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A Mecsek Egyesület "évenként” megjelenő kiadványa, amely tartalmazza az éves munka 

rendszerezett összegzését, az egyesület fizető tagjainak, tisztikarának névsorát, a 

pénzügyi beszámolót, fogalmazásokat, írásokat és élménybeszámolókat, riportokat, 

tudósításokat, melyekből a tagság és az egyesület szimpatizánsai képet kaphatnak az 

egyesület életéről.

Az évkönyvet Mecsek Egyesület tagjai a tagdíjuk ellenében ingyen kapják.

FONTOS TUDNIVALÓK

1. / Hivatalos (egyesületi) helyiség: Pécs, Keszüi út 43/1. Tel.: 72/550-230

Levélcím: 7621 Pécs, Király u. 11. /Baranya Megyei Levéltár/

2. /Tagdíjak: dolgozó: 1200 Ft/év

nyugdíjas, katona, diák: 300 Ft / év

90 év feletti tagok tagdíjat nem fizetnek

3 / Az egyesület bankszámlája: Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet

száma: 50100112-12002690

4/Adószám: 18301942-1-02

5. / A titkár neve: Kovács Szabó János

címe: 7632 Pécs, Enyezd u. 8.1 / 4.

telefon: 72/439-144

mobil: 06-20/9215-974

6. / A tagok az észrevételeiket, kéréseiket, kérdéseiket, javaslataikat esetleg írott

anyagaikat a titkár címére juttassák el.

7. / Az elnökségi ülések és más rendezvények nyilvánosak, azokat bárki látogathatja.

Ezek időpontjáról a titkárnál, külön meghívókból és a helyi sajtóból tájékozódhatnak.

8. / A kulturális, ismeretterjesztő előadások nyilvánosak és ingyenesek.

9. / A Mediterrán Hotel kistermében a kiállítások megtekintése ingyenes, a kiállított 

anyagok megtekintésén kívül a kiránduló a magával hozott élelmét is ülve 

elfogyaszthatja.

10. /A túrák idejéről és útvonaláról külön tájékoztatás jelenik meg.

11. / Az egyesület várja a tagok ötleteit tevékenységének színesítéséhez.
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/Doronicum Nendtvichii/
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1998
a KAUKÁZUSI ZERGEVIRÁG éve 

(DORONICUM CAUCASICUM)

Irta: Tóth Klára

Hogy a kaukázusi zergevirág és a Mecsek Egyesület kapcsolatban vannak egymással, 

arról először - jó pár évvel ezelőtt - egy természetvédelmi vetélkedő feladatlapján kellett 

volna számot adni tanítványaimnak.

A kérdés így szólt:

Sárga virágú növény, hazánkban a Mecseken kívül csak Balatonederics környékén került 

elő. A Mecsek Egyesület jelvényét is ez díszítette. Melyik virág ez?

Mivel a feladatlap feleletválasztásos volt, "ráéreztek" a gyerekek a helyes válaszra, de 

mégis célszerűnek láttam, ha utána járunk, mit illik tudni egy pécsi természetjáró 

gyereknek, felnőttnek a Mecsek Egyesület jelvényében is megjelenő, az áprilisi, májusi 

mecseki erdőben pompázó zergevirágról.

Annál is inkább fontosnak tartottam ezt, mert e sárga virágú, népiesen sárga 

margarétaként is ismert virággal többször találkoztunk már rendszeres túráinkon, 

másrészt a vetélkedösorozat éppen abban az időben zajlott, amikor a Mecsek Egyesület 

újjáalakulásáról hallani lehetett.

Most amikor 1998 a KAUKÁZUSI ZERGEVIRÁG éve az 1993-ban újjáalakult Mecsek 

Egyesületben, szívesen idézem fel akkori "kutatásunk" néhány eredményét.

Búvárkodásaink során azt is igyekeztünk feltárni, mi a különbség a forrásokban fellelhető - 

kaukázusi, mecseki és magyar zergevirág között.
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Növények meghatározásakor a leggyakrabban fellapozott kiadványunk Jávorka-Csapody: 

Erdő-mező virágai című könyve. Ebben ezt találtuk a kaukázusi zergevirágról: 

"Szíves-kerekded tőlevelekkel és 1-3 nagy, magányos virágfészekkel. Csak Tolna és 

Baranya megye erdeiben. Virágzása március-április idejére esik.

A Magyar zergevirágról (Doronicus hangricus) csak ennyit találtunk itt. Különösen molyhos 

tölgyesekben. Nincs nyugaton."

Történelmi idők hangulatát idézte az 1902-ben az Atheneum kiadásában megjelent 

Hoffmann-Wagner szerzőpáros nevéhez fűződő Magyarország virágos növényei című 

kiadvány. Ebben ezt találtuk a magyar zergevirágról: Tőkéje dagadt, bütykös. Tölevelei 

virágzás idején még megvannak, lapiczkásak. Szára rendesen csak egyfészkű, szőrös, 

szárlevelei lándzsásak, alapjok nem szíves, szélök pedig csaknem ép. Terem erdőben, 

gyepükben, hazánk közép és délkeleti hegyvidékén. Helyenként az Alföldön is. Április

májusban virágzik." E forrás segítségével azt is tisztáztuk, melyek voltak az akkori 

Magyarország közép és délkeleti hegyvidékei, és azt is kezdtük sejteni, hogy az alapvető 

különbség a kaukázusi és a magyar zergevirág levélformája között van.

Az iskola könyvtárában fellelhető források közül a Keleti-Mecsek és Komló élővilága cimű 

kiadvány / írta Fazekas Imre, kiadta az Országos környezet- és Temészetvédelmi Hivatal 

a Komlói Városi Tanács támogatásával / - A növényvilág ritkaságai című fejezetében az 

alábbiakat olvastuk e virágról:

A Mecseken kívül hazánkban csak a Villányi-hegységben, Szekszárd környékén és a 

Keszthelyi-hegységben pompázik az aranylóan sárga, sokszor már áprilisban virító, 

fészkes virágzatú növény, tölgyeseink és bükköseink híressége a keleti zergevirág 

(Doronicum orientale). Nemcsak növényföldrajzilag érdekes, potomediterrán faja 

növényvilágunknak, hanem tudománytörténeti szempontból is. Sadler József budapesti 

egyetemi tanár, Pécs városának híres gyógyszerész-botanikusáról a növény Mecsek 

felfedezőjéről Nendtvich Tamásról nevezte el a számára addig ismeretlen fajt. Számos 

vita dúlt a múlt század közepén arról, hogy ki a növény első igazi leírója. Sokan a F. A. 

Marchall von Bieberstein által a Kaukázusból leírt fajjal tartották azonosnak, aki a szépen 

hangzó Doronicum caucasicum névvel illette. Csak később derítették ki, hogy öt is 

megelőzték. Sajnos a modem magyar összefoglaló munkák Nendtvich nevét, aki szűkebb 

hazánkban a növényt elsőként megtalálta, nem hozzák összefüggésbe vele.
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Kihez fordul egy pécsi ember, ha a Mecsek növényei közötti eligazodásban segítségre 

van szüksége? A legalaposabb választ mi is Horvát Adolf Olivér munkájában találtuk meg. 

A ciszterci rend jubileumára Pécsett, 1942-ben megjelent Képek a Mecsek növény 

életéből című művét lapoztuk fel, s ebben ezt olvastuk:

"Még igazán a tavasz derekán kezd virítani, de a nyár elején is látható, különösen 

hűvösebb időjárású években a kaukázusi zergevirág, melynek sárga virágai nagyon 

hasonlítanak az országban már sokkal gyakoribb magyar zergevirág fészkes virágzaté álló 

virágaihoz.

Ezt a virágot a Mecseken Nendtvich Tamás (1782-1858) pécsi gyógyszerész, a mecseki 

flóra buzgó kutatója találta meg elsőként. Növényét elküldte Pestre a növénytan egyetemi 

tanárának, Sadler Józsefnek (1791-1849), aki az ő tiszteletére Doronicum Nendtvichii-nek 

nevezte el. Ez a növény van bent a pécsi Mecsek Egyesület turístajelvényében.

Eddig még csak a Mecseken találták meg a magyar és a kaukázusi zergevirág 

keverékfaját, melyet pécsi zergevirágnak neveztek el (Doronicum Sopianae). ’

Azt nem csak ebből a munkából tudtuk meg, hogy a kaukázusi zergevirág "szíves vállú, 

fogas szélű, kerekded tőleveleivel" a Mecseken a Kisréten, a Dömör-kaputól északra 

fekvő erdőben, a Mecsek észak-keleti lejtőjén, a Vörös-hegyen fordul elő leggyakrabban, 

de bőségesen van a Misina csúcsa és a menedékház között is, valamint a bányatelep 

felett lévő erdőben, hiszen túrázásaink során elég gyakran fedezhetjük fel napjainkban is 

a Mecsek különböző pontjain szép formájú, a tavaszi szélben finoman lengedező virágát.

Ennyi kutatás után remélhetjük, hogy az intő szó, a féltés, mely Horvát A. Olivér 

munkáiból is kitetszik - a Mecsek flórájának meglévő értékei megmentése és megőrzése 

vonatkozásában - tanítványaink körében is értő fülekre, érző szívekre talál.

Egy-egy apró mozzanat is sokat tehet értékeink megbecsülése érdekében. Ezt szolgálta 

az is, amikor a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség által szervezett, hagyományos 

Mecsek 30, 50 túra ajándékjelvényén 1994-ben ez a virág díszlett, de örömteli és 

figyelemfelkeltő a Mecsek Egyesület életében az a döntés is, hogy ez az év a 

KAUKÁZUSI ZERGEVIRÁG ÉVE az egyesületben és az egyesület munkáját ismerő, azt 

figyelemmel kísérő, a Mecseket szerető, érte tenni akaró kívülállóknak is.
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Dischka Győzőre emlékeztünk
Irta: Bezerédy Győző

1998 . április 30-án a Mecsek Egyesület tagjai megkoszorúzták a néhai Dischka Győző 

főreáliskolai igazgatónak, a Mecsek Egyesület alapító tagjának a pécsi köztemetőben levő 

sírját.

Dischka Győző immáron 98 esztendeje nyugszik a pécsi köztemető díszsírhelyében. 

Nevére ma már kevesen emlékeznek, eltekintve attól, hogy a belvárosban halála után 11 

évvel, 1921-ben utcát neveztek el.

Mit tudunk életéről? 1847-ben született Pécsett. Itt járt iskolába is. A középiskola 

elvégzése után 1866-69 között Bécsben végzett a műegyetemen matematika és fizika 

szakon. Az egyetem elvégzése után Pécsre került a főreáliskolába, először, mint póttanár, 

majd 1872-től, mint rendes tanár.

A főgimnázium akkoriban válságos időket élt át. A tanárok között szemmel is láthatóan 

díszharmónia volt, a szülőkkel, az egyházak közül a zsidó hitközöséggel a lehető 

legrosszabb volt a kapcsolat, az igazgatók képtelenek voltak kézben tartani az iskolát, az 

adminisztrációt teljesen elhanyagolták, még a kötelező jelentéseket sem küldték el a felső 

szervekhez. Pontosan ezek miatt derültek ki a visszásságok, végső soron a főreáliskola 

súlyos válsága, aminek következményeként 1882-ben Dischka Győzőt az intézmény 

igazgatójává nevezték ki. Az új igazgató neve akkor már országosan is ismert volt. 

Ismerték, mint kiváló pedagógust, lelkiismeretes, precíz embert és nem utolsó sorban 

mint kutató és publikáló tudóst. Tudományos munkái, helyi, országos és nemzetközi 

jelentőségű folyóiratokban jelentek meg. Gyakran írt a Főreáliskolai Értesítőben, a 

Természettudományi Közlönyben, sőt külföldi folyóiratokban is.



9

A természettudományos tárgyú értekezések mellett pedagógiai munkái is ismertek voltak. 

Tudományosan foglalkozott a zenével, a különböző hangszerek zenei összefüggéseivel is. 

A Természettudományi Közlönyben irt a szökőkutakról. / "Új szerkezetű szökőkút" címen / 

Találmányát, egy szobaszökőkutat szabadalmaztatott is.

Igazgatói tevékenységét az iskola ismert történetírója, Requinyi Géza, "Az iskola újkora" 

című fejezetben dolgozta fel. Ez a fejezet tulajdonképpen az intézmény újjászületéséről 

szól. Valóban, ennek a korszaknak ez a lényege.

Dischka igazgatói tevékenysége alatt fokozottan rendeződött a helyzet. Leghamarább a 

városi hatósággal tisztázódott a viszony, ami a további feladatok megoldásánál döntő 

tényezőnek bizonyult, Aidinger János polgármester után ez a legfontosabb támasza lett az 

iskolának.

Végül a minisztérium is "tudomást szerzett a megváltozott helyzetről" és 1883. május 16- 

án maga a miniszter, Trefort Ágoston tett váratlan látogatást az intézményben. Végigjárta 

az egész épületet, annak minden helyiségét, főleg a szertárakat, sőt egy-két osztályban a 

tanítást is megtekintette. Nem kerülte el a figyelmét az iskolaépület állaga sem, amivel a 

város hatóságának támogató munkájáról is meggyőződött. Örömmel tapasztalta, hogy az 

iskola helyzete, légköre, az oktatók munkája gyökeres változáson ment keresztül Dischka 

Győző irányítása következtében.

1891-ben Trefort miniszteri utódja, Csáky Albin is látogatást tett a főreáliskolában és a 

mindenre kiterjedő ellenőrzés után "elismerését fejezete ki úgy a talált szép rend és 

pontosság, mint a fölszerelés gazdagsága és célszerűsége fölött."

Dischka Győző 18 éves igazgatói munkája következtében intézménye kiváló, jó hírű 

iskolává fejlődött. Az igazgató a kitűnően képzett tanárokból jó csapatot alakított ki és 

talán ezen téren történt eredményt kell a legmagasabbra értékelni. Kiváló tanári karából 

szabad legyen egy-két nevelőt kiemelnem: Irinyi Sándor festőművész rajztanárt, dr. 

Gercze Pétert tanárt, régészt és műtörténészt, Requnyi Gézát /75/, dr. Szemák Antalt, 

Kiss József tanárt, a Mecsek Egylet titkárát, majd tiszteletbeli elnökét, Wachauer Károly 

énektanárt, a Pécsi Dalárda újjászervezőjét /1861/, Hemmerich Károlyt, Pécs első igazi 

tomatanítóját, Heckinger Istvánt 1271, Körösi Henriket 1221, stb. /. A zárójelben jelzett 

számok az illető tanárok 1895-ig megjelent munkáinak a számát jelentik. Nem szerepel 

szám Gercze Péter neve mellett, mivel ő országos jelentőségű tudományos munkásságát, 

később, Pécsről elkerülve fejtette ki /.
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Dischka Győző nagy zenebarát volt. Hangszerekkel tudományosan is foglalkozott. 1881- 

ben és 1894-ben jelentetett meg tudományos dolgozatokat " Zenészeti sípok 

hangtüneményei" és "Ajaksípok tüneményei" címen, nyilván mindkét dolgozatnál 

felhasználta magas színtű fizikai ismereteit. Ugyanakkor nagy híve volt a kóruszenének is. 

Valóságos mozgalmat indított az egyházi zene felvirágoztatása érdekében. 

Munkásságának eredményeként 1900. június 5-én megalakult a Pécsi Egyházi 

Zeneegylet. Ennek megalakulását szorgalmazva számos cikket is írt.

Ha Dischka Győzőről szólunk, nem szabad elfeledkeznünk természetbaráti 

tevékenységéről, melyben első helyen a Mecsek iránti rokonszenvét kell megemlítenünk. 

Külföldi útjai során tapasztalta az ottani lakosság és a hivatalos szervek nagy szeretetét 

és tenniakarását az Alpok felvirágoztatása érdekében. Szomorúan tapasztalata, hogy mi 

mennyire keveset teszünk a Mecsekért. Eltökélt szándéka volt ezen a téren előrelépni. 

Nem véletlen az, hogy a Mecsek Egyesület megalakításában is fáradhatatlanul 

tevékenykedett. A megalakulást eldöntő első összejövetelt az ő igazgatói irodájában 

tartották meg. Természetesen az egyesület alapító tagjai között volt és egyben 

választmányi taggá is választották.

Dischka Győző családszerető ember volt, gondos apa. Bár gyermekei igen fiatalok voltak, 

amikor apjuk meghalt, mégis méltóknak bizonyultak apjuk emlékének. Fia, Dischka Győző 

/született 1889-ben/ a Műegyetem gépészmérnöki karán tanult, kiváló elméleti és 

gyakorlati tudós vált belőle, a műszaki tudományok doktora volt és 1955-ben Kossuth 

díjjal tüntették ki. Csaknem 100 évet élt nagy megbecsülésben és köztiszteletben.

Irodalom:
Mecsek Egyesület jelentése az 1901. évről

Összeállította: Kiss József
Requinyi Géza: A Pécsi Állami Föreáliskola története 1857-1894
Ágh Timót: Emléklapok Pécs Sz. Kir. város múltjából és jelenéből 

Pécs, 1894.
Lenkei Lajos: Negyven év Pécs életéből. Pécs, 1923.

Lenkei megemlíti, hogy Dischka Győző "pirotechnikai készségével* mindig a város 
rendelkezésére állt. A város nagyobb ünnepségein ugyanis tűzijátékokkal kápráztatták el a 
lakosságot. A városháza és a Székesegyház ünnepi kivilágításában is segédkezett.

Baranya múltja és jelene.
Szerkesztette: Várady Ferenc II. Tanügy
A könyv közli Dischka Győző fényképét, valamint az iskolai könyvtár termének fotóját

Ki kicsoda? Életrajzi lexikon.
Kossuth Kiadó 1981.
Közli Dischka Győzőnek, a Főreáliskola igazgatójának életrajzi adatait.
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Bánffay Simon a Mecsek Egyesület első aleinöke

(1819-1902)

Irta: B. Horváth Csilla

180 évvel ezelőtt született a Baranya megyei Szebényben, német nemzetiségű 

családban. Apja földműves volt. Középiskoláit Pécsett végezte. Egy évig hittudományt 

hallgatott Ausztriában. A következő évben azonban a jogi akadémiára iratkozott be, 

amelyet el is végzett.

Az 1843-44 évi pozsonyi országgyűlésen Majláth György Baranya vármegye követének 

jurátusaként vett részt. Hamarosan csatlakozott az országgyűlés haladó szellemű ifjaihoz.

Az országgyűlés után Bécsben, Széchenyi István titkáraként alkalmazta a Tisza 

szabályozási munkálatainak szervezésénél.

Már 16 éves korában megkezdte irodalmi működését. 1835-től kezdve a .Regélő’ c. 

irodalmi divatlap pécsi levelezője lett. 1846-47-ben az .Életképek’ c. újságban 

rendszeresen jelentek meg írásai.

1848-ban a Közlekedési Minisztérium számvevő osztályának a főnöke.

1850 szeptemberében átvette a .Pesti Napló' szerkesztését a következő feltételek mellett: 

a lap irányításába senkinek nem lehet beleszólása, a munkatársait egyedül ő választhatja 

meg, mint szerkesztő vissza is utasíthatja a tulajdonos Császár Ferenc cikkeit is.

Az olvasók megelégedésére szerkesztette az újságot. Ezt mutatta az előfizetők számának 

jelentős növekedése. A hivatalos hatóságok, s a rendőrség tetszését azonban nem nyerte 

el.
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A szerkesztősége 12 hónapja alatt 151 alkalommal idézték a rendőrség elé, s négyszer 

állították haditörvényszék elé. 1851 augusztusában Császár Ferenc tulajdonostól elvették 

a lapot, s a szerkesztőt, Bánffayt is menesztették.

Bekapcsolódott a város politikai és társadalmi életébe. 1861-ben a pécsváradi kerület 

küldötteként került az Országyűlésbe.

1860. július 5-én megalapította és szerkesztette a város első rendszeresen megjelenő 

magyar nyelvű újságát, a .Pécsi Lapokat", amely szépirodalmi, kereskedelmi, gazdasági, 

művészeti és tudományos hetilap volt. Állandó rovatai voltak: a .Pécsi Tárogató’ a város 

apróbb-nagyobb eseményeit ismertette, a helyi színháznak külön rovata volt. A 

.Gazdászaf az aktuális munkákhoz adott tanácsot. A „Különfélék" országos híreket 

tartalmaztak. A piaci árak, a bécsi börze árfolyamai, a sorshúzás (lottó) számai is 

rendszeresen olvashatók voltak az újságban. A vidék legjobb újsága volt a „Pécsi Lapok”, 

ennek ellenére csak két évig tudott működni. .Mert akkoriban nem igen olvastak a pécsi 

burgerek egyáltalán újságot, magyart legkevésbé" emlékezett vissza a XX. Század elején 

a bukás okaira.

A sikertelenség nem szegte kedvét, 1867-1871 között újra indította lapját. Ekkor már több 

a politikai cikk és kevesebb az irodalmi jellegű írás. A hazai mellett külföldi híreket is 

közöltek.

Az ügyvédi pályáján is szépen haladt előre, megyei főügyész lett.

1874-ben amikor hazánkban létrehozták a közjegyzői intézményt, ő lett Pécs első királyi 

közjegyzője, s ezt a funkciót töltötte be egészen haláláig.

Az 1860-as évek elejétől szinte minden társadalmi és kulturális mozgalom és intézmény 

munkájában részt vett. A Pécsi Dalárdának alakulásától 1869-ig az elnöke. 1868-tól az 

első független Teke Egylet védnöke.

1891. április 30-án az ő vezetésével alakult meg a Nemzeti Casinóban az Egyesület. Az 

egyesület talán legelső hivatalos levelét szintén Bánffay írta. Suha Rezső városi erdészt 

arra kérte, hogy a kijelölt kiránduló utakat jelölésekkel lássa el.
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Alig egy évvel az Egylet megalakulása után ünnepélyes körülmények között megnyitották 

az első séta utat a Mecseken. Az avatóbeszédet a több mint 600 érdeklődő előtt Bánffay 

Simon modta. Ez az új út a Kardos Kálmán út volt, amely a Kálvária hegyi kőbányától a 

városi faliskoláig vezetett.

1891-1901 között volt Bánffay, Zsolnay Vilmossal együtt, a Mecsek Egyesület alelnöke. 

Szabadidejét is hasznosan töltötte. Szeretett vadászni. Virágot és gyümölcsöt is sikeresen 

termesztett. Gazdasági és kertészeti kiállításokon rózsáival és barackjaival többször is 

díjat nyert.

Sokat turistáskodott a Mecseken, de kedvence a tiroli Alpok volt.

Mecseki szőlőjében egyike az elsőnek, aki a jellegzetesen pécsi fatornácos villát építtetett. 

Ennek a háznak a tornyában csillagvizsgáló távcsövet tartott. 1878-ban megfigyelései 

alapján hozzászólt a .Syrius' című csillagászati újságnak a Holdon akkor felfedezett 

Hyginus kráter felett támadt vitájához.

Ritkaságokkal teli gazdag könyvtárának könyveit is szorgalmasan olvasta, főleg a 

természettudomány és a matematika érdekelte.

Kitűnően beszélt a német mellett olaszul, angolul és franciául is.

A 19. sz. egyik legsokoldalúbb, legműveltebb polgára volt városunknak.

Tekintélyes vagyont hagyott hátra. Végrendeletében ennek nagyobbik felét a helyi 

középiskolás diákoknak ösztöndíjra, illetve különböző jótékony és segélyező 

egyesületekre hagyta.

Bánffay tipikus képviselője annak a reformkorban eszmélő, önerejéből értelmiségivé váló 

magyar polgárnak, aki a politika és a sajtó segítségével igyekezett tenni hazájáért, s 

szűkebb pártriájáért, Pécsért is. Hosszú élete során mindig megtartotta érzékenységét és 

érdeklődését az új és korszerű felfedezések, technikai újdonságok iránt is.



A segítőtárs
írta: Kovács Szabó János
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Mindig csodáltam az építészeket. Elképzeléseik, terveik alapján készült építmények nem 

csak használhatók voltak, de befolyásolták a használó, a néző hangulatát, alakították 

szépérzékét. A jó építész munkája szebbé és érdekesebbé tette a tájat, a lakóhelyet. Az 

építész nem csak mérnök, de művész is. A többségük rajzol, fest, sőt többen értenek a 

szobrászat művészetéhez is. Egy ilyen embert ismertem meg új barátomban, aki a fent 

leírtakon túl még az embertársaiért is tenni akaró férfi:

DR. BACHMAN ZOLTÁN

Nagyváradon született 1945. április 21-én. Általános iskoláit Komlón végezte, majd a 

Pécsi Művészeti Gimnáziumban tanultakkal kezdődött a szépet megismerés, alakítás 

korszaka. Tudását tovább gyarapította a BME Építészmérnöki karán, ahol 1968-ban vette 

át építészmérnöki diplomáját.

ö még akkor kezdett dolgozni, amikor Pécs város meghatározó munkahelye volt a 

Mecseki Szénbányák. A Tervezési Osztályon tervezőként dolgozott, majd a PÉCSTERV 

műteremvezető-helyettes építész volt 1970-72. években.

Az építészettörténet doktora lett 1972-ben. BME Építészmérnöki karán okleveles 

műemlékvédelmi szakmérnöki diplomát szerzett 1975-ben.

1981-től a Pollack Mihály Műszaki Főiskolán főiskolai adjunktus, docens, tanár majd 1995- 

től egyetemi tanár, tanszékvezető.

(1991) Würzburgi, (1994) Dortmundi főiskolán vendégprofesszor.

1992-ben csak az ö támogatásával vált lehetővé a Mecsek Egyesület újjászervezése, 

ötleteivel, az alapító tagok felkérésével, megnyerésével segítette a későbbi titkár 

munkáját 1993-tól elfoglaltsága nem tette lehetővé, hogy az egyesület vezetőségében 

vállaljon munkát, de munkájára ma is számíthatunk.
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Dijak:

1968. Ybl díj (műemléki tevékenységéért)

1990. Pro Architechtura-díj (műemléki tevékenységéért)

1995. Szentgyörgyi Albert-díj (iskolateremtő munkáságáért)

1998. Pécs Város Műszaki Díja (iskolateremtés, műemléki tevékenység)

Főbb munkái:
1969. Pécsi Ipari Vásár Pavilon

1970. Komlói Felszabadulási Emlékmű

1970. Pécsi Ipari Vásár Pavilon

1972. Pécsi Bőrgyár Óvoda

1973. Szamoskéri Református Templom / Kistelegdi István és Csaba építészekkel /

1975. Pécsi Galéria / Radványi György építésszel /

1975. 50 lakásos lakótelep a Mecseken /Radványi György építésszel /
1982. Pécs, Perczel u. 4-8. lakóház / Év lakóháza díjazott /

1983. Pécs, Málom lakóház / Év lakóháza díjazott /

1985. Pécs, Kiss József u., művészlakás / Év lakóháza díjazott /

1986. Pécs, Ókeresztény Mauzóleum / Vezér Csaba építésszel / Ybl díj

1987. Városi vendégház Pécs, Mecsek oldal
1987. Hosszúhetényi fogorvos háza és rendelő / Év lakóháza díjazott /

1987. Dárda / Jugoszlávia / többlakásos ház

1988. Számítógépközpont Kaposvár, Egyetem

1988. Pécs, Korsós sírkamra / Pro Architectura-díj /

1990. Banképület, üzletház, lakások, Siklós

/ Kistelegdi István és Vinczencz Ottó építészekkel /

1991. Pécs, MHB banképület

1994. Szakközépiskolai kollégium együttes felújítása, étterem, aula

/ Kistelegdi István építésszel /

1994. "Studentfair" világkiállítás pavilonja Brüsszel

/ Kistelegdi István és Bachmann Bálint építészekkel /

1994. Pécs, történeti belváros, Dómmúzeum 80%-os készültség

/ Kistelegdi István építésszel /

1995. Atriumház, Pécs Tettye, sajátház / Év lakóháza díjazott /
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Kereszttűzben a rajzoló természetjáró

Plaszauer István
A riportot készítette: Baronek Jenő és Bőrösök György

Itt ülünk a Baranya Megyei Természetbarát Szövetségben és elgondolkodunk az előttünk 

heverő Mecsek Híradókban látható karikatúrákon. Hogyan születtek ezek az alkotások? A 

válaszhoz felelevenedik néhány régi gondolat és az emléktárból a beszéden keresztül 

írásos dokumentummá válik.

