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Előszó
Egy évvel ezelőtt 53. évkönyvünk kibocsájtása után, nagy reményekkel és még több tervvel foglalkoztunk, hogy a legközelebbi évkönyvünk nívóját minden vonatkozásban emelni fogjuk s igyekeztünk egyesületi tagjainkat és az egyesület barátait — Ígéretünkhöz híven — évkönyvünkön keresztül egyesületünknek megnyerni, az Egyesület kapcsolatait személyessé is alakítani.Milyen csendessé kellett válnunk! Akkor még nem hittük, hogy munkánkat és életünket a világesemények annyira falak közé szorítják, súlyosabb kötelességek megfogták kezünket és másfelé irányították munkánkat.Hogy mégis megjelenünk 54. évkönyvünkkel, Egyesületünk, de főként a turista lélek hitét és élniakarását van hivatva regisztrálni. Jelszavunk: minden körülmények között építeni és csupán a jövőre tekinteni!Nem hiszem, hogy egy évkönyv is, apokaliptikusabb idők között látott volna napvilágot, mint ez a most megjelent, de állítjuk azt is, hogy soha ennyi rejtett erő nem várt még kiteljesedésre — a haza szolgálatára — mint ma.Tehát — csak a külső kép hökkentett meg egy pillanatra. A leghatalmasabb történelmi lépések egyike rázott meg minket. Kis méretekhez szokott szemünk Káprázott egy pillanatra, örökös — nekem minden mindegy — jelszavunk visszhangzott másként.Belül annál fojtogatóbb hőséget okoz a parázs. Ma a nemzet nagy harcában végre magunkra kell döbbenni, mit is mulasztottunk el cselekedni 50 vagy 100 esztendő alatt.



4 Az idők változásával újra kezdődik minden... Üj gondolatok kristályosodnak majd ki, amennyire újnak nevezhető egy tisztultabb, egy igazságosabb erkölcsi világrend. Egy olyan világrend — és ez a természetjáró, a turista eszménye — mely javít a régi hibáin, az emberiség, a méltányosság, a tisztesség és a jobb osztó igazság szellemében és mélységes magyar szellemben. így lesz időtálló s buzog majd benne a nemzet ősereje s nem söpörheti már el egyéni hatalomra vágyás, vagy a nemzet jövendőjével látszó jött-ment politikai szolgahad.Évkönyvünkben — szükségszerűen — nem az egyesületi élet apró híreit adjuk, hiszen ezt a lehetőséghez képest megtettük. ,,A Mecsek Egyesület köréből" c. hírrovatunkkal, a helyi lapokban, hanem egész évi sáfárkodásunknak keresztmetszetét tárjuk tagjaink elé s egyben néhány turista vonatkozású szakcikket hozunk szórakozásra, elmélkedésre, a turista motor begyújtására, hogy ne álljunk le természetjáró munkánkban, hanem frissen mozogjunk a születendő holnap ösvényein. Hisz- szük, hogy így megvolt s meglesz a kapcsolat tagtársainkkal s segítséget kapunk az elvégzendő feladatokhoz akkor, amikor erre a lehetőségek meglesznek.Tudjuk, hogy néhány új munkaösvényt is ki kellene jelölnünk. Nehéz feladat ezekben a történelemben izzó időkben. Mégis, úgy érezzük, adva vannak ezek az Egyesület folyó életében s az évkönyvünkben is tárgyalt problémákban.Az idei évkönyvet az edzett izmú, a kipróbált meleg szívű s lelkű természetjáróknak ajánlom. Vezessék elsősorban biztos kézzel a feltörő ifjúságot. Szűkebb pátriánk ne jelentsen félreállást, elbukást, hanem a kicsiből is építeni tudó leleményességet, ügyességet, kitartást, turista érőt. A nagy hegyek képe ködössé lett, a távlatok talán megszűkültek. De az igazi természetjáró a maga kis birodalmában, képzeletének szárnyain is tud magasra emelkedni, de legalább is sajátjának, a meglévőnek értékelésében és megbecsülésében. A magyar tudott mindig bölcsen összehasonlítani. Nem azért tette, mert 



5irigyelte a másét, hanem — mert a sajátjában is felfedezte a másénak az értékéit, szépségét.A megnehezült viszonyok miatt nem tudtuk évkönyvünket úgy új képekkel ékesíteni, kiállításban teljessé tenni, mint azt szerettük volna. Mégis hisszük, hogy a tartalom nívója nem csőként s így a non nume- randum sed ponderandum elve mégis érvényesülhetett.Munkatársaim minden igyekezetükkel tudásuk és lelkűk legszebbjét adták. E helyen is hálás köszönetét mondok turista kitartásukért, segítségükért. Megértésük tette lehetővé, hogy tanulmányaik, cikkeik közlésével, évkönyvünk irodalmi értéke sem csőkent, méltó a régiekhez.A személyeskedő, illetve személyes vonatkozású cikkeknek ebben az évben sem adtam helyet s ebben a felfogásban osztoztak az évkönyv munkatársai is. Kettősen fontos ez ma, hogy az igazi ügyszeretet túltegye magát a személyeskedésen. A napi politika izzó problémái egyébként is idegenek a turista berkekben, de hatványozottan ezekben az apokaliptikus időkben. A Mecsek Egyesület régi s hűséges elve teljesedik ki újra, minden jó magyar embernek helye lehet s van Egyesületünkben, aki turista, aki szereti ezt a mi újra nagy heggyé avanzsált öreg Mecsekünket. Ezzel visszahelyezzük régi jogaikba azokat akiket a megnemértés és esztelenség rendelete korábban kizárt. Örülünk, hogy ezt minden korlátozás nélkül megírhattuk. Mecsekünk — sajnos — újra nagy hegy lett a szűkebb hazában. De mi, akik szüntelen jártuk turista ösvényeit, valahogy melegítő, simogató szemmel nézünk öreg hegyünkre, azzal az érzéssel, hogy nem voltunk hozzá hűtlenek akkor sem, amikor hegytársai versenyezve csábították turista bajtársainkat messzebb vidékekre. Hisszük, hogy a turista élet felpezsdül újra, még az élet nagy gondjai közepette is és most már Pécs és környéke összes turistái, versenyezve munkálkodnak, hogy itt a déli végeken a Mecsek turista életét kifejlesszük és vonzóvá tegyük.



6 Évkönyvünket az öreg és edzett izmú és lelkű turistáknak ajánlottam. Ezzel nem akartam praeiudikálni azt, hogy lépéseink lassúk, a haladás vontatott, a szándék és cselekvés maradi legyen. Ellenkezőleg! A tapasztalt kézbe akarom letenni az ifjúság kezét. Az elmúlt évben életre hívtuk az ifjúsági osztályt. Ezeket ajánlom a viharedzett természetjárók figyelmébe, annyival is inkább, mert az annyiféle elaberált ifjúság, itt a turista kipróbált éleslátása mellett, nem fog idegen vizekre tévelyegni  újra, hanem a csalhatatlan természet örök ösvényein nyer életére biztos fundamentumot.Ebben az évben is kéri a szerző a nagy közönség elnézését szerzői gyarlóságaiért. A jó szándék, ha mindenben nem is tudott kitestesedni, lelje magyarázatát abban, hogy sok-sok fontos elfoglaltság, csak maradék időt hagyott e munka megírására, szerzésére. — És még egyet, — kegyetlenül komoly háborús viszonyok között íródott.E helyen is újra kérjük minden tagunkat és az Egyesület barátait, hogy lépjenek be az egyesületbe tüntetőleg, szerezzenek új tagokat, mert ez nem pusztán egyesületi hívás, hanem ez szép múltú városunk ügye is. Minden pécsi lakos érezzen elkötelezettséget az egyesülettel szemben, mely érdekében cselekszik, hogy itt közvetlenül a város peremén akarja megteremteni a szép Mecsek még szebb sétánya-it és turista ösvényeit s akartermészetszerető és egyben természetjáró, egészséges embereket nevelni.Az igazi pécsi ember, az Mecsek szerető ember is. Nem is igazi pécsi ember, aki nem „Mecsek Egyesület"-i tag ...Jó utat adjon Isten az 1945. turista évre!
A SZERKESZTŐ.
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1944-ben belépett új tagok

Angster Emilné, magánzó 
Angster Emil orvostanhallg. 
Angster László joghallgató 
Angster Klára hártartásb. 
dr. Angyal Endre tanár 
Arató Csaba tanuló 
Abrahám István term. keresk. 
Ágoston Ferenc Máv. s. tiszt, 
v. Ats István főmérnök 
Bernét János nyomdász 
Bojett Mátyás asztalos s. 
Bódis János szabómester 
Birinyi Zoltán százados 
Barri István gyermek 
Barri Ináka gyermek 
dr. Bosnyák György banktisztv. 
dr. Borsitzky Sándor rendőrt. 
Chiorvini Kornélné házt. 
Czigler László kesztyűszab. 
Csütörtök László o.-tan halig. 
Domján Henrik nöiszabóm. 
ifj. Éber Sándor tanár 
Fülöp Kálmánná házt.
Fülöp Marika gyermek 
Gundrum Aurél mérnök 
Guth Aladár Ematit főnökh. 
Gitta Imre banktisztv.
Hartai Katalin tanítónő 
özv. Haksch Károlyné házt. 
Hermann Ernőné házt. 
Horváth János postatiszt 
Horváth Károly tisztv. 
Horváth György közs. tisztv. 
v. Heszlényi József altá

bornagy
Krisztics Mihály ker. gyak. 
ifj. Károlyi Rezső karp. örv. 
Krizsán István nagykeresk. 
Kovács György százados 
dr. Kari Lajos könyvkeresk. 
Koszits Andor banktisztv. 
Kismányoki Károly fhdgy. 
Kismányoki Károlyné házt. 
Kertész Gothárd ciszt tanár

Kis Vörös Aranka postatisztv. 
Krebsz Lőrinc banktisztv. 
Latincsics Nándor tanító 
Ludmány Sándor doh. tőzsdés 
Lévai Erzsébet házt. 
Lanczy Zoltán postatiszt 
Lovcsányi Jenő teniszoktató 
Mándoki Béla illatszertáros 
Murányi Jolán kereskedő 
Muskát Ede férfi, szabó 
Meződi Béla tanuló 
Nagy Róza házt. 
Nagy Saál Károly hdgy. 
v. Náray Jenő csendőr alezr. 
Nádasdy Mária keresk. alk. 
Orbán Lajos szabó segéd 
Perlaki Ferenc keresk.
Perjési László Gazd. Bizt. Int. 

főnöke
Péntek Erzsébet tisztv. 
Patkó Géza ügyészségi tiszt, 
dr. Palotay György bányaorvos 
v. Rozs Antal vaskeresk. 
Rostás Pál tanító
Regős Sándor postafelügyelő 
Sejteri Miklós ügyvéd 
Seszták Sándor villanyszerelő 
Sípos Béla főkönyvelő 
Schwarcz Kamill bélyegker. 
Szabó Margit házt.
Sántódi Péter erdész 
Szilágyi László orvostanh. 
Széphegyi Károly asztalos 
dr. Then Dénes orvos 
Tóth Magdolna m. tisztv. 
Tátrai Péter bőrgyári munkás 
Tihanyvári László tanuló 
Tárnoki János műsz. s. tisztv. 
Tiszai István cipészmester 
Qolland Winfred banktisztv. 
ifj. Valkó Gáspár joggyak. 
Valkó Éva banktisztv.
dr. Valkó Gáspárné házt. 
v. Vendel-Mohay Lajos alezr.
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A BERLINI ÁLLAT KE RT

Egy nemközölhető vezércikk 1944. november 24-ről.Európának a maga nemében egyik legmintaszerűbb intézménye. A német tudományosság és pedantéria egyik valóban érdekes és értékes látványossága. A kisebb és nagyobb vadak, a többé-kevésbbé ritkává lett és nagyon ritka állatfajok olyan gyűjteménye, melyben szakember és laikus részére egyformán élmény volt időzni. Már a hangulata miatt is!A mókás majmok, barátságos medvék, naiv s pajkosan játszadozó oroszlánkölykök, száz hangon csicsergő és csipogó tarka madarak között, mintha felengedett volna az egyébként poroszosan hideg Berlin merevsége s hivatalossága; mintha, — nekem a külföldinek legalább is úgy tűnt fel, — itt, az állatok között, ebben az állatkerti levegőben, emberibb s természetesebb lett volna minden közép- és északnémet megnyilvánulás: beszéd, gesztus, mimika, s melegebb érzéseket sugároztak volna a hűvös német arcok.Szóval Berlinnek, — én legalább is úgy találtam, — legüdítőbb foltja volt, oázisa az értelemnek és a kedélynek a porosz épület- és embersivatagban.Sajnos, csak volt!November 23-án este 8 órakor angol bombák záporoztak a német fővárosra. Többtonnás robbanó és gyújtó töltetük visítva vágódott az olajos berlini aszfaltnak, gyárnak, lakóháznak, parknak, s irtóztató dörejjel, egetverő fehér lángot lövelve magukból spricceltek szanaszét pusztulást és halált. Máglyarakásként lobogó épületek között rémülettől pillanatok alatt megöszült, megőrült emberek rohangáltak s üregeikből szinte kidagadt szemekkel kerestek kiutat a pokolból, menekülést és irgalmat a rájuk szakadt borzalomból.Az események ill. a látványnak még az elképzelése is hátborzongató. Hát még az átélése!



9Néhány bomba az állatkertre vagy annak legalább is környékére zuhant. A robbanás, illetve a légnyomás erejétől összeomlott néhány épület, meglazultak a vasrács falazatok, s a rémülettől reszkető, még épségben maradt vadak nyüszködve, a megszokott ketrec védelmétől megfosztottan, a szabadban kerestek menedéket. Valami soha nem tapasztalt, valami teljesen szokatlan és egyben szörnyen félelmetes történés-, hangok kaosza, fények villódzása, fojtogató szagok, — érzékszerveiket, ösztöneiket oly ingerületbe hozta, hogy ijedt szivük vad zakatolásától hajtva, szinte önkívületben, szemükben a legvadabb rémület kifejezésével és az irtózattól bor- zongva, ugrottak ki otthonuk melegéből a nyirkos berlini éjszakába. Rángatódzó izmuk utolsó megfeszítésével vágtáztak a környező utcákon, az ember birodalmában, míg ugyanaz a Hitler-jugend és SS. legénység, mely életében tán egyszer, az ő birodalmukban, az állatkertben érzett természetesen s mosolygott emberileg, fegyver- és géppuska tűzzel véget nem vetett kevés örömű életüknek.Beszédes szemeik, mielőtt végleg megüvegesedtek s lecsukódtak, elhalóan, megtörten és kérdőleg meredtek a foszforos, füstös borzalomba. Mintha nemcsak irgalmat esdtek, feleletet is vártak volna!„Mi vagyunk bestiák, vagy ti, emberek vagytok fenevadak?"Kedves tigrisek, drága kis oroszlánkölykök, gyönyörű párducok, okos medvék, bohókás, édes kicsi majmok s szelíd ordasok!Hogy tragédiáktokról hallok, megindultan gondolok .rátok. A kedves órák, miket körötökben töltöttem, berlini tartózkodásom legderűsebb s tanulságokkal teli órái voltak. Emlékezetemben kitörölhetetlenül élni fogtok továbbra is, s bizonyos vagyok benne, sokan mások sem felejtenek el benneteket. Hiszem, hogy a majdan újjáépülő Zoo felavatási ünepélyén, egy újabb Németországban és egy új Berlinben, visszaidéznek benneteket az 



10enyészetből, s a szónok, többek között a következőket mondja majd:,,Az állatkert pusztulása idején a szülészeti klinikákon és Óvodákon kívül ez volt az egyetlen hely Berlinben, ahol a legártatlanabb, a legbékésebb lények tanyáztak. Félreértés ne essék, nem a személyzetet értem! Hisz' még az igazgatóról, Heck professzorról is kiderült, hogy Ascania Nova-ban, a világhírű orosz állat- kisérleti és akklimatizációs telep pótolhatatlan értékű állományát mint egy briganti hadizsákmányként hurcol- tatta el, amit meg nem vihetett magával, azt mint egy sintér mészároltatta le. Nem! Nem a személyzetre, nem is a látogatókra, azokra a kedves s ártatlan állatokra gondolok, melyek abban a hitben ringatóztak, hogy ők a vadak, a körülöttünk ugyancsak kétlábú, u. n. „emberek" meg magasabbrendű lények, érzőszívű és lelkületű teremtmények.Szegény vadak! Mennyire tévedtek!Abban az időben Berlin, de egész Németország olyan fenevadak tanyája lett, amilyeneket addig az élet fejlődéstörténete még ásatag formában sem ismert. Kétlábon járó, értelmes lényeknek születtek ugyan, de aljasságban, esztelen vérengzésben olyan mélyre mint ők, ennek a kertnek legvérszomjasabb négylábú lakói sem sülyedtek soha. Náciknak nevezték magukat s mint tudjuk, vadságban, kegyetlenségben hozzájuk hasonló fajzat nem volt az egész földkerekségen. Voltak ugyan néhány helyen Németországon kívül is, de Berlin a legveszedelmesebb, itt a legvadabbak főhadiszállása volt. Itt volt az egész kannibál rendszer idegzetének központja, itt az állatkert környékén laktak a legveszettebb bestiák.Ezért lett célpont Berlin az emberiség, az emberi Németországért küzdő világ szemében; ezért zuhogtak rá a bombák és ezért kellett azon az emlékezetes novemberi estén a mi négylábú, szeretetreméltó vadjainknak is puszulniok! ök érdemeltek csak könnyet, senki más, s midőn most, a náci-fenevadak megsemmisülése 



11után, róluk az újra megnyílt és benépesült Zooban szeretettel emlékezünk, biztosítjuk az utódokat, hogy a fenevad elnevezést, mint az ember ellentétjét, a megvetés, az undor és utálat megbecstelenítő kifejezéseként rájuk alkalmazni soha nem fogjuk. Az ő állatiasságuk eszményi magasságban áll azoké felett, akik miatt, és akiknek kezéből oly ártatlanul s szürnyű módon kellett pusztul- niok."Igen, kedves négylábú bestiák! Egész Berlin pusztulása sem tud megindítani, de benneteket megkönnyeztelek és fájó emlékezéssel csak rátok gondolok. Mert csak titeket illethet sajnálat és részvét. A harcias náci- Berlin, a vérszomjas nácibestiák azt kapják, amit olyan nagyon akartak s amire igazság szerint már oly régen rászolgáltak. *Egy ember, egy igaz barátotok, koszorúként ezt a vallomást helyezi gondolatban jeltelen sírotokra.
DR. BOROS ISTVÁN.

öreg fejjel ma már nem érzem május illatát, 
Pedig most is nyílik ezernyi ezer kis virág . .. 
Pedig most is hallok májusi édes muzsikát, 
Amit a vén Mecsek zizegő erdő lombja ád...
Mosolyogva nézem a május izzó szerelmét... 
Nem törődöm azzal, hogy az én vágyam kihűlt rég...
S hallgatom az örök muzsikát: május szerelmét, 
És susogom halkan: mégis csak szép az élet, szép...

öreg Porszem.
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Habent sua fata libelliAz 1940. évi évkönyvünkben megemlékeztem a ME. 50 éves jubileuma alkalmából a ME. fejlődéséről, illetve hogy Kiss József Mecseki kalauzának sorozatos vizsgálata útján a Mecsek turisztikai feltárásának, haladásáról mi állapítható meg. Kitűnt, hogy a Mecseki Kalauznak 1894-től — 1909-ig megjelent kiadásai ismeretlenek s minden könyvtárban hiányzanak. Az összefoglalásomban 3. és 4. számmal jelölt kiadások eddig sem kerültek elő. De a szerencsés véletlen mégis egy lépéssel közelebb hozott és sorozat teljessége kezd kialakulni. Egyik névtelenül maradni kívánó túratársunk jóvoltából ismét két újabb kiadást fedezhettem föl.Az első címe: ,,Mecsek Egyesületi naptár 1903." fölötte a Mecsek Egyesület ismert jelvénye. Kiadóként pedig Wessely és Horváth Pécsett szerepel. Ára 60 fillér. Kis 16 rétű vászonba kötött könyvecske, melyben a címlap után a Kardos-úti menedékház és a Bertalan sziklai kilátó képe (Dr. Bokor Emil fényképei után) van, majd egy lapon a hibaigazítások s azután 11 lapon üres fehér lapokkal váltakozva a naptári rész következik, számozatlan lapon. Ezután egy levél a kirándulások bejegyzésére megtoldva öt üres levéllel. És most következik a turisztikai rész „Néhány szó a Mecsek-Egyesü- letröl" címmel a 3. lapon. Az 1. és 2. számú lap hiányzik, de nincs kiszakítva. Az 5. lapon a ME. tisztikarát találjuk. Kardos Kálmán főispán az elnök, Balogh Károly táblai tanácselnök, az alelnök és Kiss József főreáliskolai tanár a titkár. A most is élő választmányi tagok között találjuk Dr. Hanuy Ferenc, Nendtvich Andor, Szigriszt Lajos nevét. A 8. lapon „Zobák és Komló, mint üdülőhelyek" című kis cikk kezdődik, melyből látjuk, hogy Komló legkönnyebben vasúton közelíthető meg, onnan pedig fölsétálhatunk Zobákra, megyénk egyik legmagasabb lakott helyére. Kocsival Mánián keresztül is lehet Komlóra jutni, Zobákra pedig Hosszú-Hetényen át juthatunk. Megemlékezik a komlói fenyvesről és első ízben 



13a magyaregregyi gyönyörű völgyről, melybe számtalan mellékvölgy nyílik, de nem ismerteti őket. Szabolcsbá- nyatelepröl már omnibusz jár Pécsre. A 11. lapon kezdődik az „Útmutató az erdőségekben", ez csak a nyugati Mecsekre vonatkozik. Itt még a régi színjelzés szerint kell igazodni, öt színnek 34-féIe változata! Itt látjuk csak mennyivel észszerűbb a számjelzés. Ny— irányban Iíetvhely és Abaliget, É-ra Bános, Vágot és Mánia, K-re pedig Zobák az úthálózat végső pontja. Ezt követi egy levele útmutató a városban, ezután a hazai turista-egyesületek fölsorolása. Majd jó tanácsokat ad a turistáknak, kivonatot az erdőtörvényből és más apró jegyzetek. A turisztikai rész 33 lap. A 20. lapon a Mecseki utak vázlatos térképe.1904-ben megjelenik ennek bővített kiadása, szintén „Mecsek Egyesületi naptár 1904" címen, szerkeszti az egyesület titkára. Bevezeti a naptári rész s utána következik a 62. lapos turisztikai rész. Tehát majdnem kétszeresére nőtt meg. Az egyesület tisztikara változatlan. Találunk benne verset Várady Ferenctöl, Nikelszky Gézától és Csillag Jetitől, ezek a Mecsekre vonatkoznak. Ezután Következik dr. Bokor Emil kórházi főorvos cikke „A turisztika hygieniai szempontból", egyike a legelsőknek, mely a turistaság egészségügyével foglalkozik. Németh Béla Baranyavármegye kitűnő történésze a „Kantavár regéjét" mondja el. A Kiss József írta Útmutató az erdőségekben már két részre oszlik „Közelebbi kirándulások a püspöki erdőségekbe." Az előbbi csaknem egyenlő az 1903. évi naptárban foglaltakkal, csak a Szársomlyóra, akkor még nagyharsányi hegyre vezető túra kerül hozzá. A második rész teljesen új, amennyiben most először kapjuk a K-i Mecsek úthálózatának részleges leírását. Mindkét rész vázlatos térképével és Kiss Józsefnek két fényképével.így tehát a Kiss József-féle Mecseki Kalauzok száma eggyel megnövekedett, mert az 1903-as eddig ismeretlen volt, úgyhogy az 1892-es szegedi kiadástól eltekintve, csak az 1894-es „Mecseki Útmutató" már ismeretlen.



