetősé
géért alkotta a jó Isten, irántunk való végtelen szeretetből. Az 
egész természet, élettelen és élő csodák világa, mind Isten alko
tása; az ember is egy a milliók közül. Időrendben az utolsó te
remtmény, akiért előbb évmilliók történéseinek kellett leperegni 
a végtelen idő homokóráján, ö az egyetlen teremtmény, akinek az 
alkotás képessége megadatott, ép ezért tudnia kell, hogy Isten 
alkotásait, amilyenekhez foghatót alkotni sohasem tudhat, elpusz
títania nem szabad. Minden élő egy külön csoda, az egész ter
mészet együtt az örökké változó, zengő, — az értelemmel nem 
mérhető, csak a lélekkel felfogható harmónia. Aki természetet 
pusziit, az életet olt ki, csodát rombol, harmóniát zavar és egyik
hez sincs joga.

A természetvédelem egyik lényeges része azoknak a felvilá
gosítása, akik nem értik meg a természet néma szavát s benne a 
Teremtő jóságát. Ez a felvilágosító munka végeredményben az 
igazi, a lelki műveltség fejlesztését jelenti és mint ilyen érték, ál
lítható oda a ténylegesen megvédett, megőrzött természet értéke 
mellé.

Csilingeljetek ti fehér szeretetvirágok hirdessétek a jót, a szé
pet mindenkinek, mert minden remény megvan rá, hogy a nehéz 
idők elmúltával, amint azt a lelkek elfordulása az anyagtól máris 
mutatja, az eljövendő békében a legtöbb ember ismerni fogja sza
vatokat és tisztelni a természet törvényeit.

SZERESD A TERMÉSZETET ÉS ÁHÍTATTAL 
LÉPJ SZENTÉLYÉBE!



Tubes kilátonál
Csend van itt. Oly egyszerű, oly tiszta. 
Nem dermesztő, nem is méltóságos, 
Imahívógató,
Pipatisztogató,
Vasárnap pihenő gazda, mintha 
Nézné lábánál a kölyök város, 
Mint bomlik zajongva,
Könnyeit a borba
Hullató, konok céltalansággal.

Ez a hegy az Érett Szemlélődés,
Semmi bohókás, semmi kamaszos: 
Nyugodt jóindulat,
Bölcs élethangulat...
Erdős csigolyáin szarvasbőgés,
Titkos, mély-völgyben patak mos
El minden emberdalt,
Mert kit a kedve hajt
Dalával csak a Tettyéig jut fel.

Nem alpok ez, nem Isten-zsámolya. 
Szép-mosolyú, vén unokatestvér, 
Hiú kis bajunknak,
Veszendő fajunknak
Vigasztalója ... S vessen bárhova 
Sorsunk, a gondolat mindég megtér 
E hegyhez, mely igaz menedékünk.
Lásd: Mi itt fönt még virágot sem tépünk.



IFJ. REUTER CAMILLO oki. erdőmérnök:

Mecsekhegységi erdők rovarellenségei
A hegyeket, erdőket járó turista gyakran kerül olyan vidékre, 

ahol annak egyik legszebb díszét, az erdőt súlyos betegen, vagy 
betegeskedve találja. Lekopasztott lombú fák tavasszal és nyáron, 
törzsek, amelyeken nedvfolyást látunk, melyeknek héja nagy terü
leten leválik, mind arra hívják fel figyelmünket, hogy az erdő, 
rovar, illetve növényi ellenségei működésbe léptek. Elsősorban öt
lenek szemünkbe a rovarkárosítók munkái.

Vajjon, hogy és mikép folyik le ez a néma küzdelem az erdő 
és ellensége között, hogyan tud az ember segítségére sietni az oly 
nagy szolgálatokat tevő erdőnek. Ezekre a felvetett kérdésekre 
szeretnék az alábbi rövid összefoglalásban felelni.

Természetesen itt elsősorban szemem előtt lebegett az, hogy 
turistáink érdeklődését a mecseki erdők keltik fel legjobban. Ezért 
választottam tárgyamul a mecseki erdők rovarkárosítóit.

Ha a Mecsek hegység erdőségeinek rovarkárosítóit akarjuk fi
gyelemmel kisérni, akkor mindenekelőtt azt kell megállapítanunk,, 
hogy a Mecsek szigethegység, amelyet a többi magyarországi hegy
vidékektől nagykiterjedésü síkságok és dombvonulatok választa
nak el. A legközelebbi hegyvidék, amely sok tekintetben a Mecsek
kel nagy hasonlóságot mutat fel, az u. n. szlavon hegyek. Ezeknek 
hosszú sorát szép idő esetén jól megfigyelhetjük a misinai Kiss 
József kilátóról.

A Mecsek hegység a maga 700 m-t meg nem haladó magas
ságával, kimondottan a középhegységek közé sorolható. Tehát a 
magashegységi károsítok jelenlétét itt hiába is keresnők.

A Mecsek hegység erdőségeinek károsítóival akarunk megis
merkedni. Akkor tisztában kell lennünk azzal, hogy milyen fa-fa
jokból álló erdők fordultak és fordulnak elő a Mecseken. Mint már 
említettem, a Mecsek középhegység. Ebből következik az is, hogy 
itt az emberi kéz beavatkozása előtt csakis lombos fafajok alkot
tak állományokat. Az ilyen, ősidőktől jelenlévő fajokat, őshonos 
fafajoknak nevezzük.

A fenyőfélék közül egyedül a közönséges borókát találjuk itt, 
mint őshonost a Zengőn és a Jakab-hegyen. A város felett és a Ja- 
kab-hegyen lévő fenyvesek már emberi kéz nyomát mutatják. To
vább vizsgálva az őshonos fafajokat, a lombosfák között a követ
kezőket találjuk meg. A Mecsek erdeinek egyik legszebb állomány 
alkotója a bükk. Ez kb. 300 m. magasságban jelentkezik, és túl
nyomórészt az északi és északnyugati csapadékosabb oldalakon 
találjuk állományait. Szép ezüstfehér, nyílegyenes törzse erdeink 
díszévé teszi a bükköt. Másik őshonos erdőtalkotó fafajunk a ko- 
csánytalan tölgy. Ez már a melegebb déli oldalakat kedveli és szin
tén 200—300 m. magasságig hatol lefelé. A kocsányos tölgy a Drá- 
vamente síkjának ősi faja, de ez már a hegyek lábánál ritkán lm
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tol feljebb. A harmadik őshonos tölgy a molyhos tölgy. Ebből is 
kisebb állományokat találunk a Mecseken, a Misketetőn még az 
500 in. magasságot is eléri.

A közönséges gyertyán, amely lassan tért hódít a tölgy és né
hol a bükk kárára, szintén őshonos fafajunk a Mecsekben. Már 
sokkal kisebb jelentőségűek a következő, szintén őshonos fafajok 
sorában a mezei szil, a kislevelü és nagylevelü hárs, a korai és 
mezei juhar stb. A Mecsek déli, erősen meszes talajának jellegze
tes fája a virágos kőris. Az őshonos vadgyümölcsfák közül a cse
resznye, a körte és az alma fordul elő. A bokor növésüek közül a 
mogyoró, galagonya, som, stb. őshonosak erdeinkben.

Amint e rövid kis felsorolásból láttuk csakis, — az egyetlen 
borókát kivéve, — lomblevelű őshonos fafajaink vannak. Ez ter
mészetesen a rovarkárosítók összességére is rányomta bélyegét. 
A tűlevelűek kárositói mindaddig hiányoztak, míg az ember ide is 
el nem hozta a fenyőket. Kaufmann Ernő, aki az 1880-as évek óta 
gyűjtötte a Mecsek és Baranya bogarait, 1913-ban már úgy ír, hogy 
„a H y 1 o b i u s a b i e t i s a Mecseken már állandó lakó és hihető
leg a stájer fenyőfával hozatott be.“

De talán térjünk át az itteni veszedelmesebb és az erdőgazda
ságra felette káros rovarok ismertetésére.

Mielőtt azonban a részletesebb ismertetésbe belekezdenék, rövi
den megemlítem, hogy miképpen okozzák e rovarok a kárt. A ká- 
rosítókat két nagy csoportra oszthatjuk. Az egyik csoportjuk az 
u. n. élettanilag káros rovarok, a fák életműködésében résztvevő 
szerveket támadják meg. Pl. lerágják a leveleit, a kérgét-háncsát 
összerágják, keresztül-kasul fúrják. Sokszor nem is maga a kifej
lődött rovar, hanem annak álcája a veszedelmes kártevő. A másik 
csoportot a műszakilag károsító rovarok alkotják. Ezek a fát álca
meneteikkel annyira tönkrefurják, hogy az műszaki célokra telje
sen alkalmatlan, vagy csak kis részben használható fel. E fajok, 
amelyek álca életüket kéreg alatt, fa vagy növény belső részében, 
tehát rejtve töltik, az u. n. másodlagos károsítok. Másodlagosaknak 
e fajokat azért nevezzük, mert mindig csakis betegeskedő, seny
vedő egyedeket támadnak meg. Kivéve azt az esetet, amikor már 
annyira elszaporodtak, hogy betegeskedő fákat nem találnak és így 
kénytelenek egészséges fákat felkeresni petézés végett. E rova
rokkal szembon a növények felületén fejlődő, és egészséges fákat 
is megtámadó rovarokat elsőleges kárositóknak nevezzük.

Ha a rovarvilág rendszerén áthaladunk, és sorjában megfi
gyeljük a Mecsek erdeire veszedelmes rovarokat, rögtön szembe 
tűnik, hogy az uralkodó részt a bogarak rendje adja.

Szép napsütéses nyári napokon a Misina oldalában a virágzó 
bodzák ernyőit vizsgáljuk, gyönyörű élénk fémfényü bogarakat 
találunk. Ha az eléggé kistermetű bogarakat megkíséreljük fogni, 
csakhamar szárnyra kapnak, vagy halottnak tetetve magukat, hul
lanak a földre, ahol csakhamar eltűnnek a fűszálak között. Ezekben 
találjuk az óv első károsítóit, melyek már májusban megjelennek. 
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Nagyobb fajaik a Perotis lugubris, Capnodis tene- 
brionis a Mecsek déli oldalain lévő kökénybokrokon, míg a 
Dicerca berolinensis gyertyánon található. E három faj 
nem is annyira károsításával, mint inkább azzal tűnik ki, hogy 
hazai fajaink közül a legnagyobb termetüek. Bár ezerszínü roko
naik a trópusokon 3—4-szeresükre nőnek meg. A díszbogarak kö
zül, ahová e fajok tartoznak, a Mecsek-hegység igen sok fajjal di
csekedhet és bizony vannak közöttük veszélyes károsítok is. Ilyen 
pl. az A g r i 1 u s v i r i d i s, amely az 1930-as évek elején me
gyénkben okozott kárt. E faj is jellegzetes másodlagos károsító és 
megjelenése mindig annak a jele, hogy túltartott sarjerdővel 
akadt dolgunk. Gyümölcstermelőinkre ugyancsak veszedelmes, 
mert az agyonkinzott, nyesett gyümölcsösökben is hamar megje
lenik. Másik ilyen károsító, amely a tölgysarjerdők ellensége, a 
sávos tölgybogár (Coraebus bifasciatus). Ez is elég
gé gyakori a mecseki tölgyesekben. Jóval ritkább már a szintén 
kemény lombosfákban élő Chrysobothris a f f i n i s .

A másik nevezetes család, amely szintén sok károsítót ad a 
Cincér-félék (Cerambycidae) családja. Ezek már nem 
annyira élettanilag, mint inkább műszakilag károsak. Azt hiszem 
a Mecseket járók előtt jól ismert a hőscincértől (Cerambyx 
c e r d o ) összefurkált öreg tölgytuskó. A Mecseknek talán ez az 
egyik legveszélyesebb cincérféléje. Meneteivel ugyanis a fa leg
értékesebb részét, rendszerint a gyökérfőt teszi tönkre, ujjnyi vas
tag lyukakat rágva bele. Egy-egy nagyobb vágásterületen néha 
ezrével lehet látni a tüskökön napfényben sütkérező hőscincéreket. 
Jóval kisebb testű rokona, a Cerambyx Scopolii már keve
sebb kárt okoz, de ezzel szemben ő a gyümölcsösökben is okozhat 
kárt. A többi nagytestű cincérek a mecseki őserdők pusztulásával 
teljesen elvesztették jelentőségüket. A hamar szárnyrakapó, úgy
nevezett virágcincérek, amilyenek a Leptura és C1 y t u s nem 
tagjai, az egész Mecsekben közönségesek. Ezek szintén műszaki 
károsítok.

Már sokkal nagyobb bajokat okoz, és rendszerint pörösködésre 
ad okot a házba épületi fával behurcolt Hylotrupesbajulus, 
az ú. n. házicincér. E cincérféle fenyőfában ól, rendszerint épít
kezések alkalmával álca vagy báb alakjában kerül a lakásba. Ott 
csakhamar kifejlődik, és kirágja magát a napvilágra. Jelenlétét ha
mar elárulja a kirepülési nyilasa és az azokból hulló sárgás liszt
szerű rágcsálók. Ez a faj minden valószínűség szerint Pécsre be
hurcolt faj, mert jómagam eddig csak a városban lévő fatelepek 
környékén fogtam.

Mint érdekességet említem meg egy hasonlóan behurcolt cin- 
córnek, a Spondylis buprestoides-nek esetét. Kaufmann 
Ernő, aki a DGT pécsi bányájánál, mint orvos szolgált, ezt a cin
cért a stájer földről származó bányafákon gyűjtötte és mindig 
csakis itt találta. Szerinto (1913-bap)- még bizonytalan, hogy a Me
csek Pécs feletti fenyveseiben me^hórióáodött-e. Már Bokor Elemér, 
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aki írásában ki is emeli, hogy nem helyesli a behurcolási elmélet 
alkalmazását, azt Írja, hogy Kaufmann nem kereste elég szorgosan 
e cinéért. Ugyanis ő 1922-ben a Jakab-hegyen -megtalálta. Utána
járva az adatoknak a következőket állapíthattam meg. A Jakab- 
hegyen valóban van állományszerü fenyves fekete és erdei fenyő
ből, és pár luc. De ezek jelenleg mindössze 30—35 évesek. Sokkal 
valószínűbb, hogy a Bokor Elemér által fogott példány szintén va
lamilyen behurcolt álca vagy báb kifejlődéséből került elő. Azóta 
e cincért bár magam is többször kerestem, nem találtam meg. A stá
jer fenyőfa behozatallal úgy látszik megszűnt e károsító további 
behurcolása.

