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Az évkönyvet a főtitkári hivatal tagjai részére adja ki.
Az évkönyvet a Mecsek Egyesület 1200 példányban nyom

tatta.
Az egyesületi tagok tagdíjuk ellenében kapják az évköny

vet.
Nem tagoknak az évkönyv ára 4 P.

A Mecsek Egyesület tagdíjéi egy évre 6 P. Feleség és önálló 
keresettel nem biró családtagok 5 P-t, tanulók és gyermekek 1 P 
évi tagdíjat fizetnek.

Alapító tagsági díj 200 P.
Hivatalos helyiség; Perczel u. 50. sz.
Egyesületi hivatalos órák kedden és pénteken 5—7 óráig. 

A főtitkár magánlakásának címe: Pécs, Hunyadi-u. 22. sz.
Hivatalos telefon: 59—06.
Az egyesület csekkszámlája: 50.082.
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A nyomdáért felelős: Mészáros József igazgató.



ELŐSZÓ.
A helyi lapokban hetenként megjelenő „A Mecsek Egye

sület köréből" c. közleménnyel az volt a szándékom, hogy az 
egyesület tagjait a mindenkori egyesületi eseményekről tájékoz
tassam, de egyben a város érdemes közönségét is értesítsem az 
egyesület mozgalmi és turista életéről.

Szükségesnek tartottam ezt nemcsak azért, hogy egyesületi 
életünk aktívabb legyen, hanem azért is, hogy módjuk legyen 
a tagoknak, a nemes értelemben vett, kritika jogát ez alkalom
mal gyakorolni és kezdeményezésükkel hozzájárulni egyesületi 
életünk nagyszerű fellendítéséhez.

Ez a célom az évkönyvvel is.
Az elmúlt események számontartása, az elvégzendő feladatok 

megismerése, a hiányok orvoslására szolgáló eszközök meghatá
rozása, mind elképzelhetetlen az évkönyv megfelelő adatainak 
ismerete s ezen keresztül a tagok bekapcsolása nélkül.

Ma már minden valamire való egyesület megjelenteti év
könyvét, s fellendülő turisztikai életünk egyszerűen parancsoló 
kötelességgé teszi ezt. Mert ne felejtsük el — minden sport, de 
elsősorban a turisztika, egyúttal — magasabb értelemben vett-—■ 
honvédelem is.

Az idei évkönyvet a magyar ifjúságnak ajánlom, melyet in
dokolttá tesz az a tény, hogy ebben az évben alakult meg az 
ifjúsági szakosztály, s vele párhuzamban a nagyszerű jövőt jó
soló — sportszakosztály is.

Bemutatjuk a fiataloknak az öregek dolgait s az öregeknek 
a fiatalok akarását, továbbá azt a szellemet, mely- javíthat a dol
gokon.

Közgazdasági irányú pályámon, tanári működésem, továbbá 
— s ezt szívesen mondom — a cserkészeten, katonaságon s nem 
utolsó sorban a turisztikán keresztül, olyan kegyes volt hozzám 
a sors, hogy a közélet kiváló férfiúinak közelébe juttatott, akik 
nemes feladatok szolgálatában foglalkoztattak. Ez volt legalább 
a hitem s ma is ez.

Az ő nemes munkájuk szolgálatában sokat tanultam, dol
goztam s ennek kapcsán írásaimból jegyzeteket készítve, gondo
lataimat papírra vetettem.

Ezeket ma építéshez használom s elővéve jegyzeteimet, 
visszatekintek az eszméknek abba a háború előtti, régi világába, 
amelybe elvetettem elméin minden képességét, ifjúságom ábránd
jait, életem jobb tartalmát. Ezeken keresztül újra megcsapja cm- 
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lékezetemet a problémák egész raja — és még mindig tudnak 
melegíteni, mert gyökereik a magyar földbe, a természetbe, 
az Isten legszebb templomába nyúlnak. Ezek — úgy veszem 
észre — nem évülhetnek el sohasem s ezt "adni az ifjúságnak, 
mindenkor legszentebb kötelesség.

Szerzőtársaim — velem együtt — így éreznek s ezért adjuk 
gondolatainkat — minden gyarlóságuk közepette Is — azzal a 
szent hevüléssel elsősorban az ifjúságnak, mert övéké az új élet.

Kiválasztottunk és közreadunk néhány olyan problémát, 
megállapítást, gondolatot, melyekkel talán a múlt évkönyvei 
adósok maradtak a jelennek és amelyekkel az elkövetkezendők 
.adósai önmaguknak. Bemutatunk néhány régi — vagy ha úgy 
tetszik — új váltót a meginduló egyesületi új életnek. Az új élet 
— az ifjúság.

Gondolataink, a mindenek forrásából — a természetből, 
a magyar haza legszebb otthonából indulnak ki; innen emelked
nek fel a nemzet nagy honvédelmi érdekeihez. Szinte akarat
lanul is a magyar földdel foglalkozunk, mert ez az alapja a mil
liók tűzhelyének, ez a közjóiét leghatalmasabb forrása, ezen 
veti meg lábát a nemzet ereje, a magyar honvéd legszebb ígérete 
a magyar ifjúság. Az én gondolatom is csak ide száll vissza, ha 
tanár, ha gazda, ha katona, cserkész, vagy egyesületi főtitkár 
vagyok is. A magyar ifjúságban látom a nemzeti állam legszilár
dabb anyagát. Ezért fejlődésének és boldogulásának érdekeit, 
még egyesületünkön keresztül is szolgálni kívánom, mint esz
ményt. És ha a kötelességről végrendelkezni lehetne, ezt az esz
ményt hagynám örökségül az utánam következő egyesületi tiszt
viselőknek is.

Munkámban — s ebben velem egyek munkatársaim is — ke
rülünk minden személyeskedést, hiszen az igazi ügyszeretetnek 
ehhez nincs is köze. Kerüljük a napi élet izzó kérdéseit, melyek 
a háború méhében fogantattak. A rendkívüli fájdalmakat úgyis 
csak a béke orvosolhatja majd azzal, hogy visszaadja a most 
elvont tetterőt — melyet a turisztika érez hatványozottan a 
haza benső céljaira.

Hogy évkönyvünket az ifjúságnak ajánlom, nem pongyola
ság, sem kényeleriiszeretet, hanem igyekeztem szerCny erőimmel 
azt az eszmét szolgálni, amely ma a legidőszerűbb és legfonto
sabb.

Az évkönyv szerzői gyarlóságaiért kérem az elnézést, és tag
jaink jó tanácsait; hogy a szokottnál szerényebb köntösben jele
nünk meg, legyen magyarázója a sok háborús nehézség.

Mindenekfelett pedig kérjük a nagy közönségnek meleg
szívű támogatását, főleg a belépő tagok százaival, mert valljuk 
meg, nem is igazi pécsi, aki nem szereti a Mecseket és nem se
gíti az egyesületen keresztül azt szebbé és a turista számára is 
élvezhetőbbé tenni.

Jó munkát adjon Isten az 1944. évre! szerkesztő.



hegedű szól a hegytetőn

Csend, meleg, mámorító nyári csend, 
Csak a szívem lüktet lázadozva ... 
Kavarog az egymást-gyötrés ott lent, 
A völgyben lent. De itt valahol 
A hegyoldalon hegedű zeng.
Csend szívem, csend, csend ...

A tájon alkonyat dallamai 
Suhannak hangtalan, s denevérek 
Az éjszaka csöndes madarai.

Piheg a Föld a forró csók után.
Mellyel borítja Nap szerelme 
Ki most csókolja másik orcáján.

Madarak, rétek, erdők s jómagam,
— Gyümölcsei e nagy szerelemnek — 
Eggyé válunk itt az alkonyaiban.

Csend szívem, hagyd a lázadás szavát! 
Lásd, itt szűnnek a völgyi kis bajok, 
Lásd, itt az Elet a legjobb barát.

Hallgasd, hisz oly zsongítóan keserű. 
Hogy más szívéből szépen csendül a bánat 
S hitet vall az erdőn egy hegedű.

Ki muzsikál az erdőben este?
Talán őt is a völgy űzte ide, 
Esett hiteit, hogy fölkeresse?...

Akárki légyen, tovább van, mint én, 
Ő templomban van magafeledten 
És imákat mond a hegedűjén.

Csend, meleg, mámorító, nyári csend. 
Csak a szívem lüktet lázadozva
S itt fönt a Misinán hegedű zeng, 
Hallgassuk szívein... Csend, Csend...

VÁRADY KÁROLY.
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A Kultúr-, Propaganda- és Vigalmi 
szakosztály jelentése.

Elnök: Szécsey Béla, tanár.
A1 elnökök: Agócsy László, tanár.

Kiss Zoltán, tanár. 
Schranz Béla, tanár.

Titkár: Vinczenty Ilona, tanítónő.

Mottó: Tegnap jött egy idegen, megvette a föl
det. Nyomában jött más, aki hangzatos 
jelszavakkal megvette a népet. Holnap 
jöhet valaki — néhány millióval, néhány 
újsággal — és megveszi a közvéleményt.

Erdélyi utam alkalmából, melyet a Mecsek Egyesület Elnök
sége megbízásából, tanulmányozás, tájékozódás s nem kis rész
ben propaganda célzattal, illetve ily irányú tapasztalatok gyűj
tése céljából tettem, ellátogattam az erdélyi turisztika felleg
várába — Kolozsvárra, az EKE hivatalos helyiségébe is. Még 
az áthurcol kodás állapotában találtam részben őket, miután a 
történelmi múltú Mátyás király szülő-házát kellett átadniok. 
Mégis megállapíthattam, hogy igen tudatos munka folyik ott. 
A város vezetősége, a nagy közönség teljes mértékben megérti 
erőfeszítéseiket, minek kézzel fogható bizonyítéka, hogy a város 
részéről (nem is egy város) bőséges anyagi támogatásban része
sül s a közönség pedig nagy számban sorakozik EKE tagnak.

Ez nemcsak nagy erkölcsi nyereséget és biztos hátvédet ad. 
hanem bőséges anyagi bázis is az egyesület tervszerű vezetésé
ben és fejlesztésében.

Amikor irigységgel állapítottam meg a nagy taglétszámot, 
szemben a mi 800 tagunkkal, hiszen anyagi támogatást a mi vá
rosunk is ad, arra gondoltam, hogy miért is van az, hogy a pécsi 
„luké“ nem érdeklődik a Mecsek s még kevésbbé az egyesület 
dolgai iránt.?

Akkor határoztam el, hogy megalakítom a propaganda szak
osztályt is s szívós és céltudatos munkával toborozzuk a tagokat 
s népszerűsítjük a Mecsek Egyesület ügyét. Ennek első kifeje
zője lett, hogy a választmánnyal állandósítottuk minden év jú
nius utolsó vasárnapján a „Mecsek napot“. Ezzel a Mecsek- 
kultusznak egy hivatott ünnepe lesz, akár a Fuzijámának, azon
ban nem a beszédek sorozatával ünnepelünk, hanem kimegyünk 
a Mecsek szép tájaira s kívánatossá tesszük sokak számára szebb- 
nél-szebb részeit.

A mecseki „Metropolisnak“ kötelessége is széles vonalon 
Mecsek-kultuszt teremteni, hiszen ez egyik legszebb és egyben 
legvonzóbb színfoltja a városnak. Ezt kiépítve s tudatosan a vá
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rosfejlesztő politika irányába állítva, nagy mértékben emelheti 
az érdeklődést városunk iránt s ezzel — békés időkre gondolva — 
állandó idegenforgalmat biztosíthat intézményeinek is.

A Mecsek és igazi kultusza kell városunk terjeszkedésének, 
kell jólétének, kell szépségének, kell minden rangú polgára 
egészségének, kell az idegenből jöttek pihenésére.

A magyar tájak varázsa azokon a vidékeken a legvonzóbb, 
ahol a nép a legmostohább viszonyok között folytatja küzdel
mét az élettel. Nálunk adva van a szép s gyönyörű vidék, az élet
viszonyok is elég kedvezőek, mekkora rajongásnak kellene lenni 
itt a szépséges Mecsek iránt? Itt nem vonta meg a szép természet
től a vidék a kenyeret, a Mecsek vadregényes tájain bőven van 
megélhetési lehetőség s így vonzása hatványozott lehetne. Nem 
kell szégyenkeznünk, hogy öreg Mecsekünk nem nyújt látni
valót, ritka természeti szépséget. Ne felejtsük — ez is kincs, nagy 
kincs annak számára, aki élni tud vele: a fenséges szikla alko
tások, hegypaloták, balzsamos illatú erdőligetek, selyempázsitos 
legelők, locsogó patakok kincsével.

E természeti adományokat például a kis Svájc a szórakozás, 
a pihenő és üidülővágy megadóztatásával értékesíti. Hiszen Sváj
cot ismerjük is, de hányan ismerjük hazánk szépségeit? Magyar 
ember a gyönyörködés adóját korábban idegenben fizette le. 
Anyaföldjének remek szépségeit elhanyagolja. Verseket szaval 
hazájának természeti bájairól. Siratja a székelyt, szidja a taljánt 
és ha tehette, szaladt borravalót osztogatni a makaróni hazá
jába ...

Ébredjünk tudatára legszebb városi kötelezettségünknek is. 
Minden egyesületi tag toborozza be elsősorban családja tagjait, 
majd néhány kívül álló egyént is. így lesz az egyesület erköl
csiekben is erős s tud korszerűen alkotni mindnyájunk legna
gyobb örömére. Így hamarosan meg lesz a tervezett négy me
cseki fiókosztály, ezek nyomán a menedékházak s lüktető turista 
élet.

Meleg hívással megismételjük a múlt évi riadót. Lépjen be 
minden valamire való pécsi a Mecsek Egyesületbe, ne használja 
áldozat nélkül szép létesítményeit, hadd legyen már a legköze
lebbi ..Mecsek Napon" egy megnövekedett hadseregünk, mely 
körülállja majd az őrtüzeket ezekben a vészteljes napokban, 
hogy hirdesse minden magyar turista legszentebb eszményét, 
a haza örökkévalóságát. Csak ideális lelkű, természetszerető em
berekben lobog maradéktalanul a hazaszeretet is.

Ezekkel a gondolatokkal köszöntjük szeretetünk minden 
melegével egyesületünkbe 1943. évben örökös tagként belépett 
Dr. Csekey István balassagyarmati kórházi főorvost, egyetemi 
magántanárt és a május I. óta belépett alábbi rendes, új tago
kat:



8

Anschau Antal oki. erdőmérnök 
Ágoston Ferenc Máv. űz. sgt. 

szertárnok
dr. Banna Aladár ügyvéd 
Barabás Norbert Máv főtiszt 
Baranyi Károly ni. kir. ezredes 
Bartalovics János hentes és mé

száros ni.
Özv. Bauer Zoltánná nyug. p. ü. 

számtanácsos özv.
Bárd Bertalan testnev. tanár 
Blaskovich Hilda Máv. kezelő 
Bogáthy Margit
dr. Boldog Gyula orvos
BőhmEndre kereskedelmi ügyn. 
Bőhm Endréné kér. ügyn. neje 
Brenner Margit női divatsz. túl. 
Csabuda Kálniczy Imre Magyar 

Namz. Bank főellenőre
Dezsmann Aladár bányász 
Erdős Jenő bányaigazgató 
özv. dr. Erreth Lajosné korlíig.

főorvos özv.
Feule Tibor kereskedő
Féger Istvánná vp. távirász 
Fűlj Dénes kereskedő
Fuchs János evang. lelkész 
Fiirj Dénesné kereskedő neje 
Geyer Zoltánná evang. lelkész 

neje
ifj. Grázl Károly cégvezető-fő

mérnök
dr. Gundrum Ákos DGT. titkár 
Gyeőry Emma Máv. kezelő 
Győri Béla Máv. főtiszt
Hajdú Gyula kesztyű szabász
Hajdú Mária tanuló
Hal Pál rk. hittanár
Hamza Jenő konzervgy. főtiszti'. 
Hanczár István m. kir. számv.

tisztv.
Hanczár Istvánná m. kir. számv. 

tisztv. neje
Hantos Károly Zsolnay gyári 

művezető
Haraszti Irén rádió távirász 
Hantos Katalin áll. tanítónő 
Heckl Lívia
Hentz Kálmán órás mester 
Hetényi Árpád Máv. főintéző 
Horhai István Máv. szertárnok 
Horváth Géza Máv. szertári mun

kás
ifj. Hőke István tanuló
Ivanich Antal mérnök, vili, mű

vek ig.
Ivándi Péter bányatisztv.
Káldy Zoltán evang. segédlelkész 
Kellner Róbert tanár 

Kerényi János Máv. szertárnok 
Keszthelyi Lajos körjegyző 
dr .Kevely Miklós klin. gyakorn. 
Kész József, banktisztv.
Kiss József üzletvezető (Izsák 

festékház)
Kopári Klára magántisztv.
Korpolay Gyula Pécsi Takarékp. 

igazgató
Kotsis Péter tanuló
Kotsis Istvánná in. kir. szds. neje 
Kotsis Ilona tanuló
ifj. Kotsis István honv. hadap- 

ródisk. növ.
özv. Kovács Lászlóné 
dr. Krénusz Ferenc „Bizalom“ 

igazd. szöv. cégv.
Krommer Károly cipész
Lakatos Mihály DGT gépmester 
Laki Vendel bányász
Laki János DGT írnok
Laki Jenő bányász
ifj. Lévay Miklós géplakatos gy. 
Liska Rezső bányász
Löffer Károly műszerész 
Matievits Gyula
Merényi Ferenc dr. sekrestye igazg. 
Mészáros Lajos keresk. segéd 
Mihálik István g. százados 
Mihálkovics János ipari szakokt. 
ifj. Molnár István oki. erdőméin. 
Nagy István plébános 
Neuncl János keresk. segéd. 
Oláh Antal illatszerész 
Oláh Istvánná illatszerész neje 
Pakner Béla nyug, felügyelő 
dr. Pálos Bernurdin György tan

kor. kir. főigazgató.
Pécsi Pálos Rendház
Pentz Béla nyug.-áll. ezredes 
Podolák Vilmos bányász 
dr. Poronyi György kir. ügyész. 
Poronyi Zoltán műszaki tanácsos 
dr. Radochay Lajos orvos
dr. Ratkóczy Károly m. kir. 

tiszti orvos
Rábai Júlia Máv. kezelőnő
Rein István vendéglős
Rein Istvánná vendéglős neje. 
Reizer Ferenc keresk. segéd. 
Resch János igazgató tanító 
dr. Rihmer Zoltán ügyvéd 
Rónaki János bányász 
Rozgonyi Ádám vm. jegyző 
Rózsavölgyi József bányász 
Rösch Róbert kertész 
Ruppert Antal bányász
Rusz Tibor orvostanhallg. egyet, 

gyak.
Sigray Péter postamester



Sillósi Mihály cipész
Simonfai István Máv. főtiszt. 
Skublics Irén tisztviselő 
Solymár Ottó keresk. segéd 
Sugár Gusztáv posta tiszt 
dr. Straub Gabriella orvos 
Stengi József keresk. segéd 
Swierkievicz Róbert Máv. főtiszt 
Schrantz Béla tanár 
Schuck Fiilöp főmolnár 
Szabó Jenő asztalos
Szalay Aurél számv. tanácsos 
Szalay Janka
dr. Szendrődv Dénes kir. törv. 

tanácselnök
Szepes Audrásné piii. tisztv. neje 
Szepes András pénzügyi tisztv. 
Szécsey Béláné tanár neje 
ifj. Szécsey Béla tanuló 
Szécsey Eszter tanuló 
Szécsey Judit tanuló
Sziber József fodrász mester

Sziget István malom tulajd.
Szikszay Károly fodrász segéd 
Szikszay Károlyné fodrász neje 
Szikszay Sarolta fodrász leánya 
Sziller Józsa DGT tisztv. 
Szkladányi Ernő tanuló 
Szkladányi Vilmos villanyszerelő 
Szövénvi Magdolna rádió távirász 
Tímár Tibor cipész mester fia 
Tímár Péterné cipész mester neje 
Trinkó Jenő lakatos 
dr. Vargha Károly kir. ítélőtáblái 

bíró
Vass Imre bánya műsz. tisztv. 
Várszegi Alajos kántor tanító 
Wásner János Máv. szert, munkás _ 
özv.' Wcidinger Ferencné cégvezető 

özv.
Wéber Aladár városi épületek 

gondnoka
Vinczcnty Ilona állami tanítónő 
Zoltán Vilmos egyet, halig. 
Zongor Béla Máv. intéző

SZÉCSEY BÉLA 
szakosztályi elnök.

A térti otthona

Ha dalolva érek otthonunkba.
Ne fájjon kedves, merre jártam. 
Részegen is csak Tehozzád térek. 
Szívedhez kötve, Neked-szántan.

Vagy, ha komoran eredek útnak,
Ne vádolj otthon dúlásával,
Ne zokogj keserűen, szemrehányón. 
Mert csavargók egyet a cimborámmal.

Hiába mondanám, mért kell nékem 
Csavargó pajtás, vagy néma magány.
S amíg Te a kályha mellett hímzel. 
Mért is, hogy veszem a tarisznyám.

Asszony sorsa az otthon és család.
Az én sorsom Te vagy, de otthonom 
Minden fatöve, vagy mohás szikla. 
Ahol a tarisznyám kirakhatom.

VÁRADY KÁROLY.
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Haza és magyarság.
írta: Szabó Zoltán*

Hányszor kerestem már a hazát a tájban! Álltam hegyfokon,, 
szemben éles szelekkel északon és volt, hogy hetekig néztem 
messziről a kékes Badacsonyt. Egyszer félórát hallgattam, hogy 
mit zúg a lágy déli szél a Mecseken, figyeltem a Bükk arany
hegyit őszi jegenyéit s Nógrádban hullámos halmait. Megkérdez
tem a haza felől a visszhangot Tihanyban és kérdeztem a Be
rettyó bús, lapos partjait, melyeket pompás színekkel cifrázott az 
ősz. Kerestem Bihar tájaiban az Ady-verset s az Ady-versben 
Bihar tájait, gyanakodva vártam valami titkot Pécs latin szőlői
től s a Bakony nedves erdőitől. Valamit rejtett a táj mindig, nem 
akarta mindjárt kimondani, szemérmesen rejtette és titkolódzva, 
mint tisztes asszony a szép emlékeket. Különös képzetek társul
lak e tájakhoz később, hogy elhagytam őket. A Bakonyból esti 
kocsizás emléke maradt, nyugalmas út hullámzó hátú lovak mö
gött, a Retyezáton tíz őz szaladt át előttem egyszer és a balatoni 
hegyek egy roppant magános délutánon úgy hullámzottak a sze
meim előtt, mint fülemben régen egy félhangosan mormolt Himfy- 
vers. Az Alföld szászor intett nekem, mintha várna tőlem valamit, 
gyorsvonat ablakain át intett roppant síkokkal s kinn „Alacsony 
tanyaházak óvakodva vigyáztak". Nógrád íze s a halvány Balaton 
úgy maradt meg bennem, mint gyors csók pályaudvaron, indu
lás előtt, olyan, mely inkább visszahív, mint elküld. Emlékszem 
persze más tájakra is, külföldre. Potsdam őszi parkjaira s a Wa- 
wel mögött a Visztula-hídra. Emlékszem Balcic homokkősziklá
jára és glédában álló erdőkre északon. Úgy emlékszem rájuk, 
mint befejezett kalandra idegenekkel. Már nem akarok tőlük 
semmit, ők sem tőlem, találkoztunk s búcsúztunk véglegesen! De 
a hazai tájak nem engednek, nyugtalanítanak s követelnek. Vá
dolnak. hogy nem vártam meg, míg kimondhatták, amit mondani 
akartak. Hogy nem éltem velük, csak átéltem őket.