14 A Kiss József írta Mecseki kalauzok sorozata tehát így alakul:1. egyenlő az 1940. évkönyv első számával,2. szintén egyenlő,3. ma is ismeretlen,4. Az itt elsőnek ismertetett 1903-as Mecsekegyesü- leti kaptár.5. Egyenlő az 1940. évkönyv. 4. számával, csak hibás címmel más címmel volt eddig ismeretes, helyes címe: „Mecsek Egyesületi naptár 1904.", a többi leírás teljesen reáillik,6. lesz az 1940. évi évkönyv 5. száma,7. pedig megfelel a 6. számnak,8. a legutolsó kiadás a mit a Turistaság és Alpiniz- mus kalauz sorozatában jelent meg.Tehát a Mecseki kalauz nyolc kiadása közül egy marad ismeretlen és egy kétes, ezt már nem is számoztam.
REUTER C. egyet, tanár.

Régi bánat    (Baranyai dal, magyaros táncütemben..)

Régi bánat keserűség,
Hervadt jázmin gyönyörűség!
Múlj el bánat ihaj-jaja!
A csalfának csuhaj-jaja! 
Megsirattam, kikacagtam, 
Hűtlen párom, galambomat!*
Szellő száll a kék Mescekről. 
üzenet öreg hegyekből. 
Kinyílott már az ibolya,

• A jázminnak is zöld bokra.
Túl a Dunán Baranyában,
Sem halt még ki a szép leány.

Zenéjét és szövegét írta: SZ. B.
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MECSEK KINCSE ------------------------- 4-----------

Részlet ÖREG PORSZEM „Mecsek Kincse" 
c. eddig még kiadatlan regényéből.János főispának igen rossz éjszakája volt Kompolton, pedig igazán puhán vetett ágyban aludt.A test el is pihent volna, de a nyugtalankodó lélek nem hagyta. Igen bántotta a Kompolti-Bogár ügy. Gondolatai egymást űzték ,de nem találtak nyugvópontra. Derengésre talán el tudott, volna aludni, de akkor meg lovak nyerítése, patkók dobogása zavarta fel.Eszébe jutott Kompolti mondása, melyről tegnap este még azt hitte, hogy borgőzös állapotban hangoztatta és reggelre okvetlen elfelejtette. Nem így történt.A főispán ijedten nézett le az udvarra és valósággal megdöbent a látottakon.Az öreg Kompolti maga is lenn állt a kis csapat előtt és személyesen győződött meg a felszerelésről. Valamennyien hadba szállók, pajzsos-dárdás fegyverben állottak uruk előtt, aki indulás előtt mindenik emberét pontosan átvizsgálta. .És mindig a — hadnagyon kezdte...Ennivalótok is van? — kérdezte kurtán.Igen — volt a még kurtább felelet.Könnyen megfért a kápa mellett: egy füstölt oldalas és egy kulacs bor. A lovaknak meg ott a finom réti legelő. Csak pányva kell hozzá, hogy el ne bitangos- kodjanak és mindig kéznél legyenek. Hadban ez a legfontosabb tétel. ..Ma éjfélig elvárlak benneteket! — volt az öreg úr utolsó szava.A csapat tisztelgett és kirobogott a várból.János sietve kapkodta magára ruháit, hogy elfogja Kompoltit. Még egyszer akart vele beszélni, bár a látottak megerősítették benne a szomorú gondolatot, hogy úgyis hiába minden.János sietett Kompolti elé, bár a nap még a horizon 



16alatt volt. Hűs szél fujdogált, pirosra csípte az ember arcát. Szinte jól esett olyan álmatlan éjszaka után.Mégis kikülted az embereidet? — kérdezte a főispán félénken.Kompolti ránézett és kutatott.Mi az — dörmögte kedvetlenül — ott a Dráván túl reggel el szokták felejteni az emberek amit este mondanak?Ebből megérthette a főispán, hogy Kompolti más tésztából van gyúrva, mint a többi nemes, akiknél gyakorta lehet véleményt változtatni.A levegő sem mindig egyforma! — felelte kitérőn János. Amilyen lágy volt tegnap este, olyan csípős most ...A nemes ember vére mindig egyforma: felforr, ha sérelem éri.János látta, hogy az öreg úrnál minden megváltozhatott hosszú életében, de a százados magyar betegség: a gyűlöltség nem aludt ki belőle sem. Ez a gyűlöltség most úgy lobogott benne, mint a láng a szélben: a vízsugár sem olthatná el...Nem akarta szándékától eltéríteni. De nem is tehette volna, hiszen a csapat kirobogott a várból és már a patkók dobogása sem hallatszott.Szelíden szólt Kompoltihoz:De azt nem veszed rossznéven, ha én ma délelőtt átmegyek Márévárára?Magyarázni is próbálta eljárását:Nézd, Miklós bátyám, — és majdnem cirógatta a szavaival —'én hűséges embere vagyok a királynak és teljesíteni akarom a parancsát.Csak teljesítsd! — pattogott Kompolti. — Királyi embereknek való feladat!...Arra azonban figyelmeztetlek: siess vele, hogy én meg ne előzzelek benneteket! Ügyis nagyon sokáig vártam!...Kompolti tényleg sokszor foglalkozott azzal a gondolattal, hogy elsöpri Bogárékat a föld színéről, •— mert nagyon is útjában voltak. Ha Márévára valahol a 



17Mecsek táján van, Bogár Imre vígan élhetett volna kedvére. De itt Kompolt közvetlen közelében — csak az Árpádok királyi várkastélya lehetett előtte érintetlen. Egy újdonsült nemes kezében ugyanez a vár már roppant izgató volt a szemében, mint a bikáéban a vörös posztó ...De Bogérék olyan alázatosan viselkedtek vele szemben, hogy az öreg úr mindig meggondolta magát. Inkább kerülőt tett a vejéhez, csakhogy ne kelljen Máré- vára előtt elmennie.Most is attól félt, hogy Bogár Imre az első szóra leszerel és akkor — megint kitolódik a bosszú kitöltése, amelyre már oly régen pályázott.János sietett befogatni és Kompolti nem tartotta visz- sza, pedig a látogatási idő ugyancsak messze volt, hiszen a nap pereme éppen hogy elérte a látáshatár szélét.Kompolti kedvetlen és kimért lett Jánossal szemben is. Különben sem igen szeretett királyi emberekkel barátkozni. Csak úri szolga embereknek tartotta őket, akiknek nem lehet saját véleményük, még kevésbbé — akaratuk...ötőlle pedig mindent elvehettek, tömlöcbe is vethették volna: ő ott is akaratos nemes marad...A búcsúzás ennek megfelelően hideg volt.János nagyot lélegzett, amikor bezárult mögötte a vár kapuja. Rögtön megállíttatta kocsiját, kiszállt belőle, előre küldte a határt, maga meg szépen lassan sétált a friss hajnali levegőben és harmatos úton. Ideje bőségesen engedte.Nem bánta meg a kényszerű sétát. Sokszor hallotta már az erdő dícséretét reggel, de még egyetlen egyszer sem volt alkalma élvezni. Most ebből is kijutott.Körülnézett. Két oldalt meredek hegyek között hara- goz-zöld erdő-koszorú, lenn a völgy talpán ezüstös patak-szalag embert-fedő fűvel-sással. zsurlóval. S mindezt csudás harmóniával napsugaras ég. 333 '
Mecsek Egyesület Évkönyve 2

fedi be a .ráboruló nyári
 
 



18 Baj csak a lovakkal volt, amelyek még fáradt állapotban is rohanáshoz voltak szokva, hát még ilyen kipihent állapotban!A főispán, mikor látta, hogy a kocsis a lovakkal alig bir, odaszólt neki:Menj csak és tégy egy nagy kerülőt! Egy órát menj, egy órát jöjj! Ott leszek Márévára bejárása előtt!A lovak igazán boldogok voltak, mikor a kocsis rövidre fogta a gyeplöszárakat és ők kényesen megindulhattak. Elkalandozott velük Dombóvárig, míg a magára maradt főispán mit tehetett egyebet: felsóhajtott, hogy küzdő lelke hullámait levezesse.Soha még ilyen elhagyatottnak nem érezte magát, mint ebben a percben és ebben a vadidegen világban.A négy pej lába alatt még a harmatos út is felpor- zott. Az apróbb kövek jobbra-balra pattogtak a nehéz batár kerekei alól és a zajra felkavargott a csendhez szokott madárvilág, amely hangos kiáltozással menekült a rohanó batár elől.Az erdő négylábúi nem tudnak ugyan a madárvilág nyelvén beszélni és — mégis ... Valami csudálatos ...Egyszerre minden oldalról vad csörtetés hallatszott és a vízpartra ágyazott nádas-páfrányos-zsurlós áttör- hetetlennek látszó tömege tele lett durva nyílással a — menekülő vadak nyomán.Ahogy elhangzott a prüszkölő paripák vágtatása és a batár súlyos rend-csendzavaró zörgése: megint elült minden...A kis énekesek kiültek a nád-zsurló tetejére és sokszínű melódiába kezdtek, amelyet az ember nem tud utánozni. Az egyedül bandukoló Jánostól nem féltek. Talán azért, mert senki nem mutatta be nekik, hogy ő Slavón bán és baranyai főispán ... Mindenható úr ...De ha megállt, hogy szinte elkábulva gyönyörködjék egyfelől a természet pazar szinpompájában, másfelől a madárkák utolérhetetlen szépségű hangjáték-összevisz- szaságában: rögtön elhallgattak és menekülésre gondoltak. íme a félelem!



19A természet háztartásának ez az alapja, az ember sem képezhet alóla kivételt.Jánost is elfogta valamelyes félelem és akárhogy akart tőle szabadulni, nem birt.Morfondálni kezdett és kénytelen volt megállapítani magában, hogy minden ember fél valamitől. Ahogy fél ő most a Kompolti-ügytől és ettől a vadregényes, elhagyatott vidéktől, úgy fél a másik ember a földesurától, a püspökétől.De a nagyok sincsenek félelem nélkül!A királyok sokszor jobban félnek alattvalóiktól, mint az alattvalók őtőle. A pápák sokszor panaszkodnak az érsekek erőszakoskodására és fenyegetésükre, hogy — leteszik őket. Mást választanak ...Összhang csak pillanatokig van és lehet úgy a természetben, mint az emberek életében. Aztán jön egy vihar és — mindent felborít. Azt a vihart néha komoly okok idézik elő, máskor meg egy — látszat is elég... Minden kiszámíthatatlan ...Közben jó utat tett meg. Hátranézett és örömmel látta, hogy milyen messzire került már a vártól.Ez a gondolat viszont jó érzéssel töltötte meg lelkét. Mintha valami nehéz nyomás alól szabadult volna fel, úgy érezte magát.Még nevetni is próbált hozzá és — sikerült is neki. Ki merte mondani, hogy már nem fél úgy, mint az előbb. Gondolatai felszabadultak Kompolti nyomott légköre alól és mire lekerült a hosszúlélegzetű egregyi útra, szinte vidám hangulata támadt.Itt is, ott is lehajolt egy-egy szál útszéli virágért, bár egynek sem tudta a nevét, hogy mondogathatta volna. Helyette észrevétlenül egyszer csak elkezdte a slavon bánus fütyülni, majd dúdolni. Megpirongatta magát érte:Nem illik a bánnak és Valkó-Szerém-Baranya vármegyék főispánjának fütyörészni!Abba is hagyta, de a következő percben már megint csak rajta kapta magát, hogy dudorászik. Sőt ahogy
2* 



20leért a patakhoz, amely egy helyen, ahol szűk mederbe szorult, hangosan csörgedezett, máshol pedig ahol kiszélesedett a lapos ágya miatt, simán futott végig és valóságos medencét alkotott: kedve támadt megmártózni az ezüstös habokban.Hiába intette le magát, hogy ez sem illik. A természet csalogatta és ő nem tudott a csábításnak ellent- állni. Figyelmeztette magát és közben — vetkőzött, mintha suhanckorban lenne.Lehúzta a cipellőjét, és magasra feltűrődzködött, hogy kipróbálja a patakot.A víz azonban gorombán hideg volt. Elment a kedve a további vetkőzéstől, ellenben szabályszerűen leült egy, a víz által odahordott nagy kőre és — lábvizet vett.Eszébe jutott, hogy otthon a gazdaságában a jobbágyok reggelenkint rendesen leviszik a jószágot a Drávára, Szávába és órákig áztatják a ló és marha lábát.Egyszeribe átkapcsolta magára és eszébe sem jutott, hogy a csúnya hasonlatosságért nehezteljen magára. Komolyan feltette a kérdést:Hátha — neki is jót tesz ...És a bánus és a többszörös főispán és pallósjogú földesúr rendületlenül áztatta vízhez nem szokott lábait, közben pedig — jobb híjján — köveket dobált a vízbe és gyerekes módon elgyönyörködött a képződött hullámkörökben, anélkül, hogy egyetlen gondolata is támadt volna...Nagy gyermek lett és csak annyit állapított meg, hogy ő ilyen egyszerű boldogság után már régen áhítozott, de ebben mindig megakadályozta végtelen — urasága.Testét elöl, amely a napnak volt fordítva, égette a tiszta sugár, hátát azonban hidegen tartotta a völgy reggeli friss levegője.Lábára nézett. Vízen felül piros volt már, pedig amikor belemártotta: hófehér volt.Megelégelte a lábfürdőt és lassan kihúzogatta lábát a vízből. Csak most vette észre, hogy két istentelen feketeség kapaszkodott a bokán felüli részbe.



21Határozott félelem és undor fogta el. A félelme azonban legyőzte az undort és haragosan látott hozzá, hogy leseperje testéről a szemtelen jószágokat.De bizony: nem ment...Azt is sajnálta, hogy ezek miatt az utálatos állatok miatt — ha csak egy percre is — de eltűnt a jókedve . ..Mikor a leseprés nem sikerült: még jobban megijedt.Adta bitangjai! Jól belém kapaszkodtak! . ..Aztán érezte, hogy fáj a lába ... A vízben ezt nem vette észre, hiszen akkor azonnal kirántotta volna!...Még egy kísérletet tett, aztán kétségbeesetten elkezdett kiabálni:Jóska, te!... Jóska te! Segítség!... Segítség!Ez a kiabálás a kocsisnak szólt, aki abban a percben talán éppen Dombóváron hajtott keresztül...Ijedtében és félelmében maga sem tudta, mit is tegyen. Még kiabált volna, de hirtelen csörtetést hallott. A halálos félelem megszorította a torkát: egy hang nem jött ki többé rajta. Csak elgondolta a szomorú véget és magában szidta a gyönyörűséges természetet... Meg is fogadta, hogy soha többet nem gyönyörködik benne — fegyveres kíséret nélkül.A csörtetés mind közelebb-közelebb jött. A bánust hideg verejték verte ki és már alig állt a lábán. Inkább csak suttogta, mint mondta:Végem van ...Mi baj van? — csilingelt egy kislányos hang a főispán háta mögött.János hátranézett és egészen oda lett a csodálkozástól. Egy gyönyörű lányka állt előtte, kipirult-harmatos arccal, csillogó szemekkel. Hátán pusdra, benne néhány nyílvessző, balvállán át a jobb kar alá ijj húzódott, a két karjában pedig rengeteg virágcsomó, hogy alig látszott ki belőle üdén-nevető arca. Mellette egy félelmetes, hófehér komondor lihegőn-tátott szájjal, villogó fogsorokkal.János amint meglátta a hatalmas állatot, már semmit 



22sem csodálkozott, hogy a csörtetésben fenevadra gondolt. A Ménkű akármelyikkel felért...Pár pillanatig csak nézték egymást a kis gyereklány és a meglett férfi.Ki lehet ez a bácsi? — töprengett Bogár Mária. Még soha sem találkoztam vele.Gyönyörű leány! — gondolta a férfi. És bámulta vakmerőségét, hogy egyedül mer barangolni ilyen elhagyatott helyen.Aztán megint a kutyára nézett, amelynek a hátára virágokkal telt zsákocska volt hevederezve. És megállapította, hogy ilyen állat mellett biztonságban érezheti az ember magát.Mária a főispán lábaira nézett, melyek egyikéből már csurgott a vér, de a bestiák rajta függtek még.Ni-ni — kiálltott Mária, — piócák!Oh, Istenem, — sóhajtott a főispán, — de buta is vagyok! Csaknem minden házban van belőlük készenlét — egy üveg vízben... Ki az ördög gondolta, hogy — valószínűen innen nyerik.Nem lett volna szabad tépni őket! — mondta Mária.Lehajolt és megfogta a főispán lábát.Ulfön le bácsi! — szólt hozzá komolykodva.János azonnal szót fogadott. Titokban úgy érezte, hogy már nem is fáj a lába. Sőt már azt sem bánta, hogy ezek a szemtelen piócák úgy beléje csimpaszkod- tek... Ha pedig valaki betekinthetett volna titkos gondolatainak műhelyébe, meg kellett volna állapítania, hogy János, a bánus és sokszoros főispán, erős készséget árult el, hogy még egy párat magára rakjon ...Mivel Mária fennhangon gondolkodott, ő sem maradhatott el!Nem téptem, csak söpörni próbáltam őket... De nem lehetett!De nem ám! — nevetett Mária hangosan, hogy visszhangzott bele az egregyi völgy.János úgy gondolta, hogy de jó volna ezt a kacagást sokszor hallani!



23És hasonlítani kezdte magában: hol hallott ilyen kacagást?Hirtelen eszébe jutott, hogy ott lenn Valkómegyé- ben, a kastélyuk előtt nagy tölgy áll. Tavasztól őszig annak az ágai között kacag szakasztott ilyen édes hangon egy gerle-pár. És örült, hogy megtalálta a párhuzamot a két kacagás között.Mária meg csak nézte-nézte a piócákat, bár Jánosnak fogalma sem volt arról, mit néz a kislány, mégsem bánta, hogy nézte.Ö most egyes-egyedül annak örült, hogy gyönyörködhetett az előtte térdeplő kislányban.Egyszer csak megszólalt a kislány:Bácsi, most vigyázzon!... Mindjárt leesik az egyik! ... Adja ide a kezét!Megfogta a főispán kezét és húzta lefelé a lábán.Milyen különös! — gondolta János. Bizsereg a vérem...Mária lehúzta a főispán ujját egészen a pióca feje fölé és megnyomta a seb fölött a lábát:Csak nyomja tovább! A pióca magától is leesik! Én meg addig a másikra vigyázok!A főispán ott hagyta ugyan az ujját, ahová a kislány tette, persze esze ágában sem volt, hogy a lábát nyomkodja. Egyre azon töprengett: Ki lehet ez a kislány? ... És hogy honnan vette ezt a sok tudományt?! Meg ezt a rettenthetetlen bátorságát, hogy egy vadidegen férfivel egy rengeteg erdő kellős közepén szóba áll, sőt határozottan kezeli, mintha felcser volna!És nézte őt, mint a fa tetején ülő madárkát a fa tövében leselkedő macska, bár igaziból a legtisztább szívvel volt a lánykához. Ki kellett azonban ismernie, hogy egy-egy pillanatra szívébe tolakodott a férfiak ördöge, noha három-gyermekes családapa volt.A kislány nem sokat törődött a férfival, bár érőre fordulása olyan kívánatos volt, mint a pirosodó körte hajnali napsugárban. Minden gondját a piócák képezték.Egyik kezét a már tele szívódott pióca alá, tette 



24hegy esése közben felfogja, míg a jobb kezével mozgatni próbálta a másikat: enged-e már?A pióca tényleg amint teleszívta magát, leesett mégpedig egyenesen Mária odatartott kezébe. A szívás nyomán erős bugyogással csurgott a vér, mert a főispán nem szorította le az eret. Csak azt látta, hogy a duzzadt pióca a kislány kezébe esett.Ijedten kiáltotta el magát: Jaj, a pióca!És ki akarta ütni a kislány kezéből, hogy kárt ne tehessen benne.A lányka azonban ügyesen elrántotta a kezét és rászólt a főispánra:Mondtam, ugye, hogy fogja le! Nézze, hogy csurog a vére!Azzal szelíden markába szorította a piócát és az egész öklét rányomta a sebre.Tegye hamar ide a kezét! — kiáltott rá.A főispánnak csak a pióca járt az eszébe és vissza- szakiáltotta: Dobja hamar el azt a piócát!De azért engedelmeskedett is és lefogta a sebet, amely pár pillanat alatt megszűnt vérezni. A kifolyt vér azonban végigcsurgott a bokán és lábfejen.Mária látta, hogy a főispán őt félti, azért rászólt és nevetett:Ne féljen, engem nem esz meg!És próbálta a másikat, amely szintén erősen pirosodott már.Nem fél tőle? — kérdezte a főispán.Ha teleszívta magát, nem bánt senkit — felelte Mária.És odamutatta a tenyerét a főispánnak, aki tágra nyitott szemekkel nézte és látta, hogy a pióca nyugodtan hever a kislány nyitott tenyerén. Csak a szívóká- ján csurgott a sötét vér, amellyel nagyon is teleszivta magát.Honnan tudja ezt a drága gyermek ezeket a dolgokat? — tanakodott a főispán. — Hiszen ezeket még a nagyok sem tudják!...



