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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
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90 év feletti tagok tagdíjat nem fizetnek

3. / Az egyesület bankszámlája: Boly 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 J./A túrák idejéről és útvonaláról külön tájékoztatás jelenik meg.

10/ Az egyesület várja a tagok ötleteit tevékenységének színesítéséhez.
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Pázsitos nőszirom

(Iris graminea ssp.pseudocyperus)

Irta: Tóth Klára

Május-júniusban virágzik a meszes, száraz, csak időnként nedvesedő, napsütötte 

nyiladékokban, kocsinyomokban és erdőszéleken. Gyakorta, tömegesen fordul elő 

irtásréteken, sziklacserjésben, karsztbokorerdőben, vagy száraztölgyes társulásokban.

Levelei a szárnál általában kétszer hosszabbak (40-50 cm), 5-15 mm szélesek, teljesen 

fűnem üek.

Nagyon mutatós, kajszibarack illatú virágai csokrukban a száron oldalazva ülnek 

(csaknem mindig kettesével).

A virágok lapszíne világos ibolyaszin, a külső lepellevelek sárga és rózsaszinű sávosok.

Fény és melegigényes, árnyékban ritkán virágzik.

Szubmediterán flóraelem, amely Spanyolországtól a Kaukázusig elterjedt. 

Magyarországon középhegységeink és a Dunántúl számos pontján él. Az Alföldön igen 

ritka.

A Mecseken a Remeterét, a Mandulás és a Lapis környéke, a Sós-hegyi kilátó, a 

Stiglicfogdosó, a Vörös-hegy és Rózsa-hegy, valamint a Misina-Tubes gerinc a 

leggyakoribb fellelhetöségi helye. A Keleti-Mecsekben, Kisújbányán és a Szürke

forrásnál, a Csiger-gödörben, Váralja környékén virágzik. A Pécsi-síkság nevezetes 

növénye is. Védelem alatt áll.

A Duna-Dráva Nemzetik Park munkatársai - Nagy Gábor és ifj. Gergely Tibor - 

segítségével állítottam össze.



Somogyvári Imre
A MECSEK EGYESÜLET ELNÖKE
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Somogyvári Imre

A MECSEK EGYESÜLET ELNÖKE

Született 1927. február 11. Szombathelyen. Apja MÁV igazgató, a szombathelyi 

üzletigazgatóság vezetője. Iskoláit Budapesten és Szombathelyen végezte. 1945-ben 

érettségizik, ősszel beiratkozik a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem bányamémöki karára Sopronba.

Itt bányamémöki oklevelet szerez. Beosztott mérnökként dolgozik Tatabányán a 

Robbanástechnikai Kutató Intézetben. 1952-től kezdve a Bányászati Aknamélyítő 

Vállalat mecseki üzemeiben beosztott mérnök, üzemvezető, körzeti főmérnök, majd 

aknavezető (üzemigazgató).

1984-ben megy nyugdíjba. Nyugdíjasként a vállalatnál műszaki tanácsadó. 1989-től 

ügyvezető igazgató egy német-osztrák-magyar vegyes vállalatnál.

1989-ben részt vesz a Baranya-Steiermark Baráti Egyesület alapításában. Itt két 

ciklusán át elnök, majd tiszteletbeli elnök.

1992-ben az Osztrák Köztársaság megbízza a pécsi osztrák tiszteletbeli konzulátus 

vezetésével, mely tisztet jelenleg is betölti.

Beiktatásakor ö az első magyarországi, valamint Kelet-Európai osztrák tiszteletbeli 

konzul. Beiktatásán részt vett Göncz Árpád köztársasági elnök.

Működése során kitüntették Steiermark nagy érdemérmével. 1991-ben alapító tagja a 

pécsi ókeresztény sirkamrák megmentése érdekében létrejött alapítványnak, és azóta is 

a kuratórium titkára.

Somogyvári Márta

Köszönjük lányának, Somogyvári Mártának édesapjáról írt sorait. A Mecsek Egyesület 

és Somogyvári Imre kapcsolatáról én szeretnék néhány gondolatot megosztani 

Önökkel.
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A Mecsek Egyesületet újjáalakító tizek egyike volt 1993-ban. Vállalta, hogy első elnöke 

lesz az újraéledő Mecsek Egyesületnek. Elődeink tevékenységét példának tekintve 

szervezte a munkát. Nem csak felügyelte, de ötleteivel is segítette, hogy minél előbb 

látható eredményeket érhessünk el. Azt, hogy ma már a város egyik megbecsült 

egyesülete a Mecsek Egyesület, elsősorban neki köszönhetjük. Nevével talán nem elég 

gyakran találkozunk, erre egyik tagtársunk fel is hívta a figyelmet, de mindenről tud, 

mindig kikérjük a véleményét, ha kell, az engedélyét kérjük, hogy az egyesület nevében 

elvégezhessük munkánkat. Nem csak irányít, ha kell személyesen is részt vesz 

munkánkban. Nem idős, de sokszor korát meghazudtoló fiatalossággal végzi munkáját. 

Néha a nála fiatalabb titkár kéri, hogy bizonyos feladatokat már ne vállaljon el az 

egyesület, mert a jelenlegi taglétszám kevés újabb feladatok elvégzésére.

1996-ban a tagság újabb öt évre kérte föl az elnöki tisztség betöltésére. Hozzáállásában 

érezni, hogy szereti a természetet, a Mecseket, szívesen dolgozik azért, hogy társai 

szebb és egészségesebb környezetben élhessenek. Ö is Pécs város fontos részének 

tartja a Mecseket és bízom benne, hogy még sokáig erőben, egészségben tenni tud 

megismertetéséért, védelméért.

Kovács Szabó János
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VASZARY GYULA

Rendőrfőkapitány

A Mecsek Egyesület alapító tagja

Irta: dr. Ernyes Mihály megyei rendőrfőkapitány

Kaposváron született 1848-ban, ősi nemesi családban. Apja városi főjegyző volt. Jogi 

tanulmányokat folytatott, bírói vizsgát tett, és dolgozott okleveles ügyvédként is. Élete 

nagyobb részében rendőrtisztviselőként szolgálta Pécs város közönségét. Közéleti 

személyiség volt, a Mecsek Egyesület egyik alapitója.

Rendőri pályája:

1878. július 22-én, az üresedésben lévő rendőrfőbiztosi állásra, szótöbbséggel 

választották meg. Fizetését augusztus 1-től folyósították.

1882. június 19-én tagja lett annak a bizottságnak, amelyik vizsgálat után jelentést tett a 

rendőri állapotokról. 1883. őszén beválasztották a pénzügyi bizottságba. 1884-ben a 

rendőrfőbiztosi beosztást átminősítették rendőr-alkapitánnyá. A rendőrfőkapitányt 

távollétekor helyettesítette. Lechner Gyula halálakor a Pécsi Figyelő így minősítette; 

.Utódjául legtágabb körben Vaszary Gyulát a most is helyettes főkapitányt emlegetik, 

akinek biztos kinevezése elé megnyugvással néznek mindazok, akik a pécsi rendőrség 

belső ügyeit alaposan ismerik, s akik tudják minő munkával jár a főkapitányi állás, s ki 

bír annak megfelelni. ’

1893. augusztus 21-én a főispán bejelentette, hogy a közhangulatnak megfelelően 

kinevezte rendőrfőkapitánynak.

Szolgálata alatt rendőroktatói állást rendszeresítettek, hatékonyan alkalmaztak rendőre 

módszereket; őrjárat, razzia, szorgalmazta a lovas rendőrség, a gyalogos legénység és 

a detektív szolgálat bővítését, illetőleg létrehozását A nehézségek ellenére jó 

eredményeket értek el, bár az egyre gyakoribb munkásmegmozdulások kudarcot is 

jelentettek. Elkészítették a szolgálati utasítás és ruházati utasítás tervezetét.
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1903-ban betegsége miatt hosszabb szabadságot kapott, mivel enyhébb éghajlatú 

területen kellett gyógykezelni.

Már 1905 év végén fegyelmi eljárást megelőző vizsgálatot rendeltek el vele szemben, a 

november 12-i munkás zavargások miatt.

1907. május 29-én pedig állásából is felfüggesztették.

1905. december 18-án Muttnyánszky Béla bizottsági tag a 48-as és a függetlenségi 

párt Baranya megyei elnökének levelére utalva - mely szerint a polgárok nyugodt 

magatartásának tulajdonítható, hogy a november 12-i zavargások nem jártak 

végzetesebb következményekkel -, vádat emelt a rendőrfőkapitány és helyettese ellen, 

,a részűkről tett intézkedések elégtelensége miatt". Szerinte a rendőrfőkapitánynak 

tudnia kellett arról, hogy előző nap vörös cédulákat osztogattak, -izgató szövegekkel-, 

de ellene nem tett semmit. Nem akadályozta meg „a felizgult turbulens elemek főtéren 

való gyülekezését, az indóházhoz való tömeges felvonulását, az ottani téren való olyan 

elhelyezkedését, hogy az építkezési kövekhez hozzáférjenek, majd azok dobálásával 

garázdálkodjanak. Dr. Sárkány rendőrkapitány pedig szivarral a szájában szemlélte a 

történteket".

Indítványozta, hogy Vaszary Gyula rendőrfőkapitány és dr. Sárkány Ármin 

rendőrkapitány ellen, a fegyelmi eljárást megelőző vizsgálatot rendeljék el. Egyúttal 

tanukat is bejelentett dr. Bodó Aladárt, Deák Józsefet és dr. Egry Bélát

Vaszary rendőrfőkapitány "régebbi előterjesztési fogalmazványainak felolvasásával 

igazolni kívánja, hogy a rendőri létszámot városunk viszonyaihoz képest és más 

városokhoz hasonlítva mindenkor elégtelennek találta, annak szaporítását 

következetesen szorgalmazta, de koránt sem azzal az eredménnyel, melyet a közrend 

és a közbiztonság igényei megköveteltek volna".

Ismertette még, a belügyminiszternek a november 12-i eseményekről tett jelentésének 

tartalmát, amelyben részletesen leírta a rendőrség intézkedéseit

Az elnöklő polgármester-helyettes titkos szavazást rendelt el Muttnyánszky indítványára 

vonatkozóan. Vaszary esetében 91 szavazatból 51, dr. Sárkány esetében 88 

szavazatból 62 szólt a vizsgálat elrendelése mellett. A fegyelmi eljárást megelőző 

vizsgálatot elrendelték, ellene 15 napon belül lehetett fellebbezni a Belügyminiszterhez.
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Érdemes az előbbiekhez elolvasni Nendtvich Andor polgármester-helyettes, 1905. 

november 15-én kelt időszaki jelentésében írtakat.

„A Baranya megyei függetlenségi párt részéről Pécsett f.é. november hó 12-én 

megtartott alakuló ülés alkalmával jelentékenyebb zavarok merültek föl, melynek a 

csekély rendőri létszám mellett, katonai karhatalom igénybevétele nélkül gátat vetni nem 

is lehetett volna. Minthogy pedig a közhangulatból előre lehetett arra következtetni, hogy 

egymással szemben álló pártok között az összeütközés nehezen lesz elkerülhető, a 

rendőrkapitányság, bár katonai karhatalomnak készenlétbe tartásáról előre 

gondoskodott, odairányította minden igyekezetét, hogy ezen összeütközés lehetőleg 

elkerültessék, vagy legalábbis az a rendőri intézkedésekkel ne provokáltassék és ne 

siettessék.

Miután azonban az ellenséges elemek között az összeütközést a csekély számú 

rendőrerővel elhárítani nem lehetett, a megzavart, az élet és vagyonbiztonságot is 

fenyegető rend helyreállítása végett kénytelen volt a végső eszközhöz, a katonai 

karhatalomnak kirendeléséhez nyúlni. Ezt megelőzően is azonban a rendőrök teljesen 

megfeleltek a várakozásnak, erélyesen és bátran léptek föl és ennek köszönhetően 

jórészt, hogy csodálatosan kevés sérülés fordult elő.

A többi népgyűléseken zavargás nem történt és a rendőrkapitányság a pártokra való 

tekintet nélkül teljesíti törvényes kötelességét, hogy a személyi és vagyonbiztonságot 

zavaros politikai viszonyaink között is bármely részről jövő támadás és veszedelem ellen 

megvédje".

Vaszary és Dr. Sárkány fellebbeztek, de a belügyminiszter - 7317/lll.a 19O6.szám alatt 

- a velük szemben hozott határozatot jóváhagyta. A tiszti ügyész indítványa alapján, a 

polgármester az ügyet a közbiztonsági bizottság illetékességi körébe utalta, és a további 

eljárás végett a 15770/1907. sz. jelentéssel beterjesztette. A közigazgatási bizottság 

fegyelmi választmánya a vizsgálat kiegészítését rendelte el 1907. július 19-én. A 

határozatot, ami több mint 10 pontban, két oldalon keresztül sorolta a feladatokat, Erreth 

János főispán a fegyelmi választmány elnöke írta alá.

A fellebbezés lassú elbírálása, illetőleg a vizsgálat továbbfolytatásának elrendelése 

közben történt néhány idevágó esemény.
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Vaszary Gyula rendőrfőkapitány 1906-ban megkapta a Ferencz József rend 

lovagkeresztje kitüntetést.

A fegyelmi vizsgálatot 1908. február 17-én fejezte be a fegyelmi választmány. Vaszaryt 

a fegyelmi vétségben vétkesnek mondta ki és 300 korona, a nyugdíjalap javára 

fordítandó pénzbírsággal sújtotta.

E több mint 12 oldalas véghatározat megállapításai szerint:

- a városban oly mérvű zavargás, erőszakoskodás, lövöldözés, sebesülésekkel járó 

összeütközés történt, ami a polgárság életét, testi épségét és vagyonát 

veszélyeztette,

- a város rendőrsége azt nem akadályozta meg, ami viszont megalapozta vezetőjének 

mulasztását;

- a főkapitány tudott a vörös cédulákról, de velük kapcsolatban mégsem tette meg a 

szükséges intézkedéseket, a vizsgálat során ellentmondásokba keveredett;

- a zavargó tömeg mozgásával kapcsolatban a résztvevő rendőrök jelentései mást 

tartalmaztak, mint a főkapitány állítása;

- a kirendelt katonaságot és lovas rendőrséget az eseményektől távol várakoztatta, 

ezért hatékonyan fellépni nem tudtak;

- az indóház előtti kőhalmazt nem biztosították megfelelően;

- a megelőzés hiánya mellett a főkapitány terhére rótták azt is, hogy nem oszlatta fel a 

tömeget, elhagyta a helyszínt, amit kocsiról szemlélt meg és fél órán belül nem tért 

vissza.

1907. október 25-én Vaszary kérte, hogy a felfüggesztés időszakára megállapított 

egyharmad fizetés helyett, illetményének felét folyósítsák. A közgyűlés tekintettel a 

nehéz megélhetési viszonyokra, visszamenőleg július 1-töl a fizetés 50 %-át rendelte 

kiadni.

1908. május 30-án fegyelmi választmányi ülésen tárgyalták, Vaszary Gyula 

rendőrfőkapitány nyugdíjaztatását és állásából való felmentését Az írásos kérelmet 

május 28-án juttatta el a polgármesterhez, aki 15528/1908. számon terjesztette az ülés 

elé. A fegyelmi választmány megállapította, hogy a kincstárnak a kérelmező felé 
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követelése nincs, ezért Vaszary nyugdíjaztatásáról kimondta, hogy azt illetőleg 

fökapitányi állásából való felmentését „a közszolgálat érdeke kívánatossá teszi’.

A kérelem a közgyűlés elé 1908. június 9-én került, de tárgyalását június 15-én ejtették 

meg. A törvényhatósági bizottság egyhangúlag hozott határozatával, Vaszary Gyula 

rendőrfőkapitányt 1908. július 1-től nyugállományba helyezte. Évi nyugdíját 3696 

koronában állapították meg és a közgyűlés .egyúttal nevezettnek hosszú szolgálataiért 

elismerését nyilvánítja’.

Hamerli Imre bizottsági tag indítványára, a felfüggesztés alatt visszatartott illetményrészt 

pótlólag kiutalják, de csak akkor, ha a fegyelmi eljárást beszüntették. 1908. július 22-én 

a fegyelmi választmány Vaszaryval - aki beosztásáról lemondott - 440/1908. számon 

hozott véghatározattal a fegyelmi eljárást abbahagyta. E döntést az 1908. augusztus 17- 

én megtartott közgyűlésen ismertette a főispán.

Gyakran olvasható a közgyűlési jegyzőkönyvekben, hogy az önkormányzat a város 

ügyeit intézze, és ne politizáljon. E csoportba értettek a tanácson kívül a polgármester 

is, a rendőri tisztviselőkről és személyzetről nem is szólva. Nem vonatkozott viszont e 

megállapítás a főispánra.

Olvassunk bele - mindezek után - Lenkei Lajos Pécs életéről írt könyvébe. Erreth 

János ...a lehetőségig kerülte a politikai okokból való megtorlást. Mint Apponyi Albert 

gróf föltétlen híve, úgy vélte meg kell torolni egy Apponyi grófon Pécsett elkövetett 

sérelmet, aki ellen szocialista tüntetés zajlott le rövid idővel, azelőtt és akinek kocsiját, 

amikor a vasútra kihajtott, kövekkel dobálták meg. A nemzeti kormányban Apponyi gróf 

a vallás és közoktatásügyi tárcát vállalta volt és kifejezte Erreth Jánossal szemben azon 

reménységét, hogy a vendégjog ezen megsértése nem marad megtorlatlan. Erreth 

János nem is habozott, hogy megindítsa a fegyelmi eljárást Vaszary Gyula ellen, a nagy 

népszerűségnek örvendett rendőrfőkapitány ellen, aki a tüntetést nem tudta meggátolni, 

és akkori helyettese Sárkány Ármin dr. ellen. Andrássy Gyula gróf belügyminiszter, az 

ügy minden stádiumáról referáltatott magának és nem volt más megoldás, minthogy 

Vaszarynak a legjobb szívű embernek módot adtak arra, hogy nyugalmaztatását 

kérje...Sárkány pedig lemondott tisztségéről és visszatért eredeti szakmájához, ügyvédi 

irodát nyitott".
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Közéleti tevékenysége:

Vaszary Gyula rendőrfőkapitány a kor követelményeinek (elvárásainak) megfelelően 

komoly közéleti szerepet is vállalt

- 1888-ban a pécsi mentő-társulat javára ünnepélyt rendeztetett, aminek tiszta 

jövedelme 2000.- forint volt A társulat létrehozásához ez volt az első, a kezdő 
anyagi bázis.

- a Mecsek Egyesület egyik élenjáró alapítója volt. 1890 őszén a »Pécs" című újság 

egyik számában látott napvilágot felhívása, amelyet egy alapszabály tervezet is 

kísért

,...Az ide zarándokló vidékiek is elkomolyodnak a város gyöngyét képező 

szőlőhegyek gyors pusztulásán. A mélyen tisztelt nagyközönséget felkérem egy oly 

egylet pártolására, mely a ma már szomorú képet ábrázoló szőlőhegy határon túl, az 

öreg Mecsek belsejében kiaknázná ezt a kincset, melyet Pécsett is igen kevesen 

ismernek, s meg lehetünk győződve, hogy minden vidékit elragad erdőségünk 

csodaszerű szépsége, évről-évre fog szaporodni azok száma, kik - csak e 

szempontból is - meg fogják városunkat látogatni. Tehát szeretett városunk jól 

fölfogott érdekében kövessünk el mindent, hogy ezen szép jövőt hozó egylet még ez 

év őszén megkezdhesse áldozatosnak ígérkező működését”.

A filoxéra szölöpusztító támadása után a turizmus szélesítésében láttak a Mecsek 

adta hasznosítható lehetőségek egyikét Az 1891 tavaszán megalakult egyesület 

162 tagja igazgatónak Vaszary Gyula rendőrkapitányt választotta.

- 1907. április 29-én Vaszary Gyula és társai cselédjutalmazási alapítványt hoztak 

létre. A törvényhatósági bizottság, az alapító okiratot elfogadta és az alapítvány 

fenntartásáért felelősséget vállalt A felajánlott 1600 korona alaptőke összeget 400 

koronával kiegészítette 2000 koronára. Az éves zárszámadásokon rendben találták 

működését A tőke kamataiból évente általában három személyt jutalmaztak meg. 

1927-re már a .Vaszary Gyula cselédjutalom’ is a .Vegyes Alapok’ naplójába lett 

átvezetve.
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Emléke:

A koronás arany érdemkeresztet is birtokló Vaszary Gyula 1913. november 7-én délelőtt 

9,00 órakor önkezével -.öngyilkolás, lövés által agyroncsolás" - vetett véget életének. 

Végső búcsút november 9-én délután 4 órakor vettek földi maradványaitól a pécsi 

központi temetőben.

A polgármester 1913. november 25-i időszaki jelentésében megemlékezett az elhunyt 

rendőrfőkapitányról, kifejezve azt, hogy az érdemi hivatali munkáján kívül a társadalmi 

élet minden jelentékenyebb mozzanatában részt vett.

Emlékét a közgyűlési jegyzőkönyvben megörökítették, özvegyéhez részvét táviratot 

intéztek. Részére a temetési járulékon túl, 1240 korona özvegyi nyugdíjat és annak 20 

%-át kegydíjjárulékként állapították meg.

Méltó emlékezésül Vaszary Gyuláról a Mecseken utat neveztek el.

Pécs szab. kir. város tisztikara fájó szívvel tudatja, hogy felejthetetlen, szeretett 

érdemes volt kartársa

Vaszary Gyula ny. rendőrfőkapitány,

a Ferencz József-rend lovagja, a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa

folyó hó 7-én váratlanul elhunyt.

Kedves emlékű kartársunk porhüvelyét a központi temető halottas házából folyó hó 9-én 

délután 4 órakor kísérjük ki végső pihenő helyére.

Pécs, 1913. évi november hó 7-én. Áldás emlékére!
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KISS JÓZSEF 

(1858-1939)

A Mecsek Egyesület első titkára 
írta: B. Horváth Csilla

Halálának 60. évfordulója alkalmából ismerkedjünk, meg a természetet szerető és azt 

mások számára is megismerhetővé, élvezhetővé tevő Kiss Józseffel.

Az 1891-ben megalakult pécsi Mecsek Egyesület szorgalmazója, létrehozója és első 

titkára volt.

A Mecsek szerelmese Mesztegnyőn, Somogy megyében született. Apja ügyvéd volt 

1867-ben Pécsre költöztek. Középiskoláit itt végezte a főgimnáziumban, illetve a 

főreálban.

Visszaemlékezése szerint 12 éves korában járt először a Mecseken a Jakab-hegyen. 

„Ekkor szerettem meg az erdőt, a hegyet, aminek azután egész életemen át rabja 

maradtam... gyermeki fantáziával képzeltem el a Remete-barlang egykori lakójának 

életér. Később így mesélt erről a gyermekkori élményéről.

1874-ben Budapestre ment a műegyetemre, s itt a tanári szakon ábrázoló mértanból 

(geometriából) és (mennyiségtanból) matematikából szerzett képesítést. Majd a 23. 

Gyalogezrednél volt önkéntes. 1879-81 között Csongrád város polgári iskolájában, majd 

3 évig a siklósi polgári fiúiskolában tanított

1884-ben a pécsi fő reáliskola rendes tanárává nevezték ki.

Nyugat-Európa után ebben az időben már nálunk is egyre többekben felmerült az az 

igény, hogy a természetet a szabadidő hasznos eltöltésében jobban fel kellene 

használni. Pécsett adott volt a város fölött húzódó, természeti szépségekben bővelkedő 

csodálatos Mecsek. Csak a tömegek számára hozzáférhetővé kellett tenni.

A pécsi polgárok a XIX. század végén nem jártak túrázni. Egy évben egyszer a 

bátrabbak elemózsiás kosarakkal és demizsonokkal felkerekedtek és ellátogattak a 

Jakab-hegyre. Inkább csak a szőlőkbe, vagy a Rácvárosba tettek kirándulást, a 

kávéházak teraszain levegőztek, a sétatéren üdültek. S ekkor jött egy fiatalember Kiss 
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József, nem mulatni megy az erdőbe, hanem magáért az erdőért. Hallgatni a fák 

suttogását, a források csobogását, gyönyörködni a táj szépségében.

Lassan követői és segítői is akadtak, hogy egyre többek számára legyen elérhető ez a 

sok csoda itt a Mecseken, karnyújtásnyira a várostól.

1891-től már egyesületi keretek között történik a Mecsek kirándulóhelyeinek minden 

érdeklődő számára használhatóvá tétele. Egymás után jelölték ki a sétautakat, építettek 

pihenőket, padokat, kilátókat, emlékműveket és menedékházakat. A legnagyobb 

vállalkozása az egyesületnek a Misinán felépített kilátó volt az első világháborúig. 1916- 

ban ezt az objektumukat Kiss Józsefről nevezték el.

Sok és folyamatos munkát adott az egyesületnek az elkészült utak és építmények 

karbantartása is. Ezeknek a megszervezésében és kivitelezésében Kiss Józsefé volt a 

főszerep.

A város polgárai mellett a diákokat, tanítványait is kivitte a szabad természetbe, 

megismertetni és megszerettetni azt. Vasárnap és ünnepnapokon zajlottak ezek a 

percre pontosan megszervezett túrák.

Nem csak szóban népszerűsítette a Mecseket, hanem írásban is, s így minden 

érdeklődő számára hozzáférhetővé tette a környék nevezetességeit.

Az 1892-től az általa szerkesztett Mecsek Egyesületi évkönyvekben ír főleg külföldi 

túráinak (Ausztria, Bosznia, Tátra, stb.) tapasztalatairól számolt be, igen élvezetes 

stílusban.

1894-ben megjelent .Pécs város és környékén vezető könyve’, amely később, mint 

.Mecseki útmutató' öt bővített kiadást ért meg.

1898-tól a Pécsi Napló című újság .Turistaság’ című rovatában ismerteti az egyesület 

tevékenységét, eredményeit. Különböző országos lapokban, illetve önálló 

kiadványokban jelentek meg cikkei. Pl.: Néhány szó a Balaton érdekében, Turistaság 

kerékpáron, Utiképek az ország különböző részeiről, Turistaság és a Mecsek Egylet, 

Aldunai emlékeim.

Sokoldalúságát bizonyítja, hogy a tanári hivatása lelkiismeretes gyakorlása mellett ott is 

készít tanulmányt. .Egyszerű geographikus fokhálózatok készítése’ címmel jelent meg a 

Pécsi Főreáliskola értesítőben. A hivatásából kifolyó kötelességének teljesítésén kívül 

és a Mecsek Egyesületben betöltött funkciója mellett jelentős munkát végzett Pécs 
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zenei életében is. A Zenekedvelők Egyesületének működő és választmányi tagja. A 

Pécsi Dalárdának rövid ideig elnöke, és 37 éven át működő tagja volt. Ezen kívül a 

Pécsi Bicikli Klub elnökségét is ellátta egy ideig. Kerékpáron maga is, több nagyobb 

külföldi túrát is tett. Ezeken az utakon azután másik szenvedélyének a fényképezésnek 

is hódolt. Nagyon sok hagyományos és sztereó felvételt készített a természetben. 
Képeit gyakran maga színezte.

A Nemzeti Casinó, a Pécs-Baranyai Múzeum Egyesület, az Amatőrök Egyesülete, az 

Ingyenes Népkönyvtár Egyesület választmányi tagja is volt. Tagja volt ezen kívül többek 

között még Pécs szabad királyi város törvényhatóságának, a város iskolaszékének, 

népnevelési bizottságnak, az ipar és kereskedelmi tanonciskola bizottságának, a város 

építészeti, közegészségügyi és színügyi bizottságának is. 1916-tól a Magyar Turista 

Egyesület tb. tagja. Ezek mellett a főreál iskolában nyugdíjba vonulásáig, 1921-ig heti 

20 órában mértant és mennyiségtant tanított.

Az első világháború után újult erővel dolgozott és szervezett annak érdekében, hogy az 

elpusztult, megrongált mecseki utakat, útjelzéseket, padokat, kilátókat helyrehozzák és 

ezzel újjá, széppé varázsolják a Mecseket. 1926-ban újra Indította a Mecsek Egyesület 

évkönyvét. Fáradhatatlan volt a Mecsek turista életének fellendítésében. Tevékenyen 

részt vett a dömörkapui menedékház létrehozásában.

1932-ben idős korára és betegségére hivatkozva lemondott a titkári tisztségéről. Ettől 

kezdve örökös tb. elnöke volt az egyesületnek. Továbbra is figyelemmel kísérte 

munkájukat, tanáccsal látta el a hozzáfordulókat. Szinte élete végéig járt a Mecsekre 

kirándulni.

Kiss József gazdag életének csak töredékes képét vázolhattuk fel. A Mecsekre 

kirándulók még ma is találkozhatnak útjaik során néhány Kiss József által kijelölt és 

kivitelezett turistaúttal, emlékhellyel, kilátóval.

Kiss József egész életében azért dolgozott, hogy a hegyre látogatók a természet csodás 

világában felfrissülve térjenek vissza munkájukhoz.
Az egyre zsugorodó Mecsek természeti szépségeit igyekezzünk megőrizni az Ö 

szellemében.
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KÉPEK AZ EGYESÜLET ÉLETÉBŐL

Hamerli Józsefné 90 éves

A Mecsek Egyesület legidősebb és legfiatalabb hölgy tagjai

Megemlékezés Dischka Győzőről sírjánál 

1998. április 30.
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.ötórai beszélgetés” Nagy Gáborral

1998. október 28.

Egyházi István a Hotel Mediterránban

1999. április 13.
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.ötórai beszélgetés" Fekete Lászlóval

1998. április 29.

.ötórai beszélgetés" Dr. Andrásfalvy Bertalannal 

1999. február 24.
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.ötórai beszélgetés” Cserkút múltjáról 

1999. január 27.

.ötórai beszélgetés" Bencze János újságíróval

1998. június 24.
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Közönség az .Ötórai beszélgetéseken'

Közönség az .ötórai beszélgetéseken
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Először a Melegmányi vízfolyásos barlangban

Irta: Róth Antal

Gábor barátommal egyik hétvégén elhatároztuk, hogy megnézzük a Melegmányi 

vízfolyásos barlangot. Még soha nem jártunk ebben a barlangban és egyben ez volt az 

első önálló felszín alatti túránk is.