Tartoznak nekem valamivel, tartozom nekik valamivel — ér
zem gyakorta izgatottal)!) órákban, gyorsuló szívveréssel. Mi az, 
hogy idegen tájaktól tudok véglegesen elbúcsúzni, de a magyar 
tájakkal a találkozás mindig elkötelezett nekik? Honnan, hogy az 
idegen táj befejeződik bennem s csak úgy marad meg, mint a 
sápadt fénykép régi albumokban, de minden hazai táj csak meg
kezdett s be nem fejezhető viszony? Mi teszi ezt, az „édes honi 
lég“ vagy egyéb is? Miért érzem kedves rokonnak a kopár ózdi 
dombokat is kiket időnként látogatni illik s együtt hallgatni 
nyugodt vasárnapon egy félórát velük. Azért mindez, mert a kár
pátközi táj a hazát mondja, a többi meg csak a világot? Azért.

* A „Jelenkor“ munkatársa.
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mert a „kék Pannonia“ templomai a Patrona Hungariae-t mond
ják a Marienkirchék és Notre Dame-ok egyedül Jézus édesanyját.

így vagyok a hazai tájjal, személyes s változó viszonyban. 
Így van mindenki? Legtöbben mit látnak a hazából? Az országot. 
Mit látnak az országból? A területet. Hazaszemléletük térképi, 
területi. Látnak egy széles barna karéjt, a Kárpátok gerincét, 
mely úgy húzódik a térképen, mint egy zordon barna földhányás,, 
erős várfal a központi alföld körül. E kemény, férfias keretet, 
halványzöld nagy folt tölti ki, melyben Illyés Gyula hasonlata 
szerint két égbenyúló kar nyúlik fel, a két folyó vonala. Mintha 
a kemény és férfias várfalak közé, a mindenfelől fenyegetett vár
falak közé gyönge asszony lenne bezárva és két felfelé lendített 
karral segítséget kérne, történelmünk szerint mindig hiába. 
Ennyit látnak, illetve ennél is kevesebbet! Állampolgár módjára 
szemlélik a hazát: területnek, közigazgatási határokkal és or
szághatárral, vagy gazdagabbak, rendelkezési területként, látják, 
gazdaként nézik, ki „jóságosan és keményen“ uralkodik birto
kán, melyen különféle népeket, különféle munkára használ.

Szent István gondolatit „a boldog többnyelvű országról", 
ilyen gazdai gondolat, katona magyarral, iparos némettel, föld
műves szlávval. Később halványodott ez a hazagondolat, szóban 
élt, s tartalomban sivárodott. Ma már a kevésbbé mélyre nézők, 
inkább földet látnak, melyet munkál az ember, mint tájat is, mely 
alakítja az embert. Inkább területet látnak, mint társadalmat, 
inkább birtokot, mint népet. Inkább magát a határvonalat csak, 
mint azt a tartalmat, melyet a határ, népben, tájban, társadalom
ban magába zár. A folyók kék vonalak a térképen s nem partos, 
fűzes, áradásos erei egy ország életének. A városok piros pontok 
s nem plasztikus képek egy tájtól és néptől ihletett különös
szellemi életformáról. Thomas Mann-nak van egy kitűnő tanul
mánya Lübeck, als geistige Lebensform a címe. Vannak magyar 
városok is, melyek szintén jelentenek, ha nem is oly régi, de szé
pen kialakult szellemi életformát. Ilyen a latin szelekkel gazdag 
Pécs, a kálvini keménységű Debrecen, a házak barokk vonalai
ban is hajlongó Eger, a szeles, szerzeteses Veszprém. Erről már 
kevesen tudnak.

A legtöbbek képzeletében minde városok formát, ízeket, szí
neket nem jelentenek, külön rajzó és gazdaságú magyarságot 
Tudásuk csak lélekszámról beszél, vasútvonalakról, ipartelepek
ről. Asszociációk nem nemzeti-szellemi-társadalmi asszociációk e 
xárosokról, csupán közigazgatási-megyeszékhelyi hivatali s eset
leg kapitalistá-ipari-kereskedelmi asszociációk. A hagyományok 
es kötelezésük, a tájak a város körül és hatásuk nem oly formá
ban s nem él oly mélyen, magukban a városlakókban sem, hogy 
magukat külön és gazdagabb magyarságnak tekintenék. S a Tisza 
is mit jelent nekik? Rakoncátlan folyót, melyet Széchenyi rendbe
szedett, mely „zúgva, bőgve törte át a gátat" s melyen menetrend-
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ben olvasható hajójáratok bonyolítják le a csekély közlekedést. 
Ez a Tisza, mely a tömeg képzeletében él, nem a haza Tiszája, 
nem a nemzet vízere. Hanem csupán folyó az országban, mely 
nagy kanyarokkal fut az Alföldön át s „Titelnél ömlik a Dunába“. 
De mily kevesen érzik az őszi Tiszapart hangulatát, az érzelmes 
fűzeket, a barna partokat s a kanyarok gazdag és szelíd válto
zatait. A Balaton is legtöbbnek csak fürdőpart az országban, nem 
_a haza egy különös része, hol latinos, vagy provánszi-franciás 
léptékre lépnek a hegyek, nem a pannon magyarság táji kerete 

■s ihlető jé. Folytathatnám tovább a hasonlatokat s mindből egy 
derülne ki: átlagmagyarok azt tudják, amit a földrajzban tanul
lak az országról, megyéről. De alig-alig tudják, amit át kellett 
volna élniük, a hazából s a szőkébb hazából, a tájból. Az állam 
polgárai ők s alig a haza fiai. Még kevésbbé a tájnak gyermekei. 
Jól van ez így? Nem kellene a szokott területi hazaszemlélet 
mellé egy gazdagabb táji hazaszemlélet is?

Aligha jó így, szegényebbek ők egy kicsiny haza gazdag 
•színeivel, s mert nem figyelnek a tájak rejtett mondanivalóira, 
szemérmes hangulataira, kevesebbet éreznek belőlük, mint ameny- 
nyit kellene. Mert az állammal szervezett ország sokszor szegé
nyesebb és kevesebb, mini a tájjal megtöltött haza. Kevesen értik 
ezt s nem is annyira turisták értik, kik „bejárnak“ egy vidéket, 
inkább költők s kóborlók értik, kik elindulnak reggel valami tit
kos találkozóra, hallgatagon, magánosán, figyelve járnak a táj
ban, mint valami őrjáraton, keresvén, mi a tájban a magyar? 
A magyar költők, kik mindig éreztek valami roppant kötelezést 
a magyar tájakkal szemben, tudták ezt a műfajt és versben adták 
tovább e találkozások élményeit. Petőfi élete nagyon rövid, de 
belefért szinte az egész ország s Juhász Gyula szegény vidéki 
tanári sorban végigsétálta s énekelte a magyar tájakat Szigettől 
Szegedig. Az ő Tiszája mellett „ragyog, ragyog a búbánat 
iszapja“, Félegyházán „Vén szélmalom, nagy, tépett szárnya áll. 
Nem élet őröl itt. de a halál“. A magyar tájban nála „dermedten 
-állnak a halotti csendben fekete nyárfák, fülledt ég alatt“, Po
zsonyban „új bánat árvul a ligetben s a márványszép királynő 
téli estben — magyarjaira vár a Duna mellett“. A hazai télben 
„babona, bánat, borok és botorság, mind összekapnak és a kocsma 
zúg“, Az Alföldön: „az országút elindul bandukolva, az éjszaká
ban tornyokat keres?““. Az estében: „az ablakok kis vaksi fény
nyel égnek, öreg parasztok néznek így az éjbe“. „Ó mennyi kút- 
gém. kék magasba lengő — s bús mélybe néző, példázod neked" 
kiált Arany nyomában járván. Egy életen és több versköteten át 
figyel a magyar tájra, mely mélabút és csendes mélyülést ad 
neki, esti sétákon, fáradt Tisza mellett. És Ady roppant víziói, a 
lapos Magyarországról, hol sárba akad a láb. nem szülöttei-e a
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szülő Biharnak, hol sok a pára s kicsiny patakok futnak az Al
föld felé. „Lágy keménység és kemény lágyság... ez a szegény, 
cifra Szilágyság“, mondja valahol néhány szóval mindent el
mondva a vidékről „hol Bihar vezér lakott, bús babonás ez a 
táj!“ Csak e két költő is mily sokat mond el tájainkról s a „csú
nyácska haza“ is mily nagyon gazdag, ha közelről nézzük vi
gyázva és fülelve arra, hogy mit mondanak a komoly jegenyék s 
mit a lendülő Tiszahajlatok. S mennyit mond, hogy csak maiak
ról szóljak Babits vagy Illyés a Dunántúl aszú ízeiről vagy Er
délyi az erdélyszéli tájról.

Mennyi magyar van Mikszáth soraiban a palótok földjéről, 
hol „Az öreg Bogát hegy, ha kilép a ködből a földszakadékok 
színes kavicsai beleavatkoznak a jó palócok dolgába. Erdők, me
zők, tavak, folyamok, nádasok zordonan beülnek a bírói székbe '. 
Vagy mennyi „haza“ van Ady szavaiban az Érmellékről: „Ebben 
az országban, még nem is olyan régen voltak rejtett, kicsi békes
séges falvak. Ezekben mindig csöndesség lakott s az emberek 
derűs megvéniilésre születtek. Ahol az Ér kanyarog, az a hely 
volt a legbékességesebb. Ez a kisvizű, sáros, csöndes Ér szok
tatta rá az embereket a csöndes és bizalmas várakozásra“. S mi
lyen gazdag a magyar Kassa Cs. Szabó László soraiban: „Le- 
húnyt tekintetem megkerüli a kassai dómot, egy üres dézsa már 
fölidézi az északi kapu fölé faragott Erzsébetet, amint ülőfürdő
jükben a bélpoklosokat locsolja: megszegett kenyerem rózsa
illatú, mint a királyasszony virággá vált cipói s elhagyott óráim
ban úgy jelenik meg Jézus teste, ahogy a nyugati kapuba helyez
ték: félig a földre csúszva az. anyja ügyetlen öleléséből s elzsib
badt térdéről. Protestáns'lelkem, járulj még egyszer a katolikus 
kapuk elé".

Mennyi szertartás és mennyi várakozás van mindezekben! 
l’gy mennek mindnyájan a magyar tájhoz, mint sivatagban a kút
hoz, mely szomjat olt s magyarabbnak lenni segít. A költők gaz
dag szavakkal udvarolnak, e házias, szerény, mondhatnám köté- 
nyes tájnak, a magyarnak, mely lágy vonásai mögött nagy szen
vedélyeket rejt s a békés arcban a szemek riadtak, szomorúak, 
de villogok is egyidőben. Viszonyuk a magyar tájhoz olyan, mint 
a magyar dolgokhoz általában, nem nyugodt és nem szemlélődő, 
nem megállapítható. Műfajuk nem a leírás, hanem az önvizsgálat 
a táj ürügyén. Vívódnék vele és keresnek benne valamit, akár az 
emberben, ha magyar. Mi úgy élünk itt, most ezeréve már, hogy 
alig tudjuk észrevenni az embert a magyartól, hiszen a magyar 
volt mindig veszélyben bennünk. Így vagyunk a tájjal is: ma
gyarságát látjuk elsősorban. A nyárfáról nem azt vesszük észre, 
hogy nyárfa, hanem azt, hogy az útszéli Krisztus „feje fölött a 
nyárfa is magyar!" Egy mélyebb „nemzetiség", jelentkezik ben
nünk, ha állunk szemben hazai dombokkal s mezőkkel. Magáno-
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san és hallgatagon járunk a hazai tájban. Megállunk egy akác
fánál hosszasan. Mert azt gondoljuk róla, hogy magyar.

így lesz mienk a táj s így lép elő kiben-kiben a vidék 
hazává. Ha pompás külföldön járunk, hol gót tornyok kardként 
fényiének idegen dombok közt, ott is folyton hazagondolunk. 
Nincs táj, a Kárpátokon kívül, amit magunknak szeretnénk, de 
nincs szépség e határon túli tájakon sehol, amit ne sandán néz
nénk. azzal a hátsó gondolattal, hogy el kéne hozni kincseit ma
gunkhoz. Illyés írja meg a „Magyarok-ban: egy francia mondta 
neki egyszer, hogy úgy látja, mi mindig hátsó szándékkal járunk 
odakinn s Párizst szemlélve is meghúzódik lelkünk mélyén a po
koli gondolat, hogy szekérre kellene rakni az egészet s elhozni a 
Duna mellé. Sose jut eszünkbe, hogy hogyan lehetne hazánkat a 
régi határon túl tágítani, de mindig eszünkbe jut, hogyan lehetne 
gazdagítani. Nem hódítani, hanem szerezni járunk kifelé, mint az 
első ősök, kik elkalandoztak Nyugatra, nem azért, hogy ott
maradjanak. hanem, hogy gazdagabban visszatérjenek. Utazásunk 
kinn ma is ilyen kalandozás, mert a haza számunkra zárt keret, 
melyet nem tágítani lehet, hanem újra és újra kitölteni kell. 
Nincs és nem volt nemzedék Magyarországon, mely ezt a keretet, 
a Kárpátok barna sáncövét, ne akarta volna újra és újra gazda
gabb tartalommal megtölteni. Így töltjük ki szinte emberöltőről 
emberöltőre tájjal a hazát. Hogy csak a költőknél maradjunk: 
Berzsenyi és Kisfaludy belefestik a keretbe a Dunántúlt, Vörös
marty a várromokat, Petőfi a Kiskunságot, Arany Szalontát és a 
Margitszigetet, Vajda János az égboltot. Ady a Szilágyságot. Ba
bits a Déldunántúlt, Illyés az Északdunántúlt és így tovább. S a 
politikusok? Deák nyugodt és munkás, mint nyugodtak s mun
kára szólítok a Dunántúl dombjai. Kossuth szavaiban a hegyalja 
borainak aszú heve érzik. Széchenyi pedig egész tervet dolgoz ki 
az országnak hazával s magosabb értelemben vett nemzetiséggel 
való kitöltésére. így alakul folyton a hazánk, sose volt kész és 
sose lesz kész. Meg kell keresni mindig újra s újra emberségben, 
szellemben, hagyományban, népben, tájban. Mindig magunkat hó
dítjuk a magunk erőivel. — „Imperializmusunk” — befelé mutat.

Ekkép vagyunk: táji önzésünk bár tapintatos, de rendkívüli. 
„Olyan, mint Zalaegerszeg" — mondta egy barátom Giurgiuban, 
„Lehetne Berettyóújfalu is" — mondta a másik Gogoly regényé
nek egy passzusánál. Volt idő, mikor többen kicsi Párizst kíván
tak látni Nagyváradban s e vágy első pillantásra nevetségesnek 
látszik. Valóban az-e? Aligha! Roppant igény jelentkezik benne: 
mindent meg akarunk csinálni magunk, amit Európa megcsinált. 
Sokszor riadunk magunk miatt, de sose mondtunk le arról, hogy 
versenyezni tudunk egyszerre Európa minden népeivel. Voltam 
cserkészek között, akik elhatározták, hogy legyőzik tengeri ver
senyekben az angolt. Legyőzték. Ezzel „kalandozók“ módjára 
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meg- is elégedtek, a virtust bebizonyították, a tenger tovább nem 
érdekelte őket, hódítani rajta már nem akartak. A Balatonra elé
gedetten mondjuk, hogy „japános táj", ami alatt nem azt értjük, 
hogy a japánok világa szebb, hanem azt, hogy nekünk is van 
olyan, mint nekik. „Provence daltelt mezőit“ többhelyt megtalálja 
nálunk a magyar, s tájaink is állandó versenyben állnak a világ 
tájaival, legalább a mi szemünkben. Ezért kutatják a jobbak 
olyan lankadatlan buzgalommal őket. Mérik a magyar erőket, a 
magyar szépségeket, melyek szunnyadnak a tájban. Ha nem elég 
szépek, szebbé írjuk őket. Petőfi havasok páthoszát és fenségét 
teremti néhány verssel síma alföldi síkok köré. Ady aprócska Ér
patakja versben akkorát gyürkőzik, hogy biztosan eljut az Óceá
nig. Tájaink éppúgy, mint parasztjaink, mintha valami misztikus 
„Gyürkőzz János, rohanj János!" jellegű parancsot kaptak volna 
— állandó erőlködésben vannak jobbjaink képzeletében, valami 
roppant cél felé. Mikor Trianonban megkisebbedett az ország, a 
kétségbeesés évei után egyre többen láttak neki, hogy a szűkebb 
keretet gazdagabb tartalommal töltsék ki. Magyar hegyek Alpessé 
magasodtak, s nekiálltunk a részleteket, a kisebb dolgokat fel
tárni, hogy a szűkebb hazát a részletekkel nagyobbá tegyük. Fel
fedeztük a szelíd Mátrát, azt, hogy az Alföld a párás Bihartól, a 
száraz Hortobágyon át, a gyümölcsös Ceglédig, mennyire sok
színű, mennyire gazdag és titkolt szépségeket rejt. A Balaton 
Adriáivá nőtt s oly gazdag lett színekben s alkonyat okban; hogy 
az Óceánt ezentúl már csak udvariasságból tartjuk nagyobbra. 
„A táj, a magyar táj!" — mondják a jobbak és révülten álltak 
egy fenyőfa mellett lihany hegyfokán. Juhász Gyula tiszamenti 
mélabúja egy más műfajban mélyebbet alkot, mint Hugó Viktor 
óceánparti romantikája a „Les paysans au borii de la mer“-ben.

*

Ezt gondoltam a tájról, melyben minden magyarnak, szinte 
rögeszmésen kellene kutatnia, hogy mi benne a magyar. Ország
ban gondolkozni nagy dolog, de hazában s tájakkal színezett 
hazában gondolkozni mély és szép dolog. Mert ennek a szónak: 
„ország“ szélessége és hosszúsága van; de ennek a szónak „haza", 
vagy „táj“; mélysége van. A táj fürdő, mely erőt ad, kutatni kell 
élményben, történetben, irodalomban. Ha emlékszem régi kárpát- 
alji nyárra, fenyőszagú fürdőkre, gyors hegyipatak mezítelen gye- 
reklábak közt elsikló ezüst halaira — elég-e? Ha láttam a fe
nyők növését s a hegyek vonalát — elég-e? Érteni és érezni a 
tájainkat: olyan szomorúság ez, melyet alig lehet kielégíteni, 
halálig reménytelen és halálig izgalmas viszony egy-egy részével 
a hazának. Tudnunk kell mindezt és keresnünk kell mindezt, — 
úgy érzem mostanában. Mert ennyivel lesz bennünk magyarabb 
e föld s ennyivel lesz bennünk gazdagabb a haza. — „Az állam 
alattvalója vagy — mondja a társadalom — magyar nyelved és
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útleveled és szereped szerint. Az országban élsz, a térképen meg
jelölt ponton és része vagy egy rendnek, mely a közösségért van 
a te érted“. — „A táj fia vagy — tenném hozzá — s ha apád az 
állam, anyád a haza! Nézz körül kék hegyeken és barna síkokon, 
nézd a földek színét, a dombok hajlásút, füleld zúgását a nyugati 
szélnek és nézz hosszan faragott köveket templomkapukon. Légy 
része nemcsak államnak, hanem a tájnak is és tudd, hogy Dunán
túl nélkül nincs magyarság s Tiszántúl nélkül nincsen szabad
ságharc. Engedd, hogy formáljon s gazdagítson a táj. Mert a táj 
nemcsak hegy, fa s füvek együtt. Hanem haza is, magyarság is 
és élet is.“

A tavasz Himnusa

Kis virágok, parányi levelek...
Miket szellő ide-oda kerget.
Napsugár, tavaszcsók gyújt Idusra — 
Termésbe szökken — szent Akaratra!

Élet-sugár villan a sötétbe!
Lány-szív ifjút lobbant szerelemre. 
Csodás élet; dalolj melódiát,
Fakadó bimbók — Isten himnuszát.

Édes virágim, kedves gyerekek.
Kacagó napsugár a Ti lelketek.
Életcél — minden — mit sors nekünk ad, 
Boldog a szív, ha ebben megnyughat.

Édesapa-anya szent imája, 
Fakadó riigyek nyílását látja.
Fiú, leánykák édes csacsogása, — 
örökké tavasz — az Isten Himnusza.

Sz. B.



17

Boldogasszony Völgye*
A Mecsek, mindnyájunk kedves, öreg Mecsekje, a kimon

dottan szakirodalmon túl, a szépirodalomnak is tárgya. Túl a 
lokálpatriotizmuson, városunk író kitűnősége, Dénes Gizella 
szívesen meríti regényei, elbeszélései tárgyát szőkebb hazájából, 
a szép, romantikus Mecsekről. Egyik legújabb, feltűnést keltett 
regényének is a ..Boldogasszony Völgye“ címűnek, színtere a 
turisták által sokat járt Mecsek részlet, melyet színes és zamatos 
nyelvével oly megkapóan ír le.

Egy igen kedves részt alábbiakban közlünk belőle:

Az út. melyet Adrienné a faluból ezüstös'csillogásának lá
tott kígyósan kanyarogva pillanatonkint emelkedett. Volt úgy, 
hogy negyedméternyit se látott belőle, eltűnt belehullott szinte 
a Hármas hegy oldalába, bozótos cserjék, naptól szítt legelő
darabok pásztóiba. De volt úgy is, hogy büszkén, sugarasan 
csillámlott. Itt is akár a Püspökerdő táján, szürke és krétafehér 
kövek könyököltek a barna mohából, sárga agyagból. Egyik ol
dalon kő gurulósát kívánó vad mélység, a másikon cser erdővel 
borított magosság. A mélységben pirosló kürtők, lomhán gőzölgő 
fekete halmok, a magosságban csöndesen ballagó nyájak.

— Szénbányák és puszták — magyarázta Marosa áhítatos, 
csaknem lelkes komolysággal s valami titkos büszkeséggel. — 
Ha lenne egyszer valaki aki igazán törődne itt mindennel. De 
az emberek kérem, az emberek ...

— Csak magukkal törődnek Marosa — kiáltott Adrienné 
harciasán és haragosan. — Szívükkel, szerelmükkel és terveikkel. 
Mindenki rájön, hogy egyik se érdemes, de egyikben sincs bátor
ság új utakra térni. Mert gyávák vagyunk Marosa, gyáva kis 
férgek, higyje meg.

— De itt kérem, így kinn — mutatott körül Marosa ahogy 
az út hirtelen újból felnyílt és hosszában beláthatóvá vált. — 
Itt a hegyekben látszik meg, hogy milyen kicsi az ember. Város
ban hogy henceg, hatemeletes, tízemeletes házat tud építeni! 
Egy kőműves barátom egyre verte a mellét, hogy gyere utánam 
taxis! Hát micsoda itten egy hat emeletes, tízemeletes ház? Vág
ják keresztül a hegyet! Azt próbálja meg valaki kérem! Mint a 
kenyeret például? Ott fenn a kőbányát már ötven éve ássák, 
vájják, ezren is meghaltak azóta, és? Még csak éppen, hogy meg
kaparták a tetejét.