Őszit ketten próbáljuk kérdéseinkkel ostromolni, így született meg ez a kis riport.

Életrajz:

1949 február 16.-án született Pécsen. Szüleivel a Pécs melletti kis településen élt, ahol 

általános iskolai tanulmányait végezte. A középiskolát Pécsen, a Művészeti 

Szakközépiskolában szerette volna kezdeni, de sajnos nem vették fel, így a második 

helyen megjelölt, Zrínyi Miklós Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola 

kereskedelmi szakán végzett és szerzett érettségi bizonyítványt A tanulmányait befejezve 

1967-ben egy évig dolgozott eladóként. Ezt követően 23 évig mint földmérő dolgozott a 

Pécsi Geodéziai és Térképészeti Vállalatnál. 1992-ben váltott és visszatért eredeti 

szakmájához, most egy vasáru boltban dolgozik.

1974-ben megnősült, felesége Köntis Katalin, aki szintén kedveli a természetet, az 

Aranyhorda Természetbarát Egyesület tagjai. Őszi az Arany Horda titkára.

A lakását is rendkívül jól választotta meg, hiszen a Magyarürögi úton lakik a Jakab-hegy 

lábánál.
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- Honnan az Őszi név?

- Ez egy érdekes kérdés, a sztori a következő: egy alkalommal a túrázás közben az egyik 

túratársam a Plaszit félre hallva Őszit értett, ettől kezdve nem tudtam meggyőzni és hát 

elterjedt, ma már szinte mindenki így nevez.

- Mikor és milyen apropóból kezdtél el rajzolni?

- Igen korán már gyermekkoromban kezdtem rajzolni. A karikatúrák rajzolását kicsit 

később. Nem tudom emlékeztek-e még, hogy az 50-60-as években a Népsportban mindig 

voltak sportolókról karikatúrák, amelyek nagyon tetszettek nekem, a szomszédos 

borbélytól elkértem ezéket az újságokat. Az újságban lévő grafikákat egyszerűen 

átmásoltam, három füzet telt meg ezekkel a rajzokkal. Majd eltelt néhány év, amikor nagy 

hatást gyakorolt rám egy kolléganő a geodéziánál. A hatást természetesen a különös 

karaktere jelentette számomra, megpróbáltam lerajzolni. Sikerült! Ettől kezdve a kollégák 

először saját magukat kérték, majd ajánlották az alanyokat.

Amikor kapcsolatba kerültem a természetbarát mozgalommal szintén előtérbe került a 

rajztudásom és kaptam a megrendeléseket, hogy kit rajzoljak le.

- Mi alapján választottad ki, hogy kit rajzolsz le?

- Először az egyesületünk tagjait, majd a szövetségi szinten az ismerteket és az 

idősebbeket rajzoltam.

- Nem gondoltál arra, hogy ezt az anyagot egyszer könyv formájában meg kellene 

jelentetni?

- Nemi Egyáltalán! Hát ki adna pénzt egy ilyen könyvért!

Azt hiszem esetleg valami egyszerűbb kiadványban talán megjelenhetne.

- Őszi ugye hallottál már arról, hogy az Interneten megjelent a Mecsek Híradó és ebben 

létrehoztak egy Baranyai Arcképcsarnokot.

- A híradóról tudtam, de azt nem, hogy a rajzaim is felkerültek, de nagyon örülök neki. 

Számomra mindig nagyon jóleső érzés volt, ha valaki értékelte a munkámat.
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- A rajzoláson kívül úgy hallottam, hogy jelvényeket és bélyegzőket is tervezel? Beszélnél 

erről?

- Igen, az az igazság, hogy 1995-től készítek megrendelésre jelvényeket és bélyegzőket.

A túramozgalmakhoz készítettem (én rajzoltam) el a Mecsek Forrásait, a Mecsek Csúcsait 

és a Mecsek ösvényeit, a jelvények ábráit.

Majd Kovács Szabó János kérésére a Tubes Alapítványnak, Strasszer Péter részére a 

Dél-Zselic Turistája, Papp Csaba kérésére a Bükkösdi gyaloglás jelvényét és végúl, de 

remélem nem utolsó alkalommal az MTSZ Elnökségi Találkozójának Pécsi üléséhez 

terveztem 1997 januárjában jelvényt.

A bélyegzők közül említést érdemelnek a teljesítmény túrákhoz tervezettek, az 

egyesületünknek (Aranyhorda) és az Ordas-tanyai kulcsosháznak tervezett bélyegző.

- Mit szeretsz jobban rajzolni vagy bélyegzőt, és jelvényt tervezni?

- Nagyon nehéz erre a kérdésre válaszolni, hisz mind a kettőt szeretem, de ha a 

fennmaradásra gondolok mindenképpen a jelvény és a bélyegző az első.

- Van-e olyan alkotásod ami a falon lóg az otthonodban ?

- Nem, nincs ilyen!

- Mióta vagy szervezett természetjáró?

-1988-ban a Pécsi Tervnél fertőződtem és váltam természetjáróvá.

1992-ben az Aranyhorda TE tagja és titkára lettem.

- Milyen terveid vannak a jövőre nézve?

- A rajz terén, hogy minél többet tudjak rajzolni.

A túrázás terén, minél többet tudjak gyalogolni.

- Van valami hobbid?
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- Igen, hisz erről beszélgetünk, a rajzolás és a természetjárás azzal kiegészítve, hogy 

imádok gombászni.

- Fogyasztod is a gombát, vagy csak pusztán az jelent számodra szórakozást, hogy 

megkeresed?

■ Igen természetesen fogyasztom, mivel rendkívül egészséges és ízletes.

- Nem félsz, hogy esetleg rosszat gyűjtesz össze?

- Nem, mert csak azokat szedem le, amelyeket ismerem, ha nem ismerem, akkor valakit, 

aki ért hozzá megkeresek és ha jó, akkor a következő alkalomtól az is a kosárba kerül.

- Gondoltál már arra, hogy azokat a tájakat, amiket látsz a túrázásaid során megpróbáld 

papírra vetni vagy lefesteni ?

- Fantasztikus a kérdés, ugyanis a nyáron az Északi Középhegységben jártunk a Karancs- 

Medves térségben, Szécsényben láttam valamit, ami nagyon megfogott.

Ez nem volt más, mint egy kiállítás Balogh Károly akvarelljeiből. Mind tájkép, és 

csodálatosak.
Ekkor elhatároztam, hogy ezt ki kell próbálnom, hisz itt a Mecsekben is vannak csodálatos 

tájak, amik arra várnak, hogy valaki megörökítse az utókor számára.

- Őszi kérdezte már tőled valaki, hogy miért csinálod?

- Igen! A válasz egyszerű. Azért, mert szeretem.

Különben a nyáron készült velem egy interjú a Pécsi Rádióban, Kis Tünde 

szerkesztésében.





A
Mecsek Egyesület tagjai a karikaturista szemével:

Baronek Jenő Baumann József

Búzás Endre Rónaki László



Fekete László Karádi Károly

Dr. Koncz Eszter



Kovács Szabó János Kremling Lajos

Dr. Lakatosné Novotny Sarolta Molnár István
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Érdekes találkozások
(avagy egy botcsinálta etológus nem mindennapos élményei 

a Keleti Mecsek erdeiben)

Irta: dr. Zoltán Vilmos

„De mondd, mi hajt a völgybe vissza téged? 

Mért nem törekszel fel a szép halomra, 

melyen kívül nem lelhetsz üdvösséget ?” 

(Dante: Isteni színjáték, Pokol, I. ének)

lAégen volt... és mégis... mintha mindez csak tegnap történt volna.

Amikor 1959 őszén elfoglalhattam az akkor újonnan létesült Bonyhádi Kórház szülész 

főorvosi állását, nemcsak az új munkakörnek örültem meg nagyon, hanem annak is, hogy 

a mindennapos fárasztó munka utáni pihenőidő jó részében lehetőség nyílik majd a 

gyermekkorom óta mindig áhított erdei sétákra, vagy nagyobb túrákra, annál is inkább, 

miután az általam már régóta jól ismert Keleti Mecsek, egész közel lévén Bonyhádhoz, igy 

akár egy délelőtti séta erejéig is mindig könnyen elérhető lesz számomra.

Vérmes reményeim sajnos, még hosszú ideig nem teljesülhettek, miután »pártunk és 

kormányunk' annak idején úgy határozott, hogy nemcsak a kisebb, de még a közép-nagy 

kórházi osztályokat is egy főorvossal és egy beosztott orvossal fogja működtetni. így tehát 

már a kezdet kezdetén eleve le kellett mondanom szép álmaimról, és még igy hosszú 

évekbe tellett, amíg ez az áldatlan állapot lassan-lassan kezdett megszűnni. Már nagy 

haladásnak számított, amikor az ország egészségügyi vezetése rájött ezen rendszer 

tarthatatlanságára, és innen kezdve már biztosította a minimális orvosi létszámot. így 

ismét foglalkozhattam régi álmaimmal, ekkor határoztam el először, hogy a heti egy jól 

megérdemelt szabadnapot nem lustálkodással, hanem a régi családi hagyományokhoz 

híven túrázással és az ezzel járó felüdüléssel fogom eltölteni.
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Ekkor még nem sejthettem, hogy milyen nagyszerű élményekkel fogok gazdagodni és 

milyen mélységükben fogom megismerni a mecseki erdőket és az ott található csodálatos 

élővilágot. Miután kiránduló társra - sajnos - nem leltem, minden alkalommal egyedül 

vágtam neki a rendszerint délelőtti portyáknak. Úgy terveztem, hogy minden szerdán már 

kora reggel a Keleti Mecsek egyik túra-kiindulópontjára megyek ki gépkocsival és innen 

indulok el gyalog egy nagyobb kör erejéig az előre eltervezett túrára. (Tehettem ezt annál 

is könnyebben, mivel azokban az időkben a szuperbenzin ára csak 20,-forint volt 

literenként!)

Így a hideg téli hónapokat leszámítva már kora reggel madárfütty-kíséret mellett 

üdvözölhettem a mecseki erdőket, hegyeket és nem utolsó sorban az erdők vadjait, .kik’ 

az idők folyamán valamennyien a szívemhez nőttek olyannyira, hogy mind a mai napig 

barátomnak tekintek minden madarat, szarvast, őzet, rókát és vaddisznót, de még a 

szarvasbogarat is.

Ezen kalandszámba menő élmények alkalmával mindjárt az elején rá kellett jönnöm arra, 

hogy idejében meg kell tanulnom teljesen nesztelenül járni, hogyha egyáltalán látni vagy 

tapasztalni akarok bármit is az erdőben. Azt már tudtam, hogy a vad becserkészésénél az 

a kedvező számomra, ha a légvonat vagy szél a vad felől fúj és nem fordítva. A halk, 

úgyszólván teljesen nesztelen járást egy pár régi tornacipő segítségével sikerült többé- 

kevésbé elsajátítanom, miközben arra is ügyelnem kellett, hogy ne lépjek rá még 

véletlenül sem száraz ágra vagy gallyra, mivel köztudomású, hogy a feleslegesen támadt 

reccsenések már eleve elriasztják az amúgy is igen óvatos erdei állatokat.

Az elmondottak kellő begyakorlása után örömmel észleltem, hogy az .erdőjáró módszer" 

bevált és sorra tárultak fel előttem az erdő olyan titkai, amelyekről még álmodni sem 

mertem volna azelőtt. Miután természetesen nem rendelkezhettem a természeti népek 

(pl.: indiánok) csalhatatlan természetjáró ösztönével, nem egyszer előfordult olyan eset, 

hogy majdnem beleszaladtam egy-egy erdei vadba, olyannyira nem vettem észre 

idejében. így kellett sürgősen megtanulnom még azt is - és ezzel a fenti "módszert” 

sürgősen ki kellett egészítenem - hogy tudniillik az erdő vadjait igen nehéz időben 

észrevenni, hisz fennmaradásuk érdekében már jókorán megtanulták a tökéletes rejtőzés 

minden csínját-bínját, különösen az olyan .csörtetővel’ szemben, mint amilyen jómagam is 

vagyok.
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Ehhez a témához kívánkozik mindjárt az első vaddisznó-kalandom:

Egy veröfényes októberi napon éppen a Baranya és Tolna megye határán fekvő Hárs

hegyen jártam az erdőt, minden utat messziről jól elkerülve, amikor egy bokortól félig 

eltakarva, tőlem kb. 6-7 méter távolságra egy nagy sötétszürke tömeg állja el az utamat. 

Azonnal ösztönösen megállók, majd kissé bizonytalanul egy nagy fa mögé húzódok.

Ekkor látom, hogy a „nagy szürkének hosszú orra és négy lába van és az egész nagy 

tömeget hosszú és csapzott szőr borítja. Ekkor kapcsolok: ez nem más, mint egy 

hatalmas, apró szemeivel engem már jó ideje figyelő vaddisznó, „aki” kellő 

határozottsággal valamiért elém állt, nem mozdul és továbbra is csak engem figyel I Most 

mit csináljak?

Zavarom kellős közepén egyszerre csak megelevenedik az erdő a disznó mögött és 15-20 

kis csíkos malacból és néhány nagyobb disznóból álló konda viharzik keresztül, nagy 

csörtetéssel a hegy északi lejtőjének irányában.

Miután vége a „tatárjárás"-nak, barátunk, akitől - szégyellem - kissé tartottam, azonnal 

sarkon fordul és futva követi társait.

Ekkor jöttem rá arra, hogy ő volt a kihelyezett őrszem, aki éberen figyel és ha kell megvédi 

a kisebbeket.

A megdöbbentő, sőt megható jelenet során igazolva láttam azt a régi megfigyelést, amely 

szerint a vaddisznóknál - a látszat ellenére - igen elmélyült, sőt családias az összetartozás 

érzése. így a kisebbek hathatós védelme is egyik legfőbb mozgató rugó, ezen állatok 

ösztönvilágában. Nem megható?

Egy másik esetnél ők nem vettek észre engem, igaz, én sem őket időben, csak utólag. Az 

egész úgy történt, hogy éppen a Csalán-hegy alatt bandukoltam békésen a piros jelzésű 

úton, Harácsmező irányában.

Utam folyamán egy ízben kénytelen voltam kissé oldalt megállni (minden hozzám hasonló 

halandó megáll ilyenkor „technikai szünet” címén), amikor mögöttem a kocsiútra 

merőlegesen megismétlődik a már jól ismert „tatárjárás”.

A disznók konvojának élén két hatalmas példány viharzik el mögöttem, azonnal a 

nyomukban 8-10 kis csíkos malac szedi a lábát szaporán, hisz lépést kell tartaniuk a 

nagyokkal, ezután ismét egy nagy, majd újabb 10-12 kis malac robog keresztül ugyanazon 

a nyomvonalon.
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A sort, szintén futva, egy hatalmas példány zárja le, akár egy valóságos ellentengernagy a 

tengeri csatában. De mire való volt ez a nagy sietség, miután az egész csoportot senki 

sem követte, még kevésbé kergette? Vagy „disznóéknál” ez már csak így szokás?

A nagy zaj elültével megint csak egyik ámulatból estem a másikba.

Ugyanis hogyan volt az lehetséges, hogy a szabályos hadrendben dübörgők közül egyik 

sem vette észre az ott álló mozdulatlan embert? Talán azért, mert mozdulatlan volt, vagy 

azért, mert a szél nem felőle fújt? Vagy mindkettő egyszerre? Sohasem fogom megtudni.

Harmadik találkozásom szintén egész véletlenül történt. Éppen elhagytam a Keleti 

Mecsekben lévő Büdös-kúti vadászházat, s miközben szaporán igyekeztem a sárga 

kereszt jelzésű úton a Szószék irányában, amikor a tőlem balra eső, mély vízmosás felől, 

erősen méltatlankodó felhanggal, röfögésre lettem figyelmes.

Rövidesen kimászik a vízmosás túlsó oldalán egy hatalmas disznó, majd nyomban követi 

őt még hat jól fejlett példány. Valamennyien tempósan, egyáltalán nem sietve 

felkapaszkodtak a meredek parton, miközben egy pillanatra sem hagyják abba a 

méltatlankodó röfögést.
Úgy gondolom, hogy magukban vaddisznó nyelven átkozták a hívatlan betolakodót, aki 

déli pihenőjüket ilyen szemérmetlenül megzavarta.

így a helyzet rám nézve több mint kínos volt, ezért zavaromban a következőképpen 

kezdtem mentegetőzni: „Ne haragudjanak rám hölgyeim és uraim, a világért sem akartam 

megzavarni jól megérdemelt déli pihenőjüket, amúgy is nem én vagyok a Molnár Feri a 

puskával. így tehát semmiféle veszélyt nem jelentek az Önök számára’.

Szózatom úgy látszik hatott, mert hogy alig mindezt elmondtam (vagy csak gondoltam?), 

megszűnt a röfögés és a kis csapat röviddel rá eltűnt a túlsó oldal bokrai között.

(Dr. Molnár Ferenc kollégám és jó barátom akkortájt Mázán dolgozott, mint körzeti orvos. 

Szenvedélyes vadász lévén bizonyára nem sokat teketóriázott volna a helyemben, hanem 

egyből odapörkölt volna a kis társaságnak).

Barátaim tehát ép bőrrel megúszták a találkozást, nekem pedig újabb tanulsággal szolgált 

az a tény, hogy nem illik fölösleges csőrtetéssel megzavarni erdei barátainkat, különösen 

így, az ebéd utáni szieszta idején. Mert nyilván csak én hiszem azt, hogy zajtalanul tudok 

közlekedni az erdőben, pedig ugyanakkor a fejlett hallásélességű erdei állatok még a 

gyenge neszt is rájuk komoly veszélyt hozó csörtetésnek tartják.
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Nagyon büszke vagyok viszont arra az esetre, amikor a Hosszú-tető zöld jelzésű útján az 

egyik csalitos alján, egy bokortól félig takarva, egy süldő hátsó fertályát pillantottam meg. 

Nyilván nyugodtan legelészett, még néhány perc eltelte után sem vett észre engem. 

Gondoltam itt van az alkalom, amikor kipróbálhatom, hogy nesztelen és igen óvatos 

becserkészéssel mennyire tudom megközelíteni a teljesen gyanútlan állatot?

Örökkévalóságnak tűnő hosszú percek után, miután a gyenge szél változatlanul az ö 

irányából fújt, .lapos kúszásában sikerült annyira megközelítenem ifjú barátomat, hogy a 

déli melegben már kb. 2 méter távolságban láttam az orrom előtt a süldő ujjnyi 

vastagságú, eléggé csupasz farkát, melynek végén ecsetszerűen néhány sörteszál 

meredezett.

Ez a farok megállás nélkül csapkodott jobbra-balra, valószínűleg a legyeket és egyéb 

rovarokat igyekezett ezzel a furcsa szerszámmal elhessegetni. Mindenki úgy segít magán 

ahogy tud !

Próbaképpen egy hallható mozdulatot tettem, mire a kis süldő azonnal megugrott, majd 

ijedt röfögés és visítás kíséretében végleg eltűnt szemeim elől a bokor alján. Az esetre 

azért is vagyok büszke, mert az előbbi történetekkel ellentétben végre nekem is sikerült 

egy állatot úgy megközelítenem, hogy a megfigyelés ideje alatt egyáltalán nem vett észre 

engem.

De hátra van még a legaranyosabb történet. Ez úgy esett, hogy egy szép tavaszi napon, 

késő délután, éppen a Zengő csúcsáról ereszkedtem le északi irányba a Bodzás-völggyel 

párhuzamos, eléggé meredek sárga jelzésű turistaúton. Már közel jártam a völgyet 

keresztező kocsiút hajtűkanyarhoz, amikor a hatalmas bükkfák árnyékában az egyik bokor 

alján, egy alig két ökölnyi kis gomolyagra lettem figyelmes.

A kezdődő sötétedésben közelebb érve látom, hogy ez a gomolyag nem más, mint egy 

alig másfél arasznyi kis róka, .aki” minden félelem nélkül kíváncsian engem szemlél, a 

feléje közeledő ismeretlen lényt. Kíváncsian vártam, vajon hogyan fog reagálni váratlan 

találkozásunkra? Nagy csodálkozásomra látom ám, hogy barátunk ülve marad és 

változatlan érdeklődéssel szemléli a furcsa, sohasem látott idegent, vagyis engem.

A nagy szemlélődés közben még a fejét is oldalt billentette, hogy még pontosabban 

megfigyelhessen. így telt el alig fél perc, majd a legnagyobb lelki nyugalommal felkelt, 

kicsit vakarózott és lassan elindult az úton lefelé.
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Valami miatt azonban úgy látszik, meggondolta magát, mert velem szemben ismét leült és 

folytatta az előbbi szemlélődést, fejét egyszer jobbra, majd balra megbillentve.

Miután a kis Vuk úgy gondolta, hogy most már mindent alaposan megtapasztalt, amit az 

általa nyilván még sohasem látott emberrel kapcsolatosan illik megtudni, megint felkelt, 

majd véglegesen eltűnt a szemeim elől az egyik bokor alatt az egyre fokozódó homályban. 

Az egész találkozás szinte olyan pillanatok alatt zajlott le, hogy még hosszú percekig 

voltam hatása alatt.

Utólag őszintén kívántam a kis rókának, hogy hátralévő életében sohase legyenek 

rosszabb tapasztalatai az emberrel való találkozása során, mint azon a szép tavaszi estén 

velem!

Erdei csatangolásaim során még számtalan esetben találkoztam a vadonban élő 

barátaimmal, de talán az előbb leírt esetek voltak a legélményszerűbbek, tehát a 

legmaradandóbbak. Itt az erdőben tanultam meg, hogy a szarvasok majdnem mindig nagy 

csordákban járnak, az őzek pedig párosával. Ma már azt is tudom, hogy ha a menekülő 

őzek irányából „kutyaugatást" hallok, az sohasem az erdőben vadászó kutya, hanem az 

őzbak hangja. Csoda-e, ha ezek után még jobban a szívembe zártam az erdőket és 

hegyeket, mint annak előtte, pedig már fiatalabb koromban is mindig vágytam és 

szerettem a testet-lelket felüdítő természetjárást.

Te szegény városi ember, ki bizonyára már sokszor megfáradtál a mindennapi élet 

fárasztó egyformaságától és sokszor testet-lelket felőrlő gondjaitól, mindig gondolj arra, 

hogy valamennyiünknek jogosan jár a megérdemelt pihenés, a teljes regenerálódást 

nyújtó lelki felüdülés! De sohase keresd a poros városban a legtöbbször sok kiadást 

jelentő és mindig kétes eredményt nyújtó úgy nevezett .pihenést", hanem válaszd bátran 

az igazi felüdülést nyújtó természetjárást! Hidd el, hogy ezt sohasem fogod megbánni!

Mindig gondolj arra, hogy nekünk pécsieknek itt van a szomszédunkban - szinte 

karnyújtásnyira - a gyönyörű Mecsek, csak fel kell keresnünk hűs leheletű erdeit, 

felejthetetlen tisztásait, forrásait, csörgedező patakjait és ha élővilágával együtt 

már mindezt a szívünkbe zártuk, úgy Jutalomképpen mindig elnyerjük 

magunknak az örök természet Igaz és tartós barátságát
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ÁGHEGY
írta: Bebessi Károly

Az utolsó levél a faág végén. Évszakváltás közeledtén igen tanulságosnak látom - oda- 

oda pislogva - megfigyelni az ablakkeretezte fák ághegyeinek a viselkedését. A faág 

végén ugyanis mindig ott van az a bizonyos csíraszerű képződmény, levél-bébi azzal a 

félreérthetetlen törekvésével, hogy nagyra nőjön, s hogy majd levélnyelében - mintegy 

stafétabotként - továbbadja az életet követőinek, ilyetén módon testesítve meg a fa életét 

- növelve annak lombkoronáját.

Mindez rendjén is volna. Úgy nagy általánosságban, a nyár elején, közepén. Mostanság, 

viszont észrevehető, hogy az ágak közé lassacskán befészkelődött az ősz, valami 

különlegesen, sejtelmes komolyság formájában, és fel-feltünedeztek a pompás évszak, a 

beérlelődés egyelőre alig észrevehető pasztellszínei. A fa mintha már „tudná", hogy 

közeleg az idő, amikor még utoljára felöltheti legszebb ruházatát, teljes 

pompázatosságával ajándékozva meg bennünket, hogy azután röpke néhány nap, esetleg 

hét múltán az első fagyos szelek - kegyetlen útonállókként - lecibálják róla ékszereit, 

szétszaggassák tarka báli lombruházatát.

Az ághegy a kedvencem. A nyár legvégén is ott van a faág csúcsán a levélke, a 

levélkezdemény, ami folytatás szeretne lenni. Nem tudja, hogy elkésett, hogy már nincs 

sok esélye nagy levéllé válni, hogy már késő... Ám, mégis kibomlik, igyekvőén folytatódik, 

napról-napra építgeti magát. Céltudatos. Ághegy.

A többi levél már nem ilyen ambiciózus. Az ö „lelkületűkben", az ő életükben az elmúlt 

évben lejátszódott az idei levélkezdemények terméketlennek tetsző optimizmusa. Túlélték 

valamilyen formában az ígéretesség emez illúzióját, ök már csak várnak. Ez a szerepük. 

A levélkezdemény, az ághegy szerepe pedig, ha tudná, alighanem megmosolyogtatná 

őket. Minek a nagy igyekezet...? Mi ez a naivitás?