Nagy várakozással indultunk szombat reggel a Melegmányi völgybe. Az Anyák-kútja 

forrás felett könnyedén megtaláltuk a szűk lejáratot. Ha előtte nem kérdeztük volna meg, 

hogy hol a barlang bejárata, hogyan lehet bejutni, akkor valószínűleg elmentünk volna 

mellette, azzal a felkiáltással, hogy ez csak egy rókalyuk lehet.

Barlangász ruhánk felvétele után izgatottan ereszkedtünk le a kicsiny víznyelőbe. 

Gáborral közösen megtisztítottuk a behullott ágaktól, falevelektől a barlang nyílását. 

Ezek után már járhatónak, kúszhatónak ítéltük meg a kezdeti szakaszt. Barátom bújt be 

először a .lyukba”. Lábával alaposan lekotorta a kuszodában lévő hordalékot, de a 

patakos ágban nem találta a lejáratot, így rövid idő után kimászott. Ezután én 

következtem, mondván, hogy a 192 centimmel talán jobban tudom tapogatni, hogy 

tovább lehet-e jutni.

Szorongó szívvel araszoltam be a lejáratba, barlangász sisakomat magam után húzva, 

ugyanis a hely szűke miatt nem fért el a fejemen. A kuszoda kisebb öblösödése után, 

szúnyoghadtól kísérve lábammal már kitapogattam a medencecsontszerű lejáratot, 

melyen karjaimat, lábfejemet kicsavarva fértem csak át. A préselődés után 

agyagcsúszdán szánkázva végre a patakos ágba jutottam. Bejutásom után a parton 

üldögélve öt percig hangosan szidtam magam, hogy erre is csak én vállaikozhatom, és 

csak én lehetek ilyen... Gábor barátom a felszínen hallotta a zsörtölődésről, 

csodálkozásról árulkodó hangomat. Pár perc múlva ő is velem együtt álmélkodhatott a 

felszín alatti világon.

Innét már egymás mellett jártuk végig a patakot követve a barlangot. Először a jobb 

oldali ágban mentünk el a végpontig. Itt a vízfolyás egy teljes szifonban tűnik el, hogy 50 

méterre az Anyák-kútja elnevezésű forrásként a felszínre törjön és tovább folytassa útját 
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a Nap melegétől hevítve. A szifon felett 4-6 m magasságig még járható egy kürtő, de 

aztán összeszűkül és ember által járhatatlanná válik.

Az agyagos kuszodával szemközt a mészkőfalban 30-40 cm-es járatba lehet még 

bepréselődni. Itt nagyobb vízfolyás, vízesés hangját hallottuk, de látni nem láttunk 

semmit, mert a járatban nem lehetett tovább kúszni. A baloldali ág még izgalmasabbnak 

bizonyult, ugyanis három szifont találtunk, melyből kettő nem volt teljesen víz alatt. A két 

szifonban hason kúszva, nyakig elmerülve a vízben, eljutottunk a végpontig. Itt nagy 

meglepetés ért bennünket. A korrodált köveken három méter magasról egy mini vízesés 

folyt alá a teremben lévő kisebb tóba. A tó - előzetes tájékoztatás alapján - 5-6 méter 

mély és teljes szifonnal záródik.

Miután kedvünkre kigyönyörködtük magunkat a vízesésben, elindultunk immáron 

vizesen a felszín felé. Nem mondhatnám, hogy a visszafelé utunk könnyebb lett volna, 

mint a lejutás. Az agyagcsúzda most már nem működött csúszdaként, így 

megszenvedtük, míg a szűk lejáraton feljutva megpillantottuk az ég kékjét.

A felszínen fiatal pár csodálkozva fogadott bennünket, s értetlenül néztek ránk. Nem 

tudták, hogy ez a két nyakig sáros, vizes ember mit keres a gödörbe. A szemükben 

megbújó csodálkozást szavakban is megfogalmazták. Válaszunkat hallgatva még 

hitetlenebből néztek bennünket, s visszanézve mi is nehezen hittük el, hogy hol 

mentünk le a föld alá csodát látni, újabb élménnyel gazdagodni.

Rendbe tettük magunkat, kellemesen elfáradva ballagtunk az erdőben és 

megbeszéltünk, hogy a földalatti patakot még többször meglátogatjuk.

Gábor = Glöckler Gábor - a szerkesztő megjegyzése.



27

Kora tavaszi sétán

írta: Róth Antal

Kora tavaszi sétán,

vakító fényben,

Mecsek hűvös, bűvös 

völgyeit jártam.

Tél itt feledte hópamacsok, 

kristály-hangú patakok, 

szerelmet kopácsoló harkály dalnokok, 

apró surranások kísértek utamon.

Lassan éled a természet

tél szigorú, zord fogságából, 

de még fagyot s ködöt lehelt a hajnal, 

zúzmara csilingelt az ágon.

Lankás lejtőkön sárga 

kankalin üzen a szélnek, 

hóvirágok bókoltak még a télnek, 

de büszkén nyitották szirmaik

Illatos hunyor szemérmesen 

bújt meg a friss zöldben, 

kék májvirág hívott, 

s rajtam kacagott.

Rajtam kacagott,

mert nem értette tétova lépésem, 

nem tudta, hogy oly templomba léptem, 

hol lelkem, s szemem a végtelenben 

elpihen.

Csendben ül az ágon,

szárnyra kell,

repül a légben, 
hogy hallhatatlanná váljon egy pillanatra.
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A SPIRÁL BARLANG KUTATÁSA

írta: Kéki Antal

Ez az évkönyv kordokumentumként szolgál. Ehhez leghitelesebben egy másik 

kordokumentum, a Mecseki Karsztkutató Csoport kutatási naplója szolgálhat alapul, 

melyből részleteket idézek ide vonatkozóan.

Az átláthatóság érdekében minden egyes kivonatnál aláhúzással jelölöm azt a 

személyt, akinek a tollából íródott a jelentés. így elkerülhetem az esetleges 

elfogultságokat

Helyszínrajz

2. Kút víznyelő.

3. Büdöskúti víznyelő

4.Spirál víznyelő.

6. Palermo víznyelő.

0,5 km

Triász - anizuszi 

mészkő és dolomit.

Triász - rháeti 

homokkő, vízgyűjtő 
felülete 0,36 km2.

Qmax = 6 000 I / min. 

Büdőskút forrás

Q = 1 - 50 I / min

1977 év

1977. július 07. Bodrog József - Raush István - Kovács Ferenc - Előd Szaniszló

A Büdöskúti patakmederben lévő aktív nyelőtől ÉNY-i irányban 100 m-re a mederben, 

lélegző nyílást találtunk. Szerszámok hiányában, bontani nem tudtunk.
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1977. július 13. Bodrog - Kovács - Előd.

Bontás - kőtörés után 3 m-t jutottunk előre. Erős huzat észlelhető.

1977. július 20. Bodrog — Pólai József - Raush - Kovács — Csorosz István Besze 

István.

Előrejutottunk 6 m-t és egy vízszintes folyosót is elértünk, ami nagyon szűk. Huzat van.

1977. július 29. Bodrog - Előd - Kovács - Besze - Raush.

A 8. méterig lejutva egy aknához értünk, amihez kötél kell.

1977. augusztus 06. Bodrog - Előd - Besze - Raush.

Leereszkedtem kötélen az aknába, ahol két nagyobb üreg van 

cseppkőképzödményekkel. Denevérek is vannak.

Kötélhágcsót szerelünk föl holnap, az Agancsosból áthozva. (Megtörtént aug. 07.) 

Bontás - litoklázis mérés.

1977. szeptember 23. Rónaki László - Bodrog - Előd - Csorosz.

Bodrog - Előd - Csorosz már korábban leszállt dolgozni, majd utánuk indulva az alábbi 

megfigyeléseket tettem: A kezdeti szűk spirálszerű bejárat törmelék és szikladarabok 

valamint görgeteg között vezet. Mintegy 6 m után egy tektonikus hasadékban kibővül. A 

leszakadt kőtömbök litoklázisaiban cseppkőképződmények vannak. A függőleges 

hasadékban már kötélhágcsón ereszkedhetünk további 10 m -t amikor egy párkányra 

lépünk ami alatt mintegy 2 m-rel labirintus szerű szűkebb járatba lehet le és felfelé 

indulni.

A levezető hasadékban É-i irányban jutunk tovább nehéz körülmények között, majd 

újabb szűkületet követő hasadékban ereszkedhetünk le. Kb. 6 m-rel lejjebbdolgoztak, 

ahol a tovább lefelé vezető járat csaknem szabaddá vált.

A hágcsó vége alatt egy oldal hasadékba bemásztunk, ahol Csorosz és Bodrog a 

továbbjutás akadályát képző sziklát kiemelte, majd lent egy hálózatszerű tektonikus 

litoklázis labirintust vizsgálhattunk. Itt vízfolyás nyomok, mangános bevonatú nagy 

kavics és kődarabok láthatók.
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Innen az előző bejárattal párhuzamosan újabb levezető litoklázis figyelhető meg. 
A barlang bejárata beomlott, feltöltődött a patak hordalékával.

1986 ev

1986. május 02. Rónaki - Bihari Iván István - Piti Zoltán - Pomsár Sándor.

A víznyelő bejárat beomlott szakaszát kitermeltük, majd a nyílást elzáró nagy sziklákat 

az aggregátor és a Hilti segítségével szétvéstük.

1986. június 10. Rónaki

Az utóbbi napok nagy esőzésével 8-10 ezer L/p hozamú patak a Spirál bejáratát ismét 

beiszapolta, teljesen elzáródott.

Ugyan így a Kút-nyelő is ráismerhetetlenül betömedékelődött.

1996 év

1996. március 25. Rónaki - Kéki Antal - Nemes Balázs.

Kéki Antallal és Nemes Balázzsal megbeszélés a Spirál újrabontásáról és a nyári 

táborról.

1996. március 30. Rónaki - Kéki - Nemes.

Helyszíni szemle. Kéki - Nemes a bontást megkezdi, miután én haza gyalogoltam.

1996. március 30. Nemes - Rónaki - Kéki.

8 h-kor találkozó. A büdöskúti térségben Rónaki megmutatja a bontásra érdemes 

nyelőket, és a terep geológiai sajátosságait

11 h-kor Rónaki haza megy. Kerten elkezdjük a bontást

Hamarosan egy légrést találunk 1,5 m mélyen. Sok agyag, kő, faanyag és sár 

kitermelése folyik a légrés kitermelése érdekében. A nyelő hátulján az avarban denevért 

találtunk. Napi kérdés: Hol volt az eredeti járat? A régmúlt omlásainak elkerülése végett, 

ésszerűbbnek találtuk, hogy mi a munkát nem sajnálva inkább teljes szelvénybe 
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bontunk, így nem tud omlani semmi. Ezen felül a patakmederbe a kitermelt kövekből 

hordalékfogó gátat építettünk.

Eredmény: 2.5 m x 2 m-es szelvénnyel 2 m mély akna. A végpontot nagy kövek zárják, 
de alattuk lukacsos, légréses. 19 h indulás haza.

1996. március 31. Nemes - Kéki.

1/2 8 h busszal ki. Folytatjuk a bontást. Sok a nagy kő, amit az akna alján kell szétverni, 

mert ketten nem tudjuk kihúzni. A hordalékban több nylon darabot és tejfölös dobozt 

találtunk.

Lassan megy a sok szikla miatt a bontás. 3 - 3,5 m-nél lukadás I A nyíláson ledobott kő, 

kb. 20 m-t esik. Szükség lenne kötélbiztosításra, de természetesen nincs nálunk 

biztosító kötél. A hordalék kitermelése nehézségekbe ütközik. A vödör elakad, folyton 

kiborul. Kellene még 3 ember segítségnek.

Fülöpp Anikó és Böröcz Tamás jön értünk kocsival, pont jókor, mert Tamást befogjuk 

segíteni.
1930 mindenki fázik, sötétedik, elindulunk haza.

1996. április 06. Rónaki - Kéki - Nemes - Sóder Attila - Tóth László.

Megszemléltem az eddigi bontás eredményét.

Mélység: 3.5 m. A kibontott nyelő tölcsér alakú alján a K-i oldalán megnyílt a lyuk.

1996. április 06. Nemes - Kéki - Sóder - Tóth - Rónaki.

Találkozó 1/2 9 h, erdészeti út.

Laci bácsi őszinte elismeréssel nyilatkozik a munkáról. A kérdés, miszerint hol mentek 

ők le megfejtődött: Ny-i oldalon fél méteres szűk spirálforma járat vezetett le a hordalék 

és a sziklák között.

Az elmúlt napok esőzései miatt jelentősen megáradt a patak, amit a feljebb lévő nyelők 

már nem tudtak maradéktalanul elnyelni, így a Spirálig is lefolyt így kb. 40 cm hordalékot 

mosott be a végpontra. A légrés takarására otthagyott vödörből is csak egy kicsi látszik 

ki.

Laci bácsi hazamegy, mi nekilátunk a munkának.
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Első feladatként a nyelő partoldali omlásai ellen ácsolatot készítünk, majd folytatjuk a 

bontást.

Délre a múlt heti szintig lejutottunk és az ácsolat is elkészült.

Délután a patakmeder szélesítése, elterelése, valamint a bontás a cél.

15 h - kor Lyukadás! Bejutottunk a barlangba! Ny-i oldalon egy 30°-os süllyedésű 4 m-es 

járat. Sok bent a törmelék, ki kell takarítani. Balázs bemegy, kiad 4 vödör követ. Kéki is 

utánamegy.
-4, -5 m-nél már cseppkövesedik, gyönyörű. -12 m-nél akna kezdődik, ahol megtaláljuk 

az 1977-ben otthagyott hágcsót, ami még mindig jó állapotban van, használható. Az 

akna 10 m mély terem szélességű litoklázis, cseppkövekkel, szép oldott formákkal. A 
barlang követi a K-Ny-i tektonikus repedést, kb. -24 m-nél az É-i irányú repedés is 

követhető labirintusszerű párhuzamos és merőleges járatokkal.

A nyelő folytatása elég szűk, de járható kb. -40 m-ig. A végponton találtunk egy kötelet 

és egy feszítővasat. 3 légrés látható a Ny-i irányban, amit bontani lehet. Több emberre 

és szerszámra lesz szükségünk. Másfél órás lent tartózkodás után kijöttünk a 

barlangból.

Elindultunk haza. Hazafelé bementünk Rónakihoz beszámolni a történtekről.

Gratuláció, vörösbor.

Jövő héten térképezés.

1996. április 14. Nemes - Kéki.

(A találkozó szombatra volt megbeszélve, de a váratlan havazás miatt, csak Kéki tudott 

kimenni.)

Mivel Rónaki nem tudott kijönni, magunk állunk neki a barlang feltérképezésének.

Eszközök: mérőszalag, saját készítésű kompasz. A mérési pontok szögekkel jelölve, 

illetve leütve a sziklaperemen. A 0. pont a patak medre alatt 40 cm-rel az ácsolat Ny-i 

oldalán. A szerszámokat és egy gázfőzöt a 10-es akna aljára vittük, hogy ne kelljen 

sokat cipekedni. Elkezdtük a felmérést. A hidegre való tekintettel teát és levest főztünk 

odalenn. Az ebéd szintén a barlangban lett elfogyasztva.

1: 100 méretarányú térképet készítettünk.
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A barlang pontos mélysége 31.8 m a jelenleg járható végpontig. (Szintes-ág) Innen 

lefelé 3 kb. 2 m mély légrés van. A barlang közelítőleg vertikális, 5 m vízszintes 

eltéréssel a 0 és a 17 sz. mérési pontok között.

Bontás a mai napon nem történt.

1996. április 20. Nemes - Kéki - Rónaki.

Mai cél: pontosító mérés. A felszerelésünk kibővült Laci bácsi bányakompaszával és 

egy függőónnal. Mivel a mérési pontok koordinátái csak minimális eltérést mutattak 

elfogadottnak vettük az általunk múlt héten készített térképet.

Kora délután Rónaki távozik. Mi ismét leszálltunk a barlangba a "Labirint"-ot és a "11-es 

repedését átvizsgálni és ez utóbbit, bontani.

Labirint: Itt nincs eredmény, bár Kéki egy öklömnyi légrést igen biztatónak talál. 

11-es repedés: Nekivetközve talán át lehet járni. így egy kb. 3-4 m-es, ember által 

járható szakaszba juthatunk. Ezt majd később. A repedés bejáratát nem lehet kézi 

erővel tágítani, nem véshető. Azért jövő alkalommal megpróbáljuk.

1996. április 27. Rónaki - Kéki - Palermóból érkezett (olasz) barlangászok.

Az olasz barlangászok közül Sammataro Salvatore Kéki Antallal leszállt, és- a Labirintust 
felmérték.

1996. április 27. Kéki - Rónaki - Club Alpino Italiano 5 fős csapata.

Az olaszok: Sammataro Salvatore "Toto" (a CAI egyik vezetője) - Grossa Armando - 

Orsini Ricardo - Jippolito Giuseppe - Ribbando Matteo.

Miután végigmutattam a barlangot, Totóval a labirintust térképeztük fel. Toto véleménye 

a barlangról gyenge. Szerinte túlságosan fejletlen, fiatal a nyelő a Labirint pedig nem 

vezet sehová. Inkább a patak medrében feljebb kellene kutatnunk.

A felszínen a patakmederbe találtunk egy újabb nyelőt. (Palermonak neveztük el.)
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1996. május 10.-12. Nemes - Zagyva Bernadett - Kéki - Kékiné Varga Vanda - 

Séder - Grieszmaier Julianna - Tóth - Fórizs Ágnes.

A nagy létszám és a jókedv sem hatott az időjárásra. Szinte szüntelenül esett az eső, 

ezért inkább a felszínen tevékenykedtünk. Vasárnap a jeges eső végleg hazazavart 

bennünket.

1996. május 25. Nemes - Kéki - Séder.

A barlang fényképdokumentációja volt a cél.

A végponton találtunk egy műanyag szatyorfület, melyet valószínű a víz mosott be. 

Próbáltunk itt bontani, de sajnos nincs helye a depónak. A kitermeléshez, a szűk, 

kacskaringós járat miatt, legalább hat ember szükséges. Majd akkor állunk neki, ha 

össze tudunk szedni ekkora csapatot. Kéki és Séder nekikezd a Labirintusnak. 

Eredmény: a végponton két nagy szikla, agyagos kitöltéssel elzárja a továbbjutást.

Nemes eközben a 11-es repedésnél szenved a vésővel. A jobb oldali pikkely igen erős 

szálkő. Repedés ugyan van rajta, de ezt kalcit tölti ki igen tömören. Gyakorlatilag is igaz 

a feltételezés: Kézzel nem véshető. A talppont a bejáratnál viszont jól jöveszthető. Innen 

próbálok támadni.

1996. június 01. Rónaki - Kéki - Túrázó fiatalok.

A barlang látogatását kérte egy nagymányoki csapat, valamint Tóth Gergely. 

Nagymányokról: Glöckler Gábor, Róth Antal, Szöts Hajnalka, Varga István + 2 fő. 

Túravezető: Kéki Antal.

1996. június 15. Nemes - Kéki - Séder - Glöckler - Glöcklemé Andrea.

Leszállás. Két csapatot alkottunk: Nemes, Glöckler a 11-es repedést támadja, Kéki, 

Séder a Labirintust.

I -es műszak:

11-es repedés: A talppontját lesüllyesztettük, de egy nagy kő miatt nem megy tovább. 

Nemes ekkor nekivetkőzik, így be tud kúszni kb. 2 métert, ahol a várakozással 

ellentétben, bezárul a járat Túl szűk nem véshető. Esetleg lefelé lehetne tovább jutni, 

ha nem lenne ott az a nagy kő.
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Labirintus: Agyagszedés. Depóhely van, "kényelmes" a munka két emberrel is. A depó 

két kisebb oldalrepedésben és a fal tövében, jól elfér. Kitöltés 10 cm agyag, alatta egy 

nagy sziklahalom. A nagy sziklákat szétverve, kiszedve csak egy marad, ami egy szálkő 

kiszögeléshez feszülve zárja el a járatot. Már két szűk légrés is van, de csak 

bekukucskálni lehet rajtuk. Mögötte embemyi járat kb. két méter mélyig, ott azonban a 

törmelékben kanyarodik balra. A kísérő jelek viszont Kéki reményeit igazolják, mert erős 

a befelé áramló huzat, valamint visszhangzik!

Nemes és Glöckler megnézi, majd kimegyünk a felszínre pihenni.

II -es műszak: A pihenő és némi melegedés után ismét leszálltunk.

Séder és Glöckler tovább tisztogatja a Labirintot, Nemes és Kéki a végponti aknát nézi 

meg. Nemes ismét kivetkőzik, és előre megy. 2 m-nél egy omladékot eltávolítva tovább 

tud haladni fölfelé, de a járat erősen beszűkül. Kb. 5 m magasságig járható. Visszafelé 

megszorul, de kijön.

Fölmentünk a Labirintushoz és megnéztük. Egy nagy kb. 200 kg-os követ kellene 

eltávolítani a járatból, de ez idő hiányában most nem megy.

1996. június 22. Nemes - Kéki - Glöckler - Szöts.

A nagy felfedezési

Remeteréten találkozik Kéki, Glöckler, Szöts. A nagymányokiak mostanra már jobban 

felszerelkeztek és izgatottan várták 3. ill. 2. barlangi leszállásukat. Megbeszélik, hogy 

csak délután szállnak le, ha már megjöttem. Addig a felszínen túráznak. Irány Orfű, 

Vizfő barlang. A barlangba nem mennek be, bár a kapu tárva - nyitva, mert a víz olyan 

erősen tör ki, hogy nyakig eláznának. Ez nem is lenne gond, de már elszánták magukat 

a délutáni munkára. Egy jó sör és irány a Spirál.

13.30 h: Leszállás.

Kéki végpontozik a Labirintjában, de közben erősen morog, mert öklömnyitől a kobak 

méretű kövekig omlik a föte. Biztosítja, de tart a további omlástól. Glöckler vödrözik, 

Hajni próbálja összeszedni az energiáját.

14.30 óra: Megérkezik Nemes is.

Megnézi, mi történt, majd ő is morog és omlaszt egy kicsit. Eredmény: Már csak 

őklömnyi kövek potyognak. Átveszi a végpontot. Kéki segít. Kis idő múlva Glökler fázni 
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kezd, ezért Kéki elkezdi kivezetni a barlangból. Addig a Hajni segít vödrözni. A nagy 

szikla melletti agyagot termelik ki, hogy azt arrébb lehessen fordítani. Kb. fél méteres 

helye van már a kőnek, mikor megmozdul. Kifordítják és kiabálnak a már visszaérkező 

Kékinek. Nemes lebújik. Sok omladék van a nyílás mögött, de lehet biztosítani. Nekiáll, 

Kékit behívja, biztosit. Körülnéz. A járat lefelé elszűkül, de fölfelé nézve, mintha rossz 

lenne a lámpa. Kiderül, hogy nem a lámpa rossz, hanem egy itteni viszonyok közt 

enyhén túl méretes terembe lyukadtunk, amit már a lámpa nem tud átvilágítani. Kéki is 

bemegy, utána Szöts is. Nemes kimegy fényképezőgépért, szól Glöcklemek és 

visszajönnek. A kis csapat tagjai ekkor még szinte meg se tudtak szólalni, a 

döbbenettől. Egy kb. 8 m széles 20 m hosszú 15 m magas teremben álltunk, melynek az 

alját cseppkövesen erősen összecementálódott omladék alkotja. A falak oldott 

formákkal, a cseppkövek különböző változataival gazdagon vannak díszítve. A terem az 

abaligeti Paplika nagytermére hasonlít leginkább. Mindez kb. 100 m-rel a karsztvízszint 

felett. Az abaligeti teremtől viszont abban eltér, hogy bal és jobb oldalán egy-egy akna 

indul le a mélybe. A bal oldaliba lemásztunk: kb. 15 m mély, agyagos, omladékos 

kitöltéssel, a végén huzatos légréssel zárul. Könnyen mászható, de nagyon éles a 

szikla. Kéki szó szerint a bőrén tapasztalta, mert mikor megcsúszott, bal tenyerét 

felsebezette.

A jobb oldali akna méretei miatt (túl széles), kötélbiztosításra lenne szükség. Követ 

ledobva újabb nagy döbbenet lett rajtunk úrrá, mert túl sokáig zuhant. Kb 60 -80 m-re 

saccoltuk az akna mélységét a kő esése alapján. Ráadásul mindez 3x8 m-es 

szelvényben. Az első 10 métert lehet látni, de ott autónyi kövek vannak elakadva. A 

ledobott kő viszont ezek a kövek között lejjebb jut, ahol jó darabig nem akad ismét el, 

így szerintünk a szelvény mérete alatta is nagy. A kő zuhanása végén erőteljesen 

vízhangzó mély dübbenés halható, mely egy alsó nagy üreget sejtet.

A kötélbiztosítás nélkül, miután kicsodálkoztuk és kiujjongtuk magunkat a sérült Kékivei 

együtt a távozás mezejére léptünk. Hazamenet ismét beszámolni mentünk Laci 

bácsihoz. Először tréfának hiszi az egészet. Mikor viszont meg tudjuk győzni, hogy igaz, 

ő is a társaságon eluralkodott eufóliához csatlakozik. Az őröm és a borozgatás közben 

megbeszélünk egy mielőbbi bejárást az új részre.
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1996. június 22. Rónaki

Kéki - Nemes - Glöckler - Szöts beszámolnak, hogy még 15-én Kéki a labirintusban egy 

ökölnyi nyílást kutatott, amin át most bejutottak egy nagy terembe. A mennyezet 

omladék kövekkel zárt 10 m-rel magasabban. Egy kb. 20 m-es aknát bejárva annak 

alján huzatot észleltek. Ettől kb. 15 m távolságban nagy mélységű aknába dobott kövek 

zajából 50 m-nél nagyobb mélységre következtettek.

1996. június 23. Rónaki

Kéki vázlatot készített a teremről.

1996. június 28. Rónaki

Kékivei Keszüben összeállítottuk a kutatáshoz szükséges köteleket és szerelvényeket, 

(karabinerek, mászó és ereszkedőgépek, szegek, kötélhágcsók, lámpák, telefonok, 

vezeték, stb)

1996. június 30. Rónaki - Kéki - Nemes - Glöckler - Szöts.

Az "Előd terem"-ben felköszöntöttek névnapom - elmúlt- alkalmával, egy üveg borral. 

(Elhelyezve itt a "Söntés kövön" azzal, hogy ha bejutunk, együtt megisszuk)

Előzőleg megállapodtunk az elnevezésekben. így a termet és a D-i aknát Előd 

Szaniszlóról - a kutatást kezdő elhunyt tagtársunk emlékére - neveztük el.
A Szaniszló aknában lehet lejutni kb. 8 m-t a "híd"-hoz, melytől É-ra a "nagy Szakadék

ban kötéllel előmászóként Nemes Balázs, majd őt követte Kéki Antal. Őket 

biztosítottam. A teremben a többiek. A "Kápolna" (30 m-rel lejjebb) alá már biztosító 

kötél nélkül másztak. Még a kőtélen történt lemászás közben az ingó kövek 

lepiszkálását végezték. Maga a terem is egy álfenék a lehullott kövekből. Ez alatt a 

"Kucni"-nak nevezett fülkeszerű alakzatba lehet a "Híd"-ról átmászni. Innen jól látható a 

"Kápolnában" tevékenykedők lámpái. Közben felmászva a terembe néhány irány és 

távolságmérést végeztem. A terem szintjén a litoklázis szintes távolságának becsült 

hossza 30 m-nél több. A Nagymányokiak a busz elérése miatt közben elmentek. A 

"Híd"-on a két felfedező beszédét mintegy 80 m mélyről még hallani lehetett, de lejjebb 
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már a szó érthetetlenül a "Szaniszló" felöl jött föl és végül teljesen elhalt. Több mint 

egy óra csend lett ekkor, majd halkan messziről újra lehetett hallani hangjukat. 

Visszaérve a terembe, a felfedezők beszámolója: Lejutottak a barlangi patak 

szintiéig. Kristálytiszta víz. Fotót készítettek. Balázs a csizmájából öntötte ki a 

"bizonyíték" vizet. A mélyből mangán kérges kavicsot hoztak föl.

Kiszállva hárman gyalog éjfél előtt hazaértünk.



39

1996. július 06. Rónaki - Kéki - Kékiné - Glöckler - Glöcklerné - Róth

Nemes - Kátai Levente - Szöts

A nyelőben a szakadék ÉNY-i részén este 8 óra felé nagy vízbefolyás indult a felszíni 

eső hatására, de ez 15-20 perc után megszűnt. Közben a Beretta aknát bejártam, alul a 

vízfolyás még megvolt. A "Tökgyalu"-t közben leverték. Kéki és Nemes leszállt a 

patakba, Kátai biztosította őket Barometrikus szintméréseket végeztek le és fel, mely 

szerint a 9. pont -22 méter, az Oltár a teremben -19 méter, a "Kucni”, a Híd -3I méter, á 

Kápolna -57 méter, a Szűkület -71 méter, a Patak -85 méter. A Patak nyugati 

folytatásában Kéki bontása folyamán sikerült kb. 20 métert előrehaladni. A patak 1-2 

méter széles, közlekedés: kúszással, esetleg négykézláb. Kb. 20 méterre kimozdítható 

szikla áll az útban. A mennyezet l méter magas. A patak vízhozama kb. 50 liter/perc. A 

"Verecke" ágban kis vízesés hangját lehet visszhangosan észlelni. Éjfélre szálltunk ki a 

barlangból. Kint vacsora, beszélgetés, alvás kocsiban, sátorban, szabadban.

1996. július 07. Rónaki - a tagok ua., mint tegnap

Nemes és Kéki leszállt a patakba, Kátai biztosított a Hídról, a Teremből Glöckler és 

Szöts. A telefonzsinór kiépítése és a "Bős-Nagymarosi” gát helyreállítása után 

Büdőskutra mentünk vízért. Ebéd után szieszta közben Glöckler riasztott, hogy 

vészhelyzet van. Nagy omlás hangját hallották a Teremből. Leszálltam, de mire a 

Terembe értünk, már hallottuk társaink hangját a mélyből, és jelezték, hogy minden 

rendben van. Ekkor Glöcklert kiküldtem, hogy nyugtassa meg a felszínen lévőket. Kb. 