Marosa minden fordulónál hangosabb és bátrabb lett. Mint 
a tiszta napsütésben a víz felszínére surranó halak, sikló szikrá
zással. a szabadság lendületétől cikkázott két véreres, fekete sze
me. Gépét hol lassította, hol nekiszabadította, időnként meg-
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állott, szelesen, lázasan körülmutogatott aztán újból rohant és 
a fösvények mogorvaságával hallgatott.

Adrienné feszes derékkal ült. Ahogy távolodtak Püspökerdő 
tájától, ahogy a hegy' mereven és konokul elzárta előttük a kes
keny hosszú völgyet, karcsú csúcsokat, a hamvas mezőséget és 
mindig sűrűbb, bozótosabb, szaggatottabb világot tárt fel mintha 
száznyi páncél, megszámolhatatlan külön teher és kölönc, bilincs 
és lánc szakadt, hullott volna róla. Teste, lelke repesett. Az utat 
látta egyre és ezt a titokzatos, ezer fátylat bontó, hullajtó me
cseki tájat. Tágranyílt tekintettel számolgatta a fehérlő mér
földköveket, az út javítására hordott szürke kőhalmokat, kis 
folyókamedreket, töltéseket, korlátokat és hidakat.

A tölgyfák, melyeket annyira megcsodált a Hármas hegy 
déli oldalán a Hetény vezérről nevezett község fölött, lassan 
elmaradtak. De az erdők sűrűbbek lettek szabályos áttekinthető» 
sorokkal, keskeny ösvényekkel. Csupa lombos, nehéz bükk 
magaslott a hegy északi oldalán, olyan kemény, mozdulatlan 
lombozattal, mintha egyetlen hatalmas, zöld sátorból szőtték vol
na. Csak a völgyek felé, az út déli oldalán hajladoztak repecs- 
kestörzsű, kedvesrajzú cserfák, suhanóan karcsú gyertyánok. 
De szorosan az út mentén, kétoldalt almafák, diófák és meggy
fák. És egyik se poros, fakó, mint a városból kiszaladó út eper
fái. Minden levél fényes volt és hamvas. Szorosan az út szélén, 
az erdőket kettészelő vágásban még néhány galagonyafa virág
zott habosán, szemérmesen. És a bokrok, bükköli. gyertyánok 
alján az út két oldalán az erdő vágásában, mintha beszúrták 
volna, ezer és ezer karcsú halványkék harangvirág. Adrienné 
gyerekesen tapsolt, kiakart ugrani a kocsiból, hogy tépjen belő
lük. de Marosa fölényesen tovább hajtott, kissé hevesebben for
gatva a kormánykereket.

— Még sokszor megállhatok akkor, az igazi még el se kez
dődött őnagyságám! És különben is tudok helyet ahol nemcsak 
harangvirágot, de pünkösdi rózsát is szedhet meg vadszekfűt 
amennyit akar. A Mecsek olyan, akár egy hatalmas park, csak 
éppen nem kertész műveli.

Adrienné nevetett.
— Ormándi Péter bácsi azt mondaná erre: az Isten...
Akkor kíváncsian keresni is kezdte az öreget.
— Szólni kellett volna neki. Öt is elvihettük volna magunk

kal.
Marosa megcsóválta a fejét.
— Tetszik látni így van a városi ember: semmit nem tud a 

falusiról. Mintha csak valahol az északi sarkon élne. Egy ilyen 
pásztorember mint a hetényi öreg Ormándi Péter az élve be 
nem ül a motorba... Hozzá ha a kutyájával megy.

— Jó kis kutya, — védte Adrienné. — Megülne az ölemben 
is.
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— Hogyne! — morgott Marosa. — Hat csomag bolhapor se 
lenne elég, hogy takarítsak utána. És ott mennek különben is.

Fenn, csaknem a Hármas hegy csúcsán ballagott az öreg. 
Az erdő keskeny vágásában lehajló lombok alatt, nagy csizmái
ban topogva, egy-egy gőgös pillantással a mélybe guruló pará
nyi kocsira.

— Parasztok, bányászok útja az — magyarázta Marosa. — 
Ügy tartják, az a jobbik és rövidebbik. Átvágja a hegyet, a levegő 
odafenn még tisztább, hozzá ha kedvük van egy-egy nyulat is 
kerítenek, gombát szednek, epret, vadalmát, somot, mikor minek 
ideje van. Télen rozsét és lm szerencséjük van szép vastag hasáb
fát. Üres kézzel nagyritkán érnek haza egyik falutól a másikig, 
akár vendéglátásból, akár munkából indulnak is. Az erdő, a hegy 
minden lakójának nyújt ajándékot.

Percek alatt elhagyták öreg Ormándi Pétert. Marosa nagy 
kanyarba jutott, az út hirtelen lejteni kezdett s Adrienné csak 
egyetlen pillantást küldhetett a messziről fehérlő magányos 
templom, a cakkosan végignyúló falu, a Püspökerdő vonulása 
és Borzas kis fekete pontja felé. Balról jobbra szaladtak élesen 
akár egy alagútba értek volna.

— Ez már a Hegyhát kérem — mormolta Marosa és arca 
keményebb, szemei élesebbek lettek. — Most már órákon keresz
tül csak hegyekben, völgyekben, erdőkben szaladunk, falut, házat 
nem látunk, csak egy csepp pusztát fenn a tetőn...

Adrienné már nem is igen figyelte Marosát. Látta, érezte, 
hogy az úton önmagának beszél, a maga áradó lelkendezésére, 
rejtett természetimádatának kényszerítésére. Különben is szere
tett mindent a maga szemével látni, a maga leikével felfedezni. 
Kicsit még sajgott a szíve az öreg Ormándi után: ízes, mesék bölcs 
öregeire emlékeztető mivolta, különös szavai, föld és ég között 
magába szívott törvényei, a szabad tájak, a természet erőinek 
vizsgálása páratlanul kedvessé tették: Jó lenne, ha itt ülne, 
összefonva kemény karjait, mellette az ülésen kissé bizalmat
lanul is és beszélne, beszélne dödögös öreges dünnyögéssel, 
ahogy még soha senkit nem hallott beszélni. Aztán öreg Ormán- 
dira se gondolt többé. Teljes erővel maga felé irányította, ma
gának követelte, parancsolta Adriennét a vidék, a táj ahova ért.

Az a sötétkék bástyafalként egyenesedő vonulás, melyet 
Heténynél látott és Hármas hegynek neveztek, a váratlan kanya
rulat után hirtelen beláthatatlan hosszúságúra szakadt és olyan 
volt mintha a tenger fenék türemlett volna morcos, vad gurba 
hegyekké, váratlan különös völgyekké, ijesztő szakadékokká és 
szelíd, romantikusan lágy tisztásokká.

— Ott a Világ közepe mutatott hirtelen Marosa jobbra 
lendülő karral egy csaknem fekete szurdukba — ott fakad a for
rás, a Hármas hegy szívéből és onnét indul el négy felé. Itt az 
északi ága ni.
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Mintha falró] öntötték volna! Robogott, zuhogott a víz: ki
álló háznyi kövek, gördülő mohos partok között.

— Alig látszik pedig odalent, — tűnődött Adrienné a mély 
árokoldalak között csillámló kis víztükörre pillantva. — És- 
micsoda őrült híd fölötte, akár vasútat vezethetnének át rajta.

— De van tavasz, amikor ezt a hatalmas hidat elviszi az a 
csepp víz. Lenn a bányákhoz vezetik, szivattyútelepeket, malmo
kat hajt. Ez a legszebb a Mecsekben kérem, a bőséges víz. Alig 
van völgy, vagy erdei vágás, hogy friss forrást ne találnánk. Sok
szor elgondoltam, hogy talán magasabb szándék van ebben is, ha 
az ember okosabb lenne és kutatni kezdene: száz és száz méteres 
magasságban milyen célja lehet a tömérdek víznek, miért folyik 
el úgy a semmibe, egy-egy tavaszon rárohanva a síkságra?!

Egy cseppnyi pusztán rohantak keresztül, Jantay főerdész 
és Milos erdész házainak mintáit pillantotta itt meg Adrienné s 
gyorsan arcára szorította kezét, hogy ne lásson belőle még emlé
keztetőt se.

— Ez is püspöki uradalom, majdnem végig, amerre járunk.
Aztán meghalkult Marosa hangja. Akár a táj, ahova suhan

tak. Mint régi metszetek részletei, elhagyott, magányos parkok 
váltakoztak, most a rétek, tisztások, mély erdei utak jobbról és 
balról. Fekete égerfák, habosan ingó magányos juharok, törpe 
kis fenyők és thujákra emlékeztető bokrok. Itt-ott nagyon mesz- 
szire, mélyen a fák büszke őrszemei között egy-egy kíváncsi őz. 
méltóságos szarvas. És újból hirtelen feltüremlő kemény hegy
oldal, vad sziklákkal, éles szakadékokkal. Marosa alázatosan 
hátrább tolta sapkáját és csaknem rekedten suttogta.

— Ez már a Máié kezdete, őnagyságáin, az egregyi völgy a 
Boldogasszonyé, ha úgy jobban tetszik, csaknem tizenhat kiló
méter hosszúságban mindig az erdők hegyek között, így cak- 
kosan, ki-be, hol magasan, hol mélyen. A víz is jön velünk és; 
egyre szélesebb lesz, egyre habosabb. Aztán itt van a Mézes rét, 
a Barnakő, a Somos, a Hidasi völgy, a Sin gödör, a Rikájjó. 
Mindegyiknél külön meg kellene állni, mindegyiknél órákat, na
pokat eltölteni, akkor is mindig kevés maradna a tömérdek látni
valónak. — Ha mozigépem lenne, egyszer az egészet feltekerném 
rá. Akkor látná csak a világ, hogy micsoda ez itt a Hármas 
hegytől Kárászig, ahol aranyat szelitek a parasztok.

Adrienné szemei kúpráztak.
Marosa szavai tovaperegtek füle mellett, csak egy-egy négy 

maradt meg belőle, a rétek, tisztások, erdőhaj lások; eleven, ker
tész nem látta parkrészletek, sötéten suhogó magányos égerfákkal, 
fehértörzsű juharokkal, egy-egy magányos karcsú nyírfával, a 
patak bujkáló futása mind mesebeli szivárványos filmkockák 
repesték körül. Az a vad, mérhetetlen velőkig ható fájdalom, 
haragnak, sérelemnek, megvetésnek és csalatkozásnak sűrű keve
réke melyet Jantay főerdész háza mellett a Püspökerdőben ér
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zett, csaknem nyomtalanul foszlott széjjel benne akár hegyek 
körül az alkonyati füst. Valami érthetetlen hatalmas mámor 
ágaskodott a helyébe: ahogy körülnézett a tájon. Nevetésnek, 
örömnek, életkedvnek lebírhatatlan ereje! Tapsolni szeretett vol
na úgy mint a gyermekek és énekelni újjongva csattogni, mint 
a magasban szárnyaló madarak. Ujjai nyugtalanságtól égve izzón 
tapadtak össze, aztán újból széjjelröppentek, reszketve a válta
kozó táji vonalak felé.

— Ezt is lehet szeretni! Egy vidéket, egy tájat! Minden 
kanyarnál meg kellene állni, minden kis völgynél leszállói, min
dem tisztásnál széjjelvetett karral végigheverni... És rajzolni, 
rajzolni kis kockákba, kis tehetetlen gyámoltalan négyszögekig 
ölelni, szorítani az emberi erő tehetsége szerint, mert mindegyik 
más, mindegyik új...

Észre se vette, hogy áll a kocsiban és hangosan beszél; ára
dozva és lelkesen.

— I udja Marosa, az a hetényi hegy egészen más, az zord, 
szigorú, csaknem fenyegető. Olyan lehetett a világ valamikor 
a teremtés korszakában. Ez, erre a pusztai tetőtől végig a völgy
ben, ez tiszta báj és költészet. Verset kellene itt Írni, és dalokat 
komponálni. Lantpengést hallok, aranyhúrok zengését, valami 
nagy nagy vidámságot. Hallja Marosa, gondoljon rólam akármit, 
én innét most már nem is megyek tovább, szerezzen nekem itt 
valami helyet olyant, mint Relicsék háza benn a Püspökerdőben. 
De nem bánom, akármit, akármilyent,, úgyis itt csavargóm én 
most már erre.

S nagy lendülettel széjjelmutatott a hamvas, aranyosfényű, 
karcsún tovahuzódó völgyben. Valami furcsa, pirosfehér zászlócs
kát láttak az erdőség kiszögelésénél s két suhancot, hosszú piros 
rudat cipelve. Utánnuk térdnadrágos kalapácsos férfi következett, 
de ahogy a kanyarból kibukkanó autót meglátta, gyorsan vissza
lépett a fák közé.

— Kincskereső! — hunyorgott Marosa. — Minden évben jön 
ide valaki kalapáccsal meg még más szerszámmal. Hol a patak
ban, hol a hegyekben, hol a sziklákban, de kutatnak rendület
lenül: arany után!

A két suhanc szájához emelte a kezét, tölcsért formáltak és 
éktelen dudálásba kezdtek. Egyik a pirosfehér zászlócskával in
tegetett is.

— Arany?! — tűnődött Adrienné. Nevessen Marosa, de én 
hiszem, hogy van is itt! Ha nem is a patakban, ha nem a földben, 
ha nem sziklákban, mégis van. Hiszen az egész tájnak arany
fénye van! Mintha a levegőben, föld és ég között sziporkázna. 
De valami kis falu az ott nézze csak?

— Magyaregregy az! — legyintett Marosa és hátratámaszko
dott az ülésen. — A Máré igazi faluja, színtiszta magyarok lak
ják, akár Hetényt. Isten is nyaralónak teremtette. Csak tessék 
nézni a két széles domboldalt, hogyan nyúlik, milyen hosszan, 
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szélesen az erdők előitt Hány villa, hány pirostetős zöldzsalus 
ház épülhetne itt?! És itt együtt van kérem erdő meg rét, völgy 
meg hegy, víz meg szikla! — Majd egy malomba viszem őnagy- 
ságát, az öreg Rődel malmába. Ugyan minden tíz lépésnél akad 
egy malom erre is, ez a kis víz olyan mérges, annyira megduzzad, 
hogy nem győzik befogni. Nem mondom a Relics erdészéknél is 
szép, Püspökerdő is, de a Máré, ugyebár? És a Rődel malomból 
az egészet látni tetszik majd. És ha mégsem lenne jó, hát: hatszáz
hatvanhat ugyebár... Akkor még mehetünk tovább, Kárászon 
már fővárosi vendégek is vannak, feljebb Szászvár, az bánya 
is.., Van választék kérem és strand is!

Könnyű, csaknem sírósan széjjelfoszló harangszó csengett 
végig az aranyos párában reszkető Máré-völgyi tájon.

— A kegykápolna harangja — magyarázta Marosa és lekapta 
fejéről a fülére húzott kormos sapkáját. — Nyilván búcsúsok 
járnak a szent kútnál, ahol Máriát látták valamikor.

— Mintha hívna?! — tűnődött Adrienné könnyű borzongással 
és gyakran sietősen keresztet vetett. — Mintha azt mondaná: Si- 
es-sél, Si-es-sél: gyere, gyere ...

Marosa most újból előre dűlt, lendülve csavarta a kormány
kereket s a kocsi hirtelen megdiilt, Adrienné kissé visszahuppant 
az ülésre.

— Most végre kiköt őnagyságám: ha nem tetszik csak tessék 
szidni vagy hívni, még éjszaka is jövök, ha kell. A jó levegő meg
éri nekem is.

Adrienné úgy látta, hogy Marosa arca most meghatott, vér
eres, szemei úgy fénylenek, mint a hazatérő gyermeké.

Lemondás
(Dal)

Kifárasztott a küzdelem, már pihenni vágyom, 
De csak fenn a Mecsektetőn jön szememre álom ...
Nem törődöm a világgal, csak magamnak élek, 
Közömbösen megyek tova: — hazug ez az élet...
A tetőről leszállók a Darázsforrás révbe,
Hova csak a rigó jár még, de az is csak félve...
Itt szeretnék kunyhót verni, ahol nem jár senki,
Itt szeretnék megnyugodva —: bús remete lenni...
Madarakkal dalolgatnék holdvilágos este, 
Virágokkal beszélgetnék napsugaras csendbe ...
S ami szép-jót kiterveztem: — átálmodnáin itt lent...
Se szeretnék, se gyűlölnék, csak felednék mindent...

öreg Porszem»
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A pécsi Mecsek 
növénytakarójának kettőssége

A Mecsek Egyesület Évkönyvében (1934. 4.) rámutattam már 
arra, hogy a jelenkor hegymászója a maga teljes egészében 
óhajtja élvezni és ismerni a természetet. Ebben a teljes képben 
jelentős szerephez jut a növénytakaró. A kőzetek gyakran fedett 
állapotban vannak, az állatok elmenekülnek az ember elől és 
védőszínük is megóvja őket a kíváncsi tekintetünktől. így azután 
legjelentősebb 6zerep jut a felszíni tagoltság mellett a táj élveze
tében a növénytakarónak.

Eddigi közel egy évtizedes mecsekjárásaim alkalmából az 
egyes növényeket figyeltem, vagyis a növényzetet kutattam. 
Utóbbi években azonban a figyelmem mindjobban a növények 
együttese, az úgynevezett növényszövetkezetek felé irányult, 
melyeknek összessége adja a növénytakarót.

Sajátságos jelenség a társadalmi és tudományos életünk egész 
vonalán az, hogy az egyéntől az érdeklődő figyelem a jelen 
század elejétől lógva a közösség felé fordult és most már azt 
keressük, ami egész és nem veszünk el az aprólékos részletekben. 
A teljesség keresése, mint koreszme meghozta a maga gazdag 
gyümölcseit a növényföldrajzban is.

Megállapítást nyert az. hogy a növények együttese, meg
jelenésének nemcsak minőségi, hanem egyúttal mennyiségi adott
ságai is vannak. Bebizonyosodott az is, hogy a társulásnak sza
bályai is megtalálhatók a növényszövetkezetekben. Bizonyos fák 
zárt szövetkezeteiben vagyis az erdőkben hasonló bokrokat, füves 
növényeket és mohokat találunk.

A növénytársulásokat kutató növény társadalomtan azonban 
még sok tekintetben magán viseli a kamasz lelki alkatát. Azt 
hiszi, hogy minden megállapítása új, holott sok igazsága benn- 
foglaltan már az előző korok ismeretkincsében megvolt. Azt hiszi, 
hogy a legjelentőségteljesebb tudomány, bár magában nem is 
tudna alkotni. Állandóan átveszi más rokonszakok megállapításait. 
Tudományos tételei jobban, mint más fejlettebb testvérének; 
ingadoznak. Sajátmagát kénytelen állandóan kijavítani. Mind
ezek a növekedési hibák azonban nem vonnak le ennek az új 
tudományágnak a jelentőségéből, csak kellő óvatosságra intenek. 
Az egészet néző elvi álláspontja a hegyjáró szempontjából is 
tanulságos. Néhány fa és füves növény ismeretével jelentős és 
lényeget megtapintó tájismeretre lehet szert tenni, ami érdeklődők 
szempontjából nagyon megnyugtató.

Tehát a növénytársadalomtan a növényszövetkezeteket ku
tatja, melyek összessége a növénytakaró.

Ennek a növénytakarónak a kialakulásában sok tényező ját
szik szerepet. Ezek között az első — most azután már mindenütt 
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a Mecsekre leszünk tekintettel —: az éghajlat. Ebben a tekintet
ben minden nyiltszemű pécsi mecsekjáró előtt jól ismert az, hogy 
a Mecsek város feletti része szárazabb, melegebb mint az északi 
lejtők. Ez különösen kitűnik akkor, ha tekintettel vagyunk a be
sugárzásra és a szelek járására is, amelynek" a hatását a jó hő- 
és nedvességmérőállomások kiküszöbölik ugyan, de a növényzet 
a maga természetes nyerseségében kapja meg ezeket a külső 
hatásokat.

A növénytakaró szempontjából nagyon jelentős a fekvés. 
Ennek a következménye a jellemző helyi éghajlat is, amely 
egészen más a napsütéses, gyengén fás déli és az erősen árnyékolt 
kevesebb hő- és fénysugarakat kapó északi oldalon.

A talaj is nagy jelentőségű sok esetben, de a mi Mecsekünk 
szempontjából már nem annyira fontos, mert lényegileg minden
felé főleg inésztalajt találunk a pécsi Mecsek természetes növény
takarója alatt.

Igen jelentős azonban a történeti múlt és a földrajzi adottság. 
Az utóbbi szempontjából a Mecsek délkeletdunántúli jellege 
hozta magával azt, hogy növény takaró ja sokban hasonlít a tőle 
északkeletre fekvő Bakonyhoz, a nyugatra elterülő Magyar 
Alpok elvéhez és a délre lévő Balkánhegyvidékhez, illetve a 
Szia von vidékhez.

Ami pedig a történelmi múltat illeti, vissza kell gondolnunk 
magunkat néhány millió évvel a födtani régmúlt időkbe, a Magyar 
Föld harmadkorának a végére, amikor meleg, fagy nélküli, a 
Földközi-tenger környékéhez hasonló éghajlat uralkodott. A Me
csek déli oldalának a növénytakarója sok tekintetben emlékeztet 
erre az időre. Ezt a meleg kort követte a jégkorszak, amelynek 
egy milliós éve alatt sok melegközi időszaka volt és ezek a köz
bülső melegebb korok hosszabb ideig tartottak, mint az azokat 
követő hidegebb időszakok, amelyektől a negyedkor vagy jég
korszak a nevét kapta. Ennek a hűvösebb és részben nyirkosabb 
kornak élő emléke a Mecsek déli oldalával szemben már inkább 
Középeurópa növénytakarójához hasonló növényszövetkezetekkel 
rendelkező északi Mecsek. Természetesen melegebb korszakokban 
az északi oldal is másképpen füvesedett és fásult, hasonlóképpen 
a déli oldal növényzete is sokat szenvedett a hidegebb korszakok
ban. de az északi és déli oldal kettőssége mindég többé-kevésbbé 
érvényesült. Minden esetre egyes melegebb és hidegebb, védett 
zúgok voltak azok a helyek, ahonnan a növények a rájuk nézve 
kedvezőbb korszakokban azután szétterjedtek. A jégkorszak alatt 
majdnem teljes vagy részleges növénypusztulással is lehet szá
molni különösen a sziklás déli oldalon. Ez esetben azután a 
mészkősziklákat először ellepő zuzmókat a mohok követték és 
ezeknek a talajképző munkája után jelennek meg az első füves 
növények. Ez a természetes egymásután az ember irtó munkája 
következtében is bekövetkezett. Még 100 év előtt a Mecsek déli



1. A pécsi Mecsek déli oldala.
Háttérben zárt, molyhos tölgyből álló erdő. (Quercetum pubescenlis). 

Előtérben mannakőris. (Fraxinus ornus).