Még két igen szép cincérről kell megemlékeznem. Egyik aha- 
vasi cincér (Rosalia alpina), a másik a gyászcincér 
(M o r i m u s f u n e r e u s). E fajokat fatörzseket vagy ölfaraká- 
sokon -foghatjuk sütkérezés közben.

A következő családot a levélbogarak (Chrysomeli- 
d a e ) alkotják. Ezek már csakis elsődleges ellenségekként jelent
keznek. E család tagjai boltozott szárnyfedőjü élénk, sokszor fém- 
fényü bogarak. Főként csemetekertekben és füzvesszőtelepeken 
károsak. Legfontosabb károsítok e családban a Melasoma po- 
puli és az Agelastica alni Mindkettőt megtaláljuk a Me
cseken, de tekintve, hogy hegységünk erdeiben mind a nyár félék, 
mind a füzfélék alárendelt szerepet játszanak, károsításuk lényeg
telen.

Sokkal nagyobb kárt jelentenek erdeink számára a legnagyobb 
létszámmal bíró családot alkotó ormányosbogarak (Cur- 
culionidae). E család tagjainak életmódja eléggé különböző. 
Egyik része a terméseket, rügyet fúrja meg és abba helyezi petéjét. 
Ilyen pl. az Apoderus és Balaninus nem számos tagja. 
Ezek készítik a likas mogyorót. Károsításuk a Mecseken, ahol 
úgyis kevés mogyoró terem a késői fagyok miatt, eléggé érezhető. 
Más fajok jövendő nemzedékük számára úgy biztosítanak megfelelő 
életfeltételeket, hogy a megtámadott részét a növénynek megrág
ják, ez elfonnyadva megfelelő táplálékul szolgál a petéből kikelő 
álcának. A rövidormányosokat is számos faj képviseli a 
Mecseken. De érezhető károsításukról tudomásom nincs. Kártéte
lüket a fiatal tölgysarjakon láthatjuk. A Mecsekben mint már több
ször említettem, csakis a lombosfák őshonosok. És valóban itt eze
ket károsító ormányost lehet ugyan szép számban találni, de érez
hető károsítás még sohasem történt. De az 1890-es években a Pécs 
feletti, délnek kitett (karsztos) Misina oldalra és a Tettye mészkő
szikláira fekete és erdeifenyőt hoztak. Ugyan ez történt a Jakab- 
hegyen is, csak pár évizeddel később. Ezzel a mecseki erdőket ká
rosító rovarvilágnak új színt adtak. Megjelentek az ezeken a fe
nyőkön élő károsítok. Már előbb említettem, Kaufmann Ernő meg
jegyzését arról, hogy a Hylobius abietis miként lett honosí
tott polgár a mecseki erdőkben. Ma már nem is tartozik a na
gyobb ritkaságok közé. Elterjedésének gátat az vet, hogy a me
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cseki fenyvesek területe erősen korlátolt és állományukat park- 
erdőszerüen kezelik. így a frissen vágott tuskó nem túl gyakori. 
Ez pedig életfeltétele ennek a káros ormányosnak. Hasonló a meg
figyelés a Pissodes notatusról is, amelyről Kaufmann 
egyenesen kimondja, hogy e faj azelőtt itt nem fordult elő, azonban 
ma már az erdei fenyőn nem ritka.

Az ilyen új fajok jelentkezése kiáltó jelként hívják fel az 
erdőgazda figyelmét, hogy óvatosán cselekedjék akkor, amikor 
erdőbirtokára új fajok behozatalára gondol. Ilyen láz volt egy idő
ben a Pinus Banksiana telepítése is. Szerte hirdették kiváló tu
lajdonságait, telepítsük e fajt, mert legmegfelelőbb. Ma már alig 
hallani róla és az akkor telepített állományokból is csak roncsokat 
lehet találni. Ha ugyanakkor megfelelő fafajt telepítenek, akkor 
az erdőbirtokosokat nem éri súlyos növedékveszteség.

Az ormányosokkal rokon, és az erdőgazda legveszedelmesebb 
és legkérhetetlenebb ellenségeit a szúk családja adja (Ipidae). 
A legtöbb ember szinte tudomást se szerez róla, legfeljebb ha la
kása öreg bútoraiban őröl. Pedig a nemzeti vagyont alkotó erdő
ségekben milliókra rúgó kárt okozhat, ha okszerű erdőgazdálko
dással nem életerős erdőket telepítünk és nevelünk. Legtöbbször 
sötétbarna, szurokszínü, apró pár mm-es bogárkák. Egy-egy bogár 
károsítása tizedfillérekben fejezhető ki. És mégis, ha milliószámra 
felszaparodnak, egész erdővidékek esnek áldozatul pusztításuknak.

Az anyaállat és a petéből kikelő álca rágásmenetei alkotják az 
u. n. rágásképet. A szú fajának felismeréséhez legtöbbször elég a 
rágáskép megvizsgálása, az már annyira jellemző az egyes fa
jokra. A szúk családját három, az Eccoptogasterinae, 
Ilylesininae és Ipinae alcsaládra osztjuk fel. Az Eccop
togasterinae alcsalád tagjait csakis lombos fákon találjuk 
meg.

Mint érdekességet lehet itt a következő élettani összefüggést 
felemlíteni. Tudjuk, hogy a Mecsek mészkőhegység, ezért külö
nösen a déli oldalak vízzel való ellátása erősen függ a mindenkori 
csapadéktól. Ugyanis a lehulló csapadékot a vékony humuszréteg 
tartalékolni nem tudja, és az a mészkő ezernyi repedésén keresztül 
(hiszen a szénsavban gazdag esővíz jól oldja a mészkövet) csak
hamar oly mélyre távozik, hogy azt a növényzet értékesíteni többé 
nem tudja. Már most aztán azok a fafajok, amelyek a vízellátás 
folytonossága tekintetében igen érzékenyek, csakhamar sinyleni 
kezdik a hamar bekövetkező szárazságot. Ilyen fafaj pl. a szil. 
Ezért az 1930-as évek végén a szilek a Mecseken pusztulásnak in
dultak. Ugyanis 1932—1939 között érte el tetőfokát a szárazság a 
Brückner-féle 35 éves periódusban. Amint a fellépő vízhiány érez
tette hatását, ami abban nyilvánult meg, hogy a szilek beteges
kedni kezdtek, jelentkeztek a másodlagos károsítok. így jelentke
zett az Eccoptogaster mu11istriatus. és az E. scoly- 
tus. E jelenséget már Kaufmann Ernő is észrevehette, mert jegy
zeteiben megemlíti, hogy az első fajt főképen szileken gyűjtötte. 
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A többi Eccoptogaster fajok már inkább a gyümölcsösök fáin él
nek és így inkább gyümölcstermelőink érdeklődését keltik fel.

A Hylesininae alcsalád tagjait a lombosfákon kívül már 
fenyőkön is megtaláljuk. Egyik veszélyes faja a Blastopha 
gus piniper da, amelyet a Pinus fajokon találunk meg. Ezek
nek és hasonló más fenyőkön élő száknak a Mecseken a fenyők 
korlátolt térfoglalásánál fogva nincs jelentőségük.

A lombos fákon károsító szúkat szintén meg lehet nálunk ta
lálni. De jelentőségük, mint a, lombosfákon károsító ormányosoké, 
a helyes gazdasági kezelés mellett alig valami.

A Lemezcsáp uak (Scarabaeidae) családjában megint 
egy félelmetes ellensége van az erdőgazdának. Ez a cserebo
gár (Melolontha vulgaris). E család tagjai elsődlegesen 
károsak. Ezt hamarosan szemmel látjuk, ha a pajor által megtá
madott csemetekertben egy fiatal növénykét kihúzunk. Ha egyál
talában van még gyökere, azon súlyos rágási sebeket találunk. 
Védekezés ellene igen nehéz, szerencsére a Mecseken, mint közép
hegységben, károsítása lényegtelen.

Ezzel a bogarak rendjének végére is értünk volna. E rend 
szolgáltatja legnagyobb számban az erdő ellenségeit. Talán legna
gyobb számban, de nem a legfélelmetesebbeket. Azt ott találjuk 
majd, ahol nem is várnék.

A hártyásszárnyúak (Hymenoptera) rendjében tar
tozik a rosszhírt! Lophyrus nem, amely a fekete és erdei feny
veseink esküdt ellensége. Másik idetartozó károsító az óriási 
fadarázs, Syrex gigas szintén megtalálható Pécsett. E faj
nál is igen nagy a valószínűsége, hogy épületifával hurcolták be. 
Károsításáról a mecseki fenyvesekben még nem hallottam.

Ezzel szemben a legyek családjába (Diptera) tartozó 
apró gubacsdarázsak (Cecidomydae) károsítása bizo
nyára szemébe ötlött a Mecseket járó turistának. Azok a kisebb- 
nagyobb, gömbölyű, rücskös falú, sokszor diónagyságot elérő és 
cserkóregszínü u. n. gubacsok, vagy gubicsok e kis darazsak káro
sítása nyomán keletkeznek. Rendszerint a fák levelén vagy ágán. 
A régi híres pécsi cserzőiparnak valamikor a mecseki gubacs adta 
meg egyik alapját. A kis gubacsdarázs rejtetten fejlődik ki a gu
bacs belsejében, vagy mint élősködő él más álcában. Mindenesetre 
a gubacsok nagymérvű jelenléte szintén olyan figyelmeztető, amely 
az erdőgazdának szól. Megjelenése arra vall, hogy az erdő bete
geskedik, senyved, siessünk segítségére.

A rovarvilág másik igen nagy és sokak szerint legszebb rend
jét a lepkék (Lepidoptera) alkotják. A természetjárónak 
már kora tavasszal hű kísérőivé szegődnek, és egész nyáron, késő 
őszig kitartanak vele. Az erdőn-mezőn szálldosó tarka lepkéket 
látva, nem is gondol azzal, hogy mily kérlelhetetlen ellenségei tud
nak lenni ezek az erdőnek. De talán helyesbítsünk. Nem is a szép, 
tarka, színes lepkék az igazi ellenségei, hanem az egyhangú, fe
héres, sárgás, barna színű, és nappal a fatörzseken alvó fajok. 
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Ezeknek hernyói oly mértékben tudnak helytelen erdőművelési és 
gazdasági alapokra fektetett erdőben elszaparodni, hogy számukat 
csak csillagászati számokkal lehet kifejezni.

Egy ilyen hernyódulástól meglátogatott erdő siralmas képet 
fest. A fák lombjuktól megfosztva tar ágaikat nyújtják az ég felé, 
a törzseken a lombkorona felé törekvő hernyók százait látjuk 
mászni. És ilyenkor már késő a segítség.

A lepkék talán még érzékenyebben reagálnak a behurcolt egye- 
dekre azzal hogy tömeges szaporodásnak indulnak. Mint érdekes 
példát említem fel a következőt: A vörösfenyő a Mecseken telje
sen ismeretlen volt. Néhány példányát, mint kerti díszfát ültettek 
el a Mecseken. A magas hegységben, hol őshazája van, párás a le
vegő. Ennek hiányát hamar sinyleni kezdette Pécsett. Ez a siny- 
lődés diszponálttá tette a pár fácskát a másodlagos károsítok ellen. 
A betelepített fácskák fertőzve lehettek, a vörösfenyő hírhedt el
lenségének, a Coleophora laricella petéivel. A fertőzés 
bizonyos lehet, mert e fajta lepke a Mecseken ismeretlen volt. Ked
vező körülmények közé kerülve, csakhamar szaporodásnak indult, 
különösen mivel természetes ellenségei mind hiányoztak. E lepke 
hernyója a vörösfenyő fiatal tűjét kirágja és mint egy zsákba bele- 
bujik. Csak a feje és az első pár lába van kint. Ha szűknek bizo
nyul lakása, akkor felmond, és két tűből készít egy bővebbet ma
gának.

A sodró pillék (Tortricidae) családja már honos er
dőinkben. A Tortrix viridana hernyója az összesodort tölgylevelek
ben található meg. Jelentkezése csakis nagyobb kiterjedésű ele
gyesen tölgyállományokra jár veszedelemmel. Ennek a családnak 
másik tagja az Evetriabuoliana. E lepkének károsítását a 
mecsekjárók azt hiszem jól ismerik. A Misina oldalában lévő lant
alakú, görbe törzsű erdei fenyők e lepke hernyójának károsítása 
nyomán keletkeztek. A kis hernyó benne él a fiatal fenyő főhajtá
sában. Ez a rágás miatt lehajlik, sokszor le is törik. Az ilyen le- 
hajlott hajtás később újra megerősödhet, és újra felfelé nő egye
nesen. De a lantalakú görbeség fa egész életében megmarad. Ez 
súlyos műszaki károsítás, hiszen a fa használhatóságát erősen 
rontja. Jórészéből ezután nem készíthető szerfa.

A bükk ellenségét, a D a s y c h i r a p u d i b u n d a-t szintén 
megtaláljuk a Mecseken. De mivel elegyetlen, nagyobb bükk állo
mányok nincsenek, károsítás még eddig nem fordult elő.

Igen nevezetes állománykárosító a gyapjaspille, vagy 
L y m a n t r i a d i s p a r . Bár hegységünkben egyáltalában nem rit
ka, hisz majd minden állományban lehet törzset találni, amelyen ott 
vannak a sárga potrohszőrökkel fedett petecsomók. Mégis károsí
tásáról nem hallani. Amint látjuk, ez is jelen van magállományá
val. Ha tehát helytelen erdőművelési szabályokkal az állományok 
jelenlegi elegyes összetételét megbontanók, károsítását csakhamar 
éreznek a jövőben.
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Sokkal jelentéktelenebb károsító az aranyfarú pille, az 
Euproctis chrysorrhoea.

A rovarvilág utolsó rendje, a s z i p ó k ás r_o v ar ok (Rhyn- 
c h o t a) közül egyedül a tölgy golyvát okozó Lachnus robo- 
r i s nevű levéltetű érdemel említést. E tetüféleségnek szívása nyo
mán a tölgygallyakon golyvaszerü daganatok jelentkeznek. A da
ganatok, tekintve hogy törzsön is előfordulhatnak, a fa műszaki 
felhasználhatóságát csökkentik.

így, ha röviden áttekintettünk a Mecsek hegység erdeiben ká
rosító rovarokon, azt találjuk, hogy komolyabb károkat okozó fa
jok itt is jelen vannak, de súlyos károsításukra még nem volt 
példa.