2,5 óra elteltével kiértünk a barlangból. Elmondták, hogy a Verecke folyosóban kb. 40 

métert haladtak előre. A patak mederszintje mintegy 5 méterrel csökkent. Az első 

mésztufagát átvágásával javult a patak bejárhatósága. Kúszva, négykézláb görnyedve, 

illetve állva lehet egyes részeket bejárni. Több helyen a mederbe vízbecsatlakozást 

észleltek. Tektonikus hasadék és omlásos üreg lévén néhány terem is kialakult A 

kanyargós folyósón a "Verecke" teremből 3 lyukon leláttak a patak folytatásához, ami 

alattuk kb. 2 méterrel folyt.
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1996. július 29. Rónaki - Kéki - Kékiné - Glöckler - Glöcklemé - Nemes - 

Sóder

A 30 méteres hágcsót az Előd terembe leszállítottuk egy 10 és egy 6 méteres hágcsóval 

együtt. A "Tökgyalut" végleg megszüntettük.

1996. július 30. Rőnaki -ua.. valamint Szöts

A "Demoklész" leomlasztása és egyéb lógó kövek eltávolítása történt a Nagy

szakadékban. A Demoklész sok kisebb-nagyobb sziklatömbökből álló a litoklázisba 

beszorult omladékhalom, melynek súlya több tonnára tehető. Ennek leomlasztása szinte 

csak egy kisebb kő kipiszkálása után egyből megtörtént, leírhatatlan robajjal kísérve. A 

30 méteres hágcsót beépítettük a szakadékba.

1996. július 31. Rónaki - ua.

A telefonkábel beépítésével kezdtük. A Szaniszló akna kimászását kísérelte meg 

Nemes, Kéki biztosította. Az akna szintesen 17 méter széles, ahol a déli végén ékesen 

záródik a litoklázis. Sajnos Dél felé semmilyen átjárást nem találtak. Lámpaprobléma 

miatt kiszálltak a barlangból. Ebéd után Orfure mentünk fürödni és meglátogattuk az ott 

táborozó Mecsek Egyesület barlangászait.

Megjelent:
A MECSEKI KARSZTKUTATÓ CSOPORT JUBILEUMI ÉVKÖNYVE

1972-1997

A könyvet írta és szerkesztette Rónaki László.

A kiadás A4-es méretben 42 oldalon 10 ábrával készült
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MÉRET ÖSSZEHASONLÍTÁS A PÉCSI TORONYHÁZZAL

Vázlatos keresztszelvény a Spirál víznyelőről és barlangjáról.

Szerkesztette: Rónaki László 1996. szeptember.

Felmérés: Kéki A. - Nemes B. - Rónaki L.

1. Patakmeder (A bontás kezdete: 1977. júl.

13. Bodrog J. - Előd Sz. - Kovács F.)

2. " Kötélhágcsós akna"(1977. aug. 6.)

3. " Labirintus".

4. ” Előd - terem " (1996. június 22.)

5. " Beretta víznyelő akna".

6. A '* Szaniszló akna " és a "Szakadék " 

között a " Kucni "-nak elnevezett fülke és 

a híd.

7. "Szakadék".

8. " Kápolna " Délre a Szaniszló akna 

folytatása kb. 70 m-ig. Még felméretlen.)

9. " Vereckei folyosó A szifontól ismert 

patakban mésztufa gátak átvágása.

1996.július  6- 7. Kéki A.- Nemes B.

10. Vízesés a faiban.

11. Víznyelő az alsó bariangfolyosóhoz.

12. " Verecke" elnevezésű litoklázis termek 

A" Szoros " áttörése az alsó barlanghoz

1996. augusztus 1. (Nemes B. - Kéki A.) 

A harmadik felszakadás az alsó 

barlangfolyosóból járható be.
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1996. augusztus 01. Rónaki - ua.

Délután Kékivei és Nemessel leszálltunk a patakig. Glöckler a Hídon, Szöts a teremben 

biztosított. A patak feletti aknában I0 méteres hágcsót építettünk be. Én a Szifonnál 

maradtam, Kéki és Nemes a patakba indult bontani. 10 métert jutottak előre, ahol egy 

újabb szűkület állta útjukat.

1996. augusztus 02. Rónaki - ua. + Pónya Péter - Kerekes Kata -

Grieszmaier Julianna - Tóth László - Farkas Szilvia -

Keserű Péter - Temesi Ottó

A barlangban leszállás után a végpontra ment Nemes és Temesi, de nem tudtak 

előrejutni. Glöckler Andrea 9 hónapos terhesen rosszul lett, így Kéki Nagymányokra vitte 

a férjével együtt, innen Bonyhádra a szülészetre.

1996. augusztus 04. Rónaki - ua. + Bánki Róbert

A telefonokat kiszedtük a barlangból, a 30 méteres hágcsót feljebb helyeztük, így 

kiváltottuk a Teremből induló 10 méteres hágcsót. Az Előd teremben Pónya, a Hídon 
Nemes biztosított, Kéki, Bánki és Kátai a patakba mentek. Én Glöcklerrel a labirintust 

mértem fel.

1996. október 11. Rónaki -Vass Béla - Havasi Ildikó - Kis Péter - Kéki Nemes

-Temesi

A bejárat lebiztosításáról gondolkodtunk közösen a terepen. Eredmény: nagyméretű 

kútgyűrúkkel biztosítani tudjuk a bejáratot az esetleges bemosás és omlás ellen.

1996. október 26. Rónaki - Nemes - Kéki - Séder

Geológiai felméréseket végeztünk a lejárati aknában és a Szakadékban.

1996. november 06. Rónaki - Kéki - Séder - Havasi - Vass

A DDNP 3 kútgyűrűt, 3 mázsa cementet és I köbméter sódert szállíttatott a barlanghoz. 
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1996. november 16. Rónaki - Vass - Kéki - Nemes - Kátai - Séder — Pónya Péter 

A kútgyűrűk beemelése csigasorral. Az egyetlen kis gond az volt, hogy egy kútgyűrű 

450 kg, amit megemelve a térben forgatva kellett a helyére igazítani. Nagy nehezen, de 

sikerült.

1997. január 11. Rónaki - Tarnai Tamás - Bartha Károly - Séder - Kéki 

Nemes

A barlangot bemutattuk a szegedi vezetőknek. Tarnai és Nemes a patakba 

végigmentek, ahol egy zárókő kimozdításával kb. 1 métert jutottak előre egy szűk 

"lefolyóig”.

1997. január 11. Kéki, Rónaki, Séder, Nemes (15.20-tól) - MKCS

Tárnái Tamás, Barta Károly -JATE

9,30 órai busszal ki az Orfű - Abaliget elágazáshoz. 

Séder, Tamai, Barta a Szuadó-völgyi barlangot mentek megtekinteni. Kéki, Rónaki 

gyalog elindult a Sirál bg. felé, közben átnézte az út menti nyelőket.

-Találtunk egy szépen kiolvadt nyelőt- a pontos adatok Rónakinál. 

Először felmentünk a Büdöskúti T.H-hoz, mert túra volt a terepen.(forró tea) 

13-h találkozó a bg. túrázókkal a Spirálnál. 13,30 -Kéki, Séder, Tamai, Barta indul a 

Spirálba. A szegedi csoport vezetői rácsodálkoztak a nem várt méretekre.

15,20 Nemes utolér minket a Kápolnánál innen a patakig együtt mentünk. 

A szifon bejáratánál Tamai belátta, hogy nem fér be így csak Barta és Nemes ment be. 

Tamai és Séder, Kéki vezetésével kiment a barlangból. Kint Rónaki elkeseredett tusáját 

találtuk, a tűzzel.

18,40 kiértek a többiek is. - végezetül megittuk Rónaki fagyos borát-19,00 fájront.
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1997. január 25. Kéki

Spirálhoz ki 7,30 órai busz.: Rónaki, Sóder, Nemes. Stoppal Kéki (előbb, mint a 

buszosok) Gábriel János, Glőckler Gábor 11,30-kor Citroen kacsával. 

Nemes, Sóder, Kéki leszáll. Sóder az Előd terembe marad. Kéki a Hídról biztosítja 

Nemest, aki a Szaniszló aknába lemászik. Eredmény: megtaláltuk Csücsüt a csákányt, 

de sajnos újabb járatot nem sikerült feltárni. Az akna teljesen függőlegesen megy lefelé 

az Öltözőig. Innen már a 30-as hágcsón vissza lehet mászni a Hidra. Délben kiszálltunk 

a barlangból ebédelni. A fel- színen találkoztunk Gáborral és Jánossal. Az ebéd végekor 

érkezett két barlangász (Pacári M, és Zongor Gergely) akik szerettek volna lejönni 

velünk a Spirálba. Nem zárkóztunk el így délután már heten mentünk le a barlangba. A 

Szifonig Kéki vezet Nemes biztosit a Hídról. Idő- hiány miatt a két újfiúnak ki kellett 

jönnie ezért Kéki kivezeti őket. A többiek megpróbálkoztak a patakos ággal, kisebb- 

nagyobb sikerrel. (Gábriel a 2. szükitőnél, Glőckler és Sóder a Kulcsos -nál akad el.) 21 

h-kor érnek ki a barlangból.

A nap poénja: SEHOL SEM ESIK AZ ESŐ CSAK A SKANZENBAN II! 

Ugyan is mindenhol hó volt, így a Skanzen teteje is, amiről leolvadt, amikor tüzet raktunk 

alatta. így az ágakból .összefont* építményünk rései között a fejünkre folyt a hólé.

1997. február 15. (Sóder Attila jelentése)

Résztvevők: Pacári Miklós, Nemes Balázs, Zongor Gergely, Tóth László, Ronaki László, 

Sóder Attila

Reggel 1\2 8 h-kor a buszvégállomáson találkoztunk Mikivel és Gergővel, ök busszal 

jöttek. Fél 10-kor leszállás a barlangba. A csapat kétfelé szakadt. Nemes B. - Pacári M.- 

Tóth L. patakos ág, míg Zongor G. - Sóder A. a Teremtől a szifonig mérés. (A mérések 

eredményeit nem kaptam meg. - Kéki -)

Laci sajnos pórul járt. A patakos ág túl szűknek bizonyult neki vállban.

14,30-kor barlangból ki. Összepakolás - mérés megbeszélése, aztán tűz haza.
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1997. március 03. Tóth László, Sóder Attila, Kéki Antal.

11,00-kor  EJW-533 trabi ki.

13,00-kor a TV mikrobuszával Rónaki László és a TV stáb.

A stábra várva az úton lévő dagonyák lecsapolása történt. Megérkezésük után interjút 

adtunk, majd Séder vezetésével Szita László operatőr és Szilágyi Jenő riporterrel Tóth 

és Kéki leindul a barlangba. A Labirint bejárata után Szilágyi mellnél megszorul, emiatt 

befalcol. Tóth kivezeti a barlangból. Többiek a terembe elkezdik a felvételt. 250 w-os 

lámpafénynél igen jól néz ki a barlang, de egy VHS kamerával lett felvéve.(a kamerához 

először még kazetta sem volt) 17,30-kor értünk ki a barlangból.

Palermonál 100 I \ perc-es nyelés volt. (Míg Attila meg nem piszkálta.) 

A nyelő elé hordalékfogó gátat építettünk.

19,50 haza.

1997. március 08. i.v.:Kéki A., Nemes B., (Tóth L., Séder A. Büdöskúti-víznyelő 

bontása)

8,00 óra: EKC 553 Citroennel ki.

11,00 óra: Kéki-Nemes Spirálba le. Húzóra végpont.

A patakos ág 10,30 m-nél lévő befolyó aktív cca. 15 l\perc. Innen folyamatos a 

vízmozgás. A Vízeséses teremben, esőszerű szórt vízesés. A Verecke teremben 20-25 

IVperces a vízmozgás. A Nagy felszakadásnál 50 i\perc.

Huzat: - a Szifonnál jelentős kifelé áramló.

- a Vízeséses teremben felfelé áramló tisztulás

- a Verecke teremben nem érezhető.

- a Nagy Felszakadásnál felfelé tisztuló.

- a végponton jelentős kifelé áramló a légmozgás.
A végpont -45° -nak induló, 0,8 m-nél 0°-ra egyenesedő, rendkívül szűk, két oldalon 

szálkő, főte szálköszerű, alja összecementálódott kitöltéssel rendelkező csőszerű 

szömyemény. Hossza cca. 4m. A hangok alapján bukóval a végén, ami valószínű mély 

vízbe esik. Nagyon biztató, de járhatatlan, kibontása kegyetlen!
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Balázs kivetkőzve magából megkísérti a lehetetlent: (két liter boromba került), de 

eredmény semmi. A Nagy Felszakadásból jövő víz sokkal hidegebb a pataknál, ami 

megerősíti egy hamar a felszínről érkező rövidebb járat lehetőségét, mivel kint hó volt.

17,10 óra: kijöttünk a barlangból. Visszamentünk a Büdöskúti nyelőhöz, segíteni 

Attiláéknak a bontásban.

1997. március 22. Kéki A.. Tóth L., Sóder A. (később Nemes B.)

8,00 óra: ki EKC 553 Citroennel.

A Kaposvárról érkezett csoport fogadása, felszerelése, a Spirálba való túra 

megbeszélése. Vezető: Nemes B. Létszám: kb.1O fő. Hozzájuk csapódott Zongor Gergő 

és Faluhelyi Gyula. A túra sima lezajlású volt. Útvonal: kápolna és vissza. Fájront 15,00 

óra.

1997. március 29. Kéki A.. Nemes B., Tóth L., Sóder A.

8,00 óra: ki EKC 553 Citroennel.

A Húsvét akna, így a Spirál barlang is egy éves évfordulójára pezsgőbontás az 

aknában.

Az ünneplés végeztével a Büdöskúti- nyelő bontása történt.

1997. április 04- 06.

Tavaszi tábor.

14,00 óra: indulás a Büdöskúti rétre EKC 553 Citroennel.

A tábor lakossága: Kéki A.. Nemes B., Tóth L., Pónya P., Hódi G., Róth A., Glökler G. 

Jelen volt még: Rónaki L., Zongor G., Faluhelyi Gy. (a szomszédban egy 

cserkészcsapat).

1997. április 05.

7,30 óra: ébresztő.
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Reggeli busszal kijött Szöts H. Rónaki- Zongor csak később, (pedig mi felkeltünk). 

Délelőtti műszakban a Spirál barlang kábelezése történt.

Az első kábel a 11-es pontig lett levezetve, ahol feltekertük, hogy lehetővé tegyük a 

Labirint bejáratának a feltágítását Hiltivel. A második kábel a gardróbban helyeztük el. A 

felszíni végeket egy gégecsőben, a Denevérjáratban vezettük ki a telefonkábellel együtt. 

Babfőzés a Skanzenben, ebéd Büdöskúton.

Délutáni műszakban a Büdöskúti- nyelő bontása folytatódott

1997. május 17. J.v.: Kéki A., Sóder A., Grieszmayer J., Hódi G., Rónaki L.,

Szöts H., Faluhelyi Gy., Zongor G. és budapesti barlangász 

csoportok tagjai főleg a BEAC -tói.

8,00 óra: ADK 018 Trabi ki. Spirál barlang: Elekes B., Nyerges M. és három lány Kéki 

vezetésével a patakosba le a Nagy felszakadást kimászni. Nem sikerült mert túl 

veszélyesnek tartották. A végponti csőbe is megkísérelték a bejutást, de nem ment. 

17,00 óra: egy újabb öt fős csapat, Gergő vezetésével elindultak benittelni a barlangot. 
Éjszaka végeztek.

12,00 óra körül egy három fős csapat indult illegálisan le a Spirálba. Hódi és Szöts 

tiltása ellenére mégis lementek. Mikor Rónaki megtudta lezavarta Gergőt, hogy 

kergesse ki őket. A neveiket felírta. Rpo Naturásoknak adták ki magukat, de persze 

kiderült, hogy nem igaz.

23,30 óra: végre hazaindulhattunk, mert idáig kellett vámunk a túrázókra.

1997. június 19. (MKBT XLI. BARLANGNAPOK ABALIGET) Kéki

16,00 órakor: ki EKC553 Citroennel.

Találkozó Szatyor Miklósékkal /Pro Natura/ a szárazkúti útelágazásnál.

Spirálhoz fel, cél: Az MKBT XLI. Barlangnapok alkalmával történő túrák megkönnyítése 

érdekében, a Spirál barlang kiépítése, a francia egykötetes /Frog/ technikára.

1997. június 21. Kéki A.-Fülöpp A.-Grieszmaier J.-Sóder A.-Szöts H.-Toth L.- 

Faluhelyi GY.- Zongor G.

8,00 óra: ébresztő /KV SEHOL/



48

9,00 óra: Spirál bg.

Mára 5x5 fős csapat regisztráltatta magát a bg.-i túrára.:

I. cs. 2 fő (Veszprém) időben megjelent, de a többiek sehol. 11,00 óráig vártunk, majd 

elindult a túra./3óra/

Közben a gardróbból kiemeltük a kábelt, az aknából a szerszámokat. A Skanzen 

környékét rendbe tettük, fölé kihúztuk a fóliát.

II. cs. 5 fő (Álba Régia). Fegyelmezett túra, ök megnézték a patakos ágat is.

III. cs. 4 fő. 3 h könnyed látogató jellegű túra. Mint utólag kiderült volt közöttük

V.cs.-os is.

IV. cs. 2 fő (Bp.). A többiek sehol, de már nem csodálkoztunk az efféle hiányosságokon.

V. cs. Teljesen elfelejtett eljönni.

21 ,00 órakor vissza értünk a táborba. Persze a már kifizetett vacsorából nekünk már 

nem jutott.

Éjszaka utcabál a Barlang büfénél.

1997. június 22.

9,00 óra ébresztő. Táborbontás, kis időcsúszással. Spirál bg. Gergő és Gyula haza.

Mára 2x5 fő volt regisztrálva.

Az l.-es cs. korábban ért ki nem vártak, átmentek máshová.

A II.-es cs.-ra 14 óráig vártunk hiába. Ebédeltünk, majd 15-16 óra közt felköltöztünk 

Büdöskútra.

A barlang ezek után is kutatás alatt áll, melyet a jelenlegi végponti szűkület 

kőzetanyagának keménysége, a Nagy Felszakadás omlás veszélye, valamint a barlangi 

patak hideg vize nehezít meg. Bár úgy véljük, hogy megfelelő felszereléssel (ami sajnos 

még nem áll rendelkezésünkre) a kutatásnak eredménye lesz, mégpedig egy jelentős 

méretű, talán még az idegenforgalom számára is megnyitható barlangrendszer 

formájában.
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Azóta is folynak a kutatások, sajnos jelentősebb eredmény nélkül.

Végezetül megköszönöm Rónaki Lászlónak, hogy archívumából rendelkezésemre 

bocsátotta az 1977 és 1986-os anyagokat, valamint a térképeket.
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Életre szóló élmény

Irta: Őri Zsuzsanna

Az előző napok kiadós égi áldása miatt, az erdő sűrűbb lombozata alatt - ahová a nap 

sugarai nehezen hatolnak be - bizony sáros volt az út

Ez persze nem tartott vissza azon elhatározásunktól, hogy csatlakozzunk az 

augusztus 14-i pécsi nyílt túrához, amelyet a »Kóborlás a Büdös-kúti kulcsosház 

környékén* jelzéssel olvastam a Mecsek Híradóban. A túra vezetője, Baronek Jenő, 

közben még egy csábító programmal is fűszerezte az aznapi eseményeket. A bűvös szó 

a sajtóban is megjelent: bariangtúra.

Lányommal felkerekedtünk, vagy helyesebben kerekeken gurultunk Komlótól 

Orfúig, majd hátizsákjainkkal felszerelkezve, gyalog indultunk tovább. Közben 

csatlakoztunk a Pécs felől érkező túratársainkhoz, és együtt érkeztünk meg a rendezett, 

szép területen álló kulcsosházhoz, ahol - igazi jó házigazdaként - Dalecker Ibolya és 

Jenő finom szendviccsel, süteménnyel és szamócaszörppel várt bennünket. Falatozás 

után jöhetett ismét a .kóborlás* és a várva-várt nagy barlangi kaland. Pár kilométer séta 

után egy kútkávának látszó valamit fedeztünk fel, mely körül különböző speciális 

dolgokkal (lámpával ellátott kobak, kötél, kesztyű...) felszerelkezett - kis csoportosulás 

várt ránk. Mint hamarosan kiderült, ők voltak a »barlangászok* és legnagyobb 

megdöbbenésünkre - a kútnak vélt betongyűrűbe letekintve - az is világossá vált, hogy 

ott van a barlang szűk lejárata. Bizony voltak többen, akik a tátongó mélység láttán 

kijelentették: az ismeret- és látványszerzés - ilyen módon való - gyarapítását inkább 

most kihagyják.

A bátrabbak felváltva, kettesével juthattak le az ismeretlenbe, természetesen elöl 

és hátul egy-egy tapasztalt barlangkutató »biztosított*. Zsuzska lányommal mi is 

leereszkedtünk a többiek által is megjárt első szakaszig. Indulásnál persze nem is 

sejtettük, hová is .csöppentünk*, mire is vállalkoztunk. Később - a legenyhébb 

kifejezéssel is küzdelmesnek nevezhető - utunk során hallottak, majd könyvekből 

szerzett információk alapján ismeretekben is közelebb juthattunk a lélegzetelállítóan 

gyönyörű és fantasztikusan különleges világhoz.
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„Hogyan keletkeznek a barlangok?

A világ legtöbb nagy barlangját a lassan szivárgó víz vájja ki. A rendszerint kiterjedt, 

mészkő anyagú közettestekben kialakuló barlangok, több tucat kilométer hosszúságú és 

több száz méter mélyre nyúló, szövevényes járatrendszert alkotnak. A talajon átszivárgó 

esővíz, némi szén-dioxidot fölvéve, gyenge szénsavvá alakul. A minden mészkövet 

rendszertelenül behálózó, természetes hasadékrendszerekbe és hajszálrepedésekbe 

behatoló savasvíz mállasztja a követ, föloldja és oldott állapotban elszállítja annak 

ásványi anyagait. A parányi repedések idővel alagút szélességűvé vagy még annál is 

tágabbá bővülnek. A meggyengült kőzet be is omolhat. A mennyezet leszakadása 

következtében hatalmas, boltozatos termek alakulnak ki. A kőzettestben a vízszint 

csökkenését követően kiterjedt üregek és járatok maradnak vissza. Az ásványi 

anyagokkal feldúsult víz lefelé szivárgása azonban folytatódik. A járatok alján 

csörgedezve ez a víz tovább mélyíti az üregek padozatát, a mennyezetről lehulló 

vízcseppek pedig fantasztikus cseppkövek és más barlangi alakzatok építésébe 

kezdenek.

Milyen alakzatokat ismerünk?

A barlangokat a közismert álló és függőcseppkövek (stalagmitok és stalaktitok), valamint 

cseppkőoszlopok mellett sok más, kimeríthetetlen formagazdagságú alakzat ékesíti. 

Mindegyiküket a felületekre lerakódó, vízben oldott ásványi anyagok hozzák létre. A 

falakra a leszivárgó vékony vízhártyából fodrozódó, megfagyott vízesések rakódnak, a 

mennyezetről áttetsző fátylak csüngnek. Valószerűtlen formájú kővirágok „nyílnak”, 

kristálycsillagok ragyognak mindenfelé. A barlangi patak medrét patkó alakú gátak sora 

lépcsőzi, mindegyikük vízzel telt, kis medencét ölel körül. Nem csoda, hogy a barlangi 

világ lélegzetelállító műalkotásai rabul ejtik képzeletünket.”

(A természet ABC-je)

Kalandozásunk színterét a Mecseki Karsztkutató Csoport Jubileumi Évkönyvében 

leírtak alapján mutatom be:
„Az MKCS (jelenlegi vezetője Rónaky László) 1972-ben alakult. A „Spirál-nyelő” 

bontását, 1977 júliusában kezdte a csoport az azóta elhunyt Előd Szaniszló geológus 
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kutatásvezető javaslatára. Még ez évben egyik nehezen mászható szakaszába 10 m-es 

kőtélhágcsót építettünk be.

A több kilométeres hosszúságúnak becsült legnagyobb mecseki barlang teljes feltárása 

után várhatóan minden szempontból, sokszorosan felülmúlja az abaligeti barlangot.

A Vízfő forrás karsztos vízgyűjtő-területének közepén, a forrásbartangtól légvonalban 2 

km távolságban sikerült megtalálni a hegység legmélyebb időszakos víznyelőjét. A 

legnagyobb szenzáció, hogy első esetben értük el a közel 100 méter mélységben levő 

karsztvízszintet a barlangüregeken keresztül lejutva. A nagy esőzés a bejárat beomlását 

okozta, majd az évek során újra és újra megismétlődött a kibontás utáni elzáródás. A 

Büdös-kúti forrás felől a bő csapadék hatására megduzzadt patak irgalmatlanul áttörte a 

nyelő körül épített gátakat és betemette a bejáratot...

A több köbméter anyag és kő kivödrözését követően a nyelőben szerteágazó járatok 

felderítése, valamint a szűkületek és záródások bontásával folyt a munka. Nagy volt az 

öröm, amikor bejutva az Előd terembe, ott nagy mélységekbe levezető aknákat 

találtunk...

A geológiai vonatkozásában is érdekes barlang formakincse nagyon változatos. A 

cseppkő-képződmények csaknem minden vállfaja csodálható. A sárga és halvány 

rózsaszín dolomittól a sötétszürke mészkő hófehér kalcitterein kívül, a mangán kérgek 

szurokfeketéjéig sok színnel találkozunk..."

Mivel a látvány - nehézségeket feledtetve - rendkívül lenyűgöző volt, pár órás 

pihenő után Zsuzskával vállalkoztunk egy hosszabb felderítőútra. Az első szakasz is 

erőpróbáló volt, de az igazi kalandot és csodát ekkor élhettük át igazán. Segítőink - 

Glöckler Gábor, Kéki Antal és társaik - mindent olyan természetességgel és 

kedvességgel magyaráztak el az indulásnál és menet közben is, hogy - bár izgalom volt 

bennünk - a félelem érzése elkerült. Felkötötték ránk a biztosító kötelet - melynek a 

kötélhágcsón való le-, majd feljutásnál volt nagy szerepe - és fejünkbe nyomták a 

kobakot. Minden koppanás jelezte, miért is van rá szükség és hálásak voltunk az 

elmaradt dudorokért.

Csúszva, mászva, hasadékok - mondhatnám szakadékok - fölött az oldalfalnak 

testünkkel kitámasztva, kapaszkodva, négykézláb vagy guggolva... haladtunk előre a tíz 
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méteres kötélhágcsót követő „Labirintusban”. Őszintén be kell vallanom, akkor már 

voltak pillanatok, hogy megkérdőjeleztem épelméjűségemet, Gábor azonban 

rendíthetetlenül magyarázta és mutogatta a szebbnél szebb gyönyörűségeket, így nem 

sok idő maradt töprengésre. Közben arra is figyelnünk kellett, hogy csak oda lépjünk és 

kapaszkodjunk, ahol nem teszünk kárt a képződményekben. Amikor átpréseltük 

magunkat a Labirintus küzdelmes szakaszán, bejutottunk az Előd terembe. Az itt 

ránktörő érzés és „ránkzúduló" látvány már igazán leírhatatlan. A szavak és kifejezések 

csak fakó, tört részét adják vissza annak, aminek részesei lehettünk...

Türelmesen és aprólékosan - különböző megvilágításban mutatták meg Gyuláék 

a számunkra új és ismeretlen világot. Az alattunk tátongó száz méter mélység 

látványába beleborzongtunk, na persze a 10 Celsius fokos hőmérséklet is arra 

késztetett, hogy - mielőtt túlhűlne testünk - visszainduljunk a „fenti” világba.

Izmaimban erősen éreztem a megpróbáltatásokat, a kötélhágcsón csak lassan 

haladtam felfelé, hisz az amúgy is gyenge karom már „tiltakozott”. Szerettem volna 

mielőbb kint lenni és megpihenni, ám a szűk be-, ill. kijárati nyílás, mintha időközben 

még jobban összement volna. Keresztmetszetének alakja csak oldalt fordulva engedte 

át a testet, csakhogy így lábbal nem tudtam kitámasztani, és erőt kifejteni. A nyíláson 

csak félig kiérő, fáradt karommal pedig nem tudtam kikapaszkodni. Bekövetkezett az az 

egyébként mulatságos, de az adott esetben kissé aggasztó helyzet, hogy - beszorultam. 

Mi más is juthatott volna rögtön az eszembe, mint Milne Micimackója, aki a nyuszinál tett 

látogatása és „falatozása” után a kijárati nyílás fogságába esett. Igen, de a nála bevált 

többnapos koplalási módszert mégsem alkalmazhattuk, hiszen az utánam jövők is ki 

szerettek volna jutni. Gondolom, nem kell különösen ecsetelnem, hogy „szorultságom” a 

lányom kedélyét az egekbe röpítette, vagyis lefordítva hétköznapi prózára: majdnem 

halálra röhögte magát.

Többszöri próbálkozás, gyötrődés után, Gábor tapasztaltsága mentett meg a végső 

elgyengüléstől és elkeseredéstől. Módszeresen, lábamnál fogva tolt kifelé, amíg végre 

teljes testemmel kivergődtem a külvilágra. Az erdő fái voltak rá a tanúk, hogy újra 

születtem!



Természetesen - utólag visszagondolva - ez az esemény csak fokozta az átélt 

csodálatos élményeket. A hatalmas izomláz, valamint a kék-zöld foltok testem 

különböző pontjain, napok alatt nyomtalanul eltűntek, de a barlangtúra emléke egy 

életre megmaradt számomra, amiért ezúton is köszönetet mondok mindazoknak, 

akiknek része volt, hogy át- és főleg túlélhettem.
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Orfű
Üdülőterület és lakóhely 

írta: dr. Harmat Béla

Orfüt országszerte szinte csak, mint üdülőhelyet ismerik, pedig hát csaknem 800 ember 

lakóhelye is. Talán nem érdektelen e helyen az üdülőterület mellett a „falut” is 

bemutatni.