Ághegy. Egyfajta példázat. Ha tanulékonyabbak lennénk, az életünk példázataként is 

felfoghatnánk, hiszen nem úgy élűnk-e mi is, mintha mindez örökké tartana? Nincsenek-e 

ott az életünkben azok a parányi, élni és növekedni akaró levélkezdemények, amelyek 

talán a holnapot sem érik meg? Nincsenek- e kisebb-nagyobb céljaink, amelyekről tudjuk 

jól: sohasem válnak valóra...?
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Mégis ott vannak. Naiv várakozásokként, reményekként, hitek, hiedelmek képében.

Lehet valaki bármilyen életkorú, ötletek, tervek levélkezdeményeinek sokasága sarjadzik 

benne naponta. Mintha az élet végességének tudata nem befolyásolna bennünket. Az 

elmúlás - a filozófusokon és a teológusokon kívül - csaknem mindenkit készületlenül ér. 

Jóllehet, mindenki tudja, mindenkinek tudnia kellene, hogy egyszer csak el kell engedni a 

faágat.

Mégis ott az ághegy. Az újabb és újabb. Majd a következő... Az utolsó levél a faág végén. 

Konokul, rendíthetetlenül él az élet. Majd, ha a fa már teljesen levéltelenné válik, 

elbocsátván utolsó levélüzeneteit, levéltáviratait is, az élet - más formátumot képezve, 

másfajta ruházatot öltve - akkor is folytatódik.

Mert a költő-szellemóriás szavaival szólva: az élet él és élni akar.

Akár az ághegy. Az utolsó levél a faág végén.

FALEVÉL

Ök sem fáznak manapság. Nem lehet írni rájuk, mert már minden ott van... Bírniuk kell a 

forróságot, a szélcibálta, jégeső tarkította felhőszakadást. Az éhes rovarok és 

gombakártevök hadjáratait. Az éjszakák és nappalok monotóniáját. Mi mindennek ki 

vannak téve, és mit tehetnek ellene? Az egyik levél takarja a másikat. Odébb nyomja, 

szorítja, taszigálja, magához ragasztja, magával sodorja, oltalmazza, árnyékolja, de a 

legszélén lévőt nem védi semmi. A falevelet erre-arra forgatja a szél. A falevél a fa élete, 

de erről aligha van sejtelme. Ha az ágat a szél letöri, elpusztul a falevél is. De szerepe 

végeztével mindenképpen elengedi magát, a szára megválván a törzstől, a levél 

kacskaringósan ívelve-libegve aláhull. Falevél nélkül nincs fa, de levél sincs fa nélkül.

Ha a savas eső elpusztítja a levélzetet, vele pusztul a fa is. Létükben nincs szerepe a 

fontossági sorrendnek. Amikor itt az ideje, a fák nagy - ám látszólag hiábavaló- 

levelezgetésbe kezdenek az örökkévalósággal...

Hányán, hányféle módon szólnak bele az életünkbe...? A fa nincs meg a levél nélkül, a 

levél a fa nélkül - bár télen nagy a látszata annak, hogy a levél csak dekoráció, valamiféle 

felesleg, ami nélkül a fa még elég jól megvolna, és átvészelné a legzordabb teleket is. 

Látszat ez csak.
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Valamiképpen mindenki alávetett. Más a kutya alávetettsége a gazdájával és más egy 

pénztárosnőé a szatócsbolt tulajdonosával szemben. A pénztárosnő persze lehet feleség, 

de lehet puszta „női munkaerő” is. Mindez nyakon öntve minden korok valamiféle édeskés 

maszlagjával, morálszirupjával.

Alávetettség... A szél forgatja a leveleket, hajtogatja a fűszálakat. A színész alávetett a 

rendezőnek, a rendező a szerzőnek. Közös vonás: mindenki ki akar bújni az 

alávetettségből. Nagyon kevesen vallják csupán, hogy mindenekelőtt tulajdon 

lelkiismeretük alávetettjei. Mert az igazi „nagy úr” a lelkiismeret. Persze, akkor mi szükség 

van az eröszakszervekre, az államra, a bírókra, az ügyvédekre....? Mindazokra, akik 

könyékig vájkálnak az életünkben. Jó ez, szeretjük is, szükség van rá. Természetünk 

igényli, hogy „foglalkozzanak velünk”. E nélkül halálra unnánk magunkat... Nem?

És a lelkiismeret alávetettsége? Kinek, minek? Ki-ki másképpen látja. Erről már aztán 

igazán csak a néhány száz példányban megjelenő teológiai, filozófiai folyóiratokban eshet 

szó. És a sors... Mi „határozza meg” a levelek lehullásának a sorrendjét?

A lelkiismeret szabadsága egyben azonban - látszatra - a legnagyobb szabadság.

Forgatja a szél a falevelet. A levél a fáért van. Szemre egyformák, valójában mégis 

mindegyik más. A levél a fáért van, és ő tartja fenn a fát. A levélszerep egy évszakra szól. 

Alávetett szerep. Az alávetettség netovábbja. A levelek jönnek, mennek. De melyik szerep 

nem az alávetettség szerepe is egyúttal. Maga a fa nem alávetett. A levélnek... Uralkodók, 

bankárok nem alávetettek? Nem a hatalom, a pénz rabjai? A falevélnek, fűszálnak nincs 

„egyénisége”, legfeljebb különbözősége, fekvése, elhelyezkedése...

Egy bizonyos távlatból minden egybemosódik. Falevélszerepeket játszunk a Nagy Egész 

szempontjából alighanem mindannyian. Szűkebb körben ki-ki életre kelthet, betölthet 

ilyen-olyan szerepet, mondhatja, én ez vagyok, én az vagyok. Egyszer piros, egyszer 

sárga, majd zöld ruhát húz, és megkérdezi, „na milyen vagyok?" Te, vagy a ruhád? - 

kérdezhetnénk viszont. Mert a kettő nem azonos. A ruhád változhat, te maradsz, aki voltál 

- bármilyen ruhában. Hiába hiszed: én nem vagyok alávetett. Az én alávetettségemben, 

nekem van alávetve mindaz, amit a pénzemért megvehetek. Jó a pénz... Jóllehet: 

csalóka.

A kor egyik legnagyobb színművészének, Gábor Miklósnak a minapi temetéséről 

sugárzott rádióriportban a Cherbourgi esernyők című, hajdan világhírű film zenéje szóit, és 

Babits Mihály híres Esti kérdéséből az. ismert sorok: miért nő a fű, hogyha leszárad és 

miért szárad le, hogyha újra nő?
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Sanyi bácsival túráztam
írta: Baumann József

A napsugarak még álmosan, vöröses színnel maszatolják a hatalmas bükkfák szürke 

kérgét. Szapora léptekkel haladunk a Jakab-hegy északi lábánál. Hátizsákjainkban 

időnként furcsa hangokat hallatnak a gondosan elpakolt szerszámok. Lépteinket lassítva 

elindulunk felfelé az erdei ösvényen, a Pálos-kút irányába.

Sanyi bácsi megáll és ujjával egy kiálló ág felé mutat. - Süvöltő - mondja suttogó hangon. 

Látom az éppen megmozduló szép madarat. Begye vöröses, háta kékes feketés 

színezetű. Ahogy megmozdulunk, hogy folytassuk utunkat ő is tovaszáll.

A Pálos-kút csobogását már halljuk, néhány lépésre már látszik a kifolyó víz csillogása. A 

homokkővel szépen körberakott kút víztükrében arcunk körvonalai bontakoznak ki. A 

hátizsákból előkerülnek a szerszámok, elkezdjük tisztítani a forrás környékét. Először a 

lehullott ágaktól tisztítjuk meg a kút vízgyűjtő területét. Sanyi bácsi nagy ügyességgel a 

rővidnyelű gereblyét használja a kútba hullott falevelek eltávolítására, ki is szed belőle egy 

jó halomra valót, én addig az elfolyó medret takarítom a belegördült kövektől. A tisztítás 

után néhány perccel már gyönyörű tiszta víz hagyja el a kút túlfolyóját.

összepakolunk és indulunk tovább. A piros négyzet jelzésű úton haladunk, hogy eljussunk 

a Pipás-forráshoz. A négyes üzem előtt Sanyi bácsi a völgybe mutat, ott van a Bükkös

forrás, de oda most nem megyünk le. Beértünk a szép szálerdőbe. A tavaszi virágok már 

szépen nyílnak, a bókoló fogasír, a medvehagyma és a galamb virág. A szúrós 

csodabogyón virít a piros termés. Sanyi bácsi lehajol, kezével óvatosan végigsimítja a 

cserje ágacskáit. - Szeretem ezt a növényt, mindig szép zöld és szinte elpusztíthatatlan. A 

lónyelvű csodabogyó szinte elbújik az avar közelében. Fekete árnyékként suhan el 

mellettünk egy nagy madár. Tőlünk nem messze egy korhadózó fa oldalára kapaszkodik 

fel. - Fekete harkály szólal meg Sanyi bácsi felegyenesedve. A farontó hangyák bábjait és 

a hernyókat szeretik igazán. Nézd milyen szép sapkát visel a fején, bök a madár felé.

A Körtvélyesi-völgy bevágása mentén megyünk le a forráshoz. Gyönyörű környezetben 

romokban álló forrás. Magasodó bükkök mohás gyökerei közül csordogálnak a kis erek, 

kerülgetve az útjukba tornyosuló köveket. Fel kellene újítani, még lehet - jegyzi meg 

tapasztalt túratársam. Elkezdjük visszapakolni a még meglévő kőkockákat. Középen az 

íráson jól olvasható a Pipás-forrás felirat. Most már némi forrás formája van a köveknek.
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Ez fontos azért, mert a térképen jelölve van és a turista tudja tartózkodási helyét 

azonosítani. Megyünk lefelé a patakmederben kerülgetve a bedőlt fák sokaságát. 

Hatalmas robajjal három szarvastehén iramodik neki a hegyoldalnak, lábaik alatt jajdulva 

reccsennek az ágak. Messzebb megállnak és hosszúkás, megnyúlt fejükkel néznek 

felénk. Bámészkodnak, majd lassú léptekkel eltűnnek a hegy-gerinc mögött. A zaj elült, 

csak lábunk alatt pattognak az elszáradt gallyak. A levelek alól gyémántként csillannak fel 

a kis erecske víztócsái.

A trapéz formájú táblácskán a Bögrés-kút felirata látható. A hátizsákból előveszem a 

kislapátot és elkezdem a kút medencéjének tisztítását. Sanyi bácsi a kis fal rései közé 

ütögeti vissza a kihullott kitöltő anyagot. Még ez a zaj sem zavarja a territóriumért 

viaskodó cinegét. Gyors repülésekkel szállnak ágról ágra versenyt fütyülve, csőröket jól 

kitárva.

Itteni munkánkat befejezve indulunk felfelé a Szúadó - gerincre. Hajlított derékkal 

kapaszkodunk egyre feljebb a hegyoldalon kerülgetve a kidőlt fákat, összekuszálódott 

cserjéket. Felérve a tetőre gyönyörű táj tárul szemünk elé.

Az ég gyönyörű kékjébe repülőgép húz hosszú fehér egyenes vonalat. A bokrok alatt 

virítanak az ibolyák, még az illatuk is jól érezhető. Mellette legalább tíz szál illatos hunyor 

képez szép bokrétát. Az epervirágok fehér pettyenként virítanak a bokrok aljában. Ahogy 

nézelődünk nem messze citromsármány röppen egy kökénybokor ágvégére és 

komótosan elkezd tollászkodni. Nyugodt tollászkodását egy egerészölyv rikoltozása 

szakítja meg. Méltóságteljesen köröz a levegőben és kémleli a földet. Tollazatát 

felborzolja időnként a felszálló meleg légáram.

Fiatalos erdőn keresztül leereszkedünk a Szúadó - völgybe, a róla elnevezett forráshoz.

A forrás környékét a vaddisznók összetúrták egy jó ebéd reményében. A forrást csak az 

avatott szemek veszik észre a feltúrt buckák között. Lábunk alatt időnként megsüpped a 

talaj és nyomában viz serken a felszínre. Nehéz az átázott buckákat eligazítani, szinte 

recseg belé a kis gereblye simára koptatott nyele. Sanyi bácsi a vésett betűket tisztogatja, 

majd lassú mozdulatokkal, vékony kis ecsettel fekete festékkel keni be a betűk felületét. 

Jólesik kiegyenesedni és hallgatni a közeli patakban bukdácsoló víz csobogását.
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A szerszámokat most a kezünkben tartva indulunk a következő forráshoz, ami néhány 

perc járásra van tőlünk. Óvatosan lépkedünk a Lad - forráshoz vezető ösvényen, mert a 

szűk út tele van lehullott ágakkal, csúszós falevelekkel. Sanyi bácsi kezében egyenletes, 

nyugodt mozdulatokkal hintázik a fűrész. Hol elől, hol hátul hullanak kifelé az illatos, 

fehérszínű famorzsalékok. Húzogatjuk le az útról a kettévágott ágdarabokat, mindig 

közelebb jutva a forráshoz. A kis tavacskában kidőlt fa áztatja koronáját.

A forrás csövén éppen csak cseperészik a víz. Lepakoltuk szerszámainkat. Sanyi bácsi 

barázdált homlokát izzadság cseppek ékesítik, ősz hajában huncut falevelek 

bújócskáznak. A forrás kifolyója eldugult, a víz csak a tisztítóajtó alatt keresve elfolyást 

terül szét a kövezeten. - Nyisd ki az ajtót és a medencét nézd meg, miért nem a csövön 

jön a víz kifelé.

Az ajtót kivéve ömlik felém a felgyülemlett víz, alig bírok felállni, nehogy megfürödjek. 

Amilyen gyorsan indult, olyan gyorsan meg is állt a víz kiömlése. Letérdelve a nyílás elé, 

szépen kiépített medence körvonalait látom kibontakozni. Szépen simára munkált felület, 

nem karcolja a kezemet, ahogy a bemosott törmeléket húzom ki rajta. Néhány kézmerítés 

után kézfejem mintha ezer tűvel szurkálnák, úgy lehűl a hideg víztől. Sanyi bácsi egy 

rugalmas hosszú ággal tisztítja a kifolyócsövet elölről. Ahogy az ágat kihúzta, megindult 

kifelé az alaposan felkevert víz. Sárga színű, apró kötörmelékes folyadék tört utat 

magának a kis tó irányába. A tóban sárgásán örvénylik az új jövevény.

Az elkorhadt padok maradványait összegyűjtöttük a tűzrakóhely mellé.

Megtisztítottuk az oldalfolyások medrét és jólesően körbe néztünk. Jólesik a pihenés a 

még épen maradt ülőalkalmatosságon. Szépen falatozva elfogyasztottuk ebédünket, 

közben hallgattuk a madarak tavaszi énekét. Sanyi bácsi gondosan törölgette zsebkését. 

Látta, hogy figyelem aprólékos mozdulatait, így szólt. - Egy gondos törölgetés, felér egy 

mosogatással.

Jót ittunk a már megtisztult forrás vizéből és folytattuk a kis tó megtisztítását. A csobogó 

alatt harsányan kezdett fütyüléshez egy parányi ökörszem, védve territóriumát. Elindultunk 

a Baglyas-forráshoz, ami szintén közel volt hozzánk. A vaddisznók itt is jártak, és mély 

barázdákat hagytak maguk után. A szokásos mozdulatok ismétlődtek, 30 perc elteltével 

már a forrás is felismerhetővé vált. Bakancsunk és ruhánk már jócskán elnehezedett a 

rárakódott sártól, ránk fért egy alapos tisztogatás. A szemközti csertölgyön fejjel lefelé egy 

csúszka szorgoskodik, hogy táplálékát megszerezze.
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Érdekes madár, mondja, ha nagy az odú bejárati nyílása, agyag és nyál keverékével 

betapasztja a kívánt méretűre. Az odvakban fészkelő madarak mindegyikének megvan az 

ideális repnyílása. Ezzel védekeznek a különböző betolakodók ellen. Ha madárodút 

készítesz, ezt mindig vedd figyelembe. Na de ne tollászkodjunk tovább, indulás vissza a 

gerincre, majd tovább a Vásáros-útig.

A nehéz terepen korát meghazudtolva megy előttem, egyenletes tempóval. A Vásáros

éinál elindulunk a kék háromszög jelzésű úton, a Virágos-völgy irányába. A Mókus-forrás 

elhagyatva búvik meg a hegy lábánál. Valamikor régen sok megfáradt turista oltotta itt 

szomját. Körben összeszedtük az ágakat, felraktuk a legurult köveket, a felirat még jól 

olvasható. Már lábaim időnként botladoznak, ami jelzi fáradságomat, így érünk a Lenke- 

forráshoz. Szépen megépített forrás, de vize a mélyben más utat keresett magának. A 

kőfalat és a medret megtisztítjuk, a nagyobb ágakat odébb húzgáljuk. A napsugarak a 

Herma-hegy mögül világítanak felénk vörösödő színnel.

Elindulunk az erdészeti út felé, végig taposva az elheverő csalánszárakon. Felmászva a 

kis oldalon, már a lábunk alatt zörögnek az apró kődarabok. Hirtelen erős fény vakítja el 

szememet. Kinyitom-becsukom, szinte káprázik minden. Néhány másodperc múlva 

rájövök mi is történik körülöttem. Az Ordas-tanya ablakán betörő napsugár világít a 

szemembe.

Ráeszmélek, hogy ami történt az csak sajnos álom volt csupán. Amit szerettem volna, az 

a környezet hatására az álmomban megvalósult. Megelevenedtek a tárgyak, melyeket 

Sanyi bácsi használt, velem szemben a függöny alól a gereblye látszik, a kislapát a vödör 

mellett pihen, az öreg fűrész a szekrénynek dőlve áll mozdulatlanul.

A szobában megrekedt a csend, a sarokban unottan ereszkedik alá egy pók. A napsugár 

a petróleumlámpa kinagyított képét rajzolja a fehér falra. A takaró alatt kellemes melegben 

még lustálkodok egyet. Előjönnek ismét az álomképek, és öröm tölti el szívemet.

A valóságban én sajnos nem találkoztam Sanyi bácsival. Tárgyai, szerszámai, könyvei 

alapján éledt fel bennem és remélem képzeletemben még sokáig élni fog.

Sok mecseki forrás építője és gondozója 100 éves lenne ebben az évben.

1998. március 8.
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A Csokonay - kút 

építésének szakaszai 
írta: Baumann József

1996 november 3-án mentünk ki feleségemmel az Ordas-tanyához, hogy a ház 

felújítását elkezdjük.

A ház Csokonay Sanyi bácsi halála óta teljesen magára maradt. Néha volt barátai még 

kijártak a házhoz, de az állagmegőrzéssel nem foglalkoztak. Az idő elvégezte romboló 

hatását.

Az ajtó kinyitása után megdöbbentő látvány tárul szemünk elé. Leszakadt mennyezet, 

fekete falak néznek velünk farkasszemet. A leszakadt mennyezeten keresztül a padlásról 

könnyen lejártak az állatok. A szekrényben jó fészkelő helyet talált a pele, a légteret erős 

hálókkal szőtték tele a pókok. A kémény mellől megunt kígyóbőr himbálózott az átáramló 

levegőtől. A tető beázása miatt szakadt be két helyen a mennyezet.

Először a tetőt kellett rendbe hozni, helyére tenni az elcsúszott cserepeket, pótolni a 

törötteket. A kúpcserepeket újra kellett ragasztani malterral. Bármilyen munkához fogtunk 

mindenhez sok vízre volt szükségünk.

A környéken víz nincs, csak lent a völgyben. A kőművesmunkához a patakból hordom fel 

a vizet, ami lent a völgyben folydogál. Egyszerre 25-liter vizet tudok vinni a házhoz a 

hátizsákban lévő kannában. Ehhez felfelé 800-lépést és 100-méter szintkülönbséget kell 

leküzdenem.

A felújítás idején naponta legalább három alkalommal kellett ezt az utat megtennem. 

Feleségemnek, aki a belső takarítást és az edények fertőtlenítését végezte, szintén sok 

vízre volt szüksége, de ráadásul ivóvíz tisztaságúra. Otthonról általában 1O-liter ivóvizet 

hoztunk magunkkal és legalább egy vödör homokot. Ezt az Orfű-Abaligeti elágazástól 

gyalog a tanyáig.

Az ivóvíz egyre jobban hiányzik, valahogy meg kellett oldani ezt a problémát.

A Virágos völgyben a legközelebbi forrás a Lenke forrás, már rég elapadt. A régi 

elbeszélésekből tudtam, hogy volt egy fával kirakott kút a völgyben. Már nyoma sem 

látszik. Próbáltam keresni egy helyet, ahol a búvó-patak ismét felbukkan és szivárog a 
talajban a víz. Ásóval lemélyítettem 60 centiméter mély gödröt.
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Figyelem a víz lassú örvénylésén a lehetséges vízhozamot. Egy óra múlva már tiszta víz 

volt a medencében.

A háztól viszek le egy zománcozott vödröt, melynek az alja lyukas, és ráültettem a 

felbugyogó vize. Óvatosan körberaktam kövekkel, vártam a tisztulását. Kis idő elteltével 

már bátran ittam az újdonsült forrásból.

A megdöntött vödör száján fátyolszerűen csordogál a víz. Kis csatornát készítek a patak 

irányába, hogy ne keletkezzen tócsa.

Viszek fel büszkén a házhoz egy nagy demizsonnal feleségemnek, örül a sikeremnek, de 

hogy megkóstolja arra nem tudom rászedni. Hiába szedtem össze minden hidrogeológiai 

tudásomat az csak arra volt elegendő, hogy az edényeket ezután ebbe mosta el, később 

már a főzéshez is ezt használja. Ha kimentünk a házhoz mindig ellenőriztük forrásunk 

vízhozamát.

1997. 05. 24.
Leérve a völgybe kannával és merővel a hátamon szomorúan tapasztalom, hogy a kis 

forrásunk elapadt. Az aljában kétségbeesett skarabeusz bogár rótta az egyhangú köröket. 

Leveszem a hátizsákot és kiteszem a csapdából a kis bogarat. A kiszáradt vödörtől nem 

messze a fűcsomók között valami csillogásra leszek figyelmes. Odalépek, örömmel 

állapítom meg, hogy a talajból intenzíven tör fel a víz. Egy hegyes faággal megpiszkálom, 

a homokos talajból szépen szivárog a víz.

Felsietek a házba szerszámért, hogy a vödröt az új buzgárra telepítsem. Az új helyen 

szépen folyik a víz az aszályos idő ellenére.

A szép környezet és a stabilnak mutatkozó vízhozam bátorított arra, hogy ide egy forrást 

építsek. (A nagy elhatározás! Szerkesztő megjegyzése)

A forrás a Virágos-völgyben található, a kék háromszöggel jelzett turistaút mentén, az úttól 

harminc méterre.

A Mecsek-hegység turista térképén a vízszintes 8 és a függőleges 5 koordináták mentén 

lehet megtalálni.

Megírtam terveimet az illetékes helyekre, de választ nem kaptam, igaz nem is tiltották.

Mivel az Ordas tanya Sanyi bácsi bázisa volt. Innen Indult a forrásokat építeni, 

tisztítani úgy gondoltuk róla nevezzük el az új forrást
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1997. 07. 26-27.

Barátaimmal Kriston Barnabással, feleségével Kenderik Magdolnával, Bayer Richárddal, 
társával, Évával elkezdjük a kövek hordását a forrásépítéshez. Készítettem fából egy 

hordóeszközt, azzal hordjuk a köveket a völgyből. A nagyobb köveknél négyen feszülünk 

neki a vaskos nyélnek. Sok kő súlya elérte a 150-kilót. A nehéz munka nem vette el 

barátaim jókedvét. Késő délutánig cipeljük a kisebb nagyobb köveket.

Estebédről feleségem gondoskodott. Este még sokáig nézzük a villogó, pattogó 

parazsakat, heverve figyeljük az elnyúló tejút vonulatát. Lassan minden elcsendesedik, a 

fáradt kéz lassan súrolja végig a sátor oldalát. Jajdulva sistereg az elhaló parázs, a ráömlő 

víztől fehér ködöt zihálva az ég felé. Sötétség öleli körbe a kis tisztást.

Reggel a napsugár fényesen ragyog be az ablakon, hogy ébresztőt parancsoljon. Lassan 

megmozdulnak a testek és néhány perc múlva feleségem kis kupicákban osztja szét a 

"szájvizet".

A sátorban éjszakázók sem maradnak ki a reggeli örömökből. Egy alapos reggeli után 

intünk búcsút a "szakácsnénak". A kőrakás egykedvűen, hűvösen fogadott bennünket. A 

magas fűben látszik az elmúlt nap kitaposott ösvényeinek kuszasága. A madárdalhoz 

hamarosan a ledobált kövek pattogása keveredik. Gyűlik a kőrakás a leendő forrás két 

oldalán. A lányok, Magdi és Évi ma is derekasan kiveszik részüket a nehéz munkából. 

Jólesik a patakban lehűtött sör, de a gyöngyöző forrás vize is jól oltja szomjunkat. 

Fáradtan, vízhólyagos kézzel megyünk fel a házhoz ebédre. A bográcsban Totyogott a 

vegyes pörkölt, illatát már belélegezte a susogó erdő. A finom ebéd után még apró 

javításokat végzünk a házon.

A napsugarak már bearanyozzák a szemközti fenyvest, és mikor elindulunk hazafelé.

1997.08.20.
Ásóval, vermelővei felszerelkezve haladunk a völgy felé. Az erdő csendes, csak lábaink 

alatt reccsen időnként a kiszáradt faág. A gumicsizma szára ütemesen dobol a vádlimon. 

A forrástól madárcsapat röppen fel, ahogy odaérünk. A fák ágai között Napsugarak 

bújócskáznak az enyhe szélben.

Elkezdem ásni a leendő forrás medencéjét. Az ásó gyakran köveknek ütközik, feszegetem 

őket, míg úgy fel nem lazulnak, hogy kibírom emelni. A köves, homokos talajban egyre 

lejjebb jutok. Csizmáim, mint valami csónak, a víz felszínén szeretnének maradni.
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Nagy erőfeszítésembe kerül, míg lebirkózom őket. Közben merjük a vizet, hogy egyre 

lejjebb ássak a talajban. Nehéz lépést váltani a gödörben, ezt tovább nehezíti, hogy nagy 

bögölyök keringenek körülöttem. Kapálódzásaim ellenére is időnként nagyokat csípnek 

belém. Szerencsére elértem a mélységet és kimászhattam a sártengerből.

1997. 08. 23-24.
Harmatos fűszálakon vízcseppek himbálóznak. A patak fehér fodrokat akaszt a kiálló 

kövekre. Újra itt vagyok a leendő forrás gödrénél. Áthordom a cementet és a homokot a 

gödör közelébe az út mellől, ahova néhány napja vittük Bérces Csaba barátommal. A 

cement teljesen száraz, ez a gondos csomagolásnak köszönhető.