Ennek az a magyarázata, hogy a hegység területén az erdők 
legnagyobb részét, szinte azt lehetne mondani, az összes erdőket, 
őshonos fafajok alkotják. A betelepített tűlevelű fák elenyésző fol
tokat alkotnak, és nem is állanak rendszeres kihasználás alatt. A 
másik szintén igen fontos tény az, hogy az őshonos fafajokból sem 
alkottak egybefüggő, nagy kiterjedésű elegyetlen állományokat. 
E két igen helyes elvnek tulajdonítható tehát az, hogy hegyvidé
künk egyike Magyarország azon kevés hegységeinek, ahol még 
számottevő, nagyobbszabású rovardulás nem történt.

Ha erdőgazdáink továbbra is kitartanak ezek mellett a kétség
telenül bevált és helyes elvek mellett, akkor erdőiket megkímélik 
a betegeskedéstől és pusztulástól, a tulajdonosokat meg hatalmas 
anyagi károktól.

DÖMÖRKAPUI TURISTA- 
és MENDÉKHÁZUNK
a legszebb kiránduló és nyaralóhely. 
Magaslati fekvés, erdei levegő, gyö
nyörű kilátás, kényelem, pompás séta- 
utak, villanyvilágítás, a turistaházig 
vezető gyönyörű hegyi autóút.

Telefon: 26-26.
Vendéglős: BÉKÁSY FERENC
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Vadász István:

 Néhány szó a fényképezésről
1943-t írunk. A világban gigászi erők mérkőznek egymással. 

A technika csodái borzalmas valóságukban jelennek meg előttünk; 
népek, nemzetek hihetetlen áldozatokat hoznak egy boldogabb, 
igazságosabb jövendőért. A történelem e sorsdöntő szakában talán 
időszerűtlen a fényképezésről elmélkedni, a hátország lüktető 
élete, a felfokozott gazdasági tevékenység mindannyiunk idejét 
maradéktalanul igénybeveszi, s úgy gondoljuk, hogy a béke
évek egyik igen kedvelt és elterjedt szórakozása, egyeseknek 
sportja, másoknak pedig művészi tevékenysége, a fényképezés, 
ma csak ipari vonatkozásban él változatlan intenzitásában. A va
lóság azonban nem ez. Erről tanúskodik az Egyesült Magyar 
Amatőrfényképezők Országos Szövetségének, Budapesten, az el
múlt év októberében rendezett „Nemzeti művészi fényképkiálli- 
tása“, amely — dacára a háborúval járó sok gátló körülménynek 
—- igen magas színvonalú volt és méltán sorakozott mellé a vidék
nek, Kassa, Nagyvárad, Újvidék, Szeged, Cegléd, Békéscsaba, Ko
márom, Szombathely és Sopron városoknak kiállítása, melyeken 
a magyar müvészfényképezők oly képanyaggal szerepeltek, mely 
továbbra is biztosítja számukra világviszonylatban is az elsők 
közti helyet. Pécs, országunk e nagymultú városa, a Dunántúl 
kultúrközpontja, sajnos hiányzik a névsorból, pedig minden adott
sággal rendelkezik ahhoz, hogy falai közt a művészi fényképezés 
ugyancsak kibonthassa szárnyait. Fényképészeti osztályunk egyik 
célkitűzése ez.

A mai gondterhes időkben életkörülményeinket a háború irá
nyítja, s ez természetesen erősen kihat a fényképezésre is. Kevés 
a filmanyag, a vegyszer, a nagyítópapíros, de van ennek egy jó 
következménye is, mégpedig az, hogy több a jó kép, mert a fény- 
képezők ennek hatása alatt jobban átgondolják témáikat és céltu
datosabban fényképeznek. Ezektől a nehézségektől azonban nem 
szabad visszariadnunk. Mik ezek azokhoz a nehézségekhez ké
pest, amelyekkel a fényképezés úttörőinek kellett megbirkózniok. 
Mégis megszületett az első fénykép és a technikai tökéletesedés 
mellett kifejlődött egy új képalakító művészet. A mai modern kis
filmes gépek minden kényelme, könnyed és gyors használhatósága 
mellett gondoljuk csak meg, mit jelentett, amikor Daguerre az 
első fényképet napvilágra hozta. Elképzelhetjük, hogy mily nagy 
dolog volt, amikor a nem kis türelemmel kivárt, félórás exposició 
után a higanygőzökkel való előhívás következtében megjelent az 
első positiv kép. Ezzel elindult a fényképezés a fejlődés útjára. 
A negativ-positiv eljárás a nedves kollódim-lemez feltalálásával
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valósult meg. Ez már nagy lendületet adott a fényképezésnek, 
legalább is műtermi vonatkozásban. Külső, szabadtéri felvételek 
készítése még igen körülményes volt, mert a lemezt közvetlenül a 
felvétel előtt kellett érzékenyíteni és a felvétel után azonnal elő
hívni. így hát bizony, ha a „művész“ tegyük fel egy tájfényképet 
akart alkotni, kénytelen volt az egész sötétkamrájával a szabadba 
vonulni. Az örökké haladni vágyó emberi lélek azonban ezeket a 
nehézségeket is legyőzte és a később megjelenő száraz brómezüst 
lemezzel, továbbá a mindinkább nagyobb fényerejü, tökéletesebb 
objektívekkel megvetette igazi alapját a mai fényképezésnek, a 
ma már elismert új képalkotó művészetnek.

A modern fényképezés azonban nemcsak a művész kifejező 
eszköze, hanem a mai életnek nélkülözhetetlen eleme, különösen 
a mozgófényképezés következtében kulturális emelkedettségünk 
egyik tartó oszlopa, egyéni vonatkozásban pedig az amatőrök 
óriási táborának nemes szórakozása. Ne sajnáljuk tehát a mai ké
nyelmetlenségeket, vállaljuk itt is a gondokat, s szerény erőinkhez 
mérten segítsük mi is elő az amatőrfényképezés ügyét.

Ennek a célnak az érdekében alakultunk meg s a jó munka 
reményében kaptunk Egyesületünk illusztris vezetőitől őszinte bi
zalmat és úgy erkölcsiekben, mint anyagiakban értékes támoga
tást. Ennek az évkönyvnek a soraival, tisztelettel és amatőrtársi 
szeretettel hívom Egyesületünk táborába Pécs szab. kir. város 
és Baranya vármegye amatőrfényképezőit, a kezdőktől a haladó
kon át a müvészfényképezőkig, tömörüljünk egy táborba, ismer
jük meg egymást, cseréljük ki gondolatainkat, segítsünk a kez
dőknek, egyszóval teremtsük meg az amatőrfényképezésnek Pé
csett is azt a kultuszát, mely felszínre fogja hozni, a nagyközönség 
előtt is láthatóvá fogja tenni, hogy az egyéni elgondolás, művészi 
meglátás és bravúros technika mily komoly eredményeket produ
kálhatnak. Hogy soraimból félreértés ne legyen, tudom, hogy vá
rosunkban és megyénkben igen sok kiváló, képzett amatőr van, 
hogy a modern fényképezés itt sem áll alacsonyabb színvonalon, 
mint az ország más vidékein, de az ipari fényképezésen kívül 
itt sajnos nem látható más komoly eredmény. Az amatőrök mun
káit csak a baráti kör ismeri, mert egyesületi élet hiányában nincs 
olyan szerv, amely ezeket az eredményeket akár az amatőrök 
nagy táborával, vagy a nagyközönséggel megismertetné. Az ama
tőrök magukra hagyatva dolgoznak, a szakirodalomból csak a te
hetősebbek tudnak a fejlődéssel lépést tartani, míg az egyesületi 
élet s ezzel kapcsolatban kiállítások rendezése, pályázatok kiírása, 
szakkönyvtár berendezése, összejövetelek, képbirálatok, nagyban 
elősegítenék az egyén fejlődését, bővítenék tapasztalatait.

Pályázatok kiírásával, (néha megadott témakörrel, pl. „me
cseki tájfényképek“, „mecseki természetrészletek“, városfényképe
zés, „az ókori kultúra nyomai Pécsett“, „régi Pécs“, „új Pécs“ 
stb.) módot adunk amatőrjeinknek, hogy leleményességüket, szép
érzéküket formába öntsék, s objektivükkel olyat alkothassanak, 
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mely a mi szülővárosunknak idegenforgalmi szempontból is hasz
nára tud majd válni. Hisz a Mecsek és a város kifogyhatatlan a 
szebbnél-szebb témákból. És egy ilyen pályázaton az ember elcso
dálkozik, hogy ugyanazt a témát hányféle feldolgozásban, mily 
más és más meglátásban tárják elénk amatőrjeink, amely felvéte
lekből bizonyára lesz egy-kettő egészen magas színvonalú, kiváló 
teljesítmény.

Az évnek minden szakában kínálja a természet a szebbnél- 
szebb felvételi lehetőségeket. A legvarázslatosabb és leghangula
tosabb évszak a tavasz, ragyogóan fehér felhőivel, játszi napsu
garával, a virágok özönével, a hazatérő vándormadarainkkal. Ez a 
természet újjáébredésének ideje, melynek hangulatát, meggondol
tan, ízléssel, megkapó módon lehet fényképen érzékeltetni.

A nyár sokoldalú. Az erősen tűző nap elől ki a hegyekbe, a 
hűs erdőkbe, ki pedig a víz partjára, ennek hiányában a strandra 
menekül, s a vasárnapi pihenés közben serényen kattognak a fény
képezőgépek, az élet e könnyed s üdítő mozzanatait megörökítendő. 
A nyári szabadságok alatti utazások, kirándulások, a fénybő idő
szak következtében ezernyi lehetőséget nyújtanak.

Az ősz csodás színpompájával, (színes fényképezés) a meg
ritkult lombozatú fák közt betörő napsugarakkal hangulatossá va
rázsolt erdőrészleteivel, mely különösen szép fényhatások eléré
sére igen alkalmas téma, könnyű reggeli ködével ugyancsak költői 
hatású, nem is szólva az elmúlást megkapóan érzékeltető, lehullott 
falevelekkel borított, mély ködben ülő erdei természetrészletek, 
utak, sétányok fényképezéséről.

A tél, a hófödte alvó természetet ábrázoló téli táj, nyugalmá
val, hó- és jégcsodáival, csillogó ragyogásával, az alacsony nap
állás és ellenfényfelvétel következtében hosszan elnyúló árnyai
val a mesék hangulatát ébreszti a szemlélőben.

Mindezek az évszakok témaköreiből csak kiragadott és a va
lósághoz képest elenyészően csekély képalkotó lehetőségek, nem is 
szólva a fényképezés egyéb témaköreitől, mint pl. az arcképfény
képezés, csendélet-felvételek, éjszakai felvételek, zsánerképek, 
sportfelvételek, stb. stb. Ezeknek taglalása cikkem méreteit azon
ban már túlhaladják.

A Fényképészeti osztályunk tehát megalakult, célkitűzéseink 
vannak, s ezeknek a megvalósítása érdekében kérjük a m. t. Me
csek egyesületi Tagokat, s ezen kívül összes Amatőrtársainkat, 
támogassanak bennünket a mai nehéz viszonyok mellett is e nemes 
célok elérésében, alkotó munkájukat állítsák ennek szolgálatába, 
az elért eredmények kárpótolni fogják őket önzetlen fáradságuk
ért, s amikor megnyitjuk majd egyszer az első „Mecsek Egyesület 
Művészi Fényképkiállitása“ kapuit, boldog és büszke öröm fogja 
eltölteni mindannyiunk lelkét, hogy munkánk eredményes volt, 
küzdelmünk nem veszett kárba és szeretett városunk falai között 
találkozót adhattunk az új ábrázoló művészet legkiválóbb repre
zentánsainak.



Alpesek, Kárpátok, gyönyörű szép Mecsek, 
Én rátok már többé gyalog fel nem megyek. 
Vadvirágból tarka csokrot sem szedhetek, 
Erdők, mezők, rétek búcsúzom tőletek

Búcsú a hegyektől

Pedig, de szerettem a magas hegyeket, 
Hegycsúcsokról nézni lenn nyüzsgő életet, 
Tisztultabb légkörben, fenn a magasságban, 
Úgy érzem, Istenhez ott közelebb álltam.
Óraszám sétáltam árnyas erdők mélyén, 
Jártam magas Alpok hófödte tetején,
Mentem gletscherek közt, sziklagörgetegben, 
Túlzott fáradságot sohasem éreztem.

Pedig térdig érő hóban is mászkáltam, 
Izzadtam, szomjaztam, éheztem és fáztam, 
Szabad természetben mégis felüdültem, 
Az élet gondjára ilyenkor fütyültem.

Istenben boldogult drága Jó Hitvesem 
Osztályos társam volt ebben is énnekem, 
Kettős volt az öröm, nagyobb az élvezet, 
Amit nekünk nyújtott a csodás természet.
Nem kívántam soh'se a sebes jármüvet, 
Melyen menve a táj szépségi eltűnnek, 
Apostolok lován szerettem én járni, 
Vérvörös napkeltét magas hegyről látni.

E paripák eddig híven kitartottak, 
Lábaim izmosak, munkabírók voltak.
A szívem sohasem okvetetlenkedett, 
Zokszó nélkül bírta a meredek hegyet.

Ám az idő eljár, s vele jő az aggkor,
Bajoknak tömege jő tereád, akkor, 
Nálam is a lábak felmondták a munkát, 
A sok hegyi túrát immár ők megunták.
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Dagadnak, zsibbadnak, a járásnál fájnak,
Ez volt indoka a szigorú ukáznak,
Melyet bölcs doktorom részemre kiadott: 
„Hagyd abba örökre a hegyi túrákat!“

így szólt az ítélet, föllebbezés nincsen, — 
Aki segíthetne, egyedül az Isten!
Ám Ö így szólt hozzám: „Nyugodj meg sorsodban. 
Ismerd be, hogy hozzád mindenkor jó voltam.

Nincs okod panaszra, hisz hetven éven át 
Kegyelmem bőséggel áradt ki te reád. 
Járhattál, láthattál országot, világot, 
Nem sokaknak adtam ennyi boldogságot.

A te időd eljár, napjaid letelnek,
Át kell adnod helyed ifjabb nemzedéknek.
Élted hátralevő kicsike részében
Találj te kárpótlást mások örömében.

Pihentesd tagjaid, de ne az elmédet,
E téren még sokat vár tőled az élet. 
Segíts, ahol bajt látsz, úgy szóval, mint tettel, 
Szűkölködő ember gondjait te vedd el.