Mint üdülőterület:

Orfű a Baranya megyei Hegyháton, a Mecsek-hegység észak-nyugati „hátánál", Pécstől 

16 km-re elhelyezkedő üdülőfalu. A völgy korábbi öt ősi települése (Orfű, Mecsekrákos, 

Bános, Mecsekszakál, Tekeres) formálódott az elmúlt közel harminc év alatt - a 

természeti értékek lehetséges megtartásával, sőt gyarapításával — az ember 

beavatkozása révén ezerarcú, mégis egységes, Európa szerte ismert üdülőterületté.

A kevesebb, mint 800 lelket számláló település kisvárosnyi (445 ha) belterületén lakó és 

üdülőövezetek, tavak (az Orfűi, a Pécsi és a Hermann Ottó tó, összesen 113 ha 

vízfelülettel), erdők, ligetek, parkok adnak helyet a nyári üdülési szezon 10-15 ezres 

vendégseregének, amely hétvégi házakban, panziókban, magánszállásokon, 

kempingekben és ifjúsági táborokban talál elszállásolási lehetőségeket. Az 

üdülővendégek szórakozását, kikapcsolódását, pihenését és ellátását strandok (köztük 

az ország legnagyobb feszített víztükrű 5000 négyzetméteres medencéje és a tóból 

elkerített fürdőhelyek), fejlett kereskedelmi és vendéglátó-hálózat, sportpályák, lovardák, 

zenés és műsoros rendezvények szolgálják. Megnyugtató érzés, hogy a nyári 

szezonban helyben 24 órás orvosi ügyelet vigyázza a vendégsereg egészségét.

Az üdülés, pihenés, vízi sportok űzése mellett elsősorban a horgászat, vadászat és a 

környék természeti értékeinek gyalogos-autós megismerése jelenthet kellemes 

kikapcsolódást. Érdeklődésre tarthatnak számot a helyi védettségű régi lakóházak (ezek 

közül is főleg Tekeres faluképe) a Malom-múzeum (melyben ma is őrlik a búzát), a 

természetvédelmi területek és a Mecsek-hegység erdö-boritotta hegyláncai.

Közvetlen közelben olyan további üdülőhelyek találhatók, mint a cseppkőbarlangjáról 

híres Abaliget (3 km), a melegvizes strandjáról ismert Magyarhertelend (5 km) és 
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Sikonda (10 km). Az üdülövendégek nagy része a határokon túlról érkezik és élénk a 

külföldiek érdeklődése az orfűi ingatlanok után. Orfün szinte minden együtt van a 

zavartalan kikapcsolódáshoz, pihenéshez. A természeti adottságok mellett az 

infrastruktúra teljes kiépítése, a folyamatban lévő és tervezett fejlesztések a települést 

hazánk, sőt Európa egyik legvonzóbb idegenforgalmi központjává tehetik.

A fenti, talán kicsit .propaganda-ízű' leírás Orfűt, mint üdülőhelyet mutatja be dióhéjban. 

A felületes szemlélő, az átlag üdülővendég valószínűleg azt gondolja, hogy Orfű egy 

szép és gazdag falu, ahol öröm élni, ahol megelégedett, boldog emberek laknak. Hogy 

ez valóban így van-e, ahhoz a település és lakói helyzetének alaposabb ismerete, a 

tények és folyamatok elemzése szükséges.

A természeti környezet valóban gyönyörű. A táj különös varázsát az adja, hogy az 

emberi létesítmények (lakóházak, nyaralók, tavak) úgy simulnak be az erdők, legelők, 

szántóföldek közé, mintha az idő kezdete óta a táj részei, a természet teremtményei 

lennének. Ez azért lehet így, mert a település (a korábbi öt kis falu) hatalmas területen 

fekszik; az egyes településrészek között nagy kiterjedésű, zöld területek vannak. E 

széttagoltság, a nagy kiterjedés azonban gondokat is okoz, az egyik (valószínűleg a 

legfőbb) oka a hagyományos faluközösség szinte teljes hiánya.

Demográfiai jellemzés; a lakosság létszámalakulásának dinamikája:

Az állandó lakosok száma jelenleg 788 fő. A lakosság korcsoportok szerinti 

megoszlásának adatait összehasonlítva az országos adatokkal azt láthatjuk, hogy a 

gyermekek (0-14 év) és a 60 év felettiek aránya alatta marad az országos átlagnak, míg 

a 14 és 60 év közöttiek aránya meghaladja azt. Ennek valószínű oka az, hogy a 

beköltözők általában a fiatal felnőtt korosztályhoz tartoznak.

E lakosok az öt korábban önálló település részen élnek, s különösen az .őslakosok’ ma 

is őrzik .bánosi’, „szakáli*, .tekeresi' stb. mivoltukat, melyet az egyes településrészek 

közötti több kilométeres távolság épp úgy segít fenntartani, mint e településrészek 

különböző intézményi és (részben) infrastrukturális ellátottsága, vagy a különböző 
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nemzetiségi viszonyok, hagyományok. (Korábban az öt falu közül Bánoson csak 

magyarok, Tekeresen csak svábok, a másik három falu lakossága vegyes volt.

Orfű lakossága ma szinte pontosan ugyanannyi, mint a háború előtt az öt falu lakossága 

volt. A lakosság szám a 70-es években volt a mélyponton (610 fő), azóta fokozatosan 

emelkedik. Ennek oka az, hogy egyre többen választják lakóhelyül Orfűt. Igaz sokan is 

költöznek el (ennek különböző okai vannak, melynek elemzésére e helyütt nincs mód), 

de a beköltözők száma évről-évre szinte meghaladja az elköltözőkét. (A halálesetek 

száma az elmúlt 10 évben évente 1-3 fővel haladta meg a születések számát.)

Jellemző a központi településrész, Mecsekrákos lakossági összetétele. Itt él az állandó 

lakosság csaknem a fele 310 fő. A 40 évnél idősebb mecsekrákosi lakosokból 

mindössze öten (két család) születtek ezen a településen, a többiek úgy költöztek ide. E 

település részlakossága növekszik (itt vannak a közintézmények), a másik négyé 

stagnál. Úgy véljük, a beköltözések, elköltözések aránya a közeljövőben nem változik, a 

község létszáma emiatt folyamatosan nőni fog. Tekintve, hogy a beköltözők többsége 

fiatal, várhatóan a születések, elhalálozások aránya pozitív változást fog mutatni.

Életkörülmények, szociális helyzet:

A községben állandó munkahely nem sok van. A legnagyobb munkaadó az 

önkormányzat; a köztisztviselők és a közalkalmazottak együttes száma 25 fő, a fizikai 

dolgozóké 5 fő. A vízmű helyi kirendeltsége 13 fő, a MECSEK-TOURS 6 fő helyi lakost 

foglalkoztat állandó jelleggel, s néhány vállalkozónak is van 1-2 fő állandó alkalmazottja. 

A foglalkoztatási helyzetet javítja, hogy a közeli nagyvárosban Pécsre sokan járnak be 

dolgozni (kórházi főorvos épp úgy, mint segédmunkás), s hogy az idegenforgalmi 

vállalkozások is igényelnek munkaerőt, igaz csak idényjelleggel. A településen ipari 

tevékenységet nem folytatnak. A rossz termöföldi adottságok miatt (az átlag 

aranykorona érték hektáronként mindössze 4,6 ) kevesen élnek a mezőgazdaságból. 

Mindössze 4 fő gazdálkodik „főállásban”, s alig több ennél a piacra „másodállásban” 

termelő őstermelők száma. Minden tizedik család egészíti ki jövedelmét nyáron lakása 
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egy részének kiadásával, bár a fizetővendég szolgáltatás elsősorban az 

üdülőterületekre jellemző.

A regisztrált munkanélküliek száma 10 fő körül van. A lakosság általános anyagi, 

szociális helyzete - az idegenforgalomhoz kapcsolódó idénymunkák, alkalmi munka - 

lehetőségek révén - valamivel jobb, mint a környező településeken.

Kommunális szolgáltatások, infrastruktúra:

Kifejezetten jónak mondható a község kommunális infrastrukturális ellátottsága. A 232 

lakóház mindegyikében, a mint egy 1300 nyaraló, hétvégi ház 80 %-ban van vezetékes 

ivóvíz, s az ivóvíz hálózatba bekötött ingatlanok 95 %-a csatornázott. Az önkormányzat 

az elmúlt évtizedben legfontosabb feladatának tekintette a környezeti állapotok javítását, 

ezen belül is a szennyvízcsatorna-hálózat szinte teljes körű kiépítését, az ivóvízbázis 

bővítését és a szemétszállítás és elhelyezés korszerűsítését. A belterületi utak szilárd 

(túlnyomórészt pormentes) burkolattal vannak ellátva (az útfelújításokhoz az érintett 

ingatlanok tulajdonosai a költségek 20-50 %-val járulnak hozzá). A telefonellátottság jó, 

az autóbusz-közlekedés Pécsre úgyszintén. Vezetékes gáz nincs. Az önkormányzat 

összesen 265000 négyzetméter közparkot gondoztat,-részben vállalkozókkal, részben 

közmunkásokkal (ez utóbbival is idényjellegű munkalehetőséget biztosítva nyaranta 7-8 

helyi lakosnak).

Nagy gond, hogy az ingatlan tulajdonosok egy részé nem fordít gondot, telke, kertje és 

az ingatlannal szomszédos közterület (útszegély, árokpart) gyommentesen tartására, és 

sajnos jó néhány kisebb-nagyobb közterületre egyáltalán nem érnek oda az 

önkormányzat emberei sem. Mindez amellett, hogy rontja a község képét, jelentős 

pollen veszélyt is jelent.

A kereskedelmi ellátottság jó, de az árak a helyi vegyesboltokban 20-30 %-al 

magasabbak, mint a pécsi élelmiszerboltokban, élelmiszer-áruházakban

Közintézmények, közélet:

Az infrastruktúra gyenge pontja a helyi kommunikációs lehetőségek szinte teljes hiánya. 

Települési kábeltelevízió nincs, helyi újság a közelmúltig nem jelent meg, pedig az 
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egyes településrészek távolsága, szétszórtsága a lakosok mind egymással, mind a 

községi közösségi intézményekkel is a szokásosnál és a kívánatosnál nehezebben 

kerülhetnek közvetlen kapcsolatba.

Az önkormányzat 1988-ban a lakossági .párbeszéd” lehetőségeit elősegítve .ORFŰI 
HÍREK” címmel helyi újságot indított, mely sajnos csak negyedévente jelenik meg, 

viszont minden orfűi családhoz eljut ingyenesen. A helyi közintézmények az 

elvárásoknak megfelelően működnek. A háziorvosi rendelő korszerű, minden szükséges 

műszerrel fel van szerelve. Az óvoda és az alsó tagozatos iskola jó színvonalon látja el 

feladatát, a felső tagozatos tanulók a szomszédos Abaligetre és Pécsre járnak iskolába. 

A lakosok túlnyomórészt katolikus vallásúak, a település az abaligeti egyházközséghez 

tartozik.

A Polgármesteri Hivatal a helyi lakosok ügyeinek intézése mellet a mintegy 1500 

üdülőingatlannal kapcsolatos feladatokat is ellátja.

Az önkormányzat az elmúlt jó fél évtizedben rengeteget tett a település, elsősorban a 

kommunális szolgáltatások, az infrastruktúra fejlesztéséért; megtörtént az ivóvízbázis 

kibővítése, kiépült a község szinte egész területén a szennyvízcsatorna-hálózat, 

elkészült egy új, korszerű szilárdhulladék-gyűjtő telep, közparkok létesültek, épült egy 

tornaterem, megtörtént több kilométer belterületi út javítása, portalanítása. Mindezek 

mellett nem maradt elég energia, figyelem a helyi társadalom állapotára, a - sajnos 

elvétve és egyre ritkábban jelentkező - lakossági kezdeményezések fölkarolására. 

Egyre nyilvánvalóbb azonban a közösségi gondolkodás, a hagyományos faluközösség 

iránti igény. Ennek kielégítése mindannyiunk feladata: önkormányzaté, helyi lakosoké, 

sőt, talán még az üdülőtulajdonosoké is.

Nem biztos, hogy a fentiekből kiderült: Orfűn nemcsak üdülni, de élni, lakni is jó. Ha a 

jövőben is együtt, harmonikusan fejlődnek az üdülőterületek és a hagyományos 

településrészek, az épített környezet és a helyi társadalom, és ha mindez párosul a 

természeti értékek védelmével, megőrzésével, Orfű mint üdülőterület, és mint lakóhely is 

egyre ismertebbé és kedveltebbé válik.
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Adatok Pécs helyneveinek történetéhez: 

Balokány, Havi-hegy, Kispiricsizma

Irta: Bezerédy Győző

Pécs környékén, főleg a város feletti hegyoldalon több olyan helynév található, melynek 

eredetét sűrű homály fedi és a legtöbbnél az általánosan ismert magyarázatok minden 

alapot nélkülöznek, sőt nevetségesen primitívek is.

Erre a legjobb példa a Balokány nevének magyarázata, melyet valamikor a 

századforduló idején ötlöttek ki, nem kevés fantáziával. Sikerült is annyira belevésni a 

tudatba, hogy úgy vélem kiirtani sosem fog sikerülni. Útikönyvek írói ma is állandóan 

visszatérnek e név tőrök eredetére, legfőképpen arra, hogy azon a helyen valamikor egy 

gazdag töröknek a majorja állt, kit Balu-nak hívtak, s ez a major volt „Balu-hánja”. 

Magyarázatuk szerint ez nem csak major volt, hanem mivel fontos út mentén feküdt, 

egyben beszálló vendéglő is (szeráj?). Ez a tévhit a legmarkánsabban Kolta János Pécs 

című városismertetö művében (1956-ban jelent meg) került megfogalmazásra, de még 

napjainkban is gyakran hivatkoznak erre. Tudományosan azonban már semmiképpen 

sem fogadják el ezt (Babits András, Ruzsák Lajos) a kérdést végül véglegesen Madas 

József (mérnök, tudományos kutató) tisztázta. Szerinte a Balokány név először jóval a 

török kiűzése után, kimutathatóan 1746-ban jelentkezik a forrásokban. A terület ekkor 

már vízzel teli nagy gödör volt. A fő kérdés az, hogyan keletkezett ez a gödör? 

Eredetileg egy jelentős (200x150 méter) délfelé húzódó agyaggödör volt, mely a város 

téglaégetőjéhez szolgáltatta az anyagot. Mikor azonban ezt a vízzáró agyagréteget 

letermelték, források fakadtak a gödör alján és az egész kibányászott területet vízzel 
árasztották el. (A legtöbb falusi és városszéli téglagödömek is ez a történetük.) így 

keletkezett a Balokány tó. Az elnevezés szláv (bosnyák-horvát) eredetű, és mély 

fekvésű rétet, vizes, posványos helyet jelöl. Gyakran Balokánynak nevezték Pécs 

nyugati részén lévő vizes területet is. (Vasfürdő más néven). Horvát nemzetiségű 

falvakban is előfordul ez az elnevezés, így Lothárdon ma is így neveznek egy mély, 

vizes rétet. (Sarohácz György közlése.)

A Havi-hegy régi nevét pontosan ismerjük. A török kiűzését követő pestisjárvány idején 

építették fel (1697) a Havas Boldogasszony kápolnáját. (Havas Boldogasszonynak
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járványűző szerepet tulajdonítottak. Ettől kezdve e hegynek Havi-hegy lett a neve. 

Korábbi neve is ismert. 1687-ben a Kamara felmérést készített a város területén 

található szőlőkről. Az összeírást hegyről-hegyre haladva végezték el. Mivel ez 

megelőzte a kápolna építését, a hegy még a régi nevén szerepei a listán. Akkoriban 

még Kokasvári hegynek nevezték. Ennek a furcsa elnevezésnek az eredete csak az 

első pillanatra tűnik talánynak. Pécs történetének ismeretében viszonyt tudjuk azt, hogy 

ennek a hegynek egykor fontos szerepe volt, pontosan azért, mert ormáról az egész 

várost be lehetett tekinteni. 1848-49-ben a figyelő őrség mindig e hegyen állt, s 

mozsárdurrogtatással jelezte az ellenség érkeztét. Náray János püspöki helytartó 1849. 
június 7-én a következőt írta naplójában. „Én délután 4 órakor a Balokányi tónál 

sétáltam Inspector Zavaros barátommal.. .egyszerre a vámházi őrhelyen vészlövések 

hallatszottak...Ugyan utána a Bolgosasszony hegyen levő őrség is vészt lőtt... . 

Korábban, például 1780-ban, amikor hivatalos delegáció érkezett, vagy ha új püspököt 

vezettek be a városba, a hegyről jelezték, hogy a küldöttség a város határához ért. A 

szabad királyi oklevél érkeztekor a »Havi-hegyről mozsarak és tarackok üdvözlő lövései” 

hangzottak el, hogy a városban mindenki tudja meg, hogy a küldöttség megérkezett. 
Úgy tűnik ez évszázados hagyomány lehetett, vészkor és ünnepkor egyaránt. Jelzést 

adtak, mint a kakas teszi ezt hajnalkor.

A »vörös kakas” régidők óta tűzvészt jelent, s ezen a helyen szervezett tűzfigyeiés folyt. 

A hegy elnevezése innen ered, hisz minél tovább megyünk vissza történelemben, a 

hegyen álló és figyelő őrségnek annál nagyobb jelentősége volt.

A legkülönösebb helynév a Pécs keleti szőlőhegyen a Kispiricsizma elnevezés. A 

kutatók természetesen pontosan tudják e dűlő nevének eredetét, illetve e szó egy 

részének eredetét, mely a török korra vezethető vissza, (a helynévről a török időre utaló 

monda is szól, ennek azonban csak annyi a köze a valósághoz, hogy a törökökről szól) 

Vizsgáljuk meg a szó jelentését és kapcsolatát a szőlőhegyhez, illetve annak 

igazságtartalmát.

Kezdjük az összetett szó másik felét: .csizma”, nem más mint a török, „csesme" szó 

évszázadok során alaposan elferdült változata. A csesme állandó folyó (csurgó) kutat 

jelent. Az is nyilvánvaló - állítják a kutatók, hogy a dűlőnév egy bizonyos Piri nevű 

személynek a csurgó kútját jelenti, tehát ".Piri csesme”. Itt azonban megálltak a név 
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kutatói, tovább nem tudtak pontosítani. Volt e azon a helyen, ahol ma ez a név 

ismeretes, kút, volt e ott szőlője egy Piri nevű személynek, netán éppen egy töröknek? 

Végezetül miért szerepel neve előtt a megkülönböztető ,kis' melléknév? Ezekre a 

kérdésekre a nevezetes 1687. évi összeírás alapján lehet válaszolni. A Császári Udvari 

Kamara abban az évben jegyzéket készített a pécsi prefekturájáról, az ott található 

javakról. Ebben részletesen kitértek a város területén található szőlőkre is, megemlítve 

azok nagyságát és a tulajdonosok neveit is. Ebből kiderül az, hogy ezek tulajdonosai 

legfőképpen törökök voltak. A nyugati oldalon levőket (ez a Makár-hegy és környéke 

volt) addigra már jórészt elvették tulajdonosaiktól, a legvalószínűbb, hogy azok a harcok 

során menekültek el, de a szegényebbek, kik a gyengébb minőségű keleti szőlőket 

birtokolták, kikeresztelkedve továbbra is a városban maradtak. (Ezek a mohamedán 

bosnyákok voltak, a pécsi törökök zömét ők tették ki.)

Ebben a Kamara által készített jegyzékben kétszer is szerepel a Piri név. Egyszer a 

Makár-hegy környékén hat kapás szőlő birtokosaként került neve a jegyzékbe, 

másodszor a Kokasvári-hegy környékén a szintén hat kapás szőlő tulajdonosa egy 

bizonyos Piri Kurta volt. (Egy kapás szőlő 94 négyszögöl volt.)

Maga a név jellegzetesen török. Ma is ismert. A 15-16. század fordulóján Kanizsa 

kapitánya Piri Haszán basa volt. Cselebi többször is említ Piri nevű törököket, 

napjainkban egy török tengeralattjáró is Piri Reis nevet viseli.

E jegyzékből is kiderül, de a kereszténnyé lett bosnyákoknál a mai napig is divatban van 

az a szokás, hogy neveikhez melléknevet ragasztanak. Ezek utalhatnak mesterségre, 

tulajdonságra, lehetett gúnynév is, vagy valamikori hivatalra és tisztségre. (Kara Ibrahim, 

Oszmán Basa, Ali Sáros, Ome Lópatkoló, Húszain Kokan, Perinyi Kurta, Piri Kurta stb.) 

Piri Kurta természetesen azt jelentette, hogy a nevezett Piri Kurta volt, az az alacsony 

termetű, másként Kis Piri. Neve mellett a csesme szó arra utal, hogy ennek a Piri 

Kurtának, az az Kis Pirinek volt egy szőlője és ahhoz tartozó csurgó kútja, az az 

csesméje. A kérdés most az, hogy azon a területen, tehát a Kokasvári (Havi) hegy 

környékén létezett egy állandó csurgó kút, egy csesme? Volt, és ma is létezik ez a kút. 

Ezt ma Szamárkútnak nevezik, melyről tudjuk azt is, hogy ez a török korban is létezett 

már. A Kispiricsizma elnevezés kissé elváltoztatva Kis Piri csesméjére utal!



63

A Tubesi János-kilátó 1999-ben

Plaszauer János rajza
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Tubes látomás 

írta: Pap Éva

Ki látott még ilyet 

kilátót még olyat, 

melyet verslábakból 

épít a gondolat?

írják már a szálfát, 

írom is a strófát.

Nem holmi magasles

- torony lesz a Tubesen.

Aki feljön ide 

annak még súg a Mecsek: 

Angyali balladák, 

tündén dallamán...

Kőmíves Kelemen 

rémtettével szemben, 

nem véres áldozat, 

költői változat - 

emel Épületet!

Melyet ölel erdő, 

Simogat a szellő, 

s bokréta borítja 

légies homlokát..

A tubesi „János-kilátó" építésének története

(folytatás) 

írta: Kovács Szabó János

1998-ban a János-kilátónál kevésbé látványos, de nagy értékű munkát végeztünk. Ez 

indokolta, hogy csak egyévi hallgatás után olvashatnak ismét a tubesi kilátótorony 

tovább építéséről.

1997. november 6. Az első kilátószinten a henger belsejét leszigetelték.

1997. november 23. A sok esőtől és a sok párától a szoba ajtaja megdagadt és a 

fémkeretbe szorul. Csak a természetes kiszáradás után lesz ismét nyitható az ajtó.
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1997. december 15. Az Erdőfelügyelőségtől csak a város kérhet és kaphat támogatást. 

A pályázatot a Közüzemi Rt. nevében Nagy János készítette el és Kovács Szabó 

Jánossal együtt tárgyalt az Erdőfelügyelőség megbízottjával. Várhatóan a támogatás 

összege 350.000,- forint lesz.

1997. december 30. A szoba ajtaja előtti pihenőn magasan áll a víz. A vízbetett 

kövekkel tettük lehetővé az átjutást.

1998. január 20. A Közüzemi Rt-hez megérkezett az Erdőfelügyelőség támogatása 

362.000,-).

1998. február 11. 15 pár ipari kesztyűt vehetett át az alapítvány a Hunor Pécsi Kesztyű 

és Börruházati Rt-től (dr. Komjáti Zoltán).

1998. február 17. Kovács Szabó János a DÉDÁSZ Rt. ügyfélszolgálati irodájában 

bejelentette a villanyóraállást, kiszámították, hogy 60.000,-Ft-al adós az alapítvány, ezt 

utólag be kell fizetni.

1998. február 26. Pályázatot ír a város nevében Varga Péter építész. A titkár által 

átadott űrlap nem jó, így más címen kíván pályázni.

1998. március 3. Kovács Szabó Jánost fogadta a BAT Pécsi Dohánygyár KFT 

igazgatónője, Simon Éva. A torony építéséről hallott rövid ismertető után lehetségesnek 

tartotta, hogy a számára is szép és fontos építményt támogassa, de döntés csak később 

várható.

1998. március 4. A titkár egy kocsi termőföldet kért a Biokom KFT-től. Megígérték, hogy 

a Tubesre szállítják, térítésmentesen.

1998. március 5. Támogatást kérő levelet adott át a titkár a városházán a polgármester 

úrnak címezve. Tájékoztatta dr. Kurucsai Csaba társelnököt a kérelem benyújtásáról. 

Dr. Kurucsai Csaba ígéretet tett, hogy a Megyei Közgyűlés is ad egy kisebb összeget a 

toronyépítésre.

1998. március 9. A titkár kérésére új tetőtervet készít Cs.Tóth Péter építészmérnök. Az 

új tető a felső részén nyitható lesz, ezzel biztosítja a csúcsra való kijutást. Erre azért van 

szükség, hogy a toronyra szerelhető antenna (antennák) megközelíthető legyen. A 

bérleti díjból a jövőben a kilátótorony állagmegóvása végezhető el.

1998. március 13. Megérkezett a polgármester levele, 40.000,- forinttal támogatja a 

toronyépítést.
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1998. március 14. A beszorult ajtó megjavítására ment föl a toronyhoz Bánó Erika 

(Mecsek Egyesület), Tóth László (asztalos, a nyílászáró készítője) és Kovács Szabó 

János (az alapítvány titkára). Tóth László ezt a munkát is ingyen végezte.
1998. március 20. Kiss Lajos természetjáró intézte el, hogy a DÉDÁSZ Rt. két 

munkatársa lyukat fúrjon az első födémbe, hogy az ott felgyülemlő víz le tudjon folyni. 

Felhelyezték jobbról az első esőbeállóba Hellényi Miksa emléktábláját.

Barátunk és tagtársunk

Hellényi Miksa

emlékére

aki itt hunyt el 1997. március 20-án

PTTE turistái

GTE. Bm-i Szervezete

Bányagépészti Alapítvány

DDGÁZ Rt.

A tábla avatása 1998. március 22-én volt.

1998. március 21. A Pécsi Vízmű Rt. felajánlotta, hogy készpénzzel segíti a 

toronyépítést (Nem mi kértük, hogy segítsenek!!). A lépcsők gyártására használjuk a 

támogatást.

1998. március 23. Megérkezett az Erdészeti RT. árajánlata a lépcsőkre és a korlátra. 

Véleményezésre felkértük a Sopiannae Gépgyár szakemberét, aki reálisnak találta az 

ajánlatot.

1998. április 12. Nagy eső után azt tapasztaltuk, hogy a fúrt lyukak ellenére sok víz áll 

meg az első födémen. Sürgősen szigetelni kell az első kilátószintet.

1998. május 5. Cs. Tóth Péter építész elkészítette a nyitható tető tervét.

1998. május 12. Újabb 60.000,- támogatás érkezett Pécs Mj. Város Polgármesteri 

Hivatalától.

1998. július 23. A PANNON GSM. munkatársával, Dániel Zsolttal tárgyalt a titkár a 

transzformátor toronyba tételéről. A költségek nagysága miatt Dániel Zsolt más 
megoldást szeretne. A DÉDÁSZ Rt. ragaszkodik ahhoz, hogy az új transzformátor a 

toronyba kerüljön.
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1998. augusztus 1. A titkár felment Pető Krisztinával a Tubesre, a jövőben ő tartja a 

sajtóval a kapcsolatot. Elkezdtük a transzformátorház kiürítését, eddig építőanyag 

tárolására használtuk, az új tárolóhely a szoba. A hegyre érkező turisták segítettek a 

gerendákat felvinni.

1998. augusztus 10. A DÉDÁSZ Rt. munkatársa Horváth Ferenc tájékoztatta a titkárt, 

hogy a PANNON GSM még mindig nem kötelezte el magát, hogy vállalja az új 

transzformátor toronyba helyezésének költségét.

1998. augusztus 14. A városházán a transzformátor kilátótoronyba helyezéséről 

megállapodást írt alá Dániel Zsolt, Blaskó János, Varga Péter és Kovács Szabó János.

1998. augusztus 17. Az alapítvány a kiürített trafóházat átadta a kivitelezőnek.

1998. szeptember 21. Túri Gábor épületszobrász felerősítette újabb öt támogató gránit 

tábláját. A balról második esőbeállóba.
DUNA-DRÁVA

CEMENT PÉCSI VÍZMŰ RT

MECSEKI ERDÉSZETI RT

ÁLLAMI ERDÉSZETI SZOLGÁLAT 

PÉCSI IGAZGATÓSÁGA

Pécsi Közüzemi Rt.

1998. szeptember 29. A titkárt megkereste Dániel Zsolt, közölte, hogy a torony 

szigetelését nem végzik el.

1998. október 10. Az Állami Erdészeti Szolgálat igazgatója (Hardi László) a titkár 

figyelmét felhívta, hogy a jövő évi támogatást kérő pályázatok benyújtási határideje 

1998. november 1.
1998. október 12. A titkár a trafó áthelyezéséről beszélt Nagy Zsolttal a DÉDÁSZ Rt. 

munkatársával. Nagy Zsolt elmondta, hogy a trafó áthelyezésével kapcsolatban 

elsősorban a Magyar Honvédség az illetékes, öt a munkák megkezdéséről még nem 

értesítették.
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1998. október 17. A PANNON GSM a régi transzformátor oszlopaira szerelt fel egy 

áramvételezést biztosító szekrényt. Innen a földbe helyezett kábellel vezeti az áramot a 

telephelyére. (Nem tudni, hogy áthelyezi e a transzformátort?)

1998. október 28. A műhelyben elkészültek a lépcsőfokok.

1998. november 9. A Közüzemi Rt. elkészítette a továbbépítéshez szükséges 

pályázatot és az Állami Erdészeti Szolgálathoz Nagy János benyújtotta.

1998. november 21. Már szerelik a kilátótoronyban a nagyobb teljesítményű 

transzformátort, felállítottak egy új tartóoszlopot a kilátótól távolabb.