2. A pécsi Mecsek déli oldala.
Sziklás kagylós mészkőből álló szirtek, részben befüvesedve, sőt fákkal 

és cserjékkel borítva. Előtérben ültetett fenyőfa. 
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oldalát legeltették a Bárányúton hajtva fel az állatokat. Később 
ez az irtóhadjárat megszűnt és a virágtalan növények után meg
jelentek a legfontosabb füves növények a letarolt birkalegelőkön. 
Ezek között a pázsitfű félék és sások, melyeknek tömeges jellege 
a növényszövetkezetben és a felület 80%-át (4), 60%-át (5), sőt 
néha 80-tól 100%-át borító (5) előfordulása igen jellemző a növény
társulásra. Ezek a fontosabb füvek a Mecsek déli köves oldalán: 
1 a lappangó sás (Carex humilis), A lappangó sásos (Caricetum 
humilis) növényszövetkezet 3-as, 4-es borítású növénykéjét könnyű 
felismerni. Füves szárainak régibb hajtásai lefelé hajlanak míg 
az újak fölfelé állanak és gazdag gyeppárnát alkotnak. A 2. 
fontos gyep, amely inkább magasabb, 500—400 méter felett 
jelentkezik jó magas kocsányú fűből, egy rosznok fajból áll. 
(Bromus eredus, illetve Brometum erecli a neve a növényszövet
kezetünknek 2—5-as, sőt 4-es' borítású jellegzetes gyepétől.) Ebből 
a köves, sziklás gyepből fokozatos és észrevétlen az átmenet 
a mólyhos tölgy erdőbe (Quercetum pubescentis). A mólyhos 
tölgy adja meg azután a mannakőrissel együtt (Fraxinus ornus) 

■a déli Mecsek száraz, bokorszerű fákból álló erdejét, melynek fái 
alatt és füves térségein sok Földközi-tenger környéki és balkáni 
növény él száraz és meleg éghajlat alatt, forró napsütésben, déli 
kitettségé mészkőtalajon.

Ha azután a lépéseinket a Kisrét felé irányítjuk elébb 
kocsántalan tölgy (Quercetum sessiliflorae) majd gyertyán (Car- 
pinetum) és bükk (Fagehim) erdőkben találjuk magunkat. Ezek
nek az aljnövényzete bár tölgy, gyertyán és bükk fákból áll a 
fakoron aszint; nagyon hasonló egymáshoz. A bükk rendkívül zári, 
napelzáró jellege szegényebb növénytakarót eredményez, de az 
északkeleti majd északi fekvés és nyirkos hideg klíma hasonló 
növénytársulásokat hoz létre. Néhány déli faj emlékeztet csak 
arra, hogy nem Középeurópában vagyunk. így a Mecsek Egye
sület jelvényében látható kaukázusi zergevirág (Doronicum 
Nendtvichii) és a lónyelvű csodabogyó (Rufcus hypoglossum).

Sokan keresik a Mecsek déli oldalán a tavasz első virágait: 
a hóvirágot és a közönséges kankalint, de eredménytelenül, mert 
ezeknek az élettere a sziklás, déli oldalakon nem található meg. 
Egyes, két oldalról védett, haránt völgyben kankalin még akad, 
de hóvirág nincsen. A Mecsek igazi téltemető virágja a balkáni 
illatos hunyor (Helleborus odorus) már kevésbé kényes itt a Me
cseken az életterére, mindkét hegyoldalon díszük nagy bőségben, 
annak jeléül, hogy igen jól érzi itt magát.

A Mecsek északi és déli oldalának kettőssége, mely fekvésé
nek a következménye éghajlatában és növénytakarójában is egy
aránt megmutatkozik szép változatossággal szolgálva a természet
járónak, aki azután az északi oldal hosszú útjain a fák egy
hangúsága mellett a füves növénytakaró változatosságában gyö
nyörködhet. Hol a szőrös sás (Carex pilosa), hol az egyvirágú 
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mézperje (Melica uniflora) majd a nedvesebb helyek 5-ös borítású 
médvehagymája (Allium. ursinum), másutt pedig a szagos müge 
(Asperula odorata) adja meg a növényszövetkezetek egyediségét 
és jellegét.

Ha azután végig tekint a baranyai síkon, hívogatja őt a 
Dráva—Duna-vidék vízi-, mocsári-, iszap-, rét-, láp-, kaszálókból 
álló növényszövetkezete, valamint láp- és ligeterdeje. Míg hegyi 
sétáin itt-ott a patakok mellett magaskóros növényszövetkezeteket 
talál; az erősen járt déli Mecsekben pedig az emberi kultúr
növényszövetkezetek emlékeztetik arra, hogy megint visszatérőben 
van a városba, ahonnan a természet kultúra nélküli szépségébe 
menekült.

Morvát Adolf Olivér
• S. O. Cist.

Turista tízparancsolat
' 1. Szeresd a természetet és áhítattal lépj szentélyébe.

2. Turistamezben is kultúrember maradj.
5. Ne feledd, hogy turistához méltatlan magaviselettel a tu

ristaság ügyének ártasz.
4. Ne élj vissza a vendégjoggal és tiszteld a mások vagyonát.
5. Turistaidról le ne térj, tilos területen engedély nélkül ne 

járj.
6. Légy vidám, de ne lármás, az erdőben ne a turisták, ha

nem a madarak énekeljenek.
7. Tartsd tisztán a forrásokat, patakokat, pihenőket, és a 

hulladékokat rejtsd el.
8. Égő tárgyat el ne dobj, erdőben tüzet ne rakj.
9. Kíméld az erdő vadjait, gyümölcsfákról még virágot se 

szakíts.
10. Becsüld turistatársadat s bajban el ne hagyd, mert az 

becstelenség.



5. A pécsi Mecsek déli oldala.
Meglehetősen érintetlen, természetes növényszövetkezetek.



4. A pécsi Mecsek déli oldala.
Előtérben elvirult magyar rozsnokos pázsit. (Bromelum pannoniéi). 

Háttérben kulturtáj. (Utak, franciaemlékmű, ültetett fenyőerdő). 
A fényképfelvételeket Zoltán Vilmos készítette.
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Makárhegy és az ürögi rét
Sóvárogva várjuk a békét és terveket szövünk az eljövendő, 

boldogabb időkre. Ha majd a fegyverforgató kezek és a hadi
üzemek munkásai a béke építő lendületébe fognak, munkát kell 
adnunk e kezeknek s e munka terveit jóelőre ki kelt dolgoz
nunk. Egy ilyen tervet szeretnék most a Mecsek Egyesület ked
ves olvasói elé tárni; sokak előtt nem lesz újság, mert már 
többfelé beszélgettem róla. Valamennyien ismerjük a gyönyörű 
fekvésű Makár hegyet, mely a pécsi síkság fölé mered. Az ál
dott pécsi szőlő és gyümölcsös gyönyörű hazája a Makárhegy. 
Mikor azonban a tetején a munkáskezek megforgatták a laport. 
előkerült, egy csomó cserép, csont, kő és bronzeszköz, amelyek 
arról tanúskodnak, hogy egykor e hegy tetején, védett helyzet
ben lakott az a nép, mely később talán ivadékaiban a római 
Pécs falai között nyert barátságosabb polgári otthont.

A hegytetőn különös módon olyan eszközök is előkerültek, 
melyek a halászatnál szükségesek. De vajjon hol volt a tó. 
melyben a történelem előtti kor embere halászhatott? Tény az. 
hogy egykor a pécsi síkság is mocsaras, ingoványos lapály volt, 
melyben ki lehetett vetni a varsát és azt a sokféle hálót, melyet 
már a távoli évezredekben kieszelt az ember ahhoz, hogy táp
lálékát könnyű szerrel szerezhesse meg. A pécsi tó azonban 
lassanként a hegyekről lemosott törmelék temetője lett és e 
temetőben elhalt a tó csillogó tükre is. A Makárhegy azonban 
továbbra is a természet által védett települési magaslat maradt. 
Az ember pedig új lehetőséget keresett a halászatra. Ha a Makár
hegy északi oldalán leereszkedünk az ürögi rétre, meglepően 
érdekes kép tárul elénk. A Makárhegy lába és a domb, mely
nek hátán az Árpádkori ürögi templom pihen, a völgyben meg
húzódó malom irányában csaknem összeér. Mindössze 50 m körül 
lehet az a távolság, mely a kettő között húzódó kissé feldom- 
borodó út hátán mérhető. Ez az út úgy fest, mintha valamiféle 
régi gátnak lenne az elmosott, elkoptatott maradványa. Az úttól 
északra gyönyörű zöld mező fekszik, melynek egyik oldalán 
gyümölcsösök lombjai között barátságos kis présházak kandi
kálnak ki a fehér útra. Mögöttük szőlő és szőlő szinte a szem 
látóhatáráig. Az út másik oldalán malompatak és öreg malmok 
zakatolnak. A dombtetőn pedig a honfoglaláskorban települt 
Eriig község házai, vállal egymáshoz támaszkodva tekintenek 
le a zöld mezőre. Távol a Mecsek gerince. Hosszú az út odáig, 
egyik legtermékenyebb völgy dús patakja mellett boldog pi
henést jelentő kis nyaraló présházak, jó borokat rejtegető pin
cék, édes gyümölcsöket és illatos szöllőfürtöket termő hegy
oldalak vezetnek arra. A völgy Szentkútig ér, hol tán még a ke
reszténység előtti mithoszok foglaltak forrást.

De ne menjünk el a mi bájos ürögi rétünkről! Maradjunk 
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ennek sásos, nedves, elevenzöld pázsitján. Érdemes lenne kutatás 
tárgyává tenni, vajjon ez a széles mező nem volt-e valamikor 
csillogó tó, nem volt-e mesterséges gát a Makárhegy mögött le
ereszkedő út csapásában, a malomig. A hegytető leletei azt súg
ják, hogy igen. De ennek kiderítése a tudományos kutatás fel
adata lesz. A közelgő béke munkáskezei nem e tudományos fel
adathoz szükségesek, hanem egy újramegérzés vezetné e keze
ket, melyek ismét tóvá varázsolnák a hegyek közt meghúzódó 
mezőt. Ha a hegyről lemosott kavics, iszap töltötte fel azt a ta
vat, amelyet az ősember létesített, a mai kor kotrógépeinek nem 
probléma ezt a kavicsot, iszapot eltávolítani és ismét hullámzó 
tavat varázsolni a lombos lejtők közé. A kiemelt iszapot déli 
irányban a Makárhegy és az ürögi templom dombja között le
hetne felhalmozni, honnan szintén kedvező kilátás nyílna a tóra. 
Ligetek, nyaralók, szállodák létesülhetnének a tó mellett és vizi- 
sportra, fürdőéletre, téli korcsolyapálya kedves lehetőségeire 
nyílna meg itt egy új pécsi „Lillafüred“. Földtani vizsgálatok 
szükségesek ahhoz, hogy esetleges mélyfúrással ásványvizet le
hetne-e nyerni. Ez nem kizárt dolog, mert a völgy erős szer
kezeti vonal mentén fejlődött ki, ahol igen gyakran a mélység
ből feltörő vizet fúrással elérhetjük.

A mecseki turistaság újabb országos jelentőségű támaszpont
ját teremthetjük meg itt.

Nem beszélek arról, milyen szép lenne a Makárhegy tetején 
valami nagyobbszabású üdülőtelep, melynek ivó vizét bőségesen 
szolgáltatná a völgy, hol minden kútásás eredményes. Nem aka
rom festegetni a hatalmas idegenforgalmi lehetőségeket, melyek 
valóraválnának, mikor e bűbájos völgy és hullámzó tava az ide
gen szeme elé kerülne és a szálloda forraszán a környék za
matos gyümölcsét és kitűnő borát szolgálnák fel. Villák, sétá
nyok, fürdőházak átalakítanák a környék tájképét és nem cse
kély jövedelmet juttatnának a környék egyik legszegényebb 
magyar, falujának, Urögnek. Ám Kedves Olvasóm, sétálj ki az 
ürögi rétre és a csend varázsa rajzolja lelkedbe azt a képet, 
amit Pécs tőszomszédságában e gyönyörű helyre kívánsz.

Dr. Szabó Pál Zoltán.
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A turisztika, mint az ifjúságot 
nevelő eszköz

Bizonyos vagyok abban, hogy a turisztika értékét nem a 
megtett kilóméterek száma fémjelzi, hanem az a lelkiség, amely- 
lyel ezt a nagyszerű munkát végzi. És ha ezt a kérdést a nevelő 
szemléletével vizsgáljuk, akaratlanul is eljutunk az ifjúsághoz, 
hiszen itt érdemes elsősorban, de észszerű is a nevelést kezdeni.

Szívesen hangoztatják ma, hogy a fiúkat nem érdekli a ko
moly és elmélyülő munka, de legkevésbbé jelentkeznek ilyen 
munkára önkéntesen. Elég, ha a cserkészetet említeném meg cá
folatul, (hogy ezt a propagandisztikus jelszót legyűrjem), mely a 
magyar ifjúságnak ragyogó revelációja, mégis boncoljuk a kér
dést a turista meglátáséiban is.

A sport sokak szerint ma már csak a rekordteljcsítményt s 
így csak puszta versenyt keres. Ha van is némi igazság a kér
désben, mégis azt mondjuk, hogy ennek nem elsősorban az ifjú
ság az oka. A turista válasza könnyű erre a kérdésre, vigyünk 
több lelkiséget az ifjúságnak s erre éppen a turisztika ad ki
tűnő alkalmat, mert hiszen tevékenységében nem a megtett kilo
méterek adnak gyönyörűséget elsősorban, hanem az a lélek — 
mint fentebb is említettem — mellyel az Isten legszebb temp
lomában szemlélődik.

Akarja s szívesen akarja ma is az ifjúság a szebbet, a job
bat, a nemesebbet s ebben a törekvésében nem az utolsó érdem 
az önkéntesség.

Tehát a turisztika sem múlta idejét az ifjúság számára, rem 
avult el, tud, de akar is újat adni az elitebb életre törekvő fiatal
ságnak.

A természet, mint az Isten legszebb alkotása, mindig új és 
változatos formájában jelentkezik a maga ezer s ezer titkával 
s így a turisztika sem élheti ki magát, nem égett ki s örökké fog 
tudni újat adni a benne járó fiainak. A turista tíz törvénye is 
fényesen rácáfol erre a feltevésre, hiszen a benne rejlő követe
lések mekkora önfegyelmezést követelnek attól, aki zsinórmér
tékül választotta. Az elmúlás, az elavulás helyett zengő him
nusszá magasztosodik a turista fegyelmezett élete, s elénk vetíti 
a nemesen küzdő férfi típusát, aki állandó harcával az elemek
kel, megacélosodik testben, lélekben s lesz a magyar honvéd 
mintaképévé. Az ifjú, mint zsendülő hajtása a turisztikának, 
amint természetjárása s annak megismerése közben sok részlet
jelenséggel ismerkedik meg s találja magát szemben, végül is 
ráeszmél, hogy egy egyetemes igazsággal találja magát szemben 
abban a gigantikus méretű templomban, melyet Isten ajándéko
zott neki. Azt is megérti végül, hogy az emberiség miért únta 
meg a részlet igazságokat, miért követel egyetemesen összefogó 
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egészet á maga legnemesebb formájában, s megérti azt is, hogy 
az igazi turista ennek az eszme világnak igazi csatára lehet. — 
Kint a természetben, az őszinteség világában, nem lehet üres 
kezű reppresentator, aki várja a csodálkozó tiszteletet. Nem a 
bölcsek bölcse, aki mindenkit oktat, rendréutasít, lenéz. Nem is 
előkelő idegen, aki finoman mosolyog, sima és szolgálatkész és 
kezének fölényes mozdulatával intézi el mindenki más törekvé
sét, buzgalmát, tapasztalatlanságát és csalódásait.

Megmondhatjuk nyíltan, nem — a turista, nem ez a típus! A 
turista olyan, mint a napsugár. Beleszövődik az emberek szíve 
közé. Mindenkit éltet, melegít. Nem fél be.leragyogni a társada
lomnak árnyékos oldalára sem a maga őszinteségével s mint tíz 
törvénye is rendeli, segíteni, gyógyítani, alkotni akar minden 
becsületes embertársán s annak törekvéseiben. Üj életre akarja 
kelteni az egymást megnemértő — ma magyarságát. Ahol meg
jelenik, ott pezsdül az élet, lendül a munka, dalra és mosolyra 
nyílnak az ajkak. Ahol dolgozik, ott pompásan áll minden a 
kézhez, cseng a szerszám, édes a munka, mert ott turisták, ma
gyarok egymásra találtak. Ahol a turista lélek beszélni kezd, 
ott tűzbe gyullnak a szemek s lelkesülve dobbannak össze a 
szívek.

A napsugár isteni parancsa, hogy mindenkit szeressen, ezért 
őt is mindenki szereti. Napsugár lelket kovácsol a turista a ma
gyar ifjú leikéből, hogy minden tisztán szeretni tudó magyart 
szeressen, egybeforrassza feltámadó életre, mint ahogy a nap
sugár élteti az egész világot. S ebben első segítő társa az Isten 
csodás világa, a természet. Nemcsak romantikát lehel az ifjú 
felé, hanem erőt, igazságot, következetességet s küzdelemre 
pompás alkalmat.

Pázsitos erdő virányán, hol a Mindenható alkotó keze te
remtett összhangot, ott csiszolódnak a magyar ifjú szívek új 
■életre, ott olvad lelke harmóniába. Ott látja, hogy a patak kris
tálytiszta vizével boldogan hogy siet tova s ütközik sziklába, 
de csak azért, hogy együtt maradjon s erejét összetartsa. Itt és 
így tanulja meg az ifjú, hogy kell a maga divergens energiáit 
egy cél szolgálatába állítani, hogy ereje megindítsa — egészsé
ges mozgásra — új, ezer esztendőnek kerekét. Ott, ahol annyi 
feslő bimbó, fenyőág, zöld moha és susogó fák felett ezerféle 
madárdal egy magasztos, Istent dicsőítő hozsánnában zúg, ott 
tanulja meg az ifjú egy nyelven zengeni Istennek örök himnu
szát, igazságát, Magyarország örökkévalóságát.

De ne nézzük csak a nevelő idealizmusában e kérdést, lép
jünk még közelebb hozzá, realizálva, a mának nyelvén szóljunk 
róla.

1939 óta a földkerekség legnagyobb háborúja tombol körü
löttünk. Pár évvel ezelőtt nem is álmodtuk, hogy emberek ilyen 
kivihetetlennek látszó teljesítményekre képesek, mint amit hadi
jelentésekben vagy haditudósításokban később olvashatunk.
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Ahhoz, hogy valaki 100 m-es futóbajnokságot megnyerjen, 
legalább egy év, néha azonban több éven át kifejtett öntudatos 
és nehéz edzésre van szükség. Hogy a sejtelmesnek látszó ka
tonai teljesítmények megvalósulhassanak, nem elég kiadni a 
parancsot: mássza meg az Appeninek hegyláncát. Ha azt akarja 
valaki, hogy az emberei tényleg felmásszanak a hegytetőre, sőt 
ott hónapokig nehéz életkörülmények között harcoljanak, fel
tétlenül jó kondícióban lévő és gyakorlott embereknek kell 
lenniök.

Sokat mesélnek a keleti front borzalmairól, de nem annyira 
az oroszokat festik le sötét színekkel, hanem a klímát és a te
repet. Ha egy jámbor könyvelőt felhajszolnak futólépésben a 
Misinára s ott kell maradnia három éjjelen át, legalább is erős 
náthával fog hazajönni, s átokkal gondol minden hegyre.

Ha egy Ural hegységbeli ugyanilyen jámbor pásztor ember 
megy fel a Misinára, nem akar róla lejönni, olyan jól érzi 
magát.

Az egyik nem szokta meg. a másik megszokta.
Ezzel az egyszerű mondattal népek sorsát lehet elintézni. 

Ha egy nép gyermekei otthon vannak a természetben, mindenütt 
és minden időben, játszi könnyedséggel vívják meg korunk hi
hetetlen fizikai erőt igénylő háborúját. Ha a természet hideg, 
vagy járhatatlan bozót számukra, a harc elveszett. De a harc
cal nem csak ők vesztek el. hanem minden otthon-maradott is, 
beleszámítva azokat az egyéneket, akik nem ismerték fel a ter
mészet nemzetvédelmi jelentőségét s az ifjúságot, illetve az ifjú
ság zsenge korától egészen a veteránokig bezárólag nem nevelte 
az embereket a természet szeretetére: a kiránduláson keresztül 
való edzettségre.

Miért van az, hogy minden diák örül, hogy kirándulni megy? 
Egyrészt, mert egy nap iskolamentes, másrészt, mert — fiatal 
lévén — ösztönösen érzi azt a fenséges szépséget, amit egész nap 
magába fog szívni, harmadszor, mert alkalom a fiatalos izomzat 
megmozgatására.

Az ifjúság körében, elenyészően csekély az elkényesedett. 
puha és lusta elem, a tömeget tehát viszi a hangulat a szabadba, 
hol felszabadult érzéssel élvezheti a természet ingyen osztogatott 
szépségeit.

Az a nemzet, amely belátja, a fizikai munka — jelen eset
ben a turisztikát fizikai munkának veszem az előbb leírt cél 
miatt — elengedhetetlen fontosságát is, meg tudja állni helyét, 
minden időben és minden terepen.

Ha végig nézünk történelem könyvünkön, háborús vörös
betűk tarkítják minden lapját. Van-e jogunk arra, hogy ki
felejtsük az életért folytatott harc előkészületeiből a turisztikát?

Ha van arra idő, hogy latinra tanítsuk az ifjúságot, csak 
azért, hogy' kulturáltabb, klasszikusan gondolkodó, Európaibb 
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ember legyen, kell, hogy idő jusson arra is, hogy mint magyar 
ember, felkészüljön arra a földrajzi helyzet determinálta sorsra, 
hogy az örökös harcot állja s esetleg Ázsiából utána szakadt no
mád népek áradatával, lelkileg és testileg is szembe tudjon 
szállni.

A magyar nép több mint ezer esztendeje él a Kárpát-meden
cében. Fegyverrel szerezte, fegyverrel védte ezer esztendőn ke
resztül. Az igaz, hogy egy-egy háború egyfolytában 5—10 évig 
tart csak, de ezek az 5—40 évek, 50—100 esztendőre szabják meg 
a nemzet életének lehetőségeit. Aki tehát elmulasztja a termé
szetszeretet gyakorlati megismertetését, az ifjúsággal szemben 
is bűnt követ el. Mert nemcsak az elkövetett bűn. bűn a nem
zettel szemben, hanem az elmaradt s idejében el nem végzett 
cselekedet is bűnné lesz, ha a nemzet jövendőjéről van szó.

Ezeket tartottam szükségesnek a kérdés reális oldalának 
rövid ¡mertetésére, mely a lelkiismeret kapuján kopogtathat.

A kérdést cserkész lélekkel boncoltam, mint turista lelküle- 
tem legszebb nevelőjével és zsinórmértékével.

Engedje a magyarok Istene szétáradni a cserkész lélek 
minden tüzet, erejét, szépségét a magát turistáskodásra adó 
ifjúságban. Mert a magyar ifjú — turista lélekkel nevelve —. 
hálás és alázatos lesz. Kézben viszi majd szivét, szétárasztja 
belőle üde, tiszta szellemét, hogy magával ragadja azokat is. 
akik talán eddig nem értették meg, talán nem ismerték a tisz- 
tultabb élet sodrát.