Tápláld tanulással még élénk szellemed,
S mire elkötelez eddigi életed:
Légy hasznára köznek, egyházad s hazádnak, 
Törhetlen harcosa minden igazságnak.

így, ha majd lepörgött életed órája, 
Nyugodtan tekinthetsz te vissza reája. 
Végtelen kegyelmem éreztetem veled, 
Befogadlak oda, hol vár hü Hitvesed!“

Köszönöm jó Uram! Szavaid rám mindig 
A vigasztalásnak hüs harmatát hintik. 
Megnyugoszom tehát Te ítéletedben.
Amiként a múltban eddig is megtettem.“

Viselem sorsomat panaszkodás nélkül, 
Élek ahogy lehet, míg azután végül
Isteni Atyánknak bölcs elrendelése 
Magához elszólít örök pihenésre.

i



Választmányunk jelentése
Mélyentisztelt Közgyűlés!

Ismét lehullik egy szám egyesületünk évkönyvének címlapjá
ról. Eltűnt egy szám, hogy helyet adjon egy magasabb évszámnak. 
Az eltűnt szám a kérlelhetetlen elmúlást jelzi, az új szám az örök 
élet törvényét, a természetjáró, harsogó himnuszát kiáltja, hir
detve, hogy minden elmúlásra új élet következik.

A jubileumi esztendő lármátlan, de annál bensőségesebb ünne
pei után immár másodszor adunk számot egy esztendei munkánk
ról, arról az esztendőről, mely már a nemzet nagy erőpróbáját 
jelzi. Egy pillanatra talán meg is döbbent az évforduló, a maga ne
hézségeivel, ha fülünkbe nem csengene jubiláris közgyűlésünk ki
tűnő vendégének, az örökifjú dr. Cholnoky Jenőnek szava: „Pécs, 
a magyarság végvára, és ezt szent kötelessége megőrizni, és a 
nemzeti eszmében a város lelkét felemelni, sőt fokozni. Ezt a célt 
kiválóan szolgálta a Mecsek Egyesület“. De fülünkbe cseng a Ma
gyarországi Kárpát Egyesület üdvözlete is: „Itt a déli végeken 
munkálkodott a Mecsek Egyesület és reménytüze volt az elsza
kított magyar turistáknak.“

Ilyen gondolatokkal eltelve mondjuk el beszámolónkat.
Nagy és új eszmék viharzanak vén Európánkon keresztül. E 

vihar hazánkon is végigszáguld. Az új eszmék alól hazánk sem 
vonhatja ki magát. Egy új világ van születőben. Hinni és remélni 
merjük, magyar hitünkkel, turista szívünkkel, hogy olyan, amely 
a munkának, a tehetségnek és az érdemnek minden vonalon egy
forma figyelemmel mér, amelyben az igazságos emberi belátás irá
nyítja a mérleg mutatóját. Ehhez a változáshoz minden igazságos 
ember szívesen hozzájárul, ha végső eszményként a nemzeti állam 
megerősítése lebeghet szeme előtt.

Minden nagy törénelmi megmozdulás velejárója az úgyneve
zett altruista egyesületek életének meggyengülése.

Nagy idők történelmében élünk s ezek a súlyos idők nem múl
tak el nyom nélkül egyesületünk életében sem.

A jubiláris közgyűlés után méltán réméit taglétszám emelke
dés nem következett be.

Ebben a jelenségben félreérthetetlenül az idők jelét látjuk.
Egyesületünk élete sem mentes egy bizonyos átállítási folya

mattól, amellyel bátran szembe kell néznünk, amely egyébként 
megfelel a hivatalos törekvéseknek.

Most koll hatványozottan megmutatnia a város magyar társa
dalmának, hogy bátor kiállással tüntet a régi patinás múlttal bíró 
egyesületünk mellett és nem hagyja elveszni annak eredményeit, 
hanem tömeges belépésével segíti azt további önzetlen munkájában,. 
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annyival is inkább, mert működésében mindig az egyetemes érde
ket s békés munkát kereste.

Ez azonban nem jelentheti azt, hogy egyesületünk szemet 
huny az új idők történése előtt, s örök ideáljaiért nem harcra kész.

Születhetik hát és szülessen is olyan új világ, mely javít a 
régi hibáin mélységes nemzeti szellemben. Ha nem ilyen születik, 
az nem lesz időtálló, azt elsöpri a nemzet őséletereje. Erre az esz
mére tettünk fogadalmat az 50. jubiláns esztendőnkben, s ezt áll
jak továbbra is hűségesen.

Ezért harcolnak hős honvédeink a Kárpátok gerincén túl, 
messze idegen földön. Nem tagadhatjuk meg itthon őket akkor, 
amikor mindenüket, a legdrágábbat is értünk adják, feláldozzák a 
pótolhatatlan szent magyar vérüket.

M. T. K. !
Szívünk egész fájdalmával hódolunk az idegen földön elesett 

Kormányzóhelyettesünk és sok ezer Hőseink dicső emléke előtt, 
imádkozó lélekkel kisérjük az értünk és helyettünk továbbharcolók 
lépteit kérve a Mindenhatót, vezérelje őket vissza győzelmesen ebbe 
a sokat szenvedett magyar hazába, szeretteik körébe.

De nemcsak a tél vérezte szivünket, megsebezte azt a rügyfa
kasztó tavasz is. Ez év május 11-én temetésre szólítottak a haran
gok. E napon kisértük utolsó útjára városunk egyik kimagasló 
egyéniségét, egyesületünk alelnökét, Visnya Ernőt. Jóbarátun
kat, egyesületünk lelkes támogatóját vesztettük el benne. Tőle év
könyvünk más helyén búcsúzunk, itt csak fájdalmunknak adunk 
kifejezést, hogy örökre nélkülözzük előkelő egyéniségét, mely 
fényt adott egyesületünknek. Irántunk való szeretetét példának 
állítjuk s kérjük a Közgyűlést, hogy elhunyt alelnökünk emlékét 
jegyzőkönyvben örökítse meg.

A gyász őszinte érzetével mondunk búcsút Beretvás Sándor, 
Jankovits József és Zsabokorszky Ferenc elhunyt tagjainknak, 
kik egyesületünknek 52 éven át voltak hűséges tagjai.

Azonos kegyelettel emlékezünk meg Benczenleitner Viktor, 
Csukás Zoltán, Festi Nándorné, Heckl Rezső, Ligeti Kabos dr., 
özv. Johann Béláné, Kisasszondy Géza, Rozs István dr., Stadt- 
drucker Péter, özv. Stankovich Pálné, Vértesi Frigyes dr. és Wei- 
dinger Ferenc elhunyt tagjainkról.

Az emlékezés koszorúját küldjük innen Vadas (Walter) Já- 
nosné ez évben hántolt sírjára. Kilátónk kezelője hitvesét, egye
sületünk hűséges alkalmazottját vesztette el benne.

Emlékük felett őrködjék a kegyelet.
M. T. K. !
Jubiláris díszközgyűlésünk úgy határozott, hogy az 50. éves 

múlt maradandó emlékeképpen a Keleti Mecsekben — közelebbről 
meghatározva — Zobák pusztán kimondottan turista célokat szol
gáló menedékházat épít, hogy az, újabb 50 éven át hirdesse termé
szetszeretetünket. Világrészünk nagy harca okozta áreltolódások 
nem engedték meg, hogy az építkezést — melyre már a múlt évi 
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tisztújító közgyűlésen haladékot kértünk — megkezdjük. Várako
zásunk azonban nem tétlenségünket mutatja. Igyekeztünk építési 
-anyagokat szerezni, hogy 1943. év tavaszán -- amikoris 12.200 P 
■áll rendelkezésre — az elhatározást valóra váltsuk.

örömmel jelentjük, hogy vármegyénk szeretett alispánja, vitéz 
nemes Horvát István dr. a legnagyobb megértéssel sietett segítsé
günkre és a komlói kőbányában máris 80 köbméter követ bocsá
tott díjmentesen rendelkezésünkre. Alapos reményünk lehet, hogy 
megyéspüspökünk, egyesületünk tiszteleti tagja, a tetőszerkezet 
beszerzésében támogatni fog. De bízunk a Magyar Turista Szövet
ségben, hogy a mai napig nyújtott P 7.300 összegű támogatását 
turistaházunk felépítéséig további összeggel fogja növelni. Hisz- 
szük, hogy tagtársaink, a város és pénzintézetek is elősegítik ama 
tervünket, hogy 1943. év őszén az ország turistatársadalmának rész
vételével megtarthatjuk bokrétaünnepélyünket, sőt továbbmenőleg 
reméljük, hogy ez ünnepélyünkre a Magyar Turista Szövetséget 
meghívhatjuk kérve, hogy évi vándorgyűlését Zobákon tartsa meg.

Mint befejezett tényt jelenthetjük, hogy a múlt évi közgyűlésen 
nyert felhatalmazás alapján a Kiss József kilátónál toronykeze
lőnk lakását egy szobával bővítettük ki, s a szoba alatt két rész
ből álló pincehelyiséget létesítettünk. E létesítményre előirányzott 
6.000 pengő költségvetést azonban előre nem látott okokból 460 
pengővel kellett túllépnünk, mert kilátónk ciszternája a száraz 
esztendő miatt nem tudott kellő vízzel ellátni. Több, mint 20 kocsi 
vizet kellett felszállítani építkezésünkhöz. További 360 pengő 
többkiadást okozott az építkezés miatt szükségessé vált kémény
járatok áthelyezése. Teljes és tökéletes munkát óhajtva végezni — 
építkezésünk idejében határoztuk el — hogy a toronykezelő volt 
szobájából cementlapokkal burkolt konyhát képezünk, a volt kony
hát söntésnek alakítjuk át, a fennmaradt építési anyagból illem
helyet létesítünk s befestjük kilátónk szabadban álló, az időjárástól 
erősen megviselt asztalait, padjait és ablakait. Ezek a szükségmun
kálatok újabbi 2.100.— pengő többkiadást okoztak. Ez az oka 
annak, hogy a zobáki turistaház építésére csak 12.200 pengő áll 
rendelkezésünkre. Ügy véljük, a jólvégzett munka megnyugtató 
érzésével kérhetjük intézkedésünk helyeslését annál is inkább, 
mert kilátónk ezekkel a bővítésekkel mindinkább erősbődő forga
lomnak most már minden tekintetben megfelel, étterem és mellék
helyiségei még a kényesebb igényeket is kielégíti. Kilátónk jöve
delme évről-évre emelkedik. Ez évi 2278.51 P bevételünk az 1941. 
évi 1383.40 P bevétellel szemben 895.11 P többletet mutat. Kétség
telen, hogy jövedelmünk még emelkedni fog, ha egyszer kilátónk 
tisztán egyesületi célokat szolgálhat.

Dömörkapui menedékházunk mindössze 4.300 pengő jövedel
met mutat; adója, fenntartási költsége súlyos terhet jelent egyesü
letünknek. Új létesítmény itt P 131.80-at kitévő villámhárító. Előre 
nem látott, de fenntartási költségelőirányzatunkat túl nem lépő 
372.80 P összegű kiadás merült fel, mert a téli esőzések miatt le
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omlott kőfalat újból fel kellett rakatnunk. Festékanyag hiánya 
miatt menedékházunk külső ablakainak és ajtóinak festését nem 
végezhettük el. E most már mintegy 1300 pengőbe kerülő munka 
1943. évre marad.

Anyagi helyzetünket egyébként pénztári zárszámadásunk át
tekinthetővé teszi. Igyekeztünk takarékossággal egyensúlyban tar
tani pénzügyi helyzetünket s áthidalni a nehézségeket.

Ezévi bevételeink előirányzatunk minden tételét fedte, sőt az. 
adományokban emelkedés látható.

Előrelátással készítettük el 1943. évi bevételeink és kiadásaink 
előirányzatát is.

Ezévben is megkaptuk Pécs szab. kir. város 1.600, Baranya 
vármegye 600 pengős segélyét és a Magyar Turista Szövetség 4300 
pengős segélyét, amiért itt is köszönetet mondunk. Hálás köszö
nettel nyugtázzuk Höffler Tibor örökös tagunk — a Magyar- 
Általános Hitelbank 50—50, és K. B. tagtársunk 20 pengős ado
mányait.

Hálásan emlékezünk a közelmúltban elhunyt özv. Sztankovich- 
Pálné tagtársunkra, ki egyesületünk hivatalos helyisége részére 
bútorokat, képeket és egy villanycsillárt adományozott. Köszöne- 
tünket fejezzük ki vitéz Rábay Gyula tiszteletbeli tagunknak, ki 
helyiségünk berendezését erdei fák magvait tartalmazó mintagyüj- 
teménnyel gyarapította.

Jóakaróink közé számítjuk azokat is, akik nem anyagilag, de 
más úton nyújtottak segédkezet. Köszönetünket fejezzük ki a helyi 
lapok szerkesztőségének, hogy közleményeinknek helyet adtak, 
amellyel munkásságunkat és törekvéseinket támogatták. Szívesen 
mondunk köszönetet ama kereskedők és cégeknek, akik hirdetéssel 
segítették elő évkönyvünk megjelenését. E cégeket t. tagtársaink 
figyelmébe ajánljuk, kérve, hogy őket viszonzásul támogatni szí
veskedjenek.

Egyesületünk kivette részét Erdély felsegélyezése céljából in
dított mozgalomban, összesen 2 drb. 100—100 pengő n. é. Erdélyi 
nyereménykölcsön kötvényt jegyeztünk.

Hivatalos helyiségünkben hetenként kétszer tartottunk hiva
talos órákat, mely alkalmakkor 127-en látogattak meg. Tagtársaink 
könyvtárunk iránt is érdeklődtek. Iktatott ügyiratunk száma 126, 
postakönyvünk szerint 876 levelet küldtünk szét.

A Déldunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesület kérésére 
örömmel osztottuk meg hivatalos helyiségünket az erdészek és va
dászok természetszerető társadalmával. Helyiségünk közös hasz
nálata folytán fűtési kiadásaink csökkentek. Itt említjük meg, hogy 
ez évben igen előnyös vétel útján egyik szekrényünket 98 drb. 
gombagyüjteménnyel rendeztük be.

Egyesületünkbe ez évben 1 örökös és 72 rendes tag lépett be. 
Elköltözés miatt 34-en, más okból 14-en léptek ki. Elhunyt tagjaink 
száma 15.