1998. december 5. Üzembe helyezték az új transzformátort a Tubesen, a hideg idő 

miatt a régi transzformátort csak tavasszal bontják.

1998. december 8. Nagy János és Kovács Szabó János 410.000,- forintos támogatás 

átutalásáról megállapodást írt alá a Közüzemi Rt-nél. 10 napon belül a pénzt átutalják.

1998. december 15. A régi kapcsolószekrényt mérő nélkül felszerelték a 

toronyszobában.

1998. december 29. A transzformátorház műszaki átadásán részt vett az alapítvány 

titkára, a DÉDÁSZ Rt. és a Honvédség képviselője.

1999. január 11. A Fordan-Zengő Rádió vezetője Komor István felajánló levelet adott át. 

A mai naptól minden hónapban egy alkalommal „Toronyépítők Hírei” címmel ismertető 

hangzik el a rádióban a toronyépítésről.

1999. január 21. A Pécsi Hét vezetője Bálint József ígérte, hogy a hetilap „Toronyépítők 

Hírei” címszó alatt írásban közli a Fordan-Zenő Rádióban elhangzott toronyépítéssel 

kapcsolatos híreket.

1999. március 22. Dániel Zsolt jelezte, hogy lebontották a régi transzformátort a 

Tubesen.

1999. március 25. Elkészült az áramvételezési lehetőség a toronyban.

1999. április 10. A meghirdetet erdőtakarításra 12-en jöttek el. A torony 300 méteres 

körzetében gyűjtöttük össze a szemetet és tettük a Biokom Kft. által felvitt konténerbe. A 

Biokom Kft. a konténert és szállítást térítésmentesen biztosította.

1999. április 11. Ma hangzott el először a Pécsi Rádió felhívása. Versíró versenyt 

hirdettek a „Tubesért”. A legszebb versek írói a rádió ajándékát kapják. A versek 
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hallhatók lesznek a rádióban. A versíró verseny két szerveje: Schweier Rita és Kovács 

Zoltán.

1999. május 11. Készül a lépcső az első és a második kilátószint között. (39 db 

lépcsőfok)

1999. május 16. A lépcső kész, a fogódzót és a korlátot szerelik.

1999. május 20. A lakatosok befejezték a munkát. A festés következik. (Nem 

horganyzottak a vasszerkezetek. Festéssel is elérhető a tökéletes védelem. Ez a 

szakemberek véleménye.)

1999. május 27. Kérvényt nyújtottunk be Pécs MJ. Város Polgármesteri Hivatal Műszaki 

Osztályára. Az elkészült rész használatára kértünk engedélyt.

1999. június 6. Szürkére festették a vasszerkezetet (a lépcsők alja nem lett befestve).

1999. június 14. 130 vers érkezett a versíró versenyre. Schweier Rita a borítékokat a 

titkárnak adta át és kérte, hogy az alapítvány kérje fel az értékelésre a következő 

személyeket:

Bertók László

Méhes Károly

Dr. Nagy Imre

Sólyom Katalin

Lantos József

(költő)

(író, újságíró) 

(irodalomtörténész) 

(színművész) 

(nyugdíjas tanár)

1999. június 21. Nagy János jelezte, hogy várja az 500.000,-forintról a számlákat. Az 

elszámolást meggyorsították, és a támogatást számlák ellenében még ebben az évben 

átutalják.

1999. június 23. Cs. Tóth Péter készíti az új tető tervét. Az új tervre azért van szükség, 

mert mégsem lesz nyitható a tető, és nem fagerendákkal készül, hanem fémből 

készítjük a tető vázát.

1999. július 29. Szeretné a titkár, ha a Pannónia Cézár Kft. 0,35 literes pezsgőt 

készítene „Tubes” néven. A címke hasonló lenne, mint a 0,75 literes üvegé volt, de más 

színekkel. Csepeli Zoltánná segít az intézésben. A fő akadály a pénz hiánya.

1999. augusztus 9. A Zsolnay Porcelán Manufaktúra Rt. vezetése úgy döntött, hogy 

egy értékes kézzel festett vázát ajánl fel a legnagyobb pénzösszeget átutalónak. (1999. 

november 1. és augusztus 20. között).



1999. augusztus 28. Ma először tűzhettük ki a magyar és 
a város zászlókat a Tubesen. Az adományozó Török Bálint 
zászlókészítő.
1999. szeptember 10. "A Tubesért" versíró verseny díja
zottjait hívta meg a Pécsi Rádió a Szent Mór utca 1-be. 
Riport is készült a versírókkal.
1999. szeptember 17. Átvettem a torony használati enge
délyét.
1999. október 16. Az Építéstudományi Egyesület vezető
ségi tagja, Göbölös István tartott ismertetőt a Tubesen.
1999. október 28. Az alapítvány átvette a Zsolnay 
Porcelán Manufaktúra Rt-től a 32.000,- forint értékű vázát.
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versiró verseny „a Tubesért”

Bevezetőt írta: Kovács Szabó János

Amikor terveztük a tubesi kilátótorony felépítését nem gondoltuk, hogy ez egy mennyire 

összetett feladat. Azt tudtuk, hogy tervre és költségvetésre szükség van, azt is, hogy sok 

pénz kell. Tudtuk, hogy a pénz nem jön magától, csalogatni kell, mert adakozásra 

rábeszélni az embereket az egyik legnehezebb feladat. De ha érdekessé tesszük az 

egyébként fontos célt, akkor a támogatás is szinte váratlanul jön. Már tudjuk, hogy a 

toronyépítésben a váratlan dolgokért is tenni kell. A figyelemfelkeltés a „Tubes Kupa” 

tájékozódási túraverseny elindításával kezdődött, majd a „Tubes pezsgő” megjelenése 

lepte meg a támogatókat. 1999-ben a Magyar Rádió'Pécsi Körzeti Stúdiója segítette a 

toronyépítést azzal, hogy versíró versenyt hirdetett „ A TUBESÉRT" címmel. A több 

mint 50 versírótól 130 vers érkezett a rádió címére. Kovács Zoltán stúdióvezető és

Schweier Rita a verseny fő szervezője sem gondolták, hogy ilyen sikere lesz a 

felhívásuknak. A Tubes Kilátó Alapítvány szervezői hálával tartoznak a Pécsi Rádiónak 

és versíróknak!
Kérjük, olvassák el a nem rangsorolt és a lehetőségek korlátait figyelembe véve itt közölt 

verseket.
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Vallomás
Irta: Heinczinger Erika

(A versíró verseny első helyezett verse)

Tizenéves fiatalként 

érkeztem meg Baranyába, 

A Mecsek-oldal varázslatos, 

titkot rejtő városába.

Utam gyakran az erdőbe, 

a hegyek közé vezetett: 

Megcsodálni a Makárt, a 

Tubest, a Babás-szerköveket.

Bámultam a körsétányról 

Daindol, Űrög szép völgyeit, 

Távolban a Tenkest és a 

szlovén Papuk vad ormait.

Emlékek, vágyak, ifjúsági 

Féltőn őrizlek titeket, 

Mint titkait az öreg hegy, 

S ösvényei a léptemet.

Szép vagy Tubes! s ha kilátód 

újra vidáman integet. 

Hallgatni a szél dalát, és 

emlékezni, hozzád megyek.

Óda

Irta: Máté Márton

Ó, Mecsek, te gyönyörű,

Szőlőfürt-érielő,

Vadakat felnevelő, 

Patakokat terelő.

Dombtetőről lenézek,

Ó, Mecsek, te nagy erejű, 

Fákat hátán cipelő, 

Követ, sziklát görgető,

S mégis mindent eltűrő.

Mi gondom volt, hagyom az egészet, 

Lefekszek egy lombos fád alatt,

S te megszépíted az álmomat
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A természet templomában 
írta: Andor Mária

Hány titkod van és hány szerelmesed, erdő?

Hány csókot láttál már, és hány titkot ismersz, erdő? 
És hányszor ébresztett reggel a madár, 

Mikor hajnalban párját szerelemre hívja, 

Ahogy a napot köszönti ki hűségéből el jő.

Miket rejtenek völgyeid és miket a kilátók? 

Tubeseden mennyi a varázs?

Hogy örülsz a tavasz ébredésének 

a dermesztő téli fagyok után.

Hóvirággal, kankalinnal ébredsz,

a keltike már mindent felráz.

Koronád tavasszal ágaidra teszed 

lombod az aranyszött zöldellő koronád.

Fenségedhez virágok nyílnak, 

Ünnepedhez madár trilláz.

Csak el ne rontsd jöttöddel, ember,

Mert eltűnik onnét a világ.

A vadásztól rezzen az erdő,

A vércsepptöl irtózik a táj.

Ne rontsd el ember, mert gyönyörű az erdő 

Templomod, mely mindig szépet ád.
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A Tubesre mész, felfele, felfele mindig 

A szépet csak ott találod.

Minél feljebb és feljebb jutsz, 

A csodát csak arra találod.

Madárral szárnyalni a dallal, 

Alattad a szikla, a virág.

Ha erdőbe indulsz, a templomba mész, 

A természet templomába.

Imád legyen a madár dala, 

lelked szépe a virág,

Mely a fényt a mélyben úgy találja, 

Hogy az illatok ezer varázsa 

A lomboktól kéri, hogy megtalálja 

A mohák apró virágát.

Ha a Tubesre mész, mindezt látod, 

Ha szívedben szem van, azt is látod, 

Gombák hol nőnek asztalodra, 

A gyógyító füvek hol lapulnak, 

A Mecsek-teák hol illatoznak, 

És hogy a városi füstben merre élsz.
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Mecseki négysorosok 

írta: Takács István

Magaslatok ezüst ködje, 

Öreg Mecsek pipafüstje. 

Haragszik a Misina,

Csökönyös a szamara...

Hamis Lapis csalafinta, 

Gúzsból lengő kötélhinta. 

Zöld lián és borostyán, 

Élősdi a fák nyakán...

Remeterét zöld pihenő, 

Környes-körbe kerek erdő. 

Turistasziv remélhetsz, 

Magas csúcsra felérhetsz.

Jakab-hegynek szele füllent, 

Kolostornak szentje fölment. 

Zúg az erdő tiltakozik, 

Vihar ellen hadakozik.

Zsongor Úrfi szellem, 

Szikla-kemény jelleme. 

Zsongorkőben hasadék, 

Tátongót, mély szakadék!

Sziklák odva sasfészek, 

A hegyi útról letérek, 

Szárnyasok és szarvasok, 

Az erdő a ti házatok?

Tubi, Tubes, galambom, 

A burukkolást nem hallom. 

Hallgatnak a vadgerlék, 

Daloljatok kékcinkék...

Karszteredő

írta: Braunitzer Richárd

Kartszerdö gyepén

Micsoda illatok 

Kacsíntnak felém

A pompás kosborok.

A Tubicai oldali (Tubes D-i oldala) karsztbokorerdóben díszló kosborok emlékére
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A Mohos

Irta: Braunitzer Richárd

Meredek a völgy oldala 

Beszövi a puha moha 

Hajtsd le fejed kicsi Kata 

Ez a pamlag moha - puha.

Lent csorog a Mohos vize

Beszövi a moha ere 

Kicsi Kata ide gyere

Friss a Mohos lehelete.

Kicsi Kata lába nyoma 

őrzi álmát csillagmoha 

Kis levele ága-boga

S görcsös bükkös szelíd szava.

Az égervölgyi Mohos oldal emlékére.

Simulj hozzáml 

írta: Takács István

A völgyben szellő lengedez,

A kilátó fenn meredez.

Patak mentén farkasalma.

Fák tövében medvehagyma. 

Lombok alatt fogom kezed,

Duruzsolom, szép a szemed. 

Érezz velem, óh kedvesem,

Simulj hozzám szerelmesen.

Sóshegy és a Vöröshegy,

ölelkezne, de nem megy.- 

Szarvasbika orgonái,

Párját hívja és rátalál.

A remény ruhájában látunk téged Mecsek

Virágot, szirmokat, lomberdőt és hegyet 

Égbenyúló mecset, Pécs város felett! 

Üde zöldben, ünneplőben új évszak érkezett.

Simulj hozzám szerelmesen, 

Álmodj velem, óh kedvesem!
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Szereti az eget?
írta: Takács István

Az egek a hegyet,

vagy a hegyek az eget, 

Jobban ki kit szeret,

kutatni ezt lehet?

A felhők habos álmok,

az ég kék képzeletén. 

Lomhán ámuldoznak,

a horizont peremén.

Szirtek, bércek, hegycsúcsok,

derék, délceg oszlopok, 

Hisz a fejük felett tartják,

a végtelen mennyboltot. 

Ha ez nem így volna,

a kék ég ránk zuhanna! 

Zengő, Tubes, Jakab-hegy,

a hálaadás mennybe megy! 

Már tudjuk ki kit szeret,

a hegycsúcs a kék eget, 

Mert azt ő szívesen,

a vállain hordja
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Tavasz

Irta: Baumann József

Lágyan simítja végig a napsugár az erdőt, 

A kék égre felzavar néhány habos felhőt. 

Szél kerget száraz levelet a hegyoldalon, 

Néhány patakba hull s tovább oson.

Mogyorófa vesszőn sok-sok barka nyílik, 

Sárga ruhácskájuk csak órájuk illik.

Hóvirágtól fehér a patak menti avar, 

A gyors folyású víz vastag ágat zavar.

Lepkék libegnek sárga nászruhában, 

Nem fárad testük a hosszú vándorlásban. 

Hunyorba a poszméh fejét bedugja, 

Sárga is lett tőle szőrös feje búbja.

Kék égen az ölyvek násztáncukat járják, 

A szaladó egeret onnan is meglátják. 

Odút váj a harkály hatalmas csapással, 

Párját csalja a kerek alkotással.

Melegszik az erdő ébred a természet, 

Felidézi bennem sok sok szép emléket. 

Erdőnek, rétnek pompás illatát, 

Élvezni szeretem minden pillanatát.

Ha majd...

írta: Bokrétás András

Ha majd a május újra erre léptet 

a fellegek szelíd-szép dombsorán 

s csúcsaidra, melyet kósza szél becézget 

aranyló fényt hint majd a délután,

S a szélsöpőrte tiszta esti égre 

fecskék rajzolnak arabeszkeket, 

a búcsúzó alkonyi fényben 

felködlenek távoli hegyek.

Mikor vén bükkfák rejtett hűvösében 

a hérics és a hunyor újra nyit 

és a százszorszép széthinti a réten 

fel-felvillanó csillagképeit:

Gondolj majd akkor a deli Tubesre, 

mely itt őrzi álmaid és gyerekkorod, 

emlékeidet hívod, s kézenfogod 

őket, míg csendben beborít az este.
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Tavaszváró

írta: Baumann József

A Napsugár mohón nyaldossa a hideg havat, 

Ha így folytatja, tavaszra nem is marad.

Hó alól hóvirág nyújtogatja fehér szirmát, 

Ahogy most kibújt, vajon ő most mit lát?

Az illatos hunyor már régen megelőzte, 

Zöldes szirmát a Napnak terítette.

Sárgán virít a kankalinok csokra, 

Mellette virágzik, csilingel a moha.

Barnás avaron a májvirág kéklik, 

Szállnak a bogarak, közelebbről nézik. 

Izzad a hó, csorog a hideg verejték, 

Csörgedező erek szaladnak szerte szét.

Csepeg a szikla, gyűlik a sok víz rajta, 

Duzzadt a moha, tartani nem bírta. 

Patakká hízik a sok-sok hideg verejték, 

Maguk előtt a köveket vidáman görgették.

Tarka madársereg repked ágról ágra, 

Piciny csőrüket egyre jobban tátva.

Vidáman dalolják itt a télnek vége, 

Apró szemükkel néznek a kék égre.

Róka-hegyi emlék 

írta: Papp Lenke

Hogy szerettem én, mikor tavasszal 

a hegytetőn már várt a szél.

Átölelt, megsimogatott, s közben a szép, 

dús, szőke hajammal játszadozott. 

Magamba szívtam a fagyai virágának 

édes-kesernyés illatát, 

s megcsodáltam a nyíló vad 

pünkösdi bokrok virágát.

A kövek közt megtaláltam 

a Smali emléktábláját.

A cserfák alatt a hosszú, 

selymes fűre leheveredtem, 

s a kék égen a bárányfelhőket figyeltem.

Elillant az ifjúság. Hol van már 

az őröknek hitt barátsági

Bárányfelhőn tovaszállt.

De a Róka-hegy engem mindig visszavár. 

Tavasszal int: gyere már,

Újra nyílik a pünkösdi virág!
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A mecseki turisták indulója

Irta: Faltysné Újvári Anna

Az első napsugár Térképem költemény, Refrain:

Már az úton talál, Ezért az eredmény, Cimbora, harsog a

Vár a mesebeli táj. Hogy gyakran eltévedek,- Mecseki harsona,

Harmaton lépdelek Kell ennyi izgalom, Ne sajnáld rá az időt!

És mindent feledek, Nem ismert utakon A test és a lélek

Ami bánt és ami fáj, Vidáman menetelek. Ereje feléled,

Arcomba pókfonál Patakok vizében, Töltsd meg a szomjas tüdőt!

Simul a lomboknál, Források ízében Hegyeket, völgyeket,

Rám bámul egy kicsi őz, Mindig kedvemet lelem, Idegen földeket

Toll hull a kalapra, Játszom a mókussal, Megnézni megyek gyalog.

Átfut egy malacka, S a madárkórussal Szél és nap a ruhám,

Vállamon pille időz. Együtt énekelem:... Az anyám büszke rám:

(Mert) pécsi turista vagyok, 

Mert én turista vagyok!

2/ 4/

Hegyeken keresztül, Télen, ha hull a hó

Egy meleg surranó Ha a nap leszentül

Lábamon jó útitárs. Áll már a sátorkaróm.

Kívül, ha vihar hűt, Tábortűzi dalon,

Belül a jókedv fűt,- Friss szénahalmazon

Cimbora, hát mire vársz? Magamat elringatom.

Fázni nem lehet itt, A madár elpihen

Pihenőn melegít Rejtőző fészkiben,

A tábortűzi parázs. Hallom az erdő zaját.

Üveghegyet járom, Szellő és róka jár,

Olyan, mint egy álom, A völgyben motoszkál,

Enyém a legszebb varázs. Suttognak jó éjszakát.
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Óda a Mecsekről

Irta: Gyulayné Éva

Hogy mit jelent nekem a Mecsek erdő fái?

A Misina kilátó s a rét virágai?

Ha szomorú voltam itt az idegenben,

a Mecsek erdő fái között én nyugalmat kerestem.

Zarándokutamon bolyongtam a réten, 

vadvirágok között kéklő messzeségben, kerestem 

az otthont, amit magam mögött hagytam, 

olyan nagyon - olyan sokszor én azt megsirattam.

Magányos utamon fák, virágok között 

ilyenkor a lelkem csöndben elköltözött.

Leültem egy kidőlt fa elszáradt törzsére, 

s néztem, hogy repül fel a madár fészkére.

Megnyugodott lelkem itt a Mecsek alján, 

elfogadta, vele élek, ez lett az én dajkám. 

Szebbet nem keresek, tán nem is találok, 

a Mecsek fái között oly sok szépet látok.

Óh, be sokszor jártam avarlepte útján, 

az őszi fák között, szomorúan, némán, 

de egy-egy séta közben lassan megjött kedvem, 

mert a nyugalmat, amit úgy kerestem, 

a Mecsek fái között én mindig megleltem.
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Szeretem az erdőt, bár nagyon szeretem 

eleven víg élet rejlik a sűrűben.

A rigó füttyét hallom, a kakukk felel rája, 

a harkály kopogása a hangzavart bezárja.

Vége van a napnak, csöndes lett az erdő, 

fa levelét rázogatja az esti hűvös szellő.

Lassan, halkan lépek, zajt ne csináljak 

az erdő sűrűjében élő állatnak, madárnak.

Ódát zengnek róla, hogy ilyen szépet láttam, 

a Mecsek fái között én mindig nyugalmat találtam.

Feledve

írta: Németh József

Tudom helyeden állsz most,

Untatni sosem tudtál engem.

Bíztam benned ezért mindig,

Ezt, mond, miért feledem.

Sajnos rég láttalak téged, 

ígérem, foglak még szépnek látni.

Kirándulni hozzád jártam,

Itt szedtem illatos virágot.

Lábam szedve siettem feléd,

Ágak csak ropognak alatta.

Tudtam te vársz minket,

Ó, mondd most miért feledlek.
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Tubes
Irta: Baumann József

Esőnyaldosta köveid kezemmel simítom végig, 

Mészvázak milliárdja növesztettek, s emeltek az égig. 
Évmilliók emlékét őrzik fehérre koptatott rögeid. 

Életnek adnak helyet tested, rései s gödrei.

Rajtad nőnek fák, testedhez simuló bokrok, 

Melletted díszítik a tisztáson megbúvó kosborok. 

Zergevirág borítja északi, hűvös testedet,

Tavaszi hérics dobogtatja déli szívedet.

Fürge gyíkok, tekergő kígyók kúsznak szerte széjjel, 

Meleg lehelet kering feletted a csillagos éjen.

Reggel a nappal bogarak tízezrei kelnek, 

Hintázó ágakon parányi madarak énekelnek.

Rókavár peremén nagyot ásít az öreg róka, 

Mellette játszik vidáman két kis apróka.

Felugrik az egyik, a szitakötő szárnyát szegte, 

Hegyes fogával az egészet, sercegve megette.

Selymes tisztáson fűben lapulnak az éber özek, 

Felkapott fejükkel lesik, a zajok honnan jönnek, 

öreg molyhos tölgy nyújtózik felettük,

Elszáradt vastag ág hullott le mellettük.

Sziklád évszakonként csodálattal nézem,

Téli havas estén szépséged sorra felidézem.

Eső marta szikládon újra élet serken, 

Hozzád felsietve mindig boldog lelkem.
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Tubes

írta: Baumann József

Hó hull testedre, vacogva rázkódnak a fák, 

Puha lepellel telik meg minden ág.

Fehér köveid még fehérebb sapkát húznak, 

Csak a széle látszik a sok erdei útnak.

S ha tavasz van, rajtad nyílik először sok virág, 

Illatos hunyor, kankalin s kék májvirág.

A tavaszi hérics sárga virágját fordítja a napnak, 

Jó a meleg a sziklák közt megbúvó bogaraknak.

Üde tisztásod, ezer kosbor ékesíti szerte, 

A zord telet mindegyik könnyen kiheverte.

A gyöngyike harangjai, halkan csilingelnek, 

Fáidon a madarak harsányan énekelnek.

Nyári melegben a napsugár tüzesen süt le rád, 

Északi oldaladon húzódik meg a sok őzcsalád. 

Peremizsek virágoznak utad szélén szerte, 

Őket a zivatar szele a földre leteperte.

S ha megjön az ősz, hideg szelet hozva, 

Fák takarta levelét szana-szét hordozza. 

Megbúvik az élet a meleg földhöz bújva, 

S így várja a tavaszt a puha téli hóban.
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Tubes

írta: Faltysné Újvári Anna

Hajdanán Zidinában

Három harang szólt naojában: 

Egyik reggel napkeltekor,- 

Zengett-bongott a kolostor, 

Nap zenitjén másik konga, 

Beszédült Gyüd és Benga, 

Barátúrnál pedig este 

A hang a tubást kereste.

Puturluki forrásoknál

Élt egy legény bosnyákoknál. 

Tabakos volt minden vére, 

Ám néki nem volt kedvére 

Sem timsó, sem a szattyán. 

Pedig apja már aggastyán. 

Munka helyett,- kutyafáját! 

Fújdogálta trombitáját.

De azt bizony szépen fújta,

A szíveket is feldúlta, 

Estharanggal szinte párban 

Messzehangzón, zabolátlan: 

Tur-tur..., mintha gerle búgna,- 

Bár ily szépet azt sem tudna,- 

Röpdösött a sülő dala, 

Útját állta szikla fala.

Aztán ott egy kanyart veszen, 

Kertek fel sétát teszen, 

Rácvárosba hogy elére, 

Rápiheg a kebelére

Szép Darinka leánykának, 

Ki ezt hallja: Tubám, várlak! 

Keresi hogy hol szólítják, 

S szemei a sziklát látják.

Anyja kéri: Kincsem, drága, 

Ne figyelj a trombitára!

Nem más az csak a szél szava 

S újra hallik hívó dala.

Lelke volt csak, s semmi teste. 

De felzengett minden este. 

Kis geriice, rác leányka 

Azt kereste mindhiába.

Nap-nap után zeng a turtur, 

Ám az élet egyre kurtul, 

Síró, búgó, turbékoló, 

Vágyba őszült öreganyó 

Fürkészi a sziklás hegyet, 

De már ködös a képzelet, 

Hegygerincét trombitát lát, 

S talán hallja is a szavát:
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Kis tubicám, szép tubesem, 

Itt rejtezem én kedvesem, 

Tu-túú-tu, tu-túú-tu...

Fel-felzeng a galambhangú 

Szellőfútta aranytabu,

S felrebben két galambica: 

Engem szeress, csak itt keress! 

így lett a hegy neve TUBES.

Igyekezz a hegyre fel!

írta: Takács István

Ha a szíved megfagy, 

kit szerettél és elhagy, 

az erdő megvigasztal.

Ha galamblelked üres, 

vár Téged a Tubes, 

hogy békülj a világgal. 

Szikál, bokrok, madarak, 

Forrás, csermely, kispatak, 

együtt űzik gondjaid.

Igyekezz a hegyre fel, 

a felhőt onnan éred el, 

és ettől enyhül bánatod!

A csúcsról a sugaras napot, 

őt kézzel megfoghatod, 

melege szívedbe költözik.

A Mecsek az Isten, 

széles jókedvében, 

nekünk teremtette!

Hogy ezt cselekedte. 

Köszönjük, jól tette...
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Csábít a Tubes
Irta: Takács István

Miért kényszer-keletien, 

hogy a magasság és végtelen, 

csábít, vonz felfelé, 

űzve hajt a csúcsra!
És ha egyszer felérsz, 

senkivel sem cserélsz.

- E helyzet, energia, 

és erőd halmozódik I-

A Tubesre feljutni, 

sportos derék dolog, 

a levegőt habzsolod, 

a légzés örömére, 

ami szép az tiéd, 

szemed gyönyörére.

Fentröl nézni le, 

nincs ehhez fogható 

a látvány oly szédítő, 

szókkal nem mondható.

A képzelet, ha szárnyal, 

száll a madarakkal.

Oh földi szabadság, 

ez lelkűnk szüksége!

Kirándulj a Mecsekre 

mászva hágj a Tubesre!

Épülj, szépülj kilátó, 

érd el a kék eget, 

a habfodros felhőket, 

s a tiszta fellegeket!
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Titok és táj

Irta: Faltysné Újvári Anna

A Mecseken, a Mecseken

Fűszál babrál a neszeken, 

Szökdelve csobog a hűs patak,- 

Tavacska tükrében láttalak...

Álom hever a tölgy alatt,

S csúcsra kaptat a gondolat, 

Emlékre felfűzött levelek 

Visszhangozzák nevedet.

A sápadó Nap hunyorog,

Illatoznak a hunyorok

Itt, hol a vigasz is megterem, 

Bánatom ágait tördelem.

Hiányodtól felzaklatva,

Lépést lépés után rakva 

Megnyugvás tájait kutatom,

S bolyongok úttalan utakon.

Zengő, Tubes és Melegmány ...

Átöleli a szivárvány, 

Jakab-hegy ringatja az estet, 

Nyergére alkonyszint festet.

A Mecseken, a Mecseken

Múltba téved az idegen,-

Nem tudja mit rejt a táj, s a rom ... 

Nem tudja senki,- csak én tudom.
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Kevésbé ismert képek a Mecsekről és környékéről

írta: dr. Nagy Gábor

Princz Gyula és Cholnoky Jenő, Gróf Teleki Pál és Bartucz Lajos három kötetes 

monográfiát szerkesztett »Magyar földrajz, Magyarország tájrajza" címmel. A három 

kötetes monográfia a Királyi Magyar Egyetemi Nyomdában készült, sajnos a kiadás éve 

egyik kötetben sem található meg. A fényképeket Zsaborovszky Jenő (1930-ban) 
készítette.

Mecsek, Pécs város korabeli képével. A belvárosi templom, még a 

rekonstrukció előtti kupolával és mellette a később lebontott torony is kivehető.
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Hosszúhetény látképe a Hármas-heggyel.

Lapistól északra római őrtorony maradványai láthatók. A Lapis és a 

Remete-rét közti műút építésekor lerombolták.
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A mecseki források felújítása
Irta: Baumann József

Az elmúlt néhány év zord időjárása nem csak az erdő fáiban okozott jelentős 

károkat, hanem az erdei létesítményekben, így a forrásokban is. A források 

környéke a bedőlt fáktól sokhelyütt nehezen közelíthető meg, a forrásokban is 

károk keletkeztek. A víz megrongálta a falazatokat, elmosta mellőle a talajt. Az 

ülepítő medencék feltettek üledékkel, ezzel veszélyeztetik a forrás vízhozamát, 

állagát és tisztaságát. Feleségemmel és barátainkkal elhatároztuk, hogy elkezdjük 

tisztítani, felújítani a forrásokat, sajnos a "mai turisták" az erdei létesítmények 

tisztítására kevesebb időt fordítnak, mint elődeink. Az elfolyó kis patakmedrek 

feltelnek ágakkal, levelekkel, elősegítik a forrás eliszaposodását. A túrák, 

kirándulások során ezeket a munkákat szerszámok nélkül is el lehetne végezni 

némi leleményességgel.