Kedves egyesületi tagjaink és a turista mozgalmunk iránt 
érdeklődők figyelmét kívántam erre a fontos kérdésre felhívni.

Végig villant lelkűmen a turistaélet, annyi szépsége, neme
set akaró munkája s úgy éreztem, nem szabad a magyar fiúk
nak jobbra való felkészülését elhallgatnom. Mert mi — akik 
kötelességre vagyunk hivatva, nem lehetünk a magyar életnek 
lélek nélküli zarándokjai csupán, kinek egyetlen fáradozása 
éjjel-nappal, a gondoktól való menekülés, mert ez is súrolja a 
hazaárulás fogalmát, — ez minden, csak nem hazaszeretet.

Ezt pedig egyesületünk semmiben s semmivel nem vállal
hatja.

Jó utat!
Szécsey Béla.
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Az Ifjúsági Szakosztály jelentése
Elnök: Achátz Imre k. i. tanár.
Alelnök: Linder Ernőné p. i. tanár.
Titkár: Várnagy Viktor kereskedő.

Új hajtás zsendiilését reméljük az idén tavasszal a Mecsek 
Egyesület lombos fáján: munkába kezd az ifjúsági szakosztály. 
A szervezési munka megkezdődött. A jóindulatú érdeklődésnek 
számos nyomát tapasztaljuk mind az egyetemi ifjúság, mind a 
helyi középiskolák felső osztályos tanulói körében. A megnehe
zült időkre való tekintettel ma nem tudunk messzemenő ked
vezmények ígéretével tagokat verbuválni. Most azonban, elindu
láskor nem is célunk a tömegek szerzése, hiszen az alapvetés szép 
munkáját csekélyszámú, de lelkes gárda is el tudja végezni.

A mai ifjúság nevelését két hatalmas motor mozgatja: a nem
zetismeret és nemzetszolgálat. Az iskolában is el lehet sajátítani 
többé-kevésbbé a honi föld megismerését, — de igazában csak 
a turistaság nyújthat olyan szemléletes ismeretet, amely forró 
szeretettel köti az embert a röghöz, a hazai tájhoz. Ennek az ér
zelmi motívumnak a felébresztésével a turistaság a nemzetszol
gálat jó ügyének segítőtársa. Számos más pedagógiai szempont 
mellett ezért is bizalommal kérjük valamennyi tanügyi tényező
nek jóakaró támogatását.

Még nincs mire visszatekintenünk, így beszámolót nem ad
hatunk. Célkitűzéseinket azonban ha nagyon vázlatosan is, de 
körvonalazhatjuk. -Mindenekelőtt megszervezzük a külön ifjúsági 
túrákat, amelyeken a természet megfigyelésére, a térképolva
sásra és a tereptani ismeretek elsajátítására tervszerű gyakor
latokat hajtunk végre. Igyekszünk belekapcsolni az ifjúságot az 
egyesület valamennyi szakosztályának munkájába. Reméljük, 
hogy az egyesület életében is új színt fog jelenteni, ha az ifjú
ságban állandóan lobogó idealizmus és a fiatalság lelkes vállal
kozó készsége párosul az igazi turistaszellemmel. Az egyesület 
fényképező- és sport-szakosztálya kedvező lehetőséget nyújt az 
ifjúságnak is a nemes szórakozásra, képességeik kifejlesztésére. 
A természetvédelem, madárvédelem, az átjelzések rendbeliozása 
és még számos más turistafeladat végrehajtása az ifjúság közre
működésével új és eredményesebb lehetőségeket csillant meg a 
szemünk előtt.

Erre a most meginduló szép munkára kérjük az Isten ál
dását !

Achátz Imre 
szakosztályi elnök.
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A Mecsek Egyesület 
Sport Osztályának jelentése

Elnök: Jillek Emil gimn, tnv. tanár.
Alelnök: Kaszai József műszaki vezető.
Titkár: Bárd Bertalan e. tnv. tanár.

A Mecsek Egyesület folyó évben megalakított sportosztályá
nak célja, hogy különösen a turistáskodással kapcsolatos, he
lyesebben rokon sportok űzésére nyújtson alkalmat az Egye
sület keretén belül.

Elsősorban természetesen a sísport megszervezése jelenti az 
Osztály legsürgősebb tennivalóját. A megszervezendő síszakosz
tálynak tagja lehet minden Mecsek-egyesiileíi tag. Az Osztály 
két irányban kíván működést kifejteni: egyrészt a kiránduló 
sízők részére túratervek készítésével, túrák megszervezésével 
és túrák vezetésével, másrészt az Osztály versenyzőinek kor
szerű sífelszerelés megszerzésével, hozzáértő vezető irányításával 
történő edzéslehetőségek megteremtésével, sípályák megépít- 
tetésével és állandó — távoli terepeken rendezett versenyeken 
is — versenylehetőségek biztosításával lendületet akar adni a 
pécsi sísport fejlődésének.

A tervek megvalósításához szükséges anyagi feltételek biz
tosítása céljából az Egyesület segélykéréssel fordult az Országos 
Sport Központhoz 5.000 P működési segély kiutalását kérve. 
Amint a kért segély megérkezik — minden valószínűség szerint 
igen rövid időn belül — az Osztály azonnal megfelelő minő
ségű és mennyiségű korszerű sífelszerelést vásárol (élvédős le- 
siklólécek kandahár kötéssel, futó és úgródeszkák stb.), kiváltja 
a Magyar Sí Szövetség által az Egyesület részére kiutalt 6 pár 
speciális készítésű sícipőt.

Az Osztály szakszerű előadások tartásával kívánja tagjait 
a sísportban minél hozzáértőbbé tenni. A lehetőségekhez képest 
ezeket az előadásokat vetített képekkel és filmekkel kíséri. Az 
első előadást december hó 21-én Jillek Emil testnevelő tanár 
tartotta a ciszterci gimnázium előadó termében a korszerű sí
felszerelésről. A következő előadások a sítúrák előkészítésével 
kapcsolatos tennivalókkal; a sítúrák vezetésével, tájékozódás a 
téli terepen a Bézárd-tájoló használatának ismertetésével, az 
általános és speciális síedzések kérdésével, versenyek általános 
ismertetésével, síversenyszabályok magyarázatával szeretné kö
zelebb vinni az érdeklődőket a sísport megismeréséhez.

A sízés a mindennapi életben általában nem, vagy csak ke- 
vésbbé foglalkoztatott izmokat is igen alaposan igénybe veszi, 
miért is ezeknek az izmoknak a fokozottabb munkához való 
szoktatása már jóval a hó leesése előtt úgynevezett özárazedzé-
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seken veszi kezdetét. Sajnos, ezévben az Osztály késői megala
kulása következtében és megfelelő terem hiányában ezek az 
előkészítő edzések elmaradtak, de a jövő síévadot minden szem
pontból a legkorszerűbb síedzési követelmények figyelembe
vételével kezdi meg az Osztály.

A Sport Osztály másik feladatának tartja a honvédelmi 
szempontból hasonlóan szintén felbecsülhetetlen értékű járőr
versenyek, térképvázlatok alapján lebonyolított terepversenyek 
meghonosítását, melyek honvédelmi szempontokon túl, új színt 
és érdekességet visznek majd a mecseki turistáskodásba. Eze
ket a versenyeket általában tavasszal és ősszel rendezi meg az 
Osztály. Bizonyos, hogy a turistáskodásnak újszerű, időbeli és 
térképolvasási igényeket is támasztó változata iránt nagy lesz 
az érdeklődés, különösen az ifjúsági turisták körében.

Reménykedve nézünk az új Osztály eredményes működése
■elé.

Jillek Emil, 
szakosztályi elnök

(Dal)

Késő ősszel hullanak a Mecseken a levelek, 
Fájó szívvel, elfáradva éppen rájuk pihenek ... 
Megnyugodva figyelem a kis levelek hullását, 
Bennük látom az életem keresett elmúlását.

Nem szerettem sohasem a tülekedő életet.
Éppen ezért engem a sors szünet nélkül hányt,vetett... 
Nem haragszom senkire sem, de nincs is kit szeressek...
A küzdésben összerogytam... Nincs itt már mit keressek!

Ti zizegő kis levélkék, tiveletek üzenek,
Minden ember csak egy porszem: se több, se nem kevesebb!... 
öreg Porszem szól hozzátok, ti aranyos levelek:
Födjétek be szépen, csendben: — az elfáradt porszemet...

öreg Porszem.
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A kirándulási osztály jelentése
Elnök: Lukovich László könyvkereskedő.
Alelnök: özv. Zoltán Vilmosné k. i. tanárnő.
Titkár: Angster Imre, orgonagyáros.

A kirándulási osztály intenzív munkájának eredményeként,, 
hosszabb szünet után, a múlt évben ismét megindult a rendsze
res Mecsekjárás a kirándulási osztály vezetőinek irányításával.

Az elmúlt év az országos Mátyás tárák jegyében telt el, 
melybe a Mecsek Egyesület is bekapcsolódott és három Mátyás 
túrát vezetett a Mecsek vadvirágos tájaira. Ebből egyet Zobákra, 
egyet Melegmányba és egyet Egyházaskozárra.

E három túrával, együtt összesen 21 kirándulást vezetett 
Egyesületünk lelkes tagjai által, melyből több népes túrát a 
Keleti Mecsekbe, Sikondára, Abaligetre, Jakabhegy-Orfűre, 
Mélyvölgybe, Melegmányba, stb.

A Keleti Mecsekbe vezetett túrák közül külön kiemelendő 
volt a kies Réka-völgyi, Óbánya-Kisújbánya-Püspökszentlászlói, 
Márévár és Zengő túra.

A különböző kirándulásainkon sokszor volt alkalmunk ven
dégeket is vezetni, akik elragadtatással nyilatkoztak a Mecsek 
szépségeiről és lelkes híveivé váltak nagymultú Egyesületünk
nek.

A kirándulási osztály újonnan megválasztott tisztikara 
máris erősen készül az elkövetkezendő munkaévre és tervbe 
vette, hogy különösen a Keleti-Mecsek még kevésbbé ismert vi
dékeit fogja több 2 napos túra keretében felkeresni, valamint a 
koratavaszi kirándulások keretében a Siklós-villányi hegy
vidéken is túrákat tervez, kellő számú jelentkező esetén.

Szerepel még a tervek között, a múlt évben már megkezdett 
és jól bevált félnapos túrák rendszeresítése is, valamint az ifjú
sági osztály bekapcsolódásával csoportos kirándulások vezetése 
a mindkét nembéli ifjúság számára. Ezzel kívánja a Mecsek 
Egyesület már fiatal korban a szervezett és rendszeres turiszti
kára szoktatni ifjúságunkat, akikből majdan az Egyesület új 
vezetősége fejlődik ki.

Ezzel kapcsolatban rá kell mutatni arra a tévhitre, hogy a 
vezetett csoportos túrákra az ú. n. „benszülötteknek“ nincs 
szükségük, mert úgyis ismeri mindenki a Mecseket és akkor 
megy föl a hegyre, amikor akar, nem kell különösebb vezetés.

Kétségtelen, hogy nyáron vasárnaponként a kirándulók ezrei 
lepik el a Mecsek közeli és távolabbi részeit, de fel is veri a 
vásári zsivaj az erdő csendjét, a forrásokat bepiszkítják, étel
és papírhulladékot eldobálják, a fiatal fákat letördelik és még 
ki tudná elsorolni mindazt, a vandál pusztítást, amit egy ilyen 
vasárnapi „kiránduló“ társaság véghezvisz és hiába a sok fi
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gyelmeztető tábla, az mind nem elég, hogy a pusztítókat meg
fékezze és a turista illemre szoktassa. Ezért kell tehát az ifjúsá
got is már idejében rendszeres turista nevelésre fogni, hogy a 
felnövekvő kis turisták védői legyenek természeti kincseinknek 
és példamutatók a „vezetést“ nem óhajtó kirándulók ezreinek.

A Mecsek Egyesület már a múlt évben tervbe vette, hogy 
jeles előadók közreműködésével vezetőképző tanfolyamot ren
dez kellő számú jelentkező esetén. Reméljük, hogy ez a ter
vünk ebben az évben megvalósulhat és akadnak jelentkezők a 
tanfolyamra, akik szükségét érzik annak, hogy a turisztika min
den elméleti és gyakorlati tudását megszerezzék és az Egyesük 
let életébe bekapcsolódva, tovább növeljék a városunk lélek-i 
számához mérten ma még elég kisszámú, de nagyon lelkes tu
risták táborát.

Ezzel a bevezetővel indul kirándulási osztályunk az új év
nek és kérjük a Mindenhatót, hogy az erdők csendje és békéje 
költözzék be az emberiség szívébe és hozza meg ez az év a min
denki által szívből óhajtott békét, amikor már távolabbi terve
ink is megvalósíthatók lesznek.

Lukovich László 
szakosztiílyi elnök.

Dömörkapui turista- 
és menedékházunk 
a legszebb kiránduló és nyaraló
hely. Magaslati fekvés, erdei 
levegő, gyönyörű kilátás, 
kényelem, pompás sétautak, 
villanyvilágítás, a turistaházig 
vezető gyönyörű hegyi autóút. 
Telefonszám: 26-26. Vendéglős: 
BÉKÁSY FERENC
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Természetvédelmi Osztály 
jelentése

Elnök Horváth Adolf ciszt. gimn. tanár.
Ügyv. elnök: Balotay Gerő 1. gimn. c. igazgató.
Titkár: Dr. Bőbei Miklós törv. jegyző.
A természetvédelmi osztály a földművelésügyi minisztérium 

fokozott gondoskodását a Mecsek területén is magáévá kívánja 
tenni s céltudatos munkával a Mecsek Egyesület érdekterületén 
mindent elkövet, hogy a természetvédelmi szempontból értékes
területek megmentessenek.

A természetvédelmi osztály munkaterve tényleges védelmi 
és propagatív részre oszlik.

Az első, a Mecsek természeti szempontból értékes, szép ré
szeinek, nagyon megfogyatkozott öreg fáinak, mecseki flóránk 
képviselőinek megőrzését óhajtja megoldani a természetvédelmi 
törvény alá való fokozatos helyezésével. így először a legköze
lebb eső és leglátogatottabb részek: a Mély-völgy és a Meleg
mányi völgy kerülne sorra csodálatosan szép mésztufaképződ
ményeivel, hogy legalább is a legmélyebb völgyfenék a patak 
mentén zárt erdő formájában megőriztessék. Ezzel nemcsak a 
travertinok megmaradása, hanem további zavartalan képződése 
is biztosíttatnék s egyben a középső Mecsek eme egyetlen igazi 
patakvölgyei mai szépségükben megtarthatók volnának. Ehhez 
kapcsolódnék a Gyula-forrás környékének a Kőlyukkal, továbbá 
a Páfrányos egész területének és a Barátság-forrás katlanjának 
védetté nyilvánításának megindítása.

Ezzel egyben megoldást nyerne az egy kézen is megszámlál
ható utolsó öreg bükkfáink megvédése, amelyek a két patak 
mentén állanak.

Tervbe vettük flóravédelmi szempontból a János-kilátótól 
a Kiss József kilátóig a Mecsek-gerincen (a 21-es úton) egy 100 
m. széles sávnak, — a Lapistól a Remeterétre hajló oldalnak és 
a Dömörkaputól a Kisrétig az 1-es út mentén 200 m. szélességű 
sávnak védetté kijelöltetését a Doronicum hungaricum és cauca- 
sicum védelmére.

Sor kerül a mecseki flóra jellegzetes növényeivel betelepí
tett bemutatókertnek, amelyet a műveletlen rosszakarat teljesen 
kiirtott, más kevésbbé kitett, biztosabb helyen való újrafelépí- 
tésére.

A munkaterv propagatív részével a művelődési egyesületeken 
át felvilágosító munkával, plakátokkal, megfeleli) reklámképek
kel a mozielőadások reklámjai között, a Mecseken virág- és 
természetvédő táblák kihelyezésével, reméljük, hogy a megértő 
lelkek segítségével szeretett Mecsekünk természeti szépségeit, 
amelyek mindnyájunk közös kincsei, sikerülni fog az elmúlástól, 
a pusztulástól megmenteni. Balotay Gerő ügyv. elnök.
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Munkaosztály
Elnök: vitéz Kárpáthy Olivér m. kir. ezredes.
Alelnök: dr. vitéz Cholnoky László egyetemi tanár.
Titkár: vitéz Kenedy János tisztviselő.

A háborús idők okozta anyaghiány miatt útjelzéseink fel
újítása az elmúlt évben nem volt keresztülvihető, pedig néhány 
útvonal jelzésének felfrissítése — főleg a Keleti-Mecseken — 
esedékes lenne.

A Turistaszövetség kívánsága, hogy út jelzéseinkben a szám
jelzést elhagyjuk s a színekkel való útjelzésre térjünk át, kü
lönben megtagadja egyesületünktől az átjelzésekre szánt támo
gatást.

Nehéz elhatározás előtt állunk, mert a Mecseknek szám
jelzett útjai évtizedek óta begyökereződtek városunk és kör
nyékének mecsekjáró közönségébe. Igaz, hogy egyedül a Me- 
csek-Egyesület jelzi számokkal turistaútjait, viszont az is igaz, 
hogy nincs még egy egyesület az országban, melynek ily kiter
jedt és sűrű úthálózata volna: a Nyugati-Mecsekben 34, a Keleti- 
Mecsekben 22 turistautat tartunk nyilván. Ezeknek színekkel 
való jelzése nem csekély gondot okoz a Munkaosztálynak külö
nösen ma, amikor a szükséges festékanyag nem áll korlátlanul 
rendelkezésre. Nehéz az áttérés már azért is, mert a Mecsek- 
hegység turistatérképe is a számjelzett utakat tünteti fel.

Átmeneti időre van tehát szükség. A közeljövőben megkezd
jük a Turistaszövetség óhajának megfelelően a Mecsek turista
útjainak színjelzéssel való kijelölését, egy ideig azonban pár
huzamosan megtartjuk a régi jelzéseket is mindaddig, míg nem 
leszünk abban a helyzetben, hogy új turistatérképet ki tudunk 
adni.

A színjelzésre való áttérésnél a mai sűrű úthálózat leegy
szerűsítésére lesz szükség, mert a színjelzés sokkal kevesebb 
kombinációra ad alkalmat, mint a számjelzés korlátlan volta. 
Tervbe vettük egy nyugat-keleti tengely vonal kijelölését, mely 
Abaliget vámtól kiindulva a 9-es úton a Jakab-hegyre, onnan a 
12-es, majd 22-es úton a Remete-réten át áttér a 4-es útra a 
Lapisi-vadászházig. Innen a 23-as úton a Kozári-vadászházhoz 
visz, onnan a 7-es úton Zobákra. Folytatása immár a Keleti- 
Mecsekben az 1-es úton Püspökszentlászló-ig, majd a 19-es és 
végül a 14-es jelzésen Pécsváradra. — Ezt a tengelyvonalat fe 
hér alapon piros színnel kívánjuk jelezni.

Adja a jó Isten, hogy e munkánkat a háborús nehézségek 
ellenére is mielőbb megkezdhessük, hogy ezzel eleget tehes
sünk a Magyar Turistaszövetség kívánságának.

vitéz Kárpáthy Olivér, 
szakosztályi elnök.



A Madárvédő Osztály jelentése
Elnök: Szokoly Ferenc máv. felügyelő.
Alelnök: Kellner Róbert tanár.
Titkár: Várady Károly máv. s. tiszt.-

A madárvédő osztály ebben az évben is igyekezett hivatá
sának megfelelni. Sajnos, a változott viszonyok itt éreztették 
hatásukat.

Durvalelkű emberek a nagy anyagi áldozattal létesített be
rendezéseket súlyosan megrongálták. A fészekodukat letépték, 
fedelüket lelökték, sőt nem egy ízben az egész odút a tartó rúd
dal együtt kifordították és ellopták. Ezen vandalizmus elleni 
küzdelem egyik főfeladatát képezi a szakosztálynak.

Az etetés a múlt év telén kedves gondoskodását képezte a 
szakosztálynak. A földmívelésügyi minisztérium és megértő lel
kek segítségével sikerült a szükséges takarmányt beszerezni s 
kis énekeseink nem szenvedtek hiányt. E helyen is köszönetet 
mondunk a segítségért.

Erre a télre is igyekeztünk biztosítani a madáreledelt. A 
földm. minisztérium támogatása ismét megérkezett s így minden 
reményünk meg vau az eredményes védőmunkára ebben az évben 
is. Fő munkánknak a romlásnak indult anyag helyrehozását 
tekintjük s amennyire az anyagi lehetőségek engedik, új anya
got is akarunk beszerezni, melyet természetrajzi és tudományos 
szempontból is helyesen akarunk rendezni, elhelyezni.

Ehhez a munkához kérjük minden természetet szerető egye
sületi tag, de kívülálló melegszívű, természetrajongó megértő 
segítségét és hisszük, hogy ezekből a nehéz időkből át tudjuk 
menteni a nagy áldozattal létesített intézményeket a szebb 
jövőbe.

Szokoly Ferenc, 
szakosztályi elnök.
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A M. Kir. Madártani Intézet 
Munkatársaihoz és Barátaihoz 

az Intézet fennállásának 
50-ik évfordulója alkalmából!

Hermáim Ottó 1893. december 4-ikén iktatta a Magyar 
Ornithológiai Központ megalapítást!! engedélyező miniszteri le
iratot, mint „Alapokmányt“. Ezen a napon indult meg a műkö
dése. Az 50 éves évforduló alkalmából rövid áttekintést óhajtunk 
adni kedves Munkatársainknak és Barátainknak az Intézet eddigi 
működéséről.

Kevés tudományos intézményt ismerünk, amelynek létrejötte 
olyan érdekes előzményekre és indító okokra vezethető vissza, 
mint amilyeneknek a mi intézetünk köszöni keletkezését.

Egy királyi Korona várományosának, Rudolf trónörökösünk
nek nagy lelkesedése a madártan iránt, hazánk fővárosába hozta 
össze szakunk második nemzetközi nagygyűlését 1891-ben és en
nek Hermanm Ottó vezéregyénisége által elért eredményei érlel
ték meg az akkori kormánykörökben azt az elgondolást, hogy 
állandó intézetet kell alapítani a magyar madártan művelésére. 
Ez lett a „Magyar Ornithológiai Központ", amely Hermann Ottó 
vezetése alatt kutatási irányaival nemcsak kielégítette, de fel is 
fokozta a madártan iránt való lelkesedést a legszélesebb körök
ben. Hogy ez mennyire így van, bizonyítja az első munkatársak 
nagy számban való önkéntes csatlakozása. A legkülönbözőbb fog
lalkozási ágakból csatlakoztak megfigyelők, akik előtt egy cél 
lebegett csupán: önzetlenül hozzájárulni az Intézet munkájához 
a magyar madártani kutatás szolgálatában. Kezdetben a m. kir. 
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium fennhatósága aki tarto
zott, majd a madarak gazdasági jelentőségének fontosságát tartva 
szem előtt, a m. kir. Földmívelésügyi Minisztérium ügykörébe 
került. Mint ilyen első sorban a hazai madárvilággal foglalkozik, 
különösen madaraink összes életmódbeli vonatkozásaival. Magá
tól értendő ezek után azonban az is, hogy nincs a madártannak 
olyan ága, melynek művelése egészen kívül eshetnék Intézetünk 
feladatkörein, és ezért igen sok irányú működést fejtettünk ki 
az elmúlt félszázad folyamán. Ezzel karöltve gyűjteményi vi
szonylatokban is kellett dolgoznunk, hogy a vizsgálati anyag
ágy szemléltető, mint tudományos célokra fölszerelten álljon a 
szaktársak és az érdeklődő nagyközönség rendelkezésére. Ma 
ilyen tekintetben is jórészt hézagpótló szerepet tölt be a Madár
tani Intézet nemcsak hazánk egyéb tudományos intézetei, de a 
külföld hasonló irányú intézményeivel való összehasonlításban.