Különös öröm tölt el, amidőn felsoroljuk Börötzffy Károly- 
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Baumann Emil, Fodor Leó dr., Hang Dániel dr., Nyáry Pál, Nagy 
Pálné és Török János tagtársaink nevét, akik 40 éven át szünte
lenül hűséges tagjai egyesületünknek. Példát mutató támogatásu
kat hálával örökítjük meg és iktatjuk választmányunk jelentésébe, 
meleg szeretettel nyújtva át a számukra készített zöld babérkoszo
rúval övezett Mecsek Egyesületi díszjelvényünket. Viseljék büsz
kén e jelvényt, mely látható bizonyítéka annak, hogy törődnek vá
rosunk nagyhivatású egyesületével. Ök megértették azt, hogy ezzel 
az egyesülettel törődni, azt támogatni még a mai súlyos időkben 
is nemcsak illik, de kötelesség is.

Állandó érintkezésben voltunk a hazai Turista Egyesületek
kel. Szorosabb barátság céljából több egyesületet meglátogattunk. 
Résztvettünk a Magyar Turista Szövetség gyűlésein, ahol főtitká
runk egyesületünk érdekeit hathatósan támogatta ez évben is. 
A Szövetség által rendezendő Mátyás király országos túrára 
is jelentkeztünk és résztveszünk a Horthy Miklós csúcson felállí
tandó kereszt munkálataiban is.

Könyvtárunkat csak a legszükségesebb turista irányú köny
vekkel gyarapítottuk. Vétel útján beszereztünk Polgárdy Géza: 
„Magyar Turista Lexikon“, Horváth Adolf Olivér: „Mecsek-hegy- 
ség déli síkjának növényzete“, Nógrády: „Séták a természetben“ 
című munkákat 58 pengő értékben. Adományképpen kaptuk vitéz 
nemes Horvát István ezredes özvegye könyvtárából az „Aquila“ 
tudományos folyóirat 8 kötetét és Csörgey Titus dr.-nak „Petényi 
János Salamon: Madártani töredék“ című munkáját. Tiszteletpél- 
dányként soroztuk könyvtárunkba dr. Kadic Ottokár: „Budavári 
barlangpincék“ című munkáját. Hálás köszönet az adományozók
nak. Könyvtárunkat gyarapította még „Erdély“, a „Természet“, a 
„Magyar Turista Élet“, a „Turisták Lapja“ és a „Földrajzi közle
mények“ c. lapok teljes évfolyama.

Itt jolentjük. hogy könyvtárunk katalógusa is elkészült. Nem 
akarva évkönyvünk előállítási költségeit emelni, azt jövőre mellék
leteként adjuk ki.

Ismeretterjesztő előadásainkat a Nemzeti Szabadtanitás Egye
sületének keretében rendeztük ez évben, is. Balotay Gerő gimn. c. 
igazgató „Az örök erdő szól hozzánk“,, Páldi Géza főtitkár „A ma
dárvilág különce“ címen tartottak élénk érdeklődés mellett veti- 
tettképes előadásokat. Dr. Cholnoky Jenő egyet, ny. r. tanár: 
„Kaukázus hegyei közt“ című előadása utazási nehézségek miatt 
elmaradt. Hasonló nehézség miatt nem mutathatta be az aggteleki 
cseppköves barlang igazgatója, dr. Keszler Hubert e híres barlang 
színes képeit sem. Nem tarthatta meg előadását fényképészeti osz
tályunk elnöke, Vadász István sem, titkárának harctéri távolléte 
miatt.

Nagy sikerrel rendeztük meg október 7-ón a Bihari Turista 
Osztálynak „Nagyvárad Szent-László városa“ című előadását. Papp 
Lajos ügyv. elnök e remek előadása sokáig élénk emlékezetünkben 
marad.
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Osztályaink közül nagyobb tevékenységet a fényképészeti és a 
madárvédő osztály fejtett ki. Ez utóbbi osztály elnöke, a M. kir. 
Földmivelésügyi Minisztérium által nyújtott segélyből 23 előadást 
tartott Erdélyben és a Felvidéken. Munkájáról évkönyvünkben kü
lön jelentést ad.

A fényképészeti osztály nagy lendülettel és lelkesedéssel dol
gozik. Évkönyvünk képei Vadász István osztályelnök szaktudását 
dicsérik. Turista szeretettel várjuk* haza Hamerli Antal osztály
titkárunkat.

Lelkes ügyszeretetük szaktudásuk úgy a fejlődést, mint a 
sikeres működést biztosítják

Munkaosztályunk tevékenykedését a festék hiánya teljesen 
megbénította.

Nagyobb munkát a jövő évben fejthet ki, amikor is a Farkas 
völgyben lévő „Gégen-kut“-at és a „Melegmány forrás“-t óhajtjuk 
foglalni. Előbbi foglalási költségét egyesüetünk, utóbbi költségéit 
a „Kiss József Asztal“ fedezi.

M. T. K. !
Jelentésünkben igyekeztünk hűen visszatükröztetni ez évi 

munkánkat s némi betekintést adni az elkövetkezendő évre. Hogy 
célkitűzésűnket mennyiben tudjuk megvalósítani, az munkatár
saink támogatásától és attól függ, milyen mértékben sikerül régi 
barátainkon kívül újakat szerezni.

Ha mindenütt megértésre találna egyesületünk áldozatos és ön
zetlen munkálkodása, tagjaink száma elérné a 2000 számot.

Ennek elérésére kérjük tagjaink legkomolyabb támogatását.
Pécs, 1943 február 28.

A Választmány.

Ha szeretjük a Mecseket, járuljunk 
a turista kényelmét szolgáló létesítmények 
fenntartásához és újak alkotásához!



Lámpaoszlopon 
elhelyezett C odú. 
Kerti rozsdafarkú 
fülemile tanyája.

Állat-
és madárvédö 
osztály jelentése

Elnök: Páldi Géza, ny. MÁV. felügyelő, a M. kir. Madártani 
Intézet levelező tagja.

Titkár: Szokoly Ferenc, MÁV. felügyelő.
Előző évkönyvünkben jeleztük, hogy az 1942. esztendőben a 

már korábban kihelyezett fészekodu állványok betonba ágyazását 
és a vascsövek festését fogjuk befejezni.

Tervezett munkánk végrehajtását az építési anyagok hiánya, 
azok beszerzési nehézsége, de még inkább az a körülmény akadá
lyozta meg, hogy időt álló festőanyagot nem kaphattunk. Kisérlet- 
képen nehány vasállványt befestettünk müolajjal készített festék
kel, de látva, hogy a festés nem lesz tartós e fontos munkánkat az 
1943. évre halasztottuk.

Ez évi tevékenykedésünket a nem kevésbbé fontos propaganda 
előadások mutatják. A zugó fenyvesek, az égbetörő sziklák hazá
jában, Erdélyben és a Felvidéken jártunk, hol az alábbi kimuta
tásban felsorolt helyeken 25 előadást tartottunk mintegy 120 képen 
mutatva be a Mecsek madárvilágát és madárvédelmi berendezéseit.

Szerénységünk tiltja, hogy az előadásaink helyein kapott el
ismerő levelek egyikét is közöljük, de jelenthetjük, hogy előadá
sainkat mindenütt nagy tetszéssel és köszönettel fogadták. Ezek
nek a másolatait, mint az osztály működési iratait őrizzük, eredeti 
leveleket pedig a Földművelésügyi m. kir. Minisztériumnak terjesz
tettük fel, mert ez előadások költségét a Minisztérium fedezte.
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Előadásokat tartottunk:
Az előadás A halig, 

száma
Az előadás A halig, 

számaideje helye ideje helye

XI. 3. Losonc, Szaktanfolyamo- XII. 11. Beszterce Polg. isk. — 238
kon — — — — — — 370 11 ,, Magyar Kaszinó 42

6 Losonc, Polg. fiúiskola — 502 14 Kolozsvár Tanítóképző — 143
7 ,, Népművelési elő- 14 „ Leánvlic. és képző 316

adás— — — — — — 100 15 Sepsiszentgyörgy
9 Losonc, Leventék — — 200 16 Gazdasági intézet — — 37

10 H »« 200 16 Székelyudvarhelyi Gimn. 130
14 ,, Polgári Kör — 100 18 ,, Polg. Kaszinó 43

XII.,5. Beszterce Hunyadi gimn. 245 19 Dés Gimnázium— — — 194
6 Szászrégen Tanonciskola 52 19 SzamosujvárGimn. — — 186
7 Görgényszentimre Aler- Szamosujvár Polg. isk. — 210

dészeti isk. — — — 108 11. hasáb 1539
9 M.-Vásárhely Gazd. isk. 56 I. hasáb 2259
9 Gyergyósztmiklós G. isk. 32

10 Marosvásárhely Kerk. isk. 130
12 M.-Vásárhely Tanítk. isk. 164

összesen: 2259 összesen : 3798

Rövid visszapillantást vetve az utóbbi 15 éves munkánkra, 
mint statisztikai adatot közöljük, hogy ez évben 3798, 1928—1932 
évben 19820, 1933—1936. évben 8746, 1937—1941. évben 1130 össze
sen tehát 33494 hallgatóval ismertettük meg a madárvilág szépsé
gét és mutattunk rá a madárvédelem fontosságára.

Erdélyi előadásaink előzménye az, hogy az Országos Termé
szetvédelmi Tanács 1941. év december 2-án kelt 267/1941. számú 
leiratában javaslattételre kérte osztályunkat. Köszönetünket fejez
zük ki e helyen a Tanácsnak, hogy lehetővé tette erdélyi munkán
kat. Sajnálatos, hogy tőlünk távol álló bizonyos okok miatt — me
lyekre itt nem óhajtunk kitérni — előadásainkat nem kezdhettük 
meg a javasolt időszakban, amikor is több iskolában, tanintézetben 
jelenhettünk volna meg.

Előadásainkat részben a Madártani Intézet, részben a saját 
diapositiv sorozattal tartottuk. Több esetben bemutattuk Molnár 
Béla szarvasi ny. középiskolai tanár Kiskakuk filmjét is.

Á m. kir. Madártani Intézetnek ez év végén megjelent Aquila 
című évi folyóirata „Madérvédelmi beszámoló-jában osztályunk 
működéséről a következőket írja:

„A madárvédelem, a fontos gazdasági vonatkozások mellett a 
nemkevésbbé fontos erkölcsi tőkére, az emberek jóérzésére is épít. 
Altruisztikus színezete miatt meglehetősen függ a társadalomnak 
az általános jólétből fakadó s emiatt ingadozó áldozatkészségtől. 
A legutolsó évtized gazdasági megszilárdulása a madárvédelem 
fejlődésére is kedvező hatású. Különösen a vidéken működő madár
védő egyesületek és magánosok tevékenykedésében mutatkozik 
nagy erőteljességgel s ez annál örvendetesebb, minthogy a Madár
tani Intézet mindig elsőrendűen fontosnak tartotta, hogy a gyakor-
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lati madárvédelem szellemi irányításával, elsősorban társadalmi 
utón, magánosok vagy testületek önálló kezdeményezéséből, tehát 
a legegészségesebb s tapasztalás szerint a legtartósabb fejlődési 
alapból eresszen vidékenként gyökeret.

Első helyen az 50 éves Mecsek Egyesület 35 évvel ezelőtt meg
alakult Madárvédő Osztálya munkásságáról kell ezúttal is megem
lékeznünk. A Páldi Géza elnökletével működő szakosztály Pécs vá
ros társadalmának szinejavát hódította meg a madárvédelemnek. A 
túlnyomóan vidéki körzetekben megtartott számos madárvédelmi 
előadások, kiállítások s a kezdeményezésükre alakult Madártani 
Intézet Baráti Köré-vei karöltve megtartott hagyományos májusi 
madárszemlék, mint a madárkultusz szellemi téren való megnyilat
kozásai mellett a gyakorlat terén is a pécsi madárvédelem az első 
az országban. Több, mint 300 kitűnő karban tartott madárodu, 15 
emlékszerüen kőből is épült madáretető hirdeti a város parkjaiban 
s a Mecsek hegység autóutjai mentén a Madárvédő Szakosztály 
munkásságát. Az odúk legnagyobbrészt a szakosztály által beve
zetett vascsőállványos odúk. A vascsőre való szerelés legújabb 
módja szerint a fatönkodut, bádogborítású deszkafödele helyett 
gombakalap-alakú, színesre festett cementöntvénnyel fedik be (13. 
ábra). Tartóssága mellett nagy előnye, hogy súlyánál fogva meg
erősítés nélkül is biztosan megül, egyben pedig arányos külsőt ad 
a magában álló odúnak (9. ábra.) Az Egyesület által, a májusi ma
dárszemlékkel kapcsolatban rendezett társadalmi összejöveteleken 
lehetőleg megjelenik a Madártani Intézet vezetősége is dr. Csörgey 
Titus és Vönöczky Schenk Jakab kisérletügyi főigazgatók szemé
lyében. 1940-ben a Földmivelésügyi Minisztériumot dr. Kenessey 
Tibor képviselte a májusi madárszemlén.

Míg a Mecsek Egyesület Madárvédő Osztálya a Dunántúl s az 
Alföld déli felén reprezentálja s jár elöl jó példával a madárvéde
lem terén, a tiszántúli országrészek területére a Debrecenben szé
kelő Tiszántúli Madárvédelmi Egyesület végzi azt dr. Nagy Jenő 
kollégiumi tanár vezetésével olyan szellemi nívón, mely a legal
kalmasabb volt arra, hogy a tiszántúli főváros társadalmát meg
nyerje a madárvédelem számára.

E két kitűnő egyesület munkássága a legjobb reményekre jo
gosít, hogy az egymástól elütő természetű országrészek sajátos kö
vetelményeinek megfelelően a madárkultusz maradandóan megszi
lárduljon s mintegy őrhelye legyen vidékük madárvilága számára.“

Ezzel kapcsolatban múlt évi jelentésünk egyik hiányát kell 
még leszögeznünk, melyet annak idején sem a közgyűlésnek, sem 
a választmánynak nem jelentettük. Jubileumi évünkre a Madár
tani Intézettől a következő üdvözlést kaptuk:

„Szívesen lemennék magam is az 50. éves jubileumra, mert az 
egyesület madárvédelmi működése eddig sohase remélt fellendülést 
mutat s egyedülálló az egész országban, azonban felette el vagyunk 
foglalva Tihannyal és Kisbalatonnal. Kérem ezt a sajnálkozásomat 
a közgyűlésen jelenteni, egyúttal az Intézet legmelegebb elismerő- 
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sét az egyesület madárvédelmi tevékenységéért, valamint legmele
gebb jó kívánságait a további működés minél eredményesebb vol
táért.“

Hibának tartanok, ha a 35. éves osztály történetéből ezek hiá
nyoznának, bár szem előtt tartjuk Herman Ottó mondását: „a mun
ka elvégzéséért nem jár sem dicséret, sem elismerés, mert a munka 
jó elvégzése kutyakötelesség.“

Ez évben elmaradt immár másodszor a májusi madárszemle. A 
Kárpátok gerincén túl a fenékig fagyott földön ádáz harc dúl, így 
madárvédelemmel és ismerettel foglalkozó barátaink nem jöhettek 
el. Nem üdvözölhettük körünkben a Duna—Tisza közti részek ma
dárvédő apostolát, nem köszönthettük a Fertő madárvilágának ala
pos ismerőjét és nem jelenhetett meg tanítómesterünk dr. Csörgev 
Titus sem.