25És első sorban magára gondolt. Ügy határozott, hogy mégis megkérdezi tőle már csak azért is, mert a feleletből akarta kipécézni: kinek a kislánya áll előtte.És most az is eszébe jutott, hogy az illendőség legelemibb szabályának sem tett eleget. Se nem köszöntötte, se be nem mutatkozott, holott szigorú kötelessége lett volna.Feltámadt lovagi érzése teljesen legyőzte benne a férfit és minden áron azon volt, hogy jóvá tegye goromba hibáját.Mária azonban nem látszott illemtani kérdésekkel foglalkozni, mert őt kizárólag a második pióca érdekelte.Tegye hamar ide az ujját! — kiáltott a főispánra. Mingyárt leesik ez is!És megint húzta a főispán ujját, aki engedelmeskedett, mintha mágikus erő vonta volna.De azért megkérdezte:Kitől tanulta a felcsereskedést? — kérdezte tőle.Én Istenem! — nevetett a kislány és rávetette bogárszemeit a férfire, aki szinte elbűvölve ült ott a nagy szikla-darabon és gyönyörködött a nyári napsugárban fürdő, nyári virágokkal ékes és mindenekfelett a ragyogó szemek kacagásából szűzi muzsikában.A kislány lélek-tisztasága annyira elfogódottá tette, hogy belebámult a sötétzölden fénylő erdőbe. Eddig mindig csak tűzifát látott az erdő fáiban, most egyszerre mintha más gondolatai lennének az erdőről.. . De nem tudott a gondolatainak nevet adni.A kislány semmit sem tudott a férfi lelkében hullámzó gondolatokról, ott folytatta, ahol elhagyta. Azaz: nem is hagyta el, csak kacagott egyet azon, hogy akadhat valaki széles e világon, aki meglett férfikort ért el és mégsem tudja, hogy ki tud a Mecseken legjobban felcsereskedni...Mivel nem tudta, kénytelen volt neki megmondani:Hát Miklós bácsitól!A főispán megint gondolkodni volt kénytelen.



26 Ki lehet az a Miklós bácsi?... Csak nem az öreg Kompolti?! Nem is tudtam, hogy felcserkedik is!És kezdett irigykedni az öregre, hogy ilyen bájos tanítványt szerzett magának.Ott vibrált az agyában, hogy ilyen aranyos gyermekért még a felcserkedést is megtanulná, pedig egyebekben utálja. Kutatóan nézett a lánykára, de az megint a leeső piócával volt elfoglalva.Mária hamar felkapta a leeső piócát és felmutatta a főispánnak:Ezeket is Miklós bácsinak adom!A főispán rázta a fejét:Oh Kompolti!... Hogy te ezt nem mondtad nekem?!Mária felnézett a főispánra. A sebre húzta annak ujját és nevetve mondta:Oh, nem Kompolti bácsira gondoltam!És szomorúan tette hozzá:Az megfojtana minket!A főispán ezekből a szavakból mindent megtudott. A gondolatok egész serege viharzott át az agyán és most már csakugyan nem tudta, mit tegyen!Gondolatait azonban nem fűzhette tovább, mert észak felől lovak prüszkölése és kocsi dübörgése hallatszott.Mária felütötte a fejét és már ott termett mellett a Ménkű is. Az is hegyezte a füleit...Valószínűleg a Magócsék kocsija! — szólt a kislány. Ide jöhetnek Kompokra ...A főispán is felkelt és északra nézett, bár hallásból is jól ismerte lovai prüszkölését és batárja dübörgését. Egy pillanat alatt visszanyerte egész lovagi mivoltát:Ez az én kocsim! — szólt nevetve Máriához. És most engedje meg, hogy mulasztásomat akkor tegyem jóvá, amikor hálás szívvel megköszönöm jóságos segítségét...Logrechi fia, János vagyok. Magának: János bácsi...Igen, igen, — örvendett Mária, — édesapám sokat beszélt a bácsiról Miklós bácsival.



27Ugyan mondja már meg, — kérte a főispán Máriát — ki az a Miklós bácsi?Mária rosszalóan nézett rá:Hát nem tudja? ... Miklós bácsi... Akit tegnapelőtt, vasárnap szenteltek püspökké.Neki viszem a virágokat is ... Meg ezeket is ..És odamutatta a két meghízott piócát.Ugyan dobja el! — kérlelte János a kislányt. Nagyon féltette, hogy a két beste az ő vérét is kiszívja.Dehogy is dobom! — felelte Mária. Máskor még üveget is hozok magammal. Sok öregnek megmenti ezzel az életét! A kocsi odaért.A kocsis már a fordulónál csudálkozásba esett, de hamar át is esett rajta. A lányos kaland szorosan hozzátartozott a nemesi élethez, mint a bilincs a rabhoz. Mikor hozzájuk ért, mélyen megemelte a kalpagját és hangos „dícsértesséket" mondott.Most pedig engedje meg, — szólt a főispán, — hogy kocsimban hazavihessem. Úgyis — magukhoz indultam ... Csak éppen a saruimat hozatom rendbe. Oda intette a kocsist:Gyere csak Jóska, gyere!A kocsis szeme olyan nagy lett, mint egy batárke- rék, amikor az uraságot „meztéláb” (mezítláb) és véresen meglátta. Gyorsan megmerítette vastag nemezkal- pagját a patakban és lemosta a sebeket. Inkább magának mormogott, mint másnak, amint meglátta a vérszopás helyét.

looo-éves-fa •

Adta beste jószágai!...Aztán szorosan befácsliz- ta a gazdája lábát a szűk nadrággal és ráhúzta a szűk topánkát.



28
BARANYAI FLÓRA 
összetétele életformák alapjánValamilyen természetes tájegység, például a Mecsek- hegység és déli síksága, — mely nagyjában összeesik Baranya vármegye közigazgatási területével, — összes virágos növényei alkotják a flórát vagy növényzetet. Tágabb értelemben a virágtalan növények összességét is, bár nem egészen helyesen néha a flóra fogalma alá veszik. Gyakorlatban a magasabb rendű virágtalan és virágos növények összeségét bizonyos természetes tájegységen belül tekintik flórának. A Mecsekhegység és déli síksága igen gazdag flórájú vidék, mert a virágos és edényes virágtalan növények együttes száma 1494, ebből 41 keverékfajt leszámítva a tőfajok száma 1453. Tehát egy körülbelül 40 kilométeres körön belül, melynek középpontjában Pécs városa van, közel másfél ezer edényes növényfaj él. összehasonlításként megemlítem, hogy az egész Tiszántúlról csak 1180, a Mátrából 1300, a Bakonyból pedig, mely a Mecseknél nagyobb 1406 fajt mutattak ki. Egyébb, újabban jól kikutatott területek (Kolozsvár, Székelyföld) flórája nem alkalmas az összehasonlításra, mert a pannoniai flóraterületen kívül esik.Egy természetes táj flóráját sok szempontból lehet vizsgálni. így rámutathatunk arra, hogy az egyes fajok földrajzi elterjedését figyelembe vevő flóraanalizis milyen flóraelemeket és hány százalékban tud kimutatni? Kereshetjük azt, hogy melyek azok a fajok, amelyek hazánkban csak a Mecseken vagy a Mecseken és a Magyar Középhegységben illetve Déldunántúl is teremnek. A flórát alkotó fajok magasabb társulási egységeit vagyis a növénytakarót már a vegetációtanulmányok teszik vizsgálatuk tárgyává. (L. tavalyi Évkönyvünket!) Azt a kérdést is fel lehet vetni, hogy kik, mikor és milyen fokban járultak hozzá a mecseki flóra megismeréséhez. Az emberi kultúrbehatás folytán is pusztul



29hatnak el fajok, helyettük mások bukkannak fel rövi- debb vagy hosszabb időre. Termesztett növények is elvadulhatnak. Néha nehéz régi közlésekből megállapítani, hogy kipusztult fajról vagy esetleges tévedésről van szó. így a flórák fajszámának a megállapításában is bizonyos egyéni kiértékelés nagy szerepet játszik. Mindezek a felvetett kérdésekre már másutt igyekeztem választ adni, főleg összefoglaló flóraművemben. (A Mecsekhegység és déli síkjának növényzete. Pécs, 1942.)Most egészen új. eddig még meg nem vizsgált szempontból, az életformák tekintetében vegyük bonckés alá a baranyai flórát.Mi az életformája a növényeknek? Az alapforma vagy életforma az a külső megjelenési alakja a növényeknek, amely a környezethez való alkalmazkodásuk következményeként jelentkezik. A talaj, a víz, a levegő és annak hőmérséklete, páratartalma, a talaj vegyi alkata, a termőhely fekvése, a világtáj szerinti kitettsége, az élő környezet (erdő, rét stb.) és sok más egyéb külső tényező alkotja a növény életterét, amelyhez, hogy fennmaradhasson; saját érdekében alkalmazkodnia kell. Ennek a létfennlartó törekvésnek az eredménye- képen a növény megjelenési formájában bizonyos csoportokra jellemző életforma állapítható megPia azután a flórának minden egyes tagjáról megállapítjuk azt, hogy milyen az életformája és utána a százalékos összetételben az eredményt is megadjuk; megszerkesztettük a biológiai vagy másként ökológiai spektrumot.A növények életformáját már közel másfél évszázada kutatják. Legelterjedtebb a század elején Raun- k i a e r t ő l felállított életformarendszer. Ez 5 csoportot vesz fel.Ez a rendszer a növény áttelelő szerveit, védelmi berendezkedéseit vizsgálja, de úgy, hogy mindég tekintettel van a megújuló szervekre is. Evvel azután jól kifejezésre juttatja a növény alkalmazkodását a klímához különös tekintettel a hőmérsékleti viszonyokra.



30 Az említett 5 csoport a következő:1. Fák. Phanerophyta. A fáknak áttelelő szervei vagyis a rügyei magasan a talaj felett vannak. Ez az életforma aránylag kevéssé tud alkalmazkodni az időjárás viszontagságaihoz. Igazi hazájuk a trópusok alatt van. Itt igen nagy fajszámban találhatók. Nálunk aránylag kevés fafajt találunk. A magas hegyekből pedig teljesen hiányzanak. Ebbe a csoportba tartoznak a szoros értelemben vett fákon kívül: a cserjék, kúszó és fán lakó fajok is. Nálunk a flórának 7’8 %-át alkotják. Jelük: Ph.2. Törpecserjék. Chamaephyta. Rügyeik 10—20cm-el a talaj felett fejlődnek. Télen a hótakaró védelme alatt vannak. Száruk néha fás vagy kúszó, esetleg hiányzik. Ilyenkor az áttelelő hajtás kúszó, felegyenesedő vagy párnás. Ez az életforma inkább a hűvös és hideg klímára jellemző. Nálunk a flórának 3'2 %-át alkotják. Jelük: Ch. *3. Hemikryptophyta. Rügyeik vagy a talaj felszínén vagy közvetlenül a talaj felszíne alatt találhatók. Ezeket a rügyeket már csekély hóréteg is megvédi. Mérsékelt, középeurópai kiimának jellemző életformája ez. Ezért érthető, hogy nálunk kimagaslóan nagy értékkel, 47'3 %-al szerepel. Jelük: H.4. Kryptophyta. Mint a neve is mutatja olyan életforma, mely rejtett áttelelő szervű növényre útal. Ide tartoznak a hagymás, gumós, gyöktörzses szárazföldi és vízi meg mocsári növények. A hagymás, gumós és gyöktörzses növények a tél hidege és nyár aszálya miatt kettősen kedvezőtlen időszaki tájakon, így a pusztákon különösen nagy számban találhatók. Ebbe a csoportba tartozik sok koratavaszi virág, mely a felhalmozott tápanyagaiból él a tél végén. Flóránkban 10'5 %-os értékkel szerepelnek a szárazföldiek, a víziek pedig 6,1%-al. Jelük: K.5. Egyévesek. T h e r o p h y t a. Az időjárás viszontagságaihoz legjobban alkalmazkodott életforma. Föld felett lévő szerveikből csak a mag marad meg. Van közöttük



31azonban olyan, amely már ősszel kicsírázik és áttelel. Más fajok azonban csak tavasszal hajtanak ki. Ide tartoznak a sivatagi növények is. Nálunk a gyomnövények között találhatók meg legbőségesebben. Baranyában 25’1 %-al vannak képviselve a flórában. Jelük: Th.Összehasonlításként közlöm Magyarország, Kolozsvár és Mecsekkörnyék ökológiai spektumát: Ph Ch H K ThMagyarország 6'4z 5'7 56’0 13’8 18’0Kolozsvár környéke 8’5 2’9 52’0 16'3 20’2Mecsek környéke 7'8 3’2 47‘3 16’6 25TA teherophyták száma nálunk igen magas, ami délivonás. így olaszországi tájon ugyanez az érték 42 °/o.A már i. h. megállapítást nyert, hogy a Mecseken három növényszövetkezet található Pécs városa felett. A déli sziklás oldalak füves gyepszőnyegei (F e s t u c i- o n-csoportból) fölött molyhos tölgyerdő (Quercetum pubescentis), az északi oldalon pedig vegyes bük- kös-gyertyános-kocsányos tölgyes (Fagetum carpi- n o s o-q uercetosum) található.Nézzük ezeknek a tájaknak ökológiai spektrumát!Ph Ch H K ThFestucion 6'7 7'8 61T 12'2 12‘2Quercion 21'8 8'7 51'1 14'1 4’3Fagion 24'0 2'0 49'0 21'0 4'0Amint a táblázatból látható és előre várható is volta fák (Ph) nagy számmal szerepelnek a tölgyesekben és bükkösökben, kis értékkel a Festucionban. A therophy- ták a délies jellegű Festucionban kapnak magasabb értéket, míg a kryptophyták a gumós növények révén főleg a Fagionban nyernek magasabb értéket. Ebből is látható, hogy nemcsak a flóra, hanem a vegetáció egyes asszociációi szempontjából is értékes jellemvonásokat nyújt az életformaelemzés vagyis az ökológiai spektrum. HORVÁT ADOLF OLIVÉRS. O. Cist.
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SZALAD A VONAT, mint a képzelet. Testemet az ülés 

ringatja, tekintetemet a táj. A gőzös úgy szeli ketté a hullá
mos földet, mint a hullámos tengert a hajóorr. Éppen hullám
völgybe érkezünk, a völgy mélyére fehér lim lomot, apró 
házakat vetett a hullámverés, a dombtaréj fákkal habos. Ko
pasz fákkal, mert tél jár a tájon: a mezők mustszinüek. Fahéj
barna földszalagok felszaladnak a lejtőn és minden mezte
len; jajgatnak a fák: tél! tél! tél! kiáltozzák csupasz karjaik
kal. A föld is meztelen, jobban látni dermedt idomait; kicsit 
megsajnálja az ember. A síkságon télen sincs semmi sajnálni- 
való s nincs benne semmi meglepő télen se. Télen-nyáron 
egyszerű ruhában jár, mely éppen csak takarja testét. De ez 
a dimbes-dombos táj, ez a dunántúli táj még ma is az egykori 
Hölgyfutárok utasítása szerint öltözködik, biedermejer ízlés 
szerint. Nyáron takaros fodrokat terít magára, egy-egy kas
télypark valódi brüsszeli csipke a testén.

Nézem-nézem a földet, titkos hajlatokat, bujkáló, lágy, 
törés nélküli vonalakat kínál a szemnek még ilyenkor is. 
Emberszabású táj, asszonyszabású táj; csontjait hús párnás 
szövetei öltöztetik. Dunántúl, ez a szó nőnemű, gondolom 
határozottan. A vasúti fülkében, a kissé megfülledt melegben, 
jó foglalatosságot találok: kóstolgatom a szó ízét. Szétolvad 
a nyelvemen, mint az a cukorhabsütemény, melyet vidéki 
lányosházakban adnak a látogató diákoknak vasárnap délután. 
Csupa lágy és folyékony hangzó ez a szó, csupa olyatag-omla- 
tag íz. Csupa L, csupa N. A ritmusa ringat: DUNÁNTÚL — 
olyan ez a szó, mint egy hullám, az első szótag a kapaszko
dója, a második a gömbölyded teteje, a harmadik a lejtője. 
Hullámzó szó, hullámos a táj. Nem is csoda, jut az eszembe. 
Hiszen egy tó a közepe.

Egy tó és a tavak lelke a szél. E táj lelke is a szél — 
gondolom s a képzelet legszigorúbb bíráját, egy gyermeket 
képzelek magam mellé kérdezgető utitársnak. Mit mondanék 
neki, miképpen születtek a tájak?

A síkság a legegyszerűbb. Valaki jött és rosszkedvében 
kivasalta a földet. A hegyvidék se bonyolult Óriások ütköz
tek meg rajta — mondanám — előbb puskával mentek egy
másra, de kifogyott a töltényük. Aztán kardot rántottak, de 
eltört a kardjuk. Végre nem akadván más fegyver a kezük 
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ügyébe, lehajoltak a földre s ki-kitéptek belőle egy darabkát. 
Ezekkel hajigálták egymást. Ott, ahol feltépték a földet, völ
gyek keletkeztek, közöttük megmaradt, torz formában, a 
talaj eredeti magassága: ezek a hegyek. De mit mondanék a 
Dunántúlról? Alighanem azt fejtegetném, hogy ezt a vidéket 
a szél formálta ki. A délkeleti szél. A gyermek el tud képzelni 
mindent, cseppfolyós földet is. Erre a cseppfolyós földre 
csapott le a szél, a Bácskából érkezett. Valahol Tolnában, 
Baranyában vágott le, apró, fodros, játékos hullámokat vetett. 
A Balaton előtt meghökkent, két nyoma van ennek: a fonyódi 
és a bogiári hegy. De ez csak egy pillanatnyi ideig tartott. A 
tó sima felszínén lendületet vett s a túlsó parton már maga
sabb hullámokat vert föl: a Tátikát, a Csobáncot, a Badacsonyt, 
a Szigligetet, a füredi halmokat és az Almádii Öreghegyet a 
Bakony táján egész hullámörvényt kavart s a nyugati határon 
még meg akarta mutatni: képes nagyobb erőfeszítésre is! 
Ennek az eredménye az Irottkő.

Így mesélném e táj születését, csak bővebben, részlete
sebben. A fordulatokat a kint suhanó vidéktől tanulnám. Pél
dául attól a fasortól, mely fölfelé menet a lejtőn szeszélyes 
vargabetűt csinál. Miért? Nyilván nem célszerű ez a kanyar. 
De kedves a szemnek, szép és fölösleges. Illik ehhez az ország
részhez. Kert alá való vidék ez, táj, mely tetszeni akar. Kacér 
is, be-becsap. Játszik a tekinteteddel, meglepő látványokat vet 
eléd. Számos évei és tisztes kora ellenére úgy viselkedik, 
mint azok az öregek, akik szívesen játszanak vasárnap dél
után a gyerekekkel. Különösen a bujócskát szereti, megőrzött 
valamit a gyermekkorból. Ezért szeretik a költők.

*
MERT, HOGY SZERETIK az vitathatatlan. Tájaknak szóló 

verses szerelmesleveleik közül a legtöbbet a Dunántúlnak 
címezték. Csokonai úgy megy haza innét városi pusztaságába, 
vagy pusztai városába, ahogy Itáliából szoktak a költők haza
térni. A Múzsák földjét sajnálja elhagyni. Ha a Balaton lovag
jairól egy múzeumot készítenének a Balatonparton, teljes 
lenne az irodalmi arcképcsarnok. A verseskötetekben a női 
nevek között egyszerre egy oda nem illő név üti meg a sze
medet. A Balatonról ír epekedö vagy rajongó sorokat a költő. 
A magyar költők az Alföldről is rengeteget írtak, Erdélyről is. 
De az ilyen versek helye a hazafias költemények között van. 
A Dunántúlról írt verseket egy szorgalmas és érzékenylelkű 
tanárjelölt azonban nyugodtan sorolhatná a szerelmes versek

Mecsek Egyesület Évkönyve 3 
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közé. Nem követne el hamisítást. A költő, mikor a Dunántúl 
peremére ér, egyszercsak elérzékenyül és szomorú lesz. 
„Édes haza" — gondolja magában meghatottam A többi táj 
a lőporfüstös, kormos, veszélyes, hadakjárta, balsorsdúlta 
Hungáriát mutatja neki. Az a Magyarország, amelynek ugyan
azt a jelzőt lehetne adni, amit az édesanyáknak, azonban itt 
veszett el valahol, Pannoniában. A költők tudják ezt, tudják 
azt is, hogy a Dunántúl nőnemű. Tudják, hogy csekély a koc
kázat, a hölgy nem keményszívű. Elsősorban tetszeni akar. 
Ellentétben a többi magyar tájakkal, melyek elsősorban érde
meikre hivatkoznak, becsvágyók, dicsöségszomjasak. Erdély, 
ez a szó mindenekelőtt úgy hangzik, mint egy politikai dek
laráció. Alföld — ez a szó parasztlázadást ígér. A Dunántúl 
hölgyeket igér, akikkel lehet szót érteni, legalább a köztudat 
szerint. Előnye a többiekkel szemben az, hogy nem átallja 
használni a szépség fegyvereit. Ezért féltékenyek rá a többi 
országrészek. Erdély nem féltékeny az Alföldre, az Alföld nem 
féltékeny Erdélyre s egyik sem féltékeny a Felvidékre. A 
legkonokabb pusztasági sem számol versenytársként a Tátrá
val. A görbe vidéknek ez a szélsőséges fajtája nem igen hat 
a magyar kedélyre. A Dunántúl azonban más; komolyan kell 
venni. A földművesből nehezen lesz erdőkerülő, de könnyedén 
lesz belőle kertész, nehezen lesz belőle káposztaevő, de a ho
moki bort mindig hajlamos lesz badacsonyira elcserélni. Az 
északi fenyvesek életformájára aligha vásik a magyar fog. 
A szőlők veszedelmesebbek. A többi országrész állandó gya
nakvással szemléli a Dunántúlt. Ott kezdte ki, ahol legbizto
sabb a dolgában: magyarságában .

*
KINN A HULLÁMHEGYEK, hullámvölgyek, még mindig 

váltják, kergetik egymást. Egy domb alatt jóindulatúan moso
lyog egy falu. Régi templom a közepe, mint innen az Atlanti 
óceánig minden falunak. Keményen csattan bennem egy régi 
rigmus, nyilván tiszántúli szerezte: „Némelyek azt mondják, 
hogy Tiszántúl, — Aki nem tud magyarul megtanul; — Mások 
pedig azt mondják, hogy Dunántúl, — Aki nem tud magyarul 
nem tanul." A verssorok csélcsapsággal gyanúsítják a Du
nántúlt, csak szőrmentén, de alaposan. A síksági komorság 
féltékenykedik itt, erkölcsében akarja megtámadni a dombvi
déki kedvességet. A ballada léhasággal, hűtlenségi hajlamok
kal vádolja a dalt. Kelet vetélkedik a nyugattal, a kancatejivó 
pusztalakó félti az édesbortól a magyart. Érdekes, Árpád nem 
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féltette... Különben nem itt jelölte volna ki szálláshelyét. A 
rendkívül mokánynevü Vérbulcsú meghökkentő gyanútlanság- 
gal ült meg pontosan az osztrák határon. Téténynek is, ugyan 
már nem a népe, de a neve még hibátlan magyarsággal be
szél. Nem szólva a többi dunántúli helységnevekről, Szent
királyszabadja István királyt idézi, Adász-Tevel még Vajkot. 
Egy rokonlátogatáson két erdő ölelésében erre a falura talál
tam: Bakonykoppány. Ügy hangzik ez a név, mintha utoljára 
Savanyú Józsi kopogta volna ki, fokosával a kocsmaasztalon.