A madártani kutatásokon kívül nagyarányú madárvédelmi 
és természetvédelmi tevékenységet is fejtett ki, hogy egyrészt 
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a gazdaságilag hasznos madarak létfeltételei, különösen fészke- 
lési lehetőségei előmozdításával őket is a nemzeti többtermelés- 
szolgálatába állíthassa. Ezenkívül az erősen ritkuló, sőt kipusz
tuláshoz közel álló madárfajok védelmével az Intézet nemcsak 
bekapcsolódott az egyetemes természetvédelembe, hanem annak 
hazai viszonylatban egyik előharcosa és zászlóvivője lett.

Amikor tehát a Madártani Intézet a hazai madárvilág min
den irányú kutatásával a honismeretet oly mélyrehatóan mű
velte, egyben a madárvilágnak, mint a magyar föld elengedhetet
len tartozékának védelmével a honmentés munkájában is részt 
vett.

Jól kiépített nemzetközi kapcsolataink révén sikerült a ma
gyar földnek sok barátot szereznünk, akik meglátogattak és sze
mélyesen is meggyőződtek a magyar kultúra vívmányairól és a 
magyar föld szépségeiről és így hazánk megbecsülését a külföld 
szemében növeltük.

Ebben a munkában nem kis része jutott Aquila folyóiratunk
nak is, mellyel munkatársaink eredményeit mutatjuk be a kül
földi szakkörök előtt, és az egymás közti tudományos érintke
zésre nyújtunk módot munkatársainknak, másodsorban kedves 
munkatársainknak fáradozását igyekszünk vele viszonozni.

És most, amikor hálával az isteni Gondviselés iránt szívből 
jövő köszönetet mondunk öt évtizeden át működő minden munka
társunknak, őszinte sajnálattal kell közölnünk, hogy a mai há
borús körülmények között, amikor egyik napról a másikra ki
számíthatatlan hatású események következhetnek be, sem az uta
zás költséges volta, sem az összeköttetési nehézségek miatt, de 
a budapesti nehéz megszállási lehetőségek és munkatársaink és 
barátaink más irányú munkatúlterheltsége miatt sem találjuk 
időszerűnek, hogy legalább kisebb házi ünnepséget rendezhes
sünk. Ezért kérjük őket, hogy továbbra is maradjanak velünk 
a magyar madártan szolgálatában és vállvetett munkával dol
gozzunk tovább a hazai kultúra felvirágoztatására!

Talán a vészes idők elmúltával módot ad a sors az együttes- 
örömünnepre!

Adja Isten, hogy úgy legyen!
Budapest, 1943. évi november 25.

Hazafias üdvözlettel: 
Vönöczky-Sclienk Jakab 

ny. in. kir. kisérletügyi főigazgató, 
a m. kir. Madártani Intézet 

megbízott igazgatója.
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A fényképészeti szakosztály 
jelentése

Elnök: Dr. Me rényi Ferenc sekrestye igazgató.
Alelnöki Vadász István cég jegyző.
Titkár: Hamerli Antal nagykereskedő.
A turista elválaszthatatlan kísérője a fényképezőgép. Min

den utazás háromszor élvezhető: az előkészítés idején, utazás 
közben és a visszaemlékezéskor. Csak az tudja értékelni a ki
rándulás, barangolás, nagyobb utazási élményeit, aki képekben 
örökítette meg a látott szépségeket és a változatos felvételek el
rendezése, kiválasztása, egyes képek megnagyítása közben is
mételten átéli a természet és kultúra remek alkotásait, újra meg 
újra találkozik a régi ismerősökkel, bejárja a völgyek rejtekeit, 
megpihen az évszázados fák árnyékában, felkapaszkodik a hó
födte bércek ormaira és tágítja látókörét, gazdagítja ismereteit, 
nemesíti érzéseit. Mindezt elsősorban a fényképeinek köszönheti. 
Az igazi fotóamatőrt sohasem elégíti ki a megszokott képeslapok 
élménye, neki több kell. Az egyéni meglátás, az újszerűség va
rázsa az, ami fűti ambícióját, növeli tettrekészségét. Amíg emlé
keket gyűjt, ugyanakkor tökéletesíti művészi hajlamait, alkotó
képességét. A természet kimeríthetetlen gazdagsága, ugyanan
nak a tárgynak sokféle beállítása, a fény és árny pazar összeját
szása serkentőleg hat a fantáziájára. így lesz az amatőrfényké
pező egyben természetrajongó és a hegyjáró művész a legtisz
tább örömök élvezője.

Nem is olyan régen még a műkedvelő fényképezőket mester
embereknek nézték, akik a szigorúan meghatározott anyag (gép 
és film) szűk korlátai között kénytelenek mozogni és kevés le
hetőség nyílik az alkotó fantázia kielégítésére. A fényképészeti 
szaklapok, még inkább a nívós kiállítások bebizonyították, hogy 
az anyagon túl és felül vau még valami, ami egyedül eldönti a 
művész kvalitásait: az egyéni meglátás és kivitelezés kiválósága. 
Csakis így uralkodik az anyagon és varázsolja elő a képszerű 
témák gazdag változatosságát. A fotóművészet sok gyakorlattal, 
türelemmel, tanulmánnyal, de nem kevesebb rátermettséggel is 
érhető el. Fel kell használni mások tapasztalatait, sokban kö
vetni útmutatásait és még akkor is az egyéni hajlam, érdeklő
dési irány dönti el, hogy milyen témakörben mozog legszíveseb
ben és választja meg anyagát a legszebben. így történik meg, 
hogy a legtöbb fotóamatőr bizonyos téren „bedolgozza magát és 
valóban szakszerűen készíti el ti legszebb képeket.

A Mecsek Egyesület fényképészeti szakosztálya módot és al- 
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kaimat szeretne nyújtani tagjainak, hogy a fényképezés rej te
keibe minél könnyebben tudjanak tájékozódni. Az újjáalakult 
szakosztály tervszerű munkát akar végezni. A fotóanyagok kor- « 
látozott és nehéz beszerzési lehetőségei között is igyekszik a leg
jobbat nyújtani és tagjai lelkében a fényképezés szeretetet ma
gasra fokozni. Ezért a következő évre számos programinpontot 
tűzött maga elé, nem mintha valamennyit egyszerre meg tudná 
valósítani, de a vezetőség lelkes odaadásával lépésről-Iépésre 
igyekszik célkitűzéseit elérni. Az egyes pontokat most csak rö
viden érintjük, míg a részletes kidolgozást és kivitelezést a szak
osztályi gyűléseinken tárgyaljuk meg. Ezekre a gyűlésekre már 
most felhívjuk tagtársaink figyelmét és hisszük, hogy szíves 
Örömest résztvesznek majd a közös munkánkon.

1. A fényképészeti szakosztály mindenekelőtt összegyűjti a 
pécsi és baranyai fotoamatőröket, hogy a Mecsek Egyesület ke
retében találkozhassanak, megismerjék egymást és kicseréljék 
kölcsönösen gondolataikat, terveiket, képeiket. Ez a toborzás in
kább egyéni lesz és az ismerős fotoamatőrök révén igyekszünk 
megismerni a távolabbinkat is.

2. Meg akarjuk ismerni a mecseki tájakat, falvakat, népvise
leteket, szokásokat. Ezért évenkint 2—5 közös munkanapot ren
dezünk (tavasszal-nyáron-ősszel. esetleg télen is), mikor is előre 
megbeszélt irányban és témakörben készítünk felvételeket ki
rándulás keretében.

3. Megrendezzük az első mecseki fotókiállítást Pécsett. A leg
szebb mecseki fényképeket az egyesület megvásárolja és elhe
lyezi az otthonában. A kiállításra meghívjuk a középiskolások 
fotószakosztályát is.

4. A szakosztály a lehetőség szerint laboratóriumot rendez 
be a fototechnikai ismeretek bővítésére. Tgy az önálló munkál
kodás is lehetővé válik.

5. A szakosztály évenkint több művészi fotoelőadást tart és 
ezekre vendég előadókat is meghív. A nagyközönség részére is 
bemutatjuk előadási anyagunkat. Az 1943. dec. 18-i színes be
mutató az első lépés volt ezen a téren. A ciszterci gimnázium 
dísztermében előkelő és népes közönség élvezte és tapsolta végig 
a Mecsek Egyesület fotoamatőrjeinek és elsősorban a Magyar 
Amatőr Művészfényképezők Országos Szövetségének reprezen
tatív színes képeit. Rövidesen bemutatjuk a színes mozgóképeket 
is. Ezek az előadások nagyban fokozzák az érdeklődést szak
osztályunk iránt, ami bizonyára a tagok létszámának gyarapodá
sában is észrevehető lesz.

6. Szakosztályunk tagja lett a Magyar Amatőr Művészfény
képezők Országos Szövetségének (röviden: MAMOSZ) és így al
kalma lesz közelebbi kapcsolatot találni a legkiválóbb magyar
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művészfényképezőkkel, ami kifelé is emeli szakosztályunk je
lentőségét.

Tudniillik, ezen a réven Budapesten és másutt is szerepel
tethetjük a mecseki és egyéb felvételeinket. Szűkebb hazánknak, 
Pécsnek, így szerzünk majd barátokat.

Szakosztályunk különféle fényképészeti szaklapokat járat, 
megfelelő könyveket szerez be, hogy az irodalom eszközével is 
szolgálhassa a tagok igényeit. A lapokat és könyveket úgy vá
lasztja ki, hogy a kezdők és a haladók is alkalmas ismeretekhez 
jussanak és ezeket az ismereteket értékesíthessék mások javára.

8. Különösen a téli hónapokban többször rendezünk házi be
mutatókat, képbírálatokat az egyesület otthonában és ezekre a 
tagokat idejében meg is hívjuk.

9. A szakosztály különös gonddal ápolja a színes fényképe
zés gyakorlatát, A mai nehéz beszerzési viszonyok ellenére is 
igyekszik a színesen fényképező tagokat megfelelő szakkönyvek
hez és fotóanyaghoz juttatni. Ez utóbbi természetesen a minden
kori beszerzési lehetőségektől függ. A fotóamatőrök jól tudják, 
hogy mennyire problematikus ma színes filmet kapni és akkor 
is csak ritkán és keveset.

10. A szakosztály egyik távolabbi, de nem utolsó programm- 
ja az is, hogy a Pécsről és a Mecsekről készült színes diapozitiv- 
jeit alkalomadtán másutt is bemutatja, hogy az országunk tá
volabbi városaiban is felhívja a figyelmet a „mecsekalji város“ 
szépségeire, pazar környékére.

íme, a fényképészeti szakosztály nagy tervekkel és még na
gyobb reményekkel indul neki az újesztendőnek és ha nem is 
teljesen, de erőinek kifejtésével a legnagyobb jószándékkal 
igyekszik valóra váltani, amit maga elé tűzött és jónak talált. 
A felsorolt pontokban szereplő tervek nemcsak tetszetősek, de 
életrevalók is és most már csak az kell, hogy a vezetőség és ta
gok egymást megértve, önzetlenül, a művészet szeretetével szol
gálják a nagy célt: a fotóművészet ápolását. Emellett a távolabbi 
cél is kiteljesedik: egyéniségünk tökéletesítése a művészet sze- 
retetében.

Dr. Merényi Ferenc, 
a szakosztály elnöke.
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A barlangkutató osztály jelentése
Elnök: Papp András v. tisztviselő.
Alelnök: Gerber István.
Titkár: Zoltán Vilmos egyetemi hallgató.

A közelmúltban szakosztályunkban nem volt belterjes 
munka, amit a mai rendkívüli időknek kell tulajdonítani.

Az elkövetkező időkben mindent el fogunk követni, hogy 
amennyiben Egyesületünk áldozatkészsége megengedi, a szük
séges munkálatokat a barlangkutatás terén foganatosítsuk.

Egyesületünknek e téren messzemenő tervei vannak. Nagy
jában dióhéjban megpróbálom felvázolni az érdeklődők részére 
Mecsekünk e téren lévő lehetőségeit.

Nem kívánok a kezdeményező érdemeivel hivalkodni, de a 
magyar Norbert Casteret, az én kedves Kessler Hubert barátom 
legutolsó ittléte alkalmával 1956 májusában egy Mecseki sétánk 
alatt ültette belém szerény és csendes modorában elmondva a 
barlangok csodájának gyönyörűségeit és nemzetgazdasági fon
tosságáról leghivatottabban nyilatkozhatott, mint az Aggteleki 
cseppkőbarlangcsodának igazgatója. Ez adja nékem a biztatást 
és az a komoly ígéret, hogy munkálatainknál szaktanáccsal szí
vesen fog szolgálni. Éltem is kedves barátunk biztatásával és 
felvettem vele levelezés útján újból a kapcsolatot és felkértem, 
hogy helyszíni szemlék megejtése végett áldozzon fel részünkre 
pár napot a tavasz elején.

A sok kutatási lehetőséget megpróbálom felvázolni az aláb
biakban. Szándékunkban van az 1-es út mentén a Mélyvölgyi- 
barlangot kitisztítani és a látogatók részére kedvesebbé tenni. 
A mánfai rét elején a Kőlyuk-barlang további felderítése és ki- 
robbantása volna szükséges, ami már tekintélyesebb anyagi ál
dozatokat igényelne, de az Egyesület tervszerű és évekre felosz
tott munkaterv alapján ezt is meg fogja szakszerűen oldani.

Orfű község határában lévő Vizfő-forrás mögött nagyobb 
barlangüreget sejtenek a szakemberek és ezt is kirobbantás út
ján óhajtjuk megállapítani.

Tervbe vettük a gyűdi cseppkőbarlang szakszerű megvizs
gálását és felderítését is.

Kantavár déli oldalán levő földalatti vágatnak feltárását is 
tervezzük. Itt a munkálatok már 1950-ban megindultak és a 7 
méteres folyosó meredek ereszkedőjét szakszerűen kitisztították. 
A folyosót követő 4 méter hosszú vízszintes rész vége függőleges 
mély aknába torkollik. Az akna felső 6 méteres része padozattal 
és létrával volt ellátva, a száda pedig egy erős tölgyfa ajtóval. 
Vandál kezek ezt a szép munka eredményét széjjelrombolták és 
a szádát kövekkel és szikladarabokkal eltorlaszolták. Ezt a 
közeli fekvésű mecseki látványosságot ismét helyre kell állíta-
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nunk. A helyreállítási munkálatokat még a tavasszal meg fog
ják kezdeni.

A zsidóvölgyi és a Pálos rendház fölötti zsombolyok meg
vizsgálása munkánknak egy újabb etappeja volna, mert eleddig 
■ezzel senki sem törődött, pedig ezek újszerűsége vonzó erőt 
gyakorolna a turista közönségünkre is.

Az Abaligeti-cseppkőbarlang átvételét a község elöljáró
sága felajánlotta részünkre és ez irányban is megtettük a szük
séges lépéseket. A közeljövőben ezirányban szükséges tárgyalá
sokat le fogjuk folytatni, melynek eredményeként a meglevő 
leleteket is átveszi az Egyesület és azokat múzeumszerűen 
óhajtanok elrendezni a látogatók és érdeklődők részére és oku
lására.

Nagy hiba, hogy az eddigi beszerzett drága és igen szüksé
ges felszerelésünk egy része ismeretlen kezeken elkallódott, pe
riig azokat anyaghiány miatt igen nehéz, sőt majdnem lehetet
len beszereznünk. Kérünk ezúton is mindenkit, hogy azok fel
lelésében bennünket hathatósan támogatni szíveskedjenek, hogy 
munkánkat annakidején gátlás nélkül megindíthassuk.

Egyben kérünk minden érdeklődő tagot, hogy szakismeretei- 
val és munkájával az Egyesületet támogatni szíveskedjenek és 
•ebbeli készségüket a főtitkári hivatalban jelentsék be.

összefogással sok új szépséggel gazdagítsuk Mecsekünket és 
öregbítsük Egyesületünk sok évtizedes érdemeit.

Papp András 
elnök.

„Ki fenyvesek közt, hegytetőn fent élt 
Csak visszasírja mindig ezt a szentélyt.'

I
1

■>
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Választmányunk jelentése
Mélyen tisztelt Közgyűlés!
A turista esztendő záróünnepélye, mely számunkra az 55- 

évet jelenti, súlyos gondokat preiudikál a jövőre nézve. Mégis 
— turista lélekkel szemlélődve — úgy érezzük, hogy a többre 
és nagyobbra hivatottság lelkűldével kell lépnünk az új esz
tendő küszöbére, mert csak így lehetünk méltóak nagy multú, 
fél századot meghaladó egyesületünkre.

Az élet, hatványozottan a magyar élet, ma nem lehet öncél, 
hanem tartozás. Ahol ezt a tartozást elismerik, ott kezdődik egy 
magasabbrendű élet, melyet a turista vall eszméjének, ott kez
dődik a boldog összhang, melyet legszebben a turista tíz tör
vénye zeng felénk.

Ha ily lelkiséggel szemlélődünk a világ kataklizmáján, mely 
ma minden atomjával pusztulást lehel felénk, akkor lélekben az 
események fölé tudunk emelkedni, az élet és halál kétségbe
ejtő ellentmondása megszűnik — az kezd történni, amit az Isten 
is akar, a természet, a mi elemünk, az Isten legszebb temploma 
sugalmaz nekünk, az új életet, a győzedelmes feltámadást.

Kialakítani — amikor a közömbösség réme terpeszkedik so
rainkban és sajnos közéletünkben is — dacos, csak felfelé néző 
turista lélekkel, a magyarabb magyar, a jellemben kiegyen
súlyozott ember típusát, — kinek lelke ebbe az ezeréves földbe 
horgonyzódott le, a turista és a vele összeforrott intézmények 
tűztek ki céljukul. Újjáépíteni a magyar társadalmat a természet
szeretet eszméi által, telíteni a magabízás, a nemzet és tájak 
összhangjának megismerése által, és ennek győzedelmes gondo
latával — a természetjáró vitte át a magyar tömegekbe s adott 
lendületet rejtett ősi energiák kifejlesztéséhez. Nem nyugodott 
meg az egyszerű egyesületi élet keretei között, kilépett a szűk 
korlátok közül, a hazaszerzés, az államalkotás útját járta s tu
dott tömegeket mozdítani és meggyőzni azokat.

A turista vállalkozásai, a honszerzés miniatűrjei, melyben 
csiszolódik a magyar férfi lelke, ott évszázados fák, a magyar 
havasok, a magyar tenger, számonkérik, hogy tud-e egységesen 
akarni, amit oly sokan nem tudnak, de nem is akarnak megtanul
ni még a saját kárukon sem.

Imponáló, győzedelmes a magyar turistának ez a világszem
lélete. Érezzük-e, tudjuk-e, hogy küldetése van a széthúzó, szerte
hulló magyar társadalomban?

Ezek a gondolatok, determinálják egyesületünk újra lendülő 
életét is, félretéve minden személyi érdeket, melyek kell hogy 
eltörpüljenek az ügyszeretet mellett; a nagyobb, a szebb esz
ményt lássuk s akkor még a mai nehéznek látszó időkben is 
virágozni fog egyesületünk s azt az aranyhidat biztosítja szá- 
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murikra, melyen átmehetünk a mának gondterhes napjaiból a 
holnap boldogabb és békésebb útjaira.

Az egyesületi élet nem tespedhet el, hivatása van, hogy a 
ma zaklatott emberét, aki a kasztszerűségben keresi menedékét, 
demokratikus életfelfogással telítse és így önmagából, nemesen 
termelje ki a haza számára nélkülözhetetlen energiákat.

Ily lelkiséggel lépünk a háború ötödik esztendejébe s egye
sületünk ennek az életstílusnak, ennek a lendületnek adott kife
jezést azzal, hogy szakosztályai számát megnövelte és ezek kö
zül is a legszebbel és legfontosabbal, az ifjúsági, a sport, vala
mint a kultur és propaganda osztállyal, melyek megszervezése 
egyébként az alapszabállyal is szoros összefüggésben van. Az 
ifjúsági és sport szakosztályt a változott viszonyok inaugur álfák. 
Szükségünk van, hogy a sport s így elsősorban a turisztika részére 
új generációt neveljünk a magunk helyébe, amely hivatva lesz 
a nagymultú egyesületet és a kiváló elődök munkáját átmenteni 
és tovább vinni egy boldogabb jövendőbe. A sportosztály pedig 
az egyesület saját céljai mellett burkoltan is, nyíltan is a leg
szebb reménységnek, a legszentebb magyar ügynek a testünk
ből és vérünkből lett magyar honvédségnek fog szolgálni. És vé
gül — a kultur és propaganda osztály — ki akarja emelni egye
sületünket eddigi reserváltságából, tényezővé kívánja tenni váro
sunk kulturéleteben, hogy békésebb idők eljövetelére, az ide
genforgalomnak hathatós, céltudatos és jó szolgálatot tegyen.

Mélyen Tisztelt Közgyűlés!
A háborús idők vihara ma is még kíméletlenül tombol és 

ezeknek a vészterhes időknek a magyar nemzet is áldoz elesett 
honvédeivel, akik idegen földön halnak meg az ezer éves hatá
rokért. Hőseink dicső emléke előtt mélységes hálával és imádkozó 
lélekkel hajtjuk meg az elismerés zászlóját.

Egyesületünk tagjai sorából is kiszakította a kegyetlen sors 
a maga áldozatát. Számvizsgáló bizottságunk és egyesületünk 
régi és hűséges tagját szólította el a halál Eötvös Jenő ny. bank
igazgató személyében. Ugyancsak meghalt Lisziák Elek főszolga
bíró, Szűcs János ny. postaaltiszt, Peti Sándor ref. lelkész, Po
zsonyi Lajos egyesületi tagunk is. A veszteség feletti mély gyász 
érzésével mondunk búcsút az elköltözőiteknek. Emlékük felett 
az egyesület nem múló tisztelete őrködik.

Mélyen Tisztelt Közgyűlés!
A forgandó sors, egyesületünk életeben is változást hozott. 

Személyi vonatkozásban, hogy Páldi Géza egyes, főtitkár és 
Kotsis István egyes, pénztáros lemondtak ezen eddigi viselt 
tisztségükről. Az egyesület érdekében kifejtett jó munkájukért 
ez úton mondunk köszönetét. Szívesen fogadtuk az egyesület 
új főtitkárát, Szécsey Bélát és mgb. pénztárosát, Fülöp Kálmánt 
s sok reménnyel tekintünk munkájuk elé.