A madárvédelmi eszközök állami adományozása keretében ez 
évben 1 ducetetőt és 30 fészekodut kapott osztályunk. Ezeket 
munkáshiány és a fabeszerzés nehézsége miatt az Első Magyar 
Fészekodugyár csak december hónapban szállíthatta le. Az 
odúkból 10 darabot Erdélybe küldtünk, 20 darabbal a Mecseken 
lévő avult odúkat újítjuk fel 1943. évben.

Kegyelettel emlékezünk meg ez évben elhunyt jó barátunk
ról, jobbágytelki Tolvay Ferenc földbirtokosról, ki Pokán (Maros- 
Torda vm.) fejtett ki nagy madárvédő munkásságot. Az édes anya
föld és a természet szerelmese volt, aki igazán akkor volt boldog, 
amikor a természet rendjét, törvényszerűségét és titkát kutatta. 
Ebbe a világba merült el azzal a reménységgel, hogy a természet 
igazságán és szépségén át megismerheti a teremtettség Urát, az 
Istent.

Emlékét őrizzük!
Adja az Ég, hogy jövő évi jelentésünk már madárszemlék ered

ményéről is beszámolhasson. Ne zavarja a madarak fészkelését se
hol a puskaropogás s a gránátok dörrenése. Legyen tavasz, a béke 
tavasza!

AZ 1899. ÉVBEN ALAKULT

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE
színmagyar, tiszta keresztény és állami érdekekeltségű biztosító intézet.
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kezési segély, állat, gépjármű, baleset, szavatosság, üveg, és szállítmány biztosításokat.
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a Vitézi Széknek, az Országos Központi Hitelszövetkezetnek, a Hangyának, a Magyar Mezőgazdák 
Szövetkezetének, a Baross Szövetségnek, a Vöröskereszt Egyletnek, a Vasutasok Családgondozó 
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Egyetemes Konventnek és számos egyéb intézménynek,



DARÁZS
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Kiránduló osztály jelentése
Elnök: Szécsey Béla. 
Titkár: Siptár Ernő.

A régi közmondás „Amikor szólnak a fegyverek, hallgatnak 
a múzsák“, úgylátszik a turistákra is alkalmazható szükebb pát
riánkban, némi változtatással. Mintha a nagy idők a társas turista 
kirándulások számát s az erre való kedvet is csökkentették volna. 
A dolog azonban — mélyebben vizsgálva az okokat — nem egé
szen igy van. Bizonyos az, hogy a megnehezült idők is ráütik bé
lyegüket barangolási kedvünkre, hiszen oly sokan hiányoznak ked
ves körünkből s azok, akik itthon vannak, bizony nem egyszer 
a vasárnapot is munkanappá kénytelenek tenni a felhalmozott 
ügyek elintézésére s a legjobb akarat mellett sem kerülhet elő a 
hátzsák a szegről s a viharedzett turistabot a sarokból.

De van a társaskirándulások elmaradásának egy másik lélek
tani oka, még itt a mi kies Mecsekünk alján is. A pécsi turista 
magában járó lélek. Mindenki — hogy úgy mondjam — a saját 
szakállára turistáskodik. Ebben nem is lenne semmi kifogásol
ható, azonban ezek a magukban járó turisták, elvesznek a közös
ség, de főként a Mecsek Egyesület számára. Bizonyára sok érdekes 
és értékes tapasztalás sikkad így el a köz nagy kárára — de fő
ként a mi egyesületi életünkből vész el egy munkás bajtárs szép 
munkája, jóllehet, ennek maradandóvá tételére régi múltú egye
sületünk adhatna kitűnő alkalmat. Várjuk sok szeretettel ezeket 
az egyesületi életünkön kívül álló, aberráló bajtársakat s hívjuk 
őket a magyar élni-akarás és összefogás hívó szavával. Erősít
senek minket kis erejükkel, hogy összefogott erőnkkel nagy cél
jainkat elérhessük.

Jóleső vigasztalás számunkra, hogy — bár szintén egyesüle
tünkön kívül, de remélni merjük, hogy rövidesen azon belül — 
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sok-sok turistáskodó cserkész- és leventeörssel és csapattal talál
kozunk, mint szép reménységeivel turista életünknek s egyesüle
tünknek. E tekintetben örömmel jelenthetjük, hogy a 178. sz. Me- 
■csekalji Cserkészcsapat rendes taggá lépett be a múlt esztendő
ben s igyekszik egyesületünk életén belül jó munkát végezni.

A társaskirándulások során ebben az évben is beszámolhatunk 
egyesületünk életében immár hagyományossá lett „Kiss József 
Asztal“ vándorgyűlésére rendezett 15. ilyen természetű „Mecsek- 
járásáról“, melyet 1942. év szeptember 8-án tartottunk meg, s amely

túrán 18-an vettek részt. Ugyanazzal a céllal két irányban indul
tak el a turisták. Az első csoport, számszerint 8-an, a Bánffay- 
nton a Kiss József kilátóhoz igyekezett, ahol az újonnan épített 
toronyőri szobát tekintették meg. A 21, 20, majd a műúton át is
mét rátérve a 21-es útra, az égett hársfát érintve, lementek a 
mult évben foglalt Darázsforráshoz és ott elhelyezték a bádogdo
bozba rejtett forrás foglalási iratot. Miután itt már a gyomor is 
megkívánta a magáét, a hátzsákból előkerült élelemmel felüdülve, 
kedves, régi emlékek elbeszélése és felidézése után, újra útnak indult 
a kis csapat és a 14-es, majd 1-es úton rátértek a 23-as útra és a 
kozári vadászháznál találkoztak a másik csoporttal. Itt említjük 
meg, hogy kedves tagtársunk, Vadász István művészi képet ké
szített a lyukas hársfáról.

A másik csoport a kitűzött célt, Pécsbányatelep felöl indulva, 
a 13-as úton át érte el.

A közös találkozás helyén — a vadászháznál — bográcsban 
főtt kitűnő gulyás várta a lelkes társaságot. Ebédközben, egyesü
letünk kitűnő alelnöke s nagy múltú turistája — egyetemünk ki
váló tudósa — Reuter Camillo dr. tartott beszédet a turista 
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eszményről, a turisztika szent és szép kötelességeiről. Mélyen 
szántottak szavai a lelkekben s maradandó emléket hagyott lel
kesedése a turista szivekben. Utána Horváth Sándor dr., az „Asz
tal“ titkára, ismertette az „Asztal“ készpénz állományát. Páldi 
Géza pedig a „Darázsforrás“ foglalásának költségeit számolta el 
és mutatta be, melyet a tagok rendben lévőnek találtak.

Ugyanakkor határozta el az „Asztal“, hogy 1943. év tavaszán 
2 drb. betonlábas padot állíttat fel, mégpedig egyet a magaslati 
úton s egyet pedig a volt ródli pályán. Ugyancsak elhatározta a 
„Melegmány“ forrás foglalását is.

A különféle sok szép terv közül, melyek a nagy történelmi 
idők dacára érlelődnek, igen nagy érdeklődésre tarthat számot a 
Magyar Turista Szövetség által kezdeményezett „Mátyás túrák“ 
turaterve. A legnagyobb magyar király ötszázadik születési évfor
dulója alkalmából, a magyar föld rajongói fel akarják keresni az 
igazi természet-rajongó nagy királynak sok-sok jeltelen útját s 
ahol ilyenek nem lennének, ott jelképes túrákat fognak az ö em
lékére rendezni.

A teljesség kedvéért idézem „Szövetségünk“ értesítéséből a 
legmegkapóbb részt alábbiakban:

„Fél-évezred után, mi, a magyar föld rajongói, keressük fel az 
igazságos Mátyás sok-sok jeltelen útját. Omladozó köveknél tudó
sokkal vitázó lelke kisért. Csobogó forrásoknál, hol a vadász ki
rályi vadja oltotta szomját, vagy Ö meglepte a mondák szerint szép 
Ilonkáját, — üdítő vizet merítünk mi is és Reá gondolunk. Erdők 
csendjében, barlangok mélyén, vagy viharzó hullámok partot szag
gató sodrában: magyar fajtánk dicső sarjának biztatását sejtjük. 
Kopár sziklacsúcsokon, meredélyek fölött, vagy ezek aljában; 
örök magyar havasainkon, határokon innen és túl: Mátyás igaz
ságának feltámadásáért sóhajtunk és ennek eljövetelében törhe
tetlen hittel hiszünk és bízunk“.

Szövetségünk januári tanácsülésén elfogadott turatervébe bele
szőtte a mi egyesületünket is. A 34. számú túra lenne: Pécs— 
Dömörkapú—Tubes—Abaliget; a 35. számú pedig, Pécs—Jakab- 
hegy—Cserkút, vagy esetleg más. — Tekintettel arra, hogy ezek 
közül egyik sincsen vonatkozásban a nagy királlyal, egy 
eredeti Mátyás-túrától is tervezgettünk. — Amennyiben 
felső Baranyában — Egyházaskosár község közelében — a 
hagyomány szerint állt egy Mátyás király vadászkastély. A he
lyet ma is király-kútjának nevezik. Mennyiben fedi a történelmi 
valóságot, mennyiben nem, tisztázva még nincs, annyi azonban bi
zonyos, hogy azon a helyen, egy tekintélyes és az akkori időkben 
pompázó épületnek maradványaira akadnak a szántóvetők. A kö
zelmúltban pedig egy lovas katonának sírjába szakadt ott a szántó
vető lova. Megtalálták benne annak csontmaradványait, vértezetét 
és kardját. Az ide zarándokoló túrának lenne feladata a terep
szemle után mozgalmat indítani a szakszerű feltárásra, melyre már 
többizben felszólítottam a múzeum igazgatóságát. Az útirány le
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hetne: Autóbuszon Szászvárig, majd Egyházaskozárra megfelelő 
alkalmatossággal (időnyerés céljából). Szemle után, gyalog vissza 
Szászvárra s autóbuszon haza Pécsre. — Egyházaskozár a Meések 
legészakibb, elsimuló dombjai között fekszik, a Szászvár, Mágocs, 
dombóvári országút mentén. — A kérdéses helyen esetleg forrás 
is foglalható lenne, Mátyás király nevével. — Ezzel a túránkkal 
méltón belekapcsolódhatnánk az országos Mátyás-tura tervbe.

Az év folyamán — amennyiben a torlódó események engedik 
— néhány közös túrának rendezését is tervezzük. Ezekre — al
kalommal — a helyi lapokban térünk vissza.

A turista-szellem állandósítása, új turista generáció nevelése 
érdekében ajánlatosnak tartanám, egy ifjúsági szakosztály létesí
tését, melyet alkalommal hivatott és vérbeli turistáink irányíta
nának, erre különösen megfelelő helyeken és időben. így turistás- 
kodásunk sem lehetne azzal vádolható, hogy túlegyéni, illetve 
önző. Viszont, alkalma nyílna szép hagyományait tudatosítani. Ál
talában jövendő munkánkban ne válasszuk a kényelmes életnek 
azt a formáját, amely mindentől távol, csendben, szerényen végzi 
a turista munkát. Ez kellemes lehet az egyénnek, de nem hasz
nos a köznek. A magyar életnek azokra van szüksége, akik nemes 
ideálokat szolgálnak és lelkiséggel telített emberek, ezt pedig nem 
hagyhatjuk elvitatni magunktól — turisták. Ereznünk kell, hogy 
a turista szellemben talentumunk van, melyet gyarapítani kell, 
hogy jó kovászoknak kell lennünk. Kötelességünk ezt a szellemet 
erősítenünk, hogy megszülessen az egy cél és egy akarat lelki egy
beolvadása s kialakuljon az a sajátosan magyar turista élet, amely
ben az új célok megvalósításához a szükséges mozgató erőforrás 
nem egyéni és kényelmi cél, hanem a turista lelkiség és etika.

Nem kételkedem egy pillanatig sem, hogy nemes hagyományú 
és veretű egyesületünk, ennek mindenkor kész megfelelni és meg 
is tud felelni!
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BEVÉTEL A MECSEK ECYESÜLET PÉNZTÁRI

ii ii

Oldal
szám

C í m Egyenként összesen

"Pengő Pengő

1 Egyenleg, mint készpénzkészlet------- — 80—
3 Tagdíjbevételek :

1941. évi tagdíjakból — — — — — 48.-
1942. évi tagdíjakból — — — — — 3.913.72
örökös tagdíjakból — — — — — — 150.— 4.111.72

29 Évkönyv hirdetési díjak — — — — — 
Adományok:

996.90

23 Pécs szab. kir. várostól — — — — 1.600.—
24 Baranya vármegyétől — — — — — 600.—
25 Egyéb adományok — — — — — — 330.05 2.530.05

Segélyek:
35 Pécs szab. kir. város rendk. segélye 4.000.-
37 Magyar Turista Szövetségtől a Zobáki

Menedékház építéséhez— — — — 4.260.25
27 Magyar Turista Szövetségtől útjelzésre 159.—
56 Földművelésügyi Minisztérium segélye

madárvédelmi célokra — — — — 347.20
56 Földművelésügyi Minisztérium állam-

segélye erdélyi madárvédelmi propa
gandaelőadásokra — — — — — 991.50 9.757.95

Dr. Nendtvich A. menedékház bevételei :
19 1940. évi bére — — — — — — — 1.000—
19 1942. évi bére — — — — — — — 4.000—
33 Korábbi bérlő hátralékos bére — — 950—
39 Belépőjegyekért — • — — — — 306.50 6.256.50

Kiss József kilátó bevételei:
21 Toronyjegyekért — — — — — — 1.341.40
21 Eladott italok 30°/o-a — — — — — 786.51
21 Belépőjegyekért — — — — — — 60—
21 Levelezőlapokért — — — — — — 90.60 2.278.51
39 Vegyes bevételek:------- --------- -------------- 530.90

26.542.53

Pécs, 1943 január 1.