Egy másik alkalommal a Balaton mellett futott a vonat. 
Kinn a nyár zöld függönyei mögül fel-feltündökölt egy oszlo- 
lopos kúria napsütötte fehérsége; a Nemzeti Múzeum szegény 
rokona volt. Körülötte a szölőindák úgy ölelték a szőlőkaró
kat, mint Kalypso nimfa karjai Odysszeusz derekát. Elkép
zeltem a ház belsejét. Tágas szobák, meszelt falak, ritkásan a 
bútorok, vén cserépkályha. Pipaszin szekrény éjszakahosszat 
panaszkodik a vénség kényelmetlenségeiről, a bútorok kösz- 
vényéről, melyet Hévíz se gyógyít. Tetején birsalmák illatoz
nak. A szőlőkarók zöld hadoszlopa felett négy kőoszlop tartja 
a födelet. Az épület egyik rokona a parasztház; a másik: 
Athéné templomai.

Mélázásomból a kalauz sípja ver föl.
A vonat zökkent, megállt. A kalauz leugrott a lépcsőről 

s egy állatokat terelő pásztor hanghordozásával elkiáltott egy 
ősi, igen keleties hangzású nevet. Már nem emlékszem, me
lyiket Lehet, hogy ezt: Zánka-Kőveskál, lehet, hogy ezt 
Dörgics-Akali. A hang szállt-szállt az olaszmódra mívelt sző
lőkarók, a latinmódra képzett homlokzatok, a provencei han
gulatra emelkedő csúcsok felett.

A kis jelenetben kicsiben benne volt a honfoglalás. Kele
ties név nyugatos földet jelölt meg. Keleties hangsúly európai 
ízű táj fölött szállt el diadalmasan. A maga nevét adta neki, 
ezáltal vette birtokba. Azzal, hogy nevet adott neki, leigázott 
egy földet, azzal, hogy megtelepedett rajta, megengedte, 
hogy leigázza e föld. Hazát vett magának, hiszen mi más a 
haza, mint föld, mely leigáz? Nem véletlen, hogy mindezt a 
Dunántúlon érzem. A dunántúli ember ma is a honfoglalás 
embere. Tudja, hogy honnan jött, de tudja azt is, hogy 
hova jött.

«

3‘
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NÉZEM AZ ABLAKBÓL e földet, mely mienk és Európáé. 

Milyen szépen lehetett hőkölni neki! Vörösmarty sorai lobog
nak bennem, olyan a szinük-melegük, mint a kandallótűzé:

_ Halmaidat koszorúzza borág, koszorúzza tetődet 
Százados erdőség; köztök, mint égi maradvány, 
Nyúlnak el a völgyek, fiatal szépséggel igézők...

Igen, körülbelül ez a Dunántúl, keleti nyelv, mely bir
tokba vett egy nyugati ritmust, s most már van füle arra is, 
hogy meghallja mi a szép abban, ami kedves és kecses; derűs 
és szomorkás. Csak ez a Dunántúl? Természetesen nem. E 
kedves táj szülötte írta a legkomorabb magyar verseket, s 
a Völgység bontotthajú sorainak a költője a legszenvedélye
sebb és legszomorúbb magyar költő is. „Most tél van és csend 
és hó és halál, — A föld megőszült". A Dunántúl szülötte, a 
Dunántúl költője irta ezeket a sorokat is.

Most tél van. Kissé keményíti e tavasz és ősz alá való 
táj színeit de nem tudja eloszlatni hullámvonalainak lágysá
gát. Lassan már sötétedik; a vonat házak közt fut el, füttyent 
és megáll. A kisváros hallgat az elsötétített estében, megyek 
az utcán a vendéglő felé, melyet Koronának hívnak, mint 
mindenütt Magyarországon, napfényillatú fehérbort mérnek 
benne, mint általában itt, a Dunántúlon. Egy kis ház ajtaja 
kicsapódik, kiloccsan belőle a fény, mint kályhaajtóból a 
meleg. Az elébb gyermeket képzeltem magam mellé útitárs
nak és gondolatban a szélről beszéltem neki. Most felnőttet 
képzelek magam mellé s tűnődve körülbelül ezt mondom: 
Azok, akik a Földközi tenger mellett laknak, minden szél 
között legjobban a brise marine-t szeretik. Különös, gyönge, 
nagyon üdítő szél ez. Forró, szélcsöndes napok után este 
szokta meglátogatni a parti lakókat. A tudomány azt mondja 
róla, hogy a következőképpen keletkezik: amint lement a nap, 
a tenger gyorsabban hül le, mint a szárazföld. A hőmérsék
letkülönbség levegömozgást idéz elő. A tikkadt, elgyötört, 
felforrt föld szinte szívja magához a hűvösebb tengeri leve
gőt. Ilyenkor a partlakók, hirtelen felüdülnek, vidámabbak 
lesznek, elméjük gyorsabban fog. Ezt a kedves és áldott szelet 
a Balatonmellék lakói is ismerik, esti szélnek hívják. Azt 
kérdezed tőlem, mi a Dunántúl titka? Ilyesmi. Ügy üdít, mint 
ez a szél. Szelleme két világtáj, Kelet és Nyugat hőmérséklet
különbségéből született, Ezért van állandó mozgásban a leve
gője, ezért hűsít és üdít. Ez a titka, úgy gondolom.

SZABÓ ZOLTÁN.
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SZEMLE
A PÉ C SI VIZCSAP NÁLA társadalmi egyenlőség a vízcsapnál kezdődik Ennek a levét mindenkinek meg kell innia. Mit iszunk hát? Vizet, de mindig harapunk hozzá a Mecsek-hegység- ből is egy darabkát. A mi hegységünk mészkőből áll, melyben barlangi utakon gyűlnek össze a vizek; földalatti vízhálózata van, és tulajdonkép nem is forrás fakad, banem egész patak lép elő a hegységből. így van ez a Tettyén is, hol a hegységből kibukkanó patak dübörögve ömlik elő és zúdul le a hegyoldalon. Pécs ivóvízellátásának legnagyobb részét a Tettye vize adja. Kisebbik részét a Tortyogó kútjai a várostól nyugatra kereken 16 km távolságról. Mindkét víztömegben igen jelentékeny az oldott, vagy lebegő szilárd anyag. A szilárd anyag majdnem teljes egészében oldott mész, a hegység építő anyaga. Minden liter víz oldásával kisebb lesz a hegy, helyesebben a hegy mélyéből, vagy felszínéről hiányzik a feloldott és elhurcolt szilárd anyag. A barlangok üregét a víz oldotta ki.A felnőtt ember napi folyadék-fogyasztása átlag két liter. De mivel nem mindenki felnőtt és nem minden felnőtt szereti a vizet inni, számítsuk az átlagot egy literrel. így hetvenezer ember egy év alatt megiszik huszonöt és félmillió liter vizet. A Tettye vizében lite- renkint átlag egy gramm szilárd anyag, majdnem teljes egészében mész mutatható ki. A Tortyogó vizében félannyi a szilárd anyag. Legyünk azonban szerények a számításunkban és számítsunk mindkét víztömegre vonatkozólag csak fél grammot literenkint, vehetjük kilón- kint is. Azt látjuk, hogy évente igen jól fogy a mész, mert a lakosság torkán százhuszonhét mázsa és hetvenöt kiló mész csúszik le. Persze több víz fogy és a mész is több a vízben így mondhatjuk, hogy Pécsett kereken átlag évi 200 mázsa mész jut szervezetünkbe az ivóvíz által. 



38Fejenkint legalább húsz deka. Ennek egészségügyi vonatkozásaihoz az orvosok értenek, írjanak arról ők.Térjünk vissza azonban a Tettyéhez, mely oly kellemes és üdítő hely. Figyeljük a víz zúgását és elmélkedjünk egy kissé. A Tettye vize igen szeszélyes. A nyári, vagy a téli szárazság idején igen megcsappan a vize, de hóolvadáskor, vagy zivatar után szörnyen megdagad. A legkisebb vize is több azonban napi 600 köbméternél, de a legnagyobb napi víztömege már több ízben az 50.000 köbmétert is meghaladta. Minden karsztvíz ilyen szeszélyes. A mészkő résein gyorsan fut le a víz a hegy belsejében levő barlangi vízhálózatba, honnan tömegében megnőve és sebességében neki iramodva tör kijárata felé. Az évi vízmennyiséget véve alapul, átlag napi 3000 köbmétert számíthatunk. Igen száraz esztendőben is több a napi víztömeg 2500 köbméternél. A két értékszám figyelembe vételével középkereken átlag egy millió köbméter víz folyik el évente. A Tettye vizében l’terenkint mindig több mint fél gramm a mész, tekintsül azonban ennyinek, hogy a túlzásoktól mentesek legyük. Így is meglepő eredményt kapunk! Évente a Tettye vize ötszáz tonna meszet szállít ki a hegységből, tehát 50 vag- gon mész távozik el. Tudnunk kell azonban, hogy ennél több, de legalább ennyi.Sajnos a barlangi üregben, honnan az anyag nagy része származik, még nem járt senki, mert sziklafüggöny alól bukik fel a víz. Látható barlangi bejárata nincs. Hozzá lehetne férni tárna vágása által, de nem tanácsos, mert ivóvíz, melynek csak a szennyeződését, fertőzését eredményezheti az emberi tudományos kíváncsiság. Majd azért ennek is meg fogjuk találni a megközelítési módját úgy, hogy belőle a vízfogyasztók egészségére kár ne származzék. — Csak várni kell!Felmerül az érdekes kérdés, mióta oldja a víz ezt az ismeretlen Tettyebarlangot, mely talán egyik leghíresebb cseppkőbarlangja lesz a jövőnek. Erre a kérdésre nehéz felelni, de szintén csak szerény számításokkal lehetséges.



39A pannonia tenger szintája a mai dunántúli 300 méter t. sz. feletti magasságban van átlagosan. A Tettye ennél alacsonyabban 240 m. magasan fekszik. Jóval tehát a pannóniai tenger visszahúzódása után keletkezett a forrás, ill. válott lehetségessé azon a helyen a karsztvíz előbukkanása. Tény azonban, hogy a földtani negyedkort bevezető pleisztocén elején a barlangi rendszer keletkezésének lehetősége már adva volt. A pleisztocént a legtöbb szakértő átlag ötszázezer évre teszi. Utána a ma élő emberfajok kora pedig átlag 20.000 év. Figyelembe véve a pleisztocén száraz éghajlatát és a barlangi rendszer vízgyűjtőjének fokozatos kialakulását, csak 100.000 évet vegyünk fel számításaink során. így ötven millió tonna mész hiányzik a hegységből csak a Tettye forrás vizének oldása folytán. Ez pedig aránylag szerény víztömeggel működő karsztos patak. így fogynak el a hegyek is.Érdekes lenne a barlang üregének pontosságára törekvő leniérése után az évi oldás mennyiségének számításával kimutatni, hogy legalább hány százezer évesnek kell lenni e barlangi rendszernek. Ezt majd akkor, ha már egyszer a tudományos kutatástól ösztönözve bele- bujhatunk a Tettye barlangjába.
DR. SZABÓ PÁL ZOLTÁN.
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Tépett fátyol

Több mint félszázad köde-jajja, bánata-illata 
Szőtte az én széttépett fátyolom,

Melyet egy Isten gonddal szőtt, más Isién szétszaggatott
Könnyen ... Torkom kiszáradt: titokban annyit jajgatott... 

Nedves szemekkel forrón csókolom,
S ragasztom össze a széttépett vágyakat-álmokat,

Melyekből már csak egy-egy foszlány él: 
Gyermekkori szép meséket mesél...

A páterek templomtornya most is csak az égre néz... 
De a többi! ... Hova lett?!... Idézni oly nehéz!...

Tiszapart.. Hajók... Tákolt tutajok... 
Hogy kötöttünk el halászcsónakot...

A délibáb? .... Gyermeket keres ... Ne keresd!... 
Meghalt... Nincs! ...

Elúszott már a Tiszán minden gyermeki álomkincs...
Egy sirály mégis rám ismer ... Tudja: 
Nagy parittyás voltam ... Vizet bújja

Inkább, ahogy vijjogva elsurran messze előttem, 
Valamelyik ükapját bizonnyal meg, , vagy lelőttem...

Öcska gumipuskával, vagy mivel .... 
Gyerekkorban — ki tudja: mit mivel?

A füzest régen kiirtották. Helyébe házakat
Építették szegény emberek ... Olyan fővárakat...

A mintát ők is az ezeréves
Múltból vették ... Azért egy sem kényes ...

A Nap átölel tüzesen, nem kíméli öreg fejem.
Igen!... Ez az alföldi ős-napsugár ... Megismerem ... 

Este a Hold pajkoskodik velem,
Érzi, hogy most is nagyon szeretem ...
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Lélekvesztőn rámegyek a Tisza fodros hátára,
A kanyargós folyónak csak eláll szeme-szája...

Te vagy az, vén gyerek?! ... Hát a többiek ... 
Hej, de megnőttetek Kun-gyerekek!...

Pedig a vén Tisza vize, amelyben egykor fürödtem, 
Réges-rég elúszott a nagy Dunán, és a tengeren ...

Merengek itt a vén Mecsek alatt... 
S megakad a torkomon nem egy falat...

A sok szép emlék lassan sűrű homályba vész,
Mint lékelt hajó a tenger fenekére... S nincs egy kéz, 

mely felemelje az emlék-roncsokat!...
És mégis éli... Él!... Néha sir-jajgat...

Néha a csillagok honából visszatér: elaltat...

Közben felsikoltok: felébredek, s szidom magamat:
Ki látott ilyen vén szamarat!...

ÖREG PORSZEM.

1. Szeresd a természetet és áhítattal lépj szentélyébe.
2. Turistamezben is kultúrember maradj.
3. Ne feledd, hogy turistához méltatlan magaviselettel a 

turistaság ügyeinek ártasz.
4. Ne élj vissza a vendégjoggal és tiszteld a mások 

vagyonát.
5. Turistaútról le ne térj, tilos területen engedély nélkül 

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

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

hulladékot rejtsd el.
8. Égő tárgyakat 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.
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Természetszeretet és életstílus
Miért ideálista és miért szereti a természetet a turista?Erre a kérdésre szeretnék kedves olvasóinknak felelni a turista leikével, egyszerűségével, hogy azután néhány lelket gyönyörködtető képpel bizonyságát adjam, hogy érdemes az Isten szép templomát járni, az ideálizmus szárnyain felemelkedni a hétköznapokon, oda, ahol nem csalja meg az embert semmi, ahol minden úgy mutatja meg magát, ahogy azt a természet alkotta s ahová legfeljebb az ember visz — néha — dissonánciát.Szeretnek bennünket turistákat azzal vádolni, hogy ugyan mi értelme van annak, hogy megtéve 10—20 stb. kilométereket, fáradtan térünk vissza oda, ahonnan elindultunk. Erre ugyan azzal is felelhetnék, hogy ugyan élvezetesebb-e a város poros aszfaltján mászkálva, — este kormos, poros tüdővel fáradtan haza térni? Bizonyára a kettőt összehasonlítva nem nehéz a feleletet megadni, de még a kávéház füstös levegőjének sem adunk előnyt ami turistáskodásunkkal szemben, amikor kimegyünk a szabad természet ölére, gyönyörködni a szebbnél szebb és változatos tájban. Ebben a kérdésben is elhangzott már a vád, hogy ugyan ezért nem érdemes ekkora vagy akkora nagy utat megtenni, hogy holtra fáradtan azután gyönyörködhessen egy, a nem turista előtt szinte elképzelhetetlen, panorámában. Érdekes — ha elgondolom, hogy a szebbnél-szebb lakásokban, de talán a legegyszerűbb hajlékban is találok csodálatos szép tájakról képeket, festményeket, esetleg csak egy egyszerű levelezőlapot, mit azért helyez a tulajdonosa lakásába, hogy abban gyönyörködjön, pedig ez az egy kép állandó, rögzítve van benne a táj képe is s mégis gyönyörködtetés céljából szerezzük meg, hozunk érte esetleg nagyobb anyagi áldozatot. Mégis mi ez a kép, ha a legjobb ecset munkája is, a valóságban, hegyek óriásairól szemlélhető tájhoz, képhez, panorámához, mely a turista jutalmaként tárul, fáradságos menetelés után. 



43szemei elé. Ennek elmondásához a toll gyenge, a legköl- tőibb szavak is csak megközelítők, ez boldogság, mely tisztán ömlik el az ember lelkén, mint az a levegő, melyet hegyek óriásain szív tüdőnk magába, hogy önfeledten hagyjuk magunkon úrrá lenni azt, ami bennünk a legszebb, az Isten örök szándékát, a megbékélt, a boldog embert.És hányan keresik az élet forgatagában ezt a boldog embert? Igaz, hogy nem a turista ideálizmusán keresztül keresik — ezzel nem akarom azt mondani, hogy csak azzal kereshető — hanem keresik ott, ahol egészen bizonyosan nem található meg, ahol csak csalódással gazdagabban térnek vissza, továbbá úgy keresik, hogy ahhoz a léleknek nincs köze.A baj ott kezdődik, hogy nagyon kevesen értenek a boldogság tudományához. Pedig ha valamikor, úgy manapság határozott tehetség kell a boldogsághoz. Az. életben nem az árnyat látni meg, hanem a fényt, egyetlen jóért elfeledni az ezer kellemetlent, fölötte állni a szürke hétköznapoknak és az Isten szép természetéből szitt elascitással, minden nappal új örömet találni az életben, az életet úgy nézni, mintha magas hegyoromról néznők, ahol áttekintésünk van, perspektívánk, ahol eltörpül az, ami salak.Sajnos csak kevesen vannak a természet szeretők táborában, az ezreket, a milliókat, az élet vak lármája, a mának kápráztató és csalfa neon fénye vonzza. így csak kevesen méltányolják a természetben mindennap megnyilvánuló áldásokat: a napfényt, a virágokat, pedig mit nem adna a vak azért, ha láthatná a tavaszi mezőt, a hegyek fényeit, a sokezer gyönyörűséget, mit egy kiránduláson élvezünk. Hiszen mi természetjárók nem tagadjuk, hogy szinte önfeledten járjuk a mezők, erdők s hegyek ösvényeit, mert oda visz minket életünk legszebb álmaihoz, gyermekkorunkba ...Mezőkön és domboldalakon állunk. Vajjon a természet nagy nagy szépsége nem egy megmaradt darabja-e, magának az elveszett boldog gyermekkornak? Nem-e 



44önfeledt gyermek éveink mosolyognak ránk egy szépséges májusi turánkról hazatérőben a csillagokkal telehintett este képében? Egyetlen hóvirág kelyhében nem gyermekkorunk hófehér órái lépnek-e elénk a maguk szépségében? Igen, őszintén elmondhatjuk, szeretjük a virágokat, szeretjük a fát, a bársonyzöld füvet, mely szőnyegként fekszik lábaink elé és a turista dalát énekeljük a természet himnuszaként, „Amíg fejünk felett csillagok ragyognak és van zöld lomb a fán — szép az élet."A turista lelkét életszemléletében egy bizonyos optimizmus ragyogja be s erre az optimizmusra mennyire szüksége lenne a ma rohanó emberének is.Próbáljunk optimisták lenni, ne mondja senki közülünk, hogy nem érdemes élni itt a földön. Ez ellenkezik a turista tíz törvényével, de elsősorban az Isten tíz parancsolatjával is. A ma emberének, hogy belső boldogságát meg tudja őrizni, bizonyos ellensúlyozó erőt kell kitermelnie önmagában. A turisztikának s így Mecsek Egyesületünknek is hatványozottan kedves kötelessége, hogy az ideálizmus szárnyain keresztül vonzóvá tegye a természetjárló életét, hogy minden napot e nemes gondolatok napsugarával töltsünk meg, mégpedig annyira, hogy semmi hely ne maradjon a csüggedésnek. A csüg- gedés fél csatavesztés s nekünk Isten és ember előtt, most a nyert szabadság hajnalán — csatát veszteni nem szabad.Bármilyen szomorú napokat is éltünk, amelyek a ránk mért szenvedések számát rendkívüli mértékben növelik, — még mindig ezer és ezer ajándékát adja a jó Isten a körülöttünk tobzódó csodálatosan szép természetben, ami vadvirágos vidékünkben is, amit ha lelkünkre hatni engedünk, elégséges, hogy az embert megbékítse és felemelje ...Itt van a városunk tövében a virágos, szép hegy, ami öreg Mecsekünk, csodálatosan szép tájaival. Igazán szinte különös, hogy az emberek mennyire keveset látnak ebből az őket körülvevő gyönyörű kis külön világ



45ból... Pedig a természet itt is olyan szép, mintha és mindenütt egy csöndes és titkos ünepet ünnepelne. Minden szeret minket, a nap, amely ránk süt, a virágos rét, a sötétlő erdők, a bársonyos völgyek. Csak mi nem akarjuk azt eléggé szeretni. Akinek nehéz a szive, akinek nagyon fáj az élet — ajánlom, menjen ki a csendes és gyönyörű Szuadó erdejébe, ebbe a szép templomba és egy csendes beszélgetés a fákkal, meg fogja győzni őt, hogy szép az élet... Igen, mi egy virágokkal, fákkal feldíszített gyönyörű kis sarkában élünk a világnak, akiknek bölcsője köré annyi szépet rakott a gondviselés ... szabad-e ezt nem kihasználnunk, parlagon hagynunk, amikor ma annyira szükséges belső ellenálló erőnket tudatosan növelni.De a lélekkel párhuzamosan a testet is mennyire felüdíti a természet, a levegő ózonja, az aranyló napsugár. Mily boldogan és önfeledten lépünk kint a természetben s észre sem vesszük, hogy járásunk rugalmasabb, hogy mellünk domborúbb, hogy izmaink feszültebbek. Mintha csak azt mondaná szervezetünk, hogy köszönjük kisgazdánk, hogy haza hoztál, ez a nekünk való hely. A sütő napsugárnak, hétvégnek egészségmentő, életineghosszab- bító hatását az emberek számára elsősorban a turista hirdeti. Hős lelkű úttörők hirdették fél század előtt is már, hogy ne hagyjuk egészségünk érdekében sem veszni azt a sok tobzódó energiát, mi itt a közelünkben van raktározva, várva, hogy egy szép kultúrájú város lakossága azt okosan, nemesen felhasználja. A legfőbb segítség az egészséges és a beteg ember számára is a természetben van, ahol titokzatos, kifogyhatatlan élet folyik. Tele varázzsal, illattal, zamattal, zenével és ízzel. De ez a természet nemcsak esztétikai szépség, nemcsak lelket gyönyörködtető képeknek, hangulatoknak forrása, a természet nemcsak a turista kimerült szerveinek, idegeinek, érzéseinek főorvosa, de a természet minden ember számára a vérpezsdítő mozgáson, a regenerálódáson, az erőforrásokon kívül nagy tanulságoknak és az ölök tanításnak kiapadhatatlan forrása és főiskolája. Ha 