A kiásott gödör aljában kis krátereket formált a felbugyogó víz. Megtöltőm a kannákat 

tiszta vízzel és elindulok fel a házhoz. Minden lépésemet ütemes csobbanás követ, lötyög 

a kannákban a víz. Alig várom, hogy a kis völgy házhoz vezető bejáratát elérjem. Lassú 

léptekkel elindulok felfelé a völgyben, kerülgetve az öreg fákat. Az orrom szinte az avart 

éri, úgy görnyedek a súly alatt. Valami furcsa mozgásra leszek figyelmes. Tőlem néhány 

méterre a bokrok között egy szép borz szedi fürgén lábait az ösvényen. Nagyon örülök, 

hogy látom, mert gyerekkorom óta nem találkoztam borzzal. Száraz az erdő. Gyíkok 

szaladnak a felmelegedő köveken.

Végre látom az Ordas-tanya tetejét, ajtaját, már rogyok is le a kőre, hogy terhemtől 

megszabaduljak. Testem minden részét izzadság cseppek borítják. Zihálva ülök és várom 

az életmentő fröccsöt, melyet feleségem készít bent a házban. Levetett bakancsomat 

kíváncsian szaladgálják körbe a gyíkok. A melegtől még nekik is torkukban dobog a 

szívük.

Kis pihenés után kezdem gyűjteni a száraz faágakat, melyet elégetek faszénnek. A faszén 

a forrásba egy szűrőréteget fog képezni. Egyenesen száll fel a füst a tűzrakó helyről, 

megtáncoltatva a vadkörtefa leveleit. A tarvágás fölött izzik a levegő. A szomszéd 

hegyoldal fenyvesét mintha egy torz üvegen keresztül szemlélném.

Felmászok a padlásra a műanyag szúnyogháló darabért, amiből a szűrőt szeretném 

kiszabni. A tetőlécek között egy vastag erdei siklót látok tekeredni. Szép mintás bőre, 

sárgás hasa folyamatosan halad egyik lécről a másikra. Szinte megmerevedem a 

meglepetéstől, pedig tudtam, hogy a padláson vedlenek, párosodnak. A folyamatosan 

elcsúszó centik jelentős hosszat feltételeznek. Bőven meghaladta a métert, ahogy nézem. 

Szememmel átvizsgálom a tetőt, még két példányt fedezek fel a kúpcserepek alatt. 

Óvatosan kiveszem a szúnyogháló darabot és lemászom a létrán.
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Én még távolról elvagyok velük, de a feleségem nagyon tart tőlük. Gondolataimat 

összeszedve, hogy a történtek elmondása a legkevésbé legyen riasztó, és elmesélem a 

dolgot. A reakció várható volt. Minden tudásom a hüllőkről kevésnek bizonyult ahhoz, 

hogy feleségem teljesen megnyugodjon. A természettan órával azért azt sikerült elérni, 

hogy továbbra is kint aludjunk, igaz minden lefekvés előtt át kell vizsgálnom az ágyak alját.

1997. 09. 06.

Barátaink Plaszauer István "Őszi" és Köntis Katalin - az Arany Horda tagjai - kocsival 

kihoztak bennünket a petőci országúiig a sok anyaggal együtt. Kipakolás után 

elbúcsúzunk és elindulunk az Ordas-tanya irányába. A felső úton haladunk, mert a 

harmatos fű átnedvesítette volna ruhánkat. Az út mentén sok gombát találtunk, amit a 

nagy és nehéz csomagok miatt elég fárasztó volt összeszedni. Volt vargánya, piruló 

galóca, és egy árnyas bokor alatt legalább fél kilónyi rókagomba.

örültünk, amikor a zanót bokrok mellett megpillantottuk a házat.

A hátizsákokat kipakoljuk, a romlandó élelmet a kerti "hűtőszekrénybe" tesszük. A 

"hűtőszekrényünk" működése a párolgás hűtő hatásán alapszik éppen ezért a leásott 

nagy alumínium edényt lefedem, és jól körbelocsolom vízzel. A vizet mohón issza be a 

föld. Lefedem az egészet a deszkából készített tetővel.

Éppen felegyenesedem, amikor észreveszem, hogy feleségem erősen integet, siessek 

oda hozzá. Izgatottan meséli, valami szürke mókusféle van a szobában. Megállunk az 

ajtóban, már látjuk is a váratlan vendéget, amint a hátizsákon himbálózik. Egy szépen 

fejlett mogyorós pele lógott fejjel lefelé a hátizsákon. Kölcsönösen nézegetjük egymást, 

majd mondom feleségemnek, menjen el az ajtótól, én meg elindulok vendégünk felé. 

Gyerekkoromból tudom, hogy éles erős fogai vannak. Kitérve a menekülési útvonalából 

mögé kerülök, de mint a villám, olyan gyorsan kiszalad a szobából. Mire kiértem, már rég 

a védelmet adó erdő sűrűjében volt.

A nap már magasan jár az égen, amikor elindulok feleségemmel, Ágival az erdőben lefelé 

a hordóval, szerszámokkal. Csak lassan tudunk haladni a terhekkel a forrás felé. Már 

messziről látszik a forrás környéke, mert a napsugarak megvilágítják a tisztást. A patak 

halkan csörgedezik, a bogarak döngicsélve bukfenceznek bele a virágok szirmaiba. 

Lepakolunk az ásott gödör mellé. A tiszta vízben vakrákok kergetőznek, apró csiborok 

veszik első úszóleckéiket.
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A műanyaghordó alját, mint egy szitát úgy kifurkáltam. Kezembe vettem a hordót és 

lassan elkezdem lenyomni a gödör fenekére. Gyöngyözve, csobogva tör be a víz, és 

lassan megtölti az üres teret. Megkértem feleségemet, hogy egy faággal tartsa a hordót a 

víz alatt, amíg rögzítem. Az odahordott kövekből a hordó mellé csúsztatok néhányat, már 

jól tartják, az apróbb kövekkel kitöltőm a kisebb üregeket, a kiásott homokkal beiszapolom 

az egészet. A hordóban dacosan kavarog a sáros víz, és kifolyva sártengerré változtatja a 

környéket.

Eredetileg medencét akartam kiképezni szivomya cső segítségével, de a kis esési szög és 

a talaj geológiai adottságai ezt nem tették lehetővé. Ezért kellett a műanyaghordós 

megoldást választanom. A kifolyó víznek elvezetést készítettem a patak irányába. A 

hordóból a vizet folyamatosan merve sikerült a köveket vízüveges betonnal kiönteni. 

Megszilárdulás után már nyugodtan folyhatott a víz a kövekre. Jó sárosán, szúnyogoktól 

összecsípve értünk fel a házhoz, hogy ott megpihenjünk.

1997. 09.13.

Az abaligeti elágazástól indultam vömmel, Horváth Zoltánnal az Ordas-tanyához. Az erdőt 

megtölti a rothadó avar jellegzetes illata. A harkályok szorgosan kopácsolnak a fák 

törzsén, a fakúszók fejjel lefelé csipegetik eleségüket. Az erdő hangjához hozzákeveredik 

a bakancsunk alatt csikorgó mészkövek jajveszékelése.

Gyorsan haladunk és közel egy óra múlva már kattan is a lakat a bejárati ajtón.

Lepakolunk és elővesszük a nap szerszámait: a csákányt, ásót, vermelőt, baltát. A leásott 

hordótól kell 20-méter távolságra egy műanyag csövet lefektetni. Ezen a csövön keresztül 

folyik majd el a kút felesleges vízhozama. Ennek a csőnek a végén alakítom ki a csepegő 

forrást, (most ezt a csövet kell a föld alá süllyeszteni a patakmederben).

Az év nagy részében innen folyamatosan lehet vizet vételezni a megszomjazott 

vándoroknak. Aszály idején a kútból merő segítségével lehet vízhez jutni. A hordótól egy 

méter távolságban kezdek lefele ásni a jól megkötött falazat alá. A második ásónyom után 

már víz serken a gödörben. Elérem a hordó felső harmadát. Jól látszik a fehér hordón a 

bennlévő víz szintje. A szint alatt hegyes tőrömmel akkora kcr alakú lyukat vágok rajta, 

hogy a félcolos csövet éppen hogy bepréseljem rajta.

A csapolás sikerült! Néhány másodperc múlva már a cső végén csordogál a tiszta forrás

víz.
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A hordótól elindulva árkot kell ásni a csőnek a fagyásveszély, valamint esztétikai okok 

végett. Szorcsog az ásó az agyagos, homokos talajban, alig lehet kiemelni a földet 

megszokott környezetéből. Lejjebb Zoli vöm birkózik egy hatalmas kődarabbal. 

Segítségére sietek és az állandóan visszabillenő követ ketten kigurítjuk a meder szélére. 

Az egyik akadállyal éppen végzünk, máris jön a másik. Karvastagságú gyökér fúródik a 

nyomvonal közepén, kénytelenek vagyunk baltával kettévágni, reménykedve, hogy a 

hozzá tartozó fa nem károsodik.

A néhány órai megfeszített munka után alig bírok felegyenesedni. Most nem látom a tarka 

virágokat, nem hallom az erdő dalát, csak ziháló tüdőm sípolása hasít fülembe. Még 

néhány erő hagyta ütés a csákánnyal és végre a cső vége is az árokba került. Remegő 

lábakkal, fájó derékkal, vízhólyagos tenyérrel roskadok le egy mohával benőtt farönkre. 

Zoli látva a belőlem kiszálló lelket odaugrik, és két pohár üdítővel tölti belém újra. 

Arcunkra lassan rászárad a sár és apró pikkelyekben hullik alá. A fekete cső végén 

fáradhatatlanul csorog a tiszta forrásvíz.

Evés és pihenés után betemetjük a csövet, köveket hordunk rá, nehogy a víz lemossa a 

földet. A cső végénél kialakítunk - kővel kirakva - egy ideiglenes forrást. Jólesett az első 

pohár forrásvíz, amit a cső végén csapoltunk. Nagyon örülök, hogy ismét volt segítségem, 

mert egyedül nem bírtam volna elvégezni ezt a munkát.

Fáradtan, de boldogan indulunk hazafelé. Két óra elteltével már Teca mamánál 
kortyolgatjuk Éger völgyben a frissítő italokat.

1997. 09.19.

Folyamatosan tekerjük a pedált, hogy egyre feljebb érjünk a hegyoldalon. A hatos úttól 

szinte egyfolytában felfelé tekerünk. Gyenge szél borzolja a fák leveleit fent a hegytetőn, 

ahogy felérünk. Innen már erdészeti úton haladunk kis emelkedőn, mikor megpillantjuk az 

Ordas-tanyát.

Rólam folyik a víz, Horváth Zoltán vöm arcán alig látszanak izzadság cseppek. A ház körül 

csend és rend mindenütt. Gyorsan átöltözünk, magunkhoz vesszük a kút falazásához 

szükséges szerszámokat, anyagokat. A hátizsák súlya húzta vállunkat, benne cement, 

folyami homok, szerszámok, élelem és innivaló. A kőműveskanál a kalapáccsal furcsa 

hangokat produkál a vödör oldalának ütődve. Zoli kezében a kút alumíniumból készült 
ajtaja, melyet szomszédasszonyunk, Feketéné Cifra Éva készített.
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A forráshoz érkezve alig várjuk, hogy a kellemetlen terhektől megszabaduljunk. Egy kis 

szusszanás után elkezdjük keverni a maltert a falazáshoz. A kút körül szépen egymáshoz 

illesztve építjük be az odakészített köveket. Az alsó szintnél még vízüveget keverünk a 

malterba a gyorsabb kötés érdekében. Szépen haladunk a falazással, elérjük azt a szintet, 

ahol az ajtót kell beépítenünk. A lefedett hordó tetején dobognak az időnként aláhulló kő 

és malterdarabok. Itt helyezzük el az ajtó alatt azt a két saválló csodarabot, ami a kút 

biztonsági túlfolyója, valamint szellőzőnyílása.

Gyorsan fogyatkozik a felhalmozott kőrakás. Időnként egy megfelelő kőért elmegyünk a 

gyűjtő helyünkre, így kötőanyagot tudunk megspórolni. A kútfő tetejére találunk egy szép 

lépcsős kőtáblát. A lépcsőkre később majd mohákat telepítek. Szépen kitöltöttük a 

hézagokat, a fugázást durván hagyjuk, hogy a természet minél előbb birtokába vehesse. 

A durva felületen hamarabb települ meg a termőtalaj, pláne ha mi is segítünk neki. 

Elmossuk a szerszámokat és elindulunk az Ordas-tanyához.

1997.10. 11-12.

Rendszeresen ellenőrizzük a kút vízhozamát a kezdetektől fogva. Egyedül júniusban volt, 

hogy a kút túlfolyóján nem csepegett a forrásvíz, akkor is volt 20-30 liter friss víz. Ha 

teljesen kimertük, akkor egy óra várakozás után lehetett újra vízhez jutni.

A kút vízhozama erősen csapadék függő, ami nem azt jelenti, hogy néhány heti eső 

hiányától elapad. Nagy esőzéskor, és erős hóolvadáskor a vízhozam hirtelen megnő, ami 

az altalajban felkeveri az apró talajszerkezetet, a víz zavarossá válik, iható, de előtte 

ülepíteni ajánlatos. Eső után egy nappal már ismét teljesen tiszta víz csorog a kifolyón.

A vizet szaklaboratóriumban megvizsgálták, azt jónak minősítették. Azt javasolják, hogy 

tízéves kor alatti gyerekeknek forraljuk fel.

A kút körül a falaknak kiástam az alapot, tereprendezést végeztem. A kútfőt patkó alakban 

fogja körbevenni egy kőfal, ami védi az építményt a partoldal lecsúszásától és a patak 

vízének eróziójától.
Másnap már korán reggel elindultam a völgybe. Átvágok az erdőn torony iránt, hogy minél 

előbb leérjek, meg azért is, hogy ne mindig ugyanarra menjek. Ahogy a völgybe érek 

legalább hat darab szarvast látok felszaladni a szemközti hegyoldalra. Ahogy szaladtak 

recsegett-ropogott a sok száraz ág a lábaik alatt. Gyorsan eltűntek a látóteremből és újra 

csend ül az erdőre. Nekilátok bepakolni a köveket az előző nap ásott alap gödrébe.
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A gödör alján már szép tiszta víz tükrözte szemembe a napsugarakat, amíg a kövekkel fel 

nem zavartam. Ahogy végeztem alig maradt néhány kő a nagy kupacból. Délután 

feleségemmel lemegyünk és kiöntjük az egészet misunggal. A maradék anyagokat 

gondosan összepakoljuk és elindulunk fel a házhoz.

1998. 03. 26.

Túl vagyunk a pakoláson, és hárman elindulunk a völgy felé. Feladatunk, hogy köveket 

gyűjtsünk a még vissza lévő munkákhoz. A korai napsütésben a tarvágás fölött szép 

egerészölyv nyargalja meg a felszálló meleg légáramot. Elégedettségében időnként 

vijjogó hangját hallatja. Csokonay Sanyi bácsi ösvényét többször keresztezzük lefele 

menet. A tavaszi virágok tarka sokasága színesíti az avar egyhangúságát. Az illatos 

hunyor, a hóvirág, a májvirág, az ibolya békésen himbálódzik a tavaszi szél ringató 

fuvallatában. A szemközti fenyves szomorú látványt nyújt. A fák fele derékba törve hever a 

hegyoldalon. A törésfelületek világítanak a napsütésben. Ahogy lejjebb érünk a völgybe 

kidőlt fák sokaságát kell kerülgetnünk. A hatalmas hóteher alatt kettétörtek, gyökerestől 

kifordultak az életet adó talajból. Szomorúan lehajtott fejjel haladunk, minden lépést 

megfontolva a földön heverő lombkoronák között.

A kút és a forrás körül szanaszét kidőlt fák, vastag ágak hevernek. Kriston Barnabás 

barátommal és Horváth Zoli vömmel először a kőhordás útvonalából távolítjuk el a fákat. A 

forrás kifolyó csövén hangos csobogással bukdácsol az ivóvíz. Felváltva csákányozzuk ki 

a környéken a kődarabokat, és hordjuk a kút közelébe.

A Virágos-völgyi úton ismerős járású turistára leszek figyelmes. Jankovics Béla halad az 

úton lehajtott fejjel. Intek neki üdvözlésül és folytatom tovább a birkózást a csákány 

nyelével. Szépen gyűlik a kőrakás, de a közelben elfogyott a felhasználható kő. 

Pihenésként elfogyasztjuk a finom fasírozottat, mellé egy üveg sört, amit Barna barátom 

hozott nekünk. A faágra kiterített kesztyűk egykedvűen himbálóznak, ujjuk hegyéből kiles 

a sötétség. A száraz patak medréből hordunk fel köveket az útra, onnan legalább hatvan 

métert kell cipelni, vagy görgetni. Mindegyikük fantasztikus lelkesedéssel végzi dolgát, alig 

tudom rábeszélni őket, hogy mára már eleget hordtunk össze.

Fáradtan bandukolunk felfelé az erdészeti úton, kerülgetve az útra dőlt hatalmas fákat Az 

Ordas-tanyánál még falatozunk egyet, búcsút veszünk Barnabástól, akinek haza kellett 

mennie. Vöm és jómagam fáradtan terülünk el az ágyakon a kellemesen befűtött 

szobában.
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1998. 03. 27.

Reggel már korán felébredünk. Finom reggelinkre a koronát egy kapuccinó tette fel. 

Bezárva az ajtót elindultunk lefelé a korai napsütésben. Kezünkben visszük az ásót, 

vermeiét és a kalapácsot, hogy az alapra ráállitsuk a súlyos kőtömböket. Megkeressük a 

földel már eltakart alapot és elkezdjük vonszolni, gurítani a köveket.

A nagyobb kövek beállítása után már megmutatkozik a leendő kőfal formája. A kövek 
mögé földet és apróbb köveket döngölünk. Úgy válogattuk a köveket, hogy azok 

egymásba illeszkedjenek. A mohás köveket félretettük az kerül majd kőfal tetejére. 

Szépen körbeértünk a fallal, így védetté tesszük a kút belső udvarát. Az udvart még egy 

réteg kővel le kellett fedni, hogy vízmentessé tegyük a teret. Enyhe lejtést képeztünk ki a 

patak irányába a lehetőségekhez képest.

Fáradtan és sárosán térünk vissza az Ordas-tanyához.

1998.04.04.
A háztól most az ajtóval szemközti völgyben indulok a forráshoz. A kidőlt fák látványát 

még mindig szomorúan szemlélem. Sok időre van szükség, hogy az erdő begyógyítsa 

sebeit. Az erdő csodálatos zenétől hangos. A párt kereső madarak harsány fütyörészései 

boldogsággal töltik meg szívemet.

Kiérve a völgyi erdészeti útra a nedves talajba mély nyomokat hagy vissza bakancsom. 

Hátamon 20 kiló cement, kezemben vödör, kalapács, kőműves szerszámok. Sietek lefelé, 

hogy minél előbb megszabaduljak sárba nyomó terhemtől. A kútnál minden úgy van 

ahogy előzőleg hagytam. A nagy kövek hézagainak kitöltéséhez a patakmederből hordok 

hordalék homokot. Még az előző évben csináltam egy kőgátat, csak úgy összerakva 

sebtében, hogy tortát keletkezzen és lerakja a patak az apró kődarabokat.

Megkértem a kerületi erdészt, Golubics Istvánt, ha erre jár gépkocsival hozzon egy zsák 

homokot nekem. Szerencsére a megbeszélt helyen már ott is volt a homok, így fele-fele 

arányban keverem a misungot. Gondosan kitöltők minden kis rést, hogy jó legyen a kötés. 

Vödörben keverem a misungot, a csuklóm néhány vödör után tiltakozásul erősen fájni 

kezd. A fájdalmat, hogy csökkentsem, időnként a hűs patak vízbe mártom kezemet. 

Vigasztal, hogy munkámnak kezd látszata lenni. Szépen sorakoznak a kövek, tűnnek el a 

rések, már fal formája van a kőhalomnak. Elkezdem laposabb kövekkel lefedni a kút előtti 

teret, hogy a feltörő víz később ne okozzon gondot.
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Ahogy merem a patakból a homokot, parányi ökörszem ugrál tőlem nem messze a 

gyökerek között Kis méretét meghazudtolva harsány hangon énekel a csőrét kitátva. Az 

úton emberi zajra leszek figyelmes. Felegyenesedve már látom, hogy három fiatal 

közeledik felém, kezükben jegyzetfüzetekkel. Kérdésemre elmondják, hogy a JPTE 
biológia szakos hallgatói Kemény Ágnes, Gudricza Ágnes és Hoffer Ádám a völgy 

növényvilágát térképezik fel. Jólesett tapasztalni, hogy a fiatalok is nagy lelkesedéssel 

beszélnek a természet szépségeiről.

Elbúcsúzunk egymástól, két karomban ismét két vödör homok himbálózik. A mai napon 

tizennyolc vödör homokot hordtam fel, kevertem össze betonná. Az ajzat köveket jó, 

úsztatott betonba ágyazom bele.

Elmosom a szerszámokat, lassan kezdek felbandukolni az Ordas-tanyához.

1998. 05.16-17.

Barátainkkal kocsival érkezünk a Petőd útig. Viszünk a házhoz dunyhákat, párnákat, 

ágyhuzatokat, melyeket a Máltai Szeretetszolgálattól kaptunk. Jói felpakolva indulunk a 

ház irányába a felső úton.

Velünk van Kriston Barnabás, Bayer Richárd és két tízéves leánya, Adél és Gabi. Nagyon 

megörültek az úton tekergő siklókigyónak. Nekik még minden kígyó, ami hosszú és 

tekeredik. Amit látnak, az nem más, mint egy szép lábatlan gyik, más néven kuszma. 
Óvatosan megsimogatják, és már haladunk is tovább. A szép tavaszi fűben érdekes 

virágzatával virít a pacsirta fű. A zanótok aranysárga virágai övezik utunkat amerre 

haladunk.

A ház gerendái között lomhán tűnik el a korai napsütésben az erdei sikló. Lepakoljuk a 

nagy zsákokat és nekiállunk egy alapos reggelizésnek. Már van zöldpaprika, uborka a 

finom szalámihoz. A szerszámok zörgetésével nagy szorgoskodásommal jelzem, hogy 

indulni kellene le a kúthoz. Attól félek, hogy a beharangozott eső megakadályozza 

munkánkat. Az időjósok mind a két napra sok esőt jeleznek.

Feleségemet hátrahagyva elindul csapatunk a völgybe. A kimosott mederben hangosan 

csobogott a lerohanó víz. Az agyagos mederben több helyen egérlyuk vastagságban folyik 

a forrásvíz A nagy záporok hatalmas víztömege bemosta az iszapot a forás előterébe. 

Barnabás barátom Adéllal és Gabival nekilátnak a hordalék eltakarításának. Richárddal az 

összedőlt ideiglenes forrást kezdjük szétbontani, hogy a meder másik szélébe építsük át. 

Kiemeljük a patakmederbe korábban lefektetett műanyag csövet. Új árkot ásunk a 

végleges forrás irányába.
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A kiemelt csőbe beleragasztom a végleges saválló csövet, ami a kifolyónál fog látszani. A 

cső most a fa koronája felé ágaskodva víztelenül bámul, a kútban folyamatosan emelkedik 

a vízszint, mivel a kifolyócső vége magasabban van a talaj vízszintnél. Néhány perc 

elteltével a kút mindkét túlfolyóján megindul teljes erővel a víz kiáramlása, bizonyítva, 

hogy szükség van a két túlfolyócsőre, amit beépítünk.

A kútban a vízszint stabilizálódik. Barnabásék egy elkészített keverő segítségével 

folyamatosan keverik a vizet a kútban, hogy a nagy vízhozam következtében bekerült 

finom agyagszemcsék lebegve a vízzel távozzanak. Richárddal nagy erőfeszítésünkbe 

kerül, míg a forrás alapgödrének egy részét kiássuk. A csákány nagyokat csattan a kövek 

között, víz és sár locsogott a lábunk alatt. A kút fölé egy árkot ásunk, hogy esetleg 

lezúduló nagyobb vízhozam se tudjon átfolyni a kőfalon. A kőfal mögé földet hordunk, 

hogy ezzel kitöltsük a leendő sziklakért területét.

Fáradtan és éhesen indulunk fel a házhoz. Az egyik oldalvölgyben nagy örömömre találok 

egy tő majom kosbort, egy „Mecsek” teát. Ági "ordas húst" készített nekünk, amit hamar 

elfogyasztunk. Az eső kezd, szitálni mikor barátaink elbúcsúznak tőlünk. Szapora 

lépésekkel hamar eltűnnek a zanótbokrokkal övezett úton. Az esőcseppek halkan 

dobolnak a fák zsenge levelein.

Másnap gyönyörű napsütésre ébredünk. A szobában mintha hatalmas erejű fényszórók 

világítanának, olyan erős a fény. Egy hajszál vastagságú pókhálót kötél képében veti a 

falra az erős fény. A spirituszfőző feletti edényből kiáramló gőz jelzi, hogy a reggeli 

kávéhoz kész a forró víz. Kint a tűzrakó hely körül madarak tépkedik az elszáradt 

fűszálakat. A sármány jellegzetes hangja keveredik a fülemüle kellemes énekével, egyre 

közelebbről hallani egy sárgarigót is.

Nyugodt boldogság tölti meg szívemet. Még nyolc óra sincs, és már lent a kútnál 

szorgoskodunk. Feleségem apróbb köveket hord a forrás réseinek kitöltéséhez, én 

folytatom a tegnap elkezdett forrás alapjának kiépítését.

Néhány vastagabb gyökeret el kell vágni baltával, hogy a megfelelő mélységet elérjem. 

Minden ásónyom helyébe azonnal víz furakodik. Végre elkészül az alap, igaz nem 

egészen úgy, ahogy szerettem volna. Az eredeti elképzelésemhez még több gyökeret 

kellett volna átvágnom, de ettől a tervemtől eláolók, mivel féltem a felettem magasodó 

juharfa életét.

Elővettem a gondosan becsomagolt cementet egy fa tövétől és hozzáadtam azt, amit a 

háztól most fentről lehoztam. Ezzel az összes cement, ami volt most már itt a kövek rései 

között feszül.
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Előveszem a gondosan becsomagolt cementet egy fa tövétől és hozzáadom azt, amit a 

háztól most lehoztam. Ezzel az összes cement, ami volt, már a kövek rései között feszül. 

Nagy segítséget jelentett, hogy Baronek Jenő mikor terepjáróval erre járt, hozott a házig 

egy zsák cementet.

A további forrásépítő munkához még legalább egy zsák cementre, és két köbméter kőre 

lesz szükségem.

Keverek egy vízüveges maltert, a kifolyócsövet körbefoglaló köveket jól beágyazom ebbe 

az anyagba. Elkezdem az ajzat köveket lerakni ott, ahol kevéssé volt vizes a talaj. Maradt 

még két keverésre való cement, ezt a kőfalnál eldolgozom a vízszintes rész 
megerősítésére. Ásóval kiszélesítem a felső védőárkot, ki is mélyítem. A földet a leendő 

sziklakért területére dobálom, és díszként néhány követ teszünk rá.

Gyorsan elszalad az idő, sietni kell a házhoz, hogy tudjunk hazafelé gombázni. A 

gombázásra az bátorított, hogy a ház körül találtunk néhány fenyő vargányát.