Dr NENDTV1CH ANDOR
elnök

PÁLDI GÉZA
főtitkár

KOTSIS ISTVÁN
pénztáros
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SZÁMADÁSA AZ 1942. ÉVRŐL KIADÁS

Oldal
szám

C í m
Egyenként Összesen

Pengő Pengő

41 Orsz. Magy. Turista Szövetség 1942. évi 
tagdíja------------------------ —--------

•
282.40

49• Tiszteletdijak---------------------------------
Hivatalfenntartás:

800.—

43 Főtitkári telefon, postaköltségek — — 382.52
79 Fűtés és világítás — — — — — — 86.77
73 Nyomtatványok, meghívók stb. — — 393.— 862.29
77 Az 1941. évi évkönyv költségei:----- - 1.382.61
75 Az 1940. évi jubiláris évkönyv hátráléka 300.—
51 Utazási költség és előadások költségei 300.—
83 Adó és biztosítás----------------------------- 739.09
63 Zobáki ingatlan illetéke-------—-------- 67.20
85 A zobáki turistaházhoz beszerzés------- 130.—
81
71

55
56

56

Tagdíjbeszedési költség-----------_ —
A Darázs-forrás foglalásánál szegély- 

kövekért — — — — — — —-------
Osztályok kiadásai:

Madárvédö-osztály — — — 253.28
„ ,, Földművelési

Min. segélyéből — — — 347.20
A Földm. Min. segélyéből az 

erdélyi propaganda előadá
sokra — — — — — — 991.50 1.591.98

125.—

168.92

59 Munkaosztá y — — — — — — — 177.84
57 Fényképészeti szakosztály — — — 15.-
53 Könyvtár — — — — — — — —

Dr. Nendtvich A. Mendékház kiadásai:
177.90 1.962.72

61 Tatarozási költség — — — — — — 372.20
61 Villámhárító fel szerelési költség — —

Kiss József-kilátó kiadásai:
131.80 504.—

47
65

67

Toronyör fizetése és OTI dijai — — 
Kilátó 1941 évi javítási munkálatainak 

hátraléka — — — — — — — — 
A kilátóban levő lakáshoz egy szoba,

740.92

1.354.34

71
pince és WC építése — — — —

Kölcsönvisszafizetés„KissJózsef-Asztal“- 
nak------------------------------------------

9.020.79 11.116.05

320.—
69 Kölcsönvísszafizetés a Duntúli Banknak 1.600.—
87 Vegyes kiadások — —--------------------

Egyenleg — — — — — — — — —
1.282.25
4.600.—

26.542.53
II '

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

EÖTVÖS JENŐ SZIGRISZT LAJOS v. VÉGVÁRT LÁSZLÓ
a számvizsgáló bizottság
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Előirányzott bevételek:
KÖLTSÉGELŐIRÁNYZAT AZ 1943. ÉVRE.

Egyenleg az 1942. évről — — — — P 4.600.—
Folyó évi, hátralékos és örökös tagdijak - ,» 4.000.—
Dr. Nendtvicli Andor menedékház jőve-

delme — — — — — — — — »» 4.400.—
Kiss József kilátó jövedelme — — — »» 2.000.—
Adományok — — — —• — — — 2.500.—
Országos Magyar Turista Szövetség se-

gélye (Zobák) — — — — — — íi 3.000.—
Országos Magyar Turista Szövetség út-

jelzési segélye — — — — — — », 100.—
Évkönyv hirdetési dijak — — — — n 800.--
Turistaház 1939. évi bérhátraléka — — >> 50.—
Kamat és osztalék — — — — — ,, 50.—
Vegyes bevételek — — — — — 100.—

Összesen: »» 21.600.—
Előirányzott kiadások:

Orsz. Magyar Turista Szövetség tagdíja p 282.40
Hivatalfenntartás (telefon, portó, fűtés,

világítás stb.) — — — — — — »» 800.— '.
Tiszteletdíjak — — — — — — »» 900.—

Kiss József kilátó költségei:
toronyőr fizetése és OTI dija — — — »» 750.—
tatarozási munkálatokra — — — — n 600.—

Dr. Nendvich Andor menedékház költségei:
mázolás — — — — — — — — n 900.—

Állat- és madárvédő osztálynak :
1942. évre előirányzott összegből a folyó

évben kifizetésre került— — — — ,» 146.72
1943. évre madárvédelemre — — — 400.—
Fényképészeti osztálynak — — — — 250—
Munkaosztálynak: pihenőpadokra — — ,, 300—
Utjelzésekre — — — — — — — 200—
Gégenkut forrás foglalására — — — 180—
Kiránduló osztálynak ' — — — — 100—
Természetvédelmi osztálynak---------- — 100—
Könyvtár és folyóiratok — — — — 10G—
Előadásokra — — — — — — 250—
Utazási költségek — — — — — »» 350—
Adminisztrációs nyomtatványok — — 100— .
Az 1942. évkönyv előállítási költségei — »» 1.000—
Adó és biztosítás — — — — — 650—
A zobáki menedékház felépítésére — — »» 12.200—
Vegyes, és előre nem látott kiadás — — »» 1.000—
Egyenleg maradvány az 1944. évre — »* 40.88

összesen: P 21.600.—
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Reuter Camillo dr. egyet, ny. r. tanár.
-j- Visnya

Igazgató:
v. Rábay Gyula
városi erdőmester.

Ügyész:
Valkó Gáspár

ügyvéd.

Titkár:
Medovarszky Lászlá 

fémiparisk. tanár.

Pénztáros:
Kotsis István

vár. tisztv.
dr.

Gazda:
Kálmándy Pap László 

festőművész.

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

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

törvényszéki jegyző. törvsz. jegyző.

Fényképészeti osztály:
Elnök: Vadász István Titkár: Hamerli Antal

bankcégjegyző. vaskereskedő.

Kiránduló osztály:
Elnök: Szécsey Béla Titkár: Siptár Ernő

középisk. tanár. banktisztviselő

Munkaosztály:
Elnök: v. Kárpáthy Olivér Titkár: Beleznay József

ezredes. városi tisztv.

Természetvédelmi osztály:
Elnök: Balotay Gerő Titkár: Bőbei Miklós

gimn. tanár, c. igazgató. törvsz. jegyző.

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

Andretzky József ny. árvasz. elnök 
v. Arató Jenő dr. ítélőtáblái bíró 
Barankay Lajos dr. egyet, m. t., c. ig. 
Báldy László vár. kert, felügyelő 
Baumann Emil vezérigazgató 
v. Cholnoky László dr. egyet, m. t. 
Dusbaba Vilmos ny. vezérig. 
Fischer Béla dr. ny. alispán 
Frankó Zoltán dr. ügyvéd 
Gebauer Miklós dr. kápt. urad. korm. 
Graef János magánzó
Hamerli József vaskereskedő 
Hang Dánel dr. ny. gimn. tanár 
Hanuy Ferenc dr. püspöki hel.vnök 
Jillek Emil testnevelési tanár 
Jobszt Pál dr. egyet, m. t. 
Kelemen Andor dr. apátplebános 
Kenessey Aladár dr ny. főorvos 
Kovács Béla dr. pénzügyigazgató

A választmánynak
Esztergár Lajos dr. Pécs sz. kir. 

város polgármestere 
ifj. v. Kovács Antal főszolgabíró 
Blaskovich Iván dr. főispán 
Hal József dr. várm. tiszti főorvos 
v. Horvát István dr. alispán 
Horvát Miklós főszolgabíró, Mohács 
Horváth Sándor főmérnök Hetvehely 
Hirt Ferenc dr. főszolgabíró Sásd 
Jilly Endre főszolgabíró Pécs 
Lackó Béla erdőtanácsos

álasztott tagjai:
Klobucsár Dezső kereskedő 
Kraft János DGT főfelügyelő 
Nagy Elek'villanygyári igazgató 
Neugebauer Viktor máv. üzletig. 
Ollé István várm. főjegyző
Pollii Henrich kereskedő 
Pozsonyi Lajos máv. stiszt
Rónaky Kálmán dr. ny. árvaszéki e. 
Sík Lajos dr. tűzrend. felügy. 
Siklósi Tamás dr. DGT főorvos 
Siptár Lajos bankvezérigazgató 
Schindler Aurél fémiparisk. ig. 
Szokoly Ferenc máv. felügyelő 
Takó István ev. lelkész
Ujházy Béla bank vezérigazgató 
Várnagy Elemér dr. vár. tanácsnok 
v. Vida Ferenc bankigazgató 
v. Visy Imre dr. ügyvéd
Wáger Alajos ny. h. pénzügyig.

hivatalból tagjai:
Lisziák Elek dr. főszolgabíró ‘ 
Papp Jenő műsz. főtanácsos 
Nikolits Mihály főispán'
Puskás Elemér főszolgabíró
Pintér Lajos erdőfelügyelő, Zobák 
v. Simándy László erdőfelügyelő 
Somogyi Zoltán főmérnök, Pécsvárad 
Török Lajos rendőrfőkapítányh. 
Tóth Dezső főszolgabíró, Villány 
Winternitz Ferenc fszbíró, Siklós

Vidéki megbízottak:
Agárdi Ferenc állp. tan., Pécsvárad Szeép Zoltán kőbányaigazg., Komló 

Koszits Béla ny. szolgabíró, Zobák

Egyesületünk tiszteletbeli tagjai :
Bánffai Simon T 
Fejérváry Imre br. dr. f 
Feszti Nándor
Fischer Béla
Hamerli József
Hettyei Sámuel t
Holfeld Henrik t
Igaz Béla dr. f
Kaltneker Pál
Karafiáth Jenő dr.
Kardos Kálmán t
Károlyi Emil
Kenessey Aladár dr.
Zsembery Gyula dr.
Kiss Ernő f
Kiss József f

Majorossy Imre t 
Myskovszki Emil 
Nendtvich Andor dr. 
Rauch János t 
Reéh György + 
v. Rábay Gyula 
Reuter Camillo dr. 
Sclimidt Antal dr. f 
Thirring Gusztáv dr. 
Vadász Elemér dr. 
Vaszary Gyula f 
Várady Ferenc 
Vigyázó János dr. 
Virág Ferenc 
Visnya Ernő 
Zichy Gyula gróf dr.
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Az úri világ kalapjait

Kertész József 
kalapüzletében vásá
rolja. Városház épület, 
Király>utca 2.

Baranyamegyei 
Terményértékesítő 
Szövetkezet

A FUTURA főbizományosa PÉCS
Telefon: 19-34, 19-44.

Magay (Molter) László
textilárú nagykereskedő

Legmodernebb festőminták, 
lakkozás és mázolás

KERNEK
János

szobafestő- és mázolómester
Pécs

Tábori-u, 12, Telefon : 16-54.

Pécs

1 33™-' Széchenyi-tér 1.
épület)

UÓ72Í szőlőt, földet, 
lidZul, bérletet, stb. 
közvetít n ■Oecleva

Endre irodája
Pécs, Rákóczi-út 39/a.

Telefon : 19-97.

Dr. Ernőházy Emil
kender-, len-, juta- és textiláru 

nagykereskedés
Pécs, Gr. Benyovszky M.-u. 2.

Telefon : 10-57. Telefon : 10-57.

Konzervet kiránduláshoz

NFPOHLI HENRIK 
csemegekereskedésben vásároljunk 
PÉCS, Király-utca 4.

Telefon : 17-59. Telefon : 17-59.

Bel- és külföldi útikönyvet, 
turistatérképet, pécsi emlék
tárgyat, botjelvényt vásároljon 

a Szén! István Társulat
könyvkereskedésében

Pécs, Széchenyi-tér 17 
Telefon: 11-79.

Keiliráth %X/Íllibáld László a magyarországi vacuum olaj
üzemek a m. kir. kincstár használatában pécsi telepese, vegyiüzem tulajdonos, 
nagykereskedő Pécs, Rákóczi-úl 39/C. irodai telefon ; 19_„
Postatakarékpénztár sz. 25 744 Telepi telefon : 13-41.
Folyószámla a Magyar Alt. Hitelbank pécsi fiókjánál. xr . .. . 91 99v egy 1 üzem *

Pannónia szálloda
Király.utca 5. hideg-meleg viz, központi fűtés

Hullámfürdő
Ráth-utca 10. szám. Telefon; 10-16.

Dunántúli Bank
Részvénytársaság
Király-u. 5. - Telefon : 22-02, 29-88.
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Rádió
és villamos szaküzlet

Pécs, R á k ó c z i - ú t 39/D szám
Cégtulajdonos: Hámori Károly

TELEFON : 25-35. 

Gungl Fülöp és Társa 
fémipari és szerelési vállalat. 
Bádogos, rézműves és lakatos- 

- üzem. Központi fűtés, vizve- 
zetékszerelés, csatornázás. — 
Szivattyú és egészségügyi be

rendezések
Pécs, Deák-utca 9. szám. 

Telefon: 29-45.

Túra- és sportcipők, bő
röndök, női táskák. Téli 
és nyári sportfelszerelések min
den választékban. Túrista és 
téli sport felszsrelések legjobb be

szerzési helye

QUINTUS
cipő- és sportüzlet

Pécs, Király-utca
(Városház épület) 

Fióküzlet:
Rákóczi-út 36. Telefon : 13-36- 

Takarékossági tag

Pécsegyházmegyei Takarékpénztár Rt.
Pécs, Kardoss Kálmán-utca 11-13. sz.

Telefon : 24-65.

Folyósít kölcsönöket ingatlanra, házakra, 
földekre betáblázás mellett. Betéteket elő
nyösen kamatoztat és felmondás nélkél ki
fizet. Felvilágosításokkal szívesen szolgál, 
akár személyesen, akár levélbeni megke
resésre. ______________________________

Üdüljünk 
nyaraljunk, 

szórakozzunk 
a hegyek között Pécsett!

Nincs az országnak bájosabb, egészségesebb, változatosabb vidéke a pécsi
Mecseknél, ahova négy társasgépkocsi vonalon 10—15 perc 
alatt kijuthatni a városból. Mindegyik vonalnak más a jellege.