46arra a sok áldást hozó gyógynövényre gondolunk, melyet ami tájaink hordanak magukban, önkénytelenül azok a halovány arcú betegek állnak lelki szemeink előtt, akiknek fájdalmait ezek a kis apró virágok, füvek írt adó anyagai gyógyították, csendesítették el. Hálásan hajolunk föléjük, félve kerüljük el, hogy bakancsunk egyet is legázoljon közülük.A természet megtanított bennünket jobban gyógyítani. Megismertette velünk a gyógyító erőt, a legfőbb hatót, minden élő szervezetnek a természetes regeneráló- dási, gyógyulási hajlamát és erejét. A természet megtanít arra, hogy jobban gyógyítani, mint ő, mi sem tudunk és a mi feladatunk éppen az, hogy ellessük ezeket az öngyógyulásokat és beállítsuk minden tudásunkat, minden művészetünket az egészségért megindult életharc szolgálatába. Hány orvos turista okult a természet ölén, ki tudná megmondani? De hogy hányan vagyunk neki hálásak, talán még kevésbbé?Nagy természeti erőkről, törvényszerűségről, szükségszerűségekről lebbenti fel a természet a turista előtt a fátylat. A természet szemléletében kibontakozik előttünk egy hatalmas cél, egységes uralgó képzet, mintha valami láthatatlan erő szabályozná a fejlődés útja felé. A másik nagy törvény a másokért való küzdelem, az egyed beolvadása, elégése a jövendő számára.Fülembe cseng Balotay Gerő turista társunknak korábban tartott, örökké szép, előadása a természet rendjéről, a fejlődésről. Mi turisták és természet járók vagyunk tanúi, hogy ennek a fejlődésnek az érdekében a természetben milyen pazarlás folyik. Minden fa egyformán úgy indul a növekedésnek, mintha az égig meg sem- akarna állni. Minden ifjú úgy megy bele az élet májusába, mintha december sohasem volna. Ahhoz, hogy egy mag csírába szökkenjen, a természet millió magot szór el és egyetlen egy élőlény érdekében akkora szerelmet gyújt fel, hogy azzal nemcsak egy emberi szivet, de egy egész világot lángba lehetne borítani. De a fák nem nőnek az égig, a patakok visszafelé nem 



47folyhatnak, a millió sejtből csak egy érhet el a másikhoz. A természet a maga törvényszerűségével vigasztal és a fejlődésnek élő példáival mutatja az utat, amely önmagunkon túl, felfelé vezet.Ez a csodálatos világ, az akaraterőnek is szimbóluma s amikor lelki szemeimmel visszatekintek egyesületi életünk 54 éves távlatába, meg tudom érteni, hogy miért tudtak az előttünk járók annyi természetes és mesterséges akadály dacára is, lépésről-lépésre törve alkotni. Az örök természet volt az a jó tanítómester, amely példát mutatott. A turistaság amely 1891-ben még alig tudott gyökeret verni, ma már hódító erő. Az első sétaút, a Kardos-úti menedékház, a Kiss József kilátó, a számozott utak sokasága, a menedékház fémjelzik ezt a küzdelmekkel teli, de alkotó munkát. Csak a turista, a természetszerető lélek segíthette át őket a nagy alkotókat az akadályok százain. Háládatlan lenne az utókor, méltatlan a turistához, ha neveiket elfelejtené.De nem lenne teljes kép s hűtlen lennék önmagamhoz, de mint nevelő nem említem meg azt a hatalmas eszmei célt, melyet a turisztika mint nevelő eszköz is jelent. Itt elsősorban a turista mély és tudatos hazafiasságára gondolok, aki a legszebb külföldi tájak szemléletében is hazajáró lélek. Benne a magyar táj tudatossá lesz, nem hegy és völgy már pusztán, hanem a tájban annak magyarságát látja. Egy mélyebb „nemzetiség" jelentkezik bennünk, ha szemben állunk a hazai dombokkal s mezőkkel, így lesz miénk a táj s így lép elő kiben-kiben a vidék hazává. Ezt a gondolatot belevinni a köztudatba, az ifjúság érzését ily irányban kiművelni a legszebb feladatok közé tartozik és a turista ideálja lehet. Ez azután a turista gyakorlati munkájával már magasabbrendű eszme, az örök honvédelem szolgálatában is áll, melyet művelni, a maga alakító lelkiségével, az izmokat edzeni, a szemet élesíteni ezeknek a különös szempontoknak figyelembe vételével, elsőrendű s magasabb rendű hivatás kell, hogy legyen a turista életében. Egészség, kedély, sport, akaraterő nevelés, 



48mind belefér könnyen a turista lelki tarisznyájába s szívesen áldozza — ezek birtokában — magát is e magasabb rendű élet szolgálatában.Hiszen tudjuk, hogy az ember egész lényére is hatással van a turisztika. Testileg: a szabad levegőben végzett erős testmozgás edzi, fürgébbé, ellentállóbbá, ügyesebbé teszi az egyént és tovább tartja erőben, néha hosszú évekkel tolva ki megrokkanását, megöregedését. Lelkileg: a turisztika valami titkos összetételű csodaszer, mely enyhíti a haragot, csititja a szerelmi bánatot, tompítja a honfibút, elűzi az anyagi gondokat, elzsongítja a testi fájdalmakat, menetelessé teszi a meredek kapaszkodót, hűvösebbé a kánikulát, elviselhetővé a csikórgó hideget, ízletesebbé a száraz kenyeret, könnyűvé a nehéz hátizsákot, széppé a csúnyát, jóvá a rosszat, — szóval akár valami jótevő tündér, minden fölé csillogó fátylat von, mely az igénytelen székely lánykából bájos erdei találkozást, a birkapaprikásból királyi lakomát, a madárcsicsergésből felséges hangversenyt, a legszürkébb hegyoldalból is érdekes és izgató látványokat és élményeket varázsolhat a turista szemei elé. Csodálatos varázsital, mely jó értelemben bolondítja meg azokat, akik igazán rájöttek az ízére. Hát ez a turistáskodás.Ez a rajongás a természet iránt azonban nem a modern gépember törtetése a rekordok után, ez lelki kiegyenlítettség, megnyugvás, kibékülés a mával, hogy a holnappal felvehesse a küzdelmet újra emberi módon, az Isten tervei szerint.A gyorsaságmámor, a felfelé szédülés, s sportsebesség, amely az autó fokozott kilométerfalásában éli ki tartalmát, ’ az állandó és túlfokozottan mozgalmas életütem idegen a turista lelkűletével.Ez nem az a természet kívánás, amely a nagyvárosi ember, az irodák, áruházak, hivatalok alkalmazottjai között kezd felébredni, hogy abban a melankolikus taposómalomban, amelyet elektromos napfény világít meg: hogy természetellenes életet él, ezért ébred fel benne a vágy a napsütötte dombok, tavak és az ég 



49kékje után. Akit egész héten át pörget a város szédületes forgókorongja, a vikendezésben talál megnyugvást. Ez a Robinzonád érzéskomplexum, amely korunk idegkuszált- ságának visszahatása, nem az őszinte és a tíz törvényes turistaélet.Az igazi turista élet az apró hőstettek sorozata, mely a lélekből fakad. De hiszen maga az élet is a csöndes hőstettek sorozata, s a turista éppen az apró hőstettek mozaikjából áll. Lehet, hogy csak annyi egy pillanatban, hogy nem taposom el az örök természet egy parányi kis munkását, máskor, hogy fegyelmezetten viselkedem a terepen s nem indítok el meggondolatlanságommal hólavinát, vagy kőzuhatagot, mellyel embertársaim életét, vagyonát veszélyeztetem. Mindehhez kiegyensúlyozott lélek és szív kell, mely ezt a hősiességet kiváltja s állandóan ébren tartja lelkűnkben, anélkül, hogy érte látható jutalmat kaphatnánk Mennyire hiányzik ennek a gondolkodásnak csak parányija azokból a vandál lelkekből, akik 54 év nehéz küzdelmeinek eredményét napról-napra pusztítják s azokat a nemes lélek szülte alkotásokat oktalanul rongálják, melyek már évtizedek óta éppen őket akarják nevelni a szépre és a természet szeretetére.És mindez a hősies elszántság, törekvés, akaraterő, ideálizmus a természet szeretetéből fakad, melyet annyi szépséggel és változatossággal adott nekünk a Mindenható hazánkban, de szűkebb pátriánkban is, — s melyet szeret s meg is ért az igazi turista lélek.A meleg, fűtött s kényelmes helyiségben talán akkor, amikor még érezzük a tél kemény fogát, egyikmásik gondolat nem tud eléggé megfogni. A tájak képe emlékeinkben is még ködbe vész ...Ám újra jő a tavasz. Még alig múlik el a tél java és az öreg Mecsek hegyei már tele vannak fakadó hóvirággal. A levegő nehéz, a nedves föld és a frissen sarjadó növényi élet átható szagától nemsokára különös illatúvá válik az éter. — Amikor aztán közeleg az este, mikor újra enyhén suhanó tavaszi szél kel a vén Me-
Mecsek Egyesület Évkönyve 4 



50esek felől és sejtelmes párák borítják el a távoli látóhatárt, akkor a bűvös tavaszi szellő és az ébredő erdők illatárja megtermékenyítik az ember lelkét és a képzelet tündér szárnyakon száll tova és tündérországot rajzol magának a fátyolozott láthatár megett, mely regél ami Mecsekünk régi, nagyon régi történelmi világából is. A magányos hegyeken, melyek az alkonyatban szeszélyesen változtatják koronájuk színét s amelyek mögött sötétlő erdők között susog a szél, ebben a fenséges csendben és magányban, meghatva és megilletödve érzi az ember lelkében felrezdülni, hogy milyen szép is az élet s milyen szép volna békében egymás mellett élni.Csend van. — Majd messzi erdőben megszólal a rigófüttye. Eleinte szinte félve kezdi s megint elhagyja . .. Azután beléfog újra és örvendve és diadalmasan és szünet nélkül hirdeti most már bűbájos, hangos dallal a tél tovatűnését és a kezdődő, az új, a visszatért tavaszt, a közeledő szép nyarat.Virágillat és madárdal, — vágy és Ígéret, — végtelen harmóniává olvad össze emlékeinkben és édes álmokkal és békével tölti el az ember szívét...
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Barangolás Pécsvárad határábanPécsváradon nyaraltam. Meg akartam ismerni a keleti Mecseket, fel akartam keresni a híres gesztenyést, s el akartam látogatni a Rékába. Jól választottam, mert a Mecseknek olyan szépségei tárultak elém, amilyenekre nem is számítottam.Pécsett egyik legkedvesebb sétám a bányatelepi gesztenyés ősrégi terebélyes fáival és üde zöld pázsitjával. A bányatelepi gesztenyés után érthető, hogy kíváncsi voltam a hírből már régen ismert pécsváradi gesztenyésre. Legelőször a zengővárkonyi temető felől mentem ebbe az ősi erdőbe. A gesztenyés szétszórt hatalmas fáival valóságos angol park benyomását teszi. Csábító volna megtudni, mi mindenre emlékszik egy-egy ilyen öreg fa, hiszen több száz évesek vannak közöttük. A falu népe, mint Magyarország más vidékein Várkonyban is úgy véli, hogy a törökök ültették be Pécsvárad környékét szelíd gesztenyefákkal, a tudomány azt tanítja, hogy ez az erdő a Magyarország földjét elborító ősrégi gesztenye erdők maradványa. Bárkinek is legyen igaza, az bizonyos, hogy mialatt a gesztenyésben sétálunk, valami emelkedett érzés fog el; mégis van valami, amit az idők viharai megkíméltek, s amit az embernek nem sikerült tönkretennie. Valami csodálatosan békítő hatásuk van ezeknek a százados fáknak, s annak a csendnek, amely itt körülveszi az embert. Megbarátkoztam az öreg fákkal, amelyek némelyikének ágait a gyakori viharok annyira megtépdesték, egyik másik fának koronájából pedig a fagyöngy szívta el a tápláló nedveket. A fák üdezöld lombkoronája egy-egy vadgalamb párnak nyújt védelmet, a száraz ágakat a harkály kopácsolja élelmet keresve. A mindent beborító égbolt alatt pedig az egerészölyv tart terepszemlét, hogy hirtelen lecsapva magával ragadja áldozatát. Órákat el lehet itt bolyongani. anélkül, hogy valami megzavarná az embert s ha kigyönyörködtük magunkat, a déli harangszóra, vagy mikor a nap utolsó sugarai bearanyozzák Pécsvárad merészen
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52kiemelkedő templomának tornyát, leereszkedünk a vár- konyi gyümölcsösök közé, ahol elbeszélgethetünk a falu barátságos lakóival a világ sorjáról.A gesztenyés az erdőbe benyomuló gyümölcsösökkel a soproni Lövérekre emlékeztet, a pécsváradiak és vár- konyiak azonban nem kerítették el az egyes telkeket, mint a soproniak, hanem szabad utat engednek a természetben gyönyörködni tudó embertársaiknak. Magam is szívesen lennék egy-egy ilyen gesztenye erdő részletnek büszke tulajdonosa, hiszen az egész nyarat el tudnám itt tölteni.Van Pécsvárad közvetlen környékének más nevezetessége is: 40 holdas cseresznye telep a régi községi bika legelőn. Az út ide is a gesztenyésen át vezet, amelytől a telepet csak egy kis legelőrészlet választja el. Cseresznyeéréskor voltam fenn először a telepen, sohasem felejtem el azt a látványt, amely itt elém tárult. Jóformán amíg a szem ellát szabályos sorban egymás mellett a csupa egyforma, fiatal, egészséges fa, amelynek sötét zöld lombjából néhol egész fürtökben kandikál ki a sötét vörös gernesdorfi cseresznye, örömmel töltött el ez a gondosan tartott telep; gyönyörködve néztem a cseresznyeszüretet is, amint szorgalmas kezek behord- ták a gazdag termést s mikor a telepet a mellette levő sovány legelővel összehasonlítottam, elgondoltam, hogy mi mindent termel meg ez a látszólag sovány de mégis áldott föld, ha van valaki, aki szeretettel és hozzáértéssel munkálja meg. Feltett szándékom, hogy a legközelebbi cseresznye virágzáskor legalább egy napot künn töltök a telepen, mint a japánok, cseresznye ünnepélyt rendezek és felkeresem Marosi bácsit az öreg juhászt, a telep gondozóját, aki annyi érdekes dolgot tud elbeszélni a juhászok életéből.Az enyhe nyári estéken szíves fogadtatásra találunk a pécsváradi szőlőkben. Nem egy ragyogó naplementében gyönyörködtem a Bekéből, ahol a legjobb pécsváradi bor terem. Szép ez a szőlőhegy a szőlő virágzásakor, amikor mindent betölt a virágzó tőkék kábító 



53illata, de talán még szebb a szőlőben az ősz, a szőlőérés és a szüret ideje, amikor a levelek az elmúlás előtt hol narancssárga, hol barnás, vagy bíborvörös színben tündökölnek a közöttük rejtőző fehér rizling, a rózsaszín dinka és a sötétkék Othello fürtjei fölött.Városi embernek ma is sok látni valót nyújt a szüret, az öreg pécsváradiak azonban más, vígabb és mozgalmasabb szüretekről mesélnek, amikor muzsika szólt a nagy hársfa alatt s a kerek kőasztalt vigan ülték körül a vendégek, kóstolgatták és bírálgatták az édes mustot, nem feledkezve meg a tavalyi borról sem, ami nagyban hozzájárult a szüreti hangulathoz. Mikor a szedők már nem láttak, a zeneszóra mindenki táncra penderült és mindig akadt valaki, aki a mozsarak durrogatásával szórakoztatta a kíváncsi gyermeksereget. Azok voltak a régi jó idők, kár hogy ez is elmúlt és nem tér vissza többé soha, mint a hogy elmúlt a fiatalság is, s az öregségre csak az ifjúkor kedves emlékei maradnak meg egy-egy régi, igazi szüretről.Pécsvárad környékének szép része a Büdöskútnál kezdődik. Itt indul ki az út Óbányára, a Rékába és Szent- Iá szló felé.A Rékába enyhén emelkedő úton jutunk el. Az erdő nagyrésze a Réka környékén ma ki van irtva, csak egy pár sudár fenyőt és néhány hatalmas magfát hagytak meg, az út azonban mégis nagyon szép, mert elragadó a szemben lévő erdős domboldalra a rálátás, különösen közvetlenül a Rékába való lemenetel előtt. Aki csendesen rója az erdei utat hol egy-egy tarka tollazatú csuszkát lát, amint közvetlenül a fatörzsre simulva kúszik felfelé, hol a mókus játékában gyönyörködhetik; a legszebb látványt azonban a gyurgyalagok daloló csoportjai nyújtják, mikor röptűkben a napfény rávilágít tündöklő, világos kék tollazatukra. Akinek szerencséje van egy-egy délceg őzzel is összetalálkozhatik, a nagy vad — szarvas, vaddisznó — nyáron elrejtőzik, csak esténként, vagy éjjel húzódik le a patak völgyébe szomját oltani. Egy ízben rókát is láttam a Büdöskútnál. Fényes nappal rátá- 



54madt a legelésző kecskékre, csak az éber puli bátorságának köszönhető, hogy a kecske ádáz ellenségétől megszabadult.Ha sétánkat a Büdöskutat jobbra elhagyjuk és a 19-es jelzésű köves úton megyünk tovább, öreg bükkerdöbe jutunk, amely nyugatra Püspökszentlászlóig lenyúlik, beborítja a Zengő északi oldalát és egészen Kisújbánya határáig leterjed. Gyönyörűek a hatalmas bükkfák, amelyek alatt kora tavasszal a májvirág, primula és hóvirág, májusban a rengeteg gyöngyvirág, nyár elején a diktam- nusz, a gyűszűvirág, turbán, liliom, harangvirág pompáznak. Nyáron a tikkasztó melegben zamatos szamócával csillapíthatjuk szomjunkat. Az ősz elején pedig a sok szeder üdít fel barangolásunk közben. Püspökszentlászló felé talán a legszebb pont a püspöki erdő széle, ahol a vörös park kezdődik; a község és a szép püspöki nyári lak innen még nem látszanak s jó ideig eltart, míg a községbe leereszkedünk. Aki teheti, ne sajnálja a fáradtságot és menjen végig a Hetény felé vezető bájos völgyön, amely megérdemelné, hogy jobb utat kapjon.Érdemes megtenni a sétát Pécsváradról Püspökszent- lászlón át az 1-es jelzésű úton Zobákpusztára. Magam Hetényen át a kanyargós országúton mentem Zobákik és onnan Püspökszentlászlón át jutottam vissza pécsvá- radi otthonomba. Zobákról csak a vadászházhoz jusson el az ember, onnan kezdve nem lehet az utat eltéveszteni. Eleinte ugyan kissé egyhangú a séta a fiatal erdőn át, de csak a Paprétig, itt kezdődik az árnyas szálerdő, amely a szentlászlói erdőkkel is összefügg. A Paprétig enyhén emelkedik az út, innen elég meredek oldalon ereszkedünk le egy kicsiny patak jól eldugott, elragadó völgyébe, szinte irigység fog el, hogy nem én lakhatom az erdő szélén levő idilli kis kunyhóban. Innen már csak egy domb választ el a szentlászlói völgytől; aki Pécsvá- radra igyekszik, annak persze még a püspöki kastély mögötti meredek vörös parton is fel kell kapaszkodnia. Az erdő szélén vessünk egy pillantást a szemben levő erdő borította dombokra, hogy aztán a Zengő oldalát borító 



55erdőn át sétálva pihenjük ki a kapaszkodó okozta fáradtságunkat. Kiérve a püspöki erdőből, a Réka előtt elénk tárul az egész dombvidék Kisújbányáig, Nádasdig és Zengővárkonyig. Ez is egy olyan pont, amelyen érdemes rövid pihenőt tartani. Ha nem akarunk a szokott úton Pécsváradra leereszkedni, hazamehetünk a cseresznyetelepen és a gesztenyésen át is.Nincs szebb része Pécsvárad környékének mint az óbányai völgynek az Óbánya és Kisújbánya közötti szakasza. Mikor az ember Nádasd felől a szűk óbányai völgybe befordul, elhagyja az utolsó nádasdi malmot, a a patak völgye mindinkább összeszűkül, már Óbánya temploma alig fér el a csobogó patak mellett a takaros óbányai házak között. A meredek domboldalon egyik gabona tábla a másik mellett, fel egészen az erdő széléig, mennyi verejtékes munkába kerül ezeknek a földeknek a megmívelése s milyen nehezen birkóznak meg a lovak ebben a girbe-görbe országban a termés leszállításával s még mennyivel megeröltetőbb a fa behordása a rengeteg erdő rejtett völgyeiből és meredek oldalairól. Mikor elhagyjuk az utolsó bányai malmot is, a rendetlenül kanyargó patak mellett csak egy szekérút és keskeny gyalogösvény visz tovább a völgybe. A kristálytiszta patak vize simára csiszolta a nagy lapos köveket, itt-ott kedves vízeséseken szakad meg a patak ágya, amelyet minden oldalról apró erecskék vize táplál. Az éltet adó víz mellett minden üdezöld még nyár derekán is és egész virágcsokrot utánoznak a harangvirág apró lila harangokkal gazdagon teleaggatott, büszkén a magasba szökő szárai, közvetlenül a víz mellett harasztok sűrű csoportjai szakítják meg a puha mohával telenőtt patak partot. Az erdő szélén merész ívben hajlanak az út fölé a szeder bokrok fehér és rózsaszín virággal ékes hosszú indái; olykor-olykor egy-egy kíváncsi rákot is megpillantunk a patak medrében, de mire észrevettük, már is eltűnik a kövek alatt. Csak nagy ritkán találkozunk mezei munkájára ballagó emberrel, a csendet legfeljebb a legelésző tehenek kolompja töri meg, amelyekre egy kis lány vagy 



56egy fiúcska vigyáz lassan-lassan hazafelé terelve őket. A szűk völgy végére értünk, amikor ez hirtelen megnyílik s kibontakoznak előttünk Kisújbánya apró házai. Vége a vadregényes patakvölgynek, amely bátran vetekszik Erdély hasonló, kedves völgyeivel! Magasan a dombtetőn néhány égbenyúló sötétzöld fenyőfa díszíti Kisújbánya temetőjét, nem messze ettől nagy hársfa alatt régi kőkereszt áll a Misketetönek nevezett fennsík legkiemelkedőbb pontján. Innen az egész Mecsek vonulatot áttekinthetjük erdős hegy oldalaival; alattunk a Hidasi völgy, távolabb a Singödör völgye, melyek az egre- gyi völgybe vezetnek; a láthatár széléről hívogatólag int felénk a Kis József kilátó, melynek láttán megelevede- dik előttünk a Mecsek e nagy rajongójának s talán azt mondhatnék felfedezőjének kedves alakja. Hazamenet a Misketetőröl a dombok gerincén haladtam két hegycsúcs közötti meglehetősen mély nyereg felé, útközben egy kedves vadászház maradt el mellettem. A nyeregről sűrű fiatal erdőn keresztül vezet le egy keskeny gyalogösvény a Büdöskúthoz, keresztezve az Óbánya felé vezető erdei utat. Az óbányaiak azt mondják, hogy ez a legrövidebb út Pécsváradra. Leereszkedhetünk Újbányáról a püspöki vadaskert mellett vezető meredek gyalogúton is a szent- lászlói püspöki erdőbe, amelynek bükk óriásai közül ma már széles kocsiúton érhetjük el Pécsváradot. E kényelmes út mellett balról legelők és fiatal erdők, jobbról pedig a Zengő lejtőjének rengetegje közt leeieszkedve, csakhamar Pécsvárad fölött bukkanunk ki egy kopár magaslaton, ahonnan szép kilátás nyílik Püspökszent- erzsébet, Nagypall, Püspöklak felé. Június végén és július elején az út két oldalát sötévörös virágú vadrózsa (rosa gallica) cserjék díszítik, úgyhogy egész rózsaliget között megyünk le Pécsváradra.Csak egy sétát nem ajánlok Pécsvárad környékén, ez a halászpatak völgye, ezt is csak azért, mert minduntalan át kell kelni a patákon és ez bizony olyankor, mikor nagy a víz, elég kellemetlen, de meg azért sem mert a többi völgyek sokkal szebbek és több látnivalót nyújtanak.