A Lenke-forrás tisztítása

Hónapokkal ezelőtt a Lenke-forrás fele sétáltunk, láttuk, hogy nagyon gyengén 
folydogál belőle a víz. Én még csak fényképen láttam ezt a forrást folyni, az a kép 

is nagyon régen készült. Egy jó tréfa jutott eszembe, hogy ismerőseimet 

megtréfáljuk. Bedugtam a csövet és mentünk tovább túrázni. Séta közben 

gondolkodtam, hogy ez a tréfa még hasznos is lehet, ha a földalatti kis erekbe 

feldúsul a víz, azt hirtelen kiengedem az elfolyón keresztül, akkor vákuum 

keletkezik mögötte, ezáltal tisztíthatja az erecskéit. Egy óra múlva értünk vissza, a 

dugó mellett csöpögött a víz, ebből arra következtettem, hogy mögötte elég nagy 

lehet a víznyomás. Felkészültem a fényképezésre, Barnabás barátom kihúzta a 

dugót, a cső teljes keresztmetszetében ömlött az áttetsző forrásvíz. Két felvételt 

készítettem a biztonság kedvéért, mire a második felvétel elkészült hirtelen el 

kezdett csökkenni a nyomás, majd az eredeti folyásnál valamivel vastagabb szinten 

beállt. Tovább vártunk, de nem csökkent és nem is növekedett a mennyiség. A 

munkát végezte: Baumann József, Kriston Barnabás, ifj. Kriston Barnabás.
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1999. február 27. Elindultunk, hogy a Lenke-forrást megnézzük folyik e. Örömmel 

tapasztaltuk, hogy szépen folyik belőle a tiszta forrásvíz. A sok csapadék, a 

múltkori vákuumos „szívatás” úgy látszik használt neki. A vízhozama most három 

liter percenként. Nekiláttunk az avar eltávolításának, a lerakodott agyag 

feltépésének az átszőtt gyökerekkel együtt, felgöngyöltük, mint valami puha 

szőnyeget. A medencét kitisztítottuk, a lefolyócsövön elindult a víz az 

„ismeretlenbe”. A cső néhány percig nyelte a vizet, majd feltelt és tovább már nem 

akarta elnyelni. A sok éve rajta élő növényzet, a még vastag hótakaró elrejtette 

előlünk a kifolyó nyílását. Rövid keresgélés után észrevettük, hogy lejjebb a völgy 

irányába szivárog a víz, elszínezi a fehér havat és csökken a víz a forrás 

előterénél. Egy kövekből összerakott ülepítőn szivárog el a víz. Szépen 

kitakarítottuk a forrás előterét, a szép kövezetei lemostuk bő vízzel. Lemostuk 

kezünket a sártól, elindultunk fel az Ordas tanyához.

A munkát végezte: Baumann József, Kriston Barnabás, Ifj. Kriston Barnabás.

A Farkas-forrás felújítása

1999. június 8. Már jó ideje tervezem, hogy a Farkas-forrást rendbe kellene hozni, 

mivel évek óta hiányzik a kifolyócsöve, a falazata is eléggé romos állapotban van, 

a vízhozama stabil, az Égervölgyi kirándulócentrum egyik kellemes végállomása. 

Az elmúlt évek során a téli időjárás rengeteg fát kidöntött a környéken, egyre 

mostohább állapotok uralkodtak. Az erdészet a viharkárok miatt a 

leggazdaságosabban kitermelhető területeken kezdte el az erdőrészek 

rendbehozatalát. Az erdészet sajnos minimális pénzt tud fordítani a turisztikai 

létesítmények karbantartására, esetleg újabbak létrehozására. Végre elérkezett az 

idő, amikor erre az erdőrészre is sor került, elkezdték a kidőlt fák elszállítását. 

Megváltozott a forrás környéke, a kidőlt fák miatt nyitottabb lett, jobban látszanak 

az érdekes meredek, köves völgyek oldalai. Most kezdték darabolni a kidőlt fákat, 

máris rendezettebbnek tűnik a környék.
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1999. június 8. A turisták kedvelt bázisától, az Éger völgyi Zöldbéka kisvendéglőtől 

indulok a Farkas forráshoz. Vettem néhány csokit a kalória pótlására. Vállaimon a 

hátiszák hevedere mélyen vágódik izmaim közé. Tartalma hat kiló cement, 

ugyanennyi homok, vágó, kalapács, feszítővas és kőműves szerszámok stb. 
Fülledt meleg üli meg az Égervölgyi tó környékét, a felhők közül már lóg az eső 

lába, ahogy felnézek a fák koronái fölé az égre. A patak mellet haladok, kerülgetve 

az úton terpeszkedő sártengert, amit az avar levelével gyúrtak össze a kirándulók 

lábnyomai. A mesterséges vízesésnél felüdít a hideg vízpára, a fátyolszerűen 

aláhulló víz látványa. Odaértem a fahídhoz, amit három éve láttunk el korláttal, 

pótoltuk hiányos részeit. Sajnos az egyik oldalt már régen kidöntötték, a másik 

még segíti a kevésbé bátrak áthaladását. A híd túloldalán egy lépcsősor 

összekuszálódott gerendái segítik feljutásomat a dombra. Amikor a hidat 

felújítottuk, akkor a lépcsősort is teljesen kicseréltük és kényelmes haladást 

biztosítottunk az erre sétálóknak. Sajnos a tervezésnél az endúró motorosokat 

nem vettük figyelembe, így azok kerekei előbb utóbb sikeresen kiforgatták 

helyükről a lépcsőfokokat. A rövidebb úton haladok a forrás felé, elérem a félig 

berogyott erdészeti hidat, amelynek tátongó beszakadását valaki egy fa gúlával 

megjelölte. Innen meredekebben emelkedik az út, légzésem és pulzusom is ritmust 

vált. Szép keskeny gerincen haladok, baloldalt a mélyben a permi vörös 

homokköveken fodrozódik a kis patak vize, oldalt jókora sziklák dugják ki fejüket a 

földből. Már látom a forrás előtti esőbeálló hullámpala tetejét. Átkelek a csúszós 

köveken a patak felett, felmászok a síkossá vált domboldalon. Látom a forrás 

vörös homokkőből szépen megépített alakját, alig várom, hogy terhemtől 

megszabaduljak. Zöttyen a zsák a forrás kő padozatán, majd valami megváltó 

könnyebbség emeli meg testemet. Folyik rólam a víz a párás levegőtől meg a 

cipelt anyagok súlyától. Fáradtan pásztázom végig a környéket, látásomat 

izzadságcseppek maró hatása korlátozza.

Körben kidőlt fák, elhanyagolt utak, rendetlenség, pusztulás. A forrás csordogál a 

mohával körbenőtt kifolyócső helyén. A forrás jobb oldalán, egy rozsdás csövön 

folydogál a felsőbb forrásmező vize, ami a forrás falazatától vezeti el a 
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felgyülemlett vizet csapadékosabb időben. A falazat jobb és baloldalán kis erekben 

szivárog a víz.

Sajnos, a forrásról nincs leírás, ezért az elmúlt évek tapasztalata alapján 

feltételezem, hogy a fal mögött egy vízgyűjtő medencének kell lennie. A 

medencének az a feladata hogy összegyűjtse a szivárgó vizeket, egy központi 

kifolyó nyíláson át kivezesse a szabadba. A másik feladata, hogy az ülepítést 

elvégezze és megakadályozza a kifolyó idő előtti eldugulását. Itt a Farkas forrásnál 

is az lehet a baj, hogy feltelt a medence üledékkel, a víz más irányban keres kiutat, 

folyik több helyen a falazatból a kifolyóval egymagaságban.

Elővettem szerszámaimat a hátizsákból, a boltív alatti falazást elkezdtem 

kibontani. Néhány ütés után észrevettem, hogy az egész boltozat mozog, el van 

válva a faltól. Meg kellett eredeti elképzelésemet változtatni, hogy a boltozat alatt 

bontom ki a falat, mert a fejemre dőlne az egész építmény. Lassan, egyenként 

lebontottam a súlyos köveket, amit még egy kicsit tartott a malter. Ahogy levettem 

a felső díszboltozat köveit egy kis résen szemem elé tárult egy sötét üreg.

Elővettem elemlámpámat, bevilágítottam az ismeretlen sötétségbe. A lámpa 

fényében előtűntek az üreg körvonalai, látszott a szépen kialakított falazás, ami 

lapos homokkövek egymáshoz illesztésével volt- elkészítve kötőanyag nélkül. Az 

üreg magassága egy méter ötven, átmérője hetven centiméter, a kör alakú 

építmény tetején bolthajtással. Lebontottam a következő sor zárókövet, így már 

természetes fény áramolhatott az üregbe. Szúnyogok áradata özönlött a sötétből a 

fény felé, alig bírtam nézni a falazást. Morcosan, minden mérgüket beleadva 

támadták izzadt testem minden szabad felületét. Számítottam szúnyogokra az 

erdőben a munkánál, ezért hoztam ellenük krémet, amit most azonnal sebesen 

elkezdtem magamra kenni. Végre elcsitultak a vérszivók és levehettem a 

következő sor követ, ami még szükséges volt, hogy tisztítani tudjam a medencét. 

A medence felületén csillogott a tiszta forrásvíz, mélységét nem tudtam megítélni. 

A falazat rései között újnyi fagyökerek meredtek a víz felé. Tőrömmel egyenként 

elvágtam a nem odavaló betolakodókat, kihúztam a medencéből a vékony 

gyökereket. Ahogy húztam a gyökereket, éreztem, hogy jelentős a medence
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mélysége és azt is éreztem, hogy sok az iszap benne. A kőműves serpenyővel 

elkezdtem merni az iszapot a vízzel együtt és a partoldalba dobáltam. Mélyen 

merült a szerszám a laza és büdösödé anyagba. Már jó ideje dobáltam ki az 

anyagot, amikor észrevettem, hogy nemcsak a boltozatról hullik testemre a víz, 
hanem az égboltról is.

A fák levelén egyre szaporábban kezdtek dobolni a meghízott esőcseppek. Össze 

pakoltam a cementet, a kényesebb szerszámokat, gyorsan az esőbeállóhoz 

siettem. Alig értem oda, máris zúgott az erdő az esőtől, dörgés szaladt végig a 

völgyön. Motorral erdészeti munkás közeledett, majd beállt az esőbeállóba. A 

beszélgetés folyamán kiderült, hogy ők végzik kollégájukkal a környéken az erdő 

gyérítését, tisztítását. Messzebbről nagy munkagép zaja nyomta el az esőcseppek 

zenéjét. Az erdőmunkás elmondta, hogy főfoglalkozása tűzoltó, csak 

szabadidejében vállal fakitermelési munkát, mert szereti az erdőt, ezért is költözött 
Bakonyára.

A hirtelen jött eső szerencsére tíz perc alatt kiadta magából a mérget, mindketten 

elindultunk munkahelyünkre. Folytattam a medence tisztítását, egymás után 

mertem az iszapot, amihez kocsonyás alga, vagy valami más vízi élet is 

csatlakozott. Ez a kocsonyás anyag inkább a kövek víz szintjénél tapadt a 

falazathoz.

Meregetés közben valami fémen csikordult meg a merőnek kinevezett kőműves 

serpenyőm, körbekapartam a területet és előkerült a mély iszapból az eredeti 

forrás alumínium csöve. Teljesen tiszta volt, bemaródásoknak semmi nyomát nem 

találtam rajta, csak egy kevés kötőanyagot, amivel be volt falazva. Félretettem a 

kiásott "kincset", folytattam a medence mélyítését. A trikómra sárgás-vöröses iszap 

rakodott le amint mélyen belehajoltam a meghagyott kőfal fölött. A serpenyő 

keményen karcolta végig a medence alját, végre kikerült az összes iszap és 

törmelék, ami a bontásnál hullott bele.

A folyamatos mérés ellenére a vízszint nem változott jelentősen - aminek örültem -, 

mert volt folyamatos víz utánpótlás. Kíváncsi voltam az építmény aljára, hogyan 

van elkészítve, honnan szivárog a víz a medencébe. Emlékeztem, hogy a tűzrakó 

mellett láttam egy tízliteres műanyag kannát, azt idehoztam és kivágtam a 
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teteje felét. Elkészült a nagyteljesítményű merő, nekiláttam gyorsan merni a vizet. 

Hajolás, merítés, kiemelés, borítás, ebben a sorrendben végeztem a víz kimérését. 

Szépen csökkent a vízszint, egyre mélyebbre láttam a medencébe. Az alján 

eredeti permi homokkő és szemben / egy óránál / szépen csordogált be egy 

sziklarepedés közül a tiszta forrásvíz. A serpenyővel tovább tisztítottam a medence 

alját, most mindent látni lehetett körben, a szépen összerakott köveket, a teknős 

aljzatot, a boltíves tetőt. A kifolyócső helyén gyenge fény vetődött a szemközti 

falra.

Megint rázendített az ég, dörgések vízhangoztak a hegytetőn, az eső is eleredt. 

Betakartam a cementet, a hátizsákot és futás az esőbeállóhoz. Alighogy kifújtam 

magam szerencsére csitult az eső intenzitása, visszamehettem dolgozni. 

Letisztítottam a kibontott köveket kalapáccsal, vágóval és összerakási sorrendbe 

raktam őket. Még egyszer kimertem az összegyűlt vizet, ami most már ivóvíz 

tisztaságú volt, hogy a kifolyócsövet vízűveges malterral gyorsan beépíthessem. A 

cső medence felőli végét kiperemeztem, hogy előre ne tudják kivenni a 

forrásrongáló "manók". Szépen illeszkedett a régi lyukba az alumíniumcső, ami 

évtizedeken keresztül már megszokta ezt a helyet. Kitöltöttem a cső foglalatát 

vízüveges malterral és forgatva lassan beledugtam a csövet, kívül és belül jól 

körbe tőmködtem anyaggal, majd elsimítottam.

Végre megint volt csöve ennek a szép forrásnak. A műanyag kanna teljes tetejét 

levágtam, abba kevertem a falazáshoz a maltert. Bepróbáltam a köveket és 

meglepve tapasztaltam, hogy mintha a melegen meghíztak volna, sehogy sem 

illeszkedtek pontosan helyükre. Meg kellett időnként faragni, hogy be tudjam 

falazni.
Már több kő illeszkedett a megújult kőfalban, amikor a lábam hatalmasat csobbant 

a forrás előtti megtisztított cSorgóban. Egy pillanat alatt kikaptam a lábam a vízből, 

de mégsem olyan gyorsan hogy a ruhámra és a bakancsomba ne hatolt volna. 

Megráztam a lábamat, mint a vadászkutya, amikor kijön a vízből. A maradék 

nedvességet kicsavartam nadrágomból, öntöttem bakancsomból a vizet. Nem volt 

hideg, ezért folytathattam az elkezdett munkát. Köveket kellett keresnem, mert az 

eredetiek nagyon kis felületen kötődtek egymáshoz. Szerencsére nem kellett 
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messze mennem kövekért, csak egyet kellett a partfalból kiszednem, mert az volt 
éppen megfelelő a boltozati kövek alá. A falazással több okból is meg kellett 

állnom, az egyik, hogy elfogyott a cementem, a másik, hogy a friss fal a boltozatot 

nem bírta volna el. A felső boltozat beépítéséhez segítséget kell kérnem 
barátaimtól.

Mint egy végszóra kedves csörgedezés hangja indul meg, sok-sok éves 

kényszerpihenés után. Folyt a tiszta forrásvíz egyenesen a még zavaros víztől kavargó 
csorgóba. Álltam és néztem a régen nem látott kifolyócsövet, a rajta folyamatosan 

folydogáló tiszta forrásvizet. Testem egyes helyein forrást lehetett volna foglalni, olyan 

páradús volt a levegő. Trikóm olyan sáros és malteros lett, mint az iszapbirkózók az 

első másodpercek után. Még egyszer benéztem a kőfal mögé és láttam a lámpa 

fényénél a csillogó vizet egészen az aljáig. A hiányzó rést kövekkel elzártam, nehogy 

valami szennyező anyag vagy állat belekerüljön. Szerszámaimat bele tettem a 
hátizsákba, elindultam Égervölgy irányába. Reggel nyolc óta öt óra telt el, nem ettem, 

nem ittam semmit, a munka heve annyira lekötött.

Fél kettőkor értem az Égervölgyi kisvendéglőbe, a Zöld békába, hogy Marton Józsinak 

üzenetet hagyjak. A kiszolgáló készségesen felírta, két vödör homokot vigyen Józsi a 

Farkas-forrás falazásához a helyszínre. Megittam egy pohár kellemesen hideg tonikot, 

majd fáradtan, de boldogságtól teli szívvel autómba ültem és elindultam haza.

1999. június 9. Barátaimmal és feleségemmel délután öt óra tájban haladunk a Farkas

forrás felé, Plaszauer István "Őszi", Köntis Katalin, munkatársa Maráth Klára. Újabb 

homokzsákokkal, cementtel és szerszámokkal felpakolva közeledünk a kúthoz. 

Mindenki saját teherbírásának megfelelően vállalt feladatot az anyagok szállításában. A 

múltnap bejárt úton vezetem a "serpákat" úti célunk felé. A csoportban jó a hangulat, a 

meredek oldalakon sincs pánik hangulat, a magasságot is jól tűri az edzett szervezet. A 

forráshoz érve nem az oxigénpalackok kerülnek elő a hátizsákokból, hanem a turista 

fröccs kellékei. Finom hűtött fehérbor, még jobban hűtött tonik. A lányok készítik az 

italokat a bevált keverési arányban, egy deci bor két deci tonik, ezért hívjuk csak 

egyszerűen egyketönek. Kipakoltuk az anyagokat, kibontottam az ideiglenesen eltakart 

rést a falazaton. Észreveszem, hogy a támfal mögött műanyag zsákokban ott a homok, 

amit Marton Józsi
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barátunk szállított hátizsákban a helyszínre. Kíváncsi szempárok merednek az üreg 

belsejébe elemlámpám segítségével. Látják a csillogó kristály tiszta vizet, a gyönyörűen 

kiképzett belső falazatot. Érzik a kellemes hideg levegőt, amit a fülke áraszt magából.

A csobogóban teljesen kitisztult a víz, látszanak az apró belehullott kődarabok és a 

sarkokhoz simuló iszapcsíkok. Oszival és feleségemmel, Ágival bepróbáljuk a helyükre 

a külső falazat díszítő boltívének köveit. Amint az elmúlt nap, most is faragni kell, hogy 

minden a helyére kerülhessen. Amikor már minden stimmelt kevertem vízüveges 

maltert, abba ültettem a boltív köveit. Őszi és Ági tartották addig, amíg beékeltem őket, 

a réseket apróbb kövekkel ki nem töltöm. Segítőim egy kézzel a köveket tartják, a 

másikkal a vízüveges maltert tömködik a résekbe. A rések és lyukak belső felét 

kitömedékeltem, hogy építési anyag ne potyoghasson a belső medencébe.

Kata és Klári a forrás környékét takarítják, apró köveket hordanak a rések és üregek 

kitöltéséhez. Segítőim elengedhették a köveket, messzebbről is megszemlélték az 

alkotást. Szemükben látom az öröm fényét felragyogni, állnak és nézik a bestoppolt 

lyukat, a vidám csobogással aláhulló parányi zuhatagot.

A vödörbe újabb keverések következtek, fogy a homok, rohamosan a cement. 

"Stoppoljuk" az időrágta réseket a falazaton, kiegészítjük az ülőke hiányzó elemét. A 

tetőrészen is csinosítunk egy keveset, kitöltjük a tátongó lyukakat. A felületi vizek 

elvezetésére készített beton csatornát kitisztítjuk, hogy az esővíz ne a falazatnak folyjon 
neki. Őszi egy ecset segítségével elsimítja a fugázásokat, Ági a kis külső medencét 

tisztítja Katával.

Befejeztük a munkát, a forrás előterétől gyönyörködtünk az elvégzett munka 

eredményében. Készítettünk néhány felvételt a forrásról és kis csapatunkról. Már 

indulni készültünk, amikor felvetődött, hogy a forrás mögé szórt fáktól is tisztítsuk meg a 

környezetet. Hordtuk és dobáltuk a fákat a jobboldali domboldalra és nemsokára már a 

forrás mögött is rend volt az uralkodó állapot. A patak medrébe Őszi tett jól megtermett 

köveket a könnyebb közlekedés érdekében. Elindultunk, és vissza - visszanézve 

hagytuk el a forrást, amit nagy örömmel újítottunk fel a »turista társadalomnak".

A Nap már régen elbújt a Jakab-hegy mögött, amikor a Zöldbékához értünk. A lányok 

megterítettek a kinti asztalon és elkezdték kenni a zsíros kenyereket. A szép nagy 
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zöldpaprika és paradicsom dísze volt asztalunknak. Oszival kihordtuk az italokat a 

megszomjazott dolgozóknak. Recseg a vastag húsú paprika fogaink alatt, fogy az előre 

felvágott kenyérhalom. Körben egy autóbusznyi diák fogyasztja vacsoráját, nézik a 

közben meggyújtott tábortüzet. Marton Józsi barátunkat leköti a sok teendő, csak 

később csatlakozik hozzánk. Sajnálja, hogy nem tudott személyesen is részt venni a 

forrás felújításában, de csoportot kellett vezetnie a Jakab hegyre.

Egyre hangosabban meséljük élményeinket a forrásépítéssel kapcsolatban, igazolásul 
a Hold nagyokat bólint a felhők közül előbújva.

A munkát végezte: Baumann József, Baumann Józsefné, Plaszauzer István, 
Köntis Katalin, Maráth Klára.

A Mihályremete-forrás felújítása

1999. augusztus 20. Égervölgyig autóval hoztuk a megrakott hátizsákokat. Marton 

Józsitól kértünk egy erdészeti csákányt és elindultunk a cementtel, szerszámokkal és 

élelemmel megpakolt hátizsákokkal. A kék kereszt jelzésű turistaúton közelítettük meg a 

Mihály-remete forrást, ami a Szúadó-völgy felső részén található. Kellemesen sütött a 

nap, de a kis pad, amire lepakoltunk még árnyékban volt. A gyertyánfa alsó felén kinőtt 

ágat rövidre visszavágva készítettem fogast a hátizsákoknak.

Nekiláttunk a hetekkel ezelőtt már megnézett forrás szétbontásának. Leemeltem a 

forrás táblát magába foglaló nagy követ, és félretettem. Kibontottam az oldalra 

elcsúszott párnaköveket, majd a meglazult talajt félredobáltam. A lebontott mohás kövek 

most az erdei út szélét díszítették. Leemeltem a forrás medencéjének fedelét, amin kör 

formában lerakodott a mésztufa, láthatóvá vált az ülepítő medence, ami egy ötliteres 

vasfazékból volt kiképezve. A perem alá kifolyócsövet helyeztek be, amit már vastagon 

belepett a mésztufa, a medence felső felénél apró résekből csordogál a tiszta forrásvíz, 

köveket szép fehérre festette a kicsapódott mész. Visszahelyeztem a fedőlapot, még 

jobban kiszedtem az omladozó köves talajt a forrás fölött.
Ági kezében jól állt a férfias szerszám, amivel hatalmas csapásokat mért a patakban 

megbúvó kövekre, vastagabb faágakra. Tíz méter hosszan kitisztította a patakmedret, 
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ahol most felgyorsulva szalad a víz. Az évek folyamán a hordalék lerakodott a 

mederben, a forrás létét is veszélyeztette. A múltkor már a kifolyócső is az iszap alatt 

volt, a víz onnan bugyogott fel kétségbeesetten. Akkor kipucoltuk ideiglenesen, hogy a 

cső vége szabaddá váljon. A feltöltődés a patakba hullott fák torlasza miatt, az erdészeti 

út nem megfelelő dózerolása miatt következett be. Átveszem Ágitól a csákányt, a vastag 

beiszapolódott ágakra most férfierővel sújt le a szerszám. Feszegetem a kövek közé 

szorult víztől átázott farönköket, minden ütés után újabb vörös sárfoltok kerülnek 

trikómra. A patak fölötti bozótost is meg kell egy kicsit gyéríteni, hogy a mederhez 

jobban hozzáférjünk. Csip a csalán, ruhánkat szaggatják a szederinda tüskéi.

Letettük a szerszámokat és Ági falatozni kezdte a hozott szendvicset, én a borosüvegért 

mentem a patakhoz, hogy a kellemes italból néhány kortyot leengedjek torkomon.

Felfogtam a csákányt és elindultam két nagyméretű kő kiásásához. Csattogott a 

csákány a köves talajban, valóban egy tekintélyes méretű követ sikerült kiásni. A 

megemelése eszembe sem jutott, a görgetése sem volt egyszerű feladat. A 

csákánynyelet dugtam alá, így sikerült mindig átfordítani a másik felére. Szerencsére 

kissé lejtett az út, így valamit az is segített. Negyed óra alatt értem a forráshoz, 

visszanézve látszottak a gőrgetés nyomai az úton. Még két alkalommal kell fordulnom, 

hogy a terelőgátat megfelelően ki tudjam képezni.

Ági a forrás kis patakját mélyítette, elérte a csörgő medencéjét, amiről nem is tudtunk, 

hogy létezik. Szép ovális kis építmény, amibe a forrás csövéből a víz csordogál majd 

onnan tovább egy kis csőrön keresztül a forrás medrébe. A forrás bal oldalán 

elegyengettem a talajt és az idegörgetett köveket a patakon átguritva egymás mellé 

illesztettem. Ezzel az erős terelőgáttal szeretnénk megvédeni a forrás előterét, a gát 

külső felén folyik a nagy patak vize, a belsőn a forrásé.

Ági rám parancsol, hogy azonnal álljak meg és egyem meg a szendvicsemet. Nem 

örülök túlzottan az ötletének, de hallgatok rá. Kezembe adja az ételt, amit némi 

kényszerűséggel elkezdek harapdálni. Nehezen csúsznak a falatok, borral kell bíztatni 

őket. A felét megettem amikorra teljesen elfogyott a türelmem, látva a még előttem álló 

feladatokat. Becsomagoltam a maradékot és visszatettem a hátizsákba.
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Mertem a mederből homokot a vödörbe, cement hozzáadásával jól összekevertem. Ági 

hordott kisebb köveket, amivel a réseket kitöltöttem és befolyattam a betont. A gát 

elkészülte után a forrás fölötti kőfalnak álltam neki. Itt szépen visszaillesztettem a régi 

köveket, és ha kellett segítőm hordott pótlást a falazáshoz. Ennek a falnak az a feladata, 

hogy a fölső talajt ne engedje lecsúszni a forrásra. Több vödör betont töltöttem a 

repedésekbe hogy időálló legyen. A vizesebb részeknél vízüveggel siettettem a kötést. 

Leemeltem az ülepítő medencét fedő kőlapot és nekiálltam a kitisztításának. Egymás 

után mertem a finom iszapot a serpenyő segítségével, dobáltam a felgyorsított 

patakmederbe. Vártam, hogy megteljen a medence, majd jól felkeverve újból kimertem. 

Felhelyeztem a fedelét, ráemeltem a nagy követ, amibe a tábla van beragasztva. Köré 

visszaillesztettem a mohás köveket, ami közé nem kerül beton, hogy a tisztítás 

egyszerűen megoldható legyen. A résekbe ide is apró köveket szórtunk hogy 

stabilizáljanak. A forrás felső vízgyűjtő területéhez egy vödör vízben oldott klórmeszet 

locsoltam szét. A medencébe csörgedezve indult meg a tiszta forrásvíz a csövön 

keresztül, ütvén másodperc alatt folyik ki egy liter finom forrásvíz, ami 11 Celsius fokos. 

Ági szüntelenül szabályozta a patakot Széchenyi követőjeként. A keze olyan ráncos 

volt, mint a csecsemő feneke, az „illata” is speciális volt az iszaptól. Ruhánkra új 

mintákat rajzolt a sár és a sugárban csordogáló verejték. Megmostuk sáros arcunkat és 

megtöröltük trikónk belsejével.

Ültünk és néztük az elvégzett munka eredményét. A köveket hamarosan újra belepik a 

növények, eredeti szépségében tündökölhet.

Elmosogattuk a szerszámokat, bepakoltuk a hátizsákokba. Leültünk a kis padra és 

nézegettük a forrás környékét. A Nap már besütött a kis padra, meleg sugaraival 

simogatta testünket. A csizmákat lecseréltük túrabakancsra, lassan haladva elindultunk 

Éger-völgy irányába.

A munkát végezte: Baumann József, Baumann Józsefné.

A Szarvas-kút felújítása

1999. augusztus 21. A kis kocsinkkal a fadepónál álltam meg, hogy az Ordas tanyától a 

szerszámokat magunkhoz vegyük. A háznál mindent rendben találtuk. Gyorsan 
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megnéztük a ciklámeneket, melyek gyönyörűen virágoztak, és sok új levelet hoztak. 

Felpakoltuk az ásót, vermelőt, maccsétát és még tíz kiló cementet. A többi anyag a 

kocsi csomagtartójában volt az előző napi forrás felújításától. / a Mihályremete-forrást 

újítottuk fel / Hamar kiértünk a kocsihoz és már gurultunk is az V.-ös üzem felé majd 

tovább a Nyáras-patak irányába. Csodálatos napos időben néztük a tájat a kocsi 

ablakán keresztül. Lejjebb húztam a kocsi ablakát és füleltem a vízesés hangját a forrás 

közelében. Meghallottam a víz csobogását, amint az évmilliós triász mészköveken 

zúdult alá a kis tavacskába. Beálltam a múltkor készített parkolóba, leállítottam a motort. 

Csak a fák susogása, a patak szapora csörgedezése hallatszott.

A kocsi rakteréböl kipakoltuk a szerszámokat, anyagokat, majd egyenként elkezdtük 

lecipelni őket a meredek, csúszós patakmeder oldalában. A sziklák között méregzöld 

leveleiket öltögették a gím harasztok. Nekiálltam és lépcsőfokokat mélyíteni a 

patakmeder oldalába. Az ásó könnyedén hatolt az illatos erdei földbe, az ásóról a 

patakba forgattam a földet, amit a víz sodrása hamar magával ragadott. Amikor egy 

lépcsőfokkal elkészültem leléptem rá, az alatta lévőt kezdtem formálni. Közel egy óra 

alatt elkészült a patak vízszínéig tíz lépcsőfok. A lépcsőket úgy képeztem ki, hogy az 

esővíz oldalt ki tudjon belőle csorogni. Az utolsó lépcsőfokról már a patakba hullottak 

arcomról az izzadságcseppek, vitték hírül az új lépcső elkészültét.

A maradék anyagokat most már kényelmesebben tudtuk eljuttatni a forráshoz. Én 

nekiálltam a maradék kőfal lebontásának, Ági a patakmeder szabályozását kezdte el, a 

sok kő, és faág eltávolításával. Leemeltem a nagy kőtömböt, amin a forrás neve 

található egy márványtáblára vésve. Ági a vermelő segítségével a forrás medrét tisztítja 

meg a patakig, én pedig köveket hordok az új falazat felépítéséhez. Két nagy követ 

gurítottam a lépcső alá, hogy a patakon könnyebb legyen az átjárás.