1998.06. 07.

Pálos Attila, az Arany Horda oszlopos tagja hozott ki bennünket a petőci útig autójával. 

Homokot és cementet viszünk, hogy folytatni tudjuk a forrásépítést. Hamar kipakolunk a 

csomagtartóból, elosztjuk a terheket a nagy hátizsákokba.

Attila dudálással vesz búcsút tőlünk. Mi a nagy meleg miatt Köntis Katival, Plaszauer 

Istvánnal "Oszival" és Feleségemmel iszunk egy korty "arató pálinkát". Felmálházva 

elindulunk a ház irányába a felső úton. Beszélgetünk róla, hogy jó lenne egy főzésre való 

gombát találni. Alighogy a kívánság elhagyja szánkat, "Őszi" a kis cserjés alá guggolva 

máris talál egy szép nagy nyári vargányát, ezen felbuzdulva az egész csapat beveti magát 

az öreg tölgyes tisztásaira a nagy hátizsákokkal.

Az úttal párhuzamosan haladunk keleti irányba. Siker koronázza fáradságunkat, 

mindannyian találtunk néhány darab gombát. Mire a házhoz érünk, már van egy ebédre 

való finom csemege. A ház sziklakertjében gyönyörű sárga színben pompázik a tarka 

nőszirom. A szobában kipakoljuk a két napra hozott élelmet, és a szomjúság oltására a 

Siklósi hárslevelűt. Gyorsan felszívódik testünkben az elfogyasztott turista fröccs. Ez az 

üdítő ital, ami egy ded bor és két ded tonik keveréke, nagyon ízletes. Ezt az itókát az 

Országos Kéktúrán ittuk először a Zempléni-hegységben.
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A ház üzenő füzetében olvasom Papp Lenke túratársunk és két társának bejegyzését, 

írják, hogy egy boldog napot töltöttek a háznál. Kis pihenő után "Oszival" bevetjük 

magunkat az erdőbe újabb gombák reményében. Húsz perc alatt újabb gombák estek 

"fogságunkba”. Vargánya, piruló galóca, galamb és rókagomba gazdagította 

zsákmányunkat. A lányok nekilátnak a gombák pucolásának, mi fiúk a tűzgyújtás magas 

iskoláját mutatjuk be a fehérnépeknek.

Előkerül a fűrész, a kis balta és hamarosan kékesen bukdácsolt az égféle a gomolygó 

füst. A lányok szerint a gombák reggel nem mosakodtak alaposan a harmatban, mert 

mindegyiket külön meg kell mosdatni. Mikor ezt a mosdatást a lányok szemére vetem, 

összeráncolják szemöldöküket, és csak annyit mondanak, hogy ezt nem fiúsan készítik. 

Nem is volna olyan nagy baj, ha nem a völgyből kellene hordani a vizet hozzá. A gomba 

pucolását sem fiúsan csinálják, mert a fele kerül csak bele a bográcsba annak, amit 

szedtünk. A kockára vágott vörös hagyma gyöngyözve sistereg a zsírban a bogrács 

fenekén. Hozzákerül hamarosan a gomba is, máris ínycsiklandó illatok szaladgálnak a ház 

körül, fokozva éhségünket.
Kati az oltárkövén ül, mi "Oszival" a padról lógatjuk lábunkat, Ági, a háziasszony üdítő 

fröccsöt szolgál fel a várakozás perceit kellemesebbé téve. Az udvari hűtőszekrényt 

beüzemelem két vödör esővíz segítségével. Egy földbe süllyesztett nagy alumínium fazék 

köré öntöm a vizet. A föld mohón issza be a folyadékot és átáztatja a talajt. Az edényt 

kitörölöm mellőle eltakarítottam a makkokat, leveleket. Ráteszem jól záró fedelét, és az 

egészet lefedő deszkaborítást. Ha a Nap melegíti a talajt, megindul a párolgás, ami hő 

leadással jár, ez működteti a mi kis hűtőszekrényünket.

A teraszon megterítetünk és elfogyasztjuk a nagyon finom gomba pörköltet "Oszival" 

felpakoljuk a szerszámokat, jóllakottan elindulunk a fonáshoz.

A kút mellé lepakoljuk a vízüveget és a cementes zacskókat. A forrás csobogása egészen 

a kútig hallatszik. A cső teljes keresztmetszetén folyik a kristály tiszta ivóvíz. Körben 

minden szép zöld, látszik az elmúlt hónapok sok csapadékának az eredménye. A forrás 

fölött a juharfa hatalmas koronája terül szét. Felfogjuk a kőhordó tróglit és elindulunk az 

ideiglenes kőbányához. Jól megpakolva többször fordulunk, hogy a csepegő forrás még 

hiányzó köveit begyűjtsük. A forrás csövére egy hosszú műanyag csövet szerelünk, hogy 

a falazásnál a kifolyó víz ne akadályozzon. A vödrökbe hordalék homokot hozunk a 

patakból, összekeverjük a cementtel, ezt az használjuk a kövek illesztéséhez.

Szépen formálódik a forrás végleges képe. Fáradtan, szúnyogoktól nagyon összecsípve 

megyünk fel a házhoz.
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A bográcsból ínycsiklandó illatok terülnek szét a kis tisztáson, kiérezve belőle a finom 

csirke illatát. Kati a kis kertben a parlagi rózsák szúrós töveit gyérítette egy metsző olló 

segítségével. "Oszival" úgy kiizzadtunk, hogy egy darab száraz ruha sem marad rajtunk, 

köszönhetjük a 32 fokos kánikulának és a hátunkon felcipelt fejenként tizenöt liter forrás 

víznek. Jól belakmározunk a csirkepaprikásból, amit Feleségem ismét kiválóra főzött a 

bográcsban.

A nap elbújt a hegyek mögött, a szürkület lassan beterítette az erdőt. Mire megágyazunk 

már az első csillagok ragyognak a sötétkék égen. Szarvasbogarak repülnek búgva át a 

tisztáson, és landolnak az öreg tölgyfákon. Még sokáig csodáljuk a természet közelségét 

az elhamvadó tűz mellett.

Reggel még nem is pirkad, mikor "Oszival" kint a ház előtt a teraszon figyeljük, hogy 

világosodik az erdő. Fél ötkor már a fogmosáshoz szolgáljuk fel a szekszárdi törköly

pálinkát. A reggeli és a kávé elfogyasztása után fél hatkor indulunk "Oszival" és Katival 

egy gombázási bevetésre, szeretnénk Attilának egy jó adag gombát szedni. Megyünk egy 

kisebb kört, utána "Oszival" egy nagyobbat. A korai gombatúránk sikerrel jár, találunk egy 

főzésre valót.

A gombánál jobban örülök annak a két tő fehér kétlevelű sarkvirágnak, amit egy fiatal 

tölgyesben vettem észre, ezt a virágot a Mecseken még nem találtam. Fél nyolckor 

indulunk le a forráshoz, viszünk magunkkal még tizenöt kiló folyami homokot, és a 

források márvány tábláit, amit a nagy múltú Stibi kőfaragó család készített el. A Csepegő

forrás táblája ajándék, ők adták a kisebb táblákat az északi irányok jelzéséhez is. Az 

idősebb mestertől kaptam kőfaragó szerszámokat és némi útravalót a betűk faragásához. 

Mindig nagyon segítőkészek, ha felkeresem őket gondjaimmal.

Eddig egy kevésbé járt úton indulunk lefelé a gerincen. Találunk egy jókora róka várat, 

amelyen látszik, hogy lakója is van. Leérve az erdészeti útra egy sietősen menekülő 

kígyóra leszek figyelmes. Szólok "Oszinak" siessen, mutatok valamit. Felfordítok egy 

comb vastagságú bükkfa ágat, alatta tekeredik egy szép sikló. Felfordítom, hogy lássam a 

hasát, mert az alapján láthatom, hogy erdei siklóval van-e dolgunk. Szép sárga a hasa, 

ebből tudom, hogy ez egy erdei sikló. Nem volt támadási szándéka, csak a menekülési 

utat kereste. Útjára engedem, szinte egyenes vonalban haladva gyorsan tovasiklik. 

Néhány perc elteltével már a forrás kellemesen csobogó vizében gyönyörködhetünk. A 

folyami homokból és cementből keverünk egy adag maltert, a Csepegő-forrás tábláit 

beleágyazzuk a masszába.
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Nagyon örültem, amikor a táblák a helyükre kerültek. Fehér alapon csillogó fekete betűk. 

Az É - i. irányt jelző piros nyíl mereven mutat a térképészeti észak irányába. "Őszi" 

megtölti a demizsonokat, én addig elmosom a szerszámokat a patakban. Még a hajnali 

páragyöngyök csillognak a leveleken és fűszálakon, amikor elindulunk vissza a házhoz. 

Dél felé elindulunk haza a Jakab-hegyen keresztül, egészen az Éger-völgyi Zöldbékáig. 

Marton Józsival megbeszéljük a gomba felhozatalt és megmutatjuk a két gyanús tinórut. A 

gyanúnknak megfelelően farkas tinóru volt.

1998. 06.13.
Tizenkét kiló cementtel és egyéb dolgokkal felpakolva indulok az orfű-abaligeti 

elágazástól. Az órámon éppen reggel nyolcat jeleznek a mutatók. Az évszakhoz képest 

hűvös az idő. Sötét sávokban terülnek szét a felhők az egész látómezőben. A hőmérséklet 

nincs több tíz foknál. Kissé fázok, mert az autóbuszt fűtötték, itt kint pedig hideg szél 

fújdogál. Egy negyedórái gyaloglás után már a hideg izzadság cseppek folynak végig a 

hátamon.

Néha megállók, a finom erdei szamóca nagyon csábít, mint piros gyöngy- füzér csillognak 

a csipkés levelek között. Gyűjtök egy marókra valót, kiszáradt számba borítom az illatos 

gyümölcsöt, nyelvemmel szétpasszírozva érzem finom ízét, illatát. Megéri a hajlongást a 

nehéz teherrel a hátamon. Az Országos Kéktúra sátras túráinak emlékeit idézik vissza 

ezek a mozdulatok. Igaz, akkor tizennyolc kilós zsákokat cipeltünk naponta, és úgy 

szedtük a természet gyümölcseit.

A Bodó-hegy felé veszem az irányt, haladok a méter fák szépen összerakott utcái között. 

Ezen a területen éppen az erdő gyérítése folyik. Balra előttem egy nagy töbörben 

mozgásra leszek figyelmes. Egy őz legelészik békésen, mellette kis gidája ugrándozik 

vidáman. Csendesen leveszem hátamról a terhet, egy vastagabb csertölgynek 

támaszkodva figyelem a családi idillt A gida elszalad, ugrándozik, majd visszajön 

anyjához, gyengéden hozzábújik.

Az enyhe szélben az izzadt hátam hamar fázni kezd. Felveszem a zsákot, szememmel 

elbúcsúzom a kedves állatoktól.

Fent a tetőn elérem a Dél-Dunántúli Kéktúra útvonalát, majd keresztben átmenve leérek a 

Virágos-völgybe. A kiépített Csepegő-forrás már az erdészeti útról is jól látszik.

A múlt héten kialakított ideiglenes kifolyón szépen folyik a víz a kis patakba. A 

műanyagcsövet lehúzva fényesen csillan meg a fonás saválló kifolyó csöve.
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Jó érzés látni az üzemelő új forrást. A táblák a cementes misungba jól beágyazva, 

szilárdan állnak. A mérésem alapján vízhozam négy liter percenként.

Kipakolom a cementet és az idevaló dolgokat, majd elindulok az Ordas-tanyához felfelé.

A ház melletti erdőtelepítést éppen most tisztították motoros bozótvágóval. A fiatal 

csemeték közül vágták ki a gazt. Odamegyek a munkásokhoz, bemutatkozom. Megtudom, 

hogy bérmunkában dolgoznak az erdészetnek. Még néhány dolgot megbeszélünk az 

erdőművelésről, majd elbúcsúzom tőlük.

Kinyitom a házat, átöltözöm a forrásépítéshez. Mielőtt lemennék még átnézem a gombás 

helyeket a környéken. Rövid idő alatt szedek két kiló nyári vargányát, ismét találok egy tő 

még virágzó kétlevelű sarkvirágot, így már négy tőről tudok. A gombákat szellősen 

szétterítem, a szerszámokkal felpakolva lemegyek a kúthoz. A kútnál még egy keveset 

még kell falazni, hogy a táblákat beragaszthassam a helyükre, a köveket most a baloldali 

domboldalból hordom a kúthoz. Ötször fordulok, mire a megfelelő készlet a 

rendelkezésemre állt. A patakból hordok fel hordalék homokot, azt használom a falazat 

réseinek kitöltéséhez. Szépen haladok a munkával és egyre szebb képét mutatta a fal.

A táblák beragasztásához folyami szürke homokot használok cementtel és vízüveggel 

keverve. A Csokonay-kút táblát a kútfő tetejének a közepére helyeztem, az É- i. irányt 

jelző táblát a fal jobb oldali sarkára. Sajnos a cement megint gyorsan elfogy, így az 

oldalsó támfal megerősítéséhez újra kell majd hozni. Fogyott kulacsomból a finom ¡tóka, a 

Villányi hárslevelű, mikor volt egy kis időm megállni.

Egyre sűrűbben haladnak el az Endúrós Európa bajnokság motorosai a virágos völgyi 

köves úton, hatalmas zaj hasítja az erdő csendjét, idegen bűz tölti meg a völgyet.

A patakból még hordok fel hat vödör homokot, a hátfal réseit kitölteni. Kilenc órakor 

kezdtem a munkát, most egy óra tájékán jár az órám mutatója. Az ebédem a 

hátizsákomban van a kútfőben a jó hűs forrásvíz fölött. Elmostam a szerszámokat, még 

egyszer végignézem a forrást, a kutat, gyönyörködve munkánk eredményében.

Fent az Ordas-tanyánál egy gyors mosakodás és evés után átöltözés túraruhába, két 

órakor már indulok hazafalé. Az úton még átnézek néhány gombás helyet, a motorok elől 

félre ugrálva lassan elérem a Pipás-forrást, innen a Szúadó felé veszem az irányt.

Két óra tizenöt perc alatt értem Éger-völgybe az Ordas-tanyától. Ismét jólesett a sör 

Tecamama vendéglőjében.
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1998. 06. 20.

Kocsival érkezünk a petőci köves útig. Reggel nyolc óra, a növényeken a hajnali 

páracseppek himbálóznak a kellemes szélben. Elbúcsúzunk Köntis Katitól és Plaszauer 

Pistával "Oszival" elindulunk a cementtel teli hátizsákokkal az Ordas-tanya irányába. Az 

úton szedünk gombákat, a derekunk még bírja.

Kilenc órakor nagy pakkokkal indulunk a Csokonay-kúthoz. Lent a forrásnál a szokásos 

csend fogad. A Csepegő-forrásból vidáman bukdácsol a víz. Nekilátunk a kövek 

gyűjtésének, majd később a kőhalom elhordásának. Színes szitakötők cikáznak el 

mellettünk jellegzetes reptükkel. A szúnyogok és bögölyök szakadatlan támadásait alig 

győzzük visszaverni. A kútfő hátsó falazatát erősítjük meg, "Őszi" mint egy játékos 

gyermek, kezével igazgatta a kifolyó maltert a kövek közé. Felegyenesedve elégedetten 

tekintett végig "kézimunkáján". Pihenésképpen lerajzolja a forrást és a kutat. Én addig 

négy vödör homokot hordok az alsó patakból, a falazat mögé folyatom. A vázlat elkészülte 

után még válogatunk köveket a falazat északi, patak felőli oldalának megerősítésére. 

Elmosogatjuk a szerszámokat, bezárjuk a kútfőbe a maradék cementtel együtt.

Hazafelé még egy gombázás volt napirendünkben. A kúttal szemben lévő Bodó-hegy 

irányába indulunk.

1998. 06. 27.
Nyolc órakor érkezünk az abaligeti elágazáshoz. Felpakoljuk egymás hátára a 

hátizsákokat, lassan elindulunk. Egy darabig velünk tart Vass Béla, a barlangászok 

vezetője, aki a Szúadó-völgyi barlang feltárásához igyekezett. Már többszőr találkoztunk 

így és tettük meg ezt a néhány lépést a Vásáros-útig.

Kellemes nyári időben haladunk gyengélkedő feleségemmel és szomszéd asszonyunkkal, 

Feketéné Cifra Évával, egyre feljebb az emelkedőn. Finom erdei szamóca illata vegyül az 

avar illatával.

A Bodó-hegyen ismét találkozunk a JPTE hallgatóival, akik a növénytársulásokat kutatják. 

Megbeszéljük, hogy a Virágos völgyben a Csokonay-kútnál délután találkozunk.

Fél tízkor érünk a Csokonay-kúthoz. Társaimnak nagyon tetszik a kút és a forrás. 

Mindketten régen látták az "építményt", elismerő szavakkal illették a kivitelezőt. Vizet 

töltünk, elindulunk felfelé az úton az Ordas-tanyához.

A háznál csend és rend fogad bennünket. A fenyők alatt szépen fejlett fenyővargányák 

feszítenek barna kalapjukban.
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Elsietünk szedni hozzá, hogy az ebédnél mindenki jóllakhasson. Hamarosan teli szatyorral 

térünk vissza az erdőből. Vargánya, piruló galóca, galambgomba és rókagomba kerül elő 

a szatyorból. Előkészítem a bográcsot, szedek fát, meggyújtom a tüzet. A lányok 

nekilátnak az ebéd elkészítésének, elindulok le a kúthoz. Vödörben apró köveket hordok a 

patak mederből az oldalfal réseinek kitöltéséhez. Kalapáccsal beékeltem a nagyobb 

résekbe az apró köveket. Később az egészet kiöntöttem malterral. A friss malterra 

termőföldet hordok, hogy a természet minél előbb birtokába vehesse az új építményt. 

Egyetemista ismerőseink, éppen elvégezték a mai napra tervezett növény kutatást, csak 

pár száz méterre volt még egy "kvadrát", amit meg kellett vizsgálniuk. Meghívtam őket az 

Ordas-tanyához, hogy keressenek fel bennünket.

Mire felértem a bográcsban már gyanús formára összesült gomba darabok és egyéb 

ismeretlen összetevők sisteregtek. Színe nem egy őszi festményt idézett, hanem egy 

vödör vakrák színét utánozta. Kissé elkeseredtem, kárba veszett a reggel szedett finom 

gomba. Látva fancsali képemet azonnal mondták, hogy a látszatra most ne adjak, mert az 

íze fenséges. Kétkedve megkóstoltam, hamarosan kisimult gondtól ráncolt homlokom, 

finom ízek járták át ízlelő bimbóim csúcsait. Megkönnyebbültem, hogy nem az erdő 

bogarait kell az étellel jóllakatni. Az asztalnál kétszer is vettem a gyanús, ám igazán finom 

ételből. Elneveztük "Ordas gombának". Éppen elkezdtünk pakolni a maradékot, amikor 

egyetemista barátaink Ágnes és Ádám megérkezett.

Megkérdeztük, elfogadják-e tőlünk a gombából készült főtt ételt. Mindketten a gomba 

mellett döntöttek. A holnapi jó idő biztosítva van, mivel a bogrács teljesen kiürült. 

Beszélgettünk a fiatalokkal, megnéztük a környéket. Adtam nekik néhány tájfutó térképet 

az általuk kutatott területről. Elmondtam a legrövidebb hazavezető utat és búcsút intettünk 

egymásnak. Az este megint csodálatos volt. A tűznél ültünk és hallgattuk az esti erdő 

muzsikáját. A szentjános bogarak parányi fényükkel cikáztak a növények között, örültem, 

hogy szomszéd asszonyom végre láthatta ezeknek a parányi élőlényeknek a nászfényeit. 

Késő este tértünk nyugovóra. Helyemről "kitúrva", az emeletes ágy tetején még sokáig 

néztem az esti fényben fürdőző csodálatos tisztást.

Elkészült a forrás "építészeti" része, kezdődhet ősszel a honos növények telepítése. 

Végigperegnek gondolatban az építés folyamatai, kedves segítőkész barátaim verejtékező 

arcvonásai. Az álom lassan betakar, már fáradt lábaim is nyugton terpeszkednek a frissen 

húzott ágyruhán.





Csokonay Kút metszeti rajza

2, Faszén réteg S, Túlfolyó csövek

3, Folyami homok 7, Földalatti falazás

4, Forrásvíz 8, Föld feletti falazás
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Egy elfelejtett foglalkozás emléke a Keleti-Mecsekben
Irta.* Dománszky Zoltán

Nem kellett egy emberöltő, hogy a múltba vesszen egy foglalkozás, amely még 

napjainkban megtalálható a Pilisben, a Bükkben és a Gerecsében, de a Mecsekben már 

elfelejtődött. Ez a munka a mészégetés volt.

Az erdei mellékhaszon vételek között igen elterjedt volt a mészégetés a Mecsekben az 

ötvenes és hatvanas években.

A Keleti-Mecsekben a földrajzi nevek alapján a következő települések határában folyt 

valamikor mészégetés: Máza, Magyaregregy, Mecseknádasd, Kisújbánya, Óbánya, 

Váralja és Nagymányok. A hegységhez kapcsolódó mikrotáj területén a Gersdi- 

dombságban az alábbi falvakban: Bátaapáti, Erdősmecske, Feked, Ófalu. Baranya és 

Tolna megye földrajzi neveinek gyűjteményében is lehet ellenőrizni az adatokat, valamint 

Fényes Elek, Haas Mihály, Várady Ferenc helytörténészek által sűrűn forgatott geográfiai 

és történeti művekben is megtalálható a mészégetés helyszíneinek felsorolása 

Baranyában és Tolnában.

A két megye határában Kisújbánya és Óbánya között a Csalán-hegy lábánál található egy 

mészkemence, amit mind a két faluban számon tartott a lakosság. Ez a Harács-mező 

közelében megbúvó "törők mészégető". Elrejtve a piros sáv turistaút mellett, alig 

észrevehetően, szederindával és egyéb kúszónövénnyel benőve. Nehezen lehet 

megtalálni, hiszen a turistatérkép sem jelöli pontosan helyét Késő őszi, téli valamint kora 

tavaszi időben fedezhető fel legjobban, mert ekkor növényzet alig takaija.

Ez a mészkemence romos állapotában is megkapó. Közelében napjainkban időszaki 

mészkőbánya működik. Nem volt messze a nyerskő, ami az égetéshez kellett A 

szükséges fa szinte korlátlanul rendelkezésre állt

Az elnevezés, amely a török kort jelöli, nem tudni honnan ered. A mészkemence 

közelében fekvő Harács-mező neve is a török kort idézi.

Az elnevezések a múltba vesznek, a foglalkozás kihalt a környéken. Egy eltűnt kor 

emléke, amely ipartörténeti emlék egyben, várja felújítását, hogy végképp ne merüljön 

feledésbe ez a Baranya és Tolna megye határán a Keleti-Mecsek Tájvédelmi Körzet 

területén űzött erdei foglalkozás.
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Túravezetői tanfolyamok
Irta: Börcsök György

Az ember a természet részeként született, majd kiemelkedett, és megpróbált a természet 

felett uralkodni ill. azt kizsákmányolni. A technika fejlődése rádöbbentette, hogy a 

természet megnyugvást és felüdülést nyújt számára. így lassan visszatért a természethez.

A turizmus az 1500-as évek második felében kezd kialakulni. Az első feljegyzések 1565- 

ben jelentek meg." A késmárki várkapitány és családja a szabadban tölti a pünkösdöt" 

címmel. A helyszín is megjelenik az írásban, ez a Zöld-tó környéke.

A következő, az 1615-ből származó feljegyzés szerint Fröhlich Dávid 15 éves, és túrákat 

szervez a Tátrában.

Ezt követően kezdenek kibontakozni a természetjárás és a turizmus csírái, és egyre több 

ember érdeklődik ezek iránt. Az 1800-as évek végétől sorra alakulnak az egyesületek, 

csoportok és szakosztályok. Amikor kezd tömegessé válni a természetjárás, felvetődik a 

gondolat, hogy olyan vezetőket képezzenek ki, akik tudják a térképet olvasni, ismerik a 

növényeket, a kőzeteket, az ízeltlábúakat, tudnak érdekes történeteket az útközben 

előforduló településekről, templomokról, várakról, stb.

így kezdődik meg a túravezető képzés. Az első feljegyzések 1931-ben jelennek meg a 

Turisták lapjában arról, hogy szükség van a felkészült túravezetők munkájára, mert a 

turisták igen felkészületlenek, és ebből adódóan komoly problémák alakultak ki. Voltak 

olyanok, akik eltévedtek, vagy olyan mennyiségű gyógynövényt szedtek össze, ami 

esetenként veszélyeztette a növényfajok fennmaradását, vagy a túrákon megsérülteket 

nem megfelelően látták el csupán jóindulatból és tudatlanságból adódóan.

Dr. Zsembery Gyula azt javasolta, hogy kezdjék meg a szakképzett túravezető- képzést 

Erre a feladatra a Budapesti Orvosok Turista Egyesülete vállalkozott. A képzés egy 

előadássorozat formájában valósult meg. Az előadássorozat végén a szervezők egy 

jelvényt is szerettek volna adni azoknak, akik ezt végighallgatták és az ott hallottakat 

túratársaikkal is megosztották.

A cikk végén a turistarendőrség megalakulásáról és a turistatörvényről is, mint szabályozó 

rendszerről ad hírt a cikk szerzője.
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A régi folyóiratokat böngészve a Turistaság és Alpinizmus című folyóiratban, 1933-ban a 

már megkezdett túravezető képzés rendjéről lehet olvasni.

A túravezető-képzés rendje

1. Az MTSZ az elismert túravezetők jegyzékének összeállítása céljából képesítő vizsgát 

rendez.

2. A vizsgát az MTSZ tanácsa által kiküldött vizsgáztató bizottság előtt kell letenni.

3. A vizsgabizottság a szövetség tanácsa által kijelölt elnökből és legalább 12 bizottsági 

tagból áll.

4. A bizottság elnökét távollétében a legidősebb elnökségi tag helyettesíti.

5. A bizottság határozatképességéhez az elnökön vagy elnökhelyettesen kívül 4 tag 

jelenléte szükséges.

6. A jegyzőkönyvet a jelenlevő legfiatalabb bizottsági tag vezeti.

7. A túravezetői vizsgán a tanfolyamot végighallgatók, valamint az egyesületek által 

bejelentett gyakorlott vezetők, nemre való tekintet nélkül jelentkezhetnek, amennyiben 21. 

életévüket betöltötték.

8. A vizsgára való jelentkezés a szükséges iratok és írásbeli kérelem benyújtása alapján 

történik. Az adatokon kívül a turistamúltjáról is be kell számolnia és az egyesület vizsgára 

bocsátó záradékát is tartalmaznia kell.

9. A vizsga idejét, valamint helyét a jelenlevők számához képest a bizottság elnöke tűzi ki 

s egyúttal a szövetségi iroda által a tagokkal is közli.