Anyagi vonatkozásban az állandóan, sőt rohamosan emel
kedő árak- munkarendjében, a kivitelezni szándékolt munkák 
elvégzésének lehetetlensége, érintették súlyosabban az egyesü
letet.
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Költségvetésének tételei, bizonyos mértékben kényszerűen 
módosultak, miután a szükséges beszerzések, kiadások lényegesen 
emelkedtek. Sajnos ez a tény előreveti árnyékát a következő 
évi költségvetésre is.

Az 50. jubileumi év emlékezetére tervezett zobáki mene
dékháznak építését is el kellett, a körülmények kényszerítő ha
tása miatt, halasztani. Eltekintve attól, hogy építkezési engedély 
nem kapható, a szükséges építő anyagok beszerzésének lehetet
lensége mondott vétót az építkezésnek. Mégis az elnökség, a 
korábban nyert felhatalmazás alapján gondoskodott arról, hogy 
a rendelkezésre álló összeg megfelelően konserváltassék. így 
10.000 P. ára téglát vásárolt a városi jóléti szövetkezet útján. 
E helyen is köszönetet mondunk a város polgármesterének, hogy 
ezt a megoldási lehetőséget biztosította az egyesület számára. 
Az ezen célra a jövőben rendelkezésre álló összeget is igyek
szik majd az elnökség megfelelően felhasználni.

Reméli a választmány azt is, hogy a jövőben erre a célra 
újabb adományok folynak be, így számít a M. T. Sz. beígért 
segélyére is s nem hiszi, hogy kívülről jövő befolyás miatt ezt 
a szövetség a jövőben nem folyósítaná, annyival is inkább, mert 
a menedékház létesítése érdekében komoly investitiókat tett.

Az elmúlt évben nagyobb bővítési munkákat foganatosítot
tunk a Dr. Nendtvich Andor menedékháznál. Ugyanis a bér
lőnek 2000 pengővel történt béremelését úgy hasznosítottuk, 
hogy a nagy terrasz alatti nyitott boxokat lakható helyiségekké 
alakítattuk át. Ez által magában a menedékházban felszabadultak 
a személyzeti szobák kiadható szobákká s viszont a személy
zet elhelyezése mellett is még maradt 4 egyszerűbb kiadható 
szoba az átalakított 6 boxból.

Sajnos menedékházunk jövedelme még mindig kívánni valót, 
hagy. Az évenkénti tatarozási költségek stb. nagy terhet rónak 
az Egyesületre.

Apróbb javítási munkákat végeztettünk a Kiss József ki
látón, sajnos, itt minduntalan újabb kiadások, illetve javítási 
munkák mutatkoznak, tekintettel arra, hogy igen ki van téve az 
időjárás viszontagságainak.

Örömmel jelenthetjük azt is, hogy a katonai foglalás alól is 
felszabadult a Kiss J. kilátói hivatalos helyiségünk s azt most 
már akadály nélkül hasznosíthatjuk.

Kilátónk jövedelme ebben az évben is megfelelő volt. Sajnos 
a katonai foglalás érezhető veszteséget okozott, de mivel a hon
védelem és városunk érdekében történt, ezt az áldozatot szívesen 
viseltük. Az 1943. évi jövedelmünk, az 1942. évi 2.278 P 51 fill. 
jövedelemmel szemben 5.141.56 P. volt, 862.84 P.-vel több a múlt 
évinél.

Az egyesület anyagi helyzetére egyébként a pénztári zár
számadás vet világot. Az észszerű takarékosság elvének szemmel 
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tartásával úgy igyekeztünk gazdálkodni, hogy a jó munka foly
tonossága ne szenvedjen törést s az egyesület maradéktalanul 
tölthesse be nemes hivatását ezekben a nehéz időkben is.

1944. évi költség előirányzatunk számot vet már a változott 
viszonyokkal. A főszempont a szakosztályok munkásságának lehe
tősége volt, mert itt lüktet az egyesület élete. A szakosztályok 
tisztikara az egyesület vezérkara s meg kell adnunk azt a mini
mális anyagi hátteret, mellyel munkájukat — egyesületünk 
tradicionális múltjának s főként a most honvédelmi szempontból 
igen fontos szempontoknak megfelelőleg — becsületesen elvégez
hetik. A választmány bízik abban, hogy a szakosztályok tiszti
kara hivatása magaslatán fog állni s tisztüket nem dekorumnak 
tekintik csupán, hanem legszebb munkaalkalomnak, elsősorban 
¿1 haza s dicső múltú egyesületünk érdekében.

Az egyesület köszönettel nyugtázza e helyen is a város által 
nyújtott ez évi 1600 P-s, a vármegye által adott 600 P-s támoga
tást, továbbá a M. I. Sz. által a zobáki menedékház céljaira jut
tatott 5000 P-s segélyeket.

Ugyancsak köszönetet mondunk Baranya vm. alispánjának 
100 P-s segélyéért is, melyet az egyházaskozári Mátyás király 
forrás foglalása céljából juttatott az egyesületnek. A Mátyás ki
rály jubileumi esztendő alkalmából létesített emlék-műnek avató 
ünnepélyét, 1944 évben tartjuk, amikor is ezen a nemzetiségi 
vidéken, kellő súllyal kívánunk a nagy király dicsőségének 
hódolni.

Hálás köszönetet mondunk a többi nemesszívű adományért 
is. Így köszönjük a M. T. Sz. 75 P útjelzési segélyét. Továbbá 
adakoztak: Koszits Ákos ny. t. főügyész, kedves régi ta
gunk. a madárvédelemre 100 P-t. Pécs Egyházmegyei Takarék az 
egyesületnek 100 P-t. Névtelen turista 100 P-t. Nendtvich Vilma 
10 P-t. Lukovich László 10 P-t, s végül egy magát megnevezni 
nem akaró Mecsek Egyesület barát 100 P-t. A választmány e 
helyen is köszönettel nyugtázza a nemes adományokat.

A kimondottan pénzbeli adományokon túl is állandóan érez
hettük az egyesület felé forduló jóakaratot. így a Sopiana vas
öntöde elkészítette a Mátyás király emléktáblát, a helyi lapok 
pedig önzetlenül bocsájtották rendelkezésre sport rovatukat, 
melyben hetenként igyekeztünk betekintési nyújtani egyesületi 
életünkbe. Figyelmüket e helyen is megköszönjük.

Nagy köszönet illeti a város polgármesterét, hogy engedé
lyezte egyesületünk helyiségének elcserélését. Ugyanis megfelelíí 
helyisége az egyesületnek eddig nem volt. Sikerült ilyet talál
nunk s azzal, hogy az üzlethelyiségnek kitűnően alkalmas helyi
ségünket átadhattuk, jó otthont tudtunk egyesületünknek biz
tosítani. Most már e tekintetben is méltó a keret az egyesület
hez.
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A változott viszonyok miatt ebben az évben nagy nehézségek
be ütközött volna évkönyvünk kiadása. A múlt évhez hason
lóan, igen nagy számban támogatták a helyi cégek és kereskedők 
hirdetéseikkel az egyesületet, jóllehet tudjuk, hogy ma nem 
tulságos érdeke a kereskedőnek az áru hirdetés. Hálás köszöne- 
tünk mellett kérjük tagjainkat, támogassák ezeket a cégeket 
már csak turista becsületből is.

A testvéri együttérzés dokumentálására szívesen osztjuk, 
meg hivatalos helyiségünket a „Déldunántúli Erdészeti és Va
dászati Egyesületetek Hisszük, hogy új, szebb helyiségünkben, 
Ők is jobban érzik magukat. Testvéri támogatásukat egyéb
ként tagjaikon keresztül is érezzük. — Tüzelőfa szükségletünket 
is az Ö nagylelkűségük biztosította.

Szebb helyiségünk a mozgalmasabb egyesületi életben is 
kifejezésre jutott. A szakosztályok tisztikarán kívül egyes egye
sületi tagok szívesen kerestek fel s töltöttek el egy-két órát be
szélgetéssel, olvasással. Az új helyiséggel párhuzamban, a könyv
tár használhatósága is könnyebb lett. A könyvtárat egyébként 
főkönyvtárosunk Dr. Bárdos István egyetemi könyvtáros és 
Szigethy Sarolta könyvtárosunk önzetlen munkájával korszerű
sítjük s átrendezzük. E helyen is köszönetet mondunk fáradságos, 
szép munkájukért. — Könyvtárunkat 16 új könyvvel gyarapí
tottuk.

Hetenként két ízben, kedden és pénteken d. u. 5—7 tartottunk 
hivatalos órát. A tisztikar egyes tagjai szinte naponként munkál
kodtak ügykörükben. 307 ügyiratot iktattunk s a meghívók, to
vábbá rövidúton intézett ügyiratok száma meghaladja a 2500-at.

Hivatalos helyiségünk csinosabbá, barátságosabbá tételét sem 
tévesztettük szem elől.

Minden erőnkkel igyekszünk az egyesület leltárait is rendez
ni e tekintetben számítunk tagjaink támogatására is.

E helyen mondunk őszinte köszönetet v. Rábay Gyula v. 
erdőmesternek, egyesületünk agilis igazgatójának is, aki megértő 
támogatásával állandóan szemmel tartja egyesületünk érdekeit. 
A jövő évben — a város polgármesterének megértő figyelme 
folytán — a Mecsek útjainak és pihenő padjainak elkészítését 
teszi lehetővé s ezzel nagy szolgálatot tesz Mecsek járó tagjaink
nak.

Nem mulaszthatjuk el azonban ezzel az alkalommal kérni 
minden egyesületi tag határozott támogatását, hogy segítse meg
óvni a mérhetetlen vandalizmustól ezeket az újabb létesítménye
ket és a régebbieket is, mert csak így lesz módunkban azokat a 
pusztulástól megmenteni, mert hiába vannak meleg szívű alko
tók, ha a pusztítók száma nagyobb.

Megélénkült a szakosztályok élete is. Az új szakosztályokról 
elöljáróban már szülöttünk. A kirándulási szakosztály 21 mecseki 
és I távoli túrát hirdetett meg. 5 túra rossz idő miatt, 2 pedig 
részvétlenség miatt maradt cl. A jövőben megfelelő turatervvel
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lóg munkálkodni — melyet közre is adunk — s megörökítésére 
szakszerű turanaplót fog vezetni. Egy nagyobb túrát tervez meg
rendezni megfelelő jelentkezés esetén vagy Erdélybe, vagy a Fel
vidékre, esetleg Kőszegre.

Ugyancsak élénk munkálkodásnak indult a féuyképészeti 
sz. osztály is. Még a múlt évben rendezett első előadása, illetve 
bemutatója, szép reményekre jogosít s lelkes tisztikara bizonyára 
hű lesz önmagához.

A munkaügyi osztály is kilép reserváltságából. Létesít
ményeink helyrehozásánál hangsúly lesz az átjelzések megjaví
tásán. A szükséges anyag biztosítva van. A megfelelő segéderőt 
pedig a Mecsekalji cs. csapat derék cserkészei adják, akik már 
eddig is jó szolgálatot tettek az egyesületnek.

A barlang kutató osztály szép munka lehetőség előtt áll. 
Azok a feltáratlan titkok, melyeket utolsó ittléte alkalmából 
Keszler Huber az aggteleki barlang igazgatója sejtetni engedett, 
bizonyára munkaképességének maximumát váltja ki. Nagy ér
deklődéssel nézünk munkájuk elébe.

A madárvédő osztály folytatólagos munkatervezetében első 
helyen áll a romlásnak indult és rombolásnak kitett anyag helyre 
hozása, megmentése, természettudományi szempontból való ren
dezése. Az osztály vezetői bőven rendelkeznek szakismeretekkel, 
tapasztalatokkal s így minden remény meg van az eredményes 
munkára, melyet a város közönsége vár is.

Természetvédelmi osztályunk programmját csak nagy dicsé
rettel vehetjük tudomásul, hiszen ez a munka céltudatosan tény
leg hiányzott eddigi programmunkból. Adja Isten, hogy siker 
koronázza fáradságuk, melyre biztosíték kitűnő tisztikaruk.

A Mátyás 1 lírákba is bekapcsolódott egyesületünk. A M. T. 
Sz. által 1945. évre hirdetett 154 túra közül a 9,-ket Meleginányra, 
a 28.-at Egyházaskozárra, és a 115.-et Zobákra egyesületünk kere
tében engedélyezték, és rendeztük meg. Sajnos az ezeken a 
napokon beállott rossz idő, majd halasztás miatt — nem voltak 
látogatottak. Az egyházaskozári Mátyás király forrás végleges 
foglalásáról korábban szülöttünk már.

A Magyar Turista Szövetséggel igyekeztünk a jó kapcsolato
kat fenntartani, sőt elmélyíteni. Azzal, hogy sportosztályunk 
a szövetségi síosztálynak tagja lett, erre szép alkalom is nyílik. 
Hisszük, hogy jószándékunk megérti a Szövetség is és úgy er
kölcsiekben, mind anyagiakban méltón támogat továbbra is. 
Egyesületünk főtitkára résztvett a Szövetség elnök választó köz
gyűlésén s igyekezett egyesületüknek jóbarátokat szerezni.

A Horthy-csúcson felállított kereszt költségeihez Egyesüle
tünk is hozzájárult 20 pengővel.

Egyesületünknek 800 fizető tagja volt. Májustól az év végéig, 
167 új tag lépett be.

Kilépett 11 tag. Örökös tagjaink száma eggyel szaporodott. 
Egyesületünknek negyven évet meghaladólag hűséges tagjai: 
Czvingler Ferenc, Dekleva Dénes, Höffler Jánosné, Rihmer Ősz
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kár, Krassóy Nándor. Mattyasovszky Jakabné, Dr. Szivér István. 
Remes Ferenc és a Polgári Casinó.

Az egyesület bennük a kitartás és állhatatosság bajnokait 
köszönti.

A város kulturális munkájában, az állandó egyesületi mun
kán kívül, a „Szabad Liceális Előadások“ kapcsán is részt vett, 
öt előadást rendeztünk a Mecsek Egyesület képviseletében, 
melyeket dr. Merényi Ferenc sekrestye igazgató, dr. Pokorny 
Ferenc püi. min. titkár, Balotay Gerő c. 1. g. igazgató, Dr. Veörös 
István tanácsos és Szécsey Béla főtitkár tartottak, illetve tar
tanak meg.

Egyesületünk évi kultúr- és propaganda munkájában ebben 
az évben iktattuk be először június utolsó vasárnapján, állandó 
jelleggel a Mecsek napot. Első ily irányú megmozdulásunkat szép 
siker koronázta, jóllehet a hirdetett túrákon kívül, hangoskodó 
programmot nem adtunk. A Misinán, Hármashegyen, a Zengőn, 
a Jakabhegyen és a Szársomlyón, hatalmas őrtüzek gyúltak ki 
az esti szürkületben és hirdették a magyar turista lélek becsü
letes egymásrautaltságát. Igen megkapó volt a szabolcsi turisták 
részvétele a misinai tűzgyújtáson.

Az egyesület főtitkára az elnökség megbízásából erdélyi ta
nulmányúton volt, mely alkalmat adott más hasonló egyesületek 
működésének megfigyelésére, turisztikai munkára, továbbá pro
paganda irányú tevékenység megfigyelésére is. A tanulmányút 
tapasztalatai, bizonyára jól lesznek hasznosíthatók az egyesület 
főtitkári teendőinél, illetve az egyesület érdekében.

A választmány jóváhagyólag vette tudomásul a déli, északi, 
közép, keleti és nyugati Mecsek osztályai létesítésének tervezetét 
és előmunkálatait. Ezzel kapcsolatban remélhető a sokat óhajtott 
Menedékházak kérdésének dűlőre vitele is. Hisszük, hogy az 
osztályok élére megfeleli) turistalelkű egyéneket tudunk meg
nyerni.

Magyaregregyen kedvező megállapodást sikerült létesíteni a 
Márévár közelében lévő Rein-féle vendéglőssel. Egyesületi és 
szövetségi tagoknak mindenkor 50%-os ellátási és szállítási ked
vezményt nyújt.

A városi idegenforgalmi irodával is kedvező kapcsolatot sike
rült biztosítani. A kölcsönös tájékoztatáson kívül értékes jel
zési anyagra is szert tehettünk, melyért e helyen is köszönetet 
mondunk.

A „Kiss József Asztal“ kedves színfoltja egyesületi életünk
nek, melynek fehér asztala bőséges alkalmat ad az egyesületi 
ügyek megtárgyalására. Tervbe vettük, hogy ezen exclusiv asz
taltársasággal párhuzamban, tágabb részvételre, egy „Mecsek- 
Asztaitársaságot“ is alapítunk.

Kegyelettel emlékeztünk meg halottak napján egyesületünk 
halottjairól is. Kiss József ö. tisztb. elnök, Wachter Jenő, a kiváló 
turista, és Kán Kálmán volt egys. igazgatóról, kiknek sírját 
az egyesület főtitkára koszorúzta meg. E helyen emlékezünk 
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meg Hamedli Gyuláról is kegyelettel, aki tekintélyes összeget 
juttatott egyesületünknek.

Egyesületünk munkaprogramulján szerepel az elmúlt évben 
anyaghiány miatt elmaradt „Gégenkút", valamint „Melegmány“ 
forrás foglalása is. Hisszük, hogy ebben az évben ezen munkák 
elvégezhetők lesznek. Az elvégzendő munkák közé tartoznak 
a fenntartási munkák elsősorban. Ezek anyag hiány miatt s az 
állandó rongálás következtében, nagy gondot okoznak a választ
mánynak. Feltűnően az idők jele, a durva lelkű, indokolatlan 
kár okozás. Igyekszünk minden erőnkkel gátat szabni ennek az 
eléggé el nem ítélhető tevékenységnek, de e helyen is kérjük 
egyesületünk minden tagját, akadályozzák meg ezt a gangszter- 
kedést s lehetőleg adják át illetékes hatósági közegnek ezeket 
a romlott lelkű egyéneket.

Mélyen Tisztelt Közgyűlés!
A nagy idők mértekében szerény keretek között mozog jelen

tésünk s talán munka tervezetünk is sok negatívumot Ígér. Mégis 
jelenthetjük, szándékunk a turista lélek becsületességén nyug
szik s ez legyen a M. T. Közgyűlésnek biztosíték a jó mun
káért.

Tudatában vagyunk annak, hogy az elkövetkezendő még ne
hezebb időkben nem lesz könnyű harcunkat jól megharcolni. De 
azt is tudjuk, hogy a mai súlyos időkben, az elnyomott kedély
nek van egy varázsigéje mely felrázza, s ez a természet szerető 
turista ideálizmusa. Ez hullámgyűrűket tol a zátonyra jutott em
beri méltóság alá, mint az Óceán dagálya. Az ideálizmus hullám
karjai között megtisztul a magyarság lelke is, mert ez az Isten 
akarata, bölcs rendelése.

A tisztikar jóakaratán és munkakedvén nem fog múlni a jó 
munka eredménye. De kérjük — e helyen is — az egyesület min
den tagját, segítsen állni a vártát, a magyar vártát ezen a sze
rénynek látszó őrhelyen. Ha városunk minden melegen érző, a 
természetért, Mecsekünkért rajongó polgára is megért s tagja
ink sorába áll, akkor egyesületünk virágozni fog s jó termést Ígér 
a szebb jövendőre.

Pécs, 1944. január 1.
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A m. kir. lionv. térképészeti int. eddig megjelent turista-térképei:

1. Kárpátalja I : 200.000 — — — — — — — — 250 P
2. Radnai havasok 1:200.000 — — — _■— — — — 250 P
3. Székelyföld II. kiadás 1:200.000 — — — _ _ 250 P
4. Kirándulók térképe 2. szám. Pilis hegység 150.000 — 250 P
5. Kirándulók térképe 2/a. sz. Pilis h. télisport térképe

1:50.000 — — — — — — — — — — — 250 P
6. Kirándulók térképe 5. sz. A Börzsönyi hegység téli

sport térképe 1:50.000 síkalauzzal — — — — — 250 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 síkalauzzal 7 a. sz.
1:200.000 — — — — — — — — — — — 250 P 

tt. Kirándulók térképe 8. sz. Karancs és Medves 1:40.000 2.— P
12. Kirándulók térképe 11. sz. Gerecse és Gere 1:50.000 2.— P
15. Kirándulók térképe 14. sz. Soproni hegység 1:20.000 2.— P
14. Kirándulók térképe 15. sz. Vértes hegység 1:50.000 2.— P
15. Kirándulók térképe 17. sz. Vízisport térképek 5. 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. Vizi sporttérképek 5. sz. Duna, Budapest-Vác 1:25.000 1.50 P
19. Vízi sporttérképek 7. szám. Duna, Esztergom—Győr

1:25.000 — — — — — — — — — — — 2.—
20. Vizi sporttérképek 8—10. sz. Duna. Gönyű—Orosz

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

1:25.000 — — — — — — — — — — — 2.— P
22. Hortobágy. — 1:75,000 -— — — — — — — 2.30 P

Igyunk még egy pohárka

MECSEKIT!
A legjobb magyar aperitív likőr.
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A MECSEK EGYESÜLET TISZTIKARA
Elnök:

Nendtvich Andor dr., Pécs város ny. polgármestere, kir. tanácsos. 
Alelnökök:

Reuter Camilló dr., egyetemi ny. r. tanár, orvoskari dékán. 
Hamerli József nagykereskedő, kereskedelmi tanácsos.

Ügyv. főtitkár:
Szécsey Béla

tanár, oki. gazda, t. felügyelő

Igazgató: Titkári teendőkkel mb.: Pénztáros:
v. Rábay Gyula Vinczenty Ilona Kotsis Istváu

városi erdőmester tankét, kir. főig.-ra 
beosztott áll. tanító

városi tisztviselő

Ügyész: Mérnök: Orvos:
Valkó Gáspár dr. Dulánszky Jenő Radochay Lajos dr

ügyvéd v. műszaki tanácsos kiin. orvos

Mb. főkönyvtáros: Mb. könyvtáros
Bárdos István dr. Szigetliy Sarolta

egyetemi könyvtáros Üv. Máv.