57Kár, hogy ezt a sok gyönyörűséget szerző, változatos vidéket a turisták alig látogatják, hosszú sétáimon egész nyáron egyetlen turistával sem találkoztam, holott Pécs- várad egész környékét bejártam. Talán ha az átjelzéseket felújítják s egy pár szép utat is megjelölnek, amelyek még a turista térképen sincsenek kirajzolva, többen fogják a keleti Mecseket felkeresni.
DR. ENTZ BÉLA.

A heliyei rét nyári madáréleteBellye dél-baranyai község közelében elterülő Dráva- Dunamenti ligetek, mocsarak, árterek ősi világa a vízimadarak Európaszerte ismert átvonuló területe. Már a múlt század közepén is az ország egyik legértékesebb megfigyelő területe volt, pedig akkor még bőven volt másfelé is ősi mocsárvidék. Azóta a Hanság, Ecsedi láp, Szernye mocsár, Sárrét s még sok kisebb, nagyobb folyami ártér eltűnt, a szaporodó emberiség mohó földvágya kihúzta a talajt a madarak lába alól. De Bellye még csaknem érintetlen.Erre a vidékre, hazánk utolsó vonuló-madár paradicsomára utaztam el nyáron, hogy öt héten át megfigyeljem a vizimadarak vonulását.Az alábbiakban nem szándékozom ismertetni öthetes munkám tudományos eredményeit, egyrészt, mert erről ornithologiai szaklapban fogok beszámolni, másrészt mert az ilyen leírás a vízimadarakkal kevésbé ismerős olvasóközönség számára csaknem élvezhetetlen lenne. Azt hiszem, helyesebben, szabad így mondanom, turistaszerűb- ben járok el akkor, ha megkérem kedves olvasóimat, hogy kísérjenek el gondolatban néhány kirándulásra.Fáradtan ébredek, mert nem elég, hogy este agyoncsipkedtek a szúnyogok, még ráadásul velük is álmodtam. Nem hiába avval álmodik az ember, amivel elalvás előtt foglalkozik. Az ablakredön beszürkélö halvány világosság azonban gyors öltözésre serkent; reggel a legmoz



58galmasabb az élet kint a Réten. Elemózsiát a hátizsákba dugva, gyors léptekkel sietek a falu alá benyúló ártér szélére. A töltés nyárfái közé halvány piros csíkokat húz a közelgő hajnal. Dereng. A töltés alján már ott vár a csónak, és a mindenttudó kopácsi halász. Mindent tud: halászni, evezni, csáklyázni, ért a vadhoz, madárhoz,, tudja merre felhőzik a legtöbb vízisneff, gém, lúd, réce, görbeorrú ibiszmadár. Elhelyezkedem a csónakban ölemben a puskával, s újra elhatározom, hogy máma aztán igazán nem lövök, mert a múltkor is, meg azelőtt is, mindig elzavartam mindent egy buta lövéssel. Indulunk. A nádak között ringó víz aranykígyókká bontja a felkelő nap képét. Lassan siklunk tova. Még minden csendes. Jobbra, balra halálraítélt füzek kopasz ágai me- redeznek az égre. Belőlük már nem csal levelet semmiféle napsugár; őszi szikkadtság kiszárította, a tavaszinyári árvíz elrohasztotta gyökereiket. Nádutak labiryn- tusából kijutunk a nyílt vízre: porcellán-színű tündérrózsák bújnak elő vízen úszó zöld paplanaik alól; igazi nymfák. (Nimphea.) A mesebeliek sem különbek náluk, nem hiába irigykedve nézik őket a sárgaarcú vízi tökök. (Nuphar.) Madár még mindig sehol, már kezdek gyanakodni, hogy becsaptak, hiszen ez nem is paradicsom, még Pécsett is több madár van, azok igaz hogy verebek, meg galambok, de hát itt még az sincs. Unalmamba az egyre mélyülő vízbe meredek. Apró halak ezüstpénzüket fitogtatva cikkáznak szerteszét. Egy-egy esetlen béka cuppan a feketés vízbe és eltűnik a hínárok ezerágú gyökérzete között. Sssss... Éles surrogás ver fel ábrándozásomból: nyilaiva repül tova egy kis csapat csörgő réce s már el is tűnt. A házi récék jutnak eszembe, szinte nem akarom elhinni, hogy rokonaik az imént elsuhant sebesröptő madaraknak. A nap közben egészen fölébred. Már az álmosság vörös színe is letisztult az arcáról, tisztán kifehé- redve, szinte vidáman süt le ránk. A nap frissesége rám is átragad és növekvő érdeklődéssel távcsövezem a közeledő sziget homokos partjait. Kisebb-nagyobb vagy inkább magasabb szürkés madarak szaladnak ide-oda 



59Olyanok mint egy veréb, vagy egy rigó, csak a lábuk meg a csőrük hosszabb vagy négyszer azokénál. ,,Snef- fek" jelenti ki bölcsen a mögöttem kanalazó halász. Tényleg mind-megannyi sneff, persze nem olyan egészen, mint amilyenekre tavasszal vadászunk ibolyaillatú erdőszéleken, de rokonság. Legtöbbje csak átvonuló nálunk; magas északról jön: Európa, Ázsia jeges tengerpartjairól, tundráiról s megy a Riviérára, Észak-Afrikába, akárcsak valami előkelő uraság s még hozzá ingyen. Nagyon szemügyre veszem őket, mert szokott ezek között akadni néha igen ritka vendég, szinte valóságos herceg, felismerni meg nem könnyű ám, mert inkognitóban utazik, őszi tollazatban, ami olyan hasonlóvá teszi rokonaihoz, hogy ember legyen, aki megleli. De máma úgy látszik szerencsém van; amott a ritkás gaz között bibic csapat fut- károz s köztük valami különc, aki rangon alulinak tartja ide-oda szaladgálni, pedig csak épúgy fekete-fehér a ruhája, mint a bíbiceknek. Jobban megnézem s már emelem is a puskát, pedig megfogadtam reggel, hogy .. . Durr, morajlik végig a lövés a végtelenbe vesző réten. Lesz erre olyan riadalom, ami menten szertefoszlatja minden sötét kételyemet, hogy talán nem is olyan madárparadicsom ez a Bellye.Szürke, fehér, fekete, tarka madárfelhök rebbennek fel a sűrűkből, vágódnak elő a sűrű nádasokból, imbo- lyognak, gomolyognak, éktelen zsivajgással. Ezer, meg ezer madárhang zeng a hangskála minden hangján. Lomharöptű gémek eveznek ügyetlenül szerte-széjjel, fehér sirályok hintáznak körös-körül, fecskeszárnyú csérek, szerkók libegnek a víz színe fölött; a hosszúlábú sneff- társaság apró csapatokban éleset füttyögetve menekül minden felé. Azt sem tudom, hova nézzek, s csak mikor az evezősöm kezembe nyomja a lelőtt madarat, ocsúdok fel a bámészkodásból. Még pedig nagyon gyorsan, alig akarok hinni szemeimnek; mégis csak derék hely ez a Bellye, nem csalódtam benne: Kelet-Szibéria fagyos tundrái üzennek: az üzenetet egy újjas lile hozza (így hívják ezt a csodabogarat) méghozzá teljes díszben (még 



60tavaszi nászruhában volt) ahogy első viziten illik. Csak leírásból ismertem ezt a ritka madarat, amelyik Kanada és Kelet-Szibéria jeges tengeri partjain él és hazánkba csak hébe-hóba, de akkor is csak ősszel, — persze ilyenkor nem is dísztollazatban — szokott elvetődni. Nyáron még nem lőtték.A lövés moraja már rég elült, az izgalom lecsillapodott, a felkavart madarak visszaereszkedtek a megszokott helyeikre. Mi is lassan hazakanyarodtunk, a távoli kémények kacsaringós füstcsóvája ebédre hívogatott már!Délután bepótlandó éjjeli szúnyogterhes álmaimat, ledűltem a hús szobában. Uzsonnatájt kellemes hírre ébredtem: egy malária-kutató orvostanár érkezett a Biológiai-Állomásra s mindjárt neki is esett a szúnyogok összefogásának. Örömöm leírhatatlan volt, de csak estig, mert ekkor sajnálkozva tapasztaltam, hogy a szúnyogok között jóval többen érdeklődnek a tudományos munka iránt, mint az embereknél: Bellye valamennyi szúnyogja, apraja-nagyja fölajánlotta szolgálatait, s úgy megrohanta a házat, hogy most már végkép nem aludtam (Legalább nem kellett róluk álmodnom ...!) Másnap a túlzott érdeklődésre való tekintettel tudós barátunk a Bellye körül élő egerek bolháival kezdett foglalkozni, szerencsére igen gyér sikerrel.Harmadnap, búfelejtönek, újra kirándultam. Ezúttal a Dráva-menti ősmocsár felé vettem az utamat. A mosakodó Nap már javában fésülgette lángvörös haján a zeng- zetes nevű Csingi-lingi csárda hídja alatt, amikor csónakba szálltam. A halásztanya előtt, itt messze sík víz terül el; ívekbe szedett híd araszolja keresztül, s viszi át hátán az országútat Eszék felé. Nemsokára messze magunk mögött hagytuk a hidat. Előttünk fiatal kanadai nyárfák katonás rendben ültetett sorai meredeztek ki a vízből; a kép sajnos egyáltalában nem emlékeztetett Kanadára s nem is volt valami stilszerű bejárata egy úgynevezett ősmocsárnak. „Na de a külső nem számít" — vigasztaltam magamat, de belül aggódva gondoltam arra, hogy csak Bellyétől északra van ősi világ, ahol teg- 



61rapelőtt jártam, ide már beletaposott a civilizáció szöges csizmája, hogy letiporja a természet érintetlenségét.Lassan billegtünk át a fák alatt. Az egyik fán otromba varjú károgott. Mit keres ez itt? Hiszen nincs is tél, meg ez különben is ősmocsár! Az erdő túlsó végén sűrű bokrok zárták el a kilátást: gyermekkorban elhunyt fűzfaroncsok. Köztük — cinegék, erre azután nem számítottam; nagyon kedves madarak ... de itt, ez igazán nem illik: ősmocsárba széncinege! Unottan kerestem a hozzátartozó mesterséges fészekodút az egyik derékbatört fűzfán, valami ilyenféle fölirással: a Dalai Láma ajándéka.Kínlódva törtettünk át a bozóton, de megélte. Mintha a civilizáció burkán nyomakodtunk volna keresztül; va- dontszerető szívem újjongani szeretett volna. Mindenfelé tekintélyes százados nyárfák ringatták büszke koronáikat, ezüstös leveleikkel hívogatóan integettek. Mi pedig nem várattunk magunkra. Alig hogy a fák közé suhantunk, innen is, onnan is varjúnál valamivel nagyobb, gyöngyszürke gémszerű madarak libentek elő, hosszú copfot lengetve maguk után, mint valami őszülő kínai (Bakcsó.) Ügyetlen repüléssel vesztek bele a fák sűrűjébe. Az egyik fa tövénél hápogó vadréce pár kapott szárnyra. Észrevétlenül egy nagyobb tisztásra jutottunk: jónövésű, zöldleveles fűzbokrok álltak itt is, ott is Rajtuk, mint valami óriási barkák sorokban selyemszínű kis gémek ültek (üstökös gém); amikor megláttak, csapkodva kaptak szárnyra és imbolyogva igyekeztek elol- dalogni a veszélyesnek látszó helyről. Csónakunk lassan siklott tovább. Csodálatosan szép itt a víz felszíne, apró növénykék akáclevélszerű teste zöld parkettát borit a vízre. Most újra kijutunk a sűrűből és valami régi holtág, vagy morotva medrébe értünk: a víz mély, növényiden, a mélybe hatalmas csuka villan tova, mintha puskából lőtték volna ki; lehet egy méteres. A holtág fölé évszázados nyárfák borulnak, összeérő koronájuk itt-ott hagy szabadon egy-egy égdarabot. De nicsak, az egyiken, mint valami terhes felhő úszik át egy óriás madár egészen alacsonyan; úgy látszik, nem vett észre. Nagy rit



62kaság, de nem is emelem a puskámat; nem északi madár, nem is déli, itthon van, akárcsak én: nem bántjuk egymást. Tudom, hogy hazánkban már nincs máshol otthona és hogy ö a Rét királya (rétisas, szárny fesztáva két és fél méter.) A magasban egy-egy sirály evez át, csodálkozva néz a mélybe, hogy lehet itt élni, pláne idejönni; ö a nyílt vizet szereti.Elhagyjuk a holtágat és újra benne vagyunk a legsűrűbb mocsárerdőben. Olyan sűrű össze-visszaság van itt, hogy alig tudunk tovább evickélni. Minduntalan hatalmas kidőlt százados korhadékok tolakodnak elibénk egymás hegyén-hátán. Pokol ez annak, aki nem rajongója, csak az ördögök hiányoznak belőle, de azok sem sokáig. Innen is, onnan is fekete árnyak kelnek és csapkodva, kiabálva törtetnek szerteszét: kormoránok, jó lúdnagyságú fekete madarak; a kínaiak halásznak velük, itt a saját szakállukra halásznak. Hiába, nálunk még a kormorán is okosabb!Dél már jóval elmúlt. Egyszer úgy tűnt, mintha az eszéki harangok hangja idáig gördült volna, de nem igen hiszem. Mindegy, harangszó nélkül is eszünk, mégpedig alaposan. A pádról leguruló morzsákon fickándozva veszekednek az apró halak. Szúnyog itt, legalább is most, alig van.Ebéd után hazakanyarodunk, mert még nagy út áll előttünk. A morotvát oldalra hagyva, a nyilt víznek vesz- szük utunkat. Az őserdő egyre ritkul, később már a nád is betolakszik közéje. Az egyik szélső fán óriás fészek, valóban királyi; tisztelettel siklunk el alatta s kiérünk az igazi Rétre. Olyan mint egy tenger, kékesszürkébe vesző erdő övezi; a vízen itt-ott százméterekre is elnyúló területet borítanak a súlyom csillagos levélkoszorúi, hínárok, rencég, rózsa- és krémszínű szallagokat szőnek beléjük. Lápvirágok: de ők tenyésznek a halálon s nem a halál rajtuk. Ezek a virágok a mocsárból is tündérkertet varázsolnak. Helyenkint nagy-nagy sárga virágok, nem, nem azok, hiszen mozognak. . . sőt fölrepülnek: selyemgémek csapatát háborgattuk meg. Távolodó rajuk



63olyan, mintha csillogó selyemzászlót lengetne a szél.Lassan hanyatlik a nap; bíborosra mázolt ég aljába helebök a kopácsi templom tornya és nagyokat kanyarí- tanak belőle a nyárfák fekete koronái. Feljebb az ég tiszta kékeszöldjében ragyogó fehér madarak úsznak felém: kócsagok, de mennyi, lehetnek százan; azután újabb csapat, megint egy, jobbra is, balra is, valami csodálatos. Sohase hittem volna, hogy ennyi kócsag repül még Magyarországon, csak repül, mert költeni már alig költ, valahonnan az Obedi tóból (Obedszka-Bara, Jugoszlávia) jöhetnek erre, ott még nagy tanyájuk van.Már csaknem kiértünk, amikor egy sor kanalas gém siet el fölöttünk a kócsagok nyomában.A faluban már kocsi vár. Mérnök barátom két jó lova repít Bellyére a lilaszínü, tücsökdallos nyári éjszakában.
DR. HORVÁTH LAJOS 

áll. gimn. tanár.

(DAL.)

PIROS HAJNAL
A MECSEKEN

Piros hajnal kiragyog a Mecseken, 
Egy kis leányt ölel hű szerelmesen,
Szép a Mecsek vén erdeje hajnalban, 
De csak akkor, ha a rózsám közte van..,Szép az erdő, megszépül a hajnaltól, 
A bokorban rigó, a fán kakuk szól, 
Hát a piros hajnal kitől szépül meg? 
Rózsám arcán van az Írott felelet...

ÜREG PORSZEM.



64
A madárvédő 

Szakosztály 
jelentése

Az 1944-es háborús esztendő különösen nehéz akadályokat gördített a gyakorlati madárvédelem elé. A megrongálódott, vagy elpusztult fészekodvak pótlása nem volt lehetséges, a téli madáretetés kérdését azonban sikerült kielégítő módon megoldani. Madáreleség beszerzése és az etetőkben való elhelyezése e súlyos háborús télben is sikerült, ha nemis olyan mértékben mint máskor.Pécs madárvédelme természetszerető lakosságának jószívűsége és áldozatkészsége, valamint a hosszú éveken keresztül folytatott felvilágosító munka következtében mintaszerű. De hogy az maradjon az idők múltával is, az újabb tapasztalatok alapján bizonyos irányban tovább kell fejleszteni.Ki kell hangsúlyoznom, hogy hasznos és kedves éneklő madaraink elszaporodása elsősorban, nem az odvak számának emelésében, hanem a téli etetésen múlik. Áttelelő éneklő madaraink (főleg a cinegék) télen nagyobb hasznunkra vannak, mint akár a költési idő alatt; ugyanis a téli etetéssel kertünkbe és gyümölcsösünkbe csalogatott madarak nem mulasztják el átkutatni gyümölcsfáinkat és összeszednek minden bábot és petét, amit a kérgen és fonnyadt levelek között találnak.A fészekodvak számára a területtel és a terület minőségével is arányban kell lenni. Vagyis egy határon túl már hiába növeljük az odvak számát új fészkelőket nem kapunk.A Mecsek odvainak számát már alig kell növelnünk; 



65sokkal fontosabb a tisztán tartásuk és helyenként jobb elhelyezésük. Madárvédelmi tapasztalat, hogy a ki nem pusztított odút, egy-két év után végleg elhagyják, különösen áll ez a cinegére, rozsdafarkúra, légykapóra. A nyaktekercs és a veréb már nem ilyen kényes: a verébre azonban nekünk semmi szükségünk nincs, azért emelem ki, hogy nekünk, mert más vidéken egyéb hiján, a verebet is meg kell tűrnünk.A jövőre nézve az a szándékom, hogy néhány túlságosan forgalmas úton elhelyezett odút a madár helyi természetének megfelelőbb helyre tegyem. Ugyanis tudnunk kell, hogy ugyanaz a madár is különbözőképen viselkedik más és más vidékeken. Az odvaknak rejtettebb helyre való áthelyezése, azért is nagyon fontos, mert a jelenlegi helyükön a fiókák kirepültetése sok veszélyt jelent. De egyébként is a madár mindig szívesebben keresi fel a csalitos, embertől kevésbbé háborgatott erdőrészeket. Az eddigi, kissé reklámszerű madárvédelmet szeretném a madarak érdekében rejtettebbé tenni. A madarak számára az lenne a legjobb, hacsak egy ketten tudnánk odvaik helyét. Az odvak nyújtotta fészeklési lehetőségeket szándékomban áll még egyéb módon és eszközökkel kibővíteni. Pld. Sürü bokor ágak összekötözése, drótkosarak és fészekanyag kihelyezése, megfelelő helyekre, sűrűséggel és csalitok létesítése stb. által.Azonkívül, hogy az odvakat megfelelő helyre teszem, szeretném a természethű külsőt is visszaadni. Ezzel nem akarom azt mondani, hogy pld. a széncinege nem fészkel bele akár egy útszéli eldobott csőbe, csak éppen nem szívesen, tehát csak kényszerből, egyéb természetes hely híján. Ne akarjunk mi is ilyen „kényszerhelyzetbe" hozni kedves cinegéinket, hanem biztosítsuk nekik a minél természetesebb körülményeket, mert érjük el igazi célunkat, kertjeink rovartalanságát és azt az örömet, amit a madárdalos erdő nyújt minden tiszta szívű embernek.
DR. HORVÁTH LAJOS