10. A vizsgabizottság szóbeli és írásbeli vizsgáztatás útján győződik meg a hallgatók 

jártasságairól. A jelöltnek a túra előkészítést, túravezetést, és általános turista 

műveltségéről kell beszámolnia.

11. A vizsga eredményéről a bizottság szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség 

esetén az elnök dönt A jelölt lehet elméletileg képesített, vagy nem képesített.

12. A sikeresen végzettek egy igazoló tanúsítványt kapnak. A szövetség pedig felveszi a 

nyilvántartásba.

13. A szövetség tanácsa az első bizottság tagjain kívül vizsga nélkül senkit sem minősít ill. 

vesz jegyzékbe.
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Az évek során valószínűleg több alkalommal rendeztek túravezető-képzéseket. A megyei 

szövetségekben az 1960-as években indul a képzés. Én azonban csak 1975-től találtam 

adatokat a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség iratai között. Ebben az időszakban 

több ember foglalkozott a túravezető-képzéssel. A szövetségben az oktatás vezetője 

1975-1993-ig Géber Sándor volt.

A 70-es években 150 jelentkezőből 21 ifjúsági és 59 bronzjelvényes társvezetőt képeztek. 

A 80-as években 300 fő jelentkezett, ebből ifjúsági fokozatot 90 fő kapott, és 178 fő 

bronzjelvényes túravezető lett.

A 90-93-ig terjedő időszakban 120 főből 14 ifjúsági, 102 fő pedig bronzjelvényes 

túravezetői fokozatot szerzett.

1993- ban végzett a bronzjelvényes túravezetői tanfolyamon egy kedves barátom, Márton 

Zoltán. Öt kérdeztem benyomásairól a képzéssel kapcsolatban.

- Milyen volt a hangulata a tábornak?

- Nagyon kellemes volt, sok volt a résztvevő. Ekkor indult a kapcsolatunk a Borotai 

Kószálók Természetbarát Egyesület tagjaival. Több barátság is köttetett a tábor ideje alatt.

- Kik vettek részt a tábor munkájában?

- Géber Sanyi bácsi az elméletet oktatta. Baronek Jenő volt a táborvezető, és a térkép, 

tájoló használatát próbálta megtanítani. Benczes Gábor a terepmunkálatokban és a 

tájékozódásban segített

- A tábor munkájában mi volt a nagyobb jelentőségű, az oktatás vagy a tájékozódás?

- Természetesen a tájékozódásra fektettek nagyobb hangsúlyt, de az elmélet is fontos 

része volt a képzésnek.

- Hogy érzed, jelentett-e valamit számodra ez a tábor?

- Igen, nagyon sokat. Talán ezért tudok olyan szinten tájékozódni, hogy a versenyek 

rendezésében is segíteni tudok Jenő bácsinak. A magas szintű oktatás eredménye, hogy 

nagyon sok növényt felismerek. Természetesen továbbra is képzem magam, ezért például 

a nyílt túrák vezetése igazán nem jelent gondot a számomra.

1994- 1996-ig Hardi András volt az oktatásért felelős albizottság vezetője, aki teljesen 

megváltoztatta a képzést Az ő elképzelése szerint a túravezetőknek a turistatérkép 

helyett inkább a tájfutó térkép ismerete szükségesebb, mert ez több információt tartalmaz. 

Véleménye szerint a tájfutó térképen könnyebb a tájékozódás.
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Néhány kérdésemre ismét Zoli barátom válaszol, mert ő, mint rendező segítette András 

munkáját

- Milyennek láttad a munkát a táborban?

- Érdekes volt, de egysíkú. Úgy érzem, hogy metodikája szerint nem lehetett elsajátítani a 

tájékozódást. Nem érvényesült a fokozatosság elve, hanem a dolgok közepébe vágva 

indult.

Az elméleti oktatás során nagyon sok segítőt alkalmazott, ami színvonalassá tette a 

munkát.

- Találkozol valakivel az akkor végzett csoportból?

- Nem sokkal.

- Mit gondolsz, mi lehet az oka?

- Szerintem nem sajátították el rendesen a tájékozódást.

1997-től ismét személyi változás történt a szövetségben, az oktatási feladatokat Bőrösök 

György látja el. Ez a váltás természetesen ismét megváltoztatta az oktatási koncepciókat. 

A változás visszatért az eredeti állapotokhoz.

A bronzjelvényes tanfolyamon elegendő a turista térkép ismerete, de e mellett a tájfutó 

térképpel is megismerkedik mindenki, így lehetősége van arra, hogyha tetszik neki, akkor 

ezen a téren is képezze magát.

Az elkövetkezőkben egyébként szeretnék olyan tanfolyamokat szervezni, amiknek a 

témája a tájfutó térkép pontos ismeretének elsajátítása.

A környezetemben lévő emberek egy része ezt hiányolja is, hisz vannak olyanok, akik 

csak nálunk, Baranyában találkoznak evvel a térképpel, és ha hosszabb ideje nem volt 

lehetősége használni, akkor bizonytalanná válik és elkerüli az esetleges lehetőségeket is.

Az elmúlt évben végzettek közül Pfeifferné Vágó Máriával beszélgettem:

- Marcsi hogy érezted magad a táborban?

- Nagyon jól, mert kedvesen fogadtak, a szervezők barátságosak, rendkívül segítőkészek 

voltak, a túratársak pedig vidámak és lelkesek. Jó hangulatban teltek az elméleti 

foglalkozások és a gyakorló túrák is.

- A tanult ismereteket tudod-e alkalmazni?

- Igen, részben a saját kirándulásainkon, és mivel pedagógus vagyok, az iskolai 

csapatomat is bátrabban viszem kirándulni és túrázni.
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- A túráitokat hová szervezitek?

- Most még kezdő túrázók vagyunk, ezért elsősorban közvetlen környezetünket 

szeretnénk megismerni. A Dráva mellől jöttünk, ahol a táj még érintetlen és csodálatosan 

szép. Későbbi céljaink között szerepel a Mecsek" meghódítása" is.

- Használhatónak és elegendőnek tartottad-e az itt tanultakat?

- Az elméleti ismereteket bőségesnek találtam, ám a gyakorlati, tájékozódási feladatokból 

és túrákból többet is vállaltam volna. Az itt eltöltött néhány nap ugyanis kevés volt a 

begyakorláshoz, a tanultak elmélyítésére. Ez majd az elkövetkezendő hónapok feladata 

lesz.

- Ha lehetőséged volna egy továbbképzésen részt venni, vállalnád-e?

- Nagyon szívesen jövök vissza, hiszen "gyakorlat teszi a mestert". Mindig örömmel 

találkozom az itt megismert emberekkel, oktatókkal, akik jó barátaimmá váltak már.

A beszélgetés nyomán komolyan gondolkodom azon, hogy a jövő évre egy úgy nevezett 

továbbképzést szervezzünk inkább, mint egy alacsony létszámú tábort.

A véleményem az, hogy inkább a minőségre és nem a mennyiségre kell törekednünk. A 

beszélgetésből számomra ezt tartom fontos üzenetnek.

Irodalom:
MTSZ Értesítő Turistaság és Alpinizmus 1933 április

MTSZ Értesítő Turistaság és Alpinizmus 1933 január 

Turisták lapja 1931/10 szám

A Bm-i Természetbarát Szövetség vizsga jegyzőkönyvei.
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Riport a Koszonya-tetőn megrendezett 

bronzjelvényes túravezetői táborban
Készítette: Baronek Jenő

Az első beszélgető társam Bőrcsők György a tábor vezetője.

- Gyuri szeretném, ha elmondanál néhány neked fontosnak tartott információt a táborral 

kapcsolatban!

- A tábor gondolata nem új. Évek óta hagyomány, hogy a nyári időszakban rendezett 

bronzjelvényes túravezető képző tábor jelleggel működik. E képzés általában egy hétre 

van tervezve. Szerintem a tábori jelleg kedvez a baráti kapcsolatok kialakulásának, és a 

képzés hangulata segíti az oktatás eredményességét.

- Miért Koszonya a helyszín?

- Ennek több oka is van. Az első az, hogy erről a területről van tájfutó térkép. A másik, 

hogy jók a higiénés feltételek és bár tábor, de van lehetőség a kulturált étkezésre is, 

tisztálkodásra is. Kiss Lajos bácsi szívesen lát bennünket a kulcsosházban.

- Hogyan lehet a táborba jelentkezni?

- A tábort a Mecsek Híradóban szoktam meghirdetni ill. szájhagyomány útján terjed. Ez 

azt jelenti, hogy aki korábban részt vett egy képzésben az általában elmondja a 

barátainak és ők is jelentkeznek a tanfolyamra vagy a táborba.

- Kik azok, akik részt vesznek a táborban ?

- A táborok is, mint az egyéb képzések, rendkívül heterogén összetételűek. Vannak 

fiatalok és idősek, nők és férfiak.

- Nem rossz így dolgozni? Nem volna egyszerűbb, ha csak egy korosztály venne részt a 

képzésben?
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- A tapasztalatom az, hogy a heterogén összetétel kedvez a munkának, és ragaszkodom 

az alacsony létszámhoz. Ugyanis ez eredményesebbé teszi a képzést.

- A képzésről mondanál valamit?

- A képzés természetesen a Magyar Természetbarát Szövetség Képzésének megfelelő 

témaköröket tartalmazza. Vannak elméleti és gyakorlati ismeretek.

Az elméleti ismeretek között a legfontosabb, ha szabad ezt mondani, a térképészeti és 

tájékozódási ismeretek. Ezenkívül általános ismeretek is vannak, pl. ökológia, környezet 

és természetvédelem, geológia, meteorológia, turista-egészségtan, elsősegélynyújtás, 

turistaföldrajz.

- Ha jól tudom, akkor te készítettél egy kis anyagot a túravezető képzés anyagából, ez egy 

kézirat gyűjtemény, amit a képzésekben résztvevők jól tudnak majd használni, hasznosan 

forgatják?

- Igen, ez valóban így van. Gondolom az okára vagy kíváncsi! Nos ez igen egyszerű. Az 

anyag, ami a képzéshez van szerintem idejét múlt, változtatni kell rajta, mivel az MTSZ 

nem tervezi az anyag kijavítását, így én bátorkodtam ezt megvalósítani.

Talán még valami evvel kapcsolatban, ezek az anyagok, amiről itt szó volt a szakmámhoz 

kapcsolódik, így nem jelent különösebben gondot a témák átalakítása és bővítése.

- Ha elkészül a .nevezzük" a túravezetők kis könyvének című anyag, használható lesz-e 

más megyékben is vagy csak helyi használatra szántad ?

- Az igazság az, hogy elméletileg bárhol használható anyagról van szó, az természetesen 

más kérdés, hogy mások alkalmasnak tartják-e majd a használatra. Én úgy gondolom, 

hogy a megyei vezetők (tisztelet a kivételnek) nem vállalnák fel ennek az anyagnak a 

használatát.

A képzésben természetesen a helyi sajátosságok jelennek meg, így elvileg teljes rálátása 

lesz a hallgatóknak a képzés minden témakörére.

- Kicsit beszéljünk a gyakorlati foglalkozásról!

Milyen gyakorlati foglalkozások vannak egy ilyen tanfolyamon?
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- A gyakorlati foglalkozásokat tulajdonképpen a tájékozódási és a térképészeti ismeretek 

alkotják. A hallgatók nagy része úgy érkezik a táborban, hogy előtte ezekkel az 

ismeretekkel nem rendelkeztek. A természetet szeretik, és érdeklődnek a terep térképen 

történő ábrázolása iránt.

Ebben az évben először próbáltuk ki, hogy kivittük a hallgatókat terepre és térképpel a 

kezükben fedezték fel az álló helyüket. A visszajelzés nagyon pozitív volt, ezért valószínű, 

hogy az elkövetkező időszakban áttérünk erre a módszerre.

- Kik vesznek részt itt a munkában?

- Az igazság az, hogy elvileg lehetne ezt a munkát egy kis stábbal végezni, ami maximum 

két - három embert jelentene, de én úgy kezdtem el annak idején, és a szóbeli 

megállapodásban is az szerepelt, hogy csak akkor vállalom ezt a feladatot, ha a 

tájékozódási részt valaki más csinálja.

- Gondolom, ott motoszkál a kérdés, hogy vajon miért ?

- A válasz igen egyszerű, nem érzem magamban azt az erőt és biztos tudást, hogy egy 

ilyen jelentős dolgot vállalni merjek. Az elképzelésem az, hogy egy viszonylag állandó 

stábot hozok létre, akikkel jól lehet együtt dolgozni. Ez lassan össze is jön. A tájékozódási 

részben segítőim Baronek Jenő, Benczes Gábor és Márton Zoltán.

- Hogy miért ilyen sokan?

- A válasz azért, mert ezt a munkát mindenki társadalmi munkában végzi. Azért kell több 

ember, mert ha valamelyikük nem ér rá, akkor a másik tudja helyettesíteni, ők a 

tájékozódásban ugyanazt a nyelvet beszélik és ez nagyon fontos, hiszen így egy táboron 

belül is cserélődhetnek, a hallgatók a maximális ismereteket kapják meg.

Ez az oktatásra vonatkozó segítség volt, de fontos az ellátásunkról is szólni. Ebben pedig 

azok az emberek segítenek, akik fertőződnek a természetjárással. Az első tanfolyamom 

végén, amikor fehér asztalnál megünnepeltük a sikeres vizsgát, a Lipcsik házaspár rögtön 
felajánlotta, hogy ők segítenek, ha kell. így a tavalyi táborban ők lettek a segítőim Eszter 

volt a szakács nagyon jól csinálta, Laci pedig szállította az alapanyagokat

A tábor végén az egyik résztvevő (egyébként Eszterék barátja) ajánlotta fel a segítségét, 

így most a Pfeiffer házaspár segít. Ez nagyon jó érzés, és valahol azt jelenti számomra, 

hogy ezek az emberek jól érezték magukat az általam szervezett tanfolyamokon és 

táborokban.
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- Folytassuk a beszélgetést Benczes Gáborral, aki a szakmai rész oktatását végzi.

Gábor szeretném, ha elmondanád mivel is foglalkozol egy ilyen túravezetői tanfolyamon? 

Milyen témakörökkel és milyen mélységben lehet elmerülni a tanfolyamok adta témakörök 

és lehetőségek között?

- Ez mindig attól függ, hogy milyen előzetes ismerettel jönnek a hallgatók, ismerik-e a 

térképet, hallottak-e a topográfiáról, hogy milyen kapcsolatban állnak a tereppel. Most 

szerencsém van, mert a hallgatóim rendelkeznek előzetes ismerettel. így most ezeket 

rendezzük és ahol hiány van azt kiegészítjük.

Mi célirányosan igy azokkal a problémákkal tudunk foglalkozni, ami gondot jelent a 

hallgatónak. Célszerű a résztvevőkkel ismertetni, hogy hogyan készül a térkép és miről 

készül, ennek milyen módszerei vannak. Megismertetni a résztvevőket a domborzati 

elemekkel, azok ábrázolásával és ezek alkalmazásával a tájékozódásban. Ez az alap, ami 

a haladást segíti a terepen. Ez azért fontos, mert ha mint túravezetők elindulnak és 

eltévednek, akkor van valami fogalmuk arról, hogy mihez kezdjenek a terepen, hisz a 

térkép által közölt információ a rendelkezésükre áll. A tájoló használata a térkép 

használatának fontos kiegészítő eszköze.

- Szeretném megkérdezni, hogy délután, ha kimentek a terepre, akkor mivel foglalkoztok 

majd?

- Ma délután azzal foglalkozunk a gyakorlatban, amivel a délelőtti foglalkozáson már 

megismerkedtünk elméletben. Ilyen volt a fent és a lent fogalma, a vízgyűjtő, vízválasztó 

felismerése a terepen, domborzati idomok lekövetése. Azért kell ilyen dolgokkal 

foglalkozni, mert ha egy idegen helyen eltévednek, ahol nincs jelzett út, akkor a terep és 

a térkép összehasonlításával vissza tudnak találni a kiindulási helyre. Csemegeként egy 

éjszakai sétát is tervezünk, ahol egy más kép fog a társaság elé tárulni, mert éjszaka 

nehezebb az erdőben a tájékozódás és a térkép azonosítása a tereppel.

- Szeretném megkérdezni, hogy amikor valaki először tart térképet és tájolót a kezében, 

és nem tudja, hogy melyik a térkép déli és az északi része, akkor mit szoktál szólni?

- Mindig olyan információkat adok, amiből tudják ezeket az eszközöket használni, tehát 

tudja irányhelyesen használni a térképet és ismerje a tájoló részeit, annak működését.
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- Mi a különbség az éjszakai és a nappali tájékozódás között a túravezető szempontjából?

- Igazából az nehezíti az éjszakai tájékozódást, hogy a finomabb terepidomok nem 

fedezhetők fel olyan könnyen a sötétség miatt, más eszközöket is kell alkalmazni, pl. 

folyamatos távolság mérést.

- Gábor, mi a tapasztalatod a felnőttek vagy a diákok sajátítják-e el könnyebben ezeket az 

ismereteket?

- fvz általános tapasztalat az, hogy a fiatalok könnyebben veszik az új információt, benne 

vannak még a tanulásban, fogékonyabbak. A felnőttek viszont azért jönnek, hogy 

megtanuljanak tájékozódni, ezért sokkal aktívabbak.

- Ismeretem szerint vannak az alföldről is, Borotáról. Nekik hogyan megy a tájékozódás, 

hiszen nagy az eltérés a lakóhelyük és az itteni helyszín között?

- Különbség természetesen van, de itt inkább a szebb, részletgazdagabb domborzati 

idomok a jelentősebbek, mint az alföldőn, de ez egyben a nagyobb változatosságot is 

jelenti a számukra. A kérdéseikből az derül ki számomra, hogy foglalkoztak már a 

dologgal.

- Gábor tudomásom szerint Gyuri osztja be az időt a táborban és a tanfolyamokon 

egyaránt. Hogy ítéled meg, elég az idő, ami a rendelkezésedre áll? Hiszen a tájékozódás 

és a térképismeret elsajátítása nagyon idő igényes.

- Igen, de együttműködésünk mégis eredményes volt. Az eddigi tanfolyamok között 

természetesen volt olyan, amelynél nem ártott volna még több idő a tájékozódási 

ismeretek gyakorlására, de ezeket rugalmasan próbáljuk megoldani, ha igény van rá a 

csoport részéről, akkor külön - az ütemezésnél több - gyakorló túrát tartunk. Ha a 

csapatnak ilyen igénye van, én mindig szívesen segítek a gyakorlásban.

- Következő beszélő társam Pfeifferné Varga Mária. Marcsi, szeretném, ha elmondanád, 

miért jöttél el erre a tanfolyamra, hiszen te az elmúlt évben végeztél?

- A dolog onnan indult, hogy a tavalyi évben volt egy könnyelmű kijelentésünk, miszerint 

szívesen segítünk a tábor munkájában, ha kell. És kellett, szívesen jöttünk, hiszen így van 

lehetőségünk a gyakorlásra is.
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- Marcsi civilben mivel foglalkozol?

- Pedagógus vagyok. Tanító, de ettől a tanévtől kezdődően már felsősöket is tanítok majd.

- Honnan jöttetek? Hisz ti nem Pécsiek vagytok.

- Somogyból, Szülök községből, ez Barcs mellett található. Pécsi barátaink ismertettek 

meg bennünket Gyurival és a tábor munkájával.

- Szeretném, ha elmondanád a múlt évi tapasztalataidat?

- Nagyon jó csoport volt, rendkívül kedvesen fogadtak minket. Olyan dolgokat sikerült 

megismernünk, amit az ember a mindennapjaiban nem használ, de mégis úgy érezzük, 

hogy ezek fontosak. Más szemmel indulunk útnak, nem csak nézünk, hanem látunk is a 

természetben. Tudjuk már használni a térképet, tájolót, persze még nem megfelelő fokon.

A tábor egyik résztvevője Halász Tamás, aki Borotáról érkezett.

- Tamás hogy kerültél a táborba?

- A történet klasszikus én valamikor tájfutó voltam és sok emlék fűz a Mecsekhez. Amikor 

hallottam, hogy van egy ilyen tábor, azt mondtam, feltétlenül eljövök. Talán tanulok 

valamit, de biztos, hogy egy jót nosztalgiázom.

- Mivel említetted, hogy tájfutó voltál az elmúlt napokban kaptál-e olyan feladatot, ami a 

régi időket feleleveníti számodra?

- Igen! De vannak dolgok, mint pl. a szintvonalak, amik az alföldről hiányoznak ez egy 

kicsit zavaró is volt eleinte, de az ember gyorsan megszokja.

- Hogyan tetszik a tábor? A sátras élet?

- A sátrazás nagyon tetszik. Én szeretem ezt az életformát, az osztályaimat is általában 

így viszem kirándulni, talán nem olyan kényelmes, de nagyon izgalmas.

- Ebben a kis csoportban utánam te vagy a legsúlyosabb. Hogy ízlik a kaja?

- A kaja szenzációs!

- Mit mondasz az otthoniaknak?
- Csakis az igazat, a színtiszta igazat. Minden nagyon jó volt, szép volt, kegyes volt 
hozzánk az idő.
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Az erdei iskolák kialakulása
írta: Adorján Rita

Az első erdei iskolák Németországba alakultak a múlt század végén. A fellendülő 

iparosodás velejárójaként a nagyvárosokban egyre több ember betegedett meg 

tuberkulózisban. A gyerekeket szanatóriumokban gyógyították, a legfőbb cél a szervezet 

regenerálódása volt. A beteg gyerekeknek a fizikai és egészségi állapotához mérten 

alakították ki a programokat. A tanórák a szokásosnál rövidebbek voltak, kisebb volt egy 

osztály létszáma is. Az oktatás nagy része a szabad levegőn folyt. Az első erdei iskolát 

Berlin melletti Charlottenburgban alapították 1904-ben, és szabadlevegős iskolának 

nevezték.

1910-es évektől egyre több ilyen iskola alakult, .vidéki iskolaotthonok’ néven, és az I. 

Világháború után Németországban állami szinten elismerték az erdei iskolákat.

Az oktatás helyszíne megváltoztatta a tanítási rendet is. Az erdei iskolai programok 

alapvetően más módszereket, technikákat valósítanak meg az ismeretátadás során. Ott 

ahol a gyerekek a természettel állandó, közvetlen és aktív kapcsolatban vannak, a 

megismerés folyamatában a szemlélődő és az ismereteket befogadó magatartás helyébe 

a cselekvő, felfedező magatartás lép.

Az utóbbi időben Magyarországon is egyre több iskola alakítja ki saját erdei iskolai 

programját. A környezeti nevelés szempontjából talán a leghatékonyabb oktatási forma az 

erdei iskola, amely természetes módon nevel a környezet értékeinek tudatosítására, 

védelmére. Mivel a természetben foglal helyet, részesévé teszi valamennyi 

résztvevőjét, azoknak az elsősorban érzelmekre ható környezeti hatásoknak, amelyek 

kizárólag az élő jelenlévő természetből fakadnak és nem pótolhatók annak sem szöveges, 

sem képi tükrözésével.
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I. Mecseki Erdészeti Rt Árpádtetői Természetismereti Központja

Bejelentkezési címe: 7628 Pécs-Arpádtető

Telefon: 72/539-120

A Mecseki Erdészeti Rt. Természetismereti Központ Erdei Iskolája 1996 március 13-án 
nyitotta meg kapuit Pécstől 3 km-re, Árpádtetőn, a Közép-Mecsek és a Melegmány-völgy 

határán.

Évente kb. 2500 gyerek vesz részt a természetismereti programjainkon.

Több éves gyakorlati tapasztalataink, hazai és külföldi tanulmányutak alapján dolgoztuk ki 

saját programunkat, mely az általános iskola tantervére épül. Lehetőséget nyújtunk a 

gyerekeknek, hogy a természetben tanuljanak a természetről. Terepi programjaink 

lehetőséget kínálnak az iskoláknak arra, hogy közelebb kerüljenek a természethez a 

gyerekek, a természetet apránként megtapasztalva maguk fedezhetik fel annak belső 

összefüggéseit, kialakíthatnak egy új természetszemléletet, újfajta hozzáállást, melynek 

elemei a megértés, a szeretet és a felelősségérzet

Évszakokra és korcsoportokra dolgoztuk ki a programokat, melyeknek összetevői:

- hogyan viselkedjünk a természetben; a Mecsek földrajza; a Mecsek növény és 

állatvilága; védett növényeink, állataink; talajunk, talajlakó élőlények; vizek élővilága, 

vizeink védelme; gyógynövények; erdő- és vadgazdálkodás; természetvédelem; 

környezetünk állapota

- gyakorlati tudnivalók; mesék, versek a természetről; a Mecsek mondavilága; képek 

rajzok készítése a természetből, a természetről; természetismereti játékok; természetes 

anyagokból ajándékok, játékok készítése

Programjaink elsősorban kint a terepen folynak. Két jól felszerelt oktatóterem áll 

rendelkezésre a tantermi programokhoz, tanártovábbképzésekhez, előadások 

megtartásához.
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II. Mecseki Erdészeti Rt erdei iskolája, Sas-rét

Bejelentkezési cím:

Mecseki Erdészeti Rt Szigetvári Erdészete

7900 Szigetvár, Istvánffy Miklós u. 10

Tel: 73/514-102

Szállásrendelés: 7935 Almamellék, Általános Iskola. Tel: 73/354-212

A másik helyszínűnk a Zselic szívében, Sas-rét. Ez a gyönyörű völgy Almamelléktől 

Északra 4 km-re helyezkedik el. A régi iskola épületét hozta helyre az erdészet. Itt 

erdészeti és vadászati kiállítás, egy nagy oktatóterem várja az érdeklődőket, kirándulókat. 

Erdei kisvasúttal lehet Almamellékre átdőcögni, ahol az iskolában tudnak szállást adni a 

turistáknak.

Ajánlott kirándulások:

Ibafa - pipamúzeum, Magyariukafa - tájház, Almamellék - helytörténeti múzeum, 

Gyürüfű, Sárközi erdő - Csepegő-kő

///. A Mecseki Erdészeti Rt nyári erdei táborhelye, Zobák-puszta

Bejelentkezési cím:

Mecseki Erdészeti Rt. Kárászi Erdészete

7333 Kárász, Ady Endre u. 20

Tel: 72/ 520-950

A Mecsek legnagyobb természetvédelmi területe a Keleti-Mecsek. Ennek határában 

fekszik a nyári táborhelyünk, Zobák-pusztán. Májustól szeptemberig 40 férőhelyre állítunk 

fel sátrakat, kőházban van a konyha, zuhanyozó. Helyhiány esetén a bekerített részen 

saját sátor felállítására is van lehetőség.