Ági eredeti mélységére tárta fel a forrás medencéjét, ismét a nyers férfi erőre volt 

szükség, hogy az eltufásodott medret kiszélesítsem. A vermelőt nagy erővel 

csapkodtam a fiatal kőzetbe és a nagy erő hatására pikkelyszerűen váltak le a darabok. 

Kivehetőek voltak a levelek lenyomatai az ágacskák megkövült elágazásai. Lassan 

elértem a patakig, kiegyenesíthettem sajgó derekamat. A forrás baloldalán a partoldalt 

egy beton béléstesttel fogták meg, amit az uránbányánál használtak a vágatok 

bélelésére. A jobboldalon lecsákányoztam a földet, köveket hordtam a 
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megerősítésére. A forrás fölötti köveket szépen összeillesztve kis falat képeztem ki, 

amivel a felső földréteget fogtam meg. Az előtérbe a forrás nevét tartó kőtömböt 

helyeztem. Homokot nem hoztam, mivel a patakokban vörös apró szemcséjű homok 

szokott lenni errefelé. Fogtam a vödröt és elindultam egy torlat irányába, sajnos itt 

nagyon iszapos agyagos volt a hordalék, még három helyen megnéztem, mindenütt 

ugyan az volt az eredmény. Eszembe jutott, hogy a Nyáras-forrást nemrég újították fel 

és a nagy építménynél biztosan maradt két vödör homok.

Beültem a kocsiba és hamarosan már az új forrás mellett kapartam össze a két vödör 

homokot és sódert, amit a kőfal felépítésénél használtak. Lecipeltem a kocsihoz a nehéz 

vödröket, a kocsi számlálójára pillantottam, éppen egy kilométert tettem meg idáig a 

Szarvas-kúttól. Felpörgött a motor elűzve maga mellől a csendet, elindultam vissza a 
forráshoz. Ági egész kőhegyeket pakolt ki a mederből, ami a víz gyors áthaladását 

akadályozta. Kiöntöttem a fele anyagot és cementet kevertem bele, majd később vizet. 

Sorcogtak a kavicsdarabok a vödör oldalfalához dörgölőzve. A jó anyagot a kövek közé 

mertem a kőműves serpenyő segítségével, a résekbe még apróbb köveket tömködtem. 
Újabb keverések és a falazat már szépen alakul, a friss betonra erdei főidet szórtam, 

hogy a természet minél előbb birtokba vegye az új anyagot. A forrás előterénél a 

falazáshoz vízüveges misungot használtam a gyors kötés érdekében, na meg azért, 
hogy a víz a cementet ne mossa ki az anyagból. Hoztam két nagyobb kőtömböt a forrás 

előteréhez, amire majd rá lehet lépni a víz vételezésénél. A kifolyó víz a két kő és az 
oldalfalazat rései közé csordogál a kis mederbe, amit Ági készített. A nagy kibányászott 

kövek gödreibe Ági kisebb mészköveket hordott, hogy a sebeket begyógyítsa. Már alig 

van rajtunk száraz ruhadarab a nagy erőkifejtésektől, a felfröccsenö vizektől. Itt ebben a 

csodálatos sziklás, hűvös völgyben is megizzad a dolgos turista. Elkészült a külső 

munka és nekiálltam a forrás belső medencéjének kitisztításának. A serpenyő 

segítségével meregetem a vödörbe a hideg aranysárga iszapot, három vödörrel vittem 

belőle a patakba, hogy a sodrás segítségével új tájakat fedezhessenek fel.

Az üreg belseje 80 centiméter hosszú és 40 centiméter átmérőjű. Szemben a sziklák 

közül csordogál befelé a forrásvíz egy félbevágott eternit csőbe, aminek az alsó vége be 

van falazva, a kifolyócső is ott kapott helyet. A tisztítónyílás 30x30 centiméteres, a 

peremét már vastagon borítja a máj moha. A forrás körül több gím haraszt található a 
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páradús klímának köszönhetően, ami még szebbé teszi a forrás építményét. A forrás 

vízhozama 2,5 liter percenként. Ágival kétoldalt lápos kőlapokat fektettünk a forrás kis 

medre mellé egészen a patakig. Elmostuk a szerszámokat és felhordtuk a kocsihoz. 

Húztunk tiszta száraz ruhát az elpiszkolódott helyére. Maccsétával levagdostam a lelógó 

ágakat a lépcső előtt, hogy ezt a csodálatos helyet könnyebb legyen megtalálni. Már 

nincs erőnk, hogy a kis tóból a bedőlt fákat kihúzogassuk, ez egy másik alkalommal lesz 

elvégezve.

A kocsitól még egyszer visszanéztünk az elvégzett munkára, elégedetten csuktuk be a 

kocsi ajtaját. Visszavittük a szerszámokat az Ordas tanyához és elindultunk hazafelé. 

A munkát végezte: Baumann József, Baumann Józsefné.

1999. augusztus 28. Szép napos időben gurulunk lefelé az erdészeti beton úton a 

Nyáras-völgy irányába. A fákon már az ősz jegyei is megjelennek, legfőképpen a 

cseresznyefák tarkuló levelein, piros, sárga színben tündökölnek. A tüskés aszatok 

szélnek eresztik „ejtőernyős” magvaikat a gyertyánokról, juharokról is pörögve hullnak 

alá a termések. Beérünk az egyenes útszakaszba, amely mellett a völgyben a Szarvas- 

kút megbúvik. A múltkor levagdosott ágak alá állok be kis autónkkal. Kipakoljuk a 

szerszámokat, elindulunk lefele a még mindig illatozó földszagú lépcsősoron. A 

patakban a kövek fehér fodorsapkában üldögélnek, hallgatják a felettük elsuhanó víz 

csobogását. Függönyszerűen hullik alá a víz a zuhatagoknál szétterülve a kis 

tavacskákban.

Ági folytatja a patak szabályozását, hogy a víz akadály nélkül haladhasson el a forrás 

előteréből. Az új kis kapa segítségével mozgatja ki a köveket, dobálja a patak partjára a 

többi közé. Több kőrakás magasodik a parton, amik az előző munkák alkalmával 

halmozódtak fel.

Én megerősítem a forrás két oldalát az összegyűjtött kövekkel, hogy erősebb legyen, az 

avart, ne mossa be az esővíz. A kőveket agyagos földdel illesztem egymáshoz, vízzel 

meglocsolom, hogy a résekbe is kerüljön kötőanyag. Új kalapácsommal jól tudom 

formálni az évmilliós kődarabokat, a múltkori betonnal kitöltött fugákra vastagabb 

földréteget hordok, borostyánokat ültetek bele. A kis ér mellett megerősítem a 

járóosztályt néhány nagyobb lapos kővel. A kőhordáskor egy ösvényt tapostam ki a 
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vízesés felé, idővel egy kis utat építek egészen a vízesésig a kis tó mellett. Ismét 

gyönyörködök a szépen lelógó gímharasztokban, pajzsikákban. Szépek a kövekre 

simuló májmohák, ahogy az egész felületet birtokolják. A köveken odébb mohatelepek 

terpeszkednek bársonyos ruhájukban, nem tudok ellenállni a csábításnak és készítek 

néhány felvételt a rossz fényviszonyok ellenére, összepakolunk, elindulunk a 

lépcsősoron felfelé nagyokat lépkedve, az utolsó fokról visszanézve gyönyörködünk a 

szép környezetben.

A Laci-forrás tisztítása.

1999. október 13. Remete rétig autóbusszal jöttünk majd tovább gyalog a Rózsa-hegy 

oldalában fel a tetőre. A Cinke-tanyát felkeresve majd a Szúadó- völgybe ereszkedve 

értünk a Laci-forráshoz. A forrás jelenlegi rossz állapotában közrejátszott a mostoha 

időjárás és az endúrós motor versenyek. A motorok tönkretették a talajt védő 

növényzetet, a völgybe akadálytalanul szalad le a víz, éppen a forrás előterére. A nagy 

esőzések siettették a környék eliszaposodását, a forrás előterében lévő kis mesterséges 
tavat színültig feltöltötte iszappal. Évtizedekig tökéletesen működött a forrás, a 

hangulatos kis tó, az állagromlás nagyrészt a motorosoknak róható fel.

A forrás tisztító ajtajának feléig fel van telve iszapos földdel, az egész előtér, a lépcsők, 

a kövezet vastagon agyagos földel betakarva. A forrás vize szerencsére kifogástalanul 

folyik, adva a hűsítő finom forrásvizet. A köböl kirakott kis elfolyó meder összedőlt, mert 

mellőle a lezúduló víz elmosta a talajt. A kis mésztufa vízesés szerencsére még áll.

Most nem szomorított el annyira a látvány, mint néhány héttel ezelőtt, amikor a Szúadó- 

völgy forrásait jártuk végig feleségemmel, hogy felmérjük állapotukat. Lepakoltunk és 
kivettük a hátizsákokból a szerszámokat. Ági a környék takarítását kezdte el, 

összedobálta a lehullott ágakat egy helyre, kitisztította a tűzrakót a nem odaillő 

anyagoktól. Én elkezdtem a forrás előterének megtisztítását a bemosott iszaptól, 

kőműves kalapáccsal hasítottam nagy darabokat az összeállt földből és vödörbe 

pakoltam. A kitermelt földdel visszatöltöttem a kimosott vízelvezető csatorna alapját, 

majd
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jól ledöngöltem és beillesztettem a még meglévő köveket. Az "ásás" folyamán 

előkerültek a forrás kőfalából kihullott darabok melyeket visszatettem, agyagos sárral 

tapasztottam be helyükre.

A tűzrakó körberakásához is néhány követ elvettek a falazatból, amit szintén 

visszatettem megfelelő helyére. Ági hozott a tűzrakó körberakásához kisebb köveket a 

környékről. Lassan elfogy az átlag harminc centiméteres agyagos föld és sár, előkerül 

egy régi tűzrakás nyoma egészen a tisztító nyílás közelében. Kellemes az idő, Ági a 

még megmaradt roskatag padon fogyasztja ebédjét. A Nap a lombok között átfurakodva 

nézi kíváncsian tevékenységünket és világít nekünk. Közel harminc vödör anyagot 
hordtam el a forrás előteréből, ezzel megerősítve a meggyengült elfolyó csatornát. Ági a 

megerősített csatorna mellé vízelvezetőket készített, hogy az esővíz ne tudja kikezdeni 

a felújított kövezetet. Szép tiszta most az előtér, ki tudom venni a tisztító nyílás kő 

ajtaját. Belül a hegy felől csövön jön a víz és egy kis betonozott ülepítőn keresztül egy 

másik csövön halad tovább a forrás kifolyójáig. Szerencsére itt bent minden rendben 

van, még tisztítani sem kell. Egy éve tisztítottam ki, amikor egy motoros verseny után 

eldugult és a tisztítónyílás alatt folyt a víz. Ági közben a tó túlfolyó csövét tisztogatja 

szorgalmasan, az iszappal teli "tó" felszínén két kis csillogó erecske csordogál a völgy 
felé, utat keresve a gát repedésein. Elmondom Áginak az a tervem, hogy kibontom a gát 

egy részét. Ezzel talán sikerül a nagyobb esőzésekkor és a tavaszi hóolvadáskor 

kimosatni az iszapot az átáramló vízzel. Ö nekiállt bontani, én pedig korgó gyomromat 

csillapítottam egy szendvics elfogyasztásával. Az evés végén az egészet leöblítettem 

egy dobozos sörrel, ami nem volt egy „fer dolog" itt a finom vizű forrás mellett. 

Odamentem Ágihoz, így már ketten bontottuk a gátat. Egyre lejjebb haladtunk, egyre 

nehezebb volt kiemelni a nehéz és sáros köveket. A két kis ér folyamatosan mosta el a 

behullott apróbb földdarabokat. Alattunk sárgára festett víz kavargott, átbukdácsolva a 

bedőlt faágakon. Fülig sárosak voltunk, örültünk, amikor a forrásnál végre 

megmosakodhattunk. Ági kitisztította a csörgő medencéjét, elmosta a szerszámokat, és 

bő vízzel lemosta a megtisztított kövezetét.

Sajnos a Nap elbújt, így kellett néhány fényképet készítenem az Ordas-tanya naplójába. 

A forrás vízhozama 10 liter percenként, a hőfoka 11 Celsius fok. összepakoltuk a 

dolgainkat, eltettük a műanyag zacskót, amibe a nem idevaló 



anyagokat összeszedtük, a kezünkben a szerszámokkal elindultunk a közeli Szuadó- 
forráshoz. Útközben a bedőlt faágakat levagdostam maccsétával és ledobáltuk a 

völgybe.

A Szúadó-forrás felújítása

1999. október 13. Kezünkben a szerszámokkal érkeztünk meg a forráshoz. 

Felakasztottuk hátizsákjainkat egy fa ágaira és nekiláttunk a környezet 

megtisztításának. Néhány hete, amikor itt jártunk egy részét már elvégeztük a 

legfontosabb munkálatoknak. A forrás kőfallal bekerített előterében a csurgó medence 

pereméig ért az évek folyamán felgyűlt falevél és iszap. Az elfolyó kis patak el volt 

torlódva faágakkal és kövekkel. A kifolyó megközelítése érdekében nagy köveket raktak 

az előtérbe, hogy arra rálépve az üdítő vízhez juthassanak. Szerszámaink akkor nem 
voltak, de Ági mindenképpen meg szerette volna szabadítani ezt a szép forrást a 

mocsoktól.

Bükkfából készítettem ásófát és azzal nekiállt a patakmeder tisztításának. Dobálta félre 

az iszapba ragadt faágakat, kiásta a köveket az iszapból és félredobálta. Az iszap 

eltávolítására azt találtam ki, hogy bedugom az elfolyó csövet és így feltöltöm a forrás 
kőből épített előterét. így is történt a dolog, szerencsére bevált. A víz a csörgő 

medencén átbukva töltötte a nagy "ideiglenes strandot" A nagy köveket kiemeltem, a 

faleveles iszap sűrűjét egy fából készített villa segítségével kidobáltam. Ági most 

könnyebben tisztította a medret, mert nem volt víz utánpótlás. Míg telt a medence 

segítettem a nagyobb ágakat és köveket félre hordani. Kezdett megtelni a medence, 

most ketten söpörgettük ideiglenes lombseprüvel a felázott iszapot. Sűrű fekete lé 

kavargott az ideiglenes medencében. Úgy gondoltuk, hogy most már fellazult az iszap a 

kövezetről, kivettem a dugót az elfolyóból és a fekete víz nagy sebességgel elindult 

kifelé. Hömpölygött a megtisztított mederben, haladt egyre lejjebb, amíg a nagy patakba 

nem ért. Mi söpörtük folyamatosan, hogy minél tisztább legyen. Kiürülve látszott 
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a szépen összerakott kövezet. A csörgő medencén lévő mohapárnán felcsillantak a 

forrás örömkönnyei.

Most szerszámokkal jól felszerelve jöttünk, hogy az elkezdett munkát végleges formába 

öntsük. Ági kapa segítségével mélyíti a medret, én maccsétával vagdosom az útjában 

lévő gyökereket. A nagy pataktól köveket hordok a forrás fölötti kőfal pótlásához. Régen 

ez a fal akadályozta meg, hogy a hegyoldalról lefolyó víz bemossa az avart a forrás 

előterébe. Amíg volt, szép mohás köveket hoztam a falhoz. A köveket kicsit beástam a 

földbe, hogy stabilabban álljanak. Egyre messzebb kellett mennem a kövekért, nagyon 

nehéz volt járkálni az ingoványos talajon. Mire végeztem a kőhordással szép kis 

vadcsapást alakítottam ki magamnak. A kőfal réseibe agyagos földet szórtam, hogy a 

növények megtelepedjenek rajta. A fal a forrás két oldalán túl ér, onnan Ági vízelvezető 

csatornát képezett ki kapa segítségével. Kipucolta a fal és a forrás fala közti területet a 

nem odaillő növényektől. A kimozdult köveket jól letisztítottam a sártól, az egyéb 

szennyeződéstől, erős cementes habarccsal újra beépítettem.

Ági már messze járt, a kis patak tisztítását végezte a bokrok alatt nem is látszott, csak a 

kapa koppanásai hallatszottak a köveken. Zihálva jött felém és megkért hogy egy pár 

vastagabb gyökeret vágjak el, mert azon a vízfolyás elakadhat. Elvégeztem a munkát és 

erősebb kezekkel a forrás előtti medret kiszélesítettem. A szerszámaimat kezdtem 
elpakolni, készítettem a fényképeket, amikor Ági szemrehányó pillantást vetett rám. 

Nem értettem mit csináltam rosszul, de ö mindjárt a lényegre tört. - A forrás ülepítő 

medencéjét nem tisztítjuk ki? Most már értettem a dolgot és a szuadó feliratú kőtömbhöz 

léptem. A nagy vízhozam elterelte figyelmemet erről a fontos munkáról. Elővettem az 

elpakolt kőműves kanalat, óvatosan elkezdtem körbeásni a fedőkövet. Hamar 

megtisztult a vörös homokkőből készült fedőkő környezete, leemeltem a kőtömböt 

melyen a forrás neve volt bevésve.

Szemünk elé került a tisztító medence, ami egy állított, befenekelt betoncső. A betoncső 

átmérője 30 centiméter és 50 centiméter mély. A hegy felől érkezik a víz egy csövön az 

ülepítőbe, vele szemben, szintben egy kicsit lejjebb távozik egy másik csövön keresztül 

a kifolyóba. A medence oldalán gyökerek kapaszkodnak, amit megfogok, és felfele 

elkezdek húzni. Láthatóvá válnak az ősz hajú gyökerek, melyek az iszapba 

kapaszkodtak és szívták az éltető vizet. A gyökereket eltávolítva elkezdtük merni a 
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hordalékot a kis kútból. A víz zavaros lett és a mohák morcosán néztek fel rám. Egy 

vödör Iszaptól szabadítottuk meg az ülepítő medencét. Elővettem a fényképező 

gépemet, felülről készítettem egy képet róla. Addig mertük a vizet, amíg teljesen tiszta 

nem lett az ülepítő és a csörgő medence. Most már újra tiszta víz hagyta el a kifolyót, a 

mohák sem ráncolják zöld szemöldöküket.

A forrás vízhozama 15 liter percenként, vizének hőfoka 11 Celsius fok, a patak vizének 

hőfoka 14 Celsius fok, a levegő hőmérséklete 17 Celsius fok. Visszatettem a tárófedelet, 

agyagos földel jól körbe döngöltem, ez megakadályozza az esetleges csörgő vizek 

bejutását a forrásba, összepakoltuk szerszámainkat, arcunkról lemostuk a ráfröccsent 

sárdarabokat. Még egyszer végignéztünk a megtisztított forráson, megnyugodva 

elindultunk a felújított Mihályremete-forrás irányába.

A munkát végezte: Baumann József, Baumann Józsefné.

A Bőqrés- kút felújítása

1999. október 14. A IV.-es üzem parkolójából indulunk a Körtvélyesi-völgybe, hogy a 

bögrés kutat kitisztítsuk. A forrás körül sok kidőlt fa nehezítette a megközelítését. A 

forrás teljesen eliszaposodott, nem lehetett a kifolyó csövéhez jutni, ami még 

szerencsére az iszap fölött folydogált. A forrás falazata össze volt dőlve, alig volt ép 

része. Első feladatunk az volt, hogy az elfolyó kis patakot megszabadítsuk a sok faágtól, 
kőtől, iszaptól, hogy a víz el tudjon folyni a forrás előteréből. Ági szedegette ki a 

faágakat a mederből, én pedig utána haladva az iszapot húztam félre, hogy a víznek 

legyen elfolyása. Lassan elindult a víz kifelé a forrás előteréből, nekiláthattam a bedőlt 

kövek kibontásának, az iszap eltávolításának. A mohás köveket félre tettem, hogy a 

tetejére majd azokat építsem be, a többit .elérhető távolságra félre dobáltam. Egészen 
az alapokig lebontottam a falazatot, ami kötőanyag nélkül volt felépítve. Ági már messze 

a nagy patak fele tisztítja a medret, ami meglátszik az egyre csökkenő vízszinten, már 

kilátszik a csörgő medencéjének beton pereme. Kimertem belőle az iszapot, majd 

leemeltem a forrás tisztító medencéjének mészkő fedelét, és így láthatóvá vált a belseje. 

A medence 30 centiméter átmérőjű és 40 centiméter mély betoncsőből van elkészítve.
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Csak egy maréknyi apró kövecske lapult az alján. Egy 10 centiméter átmérőjű csövön 

folyik bele a víz, egy 4 centiméter vastagon a kifolyón távozik. Kipucoltam a medencét 

és visszaillesztettem a fedőlapot.

Egy reccsenésre lettem figyelmes, hátrafordulva láttam, amint Ági, mint egy lassított 

filmen szép lassan előredőlve beletenyerel a fekete iszapba. Az ág, aminek 

támaszkodott a pataktisztítás közben eltörött, tovább nem tartotta a támaszkodó testet. 

Ügyesen feltápászkodott és előre tartott kezekkel megindult felém. A kőműves 

serpenyővel mertem a kezeire a vizet, hogy megtisztítsa az iszaptól. Jókat nevettünk a 

szerencsés baleseten, majd folytattuk tovább a munkát. Raktam sorba össze a köveket, 

közéjük iszapot töltöttem hézagoló anyagnak. Az eredeti falat felraktam a medence két 
oldalán, úgy döntöttem, hogy egy oldalfallal még megerősítem. így a forrás három 

oldalról lesz védve az elemek és a vadak ellen. Amikor kellene a kő az építkezéshez, 

akkor bezzeg alig lehet találni. A patakmederből kellett felhordanom a köveket az új 

falnak. Pihenés képen mindig falaztam, így láttam, mekkora kőre lenne szükségem. A 

patak oldalfalából is bányásztam ki néhány megfelelő kődarabot. Megint falaztam és a 

mederből kimert iszapot töltöttem a kövek közé. A Nap kellemesen sütött le a völgybe, 

sugarai bearanyozták a fákat. Elkészültem a falazással, lapos köveket kerestem a 

csobogó mellé, hogy stabilan oda lehessen majd állni, vízhez jutni. Csillogóan folyt a 

finom forrásvíz a megtisztított medencén keresztül egészen a nagy patakig. Apróbb 

kövekből még összehordtam egy kis védőfalat a forrás fölé, hogy az avart ne tudja 

bemosni az esővíz. Kőműves kalapáccsal két lépcsőfokot vájtam a földbe, hogy 

kényelmesen le lehessen jutni a forráshoz.

A Nap már kezdett elbújni a hegy peremén, amikor az elvégzett munkáról a 

fényképfelvételeket készítettem. A forrás vízhozama 10 liter percenként, vízének hőfoka 
11 Celsius fok, a levegő 13 Celsius fokos, összepakoltuk a szerszámokat és fáradtan 

de örömteli szívvel a forrásra vissza, visszanézve elindultunk felfele a hegyoldalon.

A Vásáros út fele indultunk egy szép lankás völgyben. Nem messze egy bükkfa vékony 

alsó ágán egy lódarázs fészket vettem észre. A szépen megépített veszélyes alkotás 

fényképezésre csábított. Bíztam benne, hogy a darazsak már lepihentek és nem 

zargatnak meg bennünket. Szerencsém volt, mert elkészült a kép és a darazsak a vaku 
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fényére sem jöttek elő. Zihálva felértünk az útra és igyekeztünk a IV.-es üzem 

parkolójába, ahol autónkat hagytuk.

1999. október 15. Délután kettő órakor a Remete-rétről indulunk szerszámokkal, 

cementel és vízüveggel felszerelve a Bögrés-kúthoz. A Vörös-hegyen rendet rakunk a 

Cinke-tanya környékén, összeraktuk a megmaradt gerendákat és téglákat, eltemettük a 
régi rozsdás vasakat a gerendák alá. Ági kapával megtisztítja a volt szobának a tégla 

aljzatát a növényektől, a földtől. A munka végeztével készítünk fényképfelvételt az 

utókor számára. Egyszer szeretnénk volt lakóiknak tiszteletből egy emlékoszlopot 

állítani a szoba közepére. Indulunk tovább, le a Szúadó-völgybe majd fel a Körtvélyes- 

gerincre, és onnan leereszkedünk a Körtvélyes-árokba a forráshoz.

A napfény csillogott az őszülő fák levelein, melyek már sok színben pompáztak. A 

domboldalon lefele haladva messziről látjuk a múltkori munkánk eredményét, a 

büszkén álló falakat, a megtisztított patakmedret. Mos azért jöttünk, hogy a 

falazást kívülről betonnal kifugázzuk, így az időjárás viszontagságainak majd 

jobban ellenáll. Ági a nagyobb kapa segítségével szélesítette a medret, én pedig a 

finom hordalék homokból betont kevertem cement hozzáadásával. Sietni kellett a 

munkával, mert a Cinke-tanyánál többet időztünk a tervezetnél és féltünk, hogy 

ránk esteledik. Lámpánkban az elem nem sokáig tudna segíteni az ágak közötti 

közlekedésben. Teltek a fugák, a résekbe kisebb köveket vertem az anyaggal való 

takarékosság miatt. Az utolsó vödör betonba vízüveget kevertem, azzal a kifolyó 

környékét kentem ki, valamint az előtér fugáit. A kifolyó mellett az alap szintnél 

kétoldalt csorog a víz, ennek kis elvezető csatornát készítettem. Ez a két kis ér a 

forrásfoglalás felől jön, eltömíteni nincs értelme, mert a fölösleges víz így el tud 

távozni a falazat mögül, nem károsítja azt. Elfogyott a cement, éppen elegendő volt 

a munka befejezéséhez. Ági is eljutott a meder szélesítésével a nagy patakig. 

Gyorsan elmostuk a szerszámokat, összepakoltunk és elindultunk felfele a 

domboldalon. A forrás csörgedező hangját hallva többször visszafordultunk 

megnézni a megszépült forrást. Felértünk a Szuadó-gerincre, elővettük a maradék 

szendvicseket, menet közben falatoztunk. A Mihályremete-forráshoz érve már 

erősen szürkült, de innen sötétbe lámpa nélkül is biztonsággal el tudunk 
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botorkálni Égervölgybe. Ági a nagy kapával nekiállt a medret kicsit igazgatni, én 

maccsétával kivágtam a patak mentén néhány bokrot. Már az első csillagok 

felragyogtak az égbolton, amikor a blokkházhoz értünk. A szélesebb utat választva 

siettünk le Égervölgybe, ahol a Zöldbéka kisvendéglőben Tecamamánál 

megvacsoráztunk.

A munkát végezte: Baumann József, Baumann Józsefné.

1999. 11. 14.

Vannak olyan természetbarátok, akik a jelen gondjai mellett - a múltat megőrizve - a 

jövőre gondolnak. A Mecsek „legféltettebb kincseit", a forrásokat, felújítják azokat. Az 

ilyen természetbarátok keze munkáját megőrzi az a „műalkotás", amely megdicséri azt, 

aki lehetővé tette neki, hogy kirándulás közben szomját oltsa. Köszönöm azok nevében, 

akik a forrást használják. A könyvben maradjon fenn az a munkaleírás, ahogy akik ezt 

tették. Emlékmű azoknak, akik építették, felújították és hasznos alkotás azoknak, akik 

használják.
Szerkesztő

Herma hegyi vihar

Irta: Baumann József

Madár dalol az ágon szellő sem lebben, 

Kis gyík szalad fürgén mellettem.

Fülledt a levegő az egész erdőt nyomja, 

Pitypang parányi magját fehér ernyőn szórja.
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Megdörren az ég langyos szelet tolva, 

Fákon a sok levelet mind felborzolja. 

Az égen sötét felhők gyülekeznek sorban, 

Madarak lapulnak a sűrűn nőtt bozótban.

Erősödik a szél a fák ágait rázza, 

Földön a virágokat sorba megtépázza.

Sötét a tisztás eső hull az égből, 

Nem enged a vihar dühöngő erejéből.

Végig szalad a völgyön üvöltve, dörögve. 

Remegnek a fák kövér esőcseppek hullnak, 

Mikor lesz már vége az iszonyú viharnak?

A csatorna száján habzó víz hömpölyög, 

Felettünk az ég újra csak mennydörög.

Szél fúj az ablakra ezernyi apró gyöngyöt, 

Alatta egy kis folyam koszosán hömpölyög.

Elcsitul a vihar a fák is szebben állnak,

Kis madarak a fákon egyre feljebb szállnak. 

Újra itt a gyík óvatosan sétál körbe, 

A vihar pici testét kissé meggyötörte.

Előbújt a Nap ágakon gyöngyöt csillant, 

A vihar gyorsan jött de gyorsan el is illant. 

Madarak dalolnak ismét az öreg fákon, 

Mindig ilyen csendre és boldogságra vágyom!
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Újra túrázás

írta: Baumann József

Feleségemmel októberben vettük ki megérdemelt évi szabadságunkat. Úgy 

terveztük, hogy körbejárjuk a Mecseken kedvenc helyeinket. Az elmúlt időszak 

minden szabadidejét lekötötte az Ordas-tanya felújítása és a Csokonay-kút 

megépítése. Végre most már hódolhattunk régi szerelmünknek, a túrázásnak. 

Túráink során sok szép élményben volt részünk. Csodáltuk a szép őszi tájat útjaink 

során és sok változást tapasztaltunk. Több szakaszon felújították a 

turistajelzéseket barátaink, csak úgy virítanak az utak mentén. A Cigány-hegyi 

kilátó korlátait sajnos végig ledöntötték, ezért messziről nagyon furcsa képet 

mutatott. Baleset veszélyessé vált ez a szép építmény az idelátogatók számára. A 

Réka-kunyhónál a ház kezelői szép rendet raktak a környéken, és több zsák 

szemét várja elszállítását. A Kecske háton haladva szép volt a megtisztított erdő 

az időnként előbúvó panorámával. Az út jobb oldalán néhány méterre egy szépen 

faragott fakeresztet fedeztünk fel virágokkal. Gondolkodtunk, miért állíthatták 

éppen ide ezt a keresztet. A Legény-sír felé haladva erdőmunkásokkal 

találkoztunk, akiktől megtudtuk a kereszt történetét. Kollégájukra fadöntés közben 

zuhant rá egy vastag ág éppen ott, ahol a kereszt áll és állít emléket Módos 

Imrének.