Mecsek Egyesület Évkönyve 5
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Beszámoló az egyes 

szakosztályok működéséről 
(Összefoglaló jelentést adtunk, miután a vezetők 

legtöbbje távol van.)Az 1944. évben az egyes szakosztályok szép munkatervezettel álltak a közgyűlés elé. Azonban alig hangzottak el a sokat Ígérő tervek, hatalmas történelmi események következtek be, amelyek szinte csírájukban gátolták azokat a keresztülvitelben.A márciusi események s az ezek nyomán elrendelt mozgósítás az egyes szakosztályok vezetőit, tisztviselőit vonta el nemcsak az alkotó munkától, de még az állandó munkarendből is, úgy — hogy ezek tevékenysége megbénult.
A kultúr propaganda és vigalmi szakosztály ez évben tervezett nagy propaganda túra útja a Balatonra és Ba- konyba, a sok akadály miatt szintén elmaradt. Jóllehet általános volt az érdeklődés, mégis le kellett azt mondanunk, minden előkészítés dacára. Csak egyedül indultam útnak kis fiam társaságában és jegyeztem be a Mecsek Egyesület nevét a rodostói menedékházban, mely a Badacsony nyugati oldalán — meghitt fenyves közepette terül el, igazán festői kilátást nyújtva. A három nap mit ott töltöttem, a közben megtett szebbnél- szebb túrák, tették feledhetetlenné. Igazán, de egyben sajnálatossá, hogy többi turista bajtársam nem lehetett velem. Igen kényelmes elhelyezés, elsőrendű turista ellátás s mi fő, igen nagy figyelem, márkázták a gondozónő rátermettségét s ha az idők engedik, minden turista társam figyelmét felhívom erre a kitűnően kezelt menedékházra. Egyébként a Kárpát Egyesület nagyon átgondolt s ügyes házirendje követendő példát adhat a menedékházak kezelésére.Az 1944. év folyamán rendezett kultúrelőadásaink a teljes siker jegyében zajlottak le. Legfeljebb hiányolhattuk, hogy Egyesületünknek nincs saját vetítőgépe, 



67illetve filmezőgépe, mely technikailag tehette volna teljessé az egyébként igen nívós szakelőadásokat. Külön ki kell emelnünk Kristóf Sándor és Pokorny Ferenc dr. előadásait, melyekről ugyan az elmúlt évben már megemlékeztünk, de ezekre itt újra visszatértünk, miután múlt évi évkönyvünk zárasa után tartattak az előadások.Az ez évi kultúr előadások sok más tervezett előadással együtt elmaradtak, okát megmagyarázzák a megnehezült idők. Tervünk, hogy a megnagyobbodott egyesületi helyiségünkben tartunk zártabb körű, kizárólag egyesületi tagjaink részére turisztikai vonatkozású előadásokat.Propaganda jellege van immár a minden évben megtartandó „Mecsek Napnak" is. Bár az adott körülmények között hangos ünnepet nem rendezhettünk, de hiszen ez kezdettől fogva sem volt célunk, mégis a Mecsek bensőséges napját akartuk kifejezésre juttatni, mit az igazi turisták szebbnél-szebb, erre a napra rendezett túráikkal tettek emlékezetessé, feledhetetlenné. Hisz a köztudatban is mint nagyobb és őszintébb turista sikert arat.A Mecsek Egyesületbe való belépésre toboroztak ebben az évben is színes és ízléses plakátjaink, melyek a villamos vasutban is élénk érdeklődést keltettek. Bizonyosak vagyunk henne, hogy sikerük, ha a háború hangulata és gondjai másfelé nem viszik kedves pécsi barátainkat, átütő lett volna.Ma, amikor az élet gondjai nagyon megnehezültek felettünk, amikor sok mindenről le kell hogy mondjunk, ime megmarad változatlanul hű barátunknak ami öreg Mecsekünk. Akár természetjáró, akár csak sétáló valaki is találja meg a maga pécsi lelkét benne, csendes utain járva értse meg a természet örök beszédjét, sejtelmes igazságait: minden elmúlhatik, de az ö igazsága — örökösek.E helyen is újra hívunk mindenkit, lépjen be tagjaink sorába, hozzon még egy barátot s az is még egyet
S’ 



68s virágozni fog ennyi balszerencse közepette is, szőkebb pátriánk kultusza, a Mecsek Egyesülettel a Mecsek turisztikája.Sokat kell helyre hoznunk, csak sokak szeretetével leszünk erre képesek, hogy sokaknak adjunk kellemes üdülést, lelki gyönyörűséget.Telve reménységgel, bizakodással köszöntjük az elmúlt évben egyesületünkbe lépett új tagokat, kiknek névsorát évkönyvünk más részében közöljükDe ne felejtsük el soha azt a visszatérő igazságot sem: Csak ideális lelkű, természetszeretö emberekben lobog maradéktalanul a hazaszeretet is.Az ifjúsági szakosztály munkáját ugyancsak megbénította a már fentebb vázolt körülmény. Az intézetek, iskolák bezárása, vezetőik bevonulása, nem tette lehetővé az átfogó munkát.A szakosztály agilis elnöke, miután a VKM. a középiskolai növendékek beszervezését is engedélyezte, nagy reményekkel indult a Mecsek Egyesület új hajtásának, az Ifjúsági szakosztály megszervezési munkájára, a leendő ifjú turisták nevelésének. Az iskolák gyors bezárása után inkább csak munkás ifjak jelentkeztek egyesületi munkára. Pedig minden reményünk meglehetett, hogy úgy a sport, mint a fényképészeti sz. osztályok lelkes munkaerőket nyernek a jelentkező ifjúságban. Hisszük, hogy ezek s más szép turistafeladat újra vonzani fogják — az idők változásával — az ifjúságot. Különösen nagy reményekkel tekintünk az egyetemi ifjúság felé, mely a sí-osztálynak lehet lelkes támogatója.A sport sz. osztály, a sísport megszervezésével nagy lépésekkel indult munkájára. Az O. S. K. megértő figyelme folytán a sz. osztály 2500 P segélyt is kapott. Zászlóbontása, egy szépen sikerült sí-szentelö ünnepségben nyert kifejezést. Megindított munkaprogramm- ján, különféle lesikló versenyek szerepeltek s különösen a középiskolai lesiklóversenyek, melyek az egyesület színeiben rendeztettek, kecsegtetnek szép reményekkel. Erre különösen feljogosítanak azok a szép képessé- 



69gek, melyekkel a szakosztály elnöke rendelkezik.Legfontosabb szakosztályunk, a kirándulási sz. osz
tály is nagy tervekkel indította meg munkáját. A tervbe vett nagy túrák, mind elmaradtak a változott viszonyok miatt. A helyi kisebb túrák száma is állandóan csökkent, míg végre ezek is megszűntek. Mégis, különösen a tavasz és nyár folyamán majd minden ünnepnap és vasárnap rendeztünk túrákat. Nagy hiány mutatkozott az állandó túra vezetőkben. A „Mecsek Nap" alkalmából 6 irányban rendeztünk túrákat szép sikerrel. Általában a résztvevők száma a túrákon kicsi volt. Pécsett a közös túrák nem kedveltek, inkább a magukban, az úgynevezett zártkörű túrák a kedveltek. Ugyancsak ezekkel párhuzamban folynak a hangos vásári kirándulások. Sajnos, a Mecsek az áldozata ezeknek a rombolásban, a turistáskodástól távol álló, kitűnő kirándulásoknak. Ezeket szeretné a kirándulási osztály a helyes mederbe terelni, ami csak öntudatos, a turistáskodásra nevelt ifjúsággal érhető majd el. — Hisszük, hogy a természetjárás, a sok gonddal terhelt napokban — gondűzőül újra életszükségletté és kedveltté válik.

A természetvédelmi sz. osztály agilis elnökének szép terveit kívánta megvalósítani. A Mecsek legszebb részeit, így a Mély-völgyet, Melegmányt és a Páfrányost szerette volna védetté nyilvánítani. Az erre vonatkozó felterjesztések meg is történtek, elsősorban az érdekelt birtokosokhoz. Sajnos kitérő válasszal jutott holtpontra ez a fontos kérdés. Ki tudja — nem-e nagy mulasztás történt illetékesek részéről, mely talán már helyrehozhatatlan lesz.Hisszük, hogy a meginduló új élet nem hagyja figyelmen kívül a múlt év szép terveit, hiszen ezek mind a drágább kincsünkké avanzsált Mecsekünk hathatósabb védelmét kívánják szolgálni.
A munkaosztály is küzdött a fentebb jelzett akadályokkal. A tervbevett színjelzés munkája éppen csak megindult. A tengely-utak jelzése már teljes egészében csak terv maradt, jóllehet éppen ezeknek színjelzésével 



70honorálni kívánta az egyesület a Turista Szövetség azon régi óhaját, hogy a Mecseken is áttérjünk a színjelzésre. Nagy nehézségek árán sikerült a szükséges festékanyagot biztosítani. Arra vár ez a még jó anyag, hogy lelkes turisták mégis csak felhasználják az eredetileg is rendelt célra. Reméljük, hogy a többi tervezett karba- hozási munka is megindítható lesz, a lelkes sz. osztály vezetőség megértésével.
A barlangkutató osztály indult a múlt évben talán a legnagyobb tervezettel. Ezek között szerepelt első helyen az abaligeti barlangnak házikezelésbe való vevése, Aba- liget községgel kötendő megegyezés alapján. A terv szakszerű keresztülvitelére, érintkezést kerestünk K e s z- ler Huberrel, az aggteleki barlang neves igazgatójaval, sajnos a történelmi események minden ily irányú tervünket megakadályozták. A Mecsek átkutatása is (barlangképződés és víztárolás szempontjából) ezek közé a szép tervek közé tartozott volna. Talán az új idők küszöbén, a szűkebbre szorult pátriában sor kerül mégis ezek keresztülvitelére.
A madárvédő és fényképészeti sz. osztályokról különálló beszámolót adunk.A sok negatívum, melyet a szakosztályok jelentésében említünk, látszólag nem sok reményre jogosítanak a következő évben. Hivatkozunk újra a sok gátló körülményre, de hivatkozunk arra a sok szép tervre is, melyet az egyes szakosztályok vezetői az előző évben érintettek. Hisszük, hogy mindig kevesebb lesz az akadály s megértő — Egyesületünk munkáját becsülő — emberek mellénk szegődnek szép terveink megvalósításában, annyival is inkább, mert egyetemes érdeket kívánunk szolgálni, városunk eme megbecsülhetetlen kincsének igazi turista módon való kiaknázásában.Ügy fognak ezek sikerülni, ahogy Pécs város természetet szerető, kultúrált közönsége mellénk áll. Szeretnők hinni, hogy most sem csalódtunk.

SZÉCSEY BÉLA 
ügyv. titkár.
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Választmányunk jelentése

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Az 54. turista esztendő súlyos történelmi események köze

pette született. Az elmúlt évben preiudikált gondok, tényleg 
bekövetkeztek s a maguk teljes egészében kifejlődtek turista 
vonalon is. Amennyire torlódtak az események a nemzet 
életében történelmi vonatkozásban legfelső fokig fokozatosan 
mindjobban elhalkult a szó a turista berkekben s elcsende
sedett munkánk a gyakorlatban. Mennyi szép tervünk omlott 
össze még csirájában, pedig mennyi szépet vártunk tőlük, 
mennyi reményt fűztünk hozzájuk. S hogy a munkakedv meg
volt, hogy a turista lelkületűvel csak jót akartunk, bizonyítja az 
a munkaprogramm is, melyet megtudtunk mégis valósítani

A mottó az volt, a nemzetnek élni kell s a vigíliát csak 
utolsónak hagyhatja el a turista.

Átalakul egész Európa. Államok vannak születőben, nem
zetek vesznek el s mi turisták valljuk: a magyar nemzetnek 
élni kell, melyre predesztinálja ezer esztendős múltja s a 
jövőre nézve pedig biztos záloga az a demokratikus fejlődés, 
mellyel a művelt államok nyomdakain kíván ezer esztendős 
jövendője felé haladni rendíthetetlenül. Hivatás nélkül — 
valljuk mi turisták — egyetlen ázalag se jön létre; létezése 
nyilt, csak céljai rejtettek. A magyarság létezése 1000 eszten
dőn keresztül nem volt elvitatható, az Európai népek életé
ben küldetése volt s hisszük, hogy az Isteni gondviselés ezt 
nem tagadja meg tőlünk a jövőben sem.

A magyarság faji képességeivel tartotta fenn hazáját, 
békés szándékaival védte meg közjogi szerkezetének épségét 
és politikai függetlenségét. Biztosak vagyunk benne, hogy 
idegen elemeknek a nemzet testébe való erőszakos befura- 
kodása, melyek csak ideig-óráig mételyezték, nem hagynak a 
nemzet életében maradandó nyomot s az egész világ tanúja 
lesz újra virágzásának abban az európai életformában, mely 
napjainkban alakul ki a demokratikus s az igazságot kereső 
hatalmak assistenciája mellett.

Hisszük, hogy elmarad — a turista leikétől idegen — a 
nemzet erejét oly sokszor bénító szörnyű büntetés, a pártos
kodás. Ma nagy s egyetemes célok lebeghetnek csak szemünk 
előtt, vajha adná a Gondviselés, hogy minden magyar — a 
turista leikével érezné s látná ezeket.

Hisszük azt is, hogy a 6 év óta pusztító háború, bár sok 
mindent elpusztíthatott, de a turista lelkiséget, s ez biztos 
fundamentuma létezésünknek, soha. Elég ha azzal indokolom, 
hogy nemzetközi vonatkozásban a turistáskodás behálózza az 
egész világot s így hangunk eljut a Tisza parttól Alaszkáig 
s a Mecsektől a Mounteveresztig.



S végül abban is biztosak vagyunk — szűkebb pátriánkra 
vonatkoztatva —, hogy sok és súlyos gondunk közepette, 
nem egy gondűzö lesz, hogy kimehetünk ami szép Mecse
künkbe s járva annak csendes turista ösvényeit, nyugodalmat 
s bíztatást találunk a természet mindig sokat s mélyen szóló 
ölén. Vajha sok tagtársunkat üdvözölhetnők ezeken a csendes 
de mélyen szántó természetjárásokon.

Szép számú szakosztályunk működése is a történelmi ese
mények mérlegén determinálódott. Vezetőik — elnökök, tit
károk — háborús szolgálatuk következtében a szakosztá
lyokban nem működhettek s így bizony munkájuk, de pjog- 
rammjuk is fokozatosan elsorvadt. Egyes szakosztályok műkö
déséről egyébként összefoglaló beszámolót adtunk évkönyvünk 
más helyén.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Ez a háborús vihar, amely nemzetünket immár hatodik 

esztendeje tépázza, ma sem szűnt még meg. Szedi áldozatait 
a harctéren, és sajnos békés otthonunk környékén is. Meg
hatódott lélekkel áldozunk a becsület mezején elhunytak 
emlékének, tekintet nélkül arra, hogy az első vonalban őrt- 
álló honvéd posztja, vagy a szolgálatát becsülettel teljesítő 
mozdony fűtőjének őrhelye maradt árván. Vajha adná a Min
denható, hogy haláluk nem hiába lett légyen és a hősi áldo
zat nyomán az az új demokratikus világ születne meg, mely
nek fundamentuma a jobban és egyenlőbben osztó igazság — 
mélységesen emberi értelemben.

A kegyetlen sors ebben az évben is kiszakította turista 
sorainkból a maga áldozatait. Hűséges és régi tagjaink közül 
meghaltak: Fischer Sándor, Dr. Gorka Sándor, Dr. Frankó 
Zoltán.

Emlékük előtt a búcsúzásnál mélyen meghajtjuk a turista
hűség és megbecsülés zászlaját. Őrködik emléküknél az egye
sület soha nem múló hálája.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Az egyesület életében személyi változást az elmúlt eszten

dő hivatalosan nem hozott, eltekintve attól, hogy sokan sora
inkból a kötelesség mezejére távoztak, vagy a háborús esemé
nyek közepette elmenekültek. Hisszük, hogy visszatérhetnek 
minden baj nélkül közibénk. Ha pedig mérlegre tétetnek és 
gyengéknek találtatnak a haza és a nemzet igazságában, 
akkor tétessék rajtuk turista igazságszolgáltatás.

Az elmúlt évi költségvetésünk szép reményekre jogosított 
bennünket az alkotások terén is. Minden szakosztályunkat 
bőven dotáltuk s talán először egyesületi életünkben biztosí
tani tudtuk az anyagi előfeltételeket, ha szerényen, is a szak
osztályok számára. Sajnos, az e téren jelentkező rohamos 
drágulás, de főként a háborús lehetetlenülés, amit súlyosbított
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a szakosztályok vezetőinek távozása, meggátolta a nagyobb 
fejlesztő és építő munkát.

Egyesületi hivatalos helyiségünknek megfelelő keretek 
közé helyezése, lényeges fordulatot jelentett belső életünk
ben. A négy hivatalos helyiség — az ügyvezető főtitkár, a 
pénztáros hivatalos helyisége, a könyvtár, az elnöki tanács
kozó és összejövetelek helyisége — immár megfelelő klub
élet lehetőséget is nyújt. Megfelelő berendezésünk, mely a 
szokott rideg hivatali szürkeség helyett inkább bizalmat és 
vendégszeretetet, intimitást hirdet, a turisták számára bizo
nyára vonzóvá lesz. Különösen fontos, hogy a könyvtár és 
folyóiratok számára immár külön helyiséget tudtunk biztosí
tani s így a bennük való búvárkodás zavartalanul történ
hetik. Szép térképgyűjteményünk ugyancsak ott áll rendelke
zésre s hisszük — az idők változásával — nem egy szép tura- 
terv születhetik majd ott meg.

Egyesületünk kedves szín-folttal gazdagodott, amennyiben 
megfestettük a hivatal számára a Mecsek jellegzetes növé
nyeit. E helyen is köszönetet mondunk Csapody Vera mű
vésznőnek.

Alkotó munkáink közül meg kell emlékeznünk az egyhá- 
zaskozári Mátyás király forrás végleges foglalásáról. Ezeket 
a foglalásokat a rendelkezésre álló anyagi eszközök mérvé
nek megfelelően építettük ki. Bizonyos kiegészítő munkála
tokra későbbi és jobb időkben kerülhet sor.

A kirándulási osztály 29 túrát hirdetett. A résztvevők 
száma 186.

Nagyobb tatarozási munkálatokat végeztünk a Kiss József 
kilátónál, továbbá a dr. Nentvich Andor menedékháznál, mely 
tetemes összegeket vett igénybe. Ezen munkálatok elhalasztása 
azonban lényeges kárt jelentett volna az épületek használ
hatóságában.

Végre sor kerülhetett a megrongálódott pihenők, így a 
Sári-pihenő és Ilona-pihenö renoválására, továbbá a Flóra
pihenő helyrehozási munkálataira is.

Felállítottunk öt új padot is vasbeton lábakkal. Sajnos itt 
is vandál kezek, a pusztítás szellemétől megszállva, a deszká
kat elvitték, illetve azokat teljesen tönkretették.

A többi tervezett munkát — forrás foglalást — anyaghiány 
miatt, jobb időkre kellett halasztanunk.

Hadszíntérré válásunk viszonylagosan kevés kárt jelen
tett számunkra, legalább is eddig az egyesület vagyonában 
különös veszteségünk nem volt.

Kilátónk és menedékházunk jövedelme — de forgalma is 
— az év folyamán emelkedést mutatott s csak később lanyhult 
el, amikor már közvetlen háborús veszély fenyegetett.

Ebben az évben nagy figyelemmel voltunk megfelelő
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újabb szakirodalmi munkák beszerzésére. A könyvtárból 
hiányoztak az utóbbi évek természettudományi, turista, utazási 
stb. irodalmi termékei. Kereken 50 kötettel sikerült könyvtá
runk állagát gyarapítani. Az egyes szakosztályok kívánságait 
is honoráltuk a beszerzéseknél, így különösen a fényképészeti 
szakosztály kívánságára is szereztünk be több szakmüvet.

Az útjelzések munkálatainak elvégzésére nagyobb meny- 
nyiségü jó festéket sikerült biztosítani és ha a történelmi ese
mények sodrában nem is sikerült felhasználni — miután az 
már be nem szerezhető — későbbi időben is jól felhasználható 
lesz. A tervezett tengelyutak jelzése technikai okból maradt el, 
azonban a kivitelezést nem ejtettük el, ez is nyugalmasabb 
időkben fog megtörténni.

Egyesületünk a keleti Mecsek turisztikai felhasználható
sága céljából megalakította a Keleti Mecsek osztályt Pécs- 
várad központtal. A szervezési munkák megindultak és sike
rült az osztály élére br. Eötvös László, nyug. h. alezredest 
megnyernünk. Szép jelzési anyag, (útjelző táblák stb.) áll 
rendelkezésünkre, ezt fel is ajánlottuk a keleti Mecsek osz
tálynak, ez azonban, a már fenntebb is leírt okok miatt, nem 
volt felhasználható. Általában sok reményt fűzünk a létesített 
illetve létesíteni szándékolt déli, közép, nyugati, valamint 
keleti, továbbá északi Mecsek osztályok létesítéséhez és ezek 
mint rayonközpontok jobban fogják karbantarthatni turisztikai 
szempontból területüket és reméljük, hogy a régóta áhított 
menedékházak ügye is így kerül végre tető alá.

A sí-szakosztály felállításával, az ugrósánc létesítésével 
egyesületünk téli sportélete is kiteljesedett, ennek kapcsán 
siszentelői ünnepélyt is rendeztünk a Széchenyi téren, melyen 
a papi funkciót dr. Hanuy Ferenc kanonok, ált. püspöki hely- 
nök stb. látta el. Az ünnepély műsorát megafonon továbbí
tottuk a nagyszámban megjelent közönség számára.

Az' elmúlt év anyagi helyzetét évkönyvünk más helyén, 
pénztári zárszámadásunk világítja meg. Igyekeztünk a költ
ségvetés keretei között mozogni, dacára annak, hogy tetemes 
drágulással állottunk szemben. Ahol a költségvetés kereteit túl
léptük, ez inkább technikai előrelátásból történt. így például 
irodafelszerelésre fordítottunk bizonyos összeget s ezzel bizto
sítottuk az 1945. évi szükségletet, mely egyébként már nem 
is kapható.

Az év folyamán a város vezetősége kiutalta a költségve
tésében a számunkra biztosított 1600 P-ős segélyt, valamint a 
vármegye az általa adott 600 P-ős támogatást. E helyen is 
köszönetet mondunk a város és vármegye szíves támogatásáért. 
Ugyancsak köszönettel nyugtázzuk a Sí-Szövetség által ado
mányozott beszerzési segélyt is. Külön nyugtázzuk hálás 
turistaszivvel a vármegye alispánjának segélyét, melyet az 
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egyházaskozári Mátyás király forrás további foglalási munká
lataira juttatott. Sajnáljuk, hogy ennek a forrásnak avató
ünnepélyét a közbejött események miatt nem tarthattuk meg, 
pedig azt turista ünnepélyes keretek között túrával kapcso
latban akartuk megrendezni. Köszönettel nyugtázzuk a Ma
gyar Turista Szövetség 75 pengős útjelzői segélyét is.

E helyen mond hálás köszönetet a választmány a Du
nántúl, illetve a helyi lapok vezetőségének, hogy az egye
sület híreit külön rovatban és alkalommal hozták. Ezzel lénye
gesen hozzájárultak ahhoz, hogy tagjaink az egyesülettel 
állandó összeköttetésben lehessenek. Ugyancsak köszönetét 
mond a választmány a villamosvasút vezetőségének is, hogy 
mindenkor helyet adott egyesületünk propaganda hirdetései
nek a villamos kocsikban.