Az ürögi vonal (4.3 km.) üde völgyben halad ;
az üdülőszálló—dömörkapui vonal (5.1 km.) merész szerpentineken 

400 m. magasra kapaszkodik ;
a pécsbányatelepi vonalon (5.3 km.) sok évszázados szelíd gesztenyefa 

erdőbe jutunk ;
a gyárvárosi vonal (6.6 km.) folyton emelkedő, gyönyörű kilátást 

nyújtó, magas dombháton vezet,
A hegyeken erdőség, sétaútak, pihenők, kilátók.
A Mecsek erőt, egészséget, üdülést nyújt.
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Adriai Biztosító Társulat
Pécsi Vezérügynöksége 

a Pécsi Takarékpénztárnál
Foglalkozik a biztosítás minden ágával. Szaktanáccsal 

és felvilágosítással díjtalanul szolgál. 
Telefon : 18-13. Telefon : 18-13.

Pannónia Pince 
Étterem, Grill
Sallay Misi nótaköltő cigány- 
és jozz-zenekara muzsikál.
Dizőz, tánc. Király-u. 5.
Telefon : 15-08. Tulajdonos :
SIMON FA Y (Skergula) 

FERENC

Kerpner Károlyné
Pécs, Király-utca 17. — Telefonszám: 13-28.
Nőidivat szaküzlet. - Női divatujdonságok. - Takarékosság cég 1

APOLLO PROJEKTOGRAF RT. PÉCS
APOLLO
FILMSZÍNHÁZ

Perczel-utca 22. szám

Telefon: 20-46.

PARK
MOZI

Felsőmalom-utca 23: szám

Telefon : 19-81.

URÁNIA
FILMSZÍNHÁZ

Szigeti országút 19. szám 

Telefon : 28-00.

Olcsó helyárakkal szórakoztatnak, nevelnek 
és gyönyörKödtetnek!

Ruppert Lajos
Férfi és női szövetek nagy 
választékban, valtmint vászon
különlegességek nagy raktára.
Elsőrendű gyártmányok!

Pécs
Ferenclek-utca 7. sz.

Telefonszám: 12-61.

Hermes írógépek,
Triumph, Olympia 

számológépek

FALAI GÉZA
írógép szaküzlete

Póss, Széchenyi-tér 2.
Telefonszám: 27-63.

Bútorok
és teljes lakberendezések

Kiéin Béla 
műasztalosnál kaphatók 

Pécs, Deák-u. 3.
Telefon : 26-00.

Pécsi Takarékpénztár
Alakult 1845. évben. Saját tőke : 2,214.000

Intézeti székház: Pécs, Széchenyi-tér 9-10.
Fiókintézetek: Budapest (Y., József Nádor-tér 10. sz.) 

Bonyhádon. Sásdon, Sellyén és Szentlörincen.
Számos pénzintézeti, ipari és kereskedelmi érdekeltség Pécsett és vidéken. 

Foglalkozik a takarékpénztár és banküzlet minden ágával.
A m. kir. osztálysorsjegy főelárusító helye.

HUBER FERENC
voit CH MU RA fiók

Optika
Foto 
Játék Pécs, Széchenyi-tér 2. Tel.: 29-19.

Takarékosság tagja.

Sport- és kirándulóruhák, 
nadrágok

BAROSS üzletben
Cégt.: ORNÖDI ISVÁN
Pécs, Irgalmasok-utcája 12.
Telefon : 10-12.

BIZ A LOM-tag.
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Mecsek-térkép, Útikalauz, botjelvény, képeslap 
kapható a

Szent Imre könyvesboltban
Pécs, Jókai-tér 6.

Telefon : 22*62. Telefon : 22*62.

Várnagy
cipő, sport és cserkész- 

szaküzlet 
Deák-utca 8.

Bizalom-tag.
Telefon : 12*08.

Eiter Sándor
sodronyfonó, műla
katos és redőny
gyára

Pécs, Zsolnai Vilmos-u. 27.
Telefon: 28-49.

Porcellán, üveg és díszműszaküzlet

Dr. Urvölgyi (Lovrics) András
Király-utca 2. (Városház épület.)

Telefon: 24-12.

Stocker
LajOS épület- és 

műbádogos, vízvezeték 
szerelő
Pécs, Szigeti*út 3
Telefon: 27-22-

HAJNAL FESTÉKHÁZ
Cégtulajdonos: Heiner Gyula

Pécs, Király-utca 47. - Telefon : 24-08.
Festék, háztartási cikkek, kefeáruk, gyümőlcsfa- 
permeteiő szerek, pipereáruk és illatszerek legjobb 

és legolcsóbb beszerzési helye.

Minker János Fiai 
épület mííbádogos, vizvezetékszerelő és 

csatornázási vállalat
Készít épület mübádogos munkát, fürdő, closet, 

egészségügyi, házi vízellátó és szivattyúberendezéseket.
Crómargán nemrozsdásodó acél fémbetíik. ■ Telefen: 10-73.

Harisnyák, fehér- 
nemüek, úri és női 

"“MAROS™,
Pécs, Király-u. 20.
Telefon : 38-13.

Bizalom tag.

Stefánia 
kenyér 
sütemény 

Reggel, délben, este 
Mindig csak azt egyél I

Telefon: 28-86.

Páll Ödön
Csonkamagyarország legnagyobb mérték
szerinti férfiszabó üzeme

Pécs, Széchenyi-tér és Király-u. sarok.
Telefon: 28-89.

MECSIKRI kizárólag a
HAsipari Szövetkezet mecseki 
hentesáruit vásárolja a

Köztisztviselőknél!
PéCS, Király-utca 24.

Kiránduláshoz
gyulai hentesárut, 
konzervet

Széchenyi-tér 14. sz.
Telefon : 20-42.
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||AD|f AklVwM
|M 1 HM whk I J X \ / \ ;31 \ 1 BM a teljesen modernizált,

• ■ W Bi közkedvelt üdülőfürdő

62°. C rádióaktív kénes thermal-források. Kád- és 
társasfürdök, Iszapgönyülések és gyógymassage, 
korszerűen átalakított 25° C thermal tótürdö pázsit 
stranddal. — Gyógyszállódéban közp. fűtött reuma 
gyógy intézet. Elsőrendű vízvezetékes, elegánsan bútorozott szo
bák 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!

MAGYAR ÁLTALÁNOS HITELBANK
PÉCSI FIÓKJA

PÉCS, KIRÁLY-U. 13. TELEFON: 28-56, 20-93.

Foglalkozik a banküzlet minden ágával.

„Pannónia“ Sörfőző Rt.
PéCSCtt SÖRKÜLÖNLEGESSÉGEI

LEGKEDVELTEBBEK
Műjéggyára műjeget, szikvizgyára szikvizet, szénsavval telített Tettye-forrás- 
vizet legpontosabban szállít.

Sörrendelések : 20*83 telefonon.

Zakovszky István 
bőrdíszműáru üzlete 

Pécs, Városház-épület 
Telefon: 17-33.

Nagy választék bőrönd 
és díszműáruban.

Sík Tivadar
&& Kft. divat, textil PÉCS

SZÉCHENYI-TÉR 9. SZ. - TELEFON: 14*22.

özv. Auth Keresztélyné
a pécsi körzetben kijelölt cukornagykereskedö

Pécs, Rákóczi-út 13. (Rákóczi-út és Várady A.-u. sarok.) Tel. 10-45.
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Időt, pénzt, munkát takarít meg,
ha plakát-, újság-, villamos-, autóbusz-, neon- stb. hirdetéseit egy helyen, a 

Magyar Hirdető Irodánál 
adja fel. Központ: Budapest VIII., Sándor-utca 7. sz. Telefon: 1-455-10. 
Kirendeltségek : Pécs, Győr, Debrecen, Kassa, Kolozsvár, Nagyvárad, 
Szeged, Szatmárnémeti, Eger, Gyula, Kaposvár, Sopron, stb.

Svájci óra, ékszer, látszer:

Ha órát nálam 
bizalommal vesz, 
Ügy órája mindig 
pontos lesz !

Hentz Kálmán
Pécs, Jókai-tér 2.

Máv, órás. Telefon : 37-49.

Férfi, női, gyermek fehér- 
nemüek, kötött-szövöttáruk 
legnagyobb választékban

Vidolovils.
Irgalmasok-u. 3.
Telefon : 30-19.

Takarékossági cég.

Krehsz
Mihály

szövet, selyem, vá
szon, kelengye és 
divatáru üzlete

Pécs, Irgalmas-u. 1. sz.
(Irgalmas rendház új épületében.)
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A m. kir. lionv. térképészeti int. eddig megjelent turista-térképei:

1. Kárpátalja 1:200.000 — — — — — — — — 2.50 P
2. Radnai havasok 1:200.000 — — — — — — — 2.50 P
3. Székelyföld II. kiadás 1:200.000 — — — — — — 2.50 P
4. Kirándulók térképe 2. szám. Pilis hegység 1:50.000 — 2.50 P
5. Kirándulók térképe 2/a sz. Pilis h. télisport térképe

1:50.000 — — — — — — — — — — — 2.50 P
6. Kirándulók térképe 3. sz. A Börzsönyi hegység téli

sport térképe 1:50.000 síkalauzzal — — — — — 2.50 P
7. Kirándulók térképe 5. szám. Cserhát 1:75.000 — —
8. Kirándulók térképe 6. sz. Mátra hegység 1:50.000 — 2.50 P
9. Kirándulók térképe 7. sz. Bükk hegység II. k. 1:50.000 2.— P

10. A Bükkhegység télisport' térképe sikalauzzal 7/a sz.
1:200.000 — — — — — — — — — — — 2.50 P

11. Kirándulók térképe 8. sz. Karancs és Medves 1:40.000 2.— P
12. Kirándulók térképe 11. szám Gerecse és Gere 1:50.000 2.— P
13. Kirándulók térképe 14. sz. Soproni hegység 1:25.000— 2.— P
14. Kirándulók térképe 15. sz. Vértes hegység 1:50.000 — 2.— P
15. Kirándulók térképe 17. sz. Vízisport térképek 3. szám.

Velencei-tó és környéke — — — —. — — — 2.— P 
16. A Balaton tágabb környékének térképe 1:200.000 —
17. Kirándulók térképe 20/a sz. Mecsek hegység 1:75.000 2.— P
18. Vízi porttérképek 5. sz. Duna. Budapest—Vác 1:25.000 1.50 P
19. Vízi sporttérképek 7. szám. Duna. Esztergom—Győr

1:25.000 — — — — — — — — — — — 2.— P
20. Vízi sporttérképek 8—10. sz. Duna. Gönyü—Orosz

vár—Wien 1:25.000 — — — — — — — — 2.— P
21. Vízi sporttérképek 9. szám. Győri (Masoni) Dunaág

1:25.000 — — — — — — — — — — — 2.— P

íipnírác kérvények, költségve- 
U&plluu tések, levelezések le
írása, másolása. Leveleit nálunk gépelje 
le ! Sokszorosítunk egyetemi jegyzete
ket, körleveleket, disszertációkat 
kottákat stb. Fénymásolások építési 
tervek, műszaki rajzok, iratok, 
okmányok többszörsítése.

Fotókópia “napOl!CSÓn 

EXPRESS leíró irodában 
APÁCA-UTCA 3. SZÁM
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Mélyen tisztelt Tagtárunk!
A Mecsek Egyesület 52. egyesületi éve lezárult. Év

könyvünket meleg turista bajtársiassággal nyújtjuk át. 
Terjedelemben ugyan rövidebb a szokottnál, de az általános 
takarékossági szempontok figyelembevételével igyekeztünk 
így is a legjobbat adni.

Elnézést kérünk, hogy első szavunk ismét a kérelem, 
de nem szűnünk meg évről-évre hangoztatni, hogy patinás 
egyesületünk nemes céljait csak úgy tudja maradéktalanul 
megvalósítani, ha azok kivételében egy hatalmas, népes tá
bor támogatja. Márpedig célkitűzéseink vannak. Itt van a 
gyönyörű Mecsekünk, rendezett sétautaival, hüs erdőségei
vel, üdítő forrásaival. Ezeknek karbantartása, új turista
utak feltárása, új források foglalása, a mélyebb értelemben 
vett turistáskodás előmozdítására turista-házak építése stb., 
mind megannyi feladat, amely tetemes összegű megterhelést 
jelent. E nagymultú egyesület tekintélye és felejthetetlen 
főtitkárának, néhai Kiss József örökös tb. elnöknek, az 
igazi turistának szelleme kötelez bennünket arra, hogy a 
megkezdett munkát töretlen erővel folytassuk, hogy az 
egyesületünk második öt ven esztendeje is oly gazdag le
gyen eredményekben, mint amilyen az első volt. Ehhez azon
ban nem elegendő a szellem ereje, ide anyagi erő is kell.

Az évi tagdíj ozidőszerint 4 pengő. Ez egy évre el
osztva oly minimális megterhelést jelent az egyénre, hogy 
azt hisszük, a legtöbb esetben ez nem volna akadálya a be
lépésnek. Inkább talán az érdeklődés hiányzik nem is any- 
nyira a Mecsekünk — hisz vasárnaponként egész zarándok
latokat látunk felvonulni — mint inkább egyesületünk iránt. 
Ezt a hiányzó érdeklődést kell nekünk tagtársaknak fel
keltenünk, a büszke pécsi polgárságot figyelmeztetnünk, 
hogy pécsinek vallani magukat, szeretett Mecsekünk szépsé
geire hivatkozni, kö-telezettséget is jelent éspedig azt, hogy 
évi 4 pengővel, azaz havi 33 fillérrel támogatjuk azt a szer
vet, mely hivatva van turisztikai létesítményeket megvaló
sítani, azokat ápolni és gondozni.

Fel tehát a munkára, mélyen tisztelt Tagtársaink, mu
tassuk meg, hogy a pécsiek tudnak áldozatot is hozni a más 
városok által — joggal mondhatjuk — oly sokszor irigyelt 
Mecsekjükért, kérjük, méltóztassanak elhatározni, hogy az 
elmondottak érdekében egy tagot minden tagtárs fog sze
rezni, hisz ehhez nem kell más, csak a baráti körben egy
két szó s ebből a kis fáradságból biztosan hisszük, hogy az 
1913. év végére meg fog születni szerény vágyunk ,,a 



2.000-es taglétszám,“ amellyel egyúttal az ország második 
turista egyesületévé válunk.

A mellékelt belépési nyilatkozat tehát ne kerüljön' az 
irattárba, vagy a papírkosárba, hanem annak az igen tisz
telt pécsi Polgárnak a kezébe, aki szereti Városunkat, sze
reti Mecsekünket és hajlandó érte o csekély áldozatot meg
hozni.

Tehát mindenki csak egy tagot!

Turista üdvözlettel:
„Egy tagtárs.“
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