A Legény-sír környékén vállalkozó dolgozik, a viharkárok által kidőlt fákat 

vagdossák méretesre, tisztítják a nyesedékektől az erdőt. A Legény-sírtól nem 

messze egy tűzrakó farönkökkel és vele szemben felhalmozva sok üres eldobott 

műanyag flakon, egyéb csomagoló anyagok. Nem méltó ez egy sír környezetéhez, 

még akkor sem, ha a szép síremlék alatt a sír elhanyagolt. Lent a völgyben ered a 

Varasdi-patak, ahol Feleségem hívta fel figyelmemet egy szép virágra. Első 

ránézésre megállapítottam, hogy ilyet még nem láttam. Gyenge 60 centiméteres 

lágy száron öt darab bordó fürtös virág, paprika leveléhez hasonlítottak levelei, 

jobban megvizsgálva a keserű füvekhez tudtam hasonlítani. Készítettem róla 

felvételt és visszamentem leszedni a maradék sárga
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gerebengombákat, amiket eddig csak képről ismertem. A Réka-völgy vár alatti 

szakasza alig járható a nagy sártól.

Túráink néhány észrevételét, ezzel kapcsolatos véleményemet szeretném leírni:

A turistautak mentén egyre több az eldobált műanyag flakon, az egyéb 

csomagolóeszköz, aminek zömét a kirándulók dobálják el. Sajnos az erdészeti 

tevékenységet végző vállalkozók is egyre nagyobb szemetet hagynak maguk után 

szerte az erdő belsejében, /pl. megüresedett flakonok, sörös dobozok, csomagoló 

eszközök és a régóta eldobált motoros fűrész olajos flakonjai, benzines kannái.

A vadászok portáján sem nagyobb a rend. Sok a különböző műanyag zsák, amibe 

az etetéshez viszik a kukoricát, azokat a szél szanaszét elhordja. A vadlesek alatt 

nem ritka a boros üveg, a sörös doboz és "jó esetben" a műanyag flakon. Sok az 

elöregedett roskadozó vadles, ami az óvatlan kirándulókra veszélyt rejt.

A források és környezetük elhanyagolt, sok közülük megrongálódott az elmúlt évek 

mostoha időjárása miatt. Nagyobb törődést érdemelnének az erdőt járó 

emberektől.

Az erdőtelepítés új módszerével többfelé találkoztunk, de legjobban a Bakonya 

környéki tetszett. A gondos munka, a technológia pontos betartása szemet 

gyönyörködtető az itt látható erdős területeken. Az erdötisztítás szép példáját 

láttam a Lenke-forrás környékén, az erdőt gondosan kitisztították, a nyesedéket 

szépen felhalmozták, a gépek kerekei által vályt mélyedéseket eligazították, 

feltöltötték.
A Mecsek minden területén sok az erdészeti tevékenység. Mindannyiunk érdeke, 

hogy az erdő tiszta és egészséges maradjon. Nagyobb figyelmet kell fordítani az 

erdészeknek a vállalkozók ellenőrzésére. Nekünk túravezetőknek személyes 

példamutatással kell az erdő megtisztítását segíteni.



116

Titkári jelentés

írta: Kovács Szabó János

Több éve természetjáró körökben beszélgettünk arról, hogy egy olyan városban, ahol 

mindig országos szinten is elismert munkát végeztek a szervezett természetjárók, fontos 
lenne létrehozni a .TERMÉSZETJÁRÁS MÚZEUMÁT".

Ahhoz, hogy a kiállítás anyaga bemutassa azt a munkát, szakszerű gyűjtő munkára van 

szükség. Mi baranyai természetszeretők abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 

Baronek Jenő tagtársunk, aki a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség elnöke, már 

fiatalemberként gyűjteni kezdte az értékesebbnél értékesebb - természetjárással 

kapcsolatos - emlékeket, folyóiratokat, tárgyakat, jelvényeket.

Tudjuk, hogy egy múzeum kialakítása, működtetése sok pénzbe kerül. Ennek tudatában 

Kovács Szabó János a Mecsek Egyesület titkára úgy kívánja létrehozni a 
Természetjárás Múzeumát, hogy össze kívánta kapcsolni a .PÉCSI POSTA MÚZEUM’ 

létrehozásával. A posta biztosítja a helyiséget, a bemutatószekrényeket és a 

személyzetet. Természetesen a belépődíj is az üzemeltetőt illeti meg. Az ideális helye a 

Pécs, Jókai u. 10. sz. főépületben lenne a belvárosban, ahol sok kiránduló fordul meg. 

Az első teremben a látogató a postai tevékenységgel ismerkedne, majd a második 

terem adna helyet a megye természetjárásának bemutatására. Lehetőség lenne 

emléklapvásárlásra, bélyegzésre. Természetesen városi és megyei képeslapokat, 

turistaismertetőket, térképeket is vásárolhatna itt a látogató. A Magyar Természetbarát 

Szövetség segítségével országosan is ismertté tehető a múzeum.

Kovács Szabó János 1998. december 22-én személyesen kereste a Magyar Posta Rt. 

pécsi Postaigazgatóság vezetőjét. Mint a Postaigazgatóság, mint a Mecsek Egyesület 

méltón ünnepelné a 2000. évet, ha az új közös múzeumot a millennium évében nyitná 

meg. Ebben a dicsőségben osztozna a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség, 

nem utolsó sorban Baronek Jenő, akinek több évtizedes áldozatos munkája nélkül a 

múzeumot érdekes és értékes anyaggal nem tudnák megtölteni. Döntés nem 

születhetett 1998-ban, mivel hely és pénzigény miatt idő kell a lehetőségek felmérésére, 

az állásfoglalás kialakítására.



117

1999. január 4-én a titkár megkereste ifj. dr. Kovács László tagtársunkat. A Mecsek 

Egyesület egyik célja a kirándulás megszerettetése azért is, hogy egészségesebben 

éljünk. Az erdő jótékony hatása a szervezetre, a kirándulás egészségvédő szerepe is 

témája lenne azoknak az előadásoknak, ismertetőknek, melyet majd a megalakuló 

„Egészségvédelmi Osztály” tagjai tartanának. Ifj. dr. Kovács László vállalta az osztály 

megalakítását, szervezését, ha az egyesület vezetése megbízza. A bizalmat örömmel 

adta meg a választmány. Az első bemutatkozó ismertető a Pécs TV-ben került 

sugárzásra 1999. január 25-én.

1999.január 6-án Kollár Tamás a Dömörkapu önzetlen rendbetartója a Ptacsek pihenő 

felújítója, megkereste egyesületünket és az egyesület vendégkönyvében állított emléket 

több segítőjének. (Andróczi István, Braunitzer Richard, Fülöp József, Gentig Károly, 

Guth József, Guth Ferenc, Hohmann Géza, Kollár Tamás, Siklósi Katalin, Solymár Imre, 

Szeic József)

Köszönjük a Mecsekért végzett áldozatos munkáját! Kérte, hogy az llonka-pihenő 

felújítását segítse az egyesület. A titkár tájékoztatta, hogy a Mecsek Egyesület 1999- 

ben a Kis-Tubesen 40 éve épített és ma felújításra szoruló kilátót kívánja felújítani. A 

munka nagysága miatt más feladatot ebben az évben már nem tud vállalni. Az 

egyesület is örülne, ha a veszélyessé vált és nagyon szép llonka-pihenő ismét 

biztonságos és szép lenne. Kollár Tamás a válasznak nem igazán örült.

Jankó András hívta föl a figyelmet, hogy az llona-pihenő életveszélyes. A titkár 

felkereste és kérte, hogy készítsen költségvetést a felújításra. Jankó András két hét 

elteltével a felújítási javaslatot átadta. A tikár a költségvetéssel megkeresett egy 

hatékonyan dolgozó pécsi gyárat. A felkérés a teljes felújításról szólt, de kérését 

teljesíteni nem tudták. Amikor az iratot átadta a Közüzemi Rt-nek, akkor tudta meg, hogy 

az Rt. is készített javaslatot Hohmann Géza és Dér Imre építészekkel. A Mecsek 

Egyesület most ennyit tudott segíteni.

1999. január 8-án Kovács Szabó János felkereste Kiss Tibor építészmérnököt a Kis- 

Tubes oldalában épített csodálatos kilátó tervezőjét. Felejthetetlen emlék maradt 
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beszélni azzal, aki megálmodta és megtervezte azt a kilátót, ahonnan 

gyönyörködhetünk a belváros és a környék panorámájában.

Kiss Tibor Pécsett született 1931. január 12-én. A Makár utcai Általános Iskola után a 

Széchenyi, majd a Nagy Lajos Gimnáziumban tanult. Budapesten a Műegyetem Építész 

Karán szerzett diplomát. A Pécsi Tervező Vállalatnál középületeket tervez, majd a 
Műszaki Főiskola rendes tanára. Érettségi előtt festő szeretett volna lenni. 

Festményeivel sok kiállításon találkozhattunk országszerte. Munkáit nagyra tartották és 

ma is elismerik. (Martyn Ferenc rajziskolájában tanult, majd Pleidell János és Boros 

Géza festőművészek irányították munkáját.) Barátságos, melegszívű embernek 

ismertem meg.

A Baranya Megyei Levéltár Rét u. 9-ben található előadóterme a jövőben kutatóterem 

lesz. így az .ötórai Beszélgetéseknek” a jövőben nem tudnak helyet adni. Itt is 

megköszönjük a Levéltár vezetésének, hogy több évig segítették ismeretterjesztő 

munkánkat!
A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium igazgatóját, Páva Pétert kerestük meg és 

kértük, hogy a jövőben biztosítsanak termet az egyesületnek. Az igazgató úr kérésünket 

teljesítette és jelezte, hogy a Mecsek Egyesület tagja kíván lenni. Február 24-én már itt 

tartott ismertetőt dr. Andrásfalvy Bertalan „A Mecsek és a Hegyhát népességének 

története" címmel.

1999. február 24-én Baumann József tagtársunk javasolta, hogy a Mecsek Egyesület 

2000-ben készítsen el egy maradandó építményt a Millennium tiszteletére. Javasolja, 

hogy a Mandulást a Remeteréttel összekötő turistaút egyik szép helyén pihenőt 

építsünk. Az ötlet Somogyvári Imre elnökünknek is tetszett. A titkár dr. Bachmann Zoltán 

építész tagtársunkat is tájékoztatta.

1999. február 25-én elkészült a Mecsek Egyesület 1998. évi Évkönyve. A könyvek 

átvételekor még nem tisztázott, hogy a felkért támogatóktól megkapja-e az egyesület a 

kért összeget. A 350.000,-Ft-os összeg utólagos összegyűjtése sok utánajárást igényelt. 

A jövőben ezt így intézni nem szabad. Köszönjük, hogy az évkönyv megjelenését 

támogatta a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága (dr. Iványi Ildikó), a Baranya 
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Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (dr. Kékes Ferenc), MNB Baranya 

Megyei Igazgatóság (Zobai Sarolta), Városi Vagyonkezelő Kft. (dr.Zubán Ilona). Az 
Évkönyvet ismét Baronek Jenő szerkesztette.

1999. februárjában a Világ Természetvédelmi Alap Magyarországi képviseletéről levelet 

írt Besze Péter erdészeti programvezető, Somogyvári Imre elnök úr részére. Az általuk 

Pécsett szervezett program ideje március 27. Egyesületünket 1 fő képviselte. A 

tanácskozás témái: Az erdöleírás, gazdálkodás menete, erdőnevelési munkák feladata 

és végrehajtása, természetes felújítás módszerei, véderdők kezelése, turisztikai terhelés 

és rekreációs funkció. Az együttműködés a WWF-el folyamatos.

Köszönjük Vass Béla tagtársunknak, hogy márciusban megszervezte a Paksi 

Atomerőműben a látogatást. Az erőmű csak szervezetten, engedéllyel látogatható. A 11 

fő sok élménnyel és új ismeretekkel érkezett haza.

A Mediterrán Hotel igazgatója Kozma Simon úr felajánlotta, hogy a Mecsek Egyesület a 

szálloda kistermét ellenszolgáltatás nélkül használhatja, állandó, vagy ideiglenes 

kiállítások bemutatására, ismertetők megtartásának helyszínéül. Lehetővé teszik, hogy a 

Mecseken járó kirándulók betérjenek, megtekintsék az ismertető anyagot és a teremben 

megpihenve, elfogyasszák magukkal hozott élelmüket.

Az itt megtartott ismertetők:

- 1998. december 15. „Brazília természetvédő szemmel’ (Máté János) a megnyitó 

beszédet Somogyvári Imre, a Mecsek Egyesület elnöke és Kozma Simon a 

Mediterrán Hotel igazgatója tartotta.

- A természetfotó kiállítás a kisteremben 1998. december 15-töl 1999. január 31-ig 

került megrendezésre, Gergely Tibor csodálatos képeivel.

- 1999. január 12-én előadás került megtartásra az uránbánya meddőhányóinak és 

perkolációs területének biológiai rekultivációja címmel (Hohn Miklós).

- 1999. február 9-én megtartott előadás témája a kovácsszénájai Füstöklik barlang 

kutatásainak eredményei (Gábor Olivér, Rónaki László).

- 1999. március 9-én technikai okok miatt elmaradt „Salzburg és környéke” című 

ismertető (dr. Antos Árpád).
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- 1999. április 13-i előadás témája a Pécsi Állatkert jelene és jövője (Egyházi István).

A Mecsek Egyesületen belül három csoport kutatja a mecseki barlangokat:

- Mecsek Egyesület Barlangkutató Osztály

- Szegedi Karszt- és Barlangkutató Csoport

- Mecsek Karsztkutató Csoport

Az előző évkönyvekből hiányzik a Mecseki Karsztkutató Csoport 25 éves jubileumára 

megjelent évköny ismertetése. Aki az évkönyvről többet szeretne tudni, kérjük, keresse 

Rónaki Lászlót, a csoport vezetőjét.

A szegediek itteni kutatásaihoz az egyesület igyekszik minden segítséget megadni. 

Munkánkat nagyban hátráltatják az olyan idegenek, akik az orfűi kutatóházat többször 

feltörik, és vandál módon használhatatlanná teszik. Vass Béla örökös tiszteletbeli elnök 

már arra is gondolt, hogy vagy a faházat kellene a faluban felállítani, vagy más raktár és 

szálláslehetőséget keresni. A titkár segítséget kért a Pécsi Közüzemi Rt. Munkatársától, 

Nagy Jánostól, aki megígérte, hogy megoldást keres a barlangkutatók problémájára.

A barlangkutatás legnagyobb támogatója évek óta a VERTIKOR RT. Az általuk átutalt 

pénzre pályázhatnak kutatócsoportjaink most már több éve. 1999-ben 300.000,- Ft 

érkezett az egyesület számlájára. Az egyesület késve irta ki e témában a pályázatot. A 

benyújtott iratok értékelése is késve történt, de a csoportok a fő kutatási időre a már 

megígért támogatást átvehették. A Mecseki Karsztkutató csoport 50.000.-Ft, a közösen 

pályázó Mecsek Egyesület Barlangkutató Osztály és a Szegedi Karszt és Barlangkutató 

Csoport 250.000,-Ft támogatásban részesült.

A kutatásról részletesen olvashatnak az érdeklődők a csoport éves jelentésében, ami az 

egyesület könyvtárában megtalálható.

Az egyesület is szeretné, ha a szénbányák bezárt külfejtéseinek rekultivációja után a 

Mecsek eddigi sebei megszűnnének, és a természetjárókat ismét szép táj fogadná. 

Felkérés érkezett Somogyvári Imréhez, egyesületünk elnökéhez, hogy segítse az 

egyesület A szénbányászat emlékhelyei Pécsbányán” névvel megjelölt program 

megvalósítását. 1999. február 17-én megtartott választmányi ülésen Szirtes Béla 

bányamérnök a program fő szervezője és kidolgozója ismertetőt tartott. Mendly Lajos, a 

választmány tagja segített a tanulmány kidolgozásában. A részletes ismertető és a 

támogatás konkrét megfogalmazása fontos volt, hogy az egyesület dönthessen. A 
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jelenlévők véleményüket és félelmeiket elmondva arra a döntésre jutottak, hogy a 

Mecsek Egyesület adjon meg minden segítséget, hogy az emlékpark elkészüljön. Az 

egyesület Történeti Osztálya dr. Bezerédy Győző elnök vezetésével koordinálja a 

teendőket. Fő segítője Mendly Lajos választmányi tag lesz. Szirtes Béla jelezte, hogy a 

Mecsek Egyesület tagja kíván lenni. A tanulmány elolvasható a Mecsek Egyesület 
könyvtárában.

1999. április 10-én erdötakarítást szerveztünk a Tubesen. Az újsághirdetésre több 

természetjáró is eljött. (Mendly Lajos, Lafferton Henrik, Szarka Istvánné, Szarka István, 

Muth Gyula, Mátyás Elemérné, Bocz Mária, Szép Zsigmondné, Tornek Noémi, Erdei 

Kálmán, Marton Melinda, Marton József, Kovács Szabó János). A konténert 

kölcsönözte, és a hulladékot elszállította a BIOKOM KFT.

1999. április 12-én a Tubes Kilátó Alapítvány tulajdonában 12 db előre gyártott 

lépcsőfok van, amit nem szándékoznak a jövőben sem beépíteni a toronyba. Ezek 

felhasználásával lehetőség lenne a Misináról a Tubesra vezető sárga sáv jelzésű 

turistaút Misinához közeli részénél lévő meredek oldalán a kényelmes lejáró 

kialakítására. A titkár engedélyt kért az alapítvány vezetésétől és az engedélyt a 

felhasználásra megkapta. A Közüzemi RT. is hozzájárult és minden lehető segítséget 

megígért a lépcső megépítéséhez. (Albert Pál, Nagy János, Braunitzer Richárd). A titkár 

felkérte, hogy felajánlásként tervet készítsen költségvetéssel Pazsitka Judit építész. A 

lépcsőt 2000’. áprilisáig szeretné az egyesület elkészíttetni.

1999. április 30-án Bánffay Simon sírjánál B. Horváth Csilla tartott beszédet. A 

tiszteletadáson 8 fő vett részt. Elhelyezték a síron a Mecsek Egyesület koszorúját. 2000. 
április 30-án Vaszary Gyuláról emlékezünk meg. Ö is azok egyike, akik 1891-ben 

megalakították a Mecsek Egyesületet, pontosabban az ö kezdeményezésére indult el a 

Mecsek Egyesület megalakítása. A sírját a pécsi temető északi fala mellett (18. sírhely) 

találjuk. A sírkövet pótolni kell, az egész sírhely felújításra szorul.

1999. május 20-án Tarnai Tamás elvitte a szegedieknek az egyesület múlt évi 

évkönyveit.
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1999. június 10-én Vass Béla, Bőlcsházy Éva és Kovács Szabó János részt vett a 

felújított Tettye-forrás avatásán. A forrásházban pótolták, a sérül Zsolnay csempéket is.

1999. június 20-án Kéki Antal beszélt a titkárral az orfűi barlangkutató ház kifosztásáról. 

Említette, hogy ők vállalják, hogy több alkalommal ott szállnak meg, hogy a házban 

minél gyakrabban tartózkodjon valaki. Vass Béla örült a gondoskodásnak és 

természetesnek tartotta, hogy a Mecseki Karsztkutató Csoport is használja a házat, 

hiszen ök ugyancsak a Mecsek Egyesület tagjai.

1999. június 28-án Tamai Tamás az Szegedi Karszt és Barlangkutató Egyesület Elnöke 

felhívta a titkár figyelmét, hogy a Mecsek Egyesület 1998. évi Évkönyvében a 

barlangkutató csoportjukról szóló cikk készítésében rajta kívül még ketten név szerint: 

Szabó Ágnes és Barta Károly vettek részt.

1999. július 2-án 15 köbméter kavicsos föld helyszínre szállításával megkezdődött az 

Irma-út felújítása. Az egyesület a sajtón keresztül kérte a Mecseket szeretők segítségét.

1999. szeptember 1-én a titkár képviselte a Mecsek Egyesületet a Hosszúhetény 

Természeti Értékeiért Egyesület gyűlésén. A megbeszélés témája a Vasashoz közeli 

Béta-aknára tervezett Hulladékakkumulátor Feldolgozó Üzem megvalósításának ügye. 

A környező települések nem akarják az üzem itt történő megépítését. Érveiket 

ismertetve szövetséget hoztak létre. Az egyesület a szövetséghez nem csatlakozott, 

mivel ezt a titkár egyszemélyben nem határozhatta el. A választmányi ülésen beszámolt 

a tagoknak. A választmány úgy döntött, hogy több és részletes ismertető anyag 

áttanulmányozása után hozza meg a Mecsek Egyesület állásfoglalását.

1999. szeptember 2-án a BIOKOM KFT. meghívta egyesületünket a Pécs, Eperfás út 2. 

sz. alatt létesített lakossági hulladékudvar átadására. A hulladékudvar átadásán 

Baronek Jenő vett részt.

1999. szeptember 9-én dr. Balázs Ferenc tagtársunkat kérte meg a titkár, hogy vegyen 

részt Szentlőrincen a Dél-Dunántúli Regionális Energia Tanácsadó Központ és a Pécsi 
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Zöld Kör Környezeti és Energiatakarékossági Tanácsadó Iroda szervezésében tartott 

„Fűtőmű faapriték tüzeléssel és napkollektorokkal” című szakmai napon.

1999. szeptember 22-én azonnali állásfoglalást kért a Mecsek Egyesülettől az Orfűért 

Közalapítvány. A titkár a választmány megkérdezése nélkül a Balázs-hegyen épülő 

kilátó befejezéséhez a Pécsi-tó és a Hegyhát üdülőterületen lévő Pécsi-tó sétány 

felújítására készült pályázathoz az egyesület írásos támogatását adta. A választmányi 

ülésen erről beszámolt. A választmány a sétány felújítására adott levelet jónak ítélte, de 

a kilátó támogatását előzőleg szerencsés lett volna áttekinteni, mert az előző években 

az építés ellen az ottlakók többszőr tiltakoztak. A jövőben csak választmányi 

hozzájárulással lehet nyilatkozni. 1999. október 24-én elkészült a Misinán megépítésre 

kerülő lépcső terve. A tervet készítették: Pazsitka Judit és Erb Ferencné.

1999. október 26-án a titkár képviselte egyesületünket a Pécsi Városszépítö és 

Városvédő Egyesület rendezvényén. Márfi Attila ismertette Pécs város egyesületeinek 

történetét 1867-1921-ig.

1999. október 27-ig nem találtunk olyan támogatókat, akik a Mecsek Egyesület 1999. 

évi Évkönyvének nyomdaköltségét magukra vállalnák. Várhatóan 400.000,-Ft-ra lenne 

szükség. Eddig a számlánkra érkezett a Megyei Közgyűlés támogatásaként 20.000,-Ft. 

Kértük, hogy a Pécsi Erőmű Rt. és a Mecsek Bányavagyon-hasznosító Rt. tagdíjként a 

könyv elkészítését segítse 100-100 ezer forinttal.

1999. október 30-án az Irma-út felújítása még nem történt meg.

1999. november 1. a Mecsek Egyesület vezetése megköszöni a rendszeres 
tájékoztatást a „Déli-Extra” hetilap, a „Pécsi-Hét" hetilap az „Új Dunántúli-Napló” napilap, 

a „Pécsi Körzeti Rádió” és a „Fordan-Zengő Rádió” munkatársainak.

1999. november 4. két új tagunktól ígéretet kaptunk, hogy segítik az egyesület 

évkönyvének elkészítését (Mecsek Bányavagyon-hasznosító Rt. és a Pécsi Erőmű Rt.). 
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1999. november 24-én tartotta éves közgyűlését a Mecsek Egyesülete a Ciszterci Rend 

Nagy Lajos Gimnáziumában. A kis számú hallgatóság Somogyvári Imre elnök 
beszámolója után elfogadta Bölcsházy Éva lemondását. Megválasztotta irodavezetőnek 

Bendik Istvánnét. A közgyűlés elfogadta az „Egészségvédelmi Osztályát és elnöknek ifj. 

dr. Kovács Lászlót.

Levelezőtársunk, Csörgey Titusz életét is kutató barátunk dr. Göllesz Viktor (1930.V.21- 

1999.111.), nyugalmazott főiskolai tanár 1999.március hónapban elhunyt. Gazdag és 

érdekes életéről a következő évkönyvünkben olvashatnak.

Tisztelgünk emléke előtt!

Örömmel hallottuk, hogy tagtársunk, dr. Marton István 1999. szeptember 1-én átvette a 

„Városháza Emlékérem” kitüntetést. Sok éves munkáját ismerte el Pécs város vezetése. 

Gratulálunk!

*★*

Megjelent a Jakab-hegy természetjáró kalauza. A/5-ös méretben, túraajánlatokkal, a 

túrák útvonalának metszetrajzával. A könyvet Baronek Jenő szerkesztette.

Megjelent a Tettye-park és környéke, térképmelléklettel és a park növényeinek 

ismertetésével. A könyvet szerkesztette: Baronek Jenő.

***

Mindkét könyv a 2000. június 9-12-ig az Orfűn megrendezendő Gyalogtúrázók VII. 

Országos Találkozója és a Turista Dalosok I. Országos Találkozója emlékére jelent 

meg.
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„ÖTÓRAI BESZÉLGETÉS”-ek

1993.10.27-től az „ötórai Beszélgetésieket a Baranya Megyei Levéltár előadótermében 

a Rét u. 9-ben tartottuk. A lehetőséget ezúton is köszönjük.

1999. 02.24-től az összejövetelek helyszíne a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma 

előadóterme. Köszönjük a Gimnázium vezetőjének, hogy térítésmentesen engedélyezi a 

terem használatát.

1999-évben

01. 27. Cserkút múltjáról, jelenéről, jövőjéről.

(Jónás József, Hagenthum József, Szabó Kálmán, Somogyvári Sándor, 

Hegedűs Zsolt, özv. Pallos Józsefné, Kávé Rozália, Somogyváriné Koncz 

Margit)

02. 24. A Mecsek és a Hegyhát népességének története.

(dr. Andrásfalvy Bertalan)

03. 31. A Várostörténeti Múzeum története.

(B. Horváth Csilla)

04. 28. Miért fontos a barlangok kutatása.

(Vass Béla)

09. 29. Turizmus és a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma.

(Pámer László)

10. 27. Pécs-Baranya fejlődédését meghatározó geológiai alapok.

(dr. Kassai Miklós)

11. 24. A Mecsek Egyesület Közgyűlése.

A közgyűlés szünetében könyvismertetőt hallhattunk.

A könyv szerzői: dr. Balázs Ferenc és Kraft János.

A könyv címe: Pécs város településének mérnökgeológiai vonatkozásai.
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Tájékoztató az egyesület pénzforgalmáról

(1998. év és az 1999. év)

írta: Kovács Szabó János

A kimutatás elkészítésében segített: Banó Erika és Bendik Istvánná

1998. év

BEVÉTEL:

Tagdíj:......................................................... 57.250,- Ft

Barlangkutatásra célzott támogatás:...... 300.000,-Ft

1998-ban az 1 %-ból:................................. 53.759,-Ft
KIADÁSOK:

Koszorú, igazolványok, géppapír, nyugtatömb, kulcsmásolás, zár, virág és 

csomagoló papír, Herma hegyi munkákhoz anyagok, évkönyvkészíttetés.

összesen:.................................................... 36.381.-Ft

Barlangkutatók pályázati pénze:................ 300.000,-Ft

1998. december 31-én a bankban:............ 259.496,-Ft

1999. év

BEVÉTEL:

Tagdíj:...........................................................63.500,-Ft

Barlangkutatásra célzott támogatás:.......  300.000,-Ft

1999-ben az 1 %-ból:.................................170.423,-Ft

KIADÁS:

Koszorú, postaköltség, szemeteszsák, fényképek, fénymásolás, kulcskészítés, 

kiadványok vétele, madáreleség, építőanyag.

összesen:................................................... 24.380,-Ft

Barlangkutatók pályázati pénze:..............300.000,-Ft

1999. szeptember 09-én a bankban:........196.466,-Ft



Az egyesület tagjainak 

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 Szilvi

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

054 Tillai Gábor

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

072 Temesi Ottó

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. Kurnik Ernő

093 Boda Miklós

094 Dr. Révész Mária

097 Nemes Dóra

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.

120 Gőbőlős István

121Baranya 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

136 Farkas Hajnalka

137 Hernádi Krisztina

138 Nédli Zsuzsa

139 Gila Csaba

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 Ifj. dr. Kovács László

150 Kovács Mihályné

151 Duna-Dráva Nemzeti 

Park Igazgatóság

152 Szirtes Béla

153 Szőke Emilia

154 Barta Csilla
155 Kálmán Éva

156 Orosz Annamária

157 Dobó Barna

158 Ország János

159 Marton József

160 Bendik Istvánná

161 Rüll József

162 Havasi Ildikó

163 Mecseki Bányav.- 

hasznosító RT.

164 Pécsi Erőmű RT



Napfogyatkozáskor Büdöskúton 

1999. augusztus 11-én 

írta: Baronek Jenő

Ülök a tűzrakóhely padján, 

Fogy a nap az égbolt tatján. 

Most a Holdhoz hasonlít a Nap, 

Mert árnyékot a Holdtól kap.

Hűvös lesz, megáll a levegő, 

Mozdulatlanok a levelek, az erdő. 

Elülnek a madarak, csendes az erdő, 

Az égbolton sehol egy felhő.

A forrásból a víz csendesen csorog,

A patak vize halkan csobog.

Az erdő szélén a tisztás fölött

A ház elbújik a fenyők mögött.

Majdnem teljes a sötétség a réten, 

Mosolyognak a csillagok az égen. 

Furcsa így délidőben az alkonyat, 

Elindul fokozatosan a pirkadat.

A Nap bevilágítja a tisztást és környékét, 

Hallom ismét a madarak énekét. 

Elvarázsolta a természetet e ritka jelenség,

2