Ebben az évben is szívesen osztottuk meg hivatalos helyi
ségünket a „Déldunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesület
tel. Hisszük, hogy a két testvér egyesület a közös támogatás 
vonaláról a jövőben sem tér el.

Könyvtárunk rendezése folyamatban van, sajnos azonban 
a munkálatok megszakadtak, miután mindkét könyvtárosunk 
eltávozott. Külön könyvtárhelyiségünk, mellyel nagy hiányt 
pótoltunk az egyesület életében, sürgetőleg követeli a könyv
tár rendezésének befejezését. E tekintetben tárgyalásokat 
folytatunk az Egyetem könyvtári hivatalával.

Ebben az évben is hetenkint két ízben, kedden és pén
teken tartottuk hivatalos óráinkat, bár a tisztikar ezen túlme- 
nőleg is, szükség szerint többször dolgozott a hivatalban, egé
szen a háborús események kifejlődéséig, amikor is egyesüle
tünk munkáját rövid ideig kényszerűen szüneteltette, összesen 
457 ügyiratot iktattunk és egyéb irattal ezek száma eléri az 
1300-at.

A megnehezült viszonyok közepette egyesületi leltáraink 
is változást szenvedtek és azok rendezése is későbbi időpont
ban szükségessé válik.

A város polgármestere hozzájárulásával az erdészeti hiva
tal vezetője, vitéz Rábay Gyula erdőmester, mint az egye
sület igazgatója nagy körültekintéssel végezte el azokat a 
munkálatokat, melyek a város parkerdejében a kirándulók 
kényelmét kívánták szolgálni. így a sétautak karbantartása, 
stb. kitünően szolgálták Mecsek kultuszunkat. E helyen is 
köszönetét mondunk a megértő figyelemért.

A szakosztályok munkáiról évkönyvünk más helyén szá
moltam be részletesen. Hisszük, hogy munkájuk a hosszabb 
kényszerszünet után annál nagyobb lendülettel indul meg. 
Különösen a sok reményre jogosít a madárvédő osztály veze
tősége, valamint a banlangkutató osztály munkaterve is, 
miután ezek a legégetőbb kérdéseit ölelik fel az egyesületnek.
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A Magyar Turista Szövetség támogatását ebben az évben 

jólesőleg élveztük. Bár a fokozódó közlekedési nehézségek 
mind körülményesebbé tették a vele való érintkezést, mégis a 
kapcsolatok véglegesen csak október 15-ével szakadtak meg. 
Hisszük, hogy ezeket rövidesen újra felvethetjük. Erre minden 
jogot megad az az örvendetes tény is, hogy ebben az évben 
az előbbi évekhez mérten lényegesen többen váltottak szövet
ségi igazolványt is. Ezek száma 39 volt. Egyesületi jelvényt 
79 tag váltott ki.

Az egyesületnek az 1944. év folyamán 1211 tagja volt. Az 
év folyamán 44 új tag lépett be. Kilépett 14 tag.

Egyesületünknek minden évben kedves ünnepe és köz
gyűlésünk fénypontja, amikor régi hűséges tagjainkat jutal
mazzuk. Negyven évet meghaladólag egyesületünk hűséges 
tagjai: Angyal Pál dr. 40, Jellaschich István 50, Kovács Antal 
50, Szikora Gyula 40, Jellaschich István 50, Kovács Antal 
40. Legyen állhatatosságuk, kitartásuk és hűségük eszményi 
példa mindenki számára.

Az 1944/45. évi szokásos előadásaink a „Szabadliceális 
Előadások" keretében elmaradtak, a már fenntebb is említett 
történelmi események következtében.

Színes foltját képezte egyesületi életünknek ebben az év
ben is a kultúr- és propaganda osztály munkája keretében 
rendezett „Mecsek Nap" is. A most már közkedveltté lett 
Mecseknap ebben az évben is — dacára a háborúnak — a 
teljes siker jegyében zajlott le. A nagy számban a Mecseken 
túrázó közönség volt ennek a jól sikerült turista napnak élénk 
tanúbizonysága. A szokásos őrtüzek a háborús okok miatt 
elmaradtak.

Ebben az évben is melegen ápoltuk baráti viszonyunkat a 
városi Idegenforgalmi Hivatallal és az ebből az érintkezésből 
fakadó megértés igen termékeny volt a nagyközönség szá
mára. E helyen is köszönetet mondunk a tanúsított szíves 
figyelemért.

Az ez évi nagyobb túránkról, melyet az egyesület képvi
seletében a Bakonyba tett az ügyvezető főtitkár, évkönyvünk 
más helyén számoltam be. Reméljük, hogy a mindenki által 
hőn óhajtott béke meghozza újra a szép túrák rendezésének 
lehetőségét és régi kedves tervünk, hogy egy nagyobb túrát 
rendezzünk, talán mégis csak valóra válik.

Egyesületi életünk szerves kiegészítő része a „Kiss József 
Asztal". Tagjai a fehér asztalnál cserélik ki a turista életre 
vonatkozó megfigyeléseket — s ezek mindig termékenyítöleg 
hatnak az egyesület munkájában. Korábbi tervünk, hogy ezzel 
párhuzamban a turisták nagyobb számú részvételével inkább 
szórakozó jelleggel, a „Mecsek Asztaltársaságot" megalakítsuk, 
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a megnehezült viszonyok miatt egyelőre elmaradt, de a szép 
tervről továbbra sem mondunk le.

A temetőt, boldogult kedves turistáink csendes pihenőjét, 
ez évben is kegyelettel kerestük föl. Koszorúval róttuk le há
lánkat Kiss József ö. tb. elnök, Kun Kálmán volt egyes, 
igazgató, Wachter Jenő a híres turista sírjánál.

Egyesületünk szerény élete eltörpült a hatalmas törénelmi 
és háborús események közepette. Csak egy parányi porszem 
városunk építő munkájában. Az újralendülő magyar élet és 
biztosak vagyunk — a szépnek és ideálisnak elképzelt demo
kratikus világrend, illetve nemzeti élet sem nélkülözheti — 
hisszük — egyesületünk turista életét. Az a feszültség, amely
ben élünk, szinte parancsolóvá teszi, hogy járjuk a természe
tet, az Isten akaratában és békéjében, megbékélhessünk em
bertársainkkal is egy alkotó, a munkában termékeny, újra
éledő magyar demokratikus életben.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Jelentésünk a nagy idők sodrában íródott és sajnos, sok 

negatívummal kellett azt zárni. Mégis őszinte turista lélekkel 
jelenthetjük, hogy rajtunk kívül álló okok tették hézagossá 
ez évi munkánkat. Bizonyos azonban az, hogy ez nem preju- 
dikálhat a jövőre nézve. Világosan látjuk a nagy akadályokat, 
de ez nem riaszt további munkánkban. Érezzük a turista törvé
nyek súlyát lelkűnkön és ebből folyólag tudjuk, hogy a hűsé
ges munka akkor jelentkezik, ha az ínség a legnagyobb. Ez 
acélpróbája az igazi turista gondolkodásnak és bizonyosak 
vagyunk benne, minden igaz Mecsekjárónak is. A tisztikar 
minden erejével ezt az ideális cél kívánja szolgálni munkájá
val, és bizonyosak vagyunk, hogy a tagtársak megértő aka
ratával ez sikerülni is fog. Az elmúlt évi jelentésünkben meg
tisztul a magyar ember lelke is, mert ez az Isten akarata, 
bölcs rendelése. Hisszük, hogy ezen jóslásunk, ezen vágyunk 
a jövendőre nézve biztos reménnyel kecsegtet.

A VÁLASZTMÁNY.
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A MECSEKEGYESULET TISZTIKARA
Elnök: Nendtvich Andor dr., 

Pécs város ny. polgármes
tere, kir. tanácsos.

Alelnökök: Reuter Camilló 
dr., egyetemi ny. r. tanár, 
orvoskari kékán.
Hamerli József nagykeres
kedő, keresk. tanácsos.

ügyv. főtitkár: Szécsey Béla 
tanár, oki .gazda, t. felügy.

Igazgató: v. Rábay Gyula, 
erdőmester.

Titkári teendőkkel megb.: 
Vinczenthy Hona tanker. 
főig.-ra beosztott áll. tan.

Pénztáros: Fülöp Kálmán vá
rosi tisztviselő.

ügyész: Valkó Gáspár dr., 
ügyvéd.

Mérnök: Dulánszky Jenő v. 
müsz. tanácsos.

Orvos: Radochay Lajos dr. 
kiin. orvos.

Mb. főkönyvtáros: Bárdos 
István dr. egy. könyvtáros.

Mb. könyvtáros: Szigethy 
Sarolta üv. Máv. kezelőnő.

Számvizsgálók: Ujházy Béla 
vezérigazg., Szig riszt La
jos O. F. E. ing. f. tulajd., 
v. Végváry László bank- 
cégjegyző.

A szakosztályok tisztikara.
Ifjúsági osztály:

Elnök: Achátz Imre tanár. 
Alelnök: Linder Ernőné tan. 
Titkár: Várnagy Viktor kér.

Kirándulási osztály:
Elnök: Lukovich László ker. 
Alelnök: Zoltán Vilmosné 

tanárnő.
Titkár: Angster Imre orgo

nagyáros.

Sport osztály:
Elnök: Jillek Emil testn. tan. 
Alelnök: Kassai József gy. 

műszaki vezető.
Titkár: Bárd Bertalan testn. t.

Munkaügyi osztály: 
Elnök: v. Kárpáthy Olivér 

ny. ezredes.
Alelnök: v. Cholnoky László 

egyetemi tanár.
Titkár: v. Kenedi János vili, 

tisztviselő.
Állat- és madárvédő oszt.:
Elnök: dr. Szokoly Ferenc 

Máv. üzletigazgató.
Társelnök: dr. Horváth La

jos tanár.
Alelnök: Kellner Róbert tan. 
Titkár: Várady Károly műsz. 

s .tiszt.
Természetvédelmi osztály: 

Elnök: Horváth Adolf ciszt. 
gimn. tanár.

ügyv. elnök: Balotay Gerő 
c. 1. gimn. igazgató.

Titkár: Bőbel Miklós törv. 
jegyző.

Fényképészeti osztály: 
Elnök: Merényi Ferenc dr. 

sekrestye igazgató 
Alelnök: Vadász István b. 

cégjegyzö.
Titkár: Hamerli Antal vas

kereskedő.
Barlangkutató osztály:

Elnök: Papp András városi 
tisztviselő.

Alelnök: Gerber István cég
vezető.

Titkár: Zoltán Vilmos egy. 
hallgató.
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Kultúr- propaganda- és vigalmi osztály:

Elnök: Szécsey Béla tanár. 
Alelnökök: Agócsy László, 

tanár, t. felügyelő, Kiss

Zoltán tanár, Schrantz 
Béla tanár, t. felügyelő.

Titkár: Vínczety Ilona áll.
A választmány választott tagjai:

Andretzky József ny. árva
széki elnök.

Arató Jenő dr. it. tábl biró.
Báldy László v. ker. felügy.
v. Cholnoky László dr. e. 

tanár.
Dusbaba Vilmos ny. vezérig. 
Fischer Béla ny. alispán.
Frankó Zoltán dr. ügyvéd, t 
Gebauer Miklós dr. kápt. ur.

kormányzó.
Hang Dániel ny. ciszt. tanár.
Hanuy Ferenc dr. püsp. hely

nők, kanonok.
Klobucsár Dezső n. keresk. 
Kovács Béla dr. pü. igazg.

Kühn Szaniszló c. g. ig. tü. 
főtanácsos.

Kraft János D. G. T. főfelügy. 
Nagy Elek v. gy. vezérigazg. 
Pohli Henrik n. kereskedő.
Rónaki Kálmán dr. ny. árva

széki elnök.
Sík Lajos dr. tüzrend. felügy. 
Siptár Lajos takp. vezérigazg. 
Schindler Aurél ip. k. ig. tü. 

főtanácsos.
Szabó Pál Zoltán Dun. kút.

i. igazgató.
Takó István lelkész.
Török Lajos dr. ny. fökap. h. 
Várnagy Elemér v. tanácsnok, 
v. Visy Imre ügyvéd.

A választmány póttagjai:
Angster Imre orgonagyáros. 
Bárd Bertalan testn. tanár. 
Böbel Miklós törv. jegyző.
Gundrum Ákos dr. DGT. titk. 
Hamerli Antal vaskereskedö. 
Kellner Róbert tanár.
v. Kenedy János vili, tisztv.

Kiss Zoltán tanár.
Linder Ernőné tanárnő. 
Schrantz Béla natár.
Szladányi Vilmos vili. szer. 
Várady Károly Máv. s. tiszt. 
Várnagy Viktor kereskedő. 
Zoltán Vilmosné tanárnő.

A választmánynak hivatalból tagjai:
Esztergár Lajos dr. Pécs Vitéz Horváth István dr. Bara-

város ny. polgármestere. nya vm. alispánja.
Vidéki szakmegbízottak:

Horváth Sándor főmérnök. 
Laczkó Béla erdötanácsos. 
Lutonszky Árpád erdőtan. 
Pintér Lajos erdőfelügyelö.

v. Simándy László erdőfelügy. 
Somogyi Zoltán főmérnök. 
Szép Zoltán b. igazgató. 
Koszits Béla nyug, szolgabíró.

Egyesületünk tiszteletbeli tagjai:
Örökös t. b. elnök: Kiss Józsel ny. föreálisk. tanár, c. igazg. 'f 
Bánffai Simon j‘ Fischer Béla
Fejérváry Imre br. dr. f Hamerli József
Feszti Nándor Hettyei Sámuel f
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Holfeld Henrik f 
Igaz Béla dr. f 
Kaltnecker Pál 
Karafiáth Jenő dr.
Kardos Kálmán f
Károlyi Emil
Kenessey Aladár dr. 
Zsembery Gyula dr.
Kiss Ernő f
Majorossy Imre f 
Myskovszky Emil f 
Nendtvich Andor dr.
Páldi Géza ny. Máv. felügy.

Rauch János t 
Reéh György f 
v. Rábay Gyula 
Reuter Camillo dr. 
Schmidt Antal dr. f 
Thirring Gusztáv dr. 
Vadász Elemér dr. f 
Vaszary Gyula t 
Várady Ferenc 
Vigyázó János dr. 
Virág Ferenc 
Visnya Ernő f 
Zichy Gyula gróf dr. f

II térképészeti intézet eddig megjelent turista-térképei
1. Kárpátalja 1 ¡200.000
2. Radnai havasok 1:200.000
3. Székelyföld II. kiadás 1:200.000
4. Kirándulók térképe 2. szám. Pilis-hegység 1:50.000
5. Kiránduulók térképe 2/a. sz. Pilis h. télisport térképe 

1:50.000
6. Kirándulók térképe 3. sz. A Börzsönyi hegység téli sport 

térképe 1:50.000 síkalauzzal
7. Kirándulók tkréépe 5. szám. Cserhát 1:75.000
8. Kirándulók térképe 6. sz. Mátra hegység 1:50.000
9. Kirándulók térképe 7. sz. Bükk hegység II. k. 1 ¡50.000

10. A Bükkhegység télisport térképe sikalauzzal 7/a. sz.
1 :200.000

11. Kirándulók térképe 8. sz.Karancs és Medves 1:40.000
12. Kirándulók térképe 11. sz. Soproni hegység 1:20.000
13. Kirándulók térképe 14. sz. Soproni hegység 1:20.000
14. Kirándulók térképe 15. sz. Vértes hegység 1:50.000
15. Kirándulók térképe 17. sz. Vízisport térképek 3. szám 

Velencei-tó és környéke
16. A Balaton tágabb környékének térképe 1:200.000
17. Kirándulók térképe 20/a. sz. Mecsek hegység 1.75.000
18. Vízi sporttérképek 5. sz Duna, Budapest-Vác 1:25.000
19. Vízi sporttérképek 7. szám. Duna, Eszterqom—Győr 

1:25.000
20. Vízi sporttérképek 8—10. sz. Duna, Gönyü—Oroszvár— 

Wien. 1:25.000
21. Vízi sporttérképek 9. sz. Győri (Masoni) Dunaág 1:25.000
22. Hortobágy. — 1 ¡75.000
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KÖLTSÉGELŐIRÁNYZAT AZ 1945. ÉVRE.

Előirányzott bevételek:
Egyenleg az 1944. évről — — — — — — — 2.101
Folyó évi tagdíjak á 6 P — 1000 tag után — — 6.000
Hátralékos tagdíjak — — — — — — — — 500
Örökös tagdíjak — á 200 P 2 tag után — — — — 400
Dr. Nendtvich Andor menedékház jövedelme — — 6.000
Kiss József kilátó jövedelme — — — — — — 2.000
Adományok — — — — — — — — — — 2.500
Országos Magyar Turista Szövetség segélye — — 3.000
Országos Magyar Turista Szövetség útjelzési segélye 175
Évkönyv hirdetési díja — — — — — — — 500
Kamat és osztalék — — —• — — —: — — 50
Vegyes bevételek — — — — — — — — — 250

Összesen: 23.376
Előirányzott kiadások:

Orsz. Magyar Turista Szövetség tagdíja — — — 300
Hivatal fenntartás (házbér, telefon, portó, fűtés,

világítás, takarítás) — — — — — — — 2.000
Tiszteletdíjak (főtitkári, pénztárosi, titkári) — — — 2.200
Kiss József kilát, költségei: toronyör fiz. és OTI dija 1.500

Tatarozási munkálatokra — — — — —- — 1.500
Állat- és madárvédő osztálynak — — — — — 500
Fényképészeti osztálynak — — — — — — — 200
Munka osztálynak:

Pihenő padokra — — — — — — — — 50,0
Ütjelzésekre — — — — — — — — 100
Az egyházaskozárj forrás foglalás tov. költségére 300 

Kiránduló osztálynak — — — — — — — — 200
Természetvédelmi osztálynak — — — — — — 100
Ifjúsági osztálynak — — — — — — — — 300
Sportosztálynak — — — — — — — — — 500
Barlangkutató osztály — — — — — — — 300
Propaganda, kultúr és vigalmi osztály — — — — 300
Könyvtár és folyóiratok — — — — — — — 500
Előadásokra — — — — — — — — — — 300
Utazási költségekre — — — — — — — — 800
Adminisztrációs költségekre, nyomtatványok — — 500
1944. évi „Évkönyv" előállítási költségei — — — 2.500
Adó és biztosítás — — —; — — — — — — 800
A zobáki menedékházra — — — — — — — 2.000
Vegyes kiadásokra, előre nem látott kiadások — — 2.000
Egyenleg maradvány az 1946. évre — — — — 1.676

Összesen: 23.376



Bevétel. A Mecsek Egyesület Pénztári

Dr. NENDTVICH ANDOR 
elnök.

Cím Egyenként 
pengő

összesen 
pengő

Egyenleg, mint kp. készlet:------ 1.020.—
Tagdíjbevételek

1944. évi tagdíjból--------------- 5.621.—
Hátralékos tagdíjból----------- 416.— 6.037.—

Adományok:
Pécs szab. kir. várostól------- 1.600.-
Baranya vármegyétől — — — 600.—
Országos Sportközponttól------ 2.977.50

5.446.70Egyéb adományok —------------- 269.20
Segélyek

Földművelésügyi Minisztérium 
segélye állatvédelmi célokra 3.000.—

Országos Turista Szövetség út- 
jelzési célokra--------------- 76.75 3.076.75

Évkönyv hirdetési díjak--------------- 1.400.—
Dr. Nendtvich Andor menedékház

bevételei:
1944. évi bére------------------- 5.500.—

Számolócédulákért------------------- 700.—
Katonai beszállásolási díj------ 12.24 6 2(2 24

Kiss József kilátó bevételei:
Toronyjegyekért------------------- 1.540.—
Számolócédulákért —------------- 420.—
Levelezőlapokért------------------- 320.40
Eladott italok után--------------- 1.924.60
Egyebekből befolyt--------------- 25.70 4.230.—

Kamat és osztalék------------------- 198.23
Vegyes bevételek:------------------- 77.—

1 27.693.62

SZÉCSEY BÉLA 
ügyv. főtitkár.

TÓTH ANNA
pénztáros h.



Számadása az 1944. évről. Kiadás.

Megvizsgáltuk és a vonatkozó okmányokkal összehasonlítva 
teljesen rendbenlevönek találtuk:

UJHÁZY BÉLA SZIGRISZT LAJOS VÉGYÁRY LÁSZLÓ

Cím Egycnkéat 
pengő

összesen 
pengő

Szövetségi tagdíjak:
Orsz. M. Turista Sz. 1944. évi 

tagdíj----------------------- — 282.50
Sí Szövetség 1944. évi tagdíja 30.16 312.66

Tiszteletdíjak:-----------—------------ 1.596.-
Hivatalfonntartás:

Postaköltség------ ----------------- 45.-
Telefon--------------------------- 456.72
Világítás--------------------------- 97.52
Takarítás--------------------------- 332.60
Bútorzat javítás------------------- 145.25
Fűtés------------------------------- 150.-
Költözködéssel kapcs. kiadás — 120.-
Házmesterlakás bére-----------— 100.-
Házmesterlakás világítása------ 31.75
Egyebek --------------------------- 175.84 1.654.68

Az 1944. évkönyv költségei----------- 2.100.-
Utazási költségek------------------- 226.50
Előadások------------------------------- 124.25
Adó és biztosítás------------------- 1.504.07
Osztályok kiadásai:

Állat- és madárvédő osztály — 8627
Fényképészeti osztály---------- 220.—
Munkaosztály----------------------- 1.371.39
Kiránduló osztály —■------- - — 193.50
Természetvédelmi osztály------ 279.30
Sportosztály----------------------- 200.20
Propaganda osztály--------------- 65.70 2.416.36

Adminisztrációs nyomtatványok és 
írószerek--------------------------- 1.126.95

Könyvtár és folyóiratok---------- 782.42
Dr. Nendtvich Andor menedékház 

kiadásai---------- ----------------- 1.916.20
Kiss Józsei kilátó kiadásai:

Toronyör fizetése és OTI díja — 826.20
Tatarozó munkálatok----------- 685.20 1.511.40

Zobáki Menedékház költségei — 8.281.49
Vegyes kiadásokra------------------- 2.044.64
Egyenleg------------------------------- 2.101.—

27.698.62 |

a számvizsgáló bizottság.
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Az egyesületnek toborozzon minden tag újtagokat/

Minden tagtársunk tartsa túrista kötelességének, hogy 
a meginduló demokratikus életben fokozott lelkesedéssel leg
alább néhány új tagot hozzon az egyesületbe.

A 
boroz, 
nyújt

túrista úgyis szolgálja az ügyet, ha új tagokat tó
mért ez nagyobb anyagi erőt ad s így új alkotásokra
lehetőséget.