Ajánlott kirándulások:
Máré vára, Püspökszentlászló, Kisújbánya, Óbánya, Takanyó völgy stb.
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A József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoport 

rövid története (1993-1998)
írta: Tarnai Tamás

1. A kezdetek (1993-1994.)

A JATE BCS története 1993-ra nyúlik vissza, amikor három harmadéves földrajz szakos 

egyetemi hallgató (Barta Károly, Tamási Györgyi és Tarnai Tamás) barlangi túrázásokkal 

egybekötött szakmai ismeretszerző látogatást szervezett a Mecsekbe. Terepbejárásukat 

egyetemi tanulmányaik, szakirodalmi ismereteik, Jakucs László professzor úr ajánlásai, 

valamint a Mecsek Egyesület Barlangkutató Szakosztály vezetőjének Vass Bélának 

tanácsai alapján tervezték meg. A Szuadó-völgyben tett látogatásuk után Barta Károly és 

Tamai Tamás elhatározta, hogy megpróbálják feltárni a Vízfő-forrás mögött húzódó, 

szerintük legalább 4-5 km hosszúságú barlangrendszert. A konkrét munkálatokat azonban 

egyéb, már aktualizált feladataik miatt 1994 őszére kellett halasztaniuk.

1994. folyamán további szakirodalmi tájékozódással, ismételt terepbejárásokkal 

igyekeztek jobban megismerni a Nyugat-Mecsek karsztját, morfológiai, földtani 

adottságait, illetve a kijelölt feltárási pont kiválasztásának helyességét értékelték és 

gondolták újra (Tarnai Tamás).

2. A Szuadó-barlang legfelső szakaszának feltárása (1994.)

A kijelölt kutatási helyszínen a hatósági engedély beszerzése (Vass Béla) után Barta 

Károly és Tamai Tamás szakmai vezetésével 1994. 10. 28 - 1994. 11. 01. között zajlott le 

az első Szuadó-völgyi kutatótábor hat fő részvételével. A munka eredményeként a 

víznyelő omladékos zónájának víztiszta kövekből álló részéhez sikerült eljutniuk. A 

kutatáshoz szükséges szerszámokhoz és a Mecsek Egyesület orfüi kutatóházának 

használatához Vass Béla segítségével - aki meg is látogatta a feltárás helyszínét - 

sikerült hozzájutniuk. Idő hiányában ekkor azonban a remélt barlang feltárását fel kellett 

függeszteniük.

A második Szuadó-völgyi kutatótáborra szinte változatlan létszám mellett és hasonló 

kutatási feltételekkel 1994. 12. 01 - 04. között került sor. Lényeges változás volt, hogy a 

Mecsek Egyesület Barlangkutató Szakosztály közvetlenül is bekapcsolódott a 

munkálatokba. Kiemelkedő, sőt nélkülözhetetlen segítséget jelentett a felszín alatti 

munkában Temesi Ottó (MEBSZ) önzetlen támogatása.
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1994. december 2-án végre megszületett a várva várt siker. A barlangkutatók bejutottak 

az első természetes földalatti üregbe. 1994. december 3-án pedig a vésős szűkület 

tágításával újabb szakaszt tártak fel. így 1994 végére mintegy 15 m mély és 30 m hosszú 

új barlangot tártak fel a Mecsekben.

3. A Szuadó-barlang újabb szakaszainak feltárása és a József Attila 

Tudományegyetem Barlangkutató Csoport megalakítása (1995.)

Az 1994. évi gyors sikeren fellelkesülve a fiatal barlangkutatók sorra szervezték a kisebb 

és a nagyobb kutatótáborokat 1995-ben is. A kitartó munka eredményei ősz elejéig a 

JATE BCS megalakulásáig a következők voltak. A Szuadó-barlangban, egy februári 

hétvégén a Gumósig (szálkő szűkület), májusban pedig a Gumós átvésésével a Nagy

omlásig sikerült eljutni. Júliusi-én a Nagy-omlás átbontásával a Mese-kanyon végét 

lezáró agyag szifonig, végül pedig július 2-án Nagy-akna fenekéig tárulkozott fel a 

Szuadó-barlang. így 1995-ben 45 m mélységben és 150 m hosszban vált ismertté a 

Mecsek hegység egyik új és jelentős méretű barlangja.

Az újabb sikeres feltárások érdekében került megrendezésre az első nyári kutató tábor, 

amelyben 35 fő vett részt két hét alatt (1995. augusztus 6-18). Igaz továbbjutást nem 

sikerült ekkor elérni, de a tábor meghatározóvá vált a későbbi szokások, (három év 

távlatából már hagyományok) tekintetében. A megvalósított kutatási program pedig 

rengeteg előre mutató szakmai és emberi tapasztalattal gazdagította a jelen lévőket, 

továbbá körvonalazódott a későbbi JATE BCS tagjainak magja.

Az első nyári tábort követően, a feltárt Szuadó-barlang védelme, a kutatás folytatása és 

hatékonyabbá tétele, a szervezett kutatótáborok zökkenőmentes lebonyolítása, az új 

tagok megnyerésének és integrálásának nehézségei megteremtették azt az igényt, hogy a 

néhány földrajzos hallgatóból álló baráti - szakmai társaság szervezett keretekbe 

tömörüljön. Mivel a kutatásban résztvevők a szegedi József Attila Tudományegyetem 

hallgatói voltak, kihasználva az egyetemük nyújtotta valós és remélt előnyöket 1995 

október 3-án megalakították a JATE BCS-t. Ettől reméltek jobb pályázati lehetőségeket, 

összefogottabb és magasabb színvonalú szakmai, szervezeti és terepi munkát. A csoport 

vezetője névleg ugyan Tarnai Tamás lett, de az irányítást és a terepi, valamint a 

háttérmunka oroszlán részét Barta Károllyal közösen végezték.
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A JATE BCS megalakulása után a hangsúlyos tevékenységet továbbra is az ismételt 

mecseki kutatótáborok megszervezése és lebonyolítása jelentette. 1995. őszétől 

beindultak a rendszeres évközi túrázások, a hazai karsztos vidékek megismertetése, a 

munkában megfáradt tagok .pihentetése” és egy ütőképes, összeszokott törzsgárda 

megteremtése céljából. Szintén ősztől kezdte meg a JATE BCS a szerzett tapasztalatok 

tudományos feldolgozását és új vizsgálatok beindítását is. Az őszi kutatótáborban (1995. 

Október 21-27) 20 fő részvétele mellett eredményesen dolgozott a csoport tovább. Az

1995. évi tevékenységről és eredményekről jelentés készült, amelyet többek között, a 

Mecsek Egyesület részére is megküldtünk.

1995. eseményeihez tartozik még, hogy márciusban a szegedi kutatók közül többen 

kérték a felvételüket a Mecsek Egyesületbe.

4. A JATE BCS tevékenysége (1996-1997.)

A JATE BCS tulajdonképpen az 1995-ben kialakított formában tevékenykedett 1996 és 

1997 folyamán is. Hivatalosan tehát részben a JATE SC Barlangkutató Szakosztályaként, 

részben pedig az egyetem öntevékeny csoportjaként működött, betagozódva ezzel az 

egyetemi szervezeti keretekbe. így könnyebben szerezhetett anyagi támogatást kutatási 

programjaira, és szabályozott, illetve jegyzett formában szervezhette tagjait és önként 

vállalt kutatómunkáit

Más megfontolásból, nem titkoltan a JATE BCS által biztosítható szerény, inkább jelképes 

anyagi támogatás, de sokkal inkább szakmai, eszmei közösség vállalás kinyilvánítása 

céljából a szegedi barlangkutató csoport részt vállalt a Magyar Karszt- és Barlangkutató 

Társulat munkájában (1996 április 25-től), amelynek bejegyzett kutatócsoportja. A csoport 

tagjai közül számosan (13 fő) beléptek a Mecsek Egyesületbe is, amit a JATE BCS 

intézményesen támogatott.

A JATE BCS nyitott volt továbbá a kapcsolat felvételre a Mecsekben kutató többi csoport 

irányába, akikkel együtt konzultáltak az aktuális feladatokról, az együttműködések 

lehetőségeiről.

A JATE BCS tagjai között főleg földrajz szakos egyetemi és főiskolás hallgatók 

szerepeltek, de más tudományágak művelői, középiskolás tanulók, már aktív keresők is 

megtalálhatóak voltak. A kutató csoport átlagéletkora 20-25 év körül mozgott.
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A JATE BCS folytatta az ország barlangjainak és karsztos vidékeinek megismerésére 

szervezett túraprogramját egyaránt a felszínen és felszín alatt is. A kutatótáborokhoz és 

az általános kutatási profilhoz kapcsolódóan több kutatási programot kezdeményezett és 

segített, amelyek országos tudományos diákköri, valamint szakdolgozati munkákban 

öltöttek formát. Részt vett szakmai fórumokon, tudományos, népszerűsítő és 

ismeretterjesztő előadásokat tartott, nem csak Szegeden, hanem az ország több pontján 

is. A barlangkutató csoport tudományos munkájának országos elismerést hozott az 1997- 

ben Nyíregyházán megrendezésre került OTDK verseny, ahol a Karsztkutatás az orfűi 

Vízfő fonás vízgyűjtő területén című dolgozat első helyezést ért el (Barta Károly, Tarnai 

Tamás).

Mindazonáltal a csoport a legfontosabb céljának továbbra is a Vízfő-rendszer kutatását, a 

Szuadó-bariang további feltárását tekintette. Ezért 1996/97 folyamán rendszeresen 

szervezett kutatótáborokat a Nyugat-Mecsekbe. Ezek közül a nyári táborok mind 

időtartamukat (két hét), mind létszámukat (30-50 fő) tekintve kiemelkedtek, és minden 

tekintetben prioritást élveztek. Fontosak és rendszeresek voltak még az őszi és a tavaszi 

kutatótáborok is, bár rövidebb időtartammal (kb. 1 hét) és kisebb létszámmal (10-20 fő) 

kerültek lebonyolításra. Természetesen igény szerint spontán és szervezett hétvégi 

bontásokra is sor került, többször jelentős eredmények felmutatása mellett. 1996. március 

30-án a JATE BCS megkezdte a Szuadó-völgyi 2. sz. víznyelő feltárását az Orfűi-patak 

elterelésével és egy függőleges akna mélyítésével. Ezzel párhuzamosan vízfestést hajtott 

végre a csoport, amely eredményeként az árvízi vízhozam mellett 24 óra alatt létesült 

bizonyítható kapcsolat az említett nyelő és a Vízfő-forrás között. 1996. júniusának végén 

bejutottunk a 2. sz. víznyelő mögötti barlangba. 1997. végén megbontásra került a 

Szuadó-völgyi 3. sz. víznyelő is, amely 3 m-t mélyült.

Bár a JATE BCS 1996-ban feltárta a 2. sz. víznyelő barlangot, amely 18 m mély és kb. 30 

m hosszú, az 1996/97.évi esztendők mégsem hoztak olyan látványos feltárási 

eredményeket, mint az 1994-es és az 1995-ös. Megtörtént viszont a Szuadó-bariang 

teljes kiépítése (bejárat biztosítás, lezárás, barlangi útvonal kiépítés: létra beszerelés, 

szűkület bővítés, bariangfelmérés), megteremtve ezzel a továbbkutatás alapfeltételeit, 

vagy például az Árpádtetői Erdészet jóvoltából esőbeálló létesült a Szuadó-völgyben, 

komfortosabbá téve ezzel a táborozásokat és az ehhez hasonló pozitív eredményeket 

jócskán sorolhatnám.
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Ennél azonban sokkal lényegesebb az a tény, hogy a bő három év alatt, ami a József 

Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoport mögött munkában és tapasztalatban áll, 

létrejött egy olyan jól szervezett, főleg karszt- és barlangkutatással foglalkozó kutató 

csoport, amely képes magas szakmai színvonalú, akár tudományos értékű kutatási 

feladatok lebonyolítására és a konkrét barlangfeltárásra egyaránt.

5. A JATE BCS a jövőben, a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület 

megalakulása (1998.)

A feladatok folyamatos gyarapodása, az égetően jelentkező anyagi gondok, a tagság 

folyamatos „szétszórattatása’ (újra és újra végzős egyetemi hallgatók) a szervezeti keret 

bővülése, a hatékonyabb működés és pályázati munka megkövetelte, hogy a JATE BCS 

megújult formában működjön. Ezért a tagság 1997. végén eldöntötte az egyesületté 

válást, majd az alakuló közgyűlésen kimondta a Szegedi Karszt- és Barlangkutató 

Egyesület megalakulását. A Csongrád megyei bíróság 1998. Január 26-i dátummal 

nyilvántartásba vette az egyesületet. Az egyesület elnöke Tarnai Tamás, a titkára pedig 

Szabó Ágnes lett, a szakmai munkát és a kutatásokat továbbra is Barta Károly, Dobó 

Barna, Gila Csaba és Tamai Tamás irányítja.

MELLÉKLET

A JATE BCS és az SZKBE eddigi és jelenlegi tagjai:

1. Alföldi Éva, 2. Apró Ágnes, 3. Álmosdi Mirtil, 4. Árgyelán Tibor, 5. Balla Zsolt, 6. 

Barabás Csaba, 7. Bardócz Attila, 8. Barta Csilla, 9. Barta Edit, 10. Barta Károly, 11. 
Bernárd Orsolya, 12. Bizvurm Edit, 13. Bodor Ádám, 14. Bódis Gábor, 15. Bódis Katalin, 

16. Bori Zoltán, 17. Borsi Sándor, 18. Bózsó Zoltán, 19. Csató Szilvia, 20. Csiky János, 

21. Czifra Dóra, 22. Dobó Barna, 23. Dormány Gábor, 24. Egerszegi Miklós, 25. Farkas 

Hajnalka, 26. Folbert Péter, 27. Garai Gábor, 28. Gila Csaba, 29. Gombás Krisztina, 30. 

Haffner Gábor, 31. Halász Réka, 32. Harmathy Noémi, 33. Hegyi Dóra, 34. Hernádi 

Jánosné, 35. Hernádi Krisztina, 36. Himesi Ágnes, 37. Horváth Ferenc, 38. Hoyk Edit, 39. 
István Tímea, 40. Kádár Anett, 41. Kanalas Imre, 42. Kálmán Éva, 43. Kertész Szilvia, 44. 

Kerti Renáta, 45. Kis Mihály Arnold, 46. Kiss Hermina, 47. Kiss Richárd,
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48. Koger Zsuzsanna, 49. Kopasz Imre, 50. Kovács Ferenc, 51. Körösparti János, 52. 

Kutas Gabriella, 53. Lakatos Tamás, 54. László-Kókai Tímea, 55. Lékó Tamás, 56. 

Medveczky Árpád, 57. Mesterházi Csaba, 58. Molnár Edit, 59. Molnár Róbert, 60. Mucsi 

László, 61. Nagy Orsolya, 62. Nemes Dóra, 63. Nédli Attila, 64. Nédli Imre, 65. Nédli 

Zsuzsanna, 66. Nyilas Ferenc, 67. Orosz Annamária, 68. Ország János, 69. Osváth Réka, 
70. Osváth Szabolcs, 71. Osváth Viola, 72. Páll Árpád, 73. Péti Márton, 74. Sebestyén 

Éva, 75. Seprenyi Rita, 76. Somogyi Tamás, 77. Somogyvári Orsolya, 78. Szabó András, 

79. Szabó Ágnes, 80. Szabó Károly, 81. Szende Kristóf, 82. Táborosi Gábor, 83. Takács 

Mária, 84. Tamási Szilvia, 85. Tarnai Tamás, 86. Tegzes Zoltán, 87. Tichy-Rács Gergely, 

88. Tiricz Hilda, 89. Tóth Dorina, 90. Tóth Mariann, 91. Törő Krisztina, 92. Varga Eszter, 

93. Varga István, 94. Varga Szilvia, 95. Vörös Hedvig, 96. Wagner Zoltán, 97. Zalai Márta, 

98. Zoltánfi Attila, 99. Zsoldos Róbert

A tagokon kívüli résztvevők kutatótáborainkban

100. Balogh Beáta, 101. Barta Mihály, 102. Barta Mihályné, 103. Bózsó Sándorné, 104. 

Eiselt Klára, 105. Farsang Andrea, 105/a Farkas Zoltán, 106. Fábián Tamás, 107. Fejes 

Csaba, 108. Fülöp József, 109. Giricz Zoltán, 110. Grama László, 111. Gulyás Sándor, 
112. Hajnal Ágnes, 113. Halász András, 114. Hargitai Ádám, 115. Hertelendy Anett, 116. 

Dr. Jakucs László, 117. Dr. Jakucs Lászlóné, 118. Juhász Aliz, 119. Kádár Ildikó, 120. Kis 

Kornélia, 121. Kis Viktória, 122. Komlósi Lajos, 123. Koncz Zsuzsanna, 124. Kovács 

László, 125. Ladányi Gabriella, 126. Lózsa Anita, 127. Martin Adél, 128. Mártin Gábor, 

129. Miszlai Zoltán, 130. M. Tóth Orsolya, 131. M. Tóth Tivadar, 132. Mórócz Erika, 133. 

Mucsi László, 134. Nemes Gábor, 135. Nédli Imréné, 136. Perge János, 137. Polgár 

Krisztina, 138. Pumhauser Pál, 139. Rajkovícs Ede, 140. Ráth György, 141. Sass Judit, 

142. Schubert Félix, 143. Seregély Róbert, 144. Seres Anikó, 145. Steiner Tibor, 146. 

Szabó Károlyné, 147. Szakái Szabolcs, 148. Szalai Erika, 149. Szalai Szabolcs, 150. 

Szarka Melinda, 151. Szatyor Miklós, 152. Szeredi Anna, 153. Szűcs Brigitta, 154. Tamai 

Gábor, 155. Tegzes Gábor, 156. Tóth Adél, 157. Tóth Csilla, 158. Tóth Iván, 159. Török 

Levente, 160. Vass Béla, 161. Vágó Piroska, 162. Varga Andrea, 163. Zachar Judit, 164. 

Zubor Zoltán
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Támogatóink

Vass Béla, Kis Péter, Kutas Gyula, Mecsek Egyesület, Hardi László (Erdőfelügyelőség), 

Papp Kálmán (Mecseki Erdészeti RT Árpádtetői Erdészete), Nédli Imre, Szabó Károly, 

JATE HŐK, JATE Kulturális Titkárság, JATE SC, JATE Testnevelési Tanszék, 

Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, Léderer Kesztyűgyár, Művelődési és 

Közoktatási Minisztérium, Parola Kesztyűs Szövetkezet, Perion Akkumulátorgyár Rt., 

Prudentia Alapítvány, Szeged Város önkormányzata, Karszt-és Barlang Alapítvány, 

Funda-Menta Kft., Kiss és Matyéka Ingatlanközvetítő, Zöldy Gyógyszertár (Kisújszállás), 

Pécsi Erőmű Rt. Kőszénbánya, Layer Kereskedekmi Szolgáltató és Ipari Kft.

A József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoport működése alatt elkészített írott 

munkák bibliográfiája

OTDK-dolqozat
BARTA K., TARNAI T. (1996) Karsztkutatás az orfüi Vízfő-fórrás vízgyűjtő területén.

JATE TTK Természeti Földrajzi Tanszék-JATE BCS, Szeged

TDK-dolqozatok

HOYK EDIT (1996) Geoökológiai vizsgálatok Nyugat-mecseki dolinákban

JATE BCS, Szeged

BÓZSÓ ZOLTÁN (1998) A radioaktív porszennyezés vizsgálata a mecseki uránbánya 

környékén SZKBE, Szeged

GILA CSABA (1998) Karsztvízvizsgálatok a Mecsekben, különös tekintettel a Szuadó- 

völgyre SZKBE, Szeged

(Ez utóbbi kettő még folyamatban van)
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Jelentések

BARTA K., TARNAI T. (1995) A József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoport 

jelentése a Szuadó-barlang felfedezéséről és az 1995. évi kutatásáról JATE BCS, 

Szeged

BARTA K., TARNAI T. (1996) A József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoport 

jelentése a Szuadó-barlang és a Trió-nyelő 1996. évi kutatásáról JATE BCS,

Szeged

BARTA K., TARNAI T. (1997) A József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoport 

jelentése a Szuadó-barlang és a Szuadó-völgyi 2. sz. víznyelő 1997. évi kutatásáról 

JATE BCS, Szeged

Az éves jelentéseket, minden évben eljuttatuk a Mecsek Egyesületnek

Poszterek

BARTA K., TARNAI T.(1996) Karst Geomorfologhy On The Catchment Of The Vízfő 

Spring, Mecsek Mountains, Hungary. IAG European Régiónál Geomorphological 

Conference, Hungary April 9-12,

SEPRENYI RITA., SZABÓ ÁGNES (1996) A Szuadó-barlang geológiai, morfológiai, 

hidrológiai viszonyai (Barlangkutatók Szakmai Találkozója, Badacsonylábdihegy) 

FARKAS H., NÉDLI ZS., BÓZSÓ Z., (1996) Karsztkutatás az orfűi Vízfő-forrás vízgyűjtő 

területén (Barlangkutatók Szakmai Találkozója, Badacsonylábdihegy)

Publikációk

1. BARTA K., TARNAI T. (1995) Barlangkutatás a Nyugat-Mecsek karsztterületén 

(tervezet)

2. BARTA K„ TARNAI T. (1998) Geomorphological Investigation Of Cave Exploration 

Opportunities In The Mecsek Mountains, S. Hungary. Kras i Speleologia. Poland, 1998. 

(megjelenés alatt)

3. BARTA K„ TARNAI T. (1998) Relation Between The Size Of Non-karstic Catchment 

Area And The Connecting Caves' Sizes In A Hungarian Study Area. Geografia Fisica e 

Dinamica Quatemaqria. Pisa, 1998. (megjelenés alatt)
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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Oktatási Központjának 

(Pécs, Tettye tér 8. sz.) megalakulása
Összeállította: Hajnis Róbert és Ötvös Károlyné

1. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Oktatási Központjának

(Pécs, Tettye tér 8.sz.) építésének adatai

A tervezés éve: 1968

Építésztervező: Czeininger Jenő

Kivitelezés: 1969 -70

Építtető: Dr. Bíró Ferenc és neje

A kivitelezésben közreműködött:

Márovics (Marsay) Andor jeles építőmester, a két világháború közti Magyarország 

nagyobb volumenű építkezéseinek egyik legnevesebb generál vállalkozója. Többek 

között a .Hotel Kikelet" szállót is az ő cége építette generál kivitelezésben. Korábban 

szakmai berkekben (egyeseknek ma is) a .Márovics-ház" fogalom volt.

A Tettye tér 8. sz. alatti épület hagyományos építésmódú, kéttraktusos, központi fűtéssel 

ellátott volt eredendően is.

Beépítési mód: ún. szabadon álló. A megtervezett architektúra stílusértékkel bír, 

tulajdonképpen .korai posztmodem’ építészeti alkotás. A funkciót szem előtt tartó 

térformálású és ezt az építészeti tömegben is tükrőztetett, formailag, funkcionálisan 

egységet képező építészeti mű a ház.

A táji tektonikai környezetbe való illeszkedést jól megoldja a minőségi munkával 

kivitelezett haránt térelhatároló cyklop kőfalak (felületek) és a szórt vakolatú falsíkok 

differenciált ritmusa.

Átépítés kommunális (oktatási) funkcióra:

(Megvásárlás: 1997. július és augusztus hónap, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság) 

Előző tulajdonos az INTERKOLLOID Élelmiszeripari Adalékanyag Kutató- Fejlesztő, 

Termelő és Kereskedő Kft, mely az ALIMENTÁRIA jogutódja.

Áttervezés, építészeti tanulmány és programtervek:

1997. augusztus hónap, tervezés: Hajnis Róbert
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Tanulmány-programterv alapján építés engedélyezési tervezés: 1997. szeptember hónap, 

generál tervezés: Hajnis Róbert

Tanulmány-programterv alapján építés engedélyezési tervezés: 1997. szeptember hónap, 

generál tervezés: Erb és Társai Kft., kiviteli részlettervek (építészet): Hajnis Róbert 

Generál kivitelezés: 1997. október 3. -1997. december 15.

Műszaki átadás - átvétel: 1997. december 15.

Generál kivitelező: ANDROVID Kft., generál műszaki ellenőr: Hajnis Róbert

Az áttervezés, átépítés során az eredeti homlokzati jelleg és az építészeti kompozíciós 

elemek megtartására ügyeltünk, így az eredeti tervezői (megvalósult) építészeti kifejezési 

jegyek és az esztétikai formálás érintetlen maradt.

2. Az Oktatási Központ tevékenysége

1997. október 5-én Dr. Baja Ferenc környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 

ünnepélyes keretek között adta át a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság kezelésébe 

az épületet, melyben Oktatási Központot alakított ki az Igazgatóság.

1998. február 13-án Dr. Szili Katalin a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium 

politikai államtitkára, országgyűlési képviselő avatta fel ünnepélyesen az Oktatási 

Központot.

Az ünnepségen beszédet mondott dr. Iványi Ildikó, a DDNP igazgatója is. Az intézmény 

felavatásán az Igazgatóság dolgozói mellett megjelentek az oktatási intézmények vezetői, 

a többi Nemzeti Park Igazgatóság és a társszervek képviselői.

A verses-zenés műsort a Mátyás Király Utcai Általános Iskola 2.b ének-zene tagozatos 

tanulói: Andor Judit, Berki Szilvia, Bukta Réka, Dargó Gergely, Feth Krisztina, Kelemen 
Kristóf, Lévai Eszter, Madarász Eszter, Mátés írisz, Mesterfalvi Kamillo, Metz Gergő, Papp 

Katinka, Scheffer Adrienn, Selmi Viktória, Török Kata, Vincze Réka, valamint Tröszt Petra 

(4.b osztályos) tanulók adták. A felkészítő tanáraik: Szilvássy Csabáné, dr. Vargháné 

Törtely Zsuzsanna voltak.

Oktatási programunk elkészült, melynek megvalósítása során szeretnénk elérni, hogy az 

Oktatási Központ foglalkozásán résztvevőkben a természet megóvásának igénye 

kialakuljon, a természet kímélete állandó és folyamatos viselkedésünkké váljon, párosulva 

az esztétikai igényszint emelésével.
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Az Oktatási Központ munkájában a hangsúly az ismeretterjesztésen van. Élményszerű 

természetvédelmi oktatást és nevelést kívánunk folytatni, amelyhez kapcsolódnak 

környezetvédelmi szempontok is. Az Oktatási Központ feladata a természetvédelem 

célkitűzéseinek, jelenlegi helyzetének megismertetése, a diákság, a lakosság természet 

szeretetének elmélyítése és tapasztalatok biztosítása a cselekvő természetvédelemben.

Az oktatóbázis programtervében az óvodás korcsoporttól a felnőtt korosztályig különböző 

foglalkozási típusokat ajánlunk, melyek keretében megismerkedhetnek az érdeklődők a 

természetvédelem legfontosabb kérdéseivel, a megoldási lehetőségekkel.

Az óvodásoknak játékos programokat kínálunk ismereteik gyarapítására. Az általános 

iskolások nálunk tarthatják természetismeret, környezetismeret és biológia valamint a 

Mecsek geológiai értékeihez kapcsolódó földrajzóráikat.