Számvizsgálók:
kezelőnő

Ujházy Béla Szigriszt Lajos v. Végváry László
vezérigazgató 0. F. E. ing. i. tulajd. bank cégjegyző

A szakosztályok tisztikara.
Ifjúsági osztály:

Elnök: Alelnök: Titkár:
Achátz Imre Linder Ernőné Várnagy Viktor

tanár tanárnő kereskedő

Kirándulási osztály:
Elnök: Alelnök: Titkár:

Lukovich László Zoltán Vilmosné Angster Imre
kereskedő tanárnő orgonagyáros

Sport osztály:
Elnök: Alelnök: Titkár:

Jillek Emil Kassai József Bárd Bertalan
testnev. tanár gy. műszaki vezető testnev. tanár

Munkaügyi osztály:
Elnök: Alelnök: Titkár:

Kárpáthy Olivér v. Cholnoky László v. Kenedi János
ny. ezredes egyetemi tanár vili, tisztviselő
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Állat- és madárvédő osztály:

Kiss Zoltán Schrantz Béla
tanár tanár, t. felügyelő

Elnök: Alelnök: Titkár:
Szokoly Ferenc Kellner Róbert Várady Károly

Máv. felügyelő tanár — míísz. s. tiszt

Természetvédelmi osztály
Elnök: Ügyvcz. elnök: Titkár:

Horváth Adolf Balotay Gerő Bőbei Miklós
ciszt. gimn. tanár c. 1. gimn. igazgató törv. jegyző

Fényképészeti osztály:
Elnök: Alelnök: Titkár:

Merényi Ferenc dr. Vadász István Hamerli Antal
sekrestye igazgató bank cégjegyző vaskereskedő

Barlangkutató osztály:
Elnök: Alelnök: Titkár:

Papp András Gerber István Zoltán Vilmos
városi tisztv. cégvezető egyet, hallgató

Kultúr-■, propaganda- és vigalmi osztály:
Elnök: Alelnökök: Titkár:

Szécsey Béla Agócsy László Vinczety Ilona
tanár tanár, t. felügyelő áll. tanító

A választmány választott tagjai:

1. Andrctzky József ny. árvasz. 
elnök,

2. Arató Jenő dr. it. táblai bíró,
3. Báldy László v. kert, felügy.
4. v. Cholnoky László dr. e. tanár,
5. Dnsbaba Vilmos ny. vezérigazg.
6. Fischer Béla ny. alispán,
7. Frankó Zoltán dr. ügyvéd,
8. Gebauer Miklós dr. kápt. ur. 

korín.
9. Hang Dániel ny. ciszt. tanár,

10. Hanuy Ferenc dr. püsp. helyn. 
kanonok.

11. Kovács Béla dr. pénzügyigazg.
12. Kühn Szaniszló c. g. ig. tii. 

főtanácsos,
13. Kraft János D. G. T. főfelügy.

14. Nagy Elek v. gy. vezérigazg.
15. Neugebauer Viktor máv. üzlet- 

igazg.
16. Pollii Henrik n. kereskedő,
17. Rónaki Kálmán dr. ny. árvasz. 

ein.
18. Sik Lajos dr. tűzrend. felügy.
19. Siptár Lajos takp. vezérig.
20. Schindler Aurél ip. k. ig. tü. 

főtan.
21. Szabó Pál Zoltán Dun. kút. i. 

ig.
22. Takó István lelkész.
23. Török Lajos dr. ny. főkap. h.
24. Várnagy Elemér v. tanácsnok,
25. v. Visy Imre ügyvéd,

A választmány póttagjai:

1. Angster Imre orgonagyáros, 5. Bőbei Miklós törv. jegyző,
2. Bárd Bertalan testnev. tanár, 4. Gundrum Ákos dr. DGT. titk.



5. Hamerli Antal vaskereskedő,
6. Kellner Róbert tanár,
7. v. Kenedy János vili, tisztv.
8. Kiss Zoltán tanár,
9. Klobucsár Dezső n. kereskedő,

10. Linder Ernőné tanárnő,

11. Schranz Béla tanár,
12. Szkladányi Vilmos vili. szer.
13. Várady Károly máv. műsz. 

s. tiszt,
14. Várnagy Viktor kereskedő,
15. Zoltán Vilmosné tanárnő,

A választmánynak hivatalból tagjai:
Esztergár Lajos dr. Pécs szab. kir. Vitéz Horváth István dr. Baranya 

város polgármestere. vm. alispánja.
Vidéki szakmegbízottak:

Horváth Sándor főmérnök
Laczkó Béla erdőtanácsos 
Lutonszky Árpád erdőtanácsos 
Pintér Lajos erdőfelügyelő 
v. Simándy László erdőfelügyelő 
Somogyi Zoltán főmérnök 
Szép Zoltán b. igazgató 
Koszits Béla nyug, szolgabíró

Egyesületünk tiszteletbeli tagjai:
örökös í. b. elnök: Kiss József ny. főreálisk. tanár, c. igazgató V
Bánffai Simon f 
Fejérváry Imre br. dr. f 
Feszti Nándor
Fischer Béla 
Hamerli József
Hettyei Sámuel f 
Holfeld Henrik f 
Igaz Béla dr. f 
Kaltneker Pál 
Karafiáth Jenő dr. 
Kardos Kálmán f 
Károlyi Emil 
Kenessey Aladár dr. 
Zsembery Gyula dr.
Kiss Ernő f 
Kiss József f
Majorossy Imre t

Myskovszki Emil 
Nendtvich Andor dr.
Páldi Géza ny. máv. felügyelő 
Rauch János f 
Reéh György f 
v. Rábay Gyula 
Reuter Camillo dr.
Schmidt Antal dr. f
Thirring Gusztáv dr.
Vadász Elemér dr.
Vaszary Gyula f
Várady Ferenc
Vigyázó János dr.
Virág Ferenc
Visnya Ernő f
Zichy Gyula gróf dr. f

ItálG-SÍM'
( Sifntoi Tetéz )

úri- és női 
diva táruiizlet

PÉCS, 

KIRÁLY-U. 12.
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BEVÉTEL A MECSEK EGYESÜLET PÉNZTÁRI

Oldal- C i m
Egyenként összesen

szám Pengő-T Pengő

Egyenleg mint készpénzkészlet------------
Tagdíjbevételek :

46C0-—

1-5 1941. évi tagdíjból----------------------- 8 —
és 1942. évi tagdíjból---------------— — 343 76
2-26 1943. évi tagdíjból----------------------- 4607’20

örökős tagdíjból — ------------------------ 20' — 5158-96
6 Alapító tagdíjak:

Dr. Enz Béláné alapító tagdíja----------- 100-—
Baumann rmil alapító tagdí a---------- íoo-— 200‘—

13 Adományok:
Pécs szab kir. váró tói ------ ------------ lé 00 —
Baranya varmegyétől-------------------— 600 —
Egyéb adományok------ ---------------- 445 05 2->45 05

18 segélyek:
Földnívelésügyí minisztérium segélye áll .t-

védelmi célokra----------------------- 350 —
17 Évkönyv hirdetési díjak: 1243 30
7-8 Dr. Nendtvich A. menedékház bevételei 

1943. évi bére —---------- — — — — 4000 —
Számolócédulákért----------------------- 357’80
Bélyegekért------------------ —-------- <58 — 4615-80

9-12 Kiss József kilátó bevételei:
és Toronyjegyekért--------------------------- 1770 —

71-73 bzámolócédulákért---------- ------------— 105 —
Levelezőlapokért —----------------------- 69'84
Eladott i alok után---------------------- 655 61
Egyebekből befolyt —- — —---------- 6474 2665-19

19 Kamat és osztalék: 112’59
21 Vegyes bevételek: 24983

21840-72
1 II

Dr. NENDTVICH ANDOR
elnök

SZÉCSEY BÉLA
ügyv. főtitkár

KOTSIS ISTVÁN
pénztáros
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SZÁMADÁSA AZ 1943 ÉVRŐL KIADÁS

Pécs, 1944. január 1. KOTSIS ISTVÁN
pénztáros

Oldal
szám C i m

Egyenként Összesen

Pengő Pengő

27 Orsz Magy. Turista Szövetség 1943. évi
tagdija------- -----------------------— — 282'40

Tisztele díjak —---------- —------------ 1681'32
29 Hivatalfenntartás:--------------------------—

Telefon — ------- — — — — — — — 226'37
ostaköltség — — — - —---------- 230'—

Világítás — — — — —------ — — 16'44
Takarítás — — — — — — — — — 15 —
Könyv. Keresk. bevásárlások — — — 105 66
Bútorzat javítás — — —---------- — 44'70
gyebek-------------- --------------- — 13 — 651-17

61 Az 1942. évi évkönyv költségei:-------- 1186'—
57 Utazási költségek-------------------------- 371-—
55 Előadások---------------------- —-------- 37'-
63 Adó és biztosítás------------— —--------- 665 06
65 A zobáki turistaházhoz beszerzés------- 10000'—
48 Mátyás Király forrás foglalása — — —

Osztályok kiadásai:
200' —

43 Állat és madárvédő osztály 1942. évre elő-

43
irányzott összegéből kifizetésre került 14272

Állat és madárvédelemre 1943. évben — 270'—
47 Munkaosztálynak átjelzésekre — — — 290 03
49 Kirándulási osztálynak — — — — — 117'— 819'75
59 Adminisztrációs nyomtatványok------------ 108-—
53 Könyvtár és folyóiratok--------------------- 153 80
41 Dr. Nendtvich A. menedékház kiadásai 

Szobafestésre és mázolásra------ — —
Kiss József kilátó kiadásai----------------

1180'—

37 Toronyőr fizetése és OTI díja —------ 672'57
39 Tatarozási munkálatokra------------------- 181'17 | 853'74
67 Vegyes kiadásokra------- ■’---------------- 2631 48
69 Egyenleg---------------------------------------- 1020 —

2'840 72

Megvizsgáltuk és a vonatkozó okmányokkal összehasonlítva, teljesen 
rendbenlevönek találtuk.
UJHÁZY BÉLA SZIGRISZT LAJOS v. VÉGVÁRY LÁSZLÓ

n s z á m o i z s ¡i á ló b i z o I f x á X



62

KÖLTSÉGELŐIRÁNYZAT AZ 194.4 ÉVRE. 
Előirányzott bevételek:

Egyenleg az 1943. évről .......................................... P 1.020
Folyó évi tagdíjak á 6 P — 1000 tag után ............... „ 6.000
Hátralékos tagdíjak ................................................. „ 1.200
Örökös tagdíjak — á 200 P 2 tag után — ............... 400
Dr. Nendtvich Andor menedékház jövedelme ..... „ 6.000
Kiss József kilátó jövedelme ................................. „ 3.200
Adományok ............................   „ 2.500
(Országos Magyar Turista Szövets. segélye (Zobák) „ 3.000
Országos Magyar Turista Szöv. útjelzési segélye „ 100
Turistaház 1939. évi bérhátraléka ........................ „ 50
Évkönyv hirdetési díja .............................................. „ 1.400
Kamat és osztalék ....................................................... „ 50
Vegyes bevételek ....................................................... „ 250

összesen: P 25.170
Előirányzott kiadások:

Orsz. Magyar Turista Szövetség tagdíja ............... P 500
Hivatal fenntartás (Telefon, portó, fűtés, világítás

takarítás, stb.) .................................................... „ 1.500
íiszteletdíjak (főtitkári, pénztárosi, titkári) ........ ., 2.200
Kiss József kilát, költségei: toronyőr fiz. és ........

OTI. díja ................................................   „ 1.000
Tatarozási munkálatokra ................................. ,, 1.500

Dr. Nendtvich Andor menedékház költségei ........ „ 1.500
Állat- és madárvédő osztálynak .............................. „ 500
Fényképészeti osztálynak ........................................ „ 500
Munka osztálynak

Pihenő padokra ................................................. „ 500
Ütjelzésekre ....................................................... „ 500
Gégenkút és egyházaskozári forrás foglalás ••• „ 500

Kiránduló osztálynak .............•................................ „ 500
Természetvédelmi osztálynak ................................. „ 500
Ifjúsági osztálynak .................................................... „ 500
Sportosztálynak ........................................................ .. 500
Barlangkutató osztály .............................................. 500
Propaganda, kultúr és vigalmi osztály ............. • ••• 500
Könyvtár és folyóiratok ........................................... ,. 500
Előadásokra ................................................................. „ 500
Utazási költségekre ................................................. „ 800
Adminisztrációs költségekre, nyomtatványok ..... .. 500
1945. évi „Évkönyv" előállítási költségei ........... „ 2.100
Adó és biztosítás .......................................................  .. 800
A zobáki menedékházra ........................................... ,, 4.000
Vegyes kiadásokra, előre nem látott kiadások ...... „ 2.000
Egyenleg maradvány az 1945. évre ...................... .. 470

összese” P 25.170

U n. d
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GRAND HOTEL 
NAGYSZÁLLÓ

PANNÓNIA
A Dunántúli Bank házi kezelésé
ben. Pécs legmodernebb szállója. 
100 vendégszoba, liit, központi 
fűtés, minden szobában állandó 
hideg és meleg víz. Fürdőszobák, 
hangverseny- és bálterem.

Mérsékelt árak!

PÉCS, KIRÁLY-UTCA 5. SZ.

ZSOLNÁT VILMOS
KERÁMIAI GYÁRAK PÉCS, TEL.: 20-10.

Porcellán, fayence, majolika díszedények. - Kályhák, 
kandallók, takaréktűzhelyek, burkoló lemezek - Épí
tés-szobrászati díszítmények - Elektrotechnikai por- 
celláncikkek - Csatornázáshoz kőgyurma-csövek, 
kéményrakványok, tűzálló tégla és liszt (chamotte) 
Falburkoló lemezek. - Egészségügyi és vegyipari 

cikkek - Kerti vázák és szobrok stb.
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DR. ERNŐHÁZY EMIL__
KENDER-, LEN-, JUTA- TEXTILÁRU NAGYKERESKEDÉSE

PÉCS, GRÓF BENYOVSZKY MÓRIC-UTCA 2.
TELEFONSZÁM: 10-57. TELEFONSZÁM: 10-57.
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VÉDJEGY

HAMERLI J.
KESZTYŰGYÁR ÉS BŐRGYÁR

PÉCS
vállalja őz- és szarvasbőrök szakszerű kidolgozását. 
Fióküzletek- PÉCS' BUDAPEST' DEBRECEN, KASSA, 

‘ NAGYVÁRAD, KOLOZSVÁR.
Telefon: Alapítva:

21-30 1861

Keinráth Willibáld László
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___________ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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 I

Mecsekre kizárólag a

Húsipari Szövetkezet 
mecseki hentesáruit 
vásárolja a

Köztisztviselőknél!
Pécs, Király-utca 24. sz. 
Húskonzervek és pástétomok. 
iitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiíii!^^^^

AZ ÚRI VILÁG KALAPJAIT

KERTÉSZ JÓZSEF
ka'apüzletében vásárolja. Király-u. 2. (Városház épület.)

Erdélyiné Futász Olga
órás és ékszerész

Pécs, Irgalmasok-utca 6. szám.
Telefonszám: 34-41.
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Pécs. Rákóczi-út 33 D. sz. 
Telefonszám: 25-35.

I ■ _________________

OhK| ggffi | Cégi.: Hámori és Bildmann 
IwssU I V .Telefonszám: 25-J5.

ÉS VILLAMOS SZAKÜZLET

Sík Tivadar és Társa
KFT. DIVAT. TEXTIL

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

VÁRNAGY
cipő, sport és cserkészszaküzlet Deák-utca 8. Bizalom-tag.

TELEFON: 12-08.

HUBER FERENC.
volt CHMURA fiók

OPTIKA FOTO JÁTÉK
Pécs, Széchenyi-tér 2. Telefon: 29-19.

PALAI GÉZA
műszerészmester szaküzlete Pécs, Széchenyi-tér 2.
Telefonszám: 27-63.

PANNÓNIA
PINCE, ÉTTEREM, GRILL

Rajka Gizi és jazz-zenekara muzsikál. Dizőz, tánc, Király-u. 5.
Telefon: 15-08. Tulajdonos: SlMONFAY (Skergula) FERENC

ÉDENDROGÉRIAOPTIKA,FOTÓ
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooa  

Amatőrmunk a-k ¡dolgozás. 
Pécs, Király-utca, Színház mellett.
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MAGAY (MOLTER) LÁSZLÓ
•iiiitt)iiHiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiLiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuuuuuiiiiimum ~ 
TEXTILÁRU NAGYKERESKEDŐ 
PÉCS, SZÉCHENYI-TÉR 1. SZÁM. 
(VÁROSHÁZ ÉPÜLET) TELEFONSZÁM: 39-61.

Kiránduláshoz gyulai hentesárút, 
konzervet Kövestől 
Széchenyi-tér 14. Telefon: 20-42.

ló szemüveg és fényképezőgép olcsón!
OSGYÁNI OPTIKA FOTÓ Pécs, Városháza'
I I

Férfi, női, gyermek fehérnemüek, kötött- 
szövöttárúk legnagyobb választékban

VI D OLO VIT S-NÁL
Irgalmasok-utca 3. Telefon: 30-19. 

Takarékossági cég.

Sport- és kiránduló ruhák, nadrágok 
„BAROSS"fériruha-üzletben. Cégt: ORNING ISTVÁN 
Pécs, Irgalmasok-utca 12. Telefonszám: 10-22. „Bizalom" tag!

KREBSZ MIHÁLY
szövet, selyem, vászon, kelen
gye és divatáru üzlete. Pécs, 
Irgalmas-u. 1. sz. (Irgalmas 
rendház új épületében.)
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Nyaralás! 
Gyógyulás! 
Szórakozás!

H_a__r_k á_n y 
gyógyfürdő 

a teljesen modernizált, köz
kedvelt reuma üdülőfürdő 
62°C rádióaktív kénes ther- 
malforrások.Kád- és társas
fürdők, iszapgöngyölések 
és gyógymasage, korszerű
en átalakított 25°C ther- 
mal tófürdő pázsit 
STRANDDAL
A gyógy szállodában közp. fűtött reuma 
gyógyintézet. Elsőrendű vizvezetékes, 
elegánsan bútorozott szobák teljes kom
forttal, szállodai hall,új kávéházi és 
gyógytermi helyiségek, bridgeterem. 
Modern rendelőhelyiségek, laboratóri- 
tórium, röntgen, 50 holdas angolpark, 
elsőrendű állandó fürdő- és tánc
zenekar, versenyteniszpálya.

Olcsó penzió-árak!
Visszautazást kedvezmény !
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PÉCSI 
TAKARÉKPÉNZTÁR

ALAKULT 1845. ÉVBEN

SAJÁT TŐKE 2,267.000

Intézeti székház: Pécs, Széclienyi-tér 9-10.

FIÓKINTÉZETEK:

Bp. (V. József-Nádor-tér 10.) Bonyhádon, 
Sásdon, Sellyén és Szentlőrincen.

Számos pénzintézeti, 
ipari és kereskedelmi 
érdekeltség Pécsett és 

vidéken. Foglalkozik a 
takarék pénztár és 
banküzlet minden ágá
val. A m. kir. osztály
sorsjegy főelárusító 
helye. Adriai Biztosító 

Társulat bárányá
ul e g y e i v e z é r ü g y n ö k s é g e.
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HAJNAL FESTÉKHEZ
CÉGTULAJDONOS: HEINER GYULA 
PÉCS KIRÁLY U. 47.* TEL: 24-08.

Festék, háztartási cikkek, kefe
áruk , gy ümölcsfapermetezö szerek, 
pipereáruk és illatszerek legjobb 
és legolcsóbb beszerzési helye.

H.risn,» MAROS -nal _
fehéne miiek, Pécs, Király-utca 20. BIZALOM

úri és női divat Telefon: 38-13. sz. TAG.

7AUÍIIIQ7IIII IOTIIÁN BÜRDlSZmUARU ÜZLETE PÉCS, ¿HnUvUíllI lulvHll UAROSHAZ ÉPÜLET TELEFON: 17-33.

Nagy választék bőrönd és díszműáruban.
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Porccilán, üveg és diszműszaküzlet 

Dr. Urvölgyi [LOUNCS] András 
Király-utca 2. szám. (Városház épület.) 

Telefon: 24-12.

Awfystet, József fa Tia
'— -orgona- és harmóniumgyár rt. —

PÉCS JÓZSEF UTCA 30.

Fióküzem: RÁKOSPALOTA, PÁZMÁNY-UTCA 72.

TELEFON: 
PÉCS BUDAPEST

17-14 494-497
Alapítva:

18 6 7
Alapítva:

18 6 7

laranuamepneí Terin én yérlBHesílö FzöuelKezei
A FUTURA főbizományosa Pécs. Telefon: 19-34, 19-44.

OPTIKA,- FOTÓ
városháza



PÁLL ODON
Csonkamagyarorsxág legnagyobb 
mértékszerinti férfiszabó üzeme 

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

Dunántúli Bank
Részvénytársaság

Pécs, Király-uta 5. szám.
Telefon: 22-02, 29-88.
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özv. Auth Keresztélyné 
a pécsi körzetben kijelölt 
CUKORNAGYKERESKEDŐ
Pécs, Rákóczi-út 13. (Rákóczi-út 
és Váradi A.-ti. sarok.) Tel.: 10-45.
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EINEMUNN HENRIK 
) F“ 
\uha feszi az emberi

Pécs I
Széchenyi* 1 •

GOISERER-VARRÁSŰ

"• CIPÓK

o
Turista-, cserkész 
és téli-sportfelszere
lések legjobb 
beszerzési helye

Quintus
CIPŐ- ÉS SPORT-SZAKÜZLET

Pécs, Kírály-u. Városházépület
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TARTALOMJEGYZÉK.
Oldal

Előszó. A szerkesztő. ........................................................................... 4
Hegedű szól a hegytetőn. Várady Károly............................................. 5
A kultúr-, propaganda- és vigalmi szakosztály jelentése. Szécsey Béla. 6
A férfi otthona. Várady Károly.....................  9
Haza és magyarság. Szabó Zoltán........................................................... 10
A tavasz himnusza. Sz. B..................................   1(>
Boldogasszony völgye. Dénes Gizella.................................................... 17
Lemondás. (Dal.) Öreg Porszem........................................................... 22
A pécsi Mecsek növénytakarójának kettőssége. Horvát Adolf Olivér. 23 

'Turista Tízparancsolat............................................................................. 26
Műmelléklet................................................................................................
Makárhegy és az iirögi rét. Dr. Szabó Pál Zoltán............................... 2“
A turisztika, mint az ifjúságot nevelő eszköz. Szécsey Béla.............. 29
Műmelléklet................................................................................................
Az ifjúsági szakosztály jelentése. Achátz Imre................................... 55
A Mecsek Egyesület Sport Osztályának jelentése. Jillek Emil. ... 54
Végrendelet. (Dal.) öreg Porszem........................................................... 55
A kirándulási osztály jelentése. Lukovich László.................................. 56
Természetvédelmi Osztály jelentése. Balotay Gerő............................... 58
Munkaosztály, v. Kárpáthy Olivér........................................................ 59
A Madárvédő Osztály jelentése. Szokoly Ferenc................................... 41)
A M. Kir. Madártani Intézet Munkatársaihoz és Barátaihoz az Intézet 

fennállásának 50-ik évfordulója alkalmából. Vönöczky-Schenk 
Jakab....................     41

A fényképészeti szakosztály jelentése. Dr. Merényi Ferenc................... 45
Műmelléklet. .................................................................... ....................
A barlangkutató osztály jelentése. Papp András................................... 46
Műmelléklet..................    •'................ ..................................
Választmányunk jelentése.....................  48
A m. kir. honv. térképészeti int. eddig megjelent turist i térképei. . 56
Térképmelléklet..................... ... ................................................................
A Mecsek Egyesület tisztikara. •....................     57
Pénztári számadás az 1945. évről.............................................. ... . 60—61
Költségelőirányzat az 1944. évre.............................................................. 62.

Toborozzunk új tagokat egyesületünknek!

Minden tagtársunk tartsa kedves kötelességének, hogy ez eszten
dőben legalább egy új tagot hozzon Egyesületünkbe.

A turista úgy is szolgálja az ügyet, ha új tagokat toboroz, mert 
ez növeli erőnket és nagyobb lehetőséget ad az alkotásra.



Ha           kifogástalan és minden 
tekintetben megfelelő

nyomtatványra 
van szüksége

és annak kivitelére 

súlyt is helyez, 

akkor
a legnagyobb bizalommal

forduljon a DUNÁNTÚL

NYOMDÁHOZ
Pécs, Perczel-utca 2. sz.

Telefonszám: 16-61.
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