Érdekes tantermi foglalkozásokon vehetnek részt az alsó és felső tagozatosok egyaránt. 

Tavasztól mecseki sétákra jöhetnek a gyerekek, ahol tapasztalatokat gyűjthetnek és 

gyakorolhatják a helyes viselkedést a természetben.

Szeptembertől szakkört indítunk a felső tagozatosoknak. Nyáron egy-egy hétre 

természetvédelmi táborrá alakul az Oktatási Központ, reggeltől délutánig szervezzük a 

programokat, ahol az önálló tapasztalatszerzés és a kutatómunka kap szerepet.

A középiskolás diákoknak tantermi foglalkozásokat, előadásokat, terepgyakorlatokat és 

korlátozott létszámmal tábort szervezünk. Szeptembertől szakkörökön is részt vehetnek 

az érdeklődők. Segítséget nyújtunk a szakközépiskolások részére nyári szakmai 

gyakorlatuk teljesítésében.

A felsőoktatásban tanuló hallgatóknak előadás sorozatot kínálunk természetvédelmi 

témakörben. A pedagógusok részére természetvédelmi továbbképzést indítunk.

Célunk és feladatunk, hogy a pedagógusokat felkészítsük a természetvédelmi oktatásnak 

és nevelésnek a szakszerű megoldására. Olyan magas szintű elméleti és gyakorlati 

ismereteket akarunk nyújtani, melyek megalapozzák részükre azt a tudást, amelyet nekik 

tovább kell adni, a különböző életkorú tanulók részére.

A terepgyakorlatok során felmérhetik a terület adottságait, oktatási-nevelési lehetőségeit, 

hogy majd később ők szervezzenek ezekre a területekre bemutató foglalkozásokat 

tanítványaik számára.

A lakosság részére természetvédelmi szabadegyetemet hirdetünk, és ismeretterjesztő 

előadásokat szervezünk.
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A saját képzési igények mellett a társszervek alkalmazottainak továbbképzését is 

lebonyolítjuk.

Az Oktatási Központ vezetője Molnárné Lénárd Éva, munkatársa Ötvös Károlyné oktató.

Az első foglalkozáson a JPTE 2.sz. Gyakorló Általános Iskola 6. és 7. osztályos tanulói a 

Gemencet bemutató filmet nézték meg.

Pécs, 1998. március 23.

Megjelent a Püspökszentlászló az arborétum és a Zengő című kismonográfia

40 oldal + arborétum térképmelléklet + 20 oldal színes és fekete-fehér képmelléklet

A könyvet írta és szerkesztette: Baronek Jenő

Technikai munkák, tördelés, fedélterv: Baronek Éva

Térképrajz: Bencze Matild

Térkép helyszínelés: Baronek Jenő, Márton Zoltán, Tóth István Zsolt

Fényképek: Kovácsy Judit, dr.Grundrum Károly, Nagy Gábor

Botanikai anyagokat szakmailag ellenőrizték a Duna Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

munkatársai: Böszörményi Krisztina, Nagy Gábor, Tóth István Zsolt
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Az 1848-as forradalom emlékműve a Mecseken
Irta: Kovács Szabó János

Ma már nehéz kideríteni, hogy ki volt az ötletadó. Nem tudható, hogy 1948-ban egy 

hirtelen ötletként határozta el, vagy határozták el az emlékmű építését, vagy évekkel előbb 

tervezgették, hogy a forradalom 100. évfordulójára felépítik a Mecsek fáival övezett 

emlékművet. Amit megtudtunk, hogy 20 éves kőművesek építették (pl. Tiborcz István) és 

a város képviseletében dr. Pataki Sándor a városháza tisztviselője avatta fel.

A "48-as centenáriumi emlék" terméskőből, betonból és vasból épült 1948-ban. Ebben az 

évben a Balokány ligetben is épült ezzel a névvel egy emlékmű. A névazonosság több 

embert megtévesztett, így a Pécs TV-ben nyilatkozó Kovács Szabó János is téves 

következtetést vont le dr. Romváry Ferenc "Pécs szobrai" c. könyvben olvasottakról. A 

Balokány ligetben épített "48-as centenáriumi emlék"-et a hetvenes évek végén 

lebontották.

Az Állatkert előtt ma is látható "48-as centenáriumi emlék" 1998-ra nagyon 

megrongálódott. A Mecsek Egyesület vállalta a felújítását.

Az Erdei Iskola szervezte nyílt túrán 1998. július 1-én az egyesület titkára (Kovács Szabó 

János) találkozott Bujtor Istvánnal (munkahelye Baranya Megyei Munkaerő fejlesztő és 

Képző Központ). ígéretet kapott, hogy elkészítik a felújítást, ha az egyesület a szükséges 

anyagokat biztosítja.

A Qvarc Kft. homokot, a Modul Ruppert Kft. és a Regős kereskedés cementet és 

mészhidrátot adott. A szállítást a Neolit Kft., Richter Gusztáv és a Baranya Megyei 

Rendőr-főkapitányság végezte. Tároló helyet és egyéb segítséget kapott az egyesület az 

Állatkerttől. A padot felújította a Pécsi Közüzemi Rt A feliratok megtisztítását, festését és 

a terep rendezését egyesületi tagok végezték. A munka elkészült 1998. július 13-án.

A Mecsek Egyesület köszöni a felújítást végző több mint tíz ember munkáját. Nekik 

köszönhetően az emlékmű ismét szép.
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Titkári jelentés
írta: Kovács Szabó János

Az 1998. év új kihívás volt egyesületünk életében. Fő feladataink változatlansága miatt 

leírt terveket nem készítettünk. Fontos, hogy nyitottak legyünk és tegyünk meg mindent, 

hogy vállalt céljaink, feladataink megvalósuljanak.

A "Kaukázusi zergevirág éve” így indult, így éljük napjainkat ma is.

Jó érzés volt látni januárban, hogy azok, akik kézbe vehették a Mecsek Egyesület 

évkönyvét, milyen nagy érdeklődéssel olvasták. Támogatóinknak köszönjük a könyv 

megjelenéséhez nyújtott segítséget. /Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 

Vertikor Rt., Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Dél-Dunántúli Környezetvédelmi 

Felügyelőség, Tubes Kilátó Alapítvány/ Baronek Jenő tagtársunknak sürgetései és 

szerkesztői munkája nélkül sem jelenhetett volna meg a több évet ismertető évkönyv. 

Köszönjük munkájátl

Egyik célunk a Mecsek megismertetése, megszerettetése. Örömmel segített egyesületünk 

a "Mecseki Séták Természetvédelmi Vetélkedő” szervezőinek. /Köszönjük a felkérést 

Jelenszkiné Fábián Ildikó tanárnőnek./ Az egyesület Keszüi úti könyvtárában B. Horváth 

Csillával és a titkárnál találkoztak 1998. 01.12-én, majd a Mátyás király úti iskolában 1998. 

01.19-én a titkárral a tanulók és kaptak választ kérdéseikre.

1998. 01.13-án dr. Ódor Imre alelnökünk a "Környezet- Természetvédő Zöld Mozgalmak 

Országos Találkozóját" előkészítő megbeszélésre ment, majd Mendly Lajos tagtársunkkal 

1998. 03. 05-től 03. 07-ig a találkozón képviselték az egyesületet.

-jr «

Újabb a természet szeretetére és megismerésére létrehozott oktatási központ 

megnyitójára kaptunk meghívót. A Duna - Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Oktatási 

Központja 1998. 02. 13-án kezdte meg munkáját a Tettyén. Egyesületünk lehetőséget 

kapott, hogy előzetes bejelentkezés után térítésmentesen használhatja munkaidőben az 

egyik előadótermet.

A megnyitón egyesületünket Somogyvári Imre, Kovács Szabó János, dr. Lehmann Antal 

és Nagy Gábor képviselte.
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1998. 03. 18-án B. Horváth Csilla, dr. Bezerédy Győző, Borsy Károly, Tillai Gábor és 

Kovács Szabó János a Janus Pannonius Múzeum Új- és Legújabb kori Osztálya, 

Várostörténeti Múzeum kiállításának megnyitóján vett részt. (Pécs - Baranya 1848/49)

A Biokom Kft. egy teherautó földet vitt fel a Tubesre 1998. 03. 10-én. Berecz Vidor 

tagtársunk Bolyból elhozta a 40 db molyhos tölgy facsemetét. Kiss Lajos vezetésével a 

Mecsek Egyesület és a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség tagjai, valamint 

helyszínre érkező paksi kirándulók elültették az egy éves fákat. /1998. 03. 21./ Sajnos 

1998. júliusi 10-től a Tubesen építést végzők a faiskola 20 db csemetéjét az út 

kiszélesítésével beletaposták a talajba.

1998. március 29-én kaptak értesítést a barlangkutatók pályázatán indulók. A 

feltételeknek három kutatócsoport felelt meg (Mecsek Egyesület barlangkutató Osztály, 

Mecseki Karsztkutató Csoport, József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoport), 

összesen 300 ezer forintot nyertek el a pályázók. Az összeget a Vertikor Rt-től vette át a 

Mecsek Egyesület.

Várnagy Viktor meghívta egyesületünket zenei emlékgyűjteményének megnyitójára 1998. 

04. 05-én. A gyűjtemény Pécsett a Karvaly dűlő 22. szám alatt ezután folyamatosan 

megtekinthető. /Előzetes bejelentkezés szükséges Várnagy Viktor tagtársunknál./

1998. 04. 18-án a Román Nagykövetségre levelet írtunk. Engedélyt kértünk a Hargitán 

fonás foglalásra. A nagy vastartalmú, savanykás ízű, pezsgő vizű fonás neve: "Mecsek- 

forrás". A nem turistaút mellett található fonás környezete nagyon szép, öreg erdővel 

borított hegy oldalán fakad.

Petru CORDOS nagykövet úr válaszlevele megérkezett 1998. 05. 04-én. Kérte keressük 

meg a helyi hatóságokat. Ripszám István az Erdészeti Rt. dolgozója laz Rt. a Mecsek 

Egyesület tagja/ megígérte, hogy Erdélyben felveszi a kapcsolatot Szász János ottani 

erdésszel.
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1998. 04. 24-én Tarnai Tamás -a szegedi barlangkutatók egyik vezetője- levélben 

értesítette az egyesület vezetőit, hogy 1998. 01. 26-án megalakult a Szegedi Karszt- és 

Barlangkutató Egyesület. Jelezte, hogy a JATE BCS ezzel a szervezeti változással nem 

szűnik meg.

Több éve április 30-án a pécsi köztemetőben koszorúzunk. 1998-ban Dischka Győzőről 

emlékeztünk meg. Sírját nem kellett rendbe hoznunk. Dr. Bezerédy Győző szép szavaival 

kezdődött a koszorúzás a simái. Kár, hogy kevesen hallhatták, milyen erős akaratú, 

kitartóan munkálkodó, nagy tudású ember volt a nem hosszú életű /1847-1901/ Dischka 

Győző.

Kérem tagjainkat, hogy 1999. április 30-án 17 órakor a Mecsek Egyesületért, a városért 

sokat tevő Bánffay Simon /1819-1902/ elhunyt tagtársunk sírjánál minél többen tegyék 

tiszteletüket.

A Mecsek Egyesület a város polgáraink és az egyesület néhány tagjának segítségével 

felújította az Állatkert előtt található ”48-as centenáriumi emlék"-et A munkát 1998. június 

4-től-június 13-ig végezték.

Köszönjük a segítséget!

Az 1996-ban megszületett tervek ma már valósággá váltak. Baumann József és lelkes 

segítői több éves munkájának eredménye látható a Herma-hegyen és környékén. 1998. 

06.27-én az Ordas-tanya ismét szép és megépült a Csokonay-kút és a Csepegő-forrás.

1998. augusztus 4-én Hamerii Józsefnét köszöntötte 90. születésnapja alkalmából a 

Mecsek Egyesület. Jelen voltak B. Horváth Csilla, Nyers Alexandra és Kovács Szabó 

János. Lakásán kerestük fel az ünnepeltet. A ma is jó egészségnek örvendő 

tagtársunknak még hosszabb életet kívánunk.

Egyesületünk tagjainak munkáját dicsérik az elismerések. Pécs város vezetése két 

tagunkat tartotta érdemesnek arra, hogy a város napján, szeptember 1-én az ünnepi 

közgyűlésen elismerve a városért végzett munkájukat, kitüntesse őket. Dr. Bachmann 

Zoltán "Pécs Város Műszaki Díja", Kovács Szabó János "Városháza Emlékérem" 

kitüntetést vett át a Pécsi Nemzeti Színházban.
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Az egyesület szervezésében felújított „48-as centenáriumi emlék’-en helyezett el koszorút 

1998. szeptember 20-án Baumann József egyesületünk sokat dolgozó tagja, feleségével 

és unokájával a Mecsek Egyesület képviseletében. Pécs Megye Jogú Város 

önkormányzata csodálatos csokrát dr. Papp Judit jegyző pár meleg szó kíséretében tette 

a szép emlékműre. Az ünnepséget Somogyvári Imre elnök úr nyitotta meg. A Pécsi Napok 

keretében tervezett túra a rossz idő miatt elmaradt, de néhány tagunk két turistaút mellett 

szedte össze a szemetet.

Újabb elismeréseket vehettek át tagjaink a Természetjárók Napja központi ünnepségén 

Dobogókőn. Baronek Jenő a Dr. Thirring Gusztáv Emlékérem kitüntetésben, Kovács 

Szabó János a Dr. Téry Ödön Emlékérem kitüntetésben részesült. Gratulálunk!

A Magyar Camping és Caravaning Club Baranya megyei Szervezete és a Pécsi 

Testnevelési és Természetbaráti Egyesület közös szervezésében öt Mecsek Egyesület 

tag járta Ausztria hegyeit, nézte metj tavait és településeit. / Banó Erika, dr. Fekete Bálint, 

Karádi Károlyné, Karádi Károly, Kovács Szabó János /. Az út csodálatos volt. Hallstatt 

környékének felkeresésére bíztatunk mindenkit.

"ÖTÓRAI BESZÉLGETÉS "-ek

1998-ban

01.28. Néprajz és turisztika. /Faltysné Újvári Anna/

02.25. Természetvédelem a Mecsekben. /Nagy Gábor/

03.25. Alacsony és közepes aktivitású sugárzó anyag elhelyezése a geresdi hátságon. 

/Verböczi József/

04.29. Útitársunk a turista térkép. /Fekete László/

05.27. Pécs város környezeti állapota /Pál Gábor/ és környezet-egészségügyi helyzetét 

jellemző tendenciák. / dr. Vermes Éva/

06.24. "Csak úgy" beszélgetünk Bencze János újságíróval.

09.30. Szelektív hulladékgyűjtés Pécsett. /Leitol Csaba/

10.28. A Mecsek orchideái /Nagy Gábor/

11.25. A Pécsi Vízmű és a Mecsek

12.30. Bányász emlékpark a Mecseken /Szirtes Béla/



84

Jelentés az 1997. évi gazdálkodásról
Irta: Bölcsházy Éva

Az egyesület eseményekben gazdag esztendőjét a gazdálkodási keretek fokozatos 

bővülése jellemezte, ezért szokásos működési kiadásaink mellett arányosan növelhettük 

az egyesületi hagyományok ápolásával, valamint a Mecsek természeti és épített 

környezeti értékeinek védelmével kapcsolatos kiadásainkat.

ZÁRÓ EGYENLEG: 375.508,-

NYITÓ EGYENLEG: 110.789,-
Bevételek:

egyéni tagdíj 66.800,-
szervezeti tagdíj -
kamat 10.848,-
támogatások 570.184,-
ebből: Vertikor Rt.-töl 210.000,-

egyesületi pályázati keretre
Bm.-i Közgyűlés elnöki keretből 30.000,-
jubileumi évkönyvre (Karsztkutató Csop.)
Pécsi Elektromos Sportkörtől 20.000,-
jubileumi évkönyvre (Karsztkutató Csop.)
Környezetgazdálkodási Intézettől 200.000,-
természetvédelmi program támogatása
a SZJA 1 %-ból 110.184,-

Összesen: 647.832.-

Kiadások:
bankforgalmi költség (zárlat, nyomtatvány) 3.300,-
pályázaton nyert pénz felhasználása 310.000,-
különféle anyagok és szolgáltatások 69.813.-
ebből: irodaszer, nyomtatvány 3.215,-

posta költség 2.845,-
fénymásolás 99,-
MTESZ jubileumi évkönyv 5.600,-
köszönj (Zsolnay) 2.700,-
forrás tisztítás (Balokány) 1.329,-
Herma hegyi ház javítása 17.645,-
barlangkutatók táborozása 30.000,-
Civil Szervezetek találkozója 1.000,-
évkönyvre 5.380,-

összesen: 383.113,-
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A tagság dicséretes tagdíjfizetési készsége miatt bevételeink között stabil forrás az 

egyének tagdíj összege, amely a tagjaink számának növekedésével arányosan 

emelkedett. Köszönettel vettük támogatóinknak az egyesület törekvéseinek anyagi 

elősegítése céljából adott juttatásokat. Többségük az elmúlt évben a Barlangkutató 

Osztály csoportjainak kutatási programjaihoz és a Karsztkutató csoport jubileum 

évkönyvének kiadásához kapcsolódott.

A jelentős mértékű támogatások között külön is megemlítjük az 1996. évi személyi 

jövedelemadó 1 %-nak felajánlását az egyesület javára, melynek összesen 110.184,-Ft-ot 

köszönhetünk. Felhasználásával az egyik barlangkutató csoport táborozását támogattuk.

A Herma-hegyi turistaház felújítására és részben az egyesületi évkönyvhöz költöttük el.

Az évenként tervezett évkönyv kiadás, valamint a barlangkutatás folytatása továbbra is a 

támogatók megnyerésével valósítható meg, hiszen saját forrásunk a tagdíjakból erre nem 

nyújthat lehetőséget. Ezért az 1998. évre tervezett programok szerint az egyesület 

közgyűlése az elé terjesztett költségvetési tervet a következők szerint hagyta jóvá:

1998. évi költségvetési terv

Induló pénzkészlet: 375.508,-

Bevételek:
tagdíj 67.000,-
kamat 5.000,-
Pécs Mj. Város Kult.Biz. 50.000,-
SZJA 1 %-a 50.000,-

„összesen: 172.000,-

Kiadások:
pályázati pénzfelhasználás 150.000,-
bankforgalmi költség 6.000,-
anyagok és szolgáltatások 119.000,-
ebből: koszorúzás 5.000,-

Herma-hegyi ház 10.000,-
évkönyv 80.000,-
fotó 6.000,-
erdőtakarítás 8.000,-
irodaszer, nyomtatvány 4.000,-
postaköltség 6.000,-

barlangkutatás támogatása 30.000,-
Összesen: 305.000,-

Megtakarítás: 242.508,-
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KEDVES ERDŐJÁRÓ BARÁTUNK I

A Kisrét-Kantavár környékén fekvő erdők túlnyomó része idős kocsánytalan tölgyes. A 

századforduló táján itt tarvágással kitermelték az erdőt, majd a területet magára hagyták. 

A kivágott fák tuskóiból többnyire csoportosan sarjak növekedtek. Ezért látunk gyakran 

errefelé egy tőről két-három felé ágazó fákat, megvastagodott, beteg tuskóval. Ezen fák 

életképessége, minősége gyenge és helyzetüket tovább nehezíti, hogy a területen a talaj 

termőrétege vékony és vízellátása gyenge. Mindenek következtében már látható a fák 

elöregedése, kiszáradása. A folyamat megállíthatatlan és egyre több balesetveszélyt 

jelent az erdőben járókra.

1996 őszén különlegesen jó minőségű és mennyiségű makk termett a területen, aminek 

köszönhetően hektáronként közel 500 ezer tölgy facsemete indult növekedésnek. így jó 

esély nyílt arra, hogy az elöregedett sarjeredetű erdő helyén egy sokkal jobb minőségű, 

mageredetű, kétszáz évig is egészségesen fejlődő új tölgyest neveljünk. Ahhoz, hogy a 

mageredetű csemetéből erdő növekedjék, szükséges az elöregedett sarjerdök kivágása.

Tekintettel arra, hogy Kantavár és Kisrét környéke kedvelt kiránduló- és üdülőhely, a 

fakitermelés kis területű, mozaikszerű vágásokkal indítjuk. Közöttük 20-40 méteres 

védősávokat hagyunk a terület látványának megőrzése érdekében.

A rendkívül gazdag facsemete állomány és szakmai hozzáértésünk garancia arra, hogy 

ezeken a területeken néhány év múlva fiatal erdőben gyönyörködhetünk.

Mecseki Erdészeti RT.

Mecseki Erdészeti RT.

7601 Pécs, Rét u. 8. Telefon: 72/508-200
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Büdöskúton
írta: Baronek Jenő

A város zajától távoli hely, 
Béke szigete ez a léleknek, testnek. 

Az itt eltöltött idő teljes felüdülést jelent, 
Igazi nyugalom, csend és a jó levegő.

Magába szívja az ember a természet illatát, 
Hallgatja az erdő suhogását.

A forrás és a patak vizének csobogását, 
A madarak csodálatos énekét.

A ház névadó forrásának állandó hús vizét ihatja, 
Minden kiránduló, aki erre jár.

A Feri-forrás a ház mögötti völgyben, 
Kínálja kellemes vizét annak, aki arra jár.

A környéken sok természeti érdekesség található, 
A mészkő s dolomit találkozásánál. 
Barlangokra lel a kutató a föld alatt, 

A Spirál-nyelő nyit lejáratot a mélybe.

Ősz van, sárgulnak és hullanak a levelek, 
Érdekes módon törik az előbüjó nap sugarait. 

Ilyenkor igazán sokszinű az erdő, 
A színek sokasága számmal nem leírható.

A ház mellett és előtt a fenyőfák, 
Régóta óvják, védik a házat. 

Szebbé teszik a tisztást, 
Amelyet erdő vesz körül.

A ház előtt a Mecsek Egyesület 
Állította tábla, a múltat jelzi. 

A régmúlt emléke felidézi bennem, 
A természetszerető elődeink értékmegőrző tetteit.

A ház falán zománctábla hirdeti, hogy 
A természetbarátok kulcsos háza. 
A gang tartóoszlopán kis ládika, 

Az erre járó vándorok, tartalmával igazolják „itt jártukat".

A sok gomba mellett, 
A virág már kevés. 

A szúrós és a lónyelvű csodabogyó levelét, 
Piros bogyó díszíti.

Az eső által letisztított levegő, 
Igazán könnyűvé teszi a légzést. 

Megtisztítja tüdőnket, lelkünket egyaránt, 
A nyugodt és szép környezet igazi élvezet.
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MECSEK EGYESÜLET tisztikara:

Örökös tiszteletbeli elnök: Dr. Horvát Adolf Olivér

Elnök: Somogyvári Imre

Alelnök: Dr. Ódor Imre

Titkár: Kovács Szabó János

Irodavezető: Bölcsházy Éva

Pénztáros: Banó Erika

Választmány tagjai: Dr. Bezerédy Győző 

B. Horváth Csilla 

Kis Péter

Mendly Lajos

Dr. Papp Tivadar

Dr. Szabó László Gy.

Vass Béla

Ellenőrző Bizottság elnöke: Karádi Károly

Alapitó tagok: Bachman Zoltán 

Balázs Dezső 

Dr. Fekete Bálint 

B. Horváth Csilla 

Kovács Szabó János 

Dr. Lénárd László 

Dr. Papp Tivadar 

Dr. Páva Zsolt 

Dr. Perczel Rita 

Somogyvári Imre
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Rendes tagok:
/Tagdíjkedvezményben részesültek és tagdíjukat befizetők névsora/
001 Dr. Bachman Zoltán 
002 Somogyvári Imre 
003 Kovács Szabó János 
004 Balázs Dezső 
005 B. Horváth Csilla 
006 Dr. Papp Tivadar 
007 Dr. Fekete Bálint 
008 Dr. Lénárd László 
009 Dr. Páva Zsolt 
010 Dr. Perczel Rita 
011 Dr. Horvát Adolf O. 
013 Molnár István 
014 Kiss Lajos 
015 Karádi Károlyné 
016 Karádi Károly 
017 Hamerli Józsefné 
018 Egyed Róbertné 
019 Berghauer Tibor 
022 Banó Erika 
023 Bruhács László 
027 Dr.Tóth Aladár 
028 Kovács Judit 
029 Kraft János 
030 Dr. Ódor Imre 
031 Dr. Kevey Balázs 
032 Plaszauer István 
033 Baumann József 
036 Keller József 
037 Mendly Lajos 
039 Faltysné Újvári Anna 

040 Dr. Lehmann Antal 
042 Dr. Békefi Irén 
043 L. Szentmártoni Szilvia 
044 Dr. Marton István 
045 Bölcsházy Éva 
046 Borsy Károly

047 Dr. Bátai István 
048 Dr. Ernyes Mihály 
049 Dr. Újvári Jenő 
052 Ivasivka Mátyás 
053 Bóday Barna 
056 Somogyvári Orsolya 
057 Vass Béla 
058 Uzsoki Csaba 
059 Fekete László 
060 Dr. Bezerédy Győző 
061 Szerémy György 
062 Bóday Miklós 
067 Óvári Gábor

070 Baronek Jenő 
074 Nyilasi Lászlóné
075 Gál György
079 Papp Lenke 
080 Búzás Endre
081 KTM-ÉM Föépít. Iroda
082 Szerémy Péter 
083 Sándor Béla 
084 Dr. Szabó László Gy. 
085 Dr. Fodor István 
086 Dr. Péterfalvy István 
087 Berecz Vidor 
088 Dr. Vass Anna 
089 Orfű Község önkorm.
090 Dr. Lárencz László 
091 Dr. Nádor Lajos 
092 Dr. Krnik Ernő 
093 Boda Miklós 
094 Dr. Révész Mária 
099 L. Novotny Sarolta 
100 Nyers Alexandra
102 Tarnai Tamás
103 Barta Károly

104 Bozsó Zoltán
106 Kováts Lóránt
107 Kis Lászlóné
108 D.D. Kömy.véd. Felü.
109 Dr. Zoltán Vilmos
110 Turányi Károly
111 Várnagy Viktor
114 Dr. Molnár Margit
115 Dr. Harmat Béla
116 Tóth János
118 Mecseki Erdészeti Rt.
119 Pécsi Távfűtő Kft.
121 Baranya M-i Levéltár
122 Kis Péter
123 Dr. Brantner Antal
125 Gács Lilla
126 Tálas László
129 Séder Attila
130 Rónaki László
132 Kéki Antal
133 Dr. Balázs Ferenc
135 Dr. Koncz Eszter
141 Sarkadi Eszter
142 Nagy Gábor
143 Dománszky Zoltán
144 Chlebovics Miklós
145 Dr. Makoviczky Gyula
146 Kremling Lajos
147 Cs. Tóth Péter
148 Weiler Árpád
149 Ifi. dr. Kovács László
150 Kovács Mihályné
151 Duna-Dráva Nemzeti 
Park Igazgatóság
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